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PE LINGĂ PLOPII FĂRĂ SOT
Pașii singuratici ai unuia dintre 

.marii rătăcitori pe care i-a cu- 
«oseut omenirea de-a lungul tim
purilor, l-au dus cîndva pe poe
tul nostru Îh repetate rînduri pe 
drumul unei tăcute și discrete 
aventuri sentimentale cu un sin
gur personaj — poetul însuși —. 
dar cu un număr apreciabil de 
Spectatori din ce în ce mai intri
gați, după toate aparențele.

Pe lingă plopii fără soț / Ade
sea am trecut; / Mă cunoșteau 
vecinii toți... / Tu nu m-ai cu
noscut.

Era undeva o casă, o căsuță 
izolată într-o grădină (cum erau 
aproape toate căsuțele pe vre
muri în țara noastră), iar în acea 
căsuță trăia. o fată frumoasă și 
mîndră; în fața casei se aflau 
înșirați pe un singur rînd un nu
măr de plopi care atrăgeau aten
ția trecătorilor! Eminescu îi con
templa de fiecare dată, și nevoia 
de a-i număra devenise la el « 
obsesie.

Așa se face că marele nostru 
poet național a desemnat teatrul 
acestor peregrinări ale sale în 
chip indirect, printr-un detaliu 
ce i-a apărut deosebit de fra
pant, mijloc care, de altfel, nu-i

incompatibil cu felul obișnuit al 
românului de a sugera indicații 
topografice într-o epocă în care 
străzile nu căpătaseră încă denu
miri oficiale, astfel că se zicea 
„drumul cu tei”, „hudița fînăriei”, 
„ulița cișmeaua veche”, „strada 
livezii” etc.

De notat este că în cazul de 
față lucrurile nu ies cu adevă
rat din anonimat; istoriografii 
care caută în zilele noastre să-1 
urmărească pas cu pas pe genia
lul nostru liric, mai ales In pa
siunile sale mai mult sau mai pu
țin efemere, se arată foarte în
curcați ; imaginațiile și-au dat 
frîu liber; ulița cu plopii fără 
soț este revendicată de mai multe 
orașe prin care a trecut Emines
cu, între altele, firește, de Iași 
și de București; și ca să rămî- 
nem la această din urmă urbe, 
amintim că, pînă la construirea 
recentă a blocurilor cu arcade ca
re formează, în Piața Romană, 
colțul dintre Bulevardul Magheru 
și Strada Eminescu, existau în- 
șiruiți mai mulți plopi pe jumă
tate uscați și ajunși la limita de 
vîrstă ; despre ei unii spuneau că 
ar fi fost plopii pomeniți în p®e- 
zie, deși este bine știut că plopii

n-au o viață ătlt de lun"ă Incit 
să umple intervalul de timp 
scurs în cazul pomenit.

Oricum, Bucureștiul se află aici 
pe linie de competiție de la egal 
la egal cu alte orașe printre care 
lașul. O spunem fără ironie, des
coperim cu această ocazie o or
dine de fapte pe care nu ne este 
dat s-o înregistrăm decît foarte 
rar. Căci aceste înfruntări, co
mentatorii le fac în ipoteza că 
Eminescu nu obișnuiește să mar
cheze vreo deosebire cînd pome
nește de București și că pune ca
pitala tării în rînd cu oricare alt 
oraș, că nu-i acordă ace] respect 
pe care sîntem pregătiți să-l re
găsim sub pana multora, acel ton 
reverențios și admirativ care este 
atît de familiar scriitorilor noștri 
Un autor de rînd nu-și permite 
să încalce aici regula. Precum ci
titorul obișnuit nu-i poate acorda 
decît lui Eminescu dreptul de a 
nu tresări cînd face aluzie la Bu
curești. Ar fi ca și cum s-ar to
lera ca un pictor oarecare să zu
grăvească într-o biserică un sfînt 
oare să nu fie aureolat de un 
nimb. Plopii fără soț se află pe 
undeva într-un oraș oarecare al 
tării, în țara aceea al cărei fiu

e poetul și pe care el o iubește 
cu o aceeași tandreță fără discri
minări, fiindcă îi apare aceeași 
peste tot. In așa fel încît un șdo- 
lar din Sibiu, care ar învăța poe
zia, și-ar putea încipui că ulița 
eu plopi se află pe undeva în 
Orașul de Jos

Oricum ar fi, nu poate fi con
damnat pentru lezmajestate si pen
tru lipsă de respect față de capi
tala țării. Andrei Băleanu care 
nu demult a semnat un articol 
din care reiese că Bucureștiul se 
înscrie într-un contrast absolut 
cu „provincia” deoarece centrali
zează toate forțele teatrale, în ma
terie actoricească, regizorală și 
scenografică, în vreme ce în tot 
restul țării sepctacolele date de 
trupe locale nu pot ieși din um
bra mediocrității si a anonima
tului, întrunind prea adesea ele
mente „care n-au corespuns în 
Capitală”. Autorul susnumit se a- 
rată îngrijorat de acest fapt si a- 
rată că ar dori să se găsească 
soluții care să îndrepte o situație 
catastrofală.

* Articol postum
DAN BÂDĂRAU

(continuare în pag. a 3-a)
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trichiv BOA BELE

In răchită și în pod ne urcam pe o scară extrem de rudimentară. 
Asta se întîmpla în deceniul cinci. Răchita era un fel de cer, în care 
ne așezam turcește, pur și simplu. In pod ne urcam cu înfiorare, pentru 
că podul era un fel de penumbră uscată și un fel de ghioc. Reze- 
mam scara de streașină și, deși ne-ar fi tentat o cățărare pe acope
rișul fierbinte, pînă la cele pa.tru hogeaguri, de unde am fi putut 
vedea departe, cărămidăria și dealul viilor, de fapt deal fără vii, 
renunțam cu împăcare și intram în pod. Soarele lovea tabla zincată 
și simțeam cum în pocnetele ei de scorojeală se coc șoarecii mici și 
iuți. Era o penumbră năucă, în care se amestecau zgomotele de jos, 
încîlcite bizar. De grinzi spînzurau șiraguri de ardei roșii și de hribi, 
multe, multe, ca într-un tărîm cu vegetații necunoscute, în colțuri, la 
întîlnirea căpriorilor boarfele de pe lume, stofele negre și vechi, dar 
și hărmălaia frumoasă de costume și blănuri mițoase, a căluților de 
Anul Nou, a caprelor și urșilor, și măștile, caraghioasele măști cu 
oglinzi mici și ieftine și cu panglici stridente, atîrnînd într-un fel de 
sălbăticie fără motiv, și puzderia de oale pentru cozonaci, și tingi
rile mirosind încă a vanile, și ghitara afumată, fără strune, și cele 
două jobene negre, și iarăși șoarecii mici și iuți...

Și mal cu seamă grăunțele de porumb, marele strat de grăunțe.

care se usca lent, într-o cumințenie înțeleaptă, așteptînd primăverile. 
De lumea pestriță a boarfelor eram sătui, știam această hoardă și pe 
de rost, deși la căderea primelor zăpezi, adunătura de boclucuri în
cepea să ne cheme, să ne fascineze cu clinchet de zurgălăi și cu 
zuruituri de fluiere căpitănești, dar acum, în penumbra caldă a po
dului, cele care ne ademeneau erau grăunțele de porumb, care mai 
respirau jilav, inebunind cu aroma lor șoricărimea. Călcam ușor, să 
nu ne audă cei din casă, pînă la marginea marelui strat apoi rămi- 
neam cu mîna în puzderia caldă. Știam că pentru ai noștri stratul 
acela însemna hrana viitoare. Pentru noi însă grăunțele însemnau 
viitoarele tumbe de noapte, aiuritele .tumbe în uriașele poduri. Boa
bele acelea erau sortite primăverii, brazdelor negre și ude. Porumbul 
creștea pînă sub frunzele răchitei și cînd sosea vremea secerii ne 
scărpinam genunchii de nerăbdare. începea desfăcatul. Zi și noapte. 
Cineva trăgea un fir pînă între glugi și aprindea becuri puternice. 
Ce nopți! ...Dar în pod, sub pocnetele tăbliilor zincate, ne apropiam 
de stratul fierbinte și ne înfundam mîinile pînă la cot. In pumni se 
zbăteau viitoarele tumbe. Doamne, ce zile și ee nopți curate în dece- 
nitd einci 1

VAL. GHEORGHIU

CRITICA 
„SINE IRA"
Cuvintele prin care Tacit înțelegea să pună 

în lumină, încă de la începutul primului mi
leniu al erei noastre, valoarea imparțialității 
istoricului, nu tind să prefațeze aici un a- 
nume program teoretic și cu atît mai puțin 
o doctrină referitoare la eritica literară. E 
vorba numai de reafirmarea unei conduite 
pe care, oricînd, actul critic o pretinde, sub 
sancțiunea de a-i fi altfel deviate rezultate
le. Fiind, insă, mai totdeauna, subînțeleasă, 
considerată axiomă, conduita „sine ira el 
studio" pe care o enunță autorul Analelor 
a ajuns să fie neglijată, disprețuită chiar, 
într-o epocă de fetișizare a subiectivității.

E drept, în balanță atîrnă cite o dată și 
confuzia Intre subiectul empiric și noțiunea 
filozofică a subiectului, astfel că, osîndind 
capriciile subiectivității afective, poți avea 
surpriza de a te afla enumerat în ceata ce
lor care neagă subiectului orice rol în sta
bilirea judecății de valoare. Ca atare, riști 
să fii etichetat drept prezumțios, normati- 
vist sau de-a dreptul dogmatic.

Nu-i mai puțin adevărat că și sensul filo
zofic al relației subiect—obiect este abuziv 
folosit în critica literară, in jurul fiecărei 
opere se pot număra cel puțin patru cate
gorii de subiectivități: aceea a autoruliuii, a- 
ceea a cititorului (diversificată, se presu
pune, la infinit prin tiraj, reeditări postume, 
prezența în biblioteci etc.), apoi aceea a 
criticului și a cititorului criticii. Ceea ce 
pentru unul din aceștia este produs al su
biectivității, devine pentru ceilalți obiect 
concretizat în carte, articol, discurs. Dar o- 
biectul nu poate ii însușit, potrivit unor teze 
curente, decît tot „kt modul' subiectului. 
Asistăm, deci, la pulverizarea opiniei este
tice în opinii care nici nu maj pot ii înre
gistrate, și chiar de ar fi, importanța lor .de 
construcții cu un grad foarte mare al deri
vării, rămîne redusă. Substanța împărțită, 
preluată, combinată, se diluează, pînă In 
schimbarea calităților, in condițiile unei o- 
semenea relativizări a impresiilor, nici cri
tica și nici cititorii nu pot comunica cu o- 
pera, cu autorul ei, și nici între olaltă. Re
ducerea la absurd duce la incomunicabil si 
discuțiile despre literatură ar avea aceeași 
eiiciență ca și faimoasa „ceartă a universa
lelor", agravată prin multiplicarea pârtilor 
și pozițiilor.

in fond, lucrurile nu trebuiesc dramatizate, 
pentru că fiecare știe ce vrea să spună și 
reușește să se facă înțeles în măsura în care 
nu disprețuiește efortul de a-i înțelege pe 
alții. Că un autor poate fi privit din un
ghiuri diferite, că un roman sau un poem 
lasă deschise virtualități de interpretare ne
bănuite și inanal zabiie în orice condiții, 
este foarte adevărat. Aici își au sursa firele 
nevăzute ale viabilității în timp, acele ele
mente menite să asigure permanentele cn- 
leidoscopice ale operei literare. A profesa 
însă, pornind de aici, o dtitudine sceptică 
față de posibilitatea criticii de a recepta în 
esen{ă specificul creației și de a formula ju
decăți de valoare obiectiv verificabile prin 
gustul format și rafinat de cultură, echiva
lează cu îngrădirea receptivității și in
troducerea arbitrarului

Nu poate fi negată, în schimb, valoarea 
practică a atitudinii comprehensive, dincolo 
de orice prețiozități speculative și de orice 
ambiții sau interese. Din planul eticii, în
demnul exprimat prin cuvintele „sine ira et 
studio" se repercutează astfel în acela al a- 
precierii estetice. Fără acest calm al înțele
gerii și al analizei, subiectivitatea creato
rului, a poetului, prozatorului, dramaturgu
lui este negată tocmai de cei care își pro
pun să-i acorde un spațiu cît mai larg de 
manifestare.

Discuțiile literare din ultimii ani s-au o- 
prit cu destulă insistentă asupra a ceea ce 
s-a numit spirit apologetic. In aceeași mă
sură cred că se poale vorbi și de intempe
ranta resentimentelor sau de intoleranța fa
ță de opiniile neîmpărtășite și iață de au
torii mai puțin sau deloc acceptați. Erori se 
pot ivi, desigur, oricînd, și chiar dacă postu
larea obiectivilății, a onestității intelectuale 
ar fi privită drept o cutezanță neacoperitâ 
se va recunoaște cel puțin necesitatea ca 
ea să fie în chip expres și curajos subliniată

N. BARBU
(continuare în pag a 7-a)
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FIȘE DE ROMA^ m
Ce mai dorești, omule î — mă întreb uneori. Știi 

doar că nu sint abil, că dau cu piatra in baltă cind ni
meni nu se așteaptă, cind eu însumi (nepregătit pentru 
asta) rămîn mut de uimire ... Pentru că îi cunosc înde
ajuns sau îmi închipui că îi cunosc și știu că nu mă 
vor ierta. Unul chiar mi-a spus-o direct, îolosindu-și fra
zele așezate ca bilele pe numărătoarea fiicei mele. N-a 
mai putut să-și țină ură, mira vărsat-o toată în cap — 
neagră, verzuiei — încît multă vreme mi-au țiuit în 
urecni cuvintele lui, tonu-i sec, amenințător; „N-am să 
te uit, să nu ai grijă, nu te vom uita'. Ei, aș I mi-am 
spus, am mai fixat asupra mea o pereche de ochi ... Ce 
mai dorești, omule! — mă întieb iar, n-am în mine nici un 
dram de abilitate, sau cum naiba vrei s-o numești, dar mai 
cred incă în niște dimineți însorite în care oamenii se 
trezesc fără ură și prostie. Asta-i, sînt un naiv, știu că 
rari sînt cei care prețuiesc sinceritatea sau poate nu e- 
xistă nicăieri asemenea i.ințe. Admit că sînt naiv pină la 
prostie în această credință — că între noi ar putea să 
existe momente fără minciună 1 — dar știu la fel de bine 
cit de mult le place lor adevărul, cită groază strecoară in 
ei cind îl aud,-cînțj îlsimt ... Nu* nu vreau să aplic ni
mănui felul meu. de-a fi, vreau doar eu însumi să rămîn 
neschimbat, fiindcă sînt neliniștit- că am tot mai multe 
momente cînd tac, și cind tac mint, mint și macin fără 
noimă acele dimineți însorite, diminețile mele de cre
dință ...

„8 - -

Ce spui, omule? Mă întrebi dacă trebuie să-1 întorci 
spatele sau să rămîi să-l privești in ochi sau să-i cauți 
ochii, pentru că și-i ascunde, și să aștepți. Cît de naiv 
ești I Nu-ți dai seama că individul este atît de bicisnic 
încît nu este în stare să-și lase ochii descoperiți ! Că 
faptul că se înconjoară de proști sau de inteligență lașă, 
vicleană, capabilă să-i sărute mina orlcînd, ține de ființa 
lui, de acel ceva cu cere s-a născut și tu niciodată n-ai 
.șă-1 poți schimba. Ie-a simțit că ești altfel șl de aceea 
\e-a împins la distanță și te-a fixat într-un punct, ase
menea unei gmgănii în insectar. Rîzi, dar porți acul in- 
vizib.l și chiar dacă ai lua zece doctorate șl ai desco
peri pe deasupra și leacul cancerului, tot nu vei face un 
pas înainte. Atîta timp cît soarta ta depinde de el, cît 
iți va fi șef, ai să rămîi nemișcat ... Nu-ți rămîne decît 
să aștepți muncind ca și pină acum, ba chiar mai mult, 
pentru că altfel oricînd îți poate da un picior undeva. 
Dar mai este și o altă cale, să-i întorci spatele, să-l dai 
dracului, să încerci să te lupți cu el, cerînd sprijin Șefi
lor lui. O, dar asta este foarte plictisitor, n-ai dreptul 
să-ți irosești astfel timpul. Ar fi ca și cum ai purta ziua 
întreagă un pietroi în spate. Zău, nu merită. Ăsta sau 
ăștia ca el îți pot fi adversari ? Să fim seriosl I...

îmi dați voie ? — șl, fără să mal am timp să schițez 
un singur gest de împotrivire, individul îmi culege de 
pe reverul hainei un imaginabil puf. Sint uluit, pentru că 
după ctteva schimburi de cuvinte a început să mă tutu
iască, parcă ne-am fi cunoscut de cînd lumea. îi întorc spa
tele, dar el se ține scai. îl las să-ml îndrepte colțul de 
la gulerul cămășii, să-mi aprecieze stofa și croiala costu
mului, să-mi arunce apoi vorbe cărora, la început, nu le 
prea înțeleg rostul. Cuvinte, jumătăți de cuvinte, ba ch ar 
litere disparate, care cad ca niște pietre în chicoteala lui. 
11 las să se dezlănțuie, îl ignorez în totul șl mă gîndesc 
la soiul ăsta de oameni lunecoși, un fel de șerpi, un fel 
de rime, de limaxi, oameni-suvelcă — cum Ie-a spus nu 
știu cine — indivizi care se strecoară printre noi cu o 
uluitoare dezinvoltură, ștergîndu-și sudoarea de pe frunte 
șl zîmbind satisfăcuțl „Ce mai om, domnule! Ai auzit ?' 
— mă admonesta cineva, ca șl cum eu cș fi fost orice 
numai om nu, și, în sfîrșit, găsise un exemplu ca să mă 
pulverizeze, să-ml arate pe concret cît de om e ce’ălalt și 
cît de neom sînt eu ... „Da, am auzit' — trebuia să-i răs
pund, era unul d ntre șeii și oricum merita un răspuns, 
dar nu mi-am putut reține zîmbetui malițios și împreu
narea de cuvinte: „om-suveică" I ... Șl cum se strecoară 
printre noi, cum îl adoarme pe netoțl lingușindu-1, cum 
știe să iasă la suprafață ca untdelemnul și să fie cunos
cut de frizeri și de chelneri ... Și ce ochi are 1 Descoperă 
pînă și lipsa virgulei d n anunțurile mortuare sau bobul 
de orez nedecorticat din fundul castronului de ciorbă. Ce 
mai, este formidabil! Numai urmele — o, dacă n-ar fi 
urmele din momentele cînd trebuie să fie șl Umax 1 — 
numai ele miros îngrozitor. Șl-i trădează lunecarea.

CORNELIU ȘTEFANACHE

gendl confuz
Sub acest titlu publică Paul An

gliei- un mai mult decît binevenit 
articol în „Contemporanul* nr. 43. 

.Autorul constată, pe bună dreptate, 
proliferarea în mișcarea literara din 
ultimul deceniu a unui nou mod de 
a scrie, mod care stă sub semnul 
confuziei și ale cărui trăsături defi
nitorii bf fi : „dreptul de a nu spune 

, nimic*, precum și .refuzul oricărei 
rigori' - în idee, în formulă, în 
structură verbală*. Sgur că feno
menul ar putea fi ignorat dacă s-ar 
manifesta cu totul și cu totu] acci
dental și numai în cadrul literaturii. 
Dar —tine să avertizeze Paul An-. 
ghel ■— el a cuprins o bună parte 
a Creației literare, ajungi nd să pri- 
vească în qenere cultura noastră. 

JÎ;. «-Problema tine de drumul. de viitor 
Q1 literaturii române, •■••âe care • to ti 

de aceea 
n-avem dreptul să ignorăm acest așa- 
eis „qen* în spatele căruia se as
cunde impostura. Intentional sau nu, 
opera literară a cam încetat de a 
mai da seamă de timpul și locul 
tău, trecînclu-se cu vederea un fapt 
elementar și anume că tradițiile noas
tre fac dovadă prin realizările iar 
de culme că scriitorii n-au ignorat 
niciodată timpul în care au trăit. 
Avem prea puțin (sau ne lipsesci 
cărți contemporane, întelegînd pr n 
asta .cărți care se ocupă de pro
blemele si obsesiile curente, defini
torii pentru o societate într-un anu
me moment și nu de cazurile excen
trice, care pot desigur colora un 
moment, dar nu-1 pot defini*. Prin- 
cepele, Intrusul, Cunoaștere de 
neapte. Matei Iliescu și alte cîteva 
romane există, dar ele constituie o 
minoritate. Piața literară este, ca o 
compensație, invadată cu opere de
parte de problemele conștiinței con
temporane și care, nu de puține ori. 
nici nu intenționează să spună ceva. 
Urmarea imediată e că dispar cri
teriile de valoare din literatură, așa 
încît „poți decreta orice carte ge
nială. Criteriul e unul slnqur • tu, 
cititor, nu pricep criteriul. Cartea, 
din punct de vedere critic, se refuză 
analizei". Autorii își fac Un titlu de 
glorie din a nu fi înțeleși decît 
într-un cerc de prea fericiți .ini
țiali". Asta amintește co o renltoă 
ajunsă clasică : „Nu pricep nimic I 
Dar ce adînc gîndește f*. De aici în
depărtarea tot mai vizibilă a cititoru
lui de literatură. Explicația? „Genul 
confuz este incomprehensibil, e o 
formă degradată de aristocratism sau 
de solipsism literar".

O precizare se cuvine reluată : 
situația nu a aluns nici pe departe 
absolută, în sensul că mai sînt Si 
excepții. Dar cum excepțiile nu fac 
decît să întărească requla, semnalul 
de alarmă pe care-I trace justificat 
Paul Anghel trebuie să dea de aîn- 
4it.

TEATRUL TRABITIOKAL
Răspunzînd la cîteva Întrebări tt- 

supra destinului teatrului contempo
ran (In .România literară' nr. 43), 
regizorul Liviu Ciulei se arată oaie- 
cum îngrijorat de tendința acestuia 
de a privi „mai mult în urmă decît 
înainte" și de perspectiva de a de
veni „obiect de muzeu".

Salvarea lui ar sta în capacitatea 
de a-și integra structurile noi 
teatrului experimental, în care regi
zorul vede un fenomen organic „a- 
părut ca o necesitate, impusă de 
viață, de problematica social-politi- 
că contemporană' și sugerează ne
cesitatea revizuirii limbajului tea
trului profesional tradițional, eli

berarea Iul de servitutile, precon
cepțiile și concepțiile vechi. Omul de 
teatru — zice Liviu Ciulei — tre
buie să se îndrepte cu toți porii 
deschiși, cu maximă atenlie 5/ rp“ 
ceptivitate, către fenomenele noi de 
manifestare artistică, nu din simpla 
dorință de a ii modern, Ci din con
vingerea că aceste fenomene vorbesc 
mal mult și mai răspicat despre via
ța contemporană decît formei# con
venționale și tradiționale ale teatru
lui. Nu poate fi vorba, firește, de 
o aruncare peste bord a întregului

M 0 M EIN T
bagaj de cunoștințe șl tradiții pe 
care'avem obligația de a le păzi, cl 
de altoirea acestuia „cu ramura ți
ntiră și proaspătă a fenomenului de 
teatru în stare născfndă'. Omul do 
teatru remarcabil, care este Uyii)' 
Ciulei știe că această Qșmoză este 
foarte dificilă, că unii (care „lăcri
mează nostalgic după interpretări din 
1930' vor fi incapabili s-o admită Și 
s-a înțeleagă, dar că ea este atît de 
imperios ,necesară încît negii jăretrel 
dt însemnă moarte sigură pentru tea
trul tradițional, lată de ce, stimln- 
du-1 pe acesta și prețufndu-i cum se 
cuvine aportul la dezvoltarea cultu
rii. să lăcrimăm mai puțin după hai
nele pe care trebuie să le schimbe 
si să-i deschidem porțile sore nou.

ABTĂ NAIVĂ Șl PlIJINĂ 
NAIVITATE

Se știe că la Pitești a avut loc în 
1967 o expoziție de artă naivă, pen
tru ca în mai 1970 tot acest oraș șa 
adăpostească cea de-a doua expoziție 
națională de acest fel. Mai mull, 
muzeul județean de artă pregătește 
o «galerie de artă naivă*.

Revista „Argeș", deopotrivă iniția
toare a acestei realizări, folosește 
prilejul pentru a organiza o discuție 
interesantă și a ilustra numărul pe 
octombrie cu reproduceri la obiect. 
Pareurgindi însă in paralel articolele 
semnate de Petru Comamescu, Radu 
lonescu, Roland Anceanu, Adrian 
Stoica, Vasile Savonea, Octavian 
Barbosa ș( alții, rîmbești fără să 
vrei la unele ... naivități cam teri
biliste.

De pildă, în timp ce, prudent, Pe
tru Comamescu, în articolul nu în- 
tîmplător intitulat „Nativus*, expli
că noțiunile de naiv, primitiv, ele
mentar, rudimentar, subliniind că 
xistM specii de artă naivă*, că „în 
casele țărănești și orășenești există 
de multă vreme opere naive, iar Ia 
tîrgurî de asemenea*. Roland An
ceanu tine să fie categoric șl ex
clusiv: „arta naivă a început la Pi
tești", probabil întelegînd prin a- 
ceasta prima expoziție a naivilor, 
expoziție care, ce fapt, a fost o 
manifestare colectivă a artiștilor po
pulari categorisiți naivi sau, cum spu
ne P. Comamescu a „autenticilor 
naivi din diferita părți ale țării".

Mai la ob;ect se dovedește a fl 
Vasile Savonea atunci oînd repro
duce mirarea criticului de artă Eu
gen Schileru: „naivi stimulat! sau 
îndrumați I*, chiar și Radu lonescu, 
încercînd o delimitare între arta nai
vă și cea populară, arta copiilor și 
a alienaților, delimitare extrem de 
d:ficilă, căci vorba lui Octavian Bar
bosa (cin articolul intitulat semni
ficativ „Arta amatorilor sau artă 
naivă ?*, „dar la urma urmei da ce 
artă naivă, cînd fără naivitate nu 
se poate face artă ?*.

In consecință, cel mai realist ne 
pare O. Barbosa atunci cînd con
chide I „Rămîne de văzut, dacă, a- 
junsă la conștiința de s:ne, arta nai
vă va fi în stare să-și supraviețuias
că. Pentru că, după cum se știe, 
qreutatea nu este de a fi naiv, ci de 
a fi după ce te-ai descoperit ca 
atara"

DEGRADAREA Șl SALVAREA
SENSURILOR

In pagina intitulată „In timpul Li
ber citiți, vizionați, vizitați", revista 
„Femeia' oferă cîteva succinte apre
cieri asupra unor recente evenimente 
editoriale, teatrale, cinematografice. 
Cît de succinte si în ce măsură ele 
sînt, totuși, aprecieri, e greu de 
spus atunci cînd citești rînduri ca 
acestea: „Autoare a încă două ro
mane f ...) Maia Belc’u se numără 
printre scriitoarele a căror vocație e 
foarte potrivită acestui gen" (care 
să fie acea vocației). „Romanul pen
tru ea nu este o confesiune prelun
gită pînă la elucidarea unui destin 
sau a unui eveniment, ci un anumit 
(If) pretext pentru a reconstitui 
ceea ce s-a îmimpiat cu ceea ce 
nu s-a întîmplat în v^ața eroilor ei*. 
Să reconstitui ceea ce s-a întîmplat, 
merge, dar ceea ce nu s-a întîmplat 
e practic imposibil, avînd în vedere 
infinitatea posibilităților care ar tre

buit luate în considerației Șl-apoi, 
cum să reconstitui ceea ce s-a în
tîmplat cu (s.n.) ceea .ee nu s-aln- 

: timpi at ? Probabil de aceea . „Moartea 
centaurului dă impresia unei'' deta

șări aproape impersonale q autoru
lui de ceea ce stîrnefîe el; intriga, 

. exlstență-neexistență include. în; locul 
~ei personaje bine conturate și si
tuații speciale". Să le detașezi im
personal, este, într^adevăr o 'situație 
specială. Cît Priițeșt^ .exlștehjq-ne'-^ 
existentă, problema e Dreă^âUbtilS Șl" 
prea certată cu aromatica să mai 
necesite vreun comentar.

Totuși, „scrisă cu nerv și bine 
concepută, cartea produce plăcuta im
presie a unui autor matur, cu ° 
mare sensibilitate, de Joc feminină".

Poate deloc. I
Și ce aveți cu sensibilitatea femi

nină f Că și la Magdalena Constan- 
tinescu „lipsesc sentimentalitatea fe
minină, precum și izbucnirile eufo
rice, acele emoții debordante care 
au degradat sensul liricii feminine'.

Ia locul acelor „emofii debordan
te oare au degradat sensul", poeta 
vine cu un gust desăvlrșit pentru 
forma rece, lapidară, a versului.

Si astfel sensul este salvat I

N. IRIMESCU

CONCURS DE CREAJIE
fu cinstea celei de-a 50-a aniver

sări a P.C.R., Casa județeană a 
creației populare Iași, in colaborare 
cu Comitetul județean U.T.C. și Con
siliul județean al sindicatelor, orga
nizează un concurs literar, la care 
pot participa membrii tuturor cercu
rilor și cenaclurilor literare din ju
dețul lași, precum și din celelalte 
județe, cu: versuri, proză (schițe, 
povestiri, reportaje), piese într-un act, 
montaje literar-muzicale, poeme dra
matice si scurte scenarii de film.

Aria tematică a lucrărilor va cu
prinde: aspecte d n lupta P.C.R. în 
ilegalitate j acte de eroism din timnul 
insurecției armate de la 23 Auqust 
1944) realizările poporului nostru pe 
drumul construcției socialismului : u- 
niverșul spiritual al omului de azij 
frumusețile patriei: munca Și dra
gostea etc.

Lucrările, dactilografiate în trei e- 
xemplare. se vor trimite pe adresa 
Casei județene a creației populare 
Iași, str. Palat 1, pină la data de 
30 martie 1971, data poștei, și vor fi 
semnate cu un motto. In interiorul 
plicului se va afla un alt plic sem
nat cu același motto, și va conți
ne: numele, prenumele, adresa si 
profesia autorului

Fiecare concurent poate participa 
cu un număr nelimitat de lucrări.

Din juriu vor face parte persona
lități ale vieți! culturale și artistice 
ieșene, precum și reprezentanți ai 
Casei județene a creației populare, 
ai Comitetului județean U T C. și ai 
Consiliului județean al sindicatelor.

Juriul are latitudinea de a nu a- 
corda unele premii, sau poate in
stitui alte premii în cazuri speciale, 
neprevăzute în regulament.

Premiile concursului

POEZIE t

— un premiu I ..... 1 000 lei
— un premiu II...................... 700 lei
— un premiu III............................ 500 lei

PROZA,

— un nrem’u T ..... 1 200 Iei
— un premiu II ..................... B'X) lei
— un premiu III.............................60t) lei

TEATRU >

■— un prem’u I 1 500 lei
— un premiu IT......................1 0rH) lei
— un premiu III............................ 70’0 lei

MONTAJE LITERARE Si POEME 
DRAMATICE

— un premiu I . . 1 200 lai
— un premiu II . . , . 800 lei
— un premiu III . :. 600 lei

SCENARII... DE SCURT METRAJ 
(&—Î2 minutul

. :.'r
— uH. premiu T . 1 500 lei
—- un premiu II . . ~ . 1 000
— un nrelftiu III . • 7TJ0 let

Lucrările premiate, precum și alto 
lucrări, de certă valoare prezentat» 
în concurs, vor fi publicate ulterior 
într-o culegere a Casei județene a 
creației populare Iași. De asemenea, 
cele mai bune scenarii de film vor 
fi achiziționate de Costs Jiuț jude
țean al sindicatelor.

TOTBȘI...
Ultimul „exercițiu" d-espre un oa

recare „gentleman" (Urzica din 1^19. 
197Q) al lui Mircea Paveiescu m-a 
făcut K.O. I

Voi încerca să md explic, înainte 
ca numărătoarea arbitrului să ajun
gă la cifra fatală...

1. Remarca ironică referitoare la 
„avalanșa de romane poJițisie' și 
„golul' din „cultura noastră' nu pre
cizează despre al cui „gol' este vor
ba, deoarece : ^noastră', la fel ca 
și „tragem" (cîteva concluzii), „cu
noaștem' (destul autori de ...), „ne-a 
căzut' (în mină volumul.,.) etc. etc., 
deși sînt termeni ioiosiți Ja plural, 
»e reieră, bineînțeles, )a persoana 
autorului.

2. Afirmația „dintr-o grăbită an
chetă ...' cred că este cea mai reală 
d!n prima jumătate a „exercițiului'. 
Pentru că numai o anchefâ grăbită 
își poate permite hixuț (chiar cind 
este vorba de umor f) să clasifice pe 
toți cititorii romanelor polițiste drept 
necunoscători al iui Shakespeare Șl 
Dostoievski. In orice caz nu lite
ratura polițistă li determină pe unit 
Bă nu se apropie de cei doi mart 
autori.

3. Citind articolul susmenționat, am 
fost tentat Bă cred că tot! cel care 
nu au altceva mal bun de tăcut de
ci t să citească producțiile unui Si
menon, Agatha Christie, Conan Doyle,. 
E. A. Poe (șl chiar pe „autohtoni"ț • 
zînf niște oameni ratați-: „rezolvatori

de enigmistică minoră, euxdne în
crucișate, probleme de matematică 
elementară și de alte jocuri-așa 
numite de inteligență', „imaginatori 
indolențl', etc. etc. ... Un astfel de 
cititor nu poate fi și, bineînțeles, 
(citez în continuare) „nu este pre
ocupat de tangențele pe care genul 
polițist ar putea să ie aibă cu lite
ratura ...".

O asemenea lignire adusă marii 
mase de cititori mi se pare insu
portabilă mai ales cd life^afura (ac
centuez: literatura!) polițistă fiind 
parte integrantă a literaturii de a- 
venturl este „înghițită' (dar nu P® 
„nemestecate', cum susține M. Pa- 
velescu) de adolescenții între 14 și 
90 de ani. Si ce este rău în asta ? f

4. Comparația între producțiile 
dlturilor noastre și ale editurif ră
posatului Ig. Herț este atît de șo
cantă, încît, după ce-mi revin din 
primul K.O. îmi voi aplica singur 
un upercut I

5. Romanul „Genfiemanu! șchiop' 
are cîteva mici scăpări „pe ief pe 
colo’; nu asta mfi deranjează. Sin
cer să fiu, un gram de piper se 
pierde neobservat într-un ocean ... 
Amintind însă o anumită obligare 
morală pomenită de M. Pavelescu Fn 
încheiere mă gîndesc la acest „c- 
xe^itlu', rare, deși este făcut cu 
„mîna stingă', totuși ... Totuși I

CICERONE SBANTU, HUȘI

desen de CONST. C1OSU

SBE1E1Q HO PURI Șl SMOCURI
Lipsită de aportul hotărîtor al lui Ni- 

colae Cursaru, „S.teaua“ a pierdut cu 0—4. 
Infringere scuzabilă: nu-i ușor să joci 
fără vedeta nr. 1 a echipei, fără „omul de 
gol" capabil să întoarcă singur-singurel. 
în cîteva minute, rezultatul oricărui meci. 
Deci, aici lucruri’e sînt clare. Previzibilă 
era și înfrîngerea UTA-ei, chiar la acest 
scor de forfait. Spre deosebire de litera
tură, în fotbal nu se poate face carieră 
mizînd pe „anti". (Continui să consider 
că, în meciul retur cu Feijenoord, UTA s-a 
străduit nu să joace fotbal, ci să-i îm
piedice pe adversari s-o facă). Tonalita
tea în care s-a intonat marele imn al 
bucuriei după eliminarea Feijenoord-ului 
era pe jumătate falsă: îi lipsea un 8—0 
la cheie... Mai complicat e cu „Dinamo". 
fiindcă echipa a încetat de mult să se 
reprezinte doar pe sine. Dacă la Belgrad 
a pierdut U.T.A., la Liverpool a fost în- 
frînt fotbalul românesc. Realul decalaj 
valoric existent între UTA și „Steaua Ro
șie* nu poate fi evidențiat și în cazul 
Dinamo — Liverpool: procentul de „me
xicani" este net favorabil formației dina- 
moviste. Atunci, ori băieții noștri n-au 

jucat cu dăruirea și îndîrjirea cuvenită 
(și s-ar impune, deci, intervenția Fede
rației, asa cum s-a făcut simțită în ca
zul „Universității" Craiova...), ori s-au 
produs ireparabile gafe de ordin tactic. 
Și în acest ultim caz ar fi existat o so
luție: „Dinamo" să-l fi împrumutat pen
tru cîteva zile pe Gil Mărdărescu...

Dar să ne înapoiem la plebicist : cam
pionatul.

Intr-o zi de toamnă aurîe-aurie-aurie, 
cu tei în flăcări pe Copou și abur de 
strugure răscopt izvorînd din cele șapte 
coline, ieșenii au primit vizita unor vaj
nici olteni plecați la coasă. Și cum n-au 
aflat, pe stadion, un fir de iarbă mai de 
doamne-ajută (gazonul a căpătat trico- 
fizie și-i tot numai hopuri și smocuri), 
oltenii au cosit ce au găsit: picioare. 
De multă vreme nu s-a jucat la lași un 
meci atît de anost și pisat și enervant 
și bucățelit. După opinia mea, lacătul 
oltenesc s-ar fi putut desface mai lesne 
dacă Don-Gil-de-jambieră-veche își tri
mitea mai des lăncierii să sufere pe ex
treme (de altfel, cele două goluri s-au 
marcat în urma unor asemenea faze). 

Deocamdată, Incze s-a plictisit de dri
blingul ace:a sfîrîitor care asteniza fun
dașii adverși (sper că nu-i vorba de cine 
știe ce frină pusă din afară motoretei!), 
iar Moldoveanu e un fel de cavaler ră-ț 
tăcitor prezent pretutindeni și, de aceea; 
pe extremă cam rar, da, prea rar. Meciul 
a fost al naibii de greu, victoria (ce 
infirmă o tradiție) deosebit de prețioasă, 
punctele, de aur. Avînd însă în vedere 
că există și-n soare unele pete, ne per
mitem a sugera antrenorului să-și îm
proprietărească extremele cu acele pos- 
tațe ale nimănui din marginea terenului. 
Bineînțeles, dacă aceasta nu impietea
ză asupra tacticii generale a echipei, 
Că acolo nu ne amestecăm.

Meciul cu oltenii a demonstrat încă 
o dată că cel mai în formă fundaș cen-, 
trai din fotbalul românesc este, la ar 
ceastă oră, ieșeanul lanul. Inteligență,; 
promptitudine, gîndire creatoare, simț 
anticipativ, condiție fizică și tot ce maî 
vreți.

Nea Angelo, de ce temporizezi intro-; 
ducerea lui lanul în națională ? j

M.R.I
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(urmare din pag. 1)
intențiile astfel manifestate s!nt dintre 
Dar ele pornesc de la concepția că în 
două nivele de cultură, concepție, care

Fără îndoială că 
cele mai merituoase, 
țara noastră ar exista 
denotă o miopie totală și cti desăvîrșire primejdioasă. Prea 
adesea barierele între lucruri le creează acei care cer abolirea 
lor; și este tocmai ceea ce se petrece în cazul de față. „Ideea 
că ta provincie te îngropi — scrie A. Băleanu — e tot atît de 
falsă și învechită, și din plin dezmințită de fapte, ca și pre
judecata că spre provincie trebuie să se îndrepte numai ele
mente lipsite de talent".

Această idee de care, într-un acces de bună-credință na
ivă, autorul caută să ne dezbare, și pe care vrea să o biruiască 
tocmai fiindcă în mod vizibil e stăpînit de ea ,nu este altceva 
decît o ficțiune pe care am găsit-o răspîndită in unele cercuri 
ucureștene, ca expresie a unui fel de cezarism de tip parizian (II); 

ea are la bază o orientare presupunînd o hipertrofiere a „eului” 
care se consideră un centru al universului (III); și încol
țește în cazul de față atunci cînd cineva își închipuie că 
un om nu poate să se simtă cu adevărat fericit dacă are 
privilegiul să trăiască între Dudești și Crîngași, că dincolo 
de Vitan, pe de o parte, și de Podul Grand, pe de alta, ni
meni nu este cu adevărat acasă, ci azvîrlit pe 
provincie.

undeva ta

puțin nătărău, oleacă zevzec, șă nu se dovedească prins 
de prea mult zbucium interior; cît despre ea (Gittel), este 
o fată bună, săritoare, dar nu prea inteligentă, lipsită de 
cultură, rămasă la nivelul școlii elementare, așa că se potic
nește ori de cîte ori apare într-o discuție un cuvînt mai 
puțin obișnuit; William Gibson, autorul piesei, ne arată cil 
de greu a fost să găsească, la Începutul Începuturilor, pe 
interpreta care a lansat spectacolul în America. „.. .In dimi
neața aceea, scrie el, Pred îmi telefonase din New-York în- 
trebîndu-mă dacă n-aș putea veni să-mi prezinte o anume 
domnișoară Bancroft, total necunoscută pe Broadway, dar 
«cea mai bună Gittel de pînă acum». După atîtea eșecuri cu 
vedete de prima mină, ședeam destul de sceptic în biroul lui 
1 red, cînd Ann Bancroft a izbucnit înăuntru. Era o fată ne
gricioasă, plină de nerv, nici măcar drăguță, dar de o vitali
tate care o făcea atrăgătoare, cu niște accente «vulgare» în 
voce, care, cînd m-a salutat, total neprotocolar, am simțit 
că-mi răsună în ureche un glas cunoscut : părea răsărită de-a 
dreptul din paginile manuscrisului meu".

Regizorul bucureștean Radu Penciulescu a luat lucrurile 
mult mai ușor. A încredințat rolul feminin din piesă unei 
artiste valoroase, în ciuda înfățișării sale de premiantă de 
liceu și, mai ales, de intelectuală încercată în arta de a 
înțelege un fapt

PE LINGĂ PLOPII
FARA SOȚ

un articol postum de DAN BĂDÂRĂU
strimte se poateCă aceste vederi stat surprinzător de

lesne dovedi. Să ne oprim un pic pentru a raționa în a- 
ceastă chestiune nu fără importantă. Mai întîi, o clasificare 
bipartită în care avem, pe de o parte, un singur exemplar 
(aici capitala), iar pe de alta tot 
lizat mai puțin un caz (aici toate 
puțin capitala) este îndeajuns de 
clasificări este bazat pe unul sau 
mune ce se ivesc la una din cele 
laltă (ex. animalele fără aripi și animelele înaripate) ; acolo 
unde se manifestă o trăsătură comună la toate exempla
rele unei grupe minus unu nu 
ci de o regulă cu o excepție.

în al doilea rind, este greu 
convină unei multitudini minus 
București spunea foarte serios 
cauză că sînt țînțari. Or, se poate constata că există țînțari 
la Sulina, și încă foarte multi, dar că, în alte localități, ase
menea vietăți nu se ivesc nici atît cît la București

De aici provine și dificultatea de a determina limitele în 
care se manifestă anumite specifice. De obicei, cînd pome
nesc de .provincie", vorbitorii se referă la Buzău, la Rîm- 
nicu Sărat, la Călărași, adică la centre urbane de impor
tanță secundară; în ce privește Galațul sau Brăila, si mai 
cu seamă lașul sau Clujul, părerile sînt cu mult mai re
zervate și qîndul se încurcă

Mai este, de știut dacă locurile de vilegiatură fac parte 
din „provincie" ; vedem producîndu-se ezitări cînd vine 
vorba de punctele principale de pe litoral sau de așezările 
turistice de pe Valea Prahovei (nici măcar de Snaaov nu 
se spune că face parte din „provincie")

iată deci că ne aflăm cu conceptul de provincie în pre
zenta unei idei fără miez, qăunoasă, confuză ; știm ce este 
capitala dat fiind că se vizează aici un singur oraș, dar nu 
știm ce se ascunde exact sub epitetul oarecum disprețuitor 
-si defăimător de „provincial" de „provincialism". Ne bucură 
în tot cazul făptui că la Eminescu am descoperit o totală 
inocență în această problemă s marele poet al românilor nu 
o poartă nici măcar în inconștientul său. Dar vedem cu mai 
'Putină satisfacție că absurda antinomie lovește ta realitățile 
lumii noi, a unei lumi socialiste, democrate în care nu mai 
există inegalități si discriminări de vreun fel. Ea este cu 
atît mai rău venită

Trebuie să ne ferim, în toate ocaziile, de puterea hipno
tică a unor reprezentări false care, dintr-un motiv sau din 
altul, sînt mereu ventilate și dobîndesc un caracter de per
manență de natură să genereze obsesii colective. In cazul 
de fată, există pericolul creării unui complex de inferiori
tate la 18 milioane de români nedomiciliați în capitala țării 

care se simt umiliți, micșorați, disprețuiți, caricaturizați, 
reduși la o stare de pesimism jalnic și nu pot scăpa din a- 
ceastă strîmtoare a sentimentelor lor proprii decît strămu- 
tîndu-se la București cu familiile lor și frămîntîndu-se atîta 
timp cît n-o pot face. Acest defetism sui generis are darul 
să creeze un climat al întregii țări dintre cele mai primej
dioase. Elementele de talent, răspunzînd de preferință aces
tui miraj, sînt ajutate să se îngrămădească în capitala țării, 
ta epoca tocmai în care politica țării pe linie de partid și 
de stat tinde să umple hiatusul ce ar exista între orașe, să 
curme rămînerea în urmă a unor regiuni de pe urma indi
ferentismului regimurilor trecute și să atenueze, ba chiar 
să șteargă — într-o fază mai îndepărtată de dezvoltare a 
meleagurilor patriei noastre — bariera dintre oraș și sat ; 
împotriva acestor tendințe, afluxul spre centru dezechili
brează și dezorientează eforturile sănătoase și ia proporții 
care riscă să formeze în București un disponibil de forțe ce 
rămîn nefolosite, adică vacante, dezafectate si în curînd 
dezantrenate, cu un cuvînt sterilizate.

Reflecțiile noastre actuale gravitează în jurul unor pro
bleme privind viața artistică în tara noastră și în special 
activitatea teatrală. Ele sînt în bună parte inspirate, după 
<him am spus, de sugestiile din articolul lui A. Băleanu după 
care nu se face teatru cu adevărat decît pe scenele bucu- 
reștene și că teatrele din diferitele orașe nu se pot înno
bila decît aducînd din cînd în cînd din București actori cu 
experiență și regizori sau scenografi încercați. Nu împărtă
șim de loc această părere și nu dorim ca, neliniștind spiri
tele, să-și facă drum. Scenografii, regizorii și actorii mari și 
mici din capitala țării mai au încă ei înșiși multe de învățat 
și de foarte multe ori de la cei pe care ar urma să-i învețe.

Să luăm ca exemplu piesa Doi pe un balansoar care se 
joacă de trei ani încoace la Teatrul Mic și este unul dintre 
succesele bucureștene din ultima perioadă. Piesa este ușor 
de analizat fiindcă aduce în scenă numai doi actori, și încă 
doi actori minunați, pe Leopoldina Bălănuță și Victor Reben- 
giuc, doi artiști de o distincție excepțională care se întrec 
în ce privește ținuta teatrală și stilul în care își concep și 
interpretează rolurile. Dar ei au ambii defectele tocmai ale 
calităților lor. Așa că regia nu putea să facă o distribuție 
mai qreșită din capul locului. Și acestei prime greșeli i s-a 
alăturat o a doua; cei doi artiști nu trebuiau lăsați să înno
bileze personajele; ei n-au voit să fie mai simpli de cum 
■sînt. Realitatea este că piesa, pentru a fi inteligibilă, re
clamă anumite condiții: el (adică Jerry) trebuie să fie

ce constituie genul ana- 
orașele din 
suspectă ; 
mai multe 
două clase

România mai 
criteriul unei 
caractere co
și nu la cea-

se va vorbi de o clasificare

de găsit un caracter care să 
un exemplar. O ingineră din 
că nu-i place provincia din

toliul de legănat, glorie a secolului trecut, pe care 
angio-saxonii îl denumesc „rocking-chair", iar germanii 
„Schauckelstuhl" și de-a lungul spetezii căruia atîrnă sulul 
înflorat pe care și-au pus capul stăpînii temporari unul dup.i 
altul.

A nu fi realist, în materie de artă, nu este același lucru 
cu a se lăsa tîrît, adică cu a fi nerealist. Scenografii Tea
trului Mic din București nu au aerul că au meditat prea 
mult la aceste probleme de încadrare a spectacolului într-o 
atmosferă prielnică. Pînă și pălăria lui Jerry, accesoriu 
obligator recomandat de autor, care-i menită să stea mereu 
pe creștet cînd într-o poziție cînd într-alta, este un eșec : 
ea nu trebuie să fie o covată placidă și tăcută, o corabia 
întoarsă de valuri cu fundul în sus, un acoperămînt de 
biserică înțelept și cumsecade, ci un ornament incomod și 
Prea* mic, aproape fără boruri, cocoțat pe vîrful capului, 
frămîntat și sbîrlit de impertinență bufonă ca un vrăbioi.

Să meargă regizorii și scenografii bucureșteni să-i for
meze pe cei din provincie? Dar pe ei cine-i formează ? laie 
Teatrul Național din Iași, instituție de veche reputație ale 
cărei înțelesuri se împletesc adînc cu sărbătorirea recentă 
a daniei lui Gh. Asachi de acum 150 de ani — eveniment 
fără ecou la Andrei Băleanu — și a cărei tradiție își află 
autoritatea în prestigiul lui Millo și a lui Alecsandri pri
mii ei îndrumători, apoi în știința încă crudă în toată Eu
ropa din secolul trecut a scenografiei așa cum o practică 
Costache Caragiale, „francezii" teatrului de la Copou, și 
puțin mai tîrziu Vlad Cuzinschi și Mlhai Codreanu, iar, între 
cele două războaie mondiale, G. M. Zamfirescu, Aurel Ion 
Măican — cel mai priceput om de teatru al epocii sale — 
Th. Kiriakoff, sau Ion Sava (elevul preferat al lui Maican). 
Scena ieșeană nu și-a evitat, bineînțeles, toate erorile 
uneori chiar mari; dar în ultimele decenii, ea a cunoscut 
în continuare o serie de mari succese ca „Femeia îndărăt
nică" (Shakespeare), „Frenezie" (Peyret Chappuis), „Mutter 
Courage" (Brecht), .Becket" (Jean Anouilh), „Din jale se 
întrupează Electra" (O'Neill), sau „Coana Chirița în Provin
cie" (Alecsandri), multe dintre aceste succese datonndu-se 
în primul rînd Margaretei Baciu, cea mai dotată actriță 
astăzi în viață în România, important punct de reazăm al 
instituției ieșene după marea Agatha Bîrsescu, profesoara la 
Conservatorul din lași, care și-a terminat cariera artistică 
în acest oraș și s-a ilustrat ea însăși pe locuri în care au 
domnit încă mai înainte Aglaia Pruteanu și Aristizza Ro- 
manescu; admirabilă succesiune de actrițe de mare valoare 
care ar putea fi pusă în paralel, împreună cu alte cîteva 
figuri de femei mai îndepărtate sau mai recente, cu seria 
de actori bărbați, tragedieni, comici, amorezi etc. ai scenei 
ieșene.

Ar fi vorba, după Andrei Băleanu, ca acest mare ansam
blu artistic al lașului să fie „reanimat" de cutezanța plină 
de suficiență a vreunui tinerel, la rigoare încă aflat pe 
băncile institutului din București, care să dea „un impuls 
vieții teatrale la Iași", creînd condițiile, după expresia 
semnatarului articolului, „unui șir de spectacole de răsunet 
republican". Nu socotește autorul că nu de asemenea per
formanțe, ta orice caz trecătoare, izolate și periferice, are 
nevoie teatrul românesc? Că teatrele din centrele mari își 
au meritele lor, că trebuie luate în serios pentru ca ele 
înșile să privească cu încredere darurile ce le fac publi
cului, că nu poate fi vorba, în tot cazul, să le facem să 
beneficieze de expediente ieftine ca acele pe care din pă
cate, A. Băleanu nu-i singur să le recomande? Și că nedi- 
ferențierea teatrelor din provincie trebuie pusă în contul 
unei mari naivități, teatrele din urbele mici urmînd să se 
dezvolte treptat, o dată cu orașul și să se formeze în timpul 
chiar în care își alcătuiesc un public.

Să ne creadă tovarășul Andrei Băleanu, Bucureștiul nu 
are în esența lui nimic special, nici în bine nici în rău, el 
diferă în primul rînd în ce privește numărul locuitorilor și 
lumea socialistă nu tolerează o precădere principială a unui 
grup social, de orice natură ar fi și oricare i-ar fi cantita
tea. Moș Teacă, în disprețul său profund față de toți acei 
ce nu purtau epoleți, se arată jignit și din cale afară de 
iritat că militarii se recrutează din civili. Ei bine, nu uităm 
că bucureștenii nu constituie nici o castă închisă cu drep
turi și cu posibilități leonine, că se trag, cu unele excepții, 
din provinciali și chiar din oameni de la țară numai super
ficial citadinizați.

Pretutindeni există inimi calde și inimi reci, capete bune 
și capete strîmte, precum există și plopi cu soț și fără soț, 
fără ca plopii din București să fie stropiți cu aur. Iar cînd 
ultimul plop din capitală va cădea lovit de topor pentru a 
face loc unui bloc cu 12 nivele, va suna ceasul și plopilor 
din celelalte orașe ale țării; egalitarismul fără exagerate 
rămîneri ta urmă, iar nu discrepanțele și discriminările 
fiind o lege de bază a lumii ce se plămădește sub ochii noștri.

București 1966

și de a analiza o situație, elemente care 
comandau ca ea să fie lăsată disponibilă 
pentru alte roluri. Giit’el ar fi intrat ta re
pertoriul unei Vasilica Tastaman ceva mai 
talentată (să nu fie cu supărare), precum 
Jeirry s-air fi potrivit mult maâ bine cu fi
rea lui Florin Piersic (să nu fie iarăși cu 
supărare). Personajul feminin al acestei 
mici drame, al acestei drame voit miniatu
rizate, este o primitivă care în dăruirea 
de sine cumulează instinctul de mamă des
potică și iubitoare cu flacăra de amantă 
îndrăgostită și despotică ; iar el. eroul, n-<i 
trais niciodată din viață avantajele pe oare 
crede că le merită un ttaăr și poartă în 

de om pierdut în sînul unei a- 
care-i aprinde

lui
B______ _ _ 8 milioane de suilete teama,
ura, că este pe punctul de a cădea într-o capcană, ca nu 
s-ar înfrăți cu o altă ființă decît pentru a-și pierde acea 
autentică libertate care-și găsește măreția numai în soli
tudine ; ceaiurile fierbinți, compresele, cafeaua dozată de 
o mînă atentă sînt tot atîtea atentate împotriva omului ce 
vrea să rămînă unicul său stăpîn. In cele din urmă, piota- 
goniștii se despart, fără a analiza prea mult cauzele, loviți 
parcă de un fel de stupoare. Neglijînd toți acești factori 
ne nunem în situația de a da o versiune inteligibilă a 
piesei. Spectatorii se retrag cu impresia că, așa cum se 
întîmplă în tragediile antichității, deznodămîntul nefericit 
se datorește puterii destinului, unor forțe ascunse omu
lui de rînd. Și se arată prea fericiți de a fi asistat timp 
de două ore la o discuție între două personaje cu desăvîr
șire lipsite de vulgaritate, pe un ton de o teribilă serio
zitate, de o supremă demnitate, lucru destul de excepțional 
în viața de toate zilele.

Să mai adăugăm oare acum că acestea nu sînt singurele 
greșeli grave săvîrsite de acei ce au pus în scenă la 
București piesa Doi pe un balansoar ? Scenografia s-a 
arătat săracă în idei, f undalul, același de la începutul la 
sfîrșitul spectacolului, e cu totul lipsit de fantezie. Po 
planul întîi se află două platforme închiputad una camera 
fetei, iar cealaltă camera lui Jerry (camerele se află în 
cartiere depărtate unul de celălalt). Mobilierul fiecărei 
încăperi comportă un simplu divan, astfel că protagoniștii 
stau măi tot timpul întinși la orizontal: ca patricienii din 
antichitatea romană sau ca sărăcimea din maghernițele 
firilor slab dezvoltate; Gittel mai are în casă ca zestre 
un manechin de croitoreasă, o ceașcă de material 
fără farfurioară și un pahar de spălat pe dinți pe 
folosește în toate împrejurările vieții casnice. In 
lui Jerry arde, la un moment dat. o luminare într-un 
de metal. Grozavă sărăcie duc deci acești doi 
Intr-un oraș pe care ni-1 reprezentăm cuprinzînd 
miașe de beton armat străbătute de jos pînă sus de lifturi 
rapide și înzestrate cu o apartură tehnică a until' confort 
neîntrecut, deși dizgrațios de funcțional.

Desigur, America își are cartierele ei de „rezidențe", dor 
și „bidonville’-urile ei uriașe ca și cuarlalurile ei întinse 
care aliniază întristătoare bărăci de seînduri. Dar nu aceste 
contraste își propune Gibson să le evidențieze în piesa s-a. 
Interioarele de „boarding-house" do pensiune de familie 
ieftină, ta care își duc existenta eroii acestei drame nu se 
disting prin lipsa de mobilier, ci dimpotrivă prin rîvna unor 
qazde, concurente ta arta de a crea o supraabundentă 
înșelătoare din edecuri moștenite în familie sau procurate 
din talciocuri, piesa de bază fiind, în cazuri fericite,

singurătatea 
glomerații de 
ura, <

plastic 
care îl 
camera 
sfeșnic 
oameni 
blocuri
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Stafia fostului rege apare pen
tru a treia oară pe esplanada cas
telului, de data aceasta în pre
zența lui Hamlet. Prințul își pă
răsește însoțitorii și ascultă cu
tremurătoarele destăinuiri ale pă
rintelui său. Apoi, la glasul co
coșului, arătarea dispare. Hota- 
țio și cei doi străjeri se arată 
pe esplanadă, neliniștiți de ur
mările posibile ale acestei între
vederi. Hamlet, într-un limbai de
rutant și enigmatic, le cere să 
păstreze taina acestei întîlniri. 
Atunci se aude vocea stafiei; 
Jurați pe spada lui. Iar Hamlet 
Ji răspunde: Așa, cîrtită bătrînă. 
(old mole).

Cititorii trec mai departe ; pare 
un fleac și totuși nu e. Căci a 
spune cîrtită sfintei viziuni care 
te-a sguduit cu cîteva clipe mai 
Înainte Înseamnă că ți-ai pierau* 
mințile sau i-ai retras Încrede
rea. Sau că replica face parte din 
zestrea nepurificată a primelor 
versiuni. Sau poate cîrtită în bes- 
tiariul vremii avea altă semnifi
cație declt astăzi; ca sălbaticul 
asin biblic plnă a nu deveni mă
garul zilelor noastre.

Dar fiecare din aceste răspun
suri înseamnă de fapt un alt 
Hamlet.

Marti 15

La fel de ciudată pare scena 
anterioară In care prințul rămas 
singur cu Horațio așteaptă apa
riția stafiei. Jos in curtea caste
lului s-a încins cheful la care ia 
parte și actualul rege Claudius. 
Iar Hamlet, pierzlnd pentru cîteva 
minute din vedere scopul ieșirii 
sale pe metereze Ia miez de noap

te, Începe să mediteze pe margi
nea beției și a dramului de rău 
care strică plămada.

Procedeul se va repeta de-a lun
gul piesei în cele mai dramatice 
împrejurări. Dar această necon
tenită ridicare la general nu este, 
cum s-ar putea crede, o dezer
tare din situație, un hatîr pe care 
dramaturgul l-ar fi făcut poetului. 
Ea reprezintă o modalitate pro
prie de rămînere în situație și 
de apărare față de ea. Ca mur- 
muratul unei rugăciuni, ca pune
rea mîinii pe sabie

Miercuri 16

A. J. A. Waldcock ne reco
mandă să nu punem pe seama 
personajului, pentru a-i explica 
procrastinația, motive care nu 
sunt în text. Ar fi desigur ome
nește ca Hamlet să se gîndească 
la anumite consecințe imediate 
și inevitabile ale uciderii lui Clau
dius : mama lui va fi compromi
să, el însuși va trece drept asa
sin. Pentru că n-are dovezi pal
pabile, iar mărturia duhurilor e 
nulă în justiție. Dar cită vreme 
nu-și pune efectiv aces'e pro
bleme, înseamnă (chipurile) că 
nu le are. Pentru piesă, ele nu 
există. Și. ca atare, nici pentru 
noi.

Atitudine legitimă poate in ju
decarea tragediilor raciniene, de 
pildă, unde toate explicațiile sînt 
date. Dar insuficientă, m.i-e tea
mă, pentru exegeza lui Hamlet ; 
acest personaj care găsește de 
fiecare dată alt motiv de amî- 
nare, făcîndu-ne să ne îndoim de 
veracitatea tuturor. Cînd cineva 
dă în diverse momente o rațiune 
diferită purtării sale trebuie să 

presupunem că, în mod conștient 
sau nu, ascunde adevăratul mo
tiv. (Ernst Jones). Așa fiind, 
esenițal este să descifrăm 
mecanismul gîndirii personaju
lui și să tragem toate conse
cințele criptice pe care le impli
că. In pofida textului, uneori

Joi 17

Ne farmecă și ne îngrijorează 
claustrarea lui Hamlet în sine. 
Idealismul lui incorigibil. Expli
cațiile sunt multe. ȘI, printre ele, 
una: ne găsim Ia momentul în
registrării lumii ca infinită. Ra
portul omului cu universul s-a 
schimbat. Una din consecințele 
de seamă ale acestei schimbări 
va fi renașterea filozofiei idea
liste.

Glndirea rămăsese unicul titlu 
nobiliar al omului. Nu e cumva 
și prima dovadă a existentei 
sale 1 Sau poate a existenței în 
genere. Nemaiputînd retrage lu
mii fizice atributul infinității, o- 
mul va încerca să conteste rea
litatea ei. Iar spațiul și timpul și 
materia vor apare cu vremea ca 
firul pe care viermele de mătasă 
și-I scoa'e din sine ca să-și fa
brice universul gogoașă.

Nu știu dacă se poate face psi
hanaliza sistemelor filozofice. Bă
nuiesc că da, cită vreme putem 
analiza coșmarul nopții și visul 
ordonat al artei. Fapt e că, 
veacuri de-a rîndul, oamenii se 
crezuseră în centru! lumii. Pier- 
zîndu-și — prin dezvăluirile fizi
cei — privilegiul ontologic, soa
ța umană a contractat un grav 
complex de inferioritate. Apoi, 

încercînd să si-1 vindece, l-a su
blimat în diferite chipuri. Unu! 
din ele ar fi secvența marilor sis
teme idealiste ; efortul bisecular 
de a repune pe om în centrul u- 
niversului. Efort paradoxal pgjitrtl 
că universul și-l pierduse. Și sin
gura cale de a-1 repune pe om în 
centrul unul univers lipsit de cen
tru era să desființezi universul.

Vineri 18

Hamlet se simte trăind în mă
sura în care gîndește. Și totuși 
nu consumă nici unul din marile 
Iui solilocvii fără să arunce ana
temă asupra gîndirii, ea ne îm
brobodește inima în cuvinte, ne 
preschimbă în mișei. Tot ea ne 
paralizează tăind în patru firul 
ipoteticei acțiuni. Așa cum se în- 
tîmplă cu toate cele care ne sunt 
necesitate și rușine.

Intenționam să aproximez de*!- 
n'ția personajului mi-e teamă că 
m-am oprit la cea a viciului

Sîmbătă 19

Reclamăm pentru poet privile
giul suferinței. Ni-I dorim vecin 
cu desperarea și cu extazul. In 
jurul acelui an 1600 multe s-au 
întîmplat și multe s-ar fi putut 
petrece. Dar fără trădarea Miss-ei 
Fiton atît de adine resimțită de 
Shakespeare și fără vîrtejul sen
timentelor provocate de zgudui
torul desnodămînt al conjurației 
Iui Essex, Hamlet în forma lui 
veșnică nu ar fi apărut. Și nici 
marile tragedii al căror drum îl 
deschide. Căci fără de-o rană făp
tura e moartă.

ION OMESCU

MAESTRUL ACHIM ST5IA
Zilele acestea prietenii și admiratorii Lap sărbă

torit în cadru intim. A fost un festin al dragostei 
și recunoștinței.

Omul a împlinit 60 de ani de viață, artistul 40 £e 
ani de activitate în slujba muzicii. Ambele sînt cifre 
menționabile doar din mers. Lași mîna stingă să se 
odihnească o clipă pe fildeșul clapelor, dreapta spri
jinită de măsură pe portativul manuscri
sului și-ți amintești deodată că a mai poposit o 
toamnă melanco’ică în teiul care și înfioară frunzișul 
la geam. Asculți armoniile care se doresc eliberate 
în caligrafia partiturii si în cadența lor c-epeni ani 
și lucrări închegate. Zîmbești ca unor dragi adu- 
ceri-aminte, anoi întorci foaia manuscrisu’ui si rupi 
fila calendarului, convins că viata nu cunoaște ră
gaz, n;ci cît pauza cu cea mai minimă valoare din 
alfabetul muzical.

Colegii de la catedre, mai vîrstnicî sap mai ti
neri, au ținut să-1 sărbătorească pe rectorul lor și 
po mult stimatul profesor ; admiratorii pe compozit 
torul care-și fundamentează creația ne vigurosul melos 
românesc; studenții pe marele nrieten șl dascăl... In 
personalitatea și opera Iui Achim Stoia fiecare din
tre noi găseste ce prețui si admira, Pasiunea cu 
care întreprinde totul, dăruirea neprecupețită pen
tru artă, ca și căldura cu care se apleacă asupra 
mlăditeior în formare. îl apropie în egală măsură 
de toate generațiile. Fie că e vorba de creație sau 
interpretare artistică; fie că ne referim la stăruitoare* 
sa activitate didactică, Achim Stoia rămâne un 
exemn'u de seriozitate și riguroasă disciplină.

Talentul oblină la o permanentă șlefuire prin 
muncă, la neostenită acumulare și — mai ales — 
la desăvîrșirea evoluției în nas cu avîntu’ artef ro
mânești si mondiale, ne învață arest mare meșter 
al muzicii noastre. Datorită mobilități’ sal» intelec
tualei si a bogăției filonului de sens’bllitafg artisti
că, Achim Stoia s-a rid’cat ca muzician deasupra li
mitelor regionale și a calendarului.
E cel mai prețios omagiu pe care acest fiu al 
muzei Euterpe, nu uităm că, din cei 40 de ani de 
act:vitate rotunjiți de Achim Stoia, 25 de ani sînt ai 
lașului.

AJăturindu-ne entuziast la sărbătorirea d’n temp’ul 
plaiurilor transilvane, cu s*udii la București și Pa
ris, a tinut să-l ofere Moldovei, dovedind că munca 
și talentul nu țin și nu se împiedică de bariera 
geografice.

AL. ARBORE

BINEFĂCĂTOAREA ARTĂ

IIIĂS
de Alfred Mitehcock

i

Hitebcock zice că n-ar fi făcut filmul dacă 
ar fi fost vorba de păsări de pradă, de vulturi, 
de corbi sau de altele asemenea ; l-a pasio
nat tocmai faptul că păsări obișnuite s-au coa
lizat împotriva condiției umane devenind, trep
tat, dușmanii ei cei mai înverșunați. Rinocerii 
lui Eugen lonescu se recrutau din oameni o- 
bișnuiți. Este oare vreo asemănare, este oare 
vreo legătură ? Aparent nu, dar pe undeva 
prin subsolul ideilor parcă se strecoară un fir 
care le unește. D. I. Suahianu presupunea 
cîndva că .invazia păsărilor, sălbăticia lor, sa
dismul și ferocitatea cu care atacă și ucid a- 
mintesc de invazia fasciștilor în lume, că Hit
chcock deci a intenționat o metaforă în acest 
sens. In oronioa recentă din „România literară" 
criticul nu mai revine asupra ideii, fie că nu 
ți-a mai amintit de ea, fie că a considerat-o 
nefondată. Dacă admitem însă că nu există 
temă, nu există subiect care să nu aibă o cit 
de vagă tangență ou politica, metafora nu tre
buie exclusă cu desăvîrșire ; filmul o suportă. 
Ni se va reproșa poate, cu date în regulă, că 
Hitchcock n-a fost niciodată regizorul care să 
fi atacat teme politice, că așa se și explică 
atitudinea generoasă a producătorilor față de 
el ; nu le-a dat niciodată bătaie de cap cu 
cenzura. Să nu credeți că Hitchcock n-a ata
cat teme politice. A făcut-o însă, întotdeauna 
cu mare subtilitate, îneît tuturor li s-a putut 
părea că omul vorbește despre altceva. Fap
tul este valabil și pentru „Păsările” (ca să nu 
mai vorbim despre „Coloana a cincea", „Co
rabia vieții", „Dispariția unei doamne", „Noto- 
rius" ș.a.).

Declarațiile regizorului în legătură cu „Pă
sările" ne duc însă cu totul în altă direcție. 
El zice că a imaginat un fel de răzbunare a 
păsărilor pe oare, de cînd e lumea, omul le-a 
vînat, le-a mîncat sau le-a împăiat, a făcut 
din ele pene de scris sau pene pentru pălă
riile doamnelor, într-un cuvînt le-a decimat, 
le-a distrus numai pentru a-și satisface instinc
tele și plăcerile lui. Și că asta merită o răz
bunare cumplită. Faptul că ideea este absur
dă, imposibil de realizat, nu .reduce cu nimic 
intensitatea și rezistența ei artistică. Poate fi 
iarăși o metaforă, de data aceasta total dife
rită de prima, chiar opusă ei. Nu s-au gîndit 
oare Hitchcock și Doamna du Maurier la a- 
cea categorie de oameni care, mereu perse
cutată, mereu nedreptățită, se poate ridica în- 
tr-o zi împotriva celor ce o nedreptățesc ? Poa
te că nu s-au gîndit, filmul însă suportă și o 
asemenea metaforă și poate și altele.

Dar să nu ieșim din zona în care Hitchcock 
însuși a declarat că se mișcă ; aceea, absur
dă, a răzbunării păsărilor împotriva omului ca
re le persecută, a omului care a pus stăpî- 
nire pe pămînt, pe apă și pe aer și crede că 
totul i se cuvine numai lui. Ideea e mai întîi 
gravă, ne obligă să ne întrebăm cît i se cu
vine speciei umane din „necuprins" și dacă 
nu cumva sîntem prea plini de sine, dacă nu 
cumva ne însușim prea mult ; ideea e, apoi

fantastică, promovează o viziune apocaliptică 
asupra lumii, alimentată de obsesia unui ca
taclism. Fantastic este faptul că se transformă 
în teroare tocmai zborul păsărilor, fîlfîitul de 
aripi care a stîrnit întotdeauna admirația și 
bucuria omului, îndemnul la cutezanță si la 
puritate. Privit din acest unghi, Hitchcock ni 
se pare orud, nemilos în distrugerea ideilor 
noastre fixe cele mai frumoase.

Filmul este tratat de toată lumea, fără re
zerve, ca un film de groază și așa și este. 
Dar el face figură aparte, iese oarecum din 
sfera limitată a genului. Violența nu-i vine din 
țevi de pistoale, nici din pumni, nici d-in cu
țite. In film nu există vi novați, nu există rău
făcători, ucigași, spărgători etc., și nu există 
recuzita obișnuită a thriWer-ulul. Aici avem a 
face cu niște oameni cumsecade, chiar extrem 
de cumsecade, oare-și văd de treburile lor 
pașnice, cotidiene. Ni se arată la început — 
frumos, ca într-un film de dragoste comun — 
oum se încheagă o iubire, cum se întîl.nesc și 
cum se cunosc oamenii, cum se desfată în fața 
coliviilor ou păsări. Nimeni nu ar fi putut 
ghici urmarea. Dar dacă cineva — măcar un 
singur om — i-ar fi ghicit vreodată intențiile, 
Hitchcock n-ar mai fi omul surprizei, al șocu
lui, al suspansului, rege al groazei și al in
venției diabolice. „Păsările” confirmă încă o 
dată calificativele acordate fără zgîrcenie a- 
utorului „lor". I s-a făcut observația că în „Pă
sările" ar fi trebuit să mizeze mai mult pe pa
nică și mai puțin pe groază. De fa.pt așa și 
face. Panica oamenilor atacați de păsări este 
paroxistică, iar groaza în sensul elementar, 
cunoscut din filmele de gen, nuaredecît un rol 
pasager ; aparatul trece în grabă peste un 
fermier cu ochii scoși de păsări, peste o fe
meie însîngerată și ucisă în pragul casei, cu 
singurul scop de a sublinia și de a motiva 
panica paroxistică a celorlalți și nu pentru a 
îngrozi pur și simplu. Sînt filme în care Hitch
cock urmărește șocul brutal, plăcîndu-i să 
ne facă să țipăm sau să ne verificăm un e- 
ventual sadism refulat, dar aici nu poate fi 
vorba de așa ceva, aici regizorul își tempe
rează obiceiurile dure din „Psycho", din „The 
trouble with Harry" și din atîtea alte pelicule. 
Aici îl interesează mai mult dimensiunile coș

marului, .condiția acestuia și reacția omului, a 
omului atît de sigur pe sine, atît de rațional 
și atît de puțin condescendent cu tot ceea ce 
iese din sfera genului său.

Cum a fost primit filmul lui Hitchcock de 
public ? Publicul rafinat — l-a primit cu elogii, 
cel nerafinat — cu mirare, contrariat, surprins ; 
îar cel de la mijloc — cu observații, cu mofturi, 
cu „mă așteptam la mai mult I". Am auzit : 
„Nu mi-a plăcut montajul I". Sau „Trucurile 
sînt prea stângaci mascate I", „Angulația e dez
ordonată !" etc. Mofturi ! Prostii I Căci filmul 
este perfect. Hitchcock este unui din acei ci
neaști la care stăpânirea perfectă a mijloace
lor de expresie cinematografică, a profesiona
lismului superlativ constituie o modalitate de 
relevare a unei poetici cinematografice proprii ; 
a spus-o Truffaut în cartea sa (de fa.pt un 
interviu -fluviu cu regizorul american) „Le cine
ma selon Alfred Hitchcock". Și atunci mă în
treb cum trebuie calificate 'strâmbăturile din 
nas, savantlîcuirile de care nu ne putem de
barasa măcar în fața unor opere remarcabile ! 
Cea mai ridicolă strâmbătură din nas mi s-a 
părut cea a prietenului N. P. (n-are impor
tanță oum îl cheamă) care ml-a zis că pur și 
simplu nu l-a plăcut gradația în acest film. 
Auzi ? Tocmai ceea ce filmul are mal bun I 
El începe calm, obișnuit, elegant, ocupîndu-se 
de chestiuni ultracotidiene. Punctează apoi 
subtil un început de conflict între oameni și 
păsări (un pescăruș o lovește ca din întâmplare 
pe Melanie, pe cer trec stoluri agitate, pe 
sîrme de telegraf și pe case se adună alte 
stoluri) ; tensiunea crește treptat, îngrijorător, 
apoi se produce un atac asupra unui grup 
de copii, fără urmări prea grave, apoi altul 
în casa lui Brenner, apoi e ucis fermierul Dan, 
apoi un atac foarte violent asupra elevilor și 
tot așa, din ce în ce mai sălbatic, din ce în 
ce mai cumplit, pînă la paroxism, pînă la di
mensiuni de cataclism. Și asta înseamnă, după 
N. P., lipsa gradației. De I

Asupra alegerii actorilor nici nu mai tre
buie să discutăm : sînt excelenți : Rod Taylor 
(Mitch), Tippi Hedren debutantă în rolul Me
lanie!, Jessica Tandy (D-na Brenner), și Suzan 
Pieshette (Anne).

ȘTEFAN OPREA

Un arun de medici a luat inițiativa organhărif u- 
nul simpozion axat ne rolul artei în terapeutica me
dicală. Ideea nu e nouă, dacă ne gîndim, de pildă, 
la meloterapie, dar e interesantă, mai ales clnd i se 
alătură exemplificări. Deocamdată. ca un preambul, 
cîfiva medici care, în timpul liber cochetează cu
artele elastice, au amenajat o mlcro-expozlțle îrr
holul Casei do cultură a Tineretului dfn Iași. E,
de fapt, o lnt1lnire cu vechi cunoștințe. în parte 
nume consacrate în amatorism și chiar la nivel de
profesionalism.

Astfel, îl cităm r>o sculptorul Const. Gheorahiu, 
care a exnns de curînd în sala „Victoria* împreună 
cu V. M’hăilescu—Cralu. sau pe versatul plctor de 
peisale lirice Petre Buzatov. cărora li se alătură, 
cu flori în manieră de Încântare primltlvlstă. Au
rora Ristea (care, de asemenea, a expus recent la 
.Victoria ). Magda Teșchievici cu qinqășii caligrafiate 
pe sticlă, Simona Costin, de un dramatism sincer în 
peisaje, Paul Dimitriu, același experimentat si sensi
bil colorist, și alții.

E o realizare promițătoare pentru acțiunea în mare 
a qrupului respectiv, acțiune aflată încă în fașă. In 
ouce caz, se pare că medicina face casă bună cu 
aria culorilor șl a scrisului.

Tot pe linie de afirmare a artei amatoare înre
gistrăm cu plăcere expoziția pe care au deschis-o 
in saloanele de Ia Casa Universitarilor Mihai Și 
,S!gore Be1enaru, nume care ne scutesc de obișnui
tele recomandări.

Mlhal Beienaru ne aduce aceeași cSldurd poto
lită In peisaje cu lonalittitl topite pjnă la Iritare, 
in timp ce Griqore îndrăznește a logodi imaginile de 
inie'nTn pIeacS pu*,n cu viziuni de fantastic

SCHIMB DE EXPOZIȚII
O inițiativă, cu bune rezultate e desigur schimbul 

c-e expoziții retrospective dintre muzeele Județene. 
In felul acesta, se asigură o precisă circulație a va
lorilor artistice, înlesnindu-se accesul publicului și. 
deci, contr.buindu-se la reactualizarea lor In acest 
circuit, putem considera reușitele retrospectiva în
soțita de aparatul informațional respectiv, organi
zate de către Muzeul de artă din Iași : N. N To- 
mtza, Octav Băncilă, N. Popa, Otto Briese, Emanoif 
Bardasare și Gh. Popovici (în pregătire, o expoziție 
btah ), precum și retrosyectiva N. Mantu de 1* 
Galati sau permanenta Lascar Vorel de la P. Neamț

In prezent, In timp ce la P. Neamț a fost mon
tată retrospectiva Emanoil Bardasare, în sălile Pa
latului de cultură din Iași se află deschisă expozi
ția Lascar Vorel, Deși s-a stins prematur la 40 de 
ani (1879—1918), Lascar Vorel ne-a lăsat, răspindită în 
străinătate, o operă re merită a fi cunoscută și a- 
preciată mai ales cînd e vorba de guașele sale 
(part’al reproduse într-un recent număr al revistei 
noastre).

Pe cînd o retrospectivă Aurel Băiesu, adusă de la 
Suceava Ia Iași, poate chiar una Verona? Pe cînd 
una Nicu Enea împrumutată de către Iași de la 
Bacău? Si pe cînd o retrospectivă Dimitriu—Blrlad. 
organizată de Vaslui, mai ales că unul din cele mai- 
reprezentative bronzuri ale sale zace uitat într-o gră
dină bîrlădeană?

BORA GRIGOROVICI
Regizorul Bora Grigorovici, de la Teatrul Națio

nal din Belgrad, girează regia comediei „Doamna, 
ministru*, de B. Nusici, pe care o montează tea
trul din Bacău și la care repetițiile sînt în toi.

Interesant e faptul că omul de teatru din Belgrad 
a făcut în prealabil o călătorie documentară prirt 
Moldova, dornic să ne cunoască meleagurile și oa
menii. Intîlnfndu-I ța Bacău în cursul luna iulie, ei 
ne-a comunicat plăcutele impresii de turist culese 
pe plaiurile moldovene și, mai ales, îneîntarea de 
a munci cu harnicul colectiv băcăoan. De aseme
nea, a subliniat că lașul l-a impresionat în mod 
deosebit prin îmbinarea de vechimi valoroase și mo
dern captivant. E un oraș în care ar dori să revină, 
chiar, sau mai ales, în calitate de colaborator al 
prestigiosului teatru.

Bora Grigorovici a deprins, de altfel frazele uzua
le în limba noastră, necesare indicațiilor regizorale, 
și ne-a mărturisit îneîntat că, datorită lor, se des
curcă binișor și ne stradă, .ceea ce demonstrează 
că nu e mare distanță între activitatea teatrală și- 
viața de toate zilele*.



CKOHICĂ ARTELOR

Teatrul Național Cluj

TANGO
Premiera inaugurală a s'agiunii 1970—71 

pe scena Teatrului Național din C.uj a 
fost Tango la Nisa de Mircea Radu Ia- 
cobain, în regia lui Victor Tudor Popa, 
scenografia de T. Th. Ciupe. Spectaco
lul a suscitat un viu interes și nu în- 
tîmplător pruna ridicare de cortină s-a 
produs în fața unei săli pline pînă la 
refuz. Piesa, a cărei acțiune se desfă
șoară undeva, Intr-un sat din Moldova, 
îsi propune să dezbată o problematică 
de vie actualitate, ceea ce trezește fără 
Îndoială un interes sporit mai ales în 
rînidul spectatorilor tineri oare, într-un 
fel, se regăsesc în eroii piesei, dramele 
lor fiindu-ie în bună parte propriile 
drame. Provincia — fie ea numită prin 
limbajul convențional admin strativ : 
comună ori oraș — își mai păstrează 
încă, in virtutea unor inerții, atmosfera 
de lîncezeală și de posibilă ratare pe 
care cei sortiți a-și risipi viața aici o 
resimt mai mult sau mai puțin acut, a- 
vînd sentimentul împlinirii unui destin 
implacabil ori căutînd să dărîme și să 
uzurpe acel mit aii neîtmplinirilor pro
vinciale care în literatura română a fă
cut și continuă să facă ob.ectul atîtor 
dezbateri dramatice. Mircea Radu Iaco- 
ban abordează această temă cu franche
țea și duritatea omului care nu are ni
mic de ascuns și care crede sincer în

Scenă din spectacol

LA NISA
de MIRCEA RADU IAC0BAN

posibilitatea recuperării fertile a aces
tor zone de lîncezeală din viața con
temporană a țării, printr-o infuzie de 
vitalitate și dinamism tineresc. Eroii 
săi siînt intelectuali crescuți și educați 
azi, desigur nu lipsiți de păcate și slă
biciuni, aar care, fiecare, se c?ută pe 
sine, fiecare vrea să se identifice su
perior și să-și verifice caracterul în- 
fruntîndu-se deschis și eonfruntîndu-se 
dramatie cu acele realități ale actuali
tății care încă mai sînt tributare unor 
nostalgii ale inerției provinciale.

în mica bodegă din Nisa — ironică 
Identitate de nume între un mare oraș 
din mijlocul Europei și această pierdută 
comună la periferia unei țări și ea si
tuată periferic în geografia continentului 
— se întîlnesc într-o simbolică zi de 
sfîrșit de an, pentru a-și sărbători re
velionul, cîțiva oameni. Ei vin de aiu
rea și pleacă aiurea în viață, flecare 
unmîndu-și drumul propriului destin, ză
bovind o clipă în acel loc unde se în
tîlnesc, se privesc deschis în față și se 
întreabă severi și responsabili, unul pe 
celălalt: «Cine ești?". De aceea piesa 
lui lacoban poate să pară statică. E- 
roii vin, se confesează, își spun și-și 
dezbat fără menajamente «dramele*, pen
tru ca apoi ges ul lor din final să lase 
o perspectivă nouă asupra traiectoriei 

pe care o vor urma în viață. în scenă 
mi există un conflict propriu-zis. Tot 
ceea ce este grav se petrece undeva 
dincolo de culise. Aici, în fața noas
tră, apar numai consecințele acelor în- 
tîmplări, reflexele Ier, haloul pe care 
fiecare erou îl primește frontal, îl ab
soarbe, îl judecă și îl restituie din nou 
acelui cîmp dinamic exterior de unde 
îi fusese transmis, și căruia de fapt îi 
era integrat. Regizorul spectacolului a 
intuit exact această reversibilă dezba
tere a unor drame contemporane. El 
a mizat mult tocmai pe ceea ce aces
tea aduc mai răscolitor și mai profund 
în conștiințele eroilor. Spectacolul lui 
Victor Tudor Popa cîștigă mai ales prin 
latura lui sentimentală.

Fiecare personaj este individualizat 
scenic astfel încît niciunul să nu poată 
fi confundat la un moment dat cu alt
cineva, și în același timp regizorul a 
avut grijă să dea acestei colectivități 
culoarea de unitate mai ales în atitu
dinea dinamică și robustă a gesturilor 
lor definitorii. Corneliu (Viorel Comănici
— realizînd aici poate cel mai conclu
dent rol al său pe scena Naționalului; 
sigur de sine într-o reținută explozie 
de revoltă împotriva falsului, a minciu
nii, a trădării) este opus lui Relu (Nicolae 
Iliescu — prea reținut și de aceea șters), 
primul neîmpăcat cu gîndul resemnării, 
al ratării, cel de al doilea oarecum isto
vit, laș, dînd semne de renunțare. Vice
președintele (Gheorghe M. Nuțescu — 
transmițînd rolului o autentică vibrație 
emotivă, face din prezența sa scenică o 
adevăra'ă figură memorabilă, tulburătoare 
prin simplitatea și sobrietatea mijloace
lor sale de exprimare actoricească) față-n 
față cu Barmanul (Dorel Vișan — de un 
umor subtili, concretizat în gaguri bine 
fixate pe replică); doctorița Petra (Car
men Galin — cu mișcări degajate în sce
nă, cu o intonare a replicilor firească și. 
totuși mai puțin concludentă în rol) în
tr-o diametrală opoziție cu Stăncuța (Me
lania Ursu — agreabilă dar ^aceeași din 
toate rolurile pe care le-a făcut pînă în 
prezent); agronomul Gheorghe (Bucur Stan
— intrînd bine în rodul unui slîngaci și 
modest dar sîrguiincios tip de provincie) 
anii li nd ratarea definitivă a unui hilar 
personaj ca acel Cetățean (Gheorghe 
Cosma — mizînd pe o spontaneitate 
studiată). Apoi Un tînăr cu bască (Anton 
Tauf) și O iată blondă (Liliana WeJther),
— toate aceste personaje ne dau ima
ginea reală a unui crîmpei de viață 
autentică într-o confruntare deschisă, 
generoasă.

Vic‘or Tudor Popa a creat numeroase 
momente de lirism veritabil într-un 
spectacol în oare pasajele lirice veneau 
să sublimeze tocmai o tensiune drama
tică frumos (transpusă scenic. T. Th. 
Ciupe a realizat un decor util, expresiv 
și, cum se spune, funcțional, dar din
colo de toate sugestiile ce și le încor
porează, decorul trădează o anume să
răcie și excesul de economie în recu
zită. Dar, dincolo de orice, spectacolul 
se impune și menține ca o reușită.

CONSTANTIN CUBLEȘAN

uedalian

V. MIHĂILESCU-CRAIU, 
OMUL ARTEI SALE

Nota cea mai caracteristică a picturii lui Victor 
Mihăilescu-Craiu e lirismul, o constantă a structurii Iui 
intime și o atitudine in fața vieții. Taciturn și îneiirat 
în reveriile sale, la acest meditativ singuratic culoarea 
nu e o formă a fanteziei dezlănțuite, ci 6 modalitate de 
participare plină de emoție la viața naturii, la satisfac
țiile și Încordarea oamenilor. Desenul realist, de con
strucție aproape clasică, apare transfigurat, ridicat la o 
altă putere estetică din momentul în care culoarea îi 
adaugă vibrațiile ei Inepuizabile. Se poate spune că pic
torul e un cunoscător desăvîrșit al tuturor resurselor 
paletei, că arta sa nu se bazează numai pe talent și 
cultură, dar și pe știința cea mai sigură a acorduriloi 
și posibilităților cromatice.

La peste trei decenii și jumătate de la prima expozi
ție, după experimente și căutări. Victor Mihă'lescu-Craiu 
este de mult în posesia unui stil propriu. Trecute prin 
filtrul unei sensibilități patetice, lecțiile lui Stefan Lu- 
chian. Ștefan Dimitrescu și N. N. Tonitza, au dus la 
cristalizarea a ceea ce in artă se numește un univers 
specific. Toamnele și iernile lui Mihăilescu-Craiu se re
cunosc de departe prin gama cromatică de neconfundat. 
Toamne de aur și de limoniu, cu sute de nuanțe de roșu 
și brun, scene de incendiu vegetal, cu mari explozii so
lare, colțuri de pădure sau case izolate — alcătuiesc în 
viziunea lirică a pictorului a galerie comparabilă cu 
luminișurile sadoveniene ale „țării de dincolo de negu
ră*. Toamna la Poieni, Toamna la Miclăuseni sînt repre
zentări de o grație senzuală, de o muzicalitate impre
sionistă memorabilă. Culorile vii, proaspete, apetența 
pentru lumină se interferează, nu o dată, la Mihăilescu- 
Craiu, cu o persistentă melancolie. E aproape paradox'- 
dar la acest artist cu jubilația luminii se poate vorbi de 
un optimism pe un fond de mîhnire. Secvențele de iarnă 
ilustrează mai mult latura apăsătoare. Arbori izolați, cai 
trăgind la sanie, oameni polarizează atenția, dînd o sem
nificație întinderilor Înzăpezite. Iernile lui sînt ale unui 
poet trist.

Nu se va simți lezată umbra lui Ștefan Luchian dacă 
vom descoperi că V. Mihăilescu-Craiu li merge pe urme 
în ce privește simpatia pentru cartierele modeste de 
periferie din Iașii vechi și In pasiunea pentru flori. Văra- 
tecul cu pădurea de argint (atît de bogată în rezonanțe 
eminesciene), peisaje de Ia Sibiu sau de la Putna, scene 
din munții Neamțului sau de la Lacul Roșu constituie 
fragmente din diverse itinerarii. instantanee de călăto
rie. Adevăratul V. Mihăilescu-Cra!u este el însuși In 
special ca poet al Iașilor, asigurînd continuitatea cu ge
nerația lui Tonitza și Ștefan Dimitrescu.

Nu-i sînt mai puțin caracteristice preferințele pentru 
compoziții cu oameni obișnuiți, pentru scene de muncă 
și scene de familie, care emană o mare dragoste pentru 
cei fără biografie complicată. Elogiul muncii este Ia 
V. Mihăilescu-Craiu diseret și tandru, amestec de admi
rație și participare la actul creației universale.

Intr-un cuvînt pictorul este omul artei sale, un fel de 
ascet laic pentru care perfecțiunea Înseamnă meditație 
șl luptă cu materia. Creator spontan, la Victor MihM- 
lescu-Craiu arta e o izbucnire de sinceritate și umanism, 
de aceea locul său în istoria artelor este asigurat.

CONST. CIOPRAGA I

COLOCVIU DESPRE TEATRU PICTURA Șl TRANSPORTUL MECANIC AL IMAGINII
Jn atmosfera de fructuoase dezbateri pe marginea feno

menului teatral actual, tot mai incandescentă în ultimul 
timp, merită semnalat ca o contribuție importantă, re
centul Colocviu științific organizat de I.A.T.C. din Bucu
rești. Prin propunerea de a examina preocupările for
mative ale școlii noastre de teatru din perspectiva reali
tății contemporane a artei teatrale, am înțeles intenția 
de înviorare a învățămîntului teatral universitar în spi
ritul în care evoluția teatrului însuși o cere. De aceea 
ne permitem să interpretăm această manifestare nu doar 
«a pe o aducere la cunoștință a muncii instructive din 
institut, ci ca pe un Program subordonat ideii de înnoire, 
îndemnul a fost formulat de chiar dezbaterile colocviului 
orientate în sensul înțelegerii teatrului ca fenomen viu, 
interesat să comunice publicului fascinanta trăire a idei
lor.

Conlucrarea unor puncte de vedere diferite, venind din
spre estetică, teatrologie, socioloqie, psihologie, a deter
minat prin comunicările prezentate o analiză multidimen
sională a faptului teatral mult mai aproape de adevăr, deși 
aolicarea unor unghiuri diferite fenomenului a creat de 
multe ori riscul confuziilor.

Cu o opinie provocatoare, comunicarea regizorului Radu 
Penclulescu (Tentativă în definirea conceptului în teatru 
azi) a concentrat discuțiile unei dună-amieze întreai în 
fund problemelor spectacolului deschis si a publicului 
parficipant, vlr.înrt într-un plan general explicarea și de
finirea artei moderne.

Ieftinirile de lucru și schimburile de experiență dintre 
P'ofevnrii institutului au prilefuit apoi participantilor ia 
lucrările colocviului pătrunderea în laboratorul de Pre- 
aăt/re a viitorului actor, nenumăratele exerciții practice 
prezentate ilustrînd metodica folosită în studiul la orele 
d*' măiestrie actoricească, mișcare scenică, cultivare vo
cală efe. Preocupările în vederea dezvoltării capacității 
exnre^h'P a studentului prin exerciții de improvizație, 
dn stimulare a imaqinatiei și fanteziei creatoare. încer
cări dp îmtriichioare a unor personale, ne-att indicat un 
d-um minuțios parcurs cu miaală din treaptă în treaptă 
în scopul conturării personalității viitorului actor. Cu o 
receptivitate mai mare la cerințele pe care le formulea
ză actorului teatrul modern, conf. Sanda Mânu a prezentat 
un interesant punct de vedere cu privire la relația epic- 
dramatic în studiul improvizației, susținut cu brio de 
studenții clasei sale, mai ales în spectacolul „Caragiale... 
dar jiu teatru', o strălucitoare desfășurare de echipă 
mizînd pe trăirea plenară a actului spectacular.

A atras atenția, de asemenea, în ordinea propunerilor 
de restructurare a sistemului în pregătirea regizorului de 
teatru și film, comunicarea regizorului David Esriq. Pro- 
punînd instituirea Atelierului ca element celular în edu
carea viitorului regizor, prezentînd totodată în amănun
țime principiile de funcționare ale unui atare organism, 
David Esrig a pledat pentru o colaborare în condiții de 
afinități spirituale, de structură și ideal artistic între pro
fesor și student!-

Importantă este si încercarea de a introduce criterii 
științifice în testarea și aprecierea calităților artistice, a 
talentului la examenul de admitere pe baza unor cercetări 
efectuate în colaborare cu psihologl-specialiști. Tenta
tiva de a supraveghea științific procesul de detectare a 
aptitudinilor, ar putea. în perspectivă, să contribuie la 
reducerea coeficientului de subiectivitate care însoțește 
de obicei verificările candidatilor.

Ar fi interesant și util dacă Institutul de teatru or 
continua să se arate preocupat de realizarea unor schim
buri de idei desăvîrșind inițiativa nrin publicarea textului 
comunicărilor șl a stenogramei discuțiilor st mal ales 
prin măsuri practice în sensul concluziilor desprinse. Le 
așteptăm.

DOINA PAPP

Intr-un moment în care fenomenul plastic contemporan vede 
în procesul dispariției și reapariției imaginii în pictură nu numai 
expresia condensată a celui mai perfect ciclu pe care l-a parcurs 
arta de la Renaștere și pînă astăzi, dar în același timp și repu
nerea în termenii unei ample discuții a principiilor clasice ale 
reprezentării, iată că noile tehnici de transport mecanic ale ima
ginii vin să ofere artistului mijloacele și șansele efetive de a 
reuni Intr-o unitate de structură și spirit elementele unei con
cepții pur figurative dar și pe cele ale unei viziuni impresionist- 
abstracte. Demersul ariei contemporane către imaginea reprezen- 
tațională a devenit deja un fapt decisiv, determinat în primul rînd 
de nevoia de a realimenta sursa de expresivitate a impactului 
vizual nu numai din complexitatea formală a unei picturi ab
stracte, considerată astăzi de majoritatea artiștilor contemporani 
ca definitiv epuizată în forța sa de sugestie, cît mai degrabă din 
caracterul familiar al unor imagini care, tocmai prin faptul de a 
nu lăsa cîtuși de puțin senzația unui mister și părînd să spună 
totul dintr-odată, reușesc să indice curiozitatea, instituind în ace
lași timp o nouă relație între spectator și opera de artă. Dar mai 
există probabil și o altă explicație, care ține de o anume atitu
dine morală a artistului: aceea că, devenită un vehicol al ide
ilor și un mijloc de informație, opera de artă demonstrează sau 
tinde să demonstreze, din ce în ce mai puțin contribuția efectivă 
a artistului la actul practic al picturii, meșteșugul și virtuozitatea 
părind să-l dezintereseze acum pe artistul contenworan, înclinînd să 
se considere mai degrabă un „făuritor de imagini" decît un teh
nicist Indeminatic. Și, chiar dacă aceste imagini sînt preexistente 
operei sale, el Ie acceptă și Ie animă preocupat doar de a le re
pune Intr-o nouă structură, printr-un act al picturii capabil să 
determine ei Însuși un nou tip de relație între artist și opera sa. 
Șl se pare că tocmai noile tehnici în transportul mecanic al ima
ginii au găsit cu adevărat acest nou tip de relație.

O dată mal mult însă, în artă, tehnica în sine nu s-a putut 
niciodată substitui scopului și metodei de creație, ea rămlnînd 
mereu modalitatea de concretizare practică a unei atitudini și 
concepții artistice preexistente. Iar dacă reamintim aceste lucruri 
atît de cunoscute, o facem pentru că am constatat că abordarea 
tehnicilor de serigrafie și transport mecanic al mașinii, sub aspec
tele el cele mai diverse, de Ia zincul tipografic pînă la efectul 
clasic al impresiunii prin mătase, se face adeseori mal puțin sub 
semnul unor căutări coerente cit mai degrabă dintr-o Încercare 
de a folosi procedeul pur și simplu ca metodă. Desigur, nu in'ră 
în intențiile noastre de a judeca opțiunile personale ale artistului 
pentru o anume tehnică sau mijloc de expresie, pentru că aceste 
opțiuni sînt, sau ar trebui să fie, dictate doar de nevoia sa inte
rioară de a se exprima, de întreaga sa conștiință artistică. încer
căm doar ca, pornind de la constatarea unui număr impresionant 
de lucrări care abordează în ultima vreme tehnica serigrafiei, să 
ne propunem o sumară analiză critică a cîtorva dintre acestea și 
a unor aspecte semnificative. Mă gîndesc în primul rînd la pîn- 
zele lui Bițan, cel care pare să fie astăzi primul și cel mal con
secvent susținător al formulei serigrafie, coerența cu care lucră
rile sale au folosit și au prelucrat procedeul de-a lungul ultimilor 
doi arii fiindu-ne de altfel mărturie. Bițan pare să f-i ajuns aici in 

modul cel mai firesc cu putință dacă ne gîndim la faptul că 
abstracțiunea gestică a tușurilor sale șl acel picturalism care iz
vora din contrastul de tonuri și valori au dus Ia crearea unui 
spațiu iluzionist a cărui profunzime nu putea fi regăsit decît recur- 
gînd din nou la imagistică. Și, fără să fi renunțat cu nimic la 
expresivitatea semnului plastic pe care-1 dobîndise într-o perioadă 
mai veche dar care s-a acumulat și s-a depus definitiv în această 
perioadă a tușurilor, Bițan reușește acum să înscrie într-o struc
tură a semnelor plastice imaginea reprezentațională pură și s-o 
transforme într-un mijloc de cercetare a problemelor formale. Din 
ce în ce mai mult, el pare preocupat de a renunța la structura 
de bază a tușelor de culoare în favoarea unei picturi în care ima
ginea devine ea însăși structura esențială a lucrării. Bițan este 
poate singurul care folosește imaginea nu numai ca o reprezen
tație a subiectului, ca un comentariu sau o sumă de informații a 
acestuia, dar mai ales ca sursă a unor elemente formale ; geome
tria liniară a formelor naturale transportată prin imagini capătă 
aici, cu concursul stilizărilor și al unui sumar retuș, sarcina de a 
deveni componentă esențială în structura figurativă a lucrării. 
Repetițiile, contrastele și opozițiile acelorași imagini, uneori inver
sate, alteori impresionate în negativ, au rolul de a asigura deo
potrivă ritmul interior al lucrării dar și desenul arhitectural al 
acesteia. Întotdeauna însă ele rămîn ceea ce au fost de la înce
put : adică imagini care, dacă poartă într-adevăr un mesaj, a- 
tunci el stă în faptul Că aceste imagini există ca o relatare a 
realității Imediate. O tentativă similară anunță și lucrările mai 
recente ale lui Vladimir Șetran, lucrări care caută să folosească 
nu numai impactul vizual al fotografiei dar și desenul elegant al 
formelor. Șetran este însă mai atent la sugestii, la atmosfera și Ia 
tonul general al lucrării, la efectul contradictoriu între două in
formații opuse pe care le comunică simultan imaginea serigraflată 
și tușa de culoare. El pare să învingă dificultatea unui anume 
anecdotic reușind o transgresiune a imaginii în semn plastic prin 
degradarea nuanțată a fotografiei, fără însă a reuși întotdeauna 
o deplină unitate de ton a lucrării. Și aceasta, poate tocmai dato
rită faptului că imaginile folosite de artist se sustrag mereu cri
teriului unei neutralități perfecte. Șetran nu pare să fie tot atît de 
decis cum este Bițan în a prefera imaginea reprezentațională celei 
simbolice, și asta îi solicită în plus un criteriu de selecție al infor
mațiilor pe care le conțin imaginile serigrafiilor sale. Dealtfel, spre 
deosebire de Bițan care prin inclinațiile sale este rationalist și tre
buie să muncească mult pentru a permite sentimentelor să pă
trundă în tablourile sale, Vladimir Șetran manifestă de la sine o 
aiectivitate care pare să se distribuie în mod inegal între impre- 
sionalismui abstract al petelor de culoare și tonalitatea croma
tică a fotografiilor serigrafiate. Mult mai dezechilibrate sub ra
portul unei unități stilistice se anunță lucrările lui Eugen Popa, 
în care tușele de culoare și-au pierdut propria lor expresivitate 
înainte încă ca Imaginea serigraflată să și-o fi găsit pe a sa. 
Literatura conținută în aceste fotografii, a căror organizare în 
spațiul plastic al lucrării nu este întotdeauna riguros controlată, 
conferă adeseori o falsă grandilocvență care, adeseori nu e cu 
nimic susținută în limbajul mijloacelor de expresie.

EDUARD CONSTANTINESCU



CRONICA UTERELOR
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CH1RIAC

PROLOGUL
Dorit-aiw sâ nu vă mai spun niciodată nimic
Dar, iată beția aceasta de amărăciune :
POESIA, jocul cu propriul tău singe se vrM 

re-nceput 
Nu voi cvea încotro, aruncat in mijlocul graiului 
Ca-n groapa cu lei,
Abia îmi șoptesc : iată-mi sfirșitul, 
lată-mi poate-nceputul
Evenimente deosebite nu cred să mai prind
Stau de vorbă cu mine
Profit că orașele cu poeți sînt departe
De locul in care mă nărui
Pe cînd
Turturele a« ceară și privighetori
După un zdravăn ospăț cu cireșe
Răgușrte-j r« luna cuptor

ODAIA DE VAR
In odaia de var
Ca o floare duioasă pe un recif de coral
Masa de brad și eu singur,
Singur cu întîia lacrimă-a vocii.
Cu intiiul ei trup
In cer izvorit din adincuri.

Sticle de vin ca niște semințe, din beci
Pătrund dușumeaua spărgind-o ușor, 

ca pe-o crustă

Și totul reînvie o scenă din veci
Păstrată-n făpturile timpului
Lacrima deci și-ntunericul...

Dar ce caută ea în lumina Olympului
Și a cui poate fi î
In odaia de var
Ca o floare duioasă pe un recif de coral
Capului tău blond mă închin
Ci rost nu mai poate avea întruparea din vint 
A aceleia ce nu mal e
Pentru acele ce aii nu mai sînt

TU
Tu, cu ochiul tău verde,
lată-te azi intre munți, ca ascunsă acolo, 
Ca un tezaur ascunsă intr-un scitic gorgan 
Numai sunet de aur
Ajunge pină aici dintr-acolo, sunet...
Și ce să fac eu cu sunetul ?...

Chiar, ce să fac eu cu sunetul,
Eu surdul, sufletul meu surdul.
Surdul din pricina singurătății?..-

DEPARTE PE ȚÂRMURIL.
Pe țărmurii albi ai nemorții, ci sufletului, poate, - 

curgind 
Mîhnit am trecut șapte zile la rind

Ginduri născute in lume aici am lăsat pe nisipul 
Pe care, ca și cum nici n-ar fi, nu-l atinge nici 

chipul

Și iată-mă mut, coborit din această visare 
Nici un gind nu-mi mai cade pe limbă și doare

Pină și faptul că știu să vorbesc și n-am cui.
Ca un sîmbure-mi crește în suflet fructul ochilor 

tăi amărui

Vita non mortem, am scris. Cind a fost oare 
începutul acestei patimi clocotitoare ?

Ții minte, păstrezi tot atît de sfint sub retină 
Culoarea aceea de seară extrasă-n adins din 

lumină

Pentru ungerea sufletului nostru trudit, deci ulei ? 
Ca un smintit plutesc răstignit printre undele ei.

Tremură ochiul tău verde ; cuiburi cu scrum mi-s 
orbitele

Ca-ntr-un mormînt — mușuroi mă simt sub văzduh, 
ca termitele

Și zboară deasupră-mi un vulture, sau poate un 
nor

Ca și cum m-aș fi dus rob In spița neamului lor 
Ci tu ești at.t de departe pe {armurii Oltului 
Că-mi pire că-n moarte-ți zăresc iuminiie ochitor 

și Urna șoldului

MAI BĂTRlN CA UN SECOL
Ce poate fi luna o, doamne, 
Deci depărtata mea dragoste 
Pe care o întunecă umbra pămîntului ?... 
Ca un rob răstignit sînt pe clipă 
Și ea dincolo în spatele timpului 
In genunchi la călciile mele
Dar în spatele timpului.

Pios, cum s-ar spune, eu singer
Și cu venele goale
Parcă-aș fi un stîlp în stil doric 
Ușor, ca o culoare din france 
Marmora pleacă din mine 
Vezi, cînd ne rebotezam 
în întunericul verde-al pădurii 
Ca intr-0 nouă credință
Nu știam că după ce vei pleca într-o cRpi 
Voi fi mai bătrin cu un secol
Decît însăși viața pămîntului

IN LUNA OCTOMBRIE
A FIINȚEI

Că trupul întreg îmi trăiește 
La ceasul acela cînd pînă și clinii adormiseră-n-* ’ j„ |una octombrie a ființei, 

.... . sat O joacă în care nici azi na cutez
Cind șoaptă primii, pentru prima dată, să mor Pe nările morții să pătrund pînă-n miez

Șoaptă ajunsă-n interior
Mi s-a părut că-i enorm pin-la ziuă și m-am sculat 
Și brici și săpun pregătindu-mi de ier
Mă bărberii pe-ntuneric.

Eram cel mai mindru, susur cristal de delir, 
De delir cristalin dar numai el Isidor
Avea vin și numai ca care nu mai era
M-ar fi putut conduce pinâ la ultimul nor

Voi n-ați fost singuri, îmi spun, niciodată. 
Și nici eu n-am fost singur 
bar, iată, atunci am văzut
Poteca prin aer filtrată

La două spre noapte în nor mă urcai 
Descoperind că și bradul e-un fel de Sinai 
Dar băui vin și nu mă rugai
Acoio deasupra creștetelor tuturor
Cind șoapte primii, pentru prima dată, să mor.

Abur mi-am zis e, deasemeni,
Izvorul Nirvanei ascuns in pămînt la Bistam 
Gulii și divii dorm pe coran
Ca bivolii-n luncile Dunării.
Să văd ce mai am.

Cerceîindu-mi credința ; principiile tari
i simțirile descoperii că-i o joacă în mine 
i trupul întreg îmi trăiește în luna octombrie-a

ființei 
Alungai în zadar pe toți cei ce țineau 
Struguri în mină; pretinzînd că măsură tirapal 
Mai bine vinul, mi-am zis, și pe față.

Norul, călători, cu tristețe ciudată 
Pentru cine mă bărbierii și obrazul 
Cu pete de sînge-nstelat cui am vrut să-l arăt ? 
Căzură sfărmate ca vreascul lungi versuri de odă- 
La orele zero. Pe nouri gindeam.

Și descoperind că fiece fiu 
E pentru mama lui o Golgotă
O Golgotă și nu un Sinai 
Zvîrco!indu-mă-n nor mă rugai 
Eu muntele închipuit mă negai 

„Aici am fost chemat să ajung" m-am surprins 
txplicîndu-mi ca unui copil o literă veche de legat- 
Dar de ce pe-așa drum ? Și simții că-i o joacă

in mine

La ora 9,40 trenul s-a oprit în gara orășelului. Am hotă- 
rît să încep imediat cercetările renunțînd la cele cîteva 
clipe de odihnă care mi-ar fl fost necesare după lunga că
lătorie în compartimentul încălzit. Era foarte bine așa, căci 
probabil pînă la ora 10 voi fi aflat unde se găsește adresa 
pe care o căutam. Speram că la acea oră voi ști unde poate 
fi găsită persoana. Rămăsesem cîteva minute nehotărît, în 
mînă cu mica valijoară din imitație de piele. Nu știam 
dacă este mai bine s-o las la bagaje ori să o iau cu mine. 
Am decis că era mai bine s-o las aici deocamdată, adică 
pînă o voi găsi pe Cornelia, iar apoi aveam să mă întorc. 
Funcționarul de la căile ferate mi-a înmînat o hîrtie fără 
nici un fel de dată sau semnătură. Era un petec de hîrtie 
tipărită cu linii orizontale și verticale. O priveam încă 
curios cînd cineva mă împinse cu cotul și bolborosi foarte 
iritat. N-am înțeles ce voia și punîndu-mi hîrtia în porto
fel am părăsit gara, îndreptîndu-mă, pe singura stradă care 
pleca din acel loc către prima ramificație. Acolo aveam să 
întreb pe cineva unde aș putea găsi spitalul clinic nr. 3. 
Aici trebuia s-o găsesc pe asistenta medicală Cornelia. Are 
părul negru și ochii verzi, măsoară vreun metru și șaizeci 
și cinci sau cel puțin așa pare în fotografie. Ne scriem de 
un an fără să ne fi văzut vreodată. Totul a început cu un 
banal schimb de ilustrate. Eram nerăbdător. O impresie ciu
dată de neliniște, o senzație destul de neclară mă stăpînise 
tot timpul. La bifurcare l-am întrebat pe un bătrîn care tra
versa, în ce direcție se afla spitalul clinic hr. 3. Nu m-a 
auzit, și i-am repetat. Mă privea curios și a răspuns ca și 
cum nu ar fi fost tocmai sigur că spitalul se află acolo 
unde-mi indicase. Aveam impresia că voise să adauge; 
.N-am mai fost de mult pe acolo, se poate să se fi mutat", 
ori ceva în genul ăsta. I-am mulțumit. Dacă indicația era 
exactă, spitalul trebuia să se găsească la colțul străzii și să 
aibă în față un mic parc cu o alee centrală. Intr-adevăr se 
aflau acolo toate, spitalul, parcul și aleea. N-am văzut pe 
nimeni în spatele gardului de fier și am pășit dincolo. De 
poartă era prinsă ia loc vizibil o tăbliță în care se stabi
leau orele la care pot fi vizitați pacienții. N-am observat 
care sînt acele ore dar lucrul ăsta nu avea mare importanță 
din moment ce persoana pe care o căutam nu era un pa
cient. Făcusem abia cîțiva pași pe aleea asfaltată cînd cine
va m-a strigat. Vocea venea din spatele meu, deși aș fi 
jurat că nimeni, absolut nimeni nu se găsea acolo cînd pă
șisem pe alee. Intorcîndu-mă, n-am zărit nici de această 
dată pe cineva și abia cînd omul ieși cu totul din spatele 
copacului am descoperit că era de fapt portarul și că dorea 
să afle unde merg. Mă oprisem. Așteptam să ajungă 
în dreptul meu. Fața lui, mare, lucioasă îmi părea cunos
cută. Desigur însă, n-aveam de unde să-1 cunosc, locuiam 
la mai bine de 300 de kilometri de acest oraș și apoi chiar 
acolo, la mine acasă, aveam puține cunoștințe. I-am spus 
omului că doream s-o văd pe domnișoara Cornelia, asisten
ta medicală. Pentru mai multă certitudine am scos o scri
soare, ultima scrisoare, datată 13 septembrie 1969, pe spa
tele căreia se menționa adresa și numele incomplet al celei 
pe care o căutam. Nu știu pentru ce nu voise să-și dezvă
luie numele de familie. Dar scrisorile ajungeau perfect și 
atunci lucrul nu mă deranja. Portarul mă privi fără să-mi 
răspundă. își balansa fața rotundă ca un disc de pendulă 
și-mi puse o întrebare cam ciudată. Voia să știe ce doream 
de la ea. N-am crezut tocmai nimerit să-i răspund la între
barea aceasta și eram destul de încurcat neștiind ce ar 
trebui să fac. El aștepta răbdător și după cîteva clipe adau
gă : «Trebuie să raportez directoarei. Trebuie să raportez 
și numele persoanei care dorește să vorbească cu unul din 
cadrele medicale. «Bine. Aveam să mă conformez. I-am spus 
numele meu, i-am spus că sînt profesor de fizică, i-am 
snus orașul din care veneam, am scos o legitimație si bu
letinul de identitate. Le-a privit atent ascultîndu-mă și a

1
5” Ț'fe dat tot timpul din cap în
B” li semn că pricepe. Cînd am termi-

nat însă m-a întrebat din no» 
mutîndu-și piciorul de sprijin : 
«Nu mi-ați spus totuși pentru 
ce o căutați. V-aș ruga să-mi 

spuneți". I-am spus puțin plictisit și enervat că doream 
s-o văd pentru simplul fapt că nu o mai văzus-em niciodată. 
Portarul mi-a răspuns că asta nu se poate, că ăsta nu este 
un motiv serios și că ar fi mai bine să-i spun adevărul. 
I-am povestit întîmplarea cu ilustratele. A înclinat iarăși 
din cap și mi-a făcut semn să aștept unde mă aflam. Nu 
deslușeam de acolo fațada spitalului. Era mascată de un 
șir de plopi tineri. Clădirea părea să aibă un etaj dar era 
posibil să fie și două. Pășeam foarte încet către șirul de 
plopi după care dispăruse portarul. Aleea era străjuită de 
două șiruri de boschete rotunde, joase, asemeni unor mingi 
mari, verzi din burete de baie. Probabil parcursesem cam 
jumătate din distanța ce mă despărțea de șirul de pomi ce 
ascundeau clădirea cînd portarul apăru alergînd, «Puteți 
intra, îmi aruncă din fugă, domnișoara Cornelia, vă așteap
tă". Eram emoționat. Nu știu dacă era o curiozitate de 
mult nepotolită sau emoția acestei apropiate întîlniri. Co
bora scările de Ia intrarea spitalului, îmbrăcată într-un ha
lat. Mi s-a părut că e mult mai înaltă decît bănuisem după 
fotografie. De altfel nici nu puteam spune că o recunosc. 
Ne-am așezat pe o bancă aflată în spațiul dintre plopi. Erau 
mai multe, toate erau așezate în acele spatii și vopsite în 
galben. La picioarele noastre aleea se continua cu o pa
jiște de zgură cărămizie, sfărîmicioasă. Cornelia r«ă privea. 
O fată de vreo douăzeci și șapte de ani. își prinse între 
palme un genunchi. Stingherit am spus : «Am vrut să-ți fac 
o surpriză, am venit așa dintr-odată, te superi?" „Nu". 
Mi-a luat mina și a rîs. Și-a prins apoi între degete o 
șuviță și a început să se joace. Am întrebat-o dacă se 
aștepta să vin. Mi-a răspuns că nu. Nu părea foarte feri
cită că venisem. Dar nu-mi făcea nici impresia că ar vrea 
să plec. Din plopul aflat în stînga mea cobora o pisică roș
cată. O urmăream atenți. Se uită spre noi și se opri cîteva 
clipe prinsă cu ghearele de tulpină. Cornelia fluieră înce
tișor. Pisica își dădu drumul la pămînt, alergă pe aleea de 
zgură șl sări pe bancă între noi. „E pisica ta?" am între
bat-o plimbîndu-mi degetele peste spinarea animalului. în
cepuse să toarcă și zgîrîia ușor lemnul băncii. Vîrfurile 
urechilor îi vibrau și părea că ascultă ticăitul ceasului meu, 
„Ai un ceas foarte drăguț, a remarcat ea". Mi-am privit 
ceasul. „Da?" Pisica simțindu-se părăsită ridică capul. «îmi 
plac tare mult ceasurile astea de model vechi". „Intr-ade
văr?" „Da!" Am tăcut amîndoi. Voiam s-o întreb cevau 
Am privit un timp ferestrele dreptunghiulare ale saloa
nelor. Plopii foșneau. „Cum ai călătorit?" «Cum? M-am 
trezit pe la cinci și jumătate. Stau foarte aproape de gară. 
Mi se pare că ți-am mai scris asta". „Așa e, a răspuns ea, 
ai scris o dată. Cred că a fost cu puțin înainte de anul 
nou". Căutam să-mi amintesc. Pis’ca își lipise capul de pi
ciorul meu. In aripa stîngă a clădirii se deschisese o fe
reastră. N-am văzut pe nimeni în spatele ei, perdelele ase
meni unei plase de nylon fură aruncate în afară. Probabil 
cineva deschisese o ușă și se făcuse curent. Gornelia în
cepu să rîdă. Dinți albi, strălucitori, regulați. „De ce rîzi?" 
Mă privi puțin surprinsă. „Iartă-mă" zise ridicînd din u- 
meri. Se uită în urma unor femei care duceau un coș aco
perit cu un cerceaf. Aveam senzația uneori că este în spa
tele meu o persoană care mă privește, care-mi urmărește 
mișcările. Am vrut să mă-ntorc. Pisica mieună trist. „Ii e 
foame spuse Cornelia". Din buzunarul halatului a scos o 
hîrtie pergamentată. La foșnetul hîrtiei pisica tresări. în
cepu să ronțăie. își mișca uniform vîrful cozii. O adiere 
de vînt aruncă deasupra noastră cîteva frunze îngălbenite. 
«S-a sfîrșit vara, a spus ea". „Da, a venit toamna". îmi 
părea că se întristase. O pasăre cenușie zbură de pe aco
perișul spitaului. Se întoarse către mine; „Ce a fost?" Nu! 
știam. I-am spus că nu cunosc păsările. Aș fi vrut s-o 
întreb... mi s-a părut că nu mă ascultă, apoi mi-am dat 
seama că nici nu-mi formulasem întrebarea. Am tăcut 

Uitîndu-mă stingherit în joș am întîlniț ochii pisicii. O 
clipă am avut senzația stranie că întîlnisem privirea cer
cetătoare a unui necunoscut. «Am vrut să-ți scriu, am 
spus repede, m-ai fi așteptat?" „Desigur. Te-aș fi aștep
tat". Fluieră o locomotivă. «Iți scrisesem că vreau să ne 
căsătorim". „Da, e adevărat, mi-ai scris". «Mi-ai răspuns 
că ești de acord", am spus aproape țipînd. Pisica se spe
rie. Sări de pe bancă, alergă cîțiva metri către arborele 
din care coborîse, acolo se opri și privi înapoi. «Da, vreau 
într-adevăr". Se ridică, luă pisica și o aduse înapoi. „Va 
fi frumos, nu-i așa?" începu să rîdă. Se uită la mine 
plină de veselie și am încercat să zîmbesc. In fața noas
tră se mai deschise o fereastră. De data asta am reușit să 
văd un bărbat de vreo cincizeci de ani cu fața roșie. ,E 
un pacient, spuse Cornelia, aici e pavilionul bărbaților. 
E multă liniște aici". .Da". «Ești cam rece, am spus, mi 
te închipuiam altfel. Scrisorile tale..." Cornelia a așezat 
pisica pe marginea băncii, s-a aplecat apoi către mine și 
m-a sărutat. „Nu sînt rece, a zis, dumnezeule, de ce crezi 
că sînt rece? Ce-ți scriam în scrisorile acelea?" Și-a pus 
din nou pisica pe genunchi iar eu nu i-am răspuns. Prin 
fața noastră trecea plictisit portarul, cu mîinile în buzu
nar. Cel de la fereastră a aruncat către el, fără să-l ni
merească un ghemotoc de hîrtie și a rîs. Portarul s-a uitat 
către el apoi și-a continuat plimbarea. Nemaiștiind ce să 
spun am tăcut privind picioarele care se deplasau indo
lent. «Nu mi-ai răspuns atunci cînd te întrebam pentru ce 
nu vrei să-ți spui numele întreg". „Nu are nici o impor
tantă". Femeile se întorceau ducînd coșul gol Vorbeau 
într-una, n-am reușit să înțeleg nimic. „Uitasem să-ți spun, 
începu ea repede, femeia căreia i-ai scris nu sînt eu. 
Este o pacientă". „O pacientă?" „O femeie bătrînă". A 
fest internată mulți ani aici. Fotografia pe care ți-a tri
mis-o nu era a ei. A luat-o sau a găsit-o Pe undeva" 
Pisica începuse să caște. O muscă se învîrtea la o mică 
distanță de botul ei și ea o urmărea rotindu-și caraghios 
capul. Am întrebat-o pe Cornelia cum își explică ea 
această situație. Cum e posibil ca o pacientă a acestui 
soitei să-mi scrie scrisori atît de frumoase si Ionice. M-a 
privit atentă. „Ea credea că are douăzeci de ani. Atît. 
Credea că e tînără. In rest era normală. Am citit toate 
scrisorile. Era în salonul meu. Era foarte plăcut să vor
bești cu ea". „Atunci pentru ce o țineați aici?" „Ți-am 
mai spus, avea o ideie fixă". Tăceam amîndoi. Pisica ador
mise. O credeam numai adormită căci cîteva clipe mai 
tîrziu s-a rostogolit de pe genunchii celei de Ungă mine și 
a alergat către intrarea clădirii. Ascultam foșnetul frun
zelor. Omul cu fața roșie începu să ne facă semne. Nu-l 
înțelegeam. „De ce spui; era în salonul meu? Au mutat-o?* 
„A murit". Mi se păru că omul devenise prea insistent. 
Se aplecase peste marginea ferestrei și desigur dacă ar ft 
alunecat de acolo i s-ar fi putut întîmpla ceva grav. Cre
deam că-1 înțeleg, bănuiam că voia să-mi ceară o țigară. 
Cornelia mi-a spus să nu-l bag în seamă, să-1 las acolo 
atîrnat, să nu-i dau nici o atenție. „Am primit totuși șf 
alte scrisori în lunile acestea" am zis așezîndu-mă mai 
bine. „Eu le-am scris. Am repetat ceea ce scrisese ea în 
alte scrisori. Ce mi se păruse mai frumos, mai deosebit" 
Pasărea se reîntorsese, se așezase pe marginea acoperi
șului. „Cred că e un porumbel" a spus ea. O pasăre cenu
șie cu cîteva pene albe, cu ciocul gălbui. „De ce a murit?" 
„Era bătrînă". Intorcîndu-se brusc către mine vorbi încets 
„Ai știut că scrisorile erau scrise de altcineva ? I-am răs
puns că nu. Pisica se întorcea. Se culcă la picioarele 
mele. La fereastra de sus pacientul se liniștise. Mă urmă
rea cu interes. „E unul din medicii spitalului". Am pri
vit-o, chipul palid încadrat de plete negre căzînd pe hala
tul alb, brațele ușor bronzate, degetele lungi cu unghii 
lăcuite. „Nu e medic, am răspuns uitîndu-mă în ochii ei. 
E un pacient, chiar tu mi-ai spus-o". Pleoapele îi tremu
rau. Căzură între noi cîteva frunze ca niște păsări împuș
cate. Nu-și desprinse privirea de a mea. Ochii verzi, 
mirați, buzele articulînd limpede• „Crede-mă, acesta nu 
este un pacient". Brusc mi-am întors capul către fereastră. 
Nu mai era nimeni acolo. Am așteptat crezînd că omul va
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noi, de valori- 
folosirea firelor

se va nxa în- 
fabricile Combi-

în urma masurilor adoptate de conducerea de1 octombrie 1969,
privind reorganizarea conducerii economiei naționale, a luat ființă Com

binatul Textil Iași, unitate economică puternică, cu un profil diversificai și cu peste 
12.000 de salarfiați, constituit prin comasarea fabricilor: „Țesătura", „Fabrica de 
confecții și tricotaje Moldova", „Fabrica de confecții din Iași", precum și „Fabrica 
de Tricotaje „ZIMBRUL" din Suceava.

Dotată cu laboratoare moderne, înzestrate cu echipament tehnic la nivelul 
tehnicii mondiale, fabricile și-au creat și își desăvîrșesc o puternică activitate de 
cercetare științifică și uzinală, studiind și experimentînd procedee tehnologice noi, 
înlocuitori de materie primă, coloranți, substanțe chimice și accesorii textile, între- 

corp ingineresc fiind angrenat în această acțiune.
Dinamica salariaților, fondul de. aur al întreprinderilor 

este rezultanta directă a dezvoltării și modernizării acestora, 
a asigurării condițiilor optime de folosire eficientă a polen 
țialului uman existent. Utilajele de înaltă tehnicitate, sălile 
de lucru cu condiții optime de micro-climat, mijloacele mo
derne de transport intern și de mecanizare a muncilor gre
le, iată cadrul modern al ambianței de lucru al muncitorilor 
din cadrul combinatului, minunatele posibilități tehnico-ma- 
teriale de care acesta dispune.

Procesul complet de reutilare, de. modernizare a utila
jelor și a instalațiilor, extinderea spațiilor productive, creș
terea de la an la an a indicilor de utilizare a mașinilor, îm
bunătățirea permanentă a structurii sortimentelor în condi
țiile necontenitei acțiuni de calificare și specializare a ca
drelor, constituie elementele dominante pe suportul cărora 
productivitatea muncii a marcat continuu o curbă ascendentă.

Creația a fost și va rămîne în funcție de valoarea ei 
pozitivă, actuală, eficientă, condiție de bază după care se 
desfășoară activitatea realizatorilor de frumos din cadrul 
fabricilor combinatului.

Produsele Combinatului Textil satisfac pretențiile celor 
mai exigenți consumatori din țară și din străinătate. Ele au 
fost prezentate la Tîrguri Internaționale unde s-au expus 
numeroase sortimente, în marea majoritate creații noi și 
moderne, cu finisarea superioară.

In viitor, la fabrica „Țesătura" se vor lua măsuri pen
tru prelucrarea pe scară largă a fibrelor chimice — poliester 
și melană — atîl în filaturi cît și în țesătorii? și finisaj.

La fabrica de tricotaje „Moldova" se vor lua măsuri pen
tru încadrarea producției in fondul de fire planificat; între
prinderea va lua, de asemenea, măsuri urgente de reprn- 
iectarea articolelor, de crearea de articole 
ficarea superioară a materiei prime prin 
sintetice.

La Fabrica de confecții lași, producția 
deosebi pe folosirea țesăturilor produse în 

pînă în 1975, integrarea să fie opti- 
acestei sarcini se va trece la pros- 
și externe, crearea din timp de ar- 
îneît, la cerințele beneficiarilor, să

natului, în așa fel ca, 
mă. Pentru rezolvarea 
pectarea pieții interne 
ticole noi, în așa fel 
poală fi introduse în fabricație noi sortimente.

La Fabrica de tricotaje „Zimbrul" Suceava, concomitent 
cu îmbunătățirea calității producției, se va da o deosebită 
atenție la crearea de articole noi care să asigure reducerea 
consumului specific, folosirea superioară a materiei prime, 
introducerea în fabricație a fibrelor sintetice și implicit fo
losirea integrală a capacităților de producție în finisaj.

i c;
Proiecte pentru stații electri-

< c
Proiecte pentru linii electri-

pentru

pentru

posturi de

construcții-

— Proiecte 
transformare;

— Proiecte 
pilale.

Prin șantierul de 
montaje energetice efectuează ur
mătoarele lucrări ■

— Electrificări rurale;
— Instalații interioare urbane si 

rurale;
— Linii electrice de medic ten

siune;
— Posturi de transformare.
In atelierul PRAM se execută 

toate măsurătorile necesare, lega
te de enerqie electrică furnizată 
consumatorilor.

— Verificări de aparate energe
tice și în special contori mono- 
fazici pentru populație și sector 
socialist.

De asemenea, atelierul de con
fecții metalice execută tot felul 
de confecții utilizate Ia instalațiile 
electrice necesare producției pro
prii cit și pentru alte 
getice din țară.

Furnizează energia 
mită din s’stem și 
întreprindere tuturor 
zinelor, comb'natelor 
abonaților casnici 
județe Iași și Vaslui.

județe, se

unilăli cner-

electrică pri- 
produsă de 
fabricilor, u- 
industriale și

din cele două
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In anul 1914 puterea inslalala 
in M. W. a fost de 8075 la 30 sept. 
1970 puterea instalată este de 
189,324 M.W. față de anul 1911 
puterea instalată este de 59,4 ori, 
în timp ce în anul 1944 exista un 
singur sat electrificat, la 30 sept. 
sini 698 sate și anume ;

— In județul Iași 3J).
— In județul Vaslui 348.
Față de satele existente procen

tul de electrificare pe 
prezintă astfel •

— In județul Iași
In județul Vaslui 
anul 1944 exis 

km. rețele electr 
1970 întreprinderea

electrice Iași furnizează în 
ambele județe Iași și Vaslui e- 
nergie electrică prin :

— 6502,6 km, linii electrice;
— 627,4 km., linii electrice sub

terane
Față de anul 1944 liniile 

trice din ambele județe au 
cut de 48 ori.

Pentru buna deservire a 
laliei și a beneficiarilor, Intreprin 
dorea de relele electrice furnizea
ză energia electrică prin 11 stații 
<u o putere instalată de 229,5 MW. 
și un număr de 1514 transforma
tori cu o putere instalată de 
254.724 MW.

Numărul consumatorilor de e- 
nergie electrică a crescut simți
tor, astfel că în prezent întreprin
derea deservește :

19 mori consumatoii peste 
1 MW.

elec- 
cres-

popu-

enumerate re
de rețele 
un drum

6'3 mori consumatori sub 1 Mw.
116667 abonați din rare în me

diul rural 50715.
Pentru îmbunătățirea exploată

rii și întreținerii instalațiilor în 
mediul rural, a înființat noi cen
tre.

Numărul centrelor energetice de 
supraveghere au crescut la 1? din 
care 14 sînt dotate cu stații de 
radio transmisie și în curs de in
stalare și la cele trei centre.

întreprinderea este dotată cu un 
număr de 48 mașini auto cu sta
fie radio care intervine prompt 
pentru remedierea deranjamente
lor.

Din realizările
zultă că întreprinderea 
electrice Iași a parcurs 
ascendent.

In afară de sectorul 
din orașele celor două 
consumul de energie electrică a 
început să pătrundă din ce în <e 
mai mull în agricultură.

Fiecare cooperativă agricolă d» 
producție își fac diferite insta
lații electrice care ii ajută la o 
exploatare mai bună a diverselor 
sectoare de activilale

Datorită creșterii energiei elec
trice, uzinele și fabricile își mo
difică an de an fluxul Ichnologic 
al producției prin mărirea supra- 
'etelor de producție, introducerea 
de noi linii tehnologice și adop
tarea pe scară din ce în ce mal 
larcă a automatizării

industrial 
județe.

HARAI AMBII CONDU

Colectivul întreprinderii s-a preocupat și a reușit să re
construiască și să construiască din fondul de investiții și 
credite de mică mecanizare peste 5.000 m.p. spatii de pro
ducție care asigură condiții optime de muncă tuturor mun
citorilor întreprinderii; s-au achiziționat utilaje noi pentru 
producție și reutilarea secțiilor a permis reorganizarea 
producție și reutilarea secțiilor a permis reorganizarea radi
cală a tehnologiilor de producție.

Creșterea producției în ultimii ani în întreprindere a im- 
nus specializarea producției în trei ramuri industriale : me
talurgică, lemn-mobilă și materiale de construcții.

In cadrul acestor trei ramuri se fabrică o gamă largă de 
produse, iar datorită dotării tehnice din ultimii ani pro
dusele care poartă marca întreprinderii Progresul sînt de 
cea mai bună calitate.

In cadrul ramurii metalurgice se produce; mobilier me
talic pentru cămine, birouri, ateliere, laboratoare etc., ca : 
paturi metalice, dulapuri-vestiar, bancuri de lucru, dulapuri 
pentru arhive, utilaje pentru centrale termice ca : schimbă
toare de căldură, stații pentru tratarea apei, confecții si 
reparații de cazane presiune de toate tipurile.

Pentru unitățile de construcții produce schele metalice 
din țeavă și un nou produs: roabă metalică cu bandaje de 
cauciuc cu capacitatea cupei mai mare decît la vechiul tip.

In cadrul ramurei lemn-mobilă produce: mobilă 
pentru uz casnic ca : camere studio lip Roman, remaciere 
cu și fără bibliotecă, sofale dc una și două persoane, bi
blioteci etc. precum si mobilier pentru cămine, cantine, 
laboratoare și birouri.

Materialele de construcție produse de întreprindere sui! : 
cărămizi de argilă arsă, de trei dimensiuni și cable pentru 
sobă de teracotă.

In afară de cele de mai sus, întreprinderea Progresul 
execută reparații de utilaje, produce unele subansamble 
și execută unele utilaje unicate



Fabrica de antibiotice este cunoscută ca prima mare 
unitate industrială de acest gen, din țara noastră, ea reu
șind să producă antibiotice de calități superioare, cores
punzând condițiilor de calitate cerute de iarmacopeea ro
mână și farmacopeele străine. Astfel se explică și cerin
țele mari de antibiotice la export, în 27 de țări: Albania, 
Anglia, Ceylon, Iugoslavia, Elveția, Olanda, Liban, Israel 
R.P. Mongolă, Belgia, Iordania, U.R.S.S., Pakistan, R.F.G., 
R.P. Bulgaria, Italia, Etiopia, Cuba, etc. Creșterea an de 
an a numărului de produse și îmbunătățirea continuă a 
calității este rezultatul însușirii de către cadrele de spe
cialiști a unei largi experiențe în acest domeniu, reușind 
să îmbine cerințele de producție cu munca de cercetare 
științifică.

Fiecare produs al fabricii se prezintă ca o totalitate 
de qaranții, fiind rezultatul unei intense munci colective, 
realizate cu ajutorul unui utilaj complex și modern, mî- 
nuit de specialiști experimentați.

Pentru asimilarea de noi produse, fabrica dezvoltă 
o bogată activitate de cercetare și documentare științi
fică, tehnică și economică în privința tuturor aspectelor 
noi ale evoluției și dezvoltării mondiale a producției și 
utilizării antibioticelor. Activitatea științifică a specialiș
tilor fabricii este ilustrată de lin număr mare de lucrări 
publicate în periodice de specialitate din tară și pest» 
hotare.

îmbunătățirea indicilor tehnici s-a făcut pe baza cer
cetării proprii, prin modificarea unor rețete de lucru și 
a unor tehnologii, lucrări care au stat la baza a nume
roase invenții și inovații, comunicări științifice etc. Spe
cialiștii din fabrică au efectuat numeroase schimbări da 
vizite cu specialiștii din U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. F. a Germaniei, Siria, Sudan. 
Etiopia etc.

Produsele fabricii sînt calitativ superioare, majori
tatea indicilor de calitate se încadrează în limitele ce
rute de farmacopeele internaționale cele mal exigente. 
Pentru asimilarea de noi produse, fabrica dezvoltă o bo
gată activitate de cercetare și documentare științifică, 
tehnică și economică în privința tuturor aspectelor noi 
ale evoluției și dezvoltării mondiale a producției și uti
lizării antibioticelor.

Activitatea științifică a specialiștilor fabricii este 
ilustrată de un număr mare de lucrări publicate în pe
riodice de specialitate din țară și de peste hotare.

Pentru asigurarea agriculturii cu îngrășăminte, pre
cum și pentru sporirea producției animaliere se vor ex
tinde capacitățile de producție a biostimulatorilor și în 
mod special a Bevitexului și Tetraxinului, a căror pro
ducție se va dubla pînă în anul 1973. De asemeni, în anii 
următori va infra în funcțiune și instalația de fabricare 
a I.jzinei.

uzina 
mase

„de prelucrare a 
lor plastice v’,,*-

Uzina pentru prelucrarea ma
selor plastice situată in zona 
industrială a orașului Iași a 
dobîndil rin prestigiu binemeritat 
în țară și pesto hotare.

Avind o capacitate anuală de 
40.000 tone cu o dotare tehnică 
deosebită și tehnologii foarte mo
derne, uzipa produce în prezent 
peste o sută de sortimente.

Intrată în al optulea an al <•- 
xistenței sale, uzina este cunos
cută pe plan național și interna
țional prin diversitatea produse
lor, calitatea lor și vastitatea do
meniilor în care se utilizează.

Materialele purtînd marca uzinei 
ieșene sînt solicitate de construc
tori, instalatori, producători de mo
bilă, constructori de mașini, ca și 
de cumpărătorii produselor de 
consum curent.

Pe bună dreptate se vorbește 
de secolul XX ca de „era mate
rialelor plastice", în curînd ur- 
mînd a asista la extinderea utili
zării materialelor elastice armate 
ca înlocuitori ai lemnului, fieru
lui și aluminiului, în industria 
constructoare de mașini, pentru 
caroserii de autovehicule. Pe 
ansamblul economiei naționale 
materialele plastice reprezintă un 
important adaos de potential și 
nu constituie din acest punct de 
vedere decît un pas înainte, o 
multiplicare a materiilor prime și 
materialelor disponibile

Din cele peste o sută sortimen
te pe care le realizează în pre
zent uzina, enumerăm :

— Covorul și dalele din p.v.c. 
realizate în culori vii, atrăgătoa
re, imprimate cu model de par
chet, marmoră sau mozaic; ele 
sînt' rezistente la uzură, igienice 
și se întrețin foarte simplu prin 
spălare cu apă și săpun. Se pol 
utiliza în confecționare de par
doseli, pentru locuințe, școli, 

spitale, magazine, hoteluri, edifi
cii culturale etc

- Foliile plaslifialc produse 
într-un bogat sortiment, albe sau 
colorate, s-au impus deja în mul
te domenii. Ele se utilizează la 
confecționarea articolelor sudate 
de maroc hinărie, papetărie, în 
construcții pentru izolări hi
drofuge.

— Placondul este binecunos
cut. posesorilor de autoturisme, 
care-1 utilizează pentru acoperi
șuri ușoare la garaj. El se între
buințează pe o scară mult mai 
largă. Plăcile ondulate, obținute 
prin procedeul de extrudere cu 
suprafața netedă sau șagrenală, 
divers colorată se lucrează în 
lungimi de la 2 la 4 metri si 
înălțime de 1,6 metri. De aseme
nea se utilizează în construcții 
pentru acoperișuri ușoare la pe
roane, stații de benzină, balcoane, 
terase și săli de așteptare

— Poligrafvinilul un alt produs 
prelucrat are caracteristici care-1 
face utilizabil în industria poli
grafică de papetărie și ma- 
rochinărie.

— Plăcile de polistiren-șoc se ob
țin prin procedeul de extrudere. 
Se utilizează la placarea mobili
erului autobuzelor, precum și în 
alte scopuri decorative dar în 
special la confecționarea cuvclor 
frigiderelor datorită rezistenței 
foarte bune la temperaturi 
coborî te.

Produsele uzinei sunt solicitate 
si la export, principalele țări în 
care s-a exportat în ultimul timp 
fiind : R. P. Albania, R. P. Bulga
ria, Brazilia, R. S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, Belgia, Iugo
slavia, Luxemburg, Gana, Turcia, 
R. P. Ungară, U.R.S.S., R. D. Viet
nam, Siria etc.



COM BINATUL

deține în stoc supranormativ următoarele materiale :

Nr. 
crt.

Denumirea materialelor U/M Canti tntea Nr.
crt.

Denumirea materialelor U/M Cantitatea

0 1 2 3 0 1 2 3
1. Curele Lrapezoidale 13X8X1180 buc. 30 9. Curele trapezoidale 13X8X3000 buc. 152

2. idem 13X8X1500 34 10. idem 17X11X950 119
3. idem 13X8X1700 60 11. idem 17X11X1120 „ 69
4. idem 13X8X1800 204 12. idem 17X11X1180 „ 181
5. idem 13X8X1900 38 13. idem 17X11X1320 „ 42
6. idem 13X8X2240 126 14. idem 17X11X3350 „ 110
7. idem 13X8X2500 209 15. idem 17X11X4000 „ 20
8. idem 13X8X2650 169 16. idem 22X14X1250 „ 74

«OPUSELOR PETROLIERE
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EA prin depozitul Iași I, primește comenzi pentru 
butelii aragaz la domiciliul consumatorilor prin 
cutiile cu inscripția „PECO" — comenzi aragaz (a 
nu se confunda cu cutiile de corespondență), am
plasate în următoarele puncte :

1. Strada Săulescu sta
țiunea de petrol) ;
2. Str. Ghica Vodă (cen
trul de desfacere a bute
liilor) ;

3. Super-magazin Co
li ou

4. Blocuri Păcurari:
5. Piața Tatarasi;
6. Fabrica Țesătura ■.
7. Piața Sărărie (stațiu

nea petrol) :
8. Piața halei••
9. Piața Păcurari;

10. Aurel Vlaicu (stațiu
nea petrol) :

Comenzile vor fi scrise clar și citeț cu adresa 
exactă.

r Fabrica „Textila" Iași produce lire groase 
de cînepă-iulă, țesături groase din lire de in, 
clnepă și iută, saci și sfori, avînd o veche 
tradiție în acest domeniu, fiind prima fabrică 
textilă din Moldova, dalînd din anul 1886.

Produsele fabricii „Textila" Iași cunosc o 
largă cerere pe piața națională, datorită dez
voltării impetuoase a ramurilor consuma
toare : agricultura, industria alimentară, in
dustria de mobilă și tapițerie, a cablurilor e- 
lectrice, a construcțiilor ele.

Pentru acest considerent, a fost necesară o 
creștere substanțială a producției iabricii. Co
lectivul de muncă a răspuns acestei sarcini 
luîrid toate măsurile tehnice și organizatorice 
și mobilizînd rezervele interne în vederea 
sooririi an de an a volumului produselor 
fabricate.

Astfel, valoarea producției-marfă din anul 
1970 este de 1,8 ori mai mare declt cea rea
lizată în anul 1960 și se prevede prin plan ca, 
în anul 1975, să fie de 2,8 ori mai mare față 
de același an luat ca bază.

Este foarte important de subliniat că aceas
tă creștere a producției pînă în anul 1970 nu 
se daloreșle investițiilor noi, ci unei mai bune 
organizări a muncii, raționalizării fluxului 
tehnologic, creșterii indicilor de utilizare si 
a productivității muncii.

In acest sens, este de remarcat că, față de 
anul 1960, indicii de utilizare ai mașinilor de 
filat au crescut în anul 1970 cu 32%, iar al 
războaielor de țesut cu 17%

De asemenea, în anul 1970 productivitatea 
muncii pe un salariat a crescut față de anul 
1960 cu 78%, înregislrîndu-se o creștere rit
mică anuală de cca 8%, Pentru anul 1975 se 
prevede o creștere a productivității muncii 
pe salariat față de anul 1960 de 2,4 ori mai 
mare, cu o creștere medie anuală în perioa
da 1971—1975 de cca 12%.

Paralel cu creșterea productivității muncii, 
ca o consecință logică s-a înregistrat și o 
majorare corespunzătoare a clșligului mediu 

pe un salariat în anul 1970, iață de anul 1960. 
cu 54%, prevăzîndu-se ca în anul 1975 să 
crească pînă la 85%.

Pe măsura înaintării țării noastre pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialismului, impor
tanța reducerii prețului de cost devine din ce 
in ce mai mare. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, o importanță deosebită s-a dat redu
cerii cheltuielilor matei iale de producție care 
reprezintă în fabrica noastră o pondere de 
mai mult de 90% în structura prețului de cost. 
Astfel, cheltuielile materiale de producție s-au 
redus față de nivelul realizat in anul 1960, 
cu 6,1% în anul 1970, prevăzîndu-se pe anul 
1975 o reducere de 17,2%.

Prin reducerea consumului specific la ma
teria primă, în filatură se realizează, numai 
in anul 1970, comparativ cu anul 1960 o 
economie de 276 tone fibră în valoare de a- 
proximaliv 4.000.000 lei.

De asemenea, în timp ce în anul 1960 la 
1 mp. de țesătură se consuma 570 grame fire, 
în anul 1970 consumul se reduce Ia 425 gra
me fire, iar pentru anul 1975 se va reduce Ia 
275 grame fire, urmindu-se bineînțeles ca 
produsul să nu șuiere din punct de vedere 
calilaliv-funcțional.

Este demn de relevat că, prin reducerea pre
țului de cost, rentabilitatea totală crește in 
anul 1970 față de anul 1960 de aproape 7 aii. 
iar în anul 1975 de 23 ori.

întregul colectiv al fabricii „Țesătura" lași, 
însufleții de grandiosul program elaborat de 

cel de al X-Iea Congres, este ferm decis să 
obțină noi succese și să traducă în viață 
cifrele noului plan cincinal.

Ilari LAZAROVICI



1960
1970

in anul I960, industria re
publicană își întărea sectorul 
producției de mobilă, prin in
trarea în funcțiune a Fabricii 
de mobilă din IAȘI, crescînd 
totodată și numărul noilor în
treprinderi de stat din zona 
industrială a acestui oraș.

încă din primii ani de func
ționare, sistematic și dinamic 
noua întreprindere dezvolta 
întreaga gamă a indicatoriloi 
fizici și economici proiectați.

Pe parcurs, este îmbunătă
țită dotarea fabricii cu utila
je de mare productivitate din 
fără și ele peste hotare, pen
tru a căror întreținere, in a- 
nul 1964, se construiește și 
se dă în exploatare un atelier 
mecanic central, dotat cu in
stalații mecanice noi, se ame
najează și modernizează sec
toarele de producție prin ex
tinderea suprafețelor de fabri
cație la croit și mașini I, se 
măresc capacitățile de uscare 
a materiilor prime și se per
fecționează continuu procesele 
tehnologice de fabricație.

Corespunzător cu aceste con
diții create, volumul producției 
industriale a fabricii de mobi
lă crește în cei 10 ani de acti
vitate la un procent de 178,6% 
fa(ă de indicatorii proiectați, 
adică de la 10.000 garnituri 

convenționale la 18.000 garni
turi anual.

Ca urmare a dezvoltării con
siderabile a industriei lemnu
lui în tara noastră, o serie de 
lubrici de mobilă printre care 
și cea din Iași, și-au orientat 
producția spre export.

Primele livrări de mobilă rea
lizate de întreprinderea ieșea
nă peste hotarele tării au în
ceput în anul 1963, an în care 
U.R.S.S., a apreciat produ
sele exportate, iar de la cum
părătorii sovietici fabrica a 
primit scrisori de apreciere a 
calității mobilei.

Astăzi, fabrica de mobilă din 
Iași produce mobilă pentru ex
port în procent de 80% din în
treaga producție anuală.

Preocuparea pentru inovații 
— ca mijloc principal de par
ticipare directă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor la 
introducerea programului teh
nic, înregistrează în această 
perioadă peste 1000 propuneri 
de inovații și raționalizări, din 
care mai mult de jumătate și-au 
găsit aplicabilitatea in proce
sul de producție, aducînd eco
nomii de 5 milioane de lei.

Pentru aceste preocupări, lu
brica obține de 4 ori locul 1 
la concursurile de inovații pe 

sector în tara, iar ia concursul 
organ./al în 1969 de județul 
Iași, tot pe linie de inovații, 
obține locul II.

Legal de preocuparea colec
tivului pentru încadrarea în 
consumurile specifice de ma
terial lemnos, se constată că 
prin adoptarea unor soluții con
structive noi, folosirea de se
mifabricate la unele produse 
de export, acordarea asistenței 
tehnice de specialitate pe am
bele schimburi, îmbunătățirea 
funcționării utilajelor și a mo
dernizării proceselor tehnolo
gice de fabricafie. Întreprin
derea a realizat și îmbunătății 
indicile de utilizare a masei 
lemnoase, înregislr'uidu-se și 
economii. Această evoluție 
complexă, dinamic dezvoltată 
în cei 19 ani de activitate, se 
datoreșle pe de o parte îm
bunătățirii proceselor tehnolo
gice iar pe de altă parte per
fecționării profesionale a mun
citorilor, tehnicienilor și a ce
lorlalte cadre precum și preo
cupărilor pe care le-a avut 
colectivul în proiectarea de 
noi produse, prospectarea pie
țelor străine prin participarea 
la expoziții și lîrguri inter
naționale.

D. NEMȚIȘOR
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1949, baza noastră s-a 
ca o uni- 

exislența prin contribuția 
prin aceea că, în timp util,

siderurgice și metalurgice și expedie- 
toate unitățile economice, conbinatele 
produse din metal cate se primesc din

in baza contractelor 
care în munca depusă 
acestora în termenele

D

</>

Sub aspectul planificăm, programării și repartizării 
metalului în economia țării noastre, Ministerul Industriei 
metalurgice realizează desfacerea produselor metalurgice 
din import și prin Baza de aprovizionare și desfacere nr. 3 
Iași, ca o unitate specializată pentru acestea.

Organizate și funcționînd pe principiul gestiunii eco
nomice proprii, unitatea noastră vehiculează materii prime 
siderungice, metal și produse din metal care se primesc din 
import, precum și produse ale industriei metalurgice din 
tară, de la Combinatul siderurgic Calați, Uzina metalur
gica Iași, și Uzina Republica București.

Principalul obiectiv al unității este primirea din import, 
a materiilor prime 
rea acestora către 
siderurgice, metal și 
din întreaga tară.

Distribuirea acestor produse se face din baza noastră 
ca o unitate de execuție a Ministerului Industriei Metalur
gice, care coordonează și dirijează în totalitate volumul 
de produse din import, ce urmează a fi vehiculate prin 
bază, cil și volumul cantitativ al unităților beneficiare.

Expedierea produselor se face 
încheiate între beneficiari și bază, 
reușește cu regularitate executarea 
stabilite

Organizată din perioada anului 
dovedit în această lungă perioadă de activitate, 
late ce-și justifică deplin existenta prin 
adusă economiei țării noastre, pU.. <.ă, bi
produsele siderurgiei și produsele de metal ajung în unită
țile industriale ale țării, concurînd prin aceasta la dezvol
tarea industrializării în tara noastră

IL IE POPESCU

«a
to 2

perioada 
toamnă u iarnă 
poale călători cu trenul 
cu preț redus, pentru vi
zitarea diferitelor locali
tăți sau puncte turistice 
din țară, utilizînd bilete'e 

circuit.
Adresați-vă cu încre

dere la Agenția de Vo-

iaj clin lași strada Lapuș- 
neanu nr. 22, precum si 
let cele din Bacău, Sucea
va, 
Iad, 
rere 
seul 
libera imediat biletul so
licitat.

Vaslui, Roman. Bir- 
Piatra Neamț, cu ce 
în care indicați tra- 
dorit, care vă pot e-
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CRITICA „SINE IRA...“
(urmare <!in pag. 1)

Faptul că nu reușim totdea
una să ne apropiem de zona 
foarte rarefiată a absolutei 
imparțialități nu trebuie să 
ne împiedice de a tinde spre 
aceasta. Nici istoricul latin a 
cărui formulare am preluat-o 
în titlu nu s-a putut abstrage 
de Ia unele preferințe sau 
nonpreferințe, de un caracter 
foarte personal, ceea ce — 
„mutalis-mutandis' ■— scuză, 
poate, inconsecventele ce pot 
fi sesizate în exercițiul criti
cii literare actuale. Cu privi
re Ia cerința imparțialității 
criticului găsesc încă actuală 
constatarea lui Eugen Lovi- 
nescu : „E mai folositoare pă
rerea sinceră a celui din urmă 
cititor decît șiretenia sclipi
toare a celui dinții dintre 
pamfletari'. De altfel, nu cu
nosc, în critica româneasca, 
o mai susținută și mai impre
sionantă pledoarie pentru o- 
biectivilate, bunăvoință, seni
nătate a argumentării decît 
aceea a impresionistului Lo- 
vinescu. Criticul care a stimu
lat și a privit cu o atentă 
cordialitate apariția și evolu
ția ulterioară a atîtor talente 
de primă mărime ne-a oferit 
fi pilda cea mai elocventă a 
generozității și urbanității. l.o- 
vinescu nu a făcut concesii 
nontalentelor, dar a știut să 
împletească esteticul și eticul, 
în spiritul clasic al moraliști
lor. Poate părea ciudată și, 
în orice caz, deconcertantă, 
îmbinarea aceasta a unui tem
perament clasic prin structură 
cu convingerile antidogmati
ce ale criticului care a do

vedit o atît de nuanțată re
ceptivitate artistică. Impresio
nismul său a căutat, în ace
lași timp, un sprijin ferm în 
cultura literară bizuită pe stu
diul multilateral al operei: 
„s-o așezăm în timp și spa
țiu ; so punem în legătură 
cu spiritul vremii și cu evo
luția întregii noastre litera
turi, (...) In critică se între
taie speculațiile propriei noas
tre cugetări cu cele ale alto
ra, cercetarea istorică și cer
cetarea biografică (...) ca și 
tălmăcirea artistică a senza
țiilor noastre dinaintea operei 
asupra căreia ne oprim".

Impresia nudă ca și eseis- 
mul neaplicat faptului literar 
concret, aprecierile sentenți
oase, fără argumentarea este
tică, în primul rînd, apoi 
istorică, biografică sau de 
orice altă sorginte, după caz, 
nu reușesc să răspundă obli
gațiilor multiple ale criticii. 
De aceea, în aprecierea fe
nomenului literar se fac ne
cesare totuși, raportările de 
ordin istoric, ca și cele de 
ordin biografic, psihologic 
etc., în argumentarea propri
ilor puncte de vedere. Aceste 
repere exterioare judecății de 
valoare (și, în orice caz, pos
terioare actului apreciativ 
propriu-zis), în măsura în 
care sprijină un inițial da sau 
un initial nu, ajung să iacă 
corp comun cu afirmația sau 
negația esteticului, prelungind 
de fapt emoția (în cazul lui 
da, firește), explicînd-o deter- 
minîndu-i specificul, intensita
tea, gradul de originalitate. 
Altfel, rămînem la simple 
exclamații admirative (sau 

repulsive) sau, în cazul cel 
mai bun, la glosări poematice 
care, oricît de atractive în 
sine, se situează aparte de 
opera supusă discuției, fără 
putința de a-i aproxima vala
bilitatea. Toate elementele 
care țin de cultura operei au 
darul de a susține judecata 
de valoare odată emisă și — 
nu numai atît — au darul de 
a lărgi satisfacția artistică, 
depășind granițele emotivității 
pînă Ia o stare dispozițională 
globală, antrenînd în ansam
blu toate facultățile spiritului. 
Tocmai în această aderare 
multilaterală — afectivă dar 
și intelectuală — față de o 
operă artistică își află critica 
finalitatea ei superioară, în 
acel delicat oficiu de stabilire 
a unor puncte de vedere ori
ginale asupra creației artis
tului, fie el poet sau drama
turg, romancier, compozitor 
sau pictor. Dar instrumentele 
folosite în scopul arătat sînt 
tocmai acelea menite a con
stitui obiectivitatea . actului 
critic, așa cum am încercat a-1 
delimita mai sus, în sensul 
formulării unei poziții, a unui 
punct de vedere original însă 
în așa chip fundamentat incit 
să capete prin el însuși pu
terea de a se impune cititorilor 
și de a circula, dincolo de 
aparențele (posibile) ale unei 
subiectivități care ar include 
părtinirea.

Un singur amendament se 
cere adus, nu atît procedurii 
în sine cit modului de a în
țelege obiectivitatea astfel 
postulată în actul critic: nu 
trebuie nutrită iluzia unei 
obiectivități, absolute, aptă să 

ducă la aprecieri definitive. 
Criticul rămîne, așa cum ară
ta Mihail Halea, un creator de 
puncte de vedere noi în legă
tură cu o operă. Or, a consi
dera propriile puncte de ve
dere definitive înseamnă a 
încuraja dogmatismul și into
leranța, A accepta și a susți
ne de exemplu, valoarea re
centei cărți a lui N. Manoles- 
cu : Contradicția lui Maiorescu 
nu presupune neapărat și în
sușirea vederilor autorului.

De altfel, pilda lui N. Ma- 
nolescu e elocventă și în sen
sul celor preconizate mai sus 
cu privire la metoda biogra
fică, la studiul istoric și com
paratist, la stabilirea coordo
natelor multiple care explică 
geneza și — în ultimă analiză 
— calitățile specifice ale o- 
perei literare. Autorul cărții 
recente despre Maiorescu a 
cultivat multă vreme, în ca
litate de cronicar literar la 
„Contemporanul", aprecierea 
estetică directă, subiectivă în 
înțelesul desprinderii de con
tingent și de ingerințele func
ționalității culturale a litera
turii. Monografia ca formulă 
a criticii complete era privită 
anterior de acesta cu reticen
țele eseistului care ia totul de 
la capăt, făclnd „tabula rasa" 
de opiniile preformate care 
adesea se pot dovedi prejude
căți dar și de precizările cu 
rol de obiectivare. Or, cînd 
a fost vorba, ca acum, să 
scrie o lucrare mai amplă de
dicată unei personalități poli
valente și de mare autoritate 
nu numai în epoca sa ci și 
astăzi, N. Manolescu nu a pu
tut evita latura documentară 
și însăși structura monografi
că. E adevărat, Contradicția 
lui Maiorescu pornește de la 
un punct de vedere original, 
dezvoltat printr-o serie de 
speculații, astfel că opera nu 

este școlărește limitată Ia e- 
numerarea unor date, ediții, 
citate ; acestea, însă, nu sînt 
neglijate — cu toate că omi
siuni sau interpretări prea li
bere ar putea fi reproșate, 
poate, de unii specialiști. SI 
în acest caz, elaborarea su
biectivă a criticului tinde să 
se obiectiveze prin argumen
tare. De aceea portretul ma
ior esc ian pe care ni-1 propu
ne acum criticul merită a fi 
primit, discutat, conslderln- 
du-1 ca o contribuție remar
cabilă, după acelea ale lui Vi- 
anu și Lovinescu.

La fel ar trebui privite lu
crurile și în alte situații care 
stîrnesc, în locul controver
selor de idei, controverse po
lemice, mai curlnd de ordi
nul pamiletului. Putem aprecia 
în acest caz talentul autoru
lui, dar nu și talentul criticu
lui, talent care presupune spi
rit tolerant și disociativ, fi
nețe analitică și — pe cît o 
posibil — desprinderea de pa
timă. Citim adesea chiar cro
nici literare unde discuția dc 
idei face loc unor facile ,pu- 
neri la punct" a semnatarului 
unei cărți, fie de proză, fie 
de poezie, devenit parcă 
adversar și nu confident al 
criticului.

Cineva arăta nu de mult că, 
în momentul de față, se scrie 
bine, chiar cînd producțiile 
literare respective nu exce
lează. S-a ridicat, adică, nive
lul general al creației ceea 
ce — după comentatorul Ia 
care ne referim -— include 
primejdia unui rol al medio
crității. Primejdia, însă, nu 
este decît aparentă, pentru că 
o literatură nu trăiește numai 
din capodopere. Acestea se 
înserează Intr-un climat de 
ansamblu și este cu atît mai 
Îmbucurător ca el să se si
tueze Ia oarecare altitudine. 

pe măsura preocupărilor artis
tice ale epocii. Atunci, formu
la „sine ira" care nu trebuie 
considerată neapărat o devi
ză, ci mai curlnd un îndemn 
la încredere și considerație 
menită să alimenteze reale 
discuții teoretice, este; în orice 
caz, mai profitabilă (în sensul 
nobil al termenului) decît 
simpla exclamație. — admira
tivă sau de respingere — me
nită a închide pur și simplu 
porțile disputelor literare ale 
căror concluzii niciodată nu 
pot fi considerate absolute.

Nimeni nu ne va convinge de 
infailibilitatea unei unice mo
dalități și a unei definitive 
table de valori. Alături de In
tuiții și judecăți verificate do 
istoria literară, aprecieri dis
cutabile au făcut, în unele 
cazuri, și G. Ibrăileanu și N. 
lorga, și M. Dragomirescu, și 
G. Călineseu. Pretenția de a 
spune ultimul cuvînt se do
vedește de prea multe ori ilu
zorie. In schimb, reluarea pli
nă de înțelegere a lecturii și 
a meditației pe marginea celor 
mai diferite opere poate adu
ce surprize și satisfacții. Bu
năvoința ferită de patimă și 
de spirit partizan este astfel 
justificată. . ■

Optlnd pentru o asemenea 
atitudine, este de Înțeles că 
aceasta nu poate fi impusă 
celor care nu văd în ea de
cît indecizie conciliantă. Vo
cația critică autentică răzba
te, trebuie recunoscut, și prin 
barajele pornirilor fuguoase, 
și prin pereții de gheață ai 
ironiei distante. Nu-i vorba 
aici de o pledoarie. Este un 
simplu punct de vedere

reapare. Nu se mai arătă însă. Mi-era teamă, voiam să 
plec. Am simtit-o apropiindu-se de mine : „Ai să mă poți 
iubi?" Nu știam ce trebuie să-i răspund. „Nu m-a iubit 
nimeni, m-am amăgit mereu", a mai spus încet și cred că 
era gata să plîngă. „Am să te pot iubi", am răspuns spe
riat. ’ Mi se păru că se lăsase frig. De dimineață soarele 
stătea ascuns după nori. Era totuși puțin probabil să se fi 
făcut frig acum în apropierea amiezii.Mă îngrozea gîndul că 
timp de un an scrisesem aproape zilnic toate gîndurlle 
unei bătrîne cu mințile rătăcite. Eram îngrozit cît de bine 
ti înțelesesem lungile scrisori, cît de aproape fusesem de 
ceea ce-mi spunea. Pisica dormea acum. Ara încercat să 
caut în buzunar pachetul de țigări. îmi prinse mina, o 
strîngea puternic. Cineva în spatele geamului începuse să 
cînte. „Ți-e frig?" „Da", am șoptit, mi-e tare frig". Nu 
ești supărat pe mine, așa e?" „Așa e". „Aș fi putut să 
nu-ți spun adevărul". începu să plîngă. „Tot ce-ți scria ea, 
era adevărat, crede-mă. Doar ea era altfel decît își închi
puia că este. Dacă ar fi avut înfățișarea mea, ar fi fost ca 
oricare dintre noi". Portarul ne privea. Plictisit și poate 
chiar disprețuitor. Tîrîndu-și leneș pantofii peste stratul de 
zgură roșie. întoarse capul și scuipă. Pasărea pe care Cor
nelia o credea porumbel își luă zborul. Trecu pe dea
supra noastră. Ii auzeam bătăile aripilor puternice. Pasă
rea nu mai era deasupra, nu putea sta acolo bătînd în- 
tr-una din aripi. încercam să mă sustrag iraționalului. „Do
vedește-mi» am strigat dovedește-mi că femeia aceea erai 
nebună, dovedește-mi că a murit". A murmurat: „nu-ți 
dovedesc nimic. Doar pe mine mă cunoști". „Dar nu te 
cunosc, nu știu cine ești". încetase să plîngă. Ochii lim
pezi, strălucitori mă priveau. Am auzit o voce strigînd: 
„domnișoară Cornelia", era o femeie sus în căpătui scă
rilor de la intrare. „Directoarea, șopti, sărută-mă!" Obra
zul îi era rece și umed. „Ai să mă poți iubi?". Ingenun- 
chiase și-mi prinse cu mîinile genunchii. Am ridicat-o de 
umeri. S-a întors și a alergat către femeia care o aștepta. 
Apoi au intrat împreună în clădire. Am privit un timp 
ușa în dosul căreia dispăruseră. Undeva de la una din 
dreptunghiurile ferestrelor se auzea o muzicuță. M-a în
soțit pînă la capătul aleii. Portarul îmi apăru înainte tl- 
nînd într-o mînă un registru mare iar în cealaltă pisica, 
îmi întinse registrul făcîndu-mi o cruce cu creionul unde 
trebuia să semnez. I-am înapoiat registrul de vizitatori. 

desen de RADU CEONTEA

Pășisem în stradă și mă îndreptam pe drumul care avea să 
mă ducă înapoi la gară. Mergeam încet. Nu aveam pentru 
ce să mă grăbesc, primul tren care pleca înapoi era la ora 
două după amiază. Mi-am privit ceasul. Arăta nouă și 
patruzeci. Ce se întîmplase ? Cineva mi-a spus că este 
douăsprezece. La douăsprezece și cinci ajunsesem în gară 
Peronul era pustiu. Mi-am potrivit încă o dată ceasul 
după cel electric al gării și-am aprins o țigară. Am scos 
hîrtia și am întins-o funcționarului de la bagaje. S-a dus 
direct la geamantanul meu și aducîndu-1 a spus: „Nu 
aveți nici un tren acum". Pe o bancă în sala de aștep
tare am scos din geamantan o carte pe care începusem 
s-o citesc la venire. Timpul trecea încet. Cu puțin timp 
înainte de sosirea trenului mi-am cumpărat biletul de în
toarcere. Se adunaseră puțini călători. Un cărucior elec
tric aducea la capătul peronului cîteva colete. Cu trei mi
nute înainte de intrarea trenului în gară s-a anunțat so
sirea. Cu un minut înainte de a intra l-am auzit șuierînd 
ascuțit. Mi-am amintit fără să vreau de efectul Doppler. 
E un fenomen fizic simplu : Ia viteza sunetului se adaugă 
viteza trenului. Atunci sunetul se aude mai subțire. Cînd 
trenul se depărtează efectul e contrar. Totul este în func
ție de faptul că trenul vine sau pleacă. Stînd în același 
loc îl poți auzi cînd grav, cînd subțire deși realitatea este 
că intensitatea lui rămîne neschimbată. In cîteva minute 
mă așezasem la o fereastră a vagonului restaurant. Am 
cerut să mănînc. Mi s-a răspuns că nu aveau ceea ce 
doream, dar dacă aș dori ar putea înlocui ceea ce le ce
rusem, cu ceea ce mi se oferea. Am fost de acord. Atunci 
m-a întrebat ce doresc. I-am răspuns că din moment ce 
nu-mi poate da ce voisem îmi poate oferi orice altceva. 
Principalul era să mănînc, să treacă un timp din cele 
cîteva ore cît avea să dureze călătoria. Trenul se puse 
în mișcare, chelnerul îmi puse în față un coșuleț cu pîine, 
tacîmuri și un șervețel. A adus de la altă masă o solniță. 
Vagonul se legăna. Un domn gras într-un costum de cu
loare deschisă se legăna. Domnul îna nta din capătul opus 
al vagonului. Speram să nu se așeze la masa mea. Nu 
găsi însă loc în altă parte. „Cu mare plăcere..." S-a așezat. 
Și-a dat jos haina și a scos din buzunarul ei un pachet de 
țigări. L-a pus pe masă. A cerut o cafea. îmi doream să 
nu aibă chef de discuție. A aprins o țigară și-a frecat 
ochii cu dosul palmei. Ochii roșii, pleoapele umflate. își 

plimbă privirea obosită pe de
asupra mea. „Vă deranjează 
dacă deschid puțin fereastra? 
N-am închis ochii două nopți". 
Chelnerul mi-a pus în față 
niște farfurii și mi-a urat pof
tă bună. Am spus: „nu mă 
deranjează, vă rog chiar*. Chel
nerul s-a uitat la mine fără 
să înțeleagă și a plecat. Dom
nul a deschis fereastra și a 
respirat profund „Ce bine e“ 
a exclamat. „Da, într-adevăr". 
„Ați putea să nu dormiți două 
nopți?" I se aduse cafeaua. 
Sorbi zgomotos și din nou res
piră adînc. „Cred că nu, cred 
că n-am să te pot iubi*. Tre
nul alerga către un tunel. In 
depărtare se zăreau dealuri 
violete. Decoruri banale. „De
sigur a răspuns dînsul absent 
ducînd ceașca la gură, desi
gur că se poate dar e atît de 
obositor...". II auzeam din ce 
în ce mai greu.

DORU KALMUSK1

POETUL
A început să scrie, de

sigur, sub influența direc
tă a maestrului și profe
sorului său Mihai Codrea- 
nu și din admirație pentru 
pleiada ieșeană aflată sub 
zodia lui Mihail Sadovea- 
nu. Poate că, intimidat de 
această ascendență, a în
florit timid, debutlnd lit 
publicații modeste de Ia 
Vaslui și Iași. Totuși, vet 
șurile Iui din revistele 
„Gîndul nostru" sau „Pa
gini moldovene" au început 
să atragă, atît prin forma 
lor îndelung șlefuită, cît 
și printr-o anumită căldu
ră de expresie. Mai suh- 
stanțial a colaborat la „în
semnări ieșene', di nd sti
huri de un lirism discret 
șl cu bogat fond reflexiv.

Treptat însă teatrul și 
apoi cinematografia l-au a- 
caparat iremediabil. po
ezia a rămas un „violon 
d'Ingres", o prietenă a cli
pelor de intimă desfătare 
intelectuală. Ștefan Ciobo- 
tărașu scria din necesita
tea de a regăsi omul ascuns 
mereu sub alt machiaj. In

altă costumație; de a-1 a- 
juta pe acest om să uite 
frazele și gîndurlle de 
împrumut ; de a se veri
fica, simțind cu mintea, 
cu nervii, cu inima lui. De 
aceea, poezia lui e directă, 
sinceră, avînd virtuți con
fesionale.

„Cronica" cinstește me
moria modestului poet 
care-1 dubla pe marele 
actor, publicînd unul din 
ultimele sonete pe care a 
întîrziat condeiul acestui 
prieten al nostru.

El pare acum o adevă
rată profesiune de credin
ță a artistului Ștefan 
Ciobotărașu.

A. L.

CM/TEC DE TREAPTĂ
Aș vrea, pe treapta rumenei amieze 
A vremii mele, să mă intrarip
Ca meșterul legendei... In ce chip
Să fac ca frumusețea să dureze 1
Nu numai proiectat în arhetip
De gînd, ci - rod al indroznelei treze - 
Să crească spre mai 'naltele sinteze 
Aurifere, smulse din nisip...

Sus, sus, ridică-te, lumină vie
A artei mele, irizind in jur
Cu ochi de argus, recoltatul pur.

Al actului de vis și poezie ;
De jos din rădăcina-mi de sub glie 
Pină-n universalul tău azur I

ȘTEFAN CIOBOTARAȘU
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LUCIDITATEA ACTULUI LIRIC
Ceea ce e nedumeritor în 

cazul multor tntîlnirl care 
privesc poezia, este| că se 
caută o definiție unică, co
mună, ca o lege, a poezieL 
Ontică credem eronată pentru 
că sînt atîtea definiții cîți 
paeți autentici există. A în
cerca să uniformizezi părerile 
despre poezie e a încerca im
posibilul O discuție care pri
vește, mai ales, poezia care 
se scrie astăzi nu-și poate pro
pune un astfel de țel. Opiniile 
lui Ștefan Auq. Doinaș și Ion 
Gheorghe exprimate în inter
vențiile la colocviul Cronicii, 
.Poeți și poezie", o ilustrea
ză. Unul s-a arătat interesat 
da formă, celălalt de conți
nut. Atitudini justificate, dar 

de neconciliat. Dac? s-ar fi 
făcut o anchetă cu toți invi
tații Festivalului de poezie, 
s-ar fi văzut că foarte puține 
opinii pot fi aduse la un nu- 
roitor comun. In aceste con
diții a vorbi de o unică de
finiție a poeziei si a o folosi 
ca pe un criteriu, infailibil, 
este o acțiune fără sanse. Nu
mărul volumelor de versuri 
este foarte mare, cel al au
torilor de asemenea. Un co
locviu al poeților nu poate 
avea ca rezultat decît însu
marea unor definiții ale poe
ziei ilustrate convinqător, a- 
dică valabil artisticește, de 
opere convingătoare. Găsirea 
și stabilirea unui singur mod 
de a privi și realiza poezia 

este, atunci cînd ne ocupăm 
de poezia care se scrie, un 
act de despotism. E o Idee 
asupra căreia nu cred că mai 
trebuie insistat. Ceea ce este 
extrem de important si nece
sar în contextul poeziei scrise 
astăzi este o mai evidentă con
știință teoretică a actului 
critic. Revistele publică ver
suri în cantități înspăimîntă- 
toare, editurile publică nume
roase volume. Impresia de 
cantitate și mulțime a poeziei 
e dată însă de absenta unor 
disocieri foarte necesare care 
să pregătească cititorul pen
tru lectura poeziei. Poezia nu 
e o marfă de consum oare
care. Ea nu trebuie demoneti
zată prin avalanșa coloanelor 

din reviste șl edituri. Sau, 
dacă producția poetică o cere, 
apariția ei se cere pregătită. 
Capacitatea selectivă a publi
cului a fost întotdeauna nu 
prea însemnată. Ea a fost însă 
întotdeauna ajutată de gesturi 
preqătitoare. Faptul că astăzi 
nu mai există grupuri cu un 
program estetic comun, care 
să gireze apariția unor cărți 
de versuri sau reviste cu un 
profil programatic distinct nu 
e în favoarea poeziei și a 
poeților. Minimumul de orien
tare de care cititorul are ne
voie îi este răpit. Critica 
poate repera foarte puțin din 
această inițială lipsă de struc
turare a vieții literare. O re
vistă care publică de o vreme 
scriitori de orientări estetice 
extrem de diferite, pe un re
gistru foarte larq, fără a le 
întovărăși de o susținere cri
tică adecvată, nu ajută ou ni

mic pe cititor. Simplul fapt al 
apariției nu este suficient. 
Contextul microliterar care 
prezidează o apariție este ex
trem de important. Și tocmai 
acest context mlcroliterar lip
sește s poeții nu scriu în re
vistele criticilor cu care sînt 
înrudiți programatic, nu scriu 
nici măcar în revistele celor 
cu care au afinități lirice, ci 
în cîteva, puține, publicații 
care sînt deschise oricui. A- 
pariția într-o anume revistă 
ar trebui să fie o carte de 
vizită. Și nu este. Protestul 
poetului împotriva cititorului 
și a criticului ar trebui să 
fie mai rezervat. Cauzele u- 
nor neînțelegeri sînt mai a- 
dînci. Se dă curs unui flux 
de producție imens care nu 
este suficient explicat. In mare 
măsură vina e a însăși poe
ților. Dată fiind marea diver
sitate de atitudini și orientări 

lirice, e necesară o explica
ție între poeț șl cititor. Poe
tul cu o reală conștiință teo
retică a actului poetic va în
cerca aruncarea unei punți 
de contact. Lucrul se întîmpiă 
Insă extrem de rar, ceea ce 
dovedește o conștiință teo
retică a actului liric destul 
de firavă. Producția poetică 
are un caracter prea spontan 
și ermetic de multe ori și 
autorii nu găsesc necesar să 
lasă In public cu propriile lor 
opinii. Atitudinea lui Șt. Aug. 
Doinaș, Dan Laurențiu, Ilie 
Constantin, Ion Gheorqhe, 
care-și exprimă în diverse o- 
cazii opinia despre poezie 
este salutară. E vremea clasi
ficărilor și poeții trebuie să 
sprijine momentul explicînd 
de ce și pentru ce scriu. E o 
problemă necesară a vocației 
poetice.

MIHAI UNGHEANU

NICOLAE BALOTĂ:

„U R M U Z“
Nicolda Balotă e criticul care complică opera, parcelînd-o pînă © 

transformă înix-ua labirint, din plăcerea de a-1 parcurge apoi, orientat. 
Împreuna cu cititorul. Eseul sau monografic Urmuz, eoi. Dacia, Cluj, 1970, 
(carie necesară și binevenită, chiar și în plan larg cultural, pentru că 
Urmuz e inca ua autor aristocratic, neimpus), uovedește că, într-o anume 
ium.nă, critica e arta de a tăia cu savantlic și obligatoriu bua-simț firul 
in patru. Universul operei lui Urmuz este considerat o structură unitară, 
perfectă, închisă (in sensul de suiicientă sieși), o lume cu legile și feno
menele ei proprii. Pornind de la această premisă, criticul disecă, demon
tează .mecanismul*4 piesă cu piesă, și aflam astfel că ceea ce compune 
structura urmuziană ar fi: moralismul — chiar dacă „caracterele" lui Urmuz 
sînt .pure ficțiuni..., făpturi als-ob..., ca și cum ar fi oameni", p. 44 —, 
obsesia zoologicului și mecanicului — .omul lui U. este o făptură com
pozită, apartinînd categoriei mitologice a omului bestie-, p. 46 ; în 
aceeași ordine, o observație de mare pătrundere : .toate personajele lui U. 
au în constituția lor o parte, cel puțin, mecanică. Toate sînt oameni-ma- 
sină, marionete, avînâ după formula bergsoniană: du mâcanjque plaquâ sur 
du vivant', p. 53 —, obsesia claustrării și călătoriei — „eroii lui U. 
repetă condiția umană pascaliană a omului în carceră", p. 69 —, a erosu- 
lui cu tente sado masochiste — .erotica urmuziană asociază, ca și cine
matografia modernă, planul mitic cu cel tehnic", p. 74 .cuplul erotic e 
alcătuit din ființe aparținînd unor regnuri diferite" —, obsesia sinuciderii 
și a transcendentului — .sinuciderea a fost fără îndoială o obsesie care a 
subminat lent economia psihică a lui Dem. Demetrescu—Buzău", p. 89—, 
familia feroce — „familia (la U., n.n.) înseamnă conflict", p. 104 —, 
criticismul social și cultural — .paginile bizare ale lui U. sînt o litera
tură de revoltă", p. 112 —, pasiunea abisală a muzicii și jocului — .ca
racterul ludic al scrisului urmuzian este evident", p. 128—. în fine, pro
pensiunea anti-literară, spre subminarea, dinamitarea literaturii — «mimîntf 
literatura, U. vrea să arunce în aer edificiul însuși al cuvîntului", p. 138—.

S a observat, cred, din această lapidară prospectare că, ceea ce la 
Urmuz apare închegat, monolitic, la Nicolae Balotă e scindat, atomizat 
în fragmente analitice. Analiza în sine, minuțioasă și cu o tonică apa
rentă de exhaustiv, e, nu evit cuvîntul, magistrală; este o ilustrare a 
criticii mot ă mot, literă cu literă, exalînd însă, în permanență, spiritul

Sub raport tehnic, se percep în crit'ca lui N. Balotă ecouri din ceea 
ce s-a numit .noua critică" franceză. Deși, pe de altă parte, acea con
ceptualizare critică, fragmentare în esențe, poate tine de tendința crițicUf 
lui spre origine (origo), spre .începutul absolut". In pofida reminiscențelor 
barthes lene. Nicolae Balotă este un critic ce viziune personală, originară. 
Frecventa utilizare a termenilor majusculizațî, reduși (sau ridicați I) la con

cept pleacă tocmai din această înclinație spre străfund, spre nucleu (in 
limbajul sau, predilect : nixus).

Stilistic vorbind (dar și ca stil al ideilor), N. Balotă practică o critică 
solemlnă (v. majusculizarea : Străinul, Legea, Rivalul, Altul etc. și între
bările retoric-dubitative). El ia (expresia trebuie citită la maximul poten
țial) opera in serios. Iată o mostră, specifică pentru N. Balotă, de inter
pretare : ....lui Stamate căruciorul din subtpămîntă îi slujește drept barcă 
a lui Charon". Detaliul infim, privit cu solemnitate la microscoo se des
coperă plin de semnificație. Îmi permit totuși să atrag atenția asupra unui 
anume abuz de solemnitate (complicare); citez:

„Oare «concluziunea și morala» din Cotadi și Dragomir :
De vreți cu toți, în timpul nopții, un somn în tihnă să gustați.
Nu faceți schimb de ilustrate cu cel primar din Cirligați nu este oare 

un apel la solipsism, noncomunicare ?".
Sincer vorbind, cred că interdicția burlescă a lui Urmuz de a se 

întreține corespondență cu primarul din CîrLgați nu are nimic de-a face 
cu noncomunicarea. Impresia lăsată de textul critic e, aici, do exaqerare. 
supralicitare. O oarecare neîncredere în amănuntul operei e salutară. Pa
sajul citat de N. Balotă nu-i merita savantul comentariu cerea, cel mult, 
unul mai detașat, mai destins. In culpă este, desiqur, deosebita inteligență 
speculativă a lui N. Balotă, care-și țranscende uneori obiectul. (După cum, 
în rare și insignifiante cazuri, criticul e victima entuziasmului său de 
idei, scăpînd inexplicabile neglijente stilistice, din car®, fără nici o ma
liție. citez : .criticul trebuie să întregească prin liniile sale, cele pe care 
I le oferă pe care o explorează" ; „oare concluziunea ... nu este 
oare...?').

Urmuz, cartea unul critic acribios sl profund, e o excelentă intro
ducere în opera autorului lui Gavk / nu-i lipsește pentru a fi un 
model al qenului decît o sintetizantă apreciere, un portret final", 
o convergență a datelor obținute prin disecție.

GEORGE PRUTEANU

DEMOSTENE BOTEZ:

„MEMORII"
Proliferarea genului memorialistic corespunde unei nevoi Intime tt 

Istoriei literare, dar și unei preferințe a cititorilor pentru literatura fap
tului trăit, a autenticului. Vorbind despre afirmarea plenară a memoria
listicii n-o restrîngem la bogăția apariiților din acești ani, ci îi sur
prindem și sem'nificafia de ordin teoretic pe care o include : infirma
rea tot mai pronunțată a poziției maioresciene potrivit căreia scriitorii 
n-au dreptul să se mărturisească decît în opere literare propriu-ziBe, 
între operă și creator Maiorescu fixînd o fermă incompatibilitate. Există 
însă o numeroasă memorialistică în care nu se pune accent Pe definirea 
propriei opere, pe exprimarea mobilurilor ei secrete; multe memoriale 
depășesc aceste preocupări de surprindere a genezei unor opere, și fac, 
dimpotrivă, portretistică, evocare a unor epoci.

Demoslene Botez reamintește unele servituți ale memoriilor, unele 
motive care ar fi trebuit să-l facă să renunțe la această scriere, dar, 
învingînd impasul „scrupulelor și arguțiilor", recunoaște marea lor uti
litate conferită de valoarea educativă, etică și socială.

Prima parte a cărții confine poate unele din cele mai frumoase pagini 
din întreaga operă a lui Demoslene Botez. Ne referim la acelea în care, 

cu fior nedisimulat, scriitorul își retrăiește copilăria petrecuta în satul 
Hulub, azi comuna Dlngeni, județul Botoșani, și apoi dezrădăcinarea din 
universul ei mic și atît de particular, ruperea de miraculosul rural, re
simțită de scriitor pînă astăzi. Intr-adevăr, această parte a memoriilor 
este de o rară acuitate a observației: „Ochii mei mergeau în toate Por
țile și înregistrau ca Intr-un act de subtil și savant spionaj'. Vibranta 
rememorare a copilăriei, a euforiilor ei, ne-a amintit, dincolo de parti
cularitățile de stil, de cele mai bune pagini din Ion Creangă și M. So- 
doveanu. In această primă parte a memoriilor, scriitorul nu face nicio
dată referiri la opera sa, n-o explică genetic, dar cit de valoroase vor 
pentru exegetul său aceste pagini în care autorul nu și-a propus progra
matic să dea relații asupra operei sale. Interesul primei părțj este dat 
de pătrunderea cu care e conturat un mediu, de talentul cu care au fost se
lectate elementele lui componente. Această secțiune a cărții sa consti
tuie ca un veritabil roman.

Demoslene Botez previne, de asemenea, pe cititor că n-a pus preț p* 
cronologie și n-a ținui cu tot dinadinsul să dea pagini de istorie mi
rară totuși, interesul memoriilor sale este susținut de evocarea revistelor 
.Viața românească' șl .însemnări literare', a colaboratorilor lor, scri
itorul realizînd o impresionantă frescă a mișcării literare ieșene din pri
mele decenii ale secolului nostru, cu problematica ei complexă, cu 
sonalitățile ce au susținut-o. Se impun astfel atenției portretele unor 
scriitori ca M. Sadoveanu, G. Ibrăileanu, Ionel Teodoreanu, Al. O. Teo- 
doreanu, G. Topîrceanu, Cezar Petrescu, portrete constituite din aspec
tele observate direct de Demostene Botez. Ele fixează monumentalitatea 
lui Sadoveanu, fascinația intelectuală pe care o producea M. Ralea, bo
nomia lui I. I. Mironescu, comunică ceva despre „aura' lui Ionel Teodo
reanu și despre .legenda' lui Al. O. Teodoreanu, insistă asupra tribula
țiilor tumultuoasei vieți a lui Cezar Petrescu, subliniază discreția funcia
ră a lui G. Topîrceanu, cîteva aspecte ale vieții torturate a lui Panait 
Istrati, scriitorul afirmat pe alte meleaguri dar atît de organic leqat de 
țară. Am desprins cîteva linii din portretele scriitorilor citati mai BUS 
Demostene Botez nu este preocupat însă de relevarea unilaterală a unor 
trăsături, dar nici de aglomerarea de fapte, pe care le-a asamblat în 
construcții coerente, străbătute de ferme Unii directoare. Substanța de 
mare interes a evocărilor, noutatea lor, distincția expresiei în care au 
fost transpuse, respectul nemărginit, pios, cu care sînt evocate marile 
personalități —, iată cîteva din caracteristicile memoriilor lui Demostene 
Botez. Scriitorul, vrînd să dea o imagine cîf mal completă a epocii, n-a 
ezitat să juxtapună personalităților proeminente o serie de profesori de 
colegi devenlfi peste ani personalitățile amintite mai sus.

Citind Memoriile lui Demostene Botez ne-am amintit de o nedreaptă 
Interdicție formulată de T. Arghezi la adresa literaturii de mărturisirij 
.nici o amintire nu plătește cerneala cheltuită a 1 se acorda un relief'. 
Marele poet enumera laturile care vulnerează genul, și anume că falsi
fică, deformează, cedează curiozității maladive asupra scriitorului, vehi
culează banalități, truisme, cultivă biografismul. ..inspecțiile de p^’hologie". 
Aplicată Ia calitatea joasă a mulțimii interviurilor date de purtătorii unui 
Imens vid intelectual, judecata aspră a lui Tudor Arahezf a fost îndrep
tățită. Există însă în literatura noastră memoriale cărora nu li se pot 
aduce gravele reproșuri de mai sus. Din această categorie, care însumea
ză rSrtl ca Masa umbrelor de Ionel Teodoreanu, Anii de ucenic’e de M. 
Sadoveanu, Hronicul și cîntecul vîrstelor de Lucian Biaga, face parte, fn 
mod cert, șl recent apărutele Memorii ale lui Demostene Botez.

IORDAN DATCU

CERUL ÎN APĂ
(ANTOLOGIE A DEBUTANȚ1LOR)

Editura .Junimea" și-a luat diticila răspundere de a 
promova printr-un volum colectiv nouă tineri poeți și 
întreprinderea se cuvine consemnată ca atare. Ideea unei 
antologii nu e la Iași nouă căci, numai departe decît acum 
doi ani apăruse o alta. Poezia ieșeană contemporană, și care se 
voia o imagine panoramică a posibilităților lirice din Iași.

Așa cum e alcătuită, antologia Cerul în apă reprezintă 
în intenția selecționerului (Gheorghe Drăgan) o prospectare 
,ln vederea unor viitoare debuturi independente" pe care 
„Junimea" Ie va realiza .numai cînd, prin evoluția ulte
rioară", cei nouă tineri .vor îndreptăți atenția acordată".

Să spunem de ia început că Cerul în apă, unitar ca in
tenție, este neunitar ca realizare poetică și cred că aici stă 
marele lui merit. Se petrece cu majoritatea volumelor de 
poezie din ultimul timp un lucru mai mult decît curios: 
parcurglndu-Ie, te afli în paradoxala situație de a nu ști pur 
și simplu ce trebuie sau ce poți scrie despre ele. Nu sînt 
nici mediocre, dar nici excepționale; poeme despre care 
al putea spune orice, după cum nu poți spune nimic. Co
mentariile se potrivesc la un volum și Ia altul cu condiția 
să schimbi citatele. Este poezie, nu-i poți găsi nici o acuză 
Și, totuși, nu reține prin nimic deosebit. Situația ar trebui 
să bucure reprezentlnd o ridicare nesperată a nivelului 
mediu al poeziei, prevestitoare — probabil — a străluci
rilor ce vor să vină. Dar, în același timp, o asemenea nive
lare trebuie să pună pe glnduri, fiind periculoasă pentru 
însăși evoluția poeziei. Ce dezolantă e perspectiva unui 
podiș în nesfîrșirea căruia nu se ridică nici un vîrf de 
munte I Lipsesc azi tocmai plachetele inconstante, în care 
alături de banalități dezarmante să întîlnim limpezimea 
cristalului. îndrăznesc a crede că numai aici trebuie căutate 
semnalele.

La dimensiunile debutului. Cerul în apă are acest proiil 
de întindere plată, monotonă, mărginită de cîteva culmi. Ca 
un făcut, ori poate din necesități de simetrie (spre lauda 
redactorului) ele deschid și închid volumul. La un capăt se 
află Gheorghe Lupu hrănit de prea plinul sevelor ances
trale, la celălalt, Corneliu Popel furat de romantica magie 
a abstractului. Fundamental la Gheorghe Lupu este senti
mentul continuității, al înfăptuirii sub semnul moștenirii 
străbune, de unde robustețea limbajului lipsit de echivoc. 

modelat întru împlinirea ideii poe- | 
tice. Apelul repetat la elemente de 
factură biografică n-are, cum s-ar 
putea crede, o valoare accidentală, 
țintind dezvăluirea coordonatelor u- 
niversului său formativ. Poezia e de 
o sănătate țărănească neatinsă, pen
tru întreținerea căruia nu se cer con

sumate vitamine artificiale ; este motivul pentru care lipsește 
intenția programatică a facerii poetice, scrierea curgînd din- 
tr-o necesitate ce ține de rațiuni de dincolo de sine, o 
practică magico-religioasă, o dezgropare a străbunilor sub 
o altă zodie și dintr-o cu totul altă perspectivă: .Aerul, 
mîncarea, / și păturile / Respirau munte, brad detunat ; / 
Ziarele, scrisorile și fotografiile / Așteptau lingă paharul cu 
vin tulburat. / Tata se bucura de mine ca de-un zeu / Născut 
din tîmpla lui și-ntors acolo. / A tot intrat în munți și 
munții au tot intrat în el, plecatul / Tînăr și moldovean 
pe o toamnă / Să miroase-n rășină și aur / De-atunci cu 
stele-n fierbere se năruie, j Spre sîngele planetei. O, lă- 
sați-1, / Să bea cu munții și brazii pînă cînd I Sub părul 
înverzit de clorofilă, / Adormi-va cu tîmpla lipită de 
munți". (Amintire). Plecările, cei mai realizat poem din 
ciclu (imposibil a fi citat din pricina lungimii), imagine 
concludentă a zbaterii interioare, trimite la aceleași coor-

c rorij ca li țe rar a-

donate generale ale liricii lui Gheorghe Lupu, la care se 
adaugă o fericită condensare a expresiei, o alternare rit
mică a tonurilor grave cu ironia de stirpe eseniniană. Cor
neliu Popel e un cavaler al tristei căutări de tărîmuri exo
tice, reținute — desigur —■ dintr-o mai îndelungată adăs- 
tare la școala maeștrilor simbolismului („eram acolo eu 
tîrziu / cel ce s-ascunde în mister / și-ntr-o superbă lune
care / urcam învins spre noul cer / / al lumilor care-n 
canale / alunecau tîrziu murind / într-un adînc spre care 
pleacă / ei sîngele albastru-mprăștiind". — Dar unde). Pre
ferința nostalgică pentru zări și .căi mai pure", pentru 
gesturi esențializate (.gesturi mai pure") traduce o altă 
sursă a poeziei lui Corneliu Popel, „jocul secund" barbian. 
Lirismul se naște într-o asemenea poezie ca rezultant al 
relației ireconciliante între teluric și rațiune, răzbătînd Ia 
lumină, dincolo de crusta simbolurilor și de voita mai în- 
cîlcită frazare, ce ignoră orice punctuație: „De mult de 
mult nu mai exist / trec în regatul Newermore I trăgîn- 
du-mi trist acel picior / prin care eu nu mal exist / / o 
dacă altfel aș fi fost / în spațiu-acesta vesel-mort / în care 
glume iac și-ncerc / să-not mereu spre acel Nord / j iar 
căutînd într-un plictis / surîsul meu trecută nebunie / 
în care eu nu mai exist / de-atîta grea melancolie" (Oraș).

Două ipostaze distincte deci ale actului poetic: de o 
parte poezia pămîntului înțeles ca generator și nisus for- 
mativus, pe de alta, lirica sferelor esențiale și durerile 
„castelului gîndirii". Intre ele se așează celelalte debuturi 
ale volumului mult mai egale cu ele însele. Daniela Caurea 
scrie o poezie remarcabilă prin lipsa oricărei dificultăți, 
ca și prin sensibilitatea bolnăvicioasă a vlrstei. Poemele 
sale plac și totuși le lipsește elementul tonifiant. Sînt ca 
niște fiori de gheață care se topesc de Îndată ce le-ai apro
piat prea mult de ele: „Vestale antice, în munții de ceață,/ 
brazii contemplă singurătatea și pllng cu lacrimi de chihlim
bar. I Mă doare trupul lor de / fecioară rănită" (Autum
nală). Adrian Copacinschi este sorescian de la un capăt 
la celălalt ; mimarea unor situații poetice cruciale ca semni
ficații, poză și nu puține nuanțe de cabotinism. Citez spre 
edificare: .Azi voi merge la aeroport -— mă grăbesc / 
am pașaport pentru eternitate / voi lua avionul acela de-o 
sută opt / la revedere prieteni, pe mai tîrziu... / adu
ceți-mi bagajele din moarte. / etc." (Pașaport pentru eter
nitate). Un cerebral este George Mocanu a cărui poe
zie se căznește pe pagini Întregi să spună ceva, dar nu se 
reține decît convingerea că autorul știe sd versifice 
măiestru, cu o sigură știință a prozodiei. Boala Iui e me
tafora, In care se pierde cu majestate, și asociația bizară: 
„și nisipul ne curge-n brațe în oaza / de unde la amiază 
a murit ultimul portocal. / Nu uita, imensă minciună e 
groaza, / Meridianul zero mal are un cal." (Să trec). Rea
lizate sînt Dacă poveștile... și Quitensența care dovedesc 
că George Mocanu scrie și poezie. Dificultoase par poe
mele lui Emil Nicolae, scrise ca divertisment într-un dolce 
far niente. Realmente, nici Poemele subacvatice, nici Pastel 
interior sau Uitînd n-au nici un cusur, nu Ie lipsește ni
mic, plutese totuși într-o improprietate derutantă (,In la
crima zeului verde / m-ascund și aștept să coboare / încete 
epave încete / cu noaptea In plntecul lor I I se Înclină 
adlncul și pare / c-o teamă li tulbură firea / cînd naufra
giate planete / apun către marginea lumii”), incoerentă 
coerență. Dan Anghelescu este o natură afectivă emanînd 
o tristețe nu arareori bacoviană: „încă mi-amintesc j O 
nesfîrșire / A unui ochi adine ce se destramă / Și-amuțit 
de aripa ciudată / Ascult pămîntul / Cum se umple-n tru
puri... / Vin pietre rotitoare de departe / Parcă-ntorc din 
tainice migrații / Surpate țărmuri / Sufletul să-l ducă / 
C-un gînd pe ape mîngîind clavire / Și o lumină stranie și 
castă / O mare-nsingurată tlnguiește / Nemlntuitul sunet 
al pierzării / Nemlntuitul sunet... / Nemlntuitul sunet...". La 
Constantin Apetrei atrag prea puțin zonele ce se resimt de 
tradiție (Bogăție de neam, Vina, Hronic) în care folclorul 
este asimilat mai ales în latura pur lingvistică și cu atît 
mal puțin poseurul ipostatic, mișclndu-se cu gesturi largi 
într-o boemă circiumă de mahala (Intîlnire). Meditativ se 
vrea George Bodea, dar o uită uneori și atunci amestecă 
toate „hazliu și Înțelept": „Trecutul crește-n muguri hazliu 
și Înțelept / In unduiri perfect încercuind pădurea. / De
parte unde dorul iubitei mi-1 aștept / In trunchiuri lungi 
lovește neistovit seeurea". (Sînt dimineți). In Zile incerte 
devine ironia dezinvolt, uitînd — iarăși — că modelul unei 
asemenea stări s-a clasicizat la noi de prea multă vreme.

AL. DOBRESCU



E
ste aproape unanimă părerea că fără
Boileau, fără doctrina și sever.itatea-i 
caracteristică, clasicismul francez n-ar 
fi fost niciodată ceea ce este el de fapt. 
Lanson spunea despre el: „Temperament 

arzător, en’uziast pentru cauza literelor, ex
trem de indignat la adresa operelor proaste 
și de-a dreptul răpit de capodopere". într-a- 
devăr, puține au fost firile atît de entuziaste 
și la care pasiunea să fi generat atâtea 
„șfichiuiiri" și atâtea elogii la adresa creației 
literare. înzestrat *cu bunul simț atât de can 
racteristiic celor care au constituit ceea ce 
se numește spiritul clasic, personalitatea lui 
s-a manifestat ca un „esprit juste", cu o 
g-îndire reflexivă ți sigură cu toate că a- 
desea nu și tot atît de profundă.

I
I OILE AU

AL ORDIAEI h ARTĂ
Capacitatea lui de a sesiza tarele crea

torului de artă, causticitatea-i redutabilă cu 
care atacă excesele de iraționalism și ve
hemența disputelor sale trădau totuși una 
dintre cele mai mistuitoare credințe puse 
în slujba ideii de frumos platonic.

Fără a se fi străduit însă să-și formuleze 
o estetică în sensul modern al cuvîntului, 
s-a luptat totuși tot timpul pentru ca punc
tele sale de vedere să se constituie în prin
cipii ordonatoare pentru generația sa. I- 
deailull său literar trebuie conceput sub sem
nul adevărului și al rațiunii. Pentru a place 
publicului, spunea el, în arta poetică, tre
buie să se imite adevărul din natură, bine
înțeles, nefiind vorba de natura fizică, ci 
cea omenească, pentru clasicism de altfel 
singura oare conta.

Acest principiu fundamental îi va dirija 
tot timpul spiritul critic în formularea cri
teriilor de judecată și a regulilor specifice 
fiecărui gen în parte. în tragedie, de exem
plu, spune el, nu atrocitățile înspăimîntă- 
toare trebuie să fie cele ce trezesc în noi 
mila, ci reprezentarea adevărată și delicată 
a mizeriei omenești (cîtă diferență între spi
ritul clasic și cel al zilelor noastre, în care 
pe scenele teatrelor aceste atrocități a- 
bundă, obligând spiritul să se retragă spe
riat pentru multă vreme în cochilia sinelui!).

în comedie, la fel, spiritul său formula 
exigent condițiile de producere ale comi
cului oare trebuia să reiasă nu dintr-o vi
ziune bufonă asupra v eții, ci dlnlr-o zu
grăvire exactă a moravurilor și caractere
lor surprinse în momentele lor de subtilă 
contradicție interioară. El recomanda come
dia lui Moli&re, prototip al rațiunii. Gra
ție acestei rațiuni, lucrurile au putut fi vă
zute de clasici într-un anume fel și apo;, 
invocînd mereu respectul față de aceeași 
rațiune, spiritul critic al lui Boileau și-a 
permis proscrierea din artă a acelor reali
tăți care n-au nimic comun cu spiritul uman.

Pninc piile sale doctrinare, principii de 
mare legislator al unui curent de importanța 
pe care a avut-o 'Clasicismul, sînt formulate 
cu o precizie și cu o rigoare inegalabile 
pînă în prezent.

Cea dinlîi giijă a lui a fost de a place 
oamenilor adresîndu-se spiritului lor rezo
nabil, de unde apoi premiza: Valoarea o- 
perei literare este strîns legată de accep
ția publicului. O specificare trebuie făcută 
însă numaidecât aici, este vorba de un pu
blic cultivat ți instruit, care gândește car
tezian, animat de o logică formală pură și 
nu de haos în gînduni și fapte.

Pentru Boileau se punea o singură ma
re problemă de la care porneau toate ju
decățile sale, aceea a existenței unui sin
gur „frumos" și a unui singur gust estetic 
care să nu fie legat de civilizație sau de 
diverse relativizări temporale. Idealul poe
tic în concepția Iui trebuie să fie un ver- 
sal și de loc variabil în ‘funcție de speci
ficul genului. Perspectiva dezvoltării lite
raturii îi scapă, și pentru acest motiv, li
teratura evului mediu, de exemplu, a intrat 
foarte puțin în preocupările sale.

Putem recunoaște la el peste tot rigidi
tatea concepției clasice și nu numai în ceea 
ce privește arta, ci chiar și în cele mai 
simple judecăți de valoare. E perioada în 
care spiritul cartezian, sau, altfel spus, ca
tegoriile unei rațiuni severe se impun, im
punând structura unui spirit — cu pretenții 
de universalitate — însăși vieții.

Pentru aceasta se impune — precum în 
algebră, o singură formulă penitru rezol
varea mai multor cazuri — un singur tip 
de tragedie, o comedie, desfășurată și ea 
după anumite prescripții formale, epopeea 
la fel, și, în fine o singură soluție adevă
rată pentru fiecare gen de probleme.

La aceasta unii exclamă, și pe drept cu- 
vînt : iată dogmatismul, iată îngustimea 
gustului estetic! Acuzațiile sînt îndrituite 
dar nu trebuie să se uite că rigorii pe ca
re o impusese atunci raționalismul carte
zian creației artistice, valorile clasicismu
lui îi datorează totuși existență si durată. 
Judecate lîn comparație cu aceste valori, 
cele ale zilelor noastre, par pentru multi 
adevărate efemeride. Numai în ‘epoci de 
degringoladă se poate observa importanța 
unui spirit ordonator cum a fost cel al lui 
Boileau. Prima condiție a existenței este 
ordinea, ordine fără de care totul ar de
veni ~ haos, absurd și derută. Iată ce sal
vează Boileau in artă, orânduirea, lucru 
pentru care i s-ar putea trece cu vederea 
carențele de gust și de subtilitate. Nu tre
buie să uităm că în ‘epocile de decadentă 
gustul artistic a luat formele cele mai sub
tile cu care însă zadarnic a încercat să se 

salveze de la pieire. Or, în comparație cu 
atari tentative, suportul pe care l-a oferit 
ordinea și rigorile unei rațiuni unitare nu 
numai că a susținut o epocă, ci chiar a 
și creat-o. Același lucru nud putem însă 
spune și despre spiritul absurdlzant și hao
tic al epocii noastre.

Revenind însă la principiile lui Boileau, 
vedem că cu toată așa-zisa lor rigiditate, 
Villon este considerat de el ca primul cre
ator cane a știut să se descurce în con
fuzia epocii sale :

„ Villon sut le premier, dans ces siecles 
grossiers

Debrouiiller l'art con'us de nos vieux 
romanoiers".

Art poetique, I, 113.

LEGISLATOR

Fidel liniei critice malherbiene, el se a- 
rată neînduplecat în judecățile aplicate 
lui Ronsard pe oare-1 ‘acuză de a fi com
promis opera Iui Clement ‘Marot — poetul 
care a făcut să-nflorească balada — insti
tuind în limbă un fast pedantesc prin

„Sa muse qui en frangais parlait le grec 
eț le latin".

Art poetique, I, 118.
în ceea ce-i privește pe ‘contemporani, 

critica sa e loială, perspicace, sinceră, cu
rajoasă. Două principii l-au ghidat perma
nent fără a-1 părăsi nici o ciipă : ura favă 
de prostie și dragostea față de adevăr.

„Detromper Ies esprits des erreurs de 
leur temps

C'est elle qui, m'ouvrant le chemin qu'il 
fa ut sulvre

M'inspira des quinze ans la haine d'un 
sot livre".

Safire, IX, 267.
„Et surtout, redoutant la Basse servitude 
La libre verite fut toute mon etude".

Epltre, V, 119.
Spirit limpede, el a făcut totdeauna dis

tincție între om și poet în sensul că com
portarea etică a omului nu conta pentru el 
în emiterea judecăților de valoare:

„Ma muse charitable et discrete
Salt de 1’homme d'honneur distinguer le 

po&te".
Satire, IX, 203.

Și totuși își face o mare problemă din 
sublinierea demnității și a ținutei poetului, 
atunci cînd este vorba de o mare ținu'ă :

„Que voire âme et vos moeurs, peintes 
dans vos ouvrages

N'offrent jamais de vous que de nobles 
images".

Arf poetique, IV, 9.
pentru că !
„En vain l'esprit est plein d'une noble 

vigueur ;
Le vers se sent toupours des b assesses du 

coeur"
Art poetique, IV, 125.

Iar ca sfat:
„Travailler pour la gloire, et qu'un sordide 

gain
Ne soit jamais l'objet d'un illustre ecrivain". 

Art poetique, IV, 125.
Curaj a manifestat chiar atunci cînd era 

vorba să-l atace pe rege sau pe favoriții 
săi. „Sire, nimic nu este imposibil pentru 
majestatea voastră, ați vrut să faceți ver
suri proaste și ați reușit de minune", i-a 
răspuns regelui Ludovic XIV, cînd acesta 
i-a arătat niște versuri scrise de el. Nu i-a 
ascuns apoi regelui relațiile sale ou Port- 
Royal. Și tot el a fost cel ce d-a apărat pe 
Corneille, Mdliere și ‘Racine cînd aceștia 
erau necunoscuti marelui public. Apărarea 
n-a fost însă lipsită de o sumeden e de i- 
ronii la adresa multora dintre slăbiciunile 
lor :

„Que Corneille, pour lui rallumant son 
Aud ac e

Saint encor'le Corneille et du Cid et d'
Horace".

Art poetique, 195
Sau :
„Dans ce sac ridicule ou Scapin s'enveloppe 
Je ne reconnaîs plus l'auteur du

Misanthrope.". 
Art poetique, III, 399.

Prin diverse formule poetice a emis ju
decăți adesea destul de severe, deși juste 
— cu care gustul contemporan este de a- 
-cord — la adresa cîtorva dintre antecesorii 
și contemporanii săi :

„Si je peux exprimer un auteur sans 
defaut

La raison dit Virgile et la rime diț
Quinault". 

Satire, II, 17.
sau :
„Pour moi, j'aime surtout que le poivre 

y domine
J'en suis fourni, Dieu Sait! et j'ai tout

Pelletier
Roule dans mon office en cornets de

papier".
în timp ce, împotriva gustului academic, 

el apără puternic pe Corneiule. Racine și 
Moliere :

„En vain contre le Cid un ministre
se ligue :

Tout Paris pour Chimene â Ies yeux
de Rodrigue 

L'Academie en corps a beau le censurer 
Le public revolte s'obstine ă l'admirer". 
Sau :
„Que tu sals bien, Racine, â l'aide d'un 

acteur

Emouvoir, etonner, ravir un spectateur l". 
Sau :
„Avânt qu'un peu de terre, obtenue par 

priâre
Pour jamais sous la tombe eut enferme 

Moli ere
Mihe de ces beaux traits aujourd'hui ai 

vantes
Furent des sots esprits ă nos yeux rebutes". 

Epltre, VII. 19.
Ideea centrală a concepției lui Boileau 

este atestarea unei singure frumuseți abso
lute și eterne, frumusețea concepută plato
nic. Și în consecință, dacă această frumusețe 
există, și dacă ea este accesibilă cunoașterii 
noastre, nu ne rămâne decît să comparăm 
produsele ‘artistice umane cu aceste modele 
perfecte pentru a ne da seama în ce mă
sură sîntem mai aproape sau mai departe 
de ele.

Dar ceea ce-1 desparte de Platon e faptul 
că el afirmă că modelul poate fi cunoscut 
cu ajutorul rațiunii. Rațiunea la Platon are 
o altă accepție decît la Descartes si Boileau. 
Pentru Platon rațiunea este facultatea spiri
tului și a inimii, în timp ce pentru Descar
tes și Boileau numai a spiritului. De aici se 
degajă două consecințe: dogmatismul cri
ticii — cu specificarea că noțiunea oe dogmă 
și cea de dogmatism nu înseamnă ceva ce 
trebuie numaidecât repudiat, înlă'urat sau 
blasfemiat, dogma fiind un adevăr absolut, 
paradoxal din punct de vedere logic, rezol
vabil numai în transcendent și înt eligibil 
cu ajutorul Rațiunii practice (vezi I. Kant — 
Kritik der praktischen Vernunft) — și inte
lectualismul, adică ceea ce face ca critica 
să fie un apanaj exclusiv al intelectului.

Primul principiu, dogmatismul, impus crea
ției literare ,duoe la un mimetism natural, 
în sensul unui cult al naturii interioare a 
omului, natură, după cum am văzut, conce
pută nu ca un fenomen exterior conștiinței 
noastre, ci ca însăși substanță a spiritului 
nostru.

„Que Ia nature done soit voire etude 
unique

Auteurs qui pretendez aux honneurs du 
comiique".

Art poitique, III, 359.
„La nature fdeonde au bizarres pontaits
Dans chaque âme est marquee â de 

differents traits
Un geste la ddcouvre. un rien la faît 

pamat tre
Mais tout esprit ria pas des yeux pour la 

connaître".
Arf poitique, III, 369.

Frumusețea se confundă la BoMeau, de alt
fel ca și la Platon, cu Adevărul și cu Bi
nele. în definirea frumosului, Platon și Dio- 
nisie Areopagului, care preiau ideea de fru
mos de la Platon, se pronunță și mai clar, 
mai ales Dionisie Areopagitul în Numele 
Divinei, spunând: „Frumosul este cauza ar
moniei și a splendorii în toate", ceea ce 
mișcă totull prin dragoste „iar Binele, ca
uza unică a existenței tuturor". (D. Areo
pagitul — Numele Divinei, p. 37, 43, 103, 
trad, de C. Teodorescu — Iași, 1936).

Revenind acum Ia Boileau, el spune :
„Rien n'est beau que le vrai: le vrai 

seul est aimable
Il doit regner partout, et meme dans

la fable". 
Epltre, IX, 43.

apoi:
„Rien n'est beau, je reviens, que par 

verite.
C'est par elle qu'on plaît, et par elle 

qu'on peut dongtemps pla:re°.
Epltre, IX, 192.

Ca o consecință directă, din cultul ade
vărului reiese cel <al rațiunii, instrumentul 

‘Cu care spiritul trasează limitele adevăru
lui și ale falsității, ale binelui și ele rău
lui, ale frumosului și ale urâtului.

„Aimez done la raison: que toujours
vos darits

Empruntent d’elle seule et leur lustre et 
et leur prix".

Arf poetique, I, 37.

„Tout dait tandre au bon sens, mais pour 
y parvenir

Le chemin est glissant et penible ă tenir ; 
‘Pour peu qu'on s'ecarte, aussitdt on se noie 
La raison pour marcher n'a souvent

qu'une voie". 
Arf poetique, I, 45.

spune el, și ca exemplu de modalitate demnă 
de urmat în conceperea și realizarea fru
mosului, îi indică mai departe pe antici, vă- 
zînd în antichitate un exemplu ideal de „i- 
mitație naturală" :

„Entre ces deux exces la route est difficile 
Suivez, pour la trouver. Theocrite et

Virgile :
Que leurs tendres derits, par le grâces

diictes,
Ne quittent point vos mains, jour et nuit 

feuilletes".
Arf poetique, II, 25.

O altă trăsătură pe care el insistă, e cea 
a formei, chestiune abordată de altfel și de 
Pascal și de La Bruyere. Conform acestui prin
cipiu, acestui cult, originalitatea scriitorului 
nu constă în invenție, ci în stil — premiză 
Ia care de fapt se raportează chiar și noua 
critică structuralist.

Din această grijă față de stil se deduc și 
toate recomandările privind versificația:

„N'offrez rien au lecteur que ce qui pent 
lui pla'ire

Ayez pour cadence tine oreiF.e severe.
Arf poetique, I, 103.

Și:
„Le vers le mieux rempli, la plus noble 

pensee
Ne peut plaire â l'esprit quand l'oreille 

est blessee".
Art poetique, I, 111.

Și încă o remarcă importantă, subliniind 
raportul care ex stă între limbă și gîndire:

„Sans la langue, en un mot, l'auteur le 
plus divin

Est toujours, quoi qu’il fasse, un mechant 
ecrivain".

Art poetique, I, 161.
în ceea ce privește metoda de lucru, Boi

leau preconizează o neîncetată șlefuire, a- 
cel faimos :

„Pol'ssez sans cesse et repolissez
Ajourtez quelqufois et souvent effacez".
în ceea ce privește genurile literare, el 

le consideră ca subdiviziuni ale artelor, 
convenții care fac abstracție de o parte 
din caracterele naturale pentru a Ir eleva 
■doar pe cele mai importante — există de 
altfel o perfectă concordanță între concep
ția sa literară și cea a lui Destutt de Tracy 

reportată la organizarea studiului ființelor 
din natură.

Boileau este preocupat de expresie, de 
limbajul prin care se exprimă totul și prin 
care se realizează raportul dintre spirit și 
lucruri. Nici să adauge prea mult adevă
ratului lor sens, dar nici să-l diminueze, 
iată ce pretinde el, în numele artei sale 
poetice, celor care se îndeletnicesc cu no
bilul meșteșug al literelor. Și poate că cele 
trei mari calități: plăcere, frumos și ade
văr, pe care le pretinde el scriitorilor, fac 
din doctrina sa literară codul cel mai ne
cesar, cu anumite adausuri vizând subtili
tatea, nu numai pentru acea epocă, ci chiar 
și pentru altele ulterioare. Și într-adevăr, 
ce s-ar impune oare mai cu efect degringo
ladei care afectează însăși principiile onto
logice, decît un spirit ordonator, asemănă
tor celui al lui Descartes și Boilleiau ?

Un Heidegger a dat semnalul de alarmă 
pentru contemporaneitate în ceea oe pri
vește mentalitatea tehnică și consecințele 
aplicării ei în artă. Legislatorul și criticul 
oare să codifice și să legifereze metodele 
de realizare ale noului „poesis" este încă 
așteptat, cu alte cuvinte un Boileau al e- 
pocii noastre.

MARCEL PETRIȘOR



LUCRETIU I
Făurit în focul marilor bătălii de clasă care 

au avut loc în România în anii 1918—1920, 
Partidul Comunist Român s-a situat, de la în
ceput, în primele rînduri ale luptei clasei 
muncitoare, ale tuturor celor oprimați pentru 
făurirea unei vieți mai bune, pentru apăra
rea intereselor vitale ale poporului, ale pa
triei. Aceasta explică de ce partidul a reușit 
încă din primele momente să-și creeze o bază 
de masă, să atragă în rîndurile sale elemen
te înaintate din rîndurile clasei muncitoare, 
ale țărănimii și intelectualității, să formeze 
cadre de nădejde pe toate planurile : organi
zatoric, ideologic și politic. Intre acestea se 
numără și Lucrețiu Pătrășcanu, militant de 
seamă al mișcării muncitorești din tara noas
tră.

Născut la Bacău în 4 noiembrie 1900, din- 
tr-o familie de vechi intelectuali, Lucrețiu 
Pătrășcanu, după absolvirea liceului Ia Iași, 
urmează cursurile facultății de drept din 
București, unde și-a luat licența cu elogiile 
comisiei. încă de pe băncile școlii ia contact 
cu ideile socialiste, și se manifestă ca apă
rător al celor oropsiți.

Ca student ia parte la activitățile organi
zate de Partidul socialist la sediul din str. 
Sf. Ionică, iar în octombrie 1919 s-a Înscris 
în mișcarea socialistă, făcînd parte din frac
țiunea de stînga, comunistă. „De atunci — 
spunea Pătrășcanu — am rămas membru al 
mișcării muncitorești. Au fost ani de multă 
suferință și lupte grele, înfrîngînd lungi pe
rioade de teroare. Am rămas însă neclintit, 
pe aceeași poziție". De la crearea partidului 
comunist, Lucrețiu Pătrășcanu devine mem
bru al acestuia. La început îndeplinește func
ția de membru al C.C. al Tineretului Socia
list și al C.C. al P.C.R.

Perioada de după crearea partidului este 
marcată de o intensă activitate de clarificare 
si călire ideologică reflectată în Conqresele 
P.C.R., în Plenarele Comitetului Central. în 
publicistica vremii, în multiplele conferințe 
și în programele școlilor de partid. La aceas
tă acțiune participă activ alături de D. Fa
bian, Alex. Dobrogeanu-Gherea. Doreanu Po
pescu, și Lucrețiu Pătrășcanu. La sfîrsitul a- 
nului 1921. în condițiile cînd cea mai mare 
parte a conducătorilor partidului erau ares
tați. Lucrețiu Pătrășcanu împreună cu alti 
patru tineri între care D. Popescu, Lenuta 
Filipovlci și Șt. Teodorescu a scos ziarul 
Tînărul socialist la care a lucrat pînă Ia sfîr- 
șltul anului 1922. •

Cîteva luni mai tîrziu face să apară ziarul 
Socialismul, ca organ al partidului comu
nist, și reușește, lucrînd zi și noapte îm
preună cu un colaborator, să asigure apariția
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lui cu regularitate. Ambele gazete aduc o 
contribuție însemnată la răspîndirea ideilor 
marxist-leniniste. Aici sînt publicate articole 
care explică ideile lui Marx din Capitalul, 
apoi diferite aspecte ale operelor lui Engels si 
Lenin. Amintindu-și de acest timp, cînd a- 
vea doar 20—21 de ani, Pătrășcanu relata că 
„A fost o perioadă de muncă stăruitoare, de 
cheltuire entuziastă de energie și tinerețe*.

In 1922, Pătrășcanu particioă ca delegat la 
două evenimente importante: Congresul al 
II-lea al P.C.R. și Congresul al IV-lea al Co- 
minternului. La Moscova, unde s-a ținut Con
gresul Internaționalei Comuniste, Pătrășcanu 
l-a văzut și l-a ascultat pe Lenin, la 13 no
iembrie. Acest moment a lăsat o profundă 
impresie asupra sa. o imagine asupra tră
săturilor caracteristice ale revoluționarului, 
care nu-1 va părăsi toată viața. Relevînd fe
lul cum l-a cunoscut pe Lenin, personalitatea 
acestui clasic, Pătrășcanu evidențiază totodată 
rolul și importanța revoluției socialiste: „Re
voluția rusă din octombrie deschide secolului 
al XX-lea epoca transformărilor structurale 
ale lumii, ale luptei pentru înfăptuirea socia
lismului. Ea deschide drumul spre societatea 
comunistă*.

Dornic de a-și îmbogăți cunoștințele. Pă
trășcanu pleacă în Germania unde face „stu
dii de economie politică, filozofie Si statis
tică". După obținerea titlului de doctor în 
economie se înapoiază în țară și se încadrea
ză activ în mișcarea muncitorească. Face 
parte din conducerea biroului juridic M.O.P.R. 
din conducerea Blocului muncitoresc-țărănesc 
și din conducerea Partidului Comunist. Re- 
marcîndu-se prin capacitatea și fermitatea 
convingerilor sale marxist-leniniste, Pătrăș
canu participă la Congresul al ITI-lea al 
P.C.R., iar în 1931 ia parte, împreună cu 
N. Golberaer, P„ Borilă, Trandafirescu și alți 
militant!, la lucrările Congresului al V-lea, 
adncîndu-și contribuția la elaborarea liniei 
politice a partidului.

In iunie 1931, în viața parlamentară româ
nească are loc un eveniment unic: pentru 
prima oară ph fost aleși cinci depntati. repre
zentanți ai Blocului muncitoresc-țărănesc. In
tre aceștia se afla și Lucrețiu Pătrășcanu. Cu 
ocazia dezbaterilor privind validarea, repre
zentanții reacțiunii și-au manifestat deschis 
intenția de a înlătura din parlament pe 
reprezentanții celor ce muncesc. Demascînd 
teroarea în care a fost obligat să acționeze 
în campania electorală cît și intenția de in
validare a mandatelor reprezentanților Blo
cului muncitoresc-țărănesc L. Pătrășcanu spu
nea: „Noi sîntem aici în numele unui curent 
cu rădăcini în mase și, validîndu-ne invali- 
dîndu-De, nu veți atinge cu o fărîmă acest

curent popular de masă". Referindu-se la a- 
cuzația adusă comuniștilor că ar vrea să răs
toarne orînduirea socială prin atentate și 
bombe, el remarca: „Se știe că mișcarea co
munistă tinde la înlăturarea ordinei sociale 
actuale, dar aceasta o face prin mișcări de 
masă organizate... Cei ce cred că vrem 
s-o facem prin bombe și atentate individuale 
habar n-au de mișcarea comunistă".

In anii crizei economice, partidul comunist 
se situează în fruntea luptei clasei muncitoa
re, a tuturor celor exploatați și asupriți) el 
conduce marile bătălii de clasă care au cul
minat cu eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie-februarie 1933. Lucre
țiu Pătrășcanu își aduce contribuția la or
ganizarea acestor acțiuni. Aceasta explică im
plicarea sa în procesul intentat conducători
lor luptelor ceferiștilor și petroliștilor, care 
a avut loc la București în 1933 și condam
narea lui în contumacie la 20 de ani închi
soare.

Creșterea pericolului fascist găsește partidul 
comunist, forțele patriotice democratice, ac- 
ționînd pentru făurirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare și a unul larg front popu
lar antifascist ca mijloc sigur de înfrîngere 
a fascismului, pentru a apăra drepturile și 
libertățile democratice, independența și inte
gritatea teritorială a patriei. Atunci, în pe
rioada 1934 — 1940 se manifestă activ alături 
de alți militanți și reprezentanți de seamă ai 
vieții cultural-științifice ca Iorgu Iordan, 
Constantinescu — Iași, Radu Cernătescu, M. 
Sadoveanu și alții în publicistică. Scrie nu
meroase articole în „Viața românească*, „Re
porter", „Manifest* etc. pe teme de econo
mie și istorie, de popularizare a politicii par
tidului comunist, de demascare a fascismu
lui și de prezentare a mijloacelor prin care 
forțele democratice pot să înfrînqă reacțiu- 
nea. Intr-un articol intitulat La o răspînt’e a 
Istoriei românești, arăta că numai prin front 
popular larg „se va putea începe o mișcare 

ofensivă împotriva dreptei, numai prin acest 
front se va putea desfășura cu toate forțele 
apărarea libertăților cetățenești. Numai Fron
tul democratic popular poate oferi drumul 
salvării culturii și civilizației. O imensă răs
pundere apasă azi pe umerii conducerii na- 
țional-țărăniste și social-democratice, răspun
dere care nu iartă".

Activînd din însărcinarea partidului în 
Moldova, desfășoară în perioada 1934—1936, 
împreună cu I. Pintilie și alți militanți, o 
muncă susținută pentru întărirea organizații
lor de partid din Iași și Pașcani. împreună 
cu Radu Cernătescu, Ion Niculi, Gh. B. Ion, 
Iorgu Iordan, Gh. Aqavriloaiei și alți intelec
tuali din centrul universitar Iași, acționează 
pentru întărirea și dezvoltarea mișcării anti
fasciste, pentru orientarea presei democratice 
spre problemele majore ale etapei respective: 
demascarea caracterului de clasă al fascis
mului, caracterul agresiv al Germaniei hitle- 
riste și Italiei fasciste, căile de preîntîmpi- 
nare a fascismului și războiului etc.

In timpul dictaturii militaro-fasciste și a 
războiului antisovietic, partidul comunist ac
ționa în conformitate cu platforma din sep
tembrie 1941 pentru unirea tuturor forțelor 
în vederea răsturnării dictaturii fasciste, ie
șirea României din război și întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei hitleriste și in
staurarea unui guvern format din toate for
țele națiunii. In cadrul acestui plan, partidul 
însărcinează, către sfîrșitul războiului, pe 
Lucrețiu Pătrășcanu să ducă tratative cu Pa
latul, cu Partidul Național Țărănesc și cu alți 
politicieni ai vremii pentru răsturnarea dicta
turii antonesciene.

L. Pătrășcanu a participat efectiv, alături 
de Emil Bodnaraș și alți militanți ai partidu
lui la pregătirea insurecției armate din au
gust 1944. După 23 august a îndeplinit, în 
calitate de reprezentant al P.C.R., funcția de 
ministru fără portofoliu în guvernul instaurat 
imediat după insurecție, iar în guvernul con
stituit în noiembrie 1944 a îndeplinit funcția 
de ministru al justiției.

Pentru meritele sale, pentru activitatea 
desfășurată în interesul clasei muncitoare, a 
poporului, Conferința națională din octombrie 
1945 l-a ales membru al C.C. al P.C.R., iar 
în 1946 a fost ales membru al Biroului politic.

In întreaga sa activitate teoretică și prac
tică, Lucrețiu Pătrășcanu s-a manifestat — 
cu unele neajunsuri pentru care a fost cri
ticat la timpul potrivit, — ca un comunist 
convins, legat de interesele clasei muncitoa
re, ale poporului, ale patriei. Cu toate aceste 
merite, pe care nimeni nu le poate contesta 
L. Pătrășcanu a fost pe nedrept condamnat 
în 1954. Reabilitarea lui post-mortem de că
tre Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie Î968 a 
constituit un act de dreptate. Lucrețiu Pă
trășcanu a fost redat, așa cum era și firesc, 
clasei muncitoare, poporului care îi va purta 
neștearsă amintirea.

V. FIUCA

10UÎS LAVELLE
Glndirea contemporană acordă un prlvileqiu tot mai larg 

problematicii valorii. Temeiurile acestei atitudini — ne spu
ne Lavelle — trebuie aliate într-o preponderență a ordinii 
economice asupra celei politice, în accentul tot mai evident 
asupra valorii materiale indispensabile vieții, în reînnoirea 
reilexiei (pe planul metafizicii) care, cedind științelor repre
zentarea asupra universului, nu Încetează a-și pune între
barea asupra semnificației ființei și a vieții. Un uit im temei 
s-ar închega în preocupările imediate ale conștiinței zdrun
cinate de evenimentele epocii noastre, în angoasă ca senti
ment al unei existente a cărei securitate este amenințată 
de înseși cuceririle civilizației. Toate acestea Împreună an
gajează glndirea, destinul particular al omului ca și cel al 
lumii Întregi. .Filozofia nouă a valorilor — scria Lavelle — 
pare o reîntoarcere către problemele esențiale pe care 
reflexia filozoiică n-a Încetat să și le pună, probleme care 
pot fi mereu uitate, dar care resuscită totdeauna' (p. 34).

Dar, semnificația destinului uman precum și sursa dez
voltării infinite. Louis Lavelle nu reușește s-o identilice 
omului, ci o Împrumută, fără rezerve, unui „dincolo" spi
ritual. Unitatea dintre valoare și ființă este pentru el fun
damentală. Fără valoare, lumea este u'n pur fenomen, prin 
valoare, lumea își cucerește semnificația, in raționamentul 
filozofului spiritualist, valoarea constituie termenul mediu 
între eu și Ființă. Astfel, afirmată în profunzimea conștiin
ței, valoarea exiqe să devină arbitrul însuși al existen
tei (p. 158).

Tratată, în genere, în planul unei ontologii a participării, 
valoarea este analizată, adesea, de Lavelle, Intr-o viziune 
psihologistă, ceea ce favorizează o indistincție nefericită 
șl ilogică a planului valorii (obiectiv) și a planului valori
ficării (act subiectiv). A introduce valoarea în lume, ca 
moment al acțiunii umane (Lavelle se apropie foarte mult 
de fenomenologul axiolog Raymond Polin), Înseamnă a in
troduce In ea diferențele care sînt totdeauna în raport cu 
preferințele. Valoarea apare astfel relatată unei activități 
de selecție (p. 186). .Nu există valoare declt acolo unde 
parțialitatea Începe să se introducă In real. Valoarea este 
un parti-pris (s.n. T. G.)‘ (ibid). „Indiferența o dizolvă' 
(p. 187).

Pornind de la o analogie falsă, Lavelle apreciază că așa 
cum lumea realului se reazimă in senzație tot așa lumea 
valorilor se sprijină In sentiment. Adică este vorba despre 
lumea lui a simți, a dori, a estima, a vrea și nu lumea lui 
a cunoaște. Și pentru că valoarea „nu poate deveni un 
obiect niciodată' prima accepție a valorii este cea subiec
tivă. „Nu există nimic care să aibă valoare — sublinia el 
— chiar adevărul, altfel declt prin raportul său cu o vo
ință" (p. 192).

Cu toate acestea Louis Lavelle nu este un filozof su
biectivist. Dimpotrivă, el subliniază, chiar, „pericolul de 
a converti valoarea într-o stare internă" (p. 195). Realitatea 
ca obiect al voinței, și nu al intelectului uman, ființea
ză ca obiect al voinței de către om. Numai că sursa valorii 
se află, nu în omul Însuși, ci în absolut. Această posibili
tate insă, care este valoarea, nu poate să fie realizată in 
lucruri, imdependent de alegerea omului și de efortul aces
tuia. Dacă ar lipsi această dimensiune, caracterul Însuși al 
valorii ar fi abolit.

Legătură Intre spirit și real, valoarea este .spiritual afir- 
mîndu-se prin actul său însuși' (p. 202) și confirmat de real.

In discuția, orientată polar, asupra naturii valorii, L. 
Lavelle nu a ales: „Valoarea — scria el — nu poate fi pusă
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nici de partea obiectivitătii, nici de partea subiectivității, 
ci implică totdeauna un acord care se stabilește intre ele. 
Noi îi sesizăm fără Îndoială caracterul cel mai profund în 
valoarea morală care nu se reduce nici la intenție, nici la 
acțiune, ci care ne obligă să le unim' (p. 207).

Sub influența transcendentalismului husserlian, Louis La
velle folosește conceptul subiectivității transindividuale, va
loarea însăși definindu-se dineolo de interesul individuali
tății, ca o interioritate proprie atlt lumii cit și eului.

Abstrasă antinomiei dintre subiect și obiect, valoarea 
transcende totodată ruptura dintre individual și universal 
„pentru că la ea nu Înseamnă nimic dacă nu rezidă In ade
ziunea fiecărei conștiințe individuale, pentru că este impa
sibil a-i da alt sens declt cerînd nu, cum se crede, ca ea 
să fie aceeași pentru toți, ci ca să poată face acordul Intre 
toți" (p. 219).

Lavelle vorbește despre o Infinitate a valorii și a grade
lor sale. Spiritul și infinitul sînt inseparabile, înțelese ca 
„operația însăși a infinirii' (p. 228). Fiecare moment al 
spiritului reprezintă termenul unei valori care realizîndu-se 
se și deschide către o alta. Ordinea valorilor apare ca 
ordine verticală (elementele sînt subordonate unele altora) 
în vreme ce ordinea cunoașterii este o ordine orizontală 
(elementele slnt simplu coordonate).

După cum ordinea finalității constituie o răsturnare a 
ordinii cauzalității, tot așa ordinea axiologică i se reve
lează, gînditorului francez ca o redresare a ordinii cogni
tive.

Filozofia lui Lavelle este o ontologie aflată sub multipla 
influențe dintre care, Insă, aceea a lui Martin Heidegger 
pare să fie cea mai puternică. In acest sistem de gîtidire 
în care se polarizează absolutul și ființa participată a omu
lui, valoarea este menită să reveleze semnificația ființei. 
Spre deosebire, însă, de filozoful german, Lavelle nu se 
plasează în enigme (pentru ce să existe ceva și nu nimic?) 
ci identifică sensul ființei, în valoare. Aceasta răzbate ca 
unic liant peste antipozi: Ființa totală — ființa participată, 
conștientă, valorizatoare prin trăirea care acționează.

Intre aceste coordonate, valoarea „nu este nici un obiect, 
nici un concept și nu este cunoscută declt dacă este tră
ită' (p. 248). Valoarea nu ființează declt numai sub con
diția realizării ei, ca unitate a relativului și absolutului. Prin 
valoare ființa participă, doblndește revelația absolutului, 
(p. 258). „Ar fi mult mai drept să spunem — scria Lavelle 
— că nu putem avea alt absolut declt valoarea, care este 
ceea ce noi căutăm în orice lucru, scopul tuturor aspira
țiilor și tuturor exigențelor spiritului, principiul mișcării 
sale și locul repausului său' (p. 259).

Interpretată ca adevărata excelență care personează din 
fiecare lucru, drept ceea ce apare In momentul în care 
subiectul, încetlnd să facă din propria sa relativitate mă
sura a tot, este capabil să găsească în orice măsura pro
priei relativități, valoarea reprezintă suprema dezirabili- 
tate. Ea este distinctă de orice obiect și de orice scop pre
cis care ar obliga pe om să participe mereu Ia ea fără a o 
epuiza vreodată. Valoarea înseamnă „o dezirabilitate abso
lută în care dorința se proporționează după momentul, lo
cul, situația, natura sau vocația individului care doreș
te" (p. 261).

Această fenomenologie a valoricului substituie valoarea, 
în ultimă instanță, dintr-o perspectivă incertă, unei 
veșnice căutări, unui ideal de absolut, dizolvîndu-și astfel
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orice virtute mobilizatoare în istorie. Această determinară 
este, ea însăși, un impas al ontolgiei spiritualiste a absolu
tului. Lavelle se menține astfel, poate împotriva intențiilor, 
la o axiologie fenomenologică incapab.lă să recepteze viul 
istoriei.

Reluînd pe Pascal, axiologul francez definește valoarea 
drept o căutare „dar o căutare care este deja ea însăși o 
posesie, căci orice altă posesie o va converti în obiect si 
o va aboli ca valoare' (p. 261).

Cu excepția frumuseții discursului, această afirmație ca 
o contradicție, într-o concepție care a insistat pe imposi
bilitatea menținerii valorii în ipostaza posibilului. Or, aici, 
esența ei (ine de sfera posesibilului și nu de cea a realului.

Ontologia spiritualistă sfîrșește, firesc, să se conjuge cu 
utopia sociologului valorist : „Spiritul — ne spune Louis 
Lavelle — este unica valoare, valoarea vie și totdeauna 
în act, el este arbitrul și sursa tuturor valorilor. El este în 
orice lucru semnificația sa și rațiunea sa de a fi: se poate
să-l definim ca punerea în joc neîncetată a activității noas-
tie creatoare, ca aceea care trebuie să producă semnifica
tul acestei semnificații și ființa acestei rațiuni de a fi'
(p. 265).

Dar spiritul trebuie să vrea mai întîi lumea ca adevăratul 
cîmp al propriei sale activități. Numai mediată de spirit, 
valoarea se poate realiza. Ea devine lumea asumată si ac
ceptată fără încetare pentru a fi transformată. „Aceasta nu 
înseamnă lumea distrusă" (ibid). Semnificație a lumii și a 
noastră înșine, în raportul lor mutual, valoarea le face 
demne să fie dorite și pe una și pe cealaltă, cît, și rapor
tul lor. Căci lumea însăși nu poate fi dorită declt dacă este 
vehicul al valorii. Dar, nu va valora ea însăși declt prin 
voința de valoare care aparține spiritului de a-i imprima 
pecetea, fără încetare.

Un anumit hegelianism circular nu este străin acestei 
viziuni îin care spir tul, ca „absolut viu, cheamă, pentru o 
se realiza, pluralitatea conștiințelor particulare'. Spiritul 
însuși trăiește numai din comunicarea între spirite și prin 
mijlocirea obiectelor lumii (p. 266). Interdependența valori
lor relative realizează valoarea absolută, prin același me
canism ideal al participării, niciodată explicat, altfel, declt 
prin subterfugiul logic al identificării în ființă, de care se 
prevalează și Lavelle.

Reazimul semnificației ființei descinde, astfel, într-o per
petuă „descoperire" a absolutului în fiecare lucru și în fie
care punct. Această trimitere neîncetată la un dincolo, 
care ancorează în om numai pe dimensiunile intenției și 
căutării, eșuează, în ciuda tuturor aspectelor perene, Intr-un 
spiritualism desuet pe care valoroasele descrieri din Trăite 
des valeurs nu-I pot apăra: „Identificîndu-se absolutul va
lorii cu spiritul în act se reușește să se facă sinteza tutu
ror caracteristicilor prin care s-a Încercat a se defini va
loarea : se înțelege cum ea poate să se manifeste numai 
prin ruptura de indiferență, apoi se recunoaște în prezența 
dorinței, dar care cheamă ea însăși judecata pentru a se 
justifica, ceea ce ne obligă să definim valoarea printr-un 
triplu raport între activitatea de noi înșine și a lumii. în 
care ea întreprinde să dea o semnificație existenței noastre 
și sistemului de relații care ne unește Ia Întreg realul și 
la Întreg posibilul, cu toate conștiințele și cu toate lucru
rile' (Trăite des valeurs, p. 267).

TUDOR GHIDEANU



LOGICA MODERNĂ

tează forma clasică a logicii for

Extensiunea problematicii logi
cii contemporane își găsește < 
evidentă confirmare în preocupă
rile cercetătorilor români si de 
peste hotare

Recent, a apărut revista Ana
lele Univers tătii. seria Acta lo- 
«ica, nr. 12, care reunește co
municările prezentate la Coloc
viul international de logică de 
la Brașov (1969), privind Mo
dalitatea Judecății la Aristotel 
si în Ionica modernă. Este vor
ba, pe scurt, de relevarea con
tinuității înțelegerii aristotelicie- 
ne a modalității de-a lungul se
colelor si In epoca modernă — 
îndeosebi interferențele cu lo
gica matematică. Din lucrările 
prezentate ia colocviu cităm : 
Istoria Problemei modalității, de 
acad. Ath. Joja • Asupra loqi- 
cilor modalității, de R. Poirier; 
Implicația probabilă $i implica
ția siqură, de P. Botezatu,- Bsta 
difer’tă logica modală ce 
manti ca termenilor modali?, 
y Bar—Hillel; Principiile logi
cii modale, aristotelice și mo
derne, de R. McKeon; Loqica 
modală la Teofil Corydaleu. ri*»
C. Noica.

Dintre publicațiile de logică, 
recent apărute peste hotare, 
consemnăm lucrările editate la
D. Reidel Publishing Company, 
Dordrecht—Holland, in colecția 
Svnthese Library; C. D. Broad 
Induction. Probability and Cau
sation { Philosophical Problems in 
Logic, editată de Karel Lam
bert. si Topics in Philosophical 
Legic (Subiecte în loqica filo
sofică), de Nicholas Rescher.

C. D. Broad, profesor la Tri
nity College din Cambridge, se 
ocupă 1n cartea sa, de princi
piile generale ale inducției Șl 
probabili lății privite din punct 
de vedere al logicii moderne, 
căroro le adaugă o serie de 
note critice asupra unor lucrări 
de logică de J. M. Keynes (Un 
tratat despre probabilitate); W.
E. Johnson (Loqica, Partea a Il-a) j 
R von Mises (Probabilitate, sta
tistică și adevăr); Wm. Kneale 
(Probabilitate și inducție).

Volumul mai cuprinde și un 
studiu, semnat de Qeorq Henrik 
von Wright, în care se anali
zează pozifia lui C. D. Broad 
privind inducția și probabilitatea, 
precum și răspunsul lui Broad In
tr-un studiu de încheiere.

Cea de a doua carte cuprinde 
o serie de studii prezentate la 
Colocviul de logică liberă, logică 
modală și domeniile sale înru
dite, care a avut loc la Univer
sitatea din California, Irvine, mai, 
79U9.

Majoritatea studiilor din acest 
volum abordează probleme filo
zofice șl tehnice asociate cu lo
gica modală și domenii înveci
nate, de exemplu, logica obiec
telor posibile. Alte studii «e 
ocupă de unele chestiuni filozo
fice «/ semantice in logica pro
pozițiilor, teoria tipurilor și ln~ 
gi^a probabilității. De asemenea, 
există o acoperire parțială con
siderabilă în subiectele discutate 
de colaboratori sl există un ma
terial nou stimulativ asupra teo
riei descrierilor def'nite în par- 
timiiar șl tonica termenilor în 
general. Cartea se adresează stu- 
deniilor, filozofilor, logicienilor și 
celor care sînt interesat} să 
noască recentele dezvoltări 
filozofiei contemporane.

N. Rescher, cunoscut prii 
eră rile sale de istoria logicii Și 
teoria logicii, reunește, în noua 
sa carte, o serie de studii de 
logică filozofică din ultimii 10 
ani. Scopul cărții sale este de 
a introduce pe cititor în unele 
domenii noi ale logicii filozofi
ce ca : Interpretările modale ale 
logicii filozofice in tui (ioni s te ; lo
gică modală și modalitatea epi
stemică, logica cu mai multe va
lori și silogismele plurative j lo
gica existentei și logica cuanti- 
iicatională nestandard; logica pro
babilității și logica topologică ; 
logica afirmării si logica prefe
rinței; logica deontică, și se con
chide cu o discuție asupra me
todei.

Este util să consemnăm apari
ția în limba franceză a cunos
cutei lucrări a iui Heirich Scholz 
Abriss der Geschichte der Loq k 
(Schița unei istorii a logicii) 
editată pînă acum și în limba 
engleză, italiană și poloneză, în 
care se aboidcază formele lo
gice — ia Aristotel, în logica 
formală, logica transcendentală; 
logica heaeliană si loqica proba
bilității. De asemenea, se anoli-
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I
tează forma clasică a logicii for
male — aristotelică, stoică 8i a 
Evului mediu, pînă în secolul al 
XX-lea, 1ncheindu-se cu forma 
modernă a logicii formale

male — aristotelică, stoică Si a 
Evului mediu, pînă în secolul al
XX-lea.
modernă

lncheindu-se cu forma
a logicii formale

MIHAI COMȘA

SCBISOARE
în paqinile „Contempo- 
din 2 octombrie a. c.. 
„Muzeul și cultura oria 
semnat de Aurel Bon- 
qăsit multe observații 
și suqestii care ar pu- 
unei mai stnnse leqa- 
muzeu și publicul vi-

fost pus la 
catalogul ex- 
da 
of

la „Phi- 
Art' din 
de peste

Citina 
ranuiui" 
articolul 
imagini", 
qiu, am
judicioase 
tea sluji 
turi între 
zitator.

Atunci cînd autorul articolului 
sene insă că în marile muzee 
(printre care si Muzeul de artă 
al R. S. România — cu ,a* mic—) 
ar trebui să existe o sală do
tată cu publicațiile muzeuiui, cu 
presa cotidiană, cu publicațiile 
culturale periodice,* cu dicționa
re de art.ști, face o afirmație 
In necunoștință de cauză

In cazul Muzeuiui de Artă al 
R. S. România, biblioteca aces
tuia posedă o asemenea sală, iar 
in holul de la intrare, există de 
un an o expoziție, care se 
schimbă periodic, cu noile achi
ziții ale bibliotecii, un anunț in- 
vitind pe cei doritori să con
sulte publicațiile aflate în pa
trimoniul bibliotecii.

Biblioteca are un număr de 
154 de cititori permanenți dina
fară muzeului, iar, în plus, tot 
timpul cit a fost deschisă expo
ziția „Brâncuși44, a 
dispoziția publicului 
poziției „Brâncuși" 
ladelphia Museum
1969, cataloq consultat 
1000 de vizitatori.

In privința leqăturilor dintre 
muzeu si public, una din forme
le folosite a fost prezentarea fil
mului documentar „Brâncuși", rea
lizat de Televiziunea română, la 
expoziția de la Philadelphia.

Tot pentru o mai bună înțele
gere a operei marelui nostru 
sculptor, Serviciul de populari
zare. studii si documentare, din 
muzeul nostru, a luat inițiativa 
de a nune la îndemina vizitato
rilor texte despre fiecare lucra
re in parte, texte extrase din 
cataloqul expoziției, reaiizat de 
Barbu Brezianu.

Anul 1970 este al treilea în 
care. în cadrul Muzeului de artă 
al R. S. România, se organizea
ză un ciclu de conferințe de is
toria artei (5 lecții de artă ro
mânească și 7 lecții de artă u- 
niversală) pentru elevii claselor 
X—XII din liceele de cultură qe- 
nerală (1432 de elevi din 24 de 
licee). Acest ciclu de conferințe 
a fost anunțat și în presă și li
nele publicații au comentat po
zitiv această activitate. Confe
rințele sînt ținute si Ia diferite 
întreprinderi și instituții din ca
pitală și din țară.

In mod- normal cînd se fac a- 
firmații care pot prejudicia des
fășurarea activității unor institu
ții, redacția ar trebui să se con- 
vinaă de realitate. In ceea ce 
privește muzeul nostru, informa
țiile ar fi putut fi luate de la 
Serviciul de poularizare, studii 
și documentare, de altfel unicul 
de acest qen din țara noastră.

Prof. NICULAE N. RADULESCU 
Bibliotecar șef Muzeul de artă 

R.S.R.

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ
A PSIHIATRILOR

La sllrșituj lai octombrie, la 
Spaalui de nouropsiltlatrie ' «soco- 
la' din lași B-a desfășurat consfă
tuirea 
bieme 
Utere 
egida 
colaborare cu Societatea de me
dici și naturalișli. Au participat 
specialiști din toate centrele u- 
niversltare și din clinicile 
boli nervoase din tară.

Referatele și discuțiile 
trei teme 
bieme de 
raportor 
Predeanu, 
dicină din 
sec fie de .....______
cont. Aurelia Sirbu și 1. Bîlcea șl 
probleme legate de ergoterapie 
sub conducerea prof. dr. doc. P. 
Brlnzei — s-au dovedit valoroa
se contribuții la dezvoltarea te
rapeuticii bolilor psihice.

Tot cu acest prilej a tost inau
gurat un important complex blo- 
psiho-soclal, organizat In cadrul 
Spitalului de neuropsihiatrle din

pe iară cu tema : „Pro- 
de terapeutică și reapr- 

a boinavnur psihici", sud 
Societății de psihiatrie m

de

celor 
pro- 

psihotropă, 
docent

de specialitate: 
terapie . ” . .

prot. dr. docent V. 
de la Institutul de me- 
București, psihoterapia, 
comunicări condusă de

Publicarea, aproape concomitentă, în Ramuri (nr. 7 și 
8/1970), și în Cronica (nr. 37/1970) a două vaste articole de
dicate modalității de cunoaștere prin, artă,repune în discu
ție o problemă amplu dezbătută cîndva, părăsită apoi brusc 
fără a fi fost’ elucidată.

Că nu a fost elucidată, perfnițînd reafirmarea, întT-o 
formă sau alta, a unor erori mai vechi,neo dovedesc și 
articolele amintite mai sus. In fond ceea ce s-a obiectat 
constant esteticienilor ce susțineau vir utile cognitive ale 
artei era nerespectarea specificului acesteia, încercarea de 
a face din cunoașterea artistică un duplicat al cunoașterii 
științifice. Ca reacție, s-a trecut la polul opus, la fel de ne
fandat, negîndu-se artei orice îndreptățire gnoseologică. 
Articolele amintite reprezintă fieoare, în esență, una din
tre aceste extreme, neglijînd atît specificul obiectului cu
noașterii artistice cît și specificitatea modalității demersu
lui ei gnoseologic. Astfel, I. Mihalache, într-un articol, alt
fel judicios, vădind o informație vastă, afirmă că «obiectul 
cunoașterii artistice îl constituie realitatea, existența" și 
că această cunoaștere «urmează ca
lea unică pentru toate genurile cog
nitive, de la contemplarea vie, la 
gîndirea abstractă, și permanent de 
la ele la practică* («Ramuri', 7, 8 
1970), căutînd să deducă funcția cog
nitivă a artei din teza leninistă a 
reflectării, asemeni oricărei forme lo
gice de cunoaștere, optică ce nu-i 
poate permite evident, dincolo de

discuții

care-și poartă inima afară* nu l-ar putea «tenta pe vreun 
biolog' — cum scrie același P. P. Ionescu. Dar ce are a- 
.ceasta de a face cu obiectivele reale ale cunoașterii artis
ticei A rezerva drejptul cunoașterii doar îți domerfiul ști
inței, limitează de fapt enorm înțelesul, și sfera1 noțiunii 
de cunpaștere! (prin care ar trebui să înțelegem ;atunci nu
mai potentele conceptuale care ne îndreaptă spre surprin
derea adevărului din legi, principii și corelațiile lor). Am 
lăsa astfel în afara ei fațete ale realității obiective și su
biective de o covîrșitoare importanță, 
nă, 
pot 
rea
tre 
mai 
încărcătură vie, nu copiată, ci esențializată, conferindu-i va
loare comunicativă. Există apoi, acele discontinuități, acele

Rezonanța uma- 
său prin viață 
către cunoaște- 
surprinse de că-

semnificațiile omului în drumul 
fi codificate, schematizate de 
conceptuală, dar niciodată nu pot fi 

concept în toată substanța lor vie, incandescentă. Toc- 
arta este chemată să surprindă și să transmită această

NECESITATEA CUNOAȘTERII
ARTISTICE

simple afirmații, să surprindă mecanismul propriu prin care 
arta poate îmbogăți zestrea umană de cunoștințe. Privită
n această lumină, arta justifică desigur vehementa cu care 

Petru P. Ionescu (în .Cronica") îi respinge orice pretenții 
de a contr.bui la o îmbogățire a cunoașterii, afirmînd că 

° °iperxă 3rtă nu v'°™ găsi vreo cunoștință ști- 
anțifică care să depășească ceea ce știa deja o ramură a 
stmței sau alta. Confuzia evidentă, vulgarizatoare chiar 
dintre plusul de cunoaștere adus de artă, dintre zona soe- 
21 ă 5aFe ? 22 de «“vestigot și cunoașterea științif ca 
culminează la I. Mihalache cu o demascare retorică : «Des
fid întreaga istorie a artei de a ne putea oferi un singur 
exemplu în care arta, singură, să fi reușit a face o desco- 
penre, o invenție sau orice altă formă de cunoaștere ca 
2*2.; (Senln,ta. ț”*13 deHlască fără cruțare inutilitatea și 
fatuitatea arte! în raport cu știința: «Aș putea afirma că 
».mpia invenție umilă a acului (....), a arcului, a scripetu- 
rua, a roții au făcut să înainteze vertiginos posibilități'e 
teoretice și practice ale omului", ceea ce bineînțeles, arta 
n-a fost în stare I Că vehementul cantestatar al artei este 
aim complet în afară, și alături de țintă, e inutil să mai 
subliniem. Vom continua așadar polemica, nu cu d-sa ci 
cu poziția pe care o reprezintă si oare, nu e. din păcate 
^mguJiară.

Pentru o înțelegere mai nuanțată a modalității cogni
tive, specifice, a artei va trebui să operăm, în prealabil, o 
distincție între două planuri total diferite ale cunoștințelor 
transmise prin opera de artă.

Un prim plan, nesemnificativ, îl reprezintă cunoștințele 
nespecifice vehiculate de informația semantică, respectiv 
materialul istoric, social, biografic, geografic etc. folos’t 
în textura narațiunii, a subiectului operei, material alcătuit 
dn date anterior cristalizate în cunoștința științifică sau în 
experiența umană, și preexistente operei de artă. Aceste 
cunoștințe incluse în compoziția operei nu reprezin'ă o 
descoperire a artistului și nu îmbogățesc societatea cu noi 
cunoștințe despre realitate (chiar dacă, în cazul unui in- 
divid în parte, lectura lui Tolstoi de pildă, poate însemna 
prima informare a sa despre războaiele napoleoniene, sau 
dacă tab.oul lui David i-a fum.zat crimele amănunte 
supta rnorții lui Marat).

Celălalt plan e reprezentat de acele cunoștințe specifice. 
proprii modalității de cunoaștere artistică și care alcătuiesc 
conținutul informației estetice, dobîndite și comunicate doar 
prin intermediul operei de artă. Aceste cunoștințe ne sînt 
date de .transparența" obiectului de artă ce lasă să se vadă 
semnificația umană inclusă în actul de creație artistică.

Sporul de cunoaștere cristalizat în informația estetică 
și obținut exclusiv prin mijloacele ei, provine din investi
garea unei zone umane a cărei existență nu poate fi detec
ta' ă prtn observația obiectiv-analitică a 'cercetării științifice. 
Ea este circumscrisă de distanța dintre semnificat și semni
ficant în opera de artă, de deosebirea dintre obiectul pre
zentat și ceea ce el ne re-prezintă. Acest spațiu mela-fizic, 
cu coordonate axiologice, l-am numit spațiul cunoașterii ar
tistice, zonă profundă a sensibilității umane existentă (dar 
uneori ignorată) în fiecare din nod și de care devenim con- 
știenți abia în momentul în care întreg zăcămîntul nostru 
aperceptiv e pus în rezonanță prin actul de creație sau 
prin contactul cu opera de artă.

E adevărat, desigur, că, «cea mal perfectă statuie de 
Michelangelo nu ne va da nimic mai mult decît știa alunei 
anatomia despre corp" — cum scrie Petru P. Ionescu. dar 
aș răsturna întrebarea și aș putea s-o formulez astfel: Ce 
tratat de anatomie, biologie, fiziologie sau psihologie, ne 
poate învăța despre om și lumea sa lăuntrică, despre zba
terile, căderile și înălțările sale, măcar a mia parte din 
ceea ce ne

a-

„SuroriMARIA LAZAR:

pla- 
alite 
sau 
zo-

coanunică de pildă wGînditorul" kii Rodin, nălu
cile fantomatice ale lui Giacometti sau 
esențele obiectivate ale lui Brâncuși? 
Și asta ca să rămînem doar în 
nul sculpturii, pentru că, trecînd la 
ramuri «artistice, la literatură, muzică 
pictură, reliefarea specificității acestei
ne de cunoaștere, în care are acces ’ nu
mai arta, devine și mai evidentă. „La 
steaua" de Emin eseu esite, numai pentru 
cine nu are sensibilitate poetică, „reformu- 
larea versificată a unui adevăr ce nu spo
rește cu nimic cunoștințele astronomice*. 
Expresia este aici artistică, deci esențial- 
menîe 
steaua, 
„cale" 
uniane 
imperturbabilă distanță galactică.

umană, și nu matematică. Pînă la 
este ,o cale" și nu o distanță, o 

pe care o resmțim în eforturile 
de a o străbate și nu o neutră și 

Lumi
nii, i-au trebuit mii de ani .să ne-ajungă" 
și în expresia aceas'a resimțim reflexul 
subiectiv, uman, al acestei durate imense 
și nu timpul impersonal al fotonilor ce 
traversează spațiul cosmic. Resimțirea a- 
cestei distanțe și acestei durate, oa oa
meni, nu ne-o poale da nici un calcul, 
nici o înșiruire de cifre și formule mate
malice, oricît de riguroase și elocvente 
pentra specialist. Poate că definiția poetu
lui, dată de Blaga «Poetul este singurul om

nuanțe fluente ale sufletului omenesc în neistovita hii mani
festare, care pot fi cunoscute mai ales prin artă.

Aceste cunoștințe ne sînt date de .transparența* obiec
tului de artă, ce lasă să se vadă semnificația umană inclusă 
în actul de creație artistică, respectiv spațiul rezervat cu
noașterii artistice și circumscris de distanța dintre semnifi
cat și semnificant, distanță care dă măsura cunoașterii ar
tistice și a valorii operei. Cînd această distanță se reduce 
la zero, cele două fațete ale obiectului, .prezentatul' și .re
prezentatul” identificîndu-se, opera nu mai poate deține nici 
adevăr artistic și ca atare nici valoare. «Spațiul cunoașterii 
artistice* fiind anulat, obiectul respectiv nu ne mai poate 
comunica decît cel mult cunoștințe nespecifice privitoare la 
concretețea și fizicalitatea sa, cunoștințe ce puteau fi foarte 
bine dobîndite pe altă cale. O asemenea lucrare va putea 
prezenta valoare istorică, documentară sau propagandistică, 
dar nu și artistică.

Putem spune deci că arta și-a pierdut, din punct de ve
dere social, funcția de cunoaștere numai în măsura în care 
ne referim doar la cunoștințele nespecifice furnizate de 
operă (deoarece în perioada anterioară constituirii științei, 
arta, ca și religia, își exercită funcția cognitivă pe ambele 
planuri, specific, și nespecific, deci și prin cristalizarea, în- 
magazinarea și răspîndirea acelor cunoștințe de care se 
ocupă azi, cu mult mai multă eficientă, diferitele ramuri 
științifice).

In această lumină devine evident că negarea existenței 
unui obiect specific al cunoașterii artistice, a unei zone din 
realitate rezervate exclusiv investigației artistice, pornește 
de la o confuzie. Cad în greșeală cei care încearcă să iden
tifice acest obiect1 specific, această zonă, în realitatea pal
pabilă, în fizicalitatea ei concretă. .Spațiul cunoașterii ar
tistice' nu reprezintă o dimensiune topologică, ci una meta
fizică, subiectivă, imprevizibilă, inexprimabilă logic și toc
mai de aceea imposibil de detectat cu mijloacele obiective, 
cu instrumentele precise ale cunoașterii științifice. Această 
dimensiune a sensibilității umane nu devine însă prin a- 
ceasta mai puțin reală decît parametrii fizici ai omului, mă
surabili de către antropolog. Și tocmai de aceea arta își va 
exercita funcția sa cognitivă, alături de știință, atîta vreme 
cît va exista omul, cel puțin în accepțiunea pe care i-o dăm 
astăzi.

Din permanenta necesitate a cunoașterii artistice, nu 
trebuie dedusă plasarea permanentă a .spațiului cunoașterii 
artistice' în mereu aceleași zone ale realității, principial și 
pentru totdeauna închise științei. Cred că problema trebuie 
nuanțată concret istoric. Astfel, e adevărat că pot exista la 
un moment dat zone ale realității obiective și mai ales su
biective, în legătură cu care știința 
deocamdată decît cunoștințe sărace, 
care antenele artei sesizează semnale 
bile științei. Multă vreme, în parte și 
structurii psihice a omului, raporturile .mobile dintre nivelul 
conștient și subconștient al personalității, motivația necon
știentizată a comportamentului uman etc. au găsit răspunsuri 
mai judicioase și mai complexe în opera de artă. Intuiția și 
sensibilitatea artistică a unui Dostoievski, Proust, Kafka, 
Virginia Woolf etc. s-au dovedit, contrar celor ce crede 
P. P. Ionescu, detectoare mai fine ale acestei realități — 
total ignorate de epoca anterioară a mecanicismului și ma
terialismului vulgar — decît mijloacele, încă puternice limi
tate, ale psihologiei experimentale. Din acest punct de ve
dere spuneam că trebuie abordată problema opoziției din
tre domeniul cunoașterii științifice și cel al artei, concret' 
istoric, și că în permanență vor exista zone ale realității, 
neclare, opace științei, unde se oprește cunoașterea științi
fică și începe cea bazată pe intuiție artistică (prin trăirea 
realității respective, prin introspecție etc.), dar, niciodată nu 
vor fi aceleași zonele ce rămîn specifice artei. Respectiv 
acolo unde știința se oprește la un moment dat, nu din 
incapacități principiale, ci datorită unor limite istorice, ce 
țin de dezvoltarea cunoștințelor și mijloacelor ei de investi
gație, poate merge mai departe, și contribuie la cunoașterea 
fenomenului — arta

Aceste cunoștințe nu sînt poate tocmai riguroase, for- 
malizabile sau aplicabile în practică : ele reprezintă însă un 
valoros .cap de pod" al cunoașterii umane în terenurile vir
gine, pe care urmează să înainteze apoi, cu tot aparatul ei 
logico-deductiv, cunoașterea științifică. Luminile aruncate 
de artă asupra zonelor obscure ale cunoașterii, .îmblînzesc* 
peisajul, umanizează mediul ambiant al omului, și fac uni
versul locuibil, nu prin parametrii adaptării biofizice ci prin 
cei subiectivi. E drept că toată literatura și arta ce a avut 
ca obiect, de pildă, cerul, luna și stelele, n-a contribuit cu 
nimic la acumularea acelor date cu care a fost hrănit, «cre
ierul electronic' ce dirija aparatajul de bord al navelor 
spațiale, dar, mă întreb, ar fi fost reacția psihică, compor
tamentul afectiv al primului om coborît pe lună, același, dacă 
n-ar fi contopit în subconștient, în fondul său aperceptiv, 
toate incursiunile — fantastice, e drept, nereale, e adevărat 
— pe care de la Cirano de Bergerac la Jules Verne — ar
tistul explorator le-a făcut înaintea lui, pregătindu-i un cli
mat suportabil, pe care contactul cu un necunoscut absolut, 
obiectiv și subiectiv, nu l-ar fi asigurat ? Prima confruntare 
subiectivă, a omului cu universul cosmic avusese deja loc,’ 
prima autocunoaștere a sa, în calitatea de astronaut, a coin
cis cu primul gînd îndrăzneț al artistului vizionar ce s-a 
imaginat fulgerînd, în chip de Icar sau de Luceafăr, întune
ricul infinitului astral.

să nu ne poată oferi 
incomplete. Zone în 

și mesaje impercepti- 
acum încă, problemele

VICTOR ERNEST MAȘEK
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CU VINfUI ROMÂNIEI
încheiată Ia 24 octombrie 

prin adoptarea documentelor 
finale aflate pe ordinea de zi, 
Sesiunea jubiliară a parcurs 
momente de evocare, bilanț 
și năzuinfe ; tribuna forului 
mondial a fost oferită numero
șilor șefi de state șl guverne, 
ce au fost prezent! la New—• 
York pentru a exprima cuvln- 
tul națiunilor pe care le re
prezintă.

România, pr'n excelenta ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, expunere pătrunsă 
de realism, bogată In idei, ca
racterizată printr-o Înaltă ți
nută principială, și-a făcut 
din nou cunoscută poziția 
constructivă față cfe activita
tea și rolul O. N. U., fată de 
marile probleme Internationa
le și răspunderile ce-i revin 
în asigurarea viitorului paș
nic al umanității.

Creată intr-un moment da 
vdîncă meditație asupra des
tinelor omenirii ce a succedat 
stîrșitu.'ui marii încleștări din 
cel de al doilea război mon
dial. O.N.U., avea să devină 
un important for de dezbate
re și deliberare în vederea 
realizării coexistentei pașnice 
a tuturor popoarelor; a ace
lei coexistefe ce s-a vădit a 
ii deopotrivă singura alterna
tivă rațională la un conflict 
termonuclear și o necesitate 
abso'ută decurgînd din absur
ditatea izolării- șl opunerii na
țiunilor Intr-o eră de multiple 

interferențe și interdependen
te, de avlnt impetuos al știin
ței, de dezvoltare neîntrerup
tă a forțelor de producție ale 
societății. O.N.U. a fost me
nită să ofere cooperării inter
naționale — fără de care pro
gresul și prosperitatea po
poarelor sînt de neconceput 
— un cadru cu vocație uni
versală.

In cel 25 de ani de exis
tentă ai OJ4.U., pe lîngă as
pectele pozit ve în activita
tea forumului international 
s-au Înregistrat și o serie de 
aspecte negative, care rezidă 
mal ales In faptul că multe 
din hotărîrile bune adoptate 
n-au fost aduse la Îndeplinire 
sau au fost realizate numai 
parțial, precum șl In faptul 
că In unele probleme impor
tante au fost adoptate hotărîri 
neiuste, care au știrbit presti
giul organizației. „Evocarea, 
cu acest prilej, atît a aspec
telor pozitive cit și a celor 
negative din istoria de un 
sfert de secol a O.N.U., a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
este, cred, necesară pentru a 
putea trage toate învățămin
tele în vederea creșterii rolu
lui ei în solutionarea proble
melor ■ litigioase. în asigurarea 
colaborării între popoare și a 
păcii în lume"

Treclnd în revistă principa
lele coordonate ale politicii 
internaționale a Român ei so
cialiste, subliniind faptul că 

pacea este indivizibilă și că 
orice conflict își exercită in
fluenta într-un fel sau altul, 
asupra tuturor statelor lumii, 
cuvîrrtarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expune cu clarita
te poziția guvernului român 
într-o serie de probleme cru
ciale la ordinea zilei. împreu
nă cu cercurile largi ale opi
niei publice mondiale, Româ
nia consideră necesar să se 
pună capăt războiului din 
Vietnam și intervenției străi
ne în Indochina, să se treacă 
la retraaerea totală din Viet
nam a trupelor S.U.A. și a ale 
aliatilor lor. Cu acest prilej a 
fost exprimată conv hgerea 
României că problemele con
flictului din Orientul Mijlociu 
își pot găsi o rezolvare poli
tică pe baza rezoluției Consi
liului de secur tale din noiem
brie 1967. O mare însemnăta
te pentru pacea lumii ar avea 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Coreea, asigurîndu-se poporu
lui coreean posibilitatea de 
a-și realiza singur, pe cale 
pașnică, aspirația spre unifi
care.

România, fără europeană, 
este vital interesată ca pe con
tinentul nostru să se instau
reze Un climat de respect și 
Încredere între națiuni, să se 
dezvolte relații noi de colabo
rare și cooperare între toate 
statele. în acest scop, de marc 
însemnătate este realizarea li
nei conferințe general-europe- 

ne consacrată securității. Pe 
acest plan se înscrie și efor
tul constructiv al tării noastre 
pentru relații de bună vecină
tate și înțelegere între țările 
balcanice.

Meritul și valoarea deose 
b-ită a cuvîntăirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, funcția sa 
activă rezidă în faptul că ea 
consacră cea mai mare parle 
expunerii considerentelor Ro
mâniei ou privire la direcțiile 
principale către care ar trebui 
îndreptate eforturile statelor 
pentru soluționarea probleme
lor acute ale vieț i internațio
nale, de care depind astăzi 
securitatea, pacea și progresul 
general.

Un obiectiv central al viefii 
internaționale contemporane 
este acela de a se pune capăt 
neîntîrziat războaielor și con
flictelor armate actuale dintre 
state, care constituie un grav 
pericol pentru pacea întregii 
omeniri, a se înceta orice acte 
de agresiune, precum și de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor state, a se asigura res
pectarea deplină a dreptului 
popoarelor la autodeterminare. 
O importantă deosebită ar a- 
vea în acest sens recunoaște
rea și aplicarea neabătută de 
către toate guvernele a prin
cipiilor coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri socia
le diferite. în acest spirit se 
cere ca toate statele să-și asu
me obligafia solemnă de a re

nunța la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța în re
zolvarea problemelor litigioa
se, de a acționa pentru solu
ționarea conflictelor dintre ele, 
exclusiv prin mijloace politice, 
pe cale pașnică, prin interme
diul tratativelor. Este de o 
importantă primordială ca toa
te statele să-și ia obligația de 
a-și întemeia relațiile dintre 
ele pe deplina egalitate în 
drepturi, pe respectarea reci
procă a independentei și su
veranității naționale, pe nea
mestecul In treburile interne 
și avantajul reciproc. în pre
zent există o singură alterna
tivă : ori politica de forță, pe 
care o repudiază toate popoa
rele, care conține grave peri
cole pentru dest 'neie umanită
ții — ori recunoașterea dar șl 
înfăptuirea practică a norme
lor de relații consacrate de 
legalitatea internațională. în 
suita de idei și solufii concre
te, practice cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cele mai 
complicate probleme ale lumii 
în care trăim, se subliniază că 
asumarea obligației de către 
toate statele de a le aplica 
neabătut în viată ai contribui 
într-un mod substanțial la îm
bunătățirea climatului interna- 
t'onal. la consolidarea păcii. 
Ia amplificarea cooperării, ne 
baze reciproc avantajoase

Adversară hotărîtă a domi
nației coloniale, tara noastră 
s-a declarat pe deplin solida
ră cu lupta popoarelor pentru 
independentă națională și dez
voltare nestingherită. „Eveni
mentele — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. — confir
mă că au apus vremurile po
liticii de dominație și dictat. 

că popoarele nu mal pet fi în
genuncheate prin forță. Aceas
ta impune așezarea relațiilor 
dintre state pe baze noi, pe 
egalitate si stimă reciprocă, 
cere ca în rezolvarea proble
melor Internationale să se ti
nă seama de voința popoare
lor, de interesele lor națio
nale"

In mod magistral este expu
să pozifia tării noastre pri
vind încetarea cursei înarmă
rilor, realizarea dezarmării ge
nerale șl totale. Un accent 
deosebit este pus pe răspun
derea ce revine statelor în an
trenarea tineretului la con
struirea unei lumi în care oa
menii să se bucure de roade
le cuceririlor civilizației, pe 
necesitatea lichidării subdez
voltării, pentru lărgirea coo
perării internaționale

Firește, că rezolvarea pro
blemelor complexe cu cart 
este confruntată omen rea. ce
re în mod imperios ca O.N.U. 
să reflecte în mod fidel reali
tățile lumii contemporane, sâ 
devină cu adevărat, universală, 
ceea ce impune în primul rînd 
restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze, precum 
șl prim rea altor state.

Largul ecou stîrnit în lumea 
întreagă, declarațiile făcute de 
numeroși șeii de state și gu
verne prezenfi la O.N.U., cu 
privire la claritatea și justețeo 
problemelor expuse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, coniir- 
mă, fără putință de tăgadă, 
iapful că glasul României con
stituie o contribuție tot mai 
prefioasă la soluționarea pro
blemelor majore ale vieții in
ternaționale.

RADU SIMIONESCU

PREZENTE ROMÂNEȘTI
FRANȚA

„LA ROUMANIE ECONOMIQUE ET CULTU- 
RELLE" este, titlul celei mai recente lucrări des
pre țara noastră apărută în Franța. Tipărită în 
condiții grafice demne de invidiat la „Libraire 
Droz — Geneve, Paris", lucrarea la care n® 
referim reușește să prezinte pe întinderea a 
mai mult de 230 pagini, cele mai importante 
aspecte ale dezvoltării economce, social-isto- 
riee șl culturale a României.

Intr-o substanțială prefață cu titlul „Invita
ție la drumeție", profesorul Francois Perroux 
de la „College de France", director al Institu
tului de Științe Economice Aplicate, Doctor Ho
noris Causa al Academiei de Științe Sociale 
și Politice a R.S. România, face o elogioasă 
prezentare a dezvoltării multilaterale a țării 
noastre, scoțînd în evidență rodnica colaborare 
economică dintre România și Franța.

Articolele inclus» în lucrare poartă semnătu
ra unor distinse personalități ale vieții econo
mice, social-politice și culturale din țara noas
tră. O simplă enumerare a titlurilor acestor ar
ticole va fi semnificativă pentru tematica vo-

lumului: „Introducere la istoria României" de 
României" de prof. Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului Economic, „Tendințele 
industrializării" de I. Desmie>reanu, director ad
junct la Institutul de cercetări economice al A- 
cademiei, „România în circuitul economic mon
dial" de pipf. Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliulai de Miniștri, „Invățămîntul 
și formarea cadrelor" de prof. Tiberiu lonescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, „Femeia în viața publică din Româ
nia" de Maria Groza,, vicepreședinte al Con
siliului Național al Femeilor, „Aspecte ale dez
voltării literaturii române: de Aurel Martin, di
rectorul Editurii „Minerva", 
pra artei române moderne" de 
Comarnescu, „Cultura populară" 
diu Papadima, „Politica externă 
de Mircea Malița.

Volumul este bogat 
industrie și agricultură, 
cilor literaturii române.

Casa de cultură din 
cent o seară culturală 
manifestării a constatat

pre „Cultura de masă în România" pe care a 
prezentat-o profesorul A. Fontaine de la Uni
versitatea 
gram de 
generală

din Rennes. A urma.t apoi un pro- 
scurt metraje românești și o discuție 
despre țara noastră.

S. U. A
„T. S. Denison and Comp., inc" din 

a publicat zilele trecute lucrarea 
(Veniți cu noi în

asu-,Considerații 
criticul Petru 
de dir. Ovi- 
a României'

aspecte dinIlustrat cu
cu fotografii ale clasi-

Rennes a organizat re- 
româneascâ. Programul 
dintr-o conferință des-

Editura 
Minneapolis, 
„Come along to Romania 
România) de Abraham Resnik, profesor la New 
Jersey City State College.

Apărută sub forma unui ghid turistic, lucra
rea este rodul unei călătorii întreprinse în țara 
noastră de profesorul american. Departe de a 
se limita la comunicarea unor date cu aspect 
pur turistic, autorul se oprește asupra aspecte
lor multilaterale ale dezvoltării țării noastre, 
inclusiv asupra realizărilor de ordin spiritual. 
Autorul este profund impresionat de „remarca
bilele fresce pictate pe pereții interiori sau 
exteriori ai bisericilor și mănăstirilor Humor, 
Moldovița, Arbore șl Sucevița ... Mănăstirea 
Voroneț este faimoasă în întreaga lume ... 
conchide A. Resnik.

prof. Ștefan Pascu, membru corespondent al 
Academiei, „Factorii dezvoltării economice a

IRAK

Revista „AL-KITAB", editată de- „Asociația 
scriitorilor și autorilor irakieni", a publicat în 
ultimul său r.— 
colae Labiș, în 
izzidian.
zentare

număr o serie de poezii de Ni- 
‘t traducerea profesorului Yousit 

Poeziile sînt însoțite de o scurtă pre- 
și de fotografia poetului.

BRAZILIA

de livro" din Sao Paulo a publicat de,-' 
,Um pedațo de' terra*, cr.dC

ÎNSEMNĂRI geografice din R. P. ALBANIA

„Club 
curînd volumul 
conține nuvele și povestiri de Zahario Stancu. 
Traducerea In limba portugheză este semnată 
de Nelson Vainer, acest neobosit propagator 
în Brazilia a culturii românești, guțor printre 
altele, a două splendide antologii de literatură 
românească.

„ ... cu talentul său prodigios Zahario Stan
cu, a cărui operă îl situează alături de Cer- A 
vantes, Camoes, Victor Hugo, Mărime, Riche- 
pin și Pușkin, apare ca unul dintre cei maiî 
citiți scriitori din țara sa și unul dintre cei mai 
traduși peste hotare", scrie Nelson Vainer în 
prefață.

R. S. F. IUGOSLAVIA
In luna august am făcut o vizită de studii în R. P, Albania la invitația 

Comitetului da Relații Culturale și Prietenie cu Străinătatea, din Tirana.
In cacțrul vizitei mi s-au creat toate condițiile să cunosc elementele 

jului geOqrafic 
întregit gîteva 
nice.

Peisajul.. „ . _ _ _ ;
mism și diversitate, prezentînd contraste mari, între elementele vechi și noi. 
Astfel in sectorul de construcții, poporul albanez a reușit, după eliberare, să 
transforma așezările omenești, prin electrificare, prin căi de comunicație mo
derne, prin sistematizarea lor. In timpul războiului fondul de locuințe a fost 
redus cu 62.475 case incendiate sau dărîmate. După eliberare au construit 
160.000 case și apartamente în orașe și sate. Orașele vechi au fost sistematizate 
și s-au construit orașe noi, cu profil industrial. Ponderea populației urbane a 
crescut de La 15,4 la sută în 1938 la 33,4 la sută în 1969, perioadă în care 
s a dublat populația totală a țării. Azi, R. P. Albania are 51 orașe repartizate 
în cele 26 districte (județe), cu o densitate mai mare în districtele Durres 
(4 orașe) și Elbasan, K a r ? e, Kruji, Viori cîte 3 orașe.

Dintre orașele sistematizate menționăm Tirana (169.300 locuitori în 1968), 
capitala țării, principal centru administrativ, economic Și cultural, DurrSui 
(53.160 locuitori), principal centru portuar, industrial și turistic, Vlora (50.351 
locuitori) port și centru industrial—turistic), Shkodra (49 830 locuitori) centru 
industrial, cultural, Elbasani (38.885 locuitori), Fieri (19 681 locuitori), Berati 
(23.895 locuitori), centre noi industriale. Acestora li se adaugă orașele noi. 
unele din ele mai tinere de un deceniu: Prenf&si (oraș minier) construit după 
1965 are 3.100 locuitori, LaQi Miloti, orașe industriale pentru superfosfati si 
produse din Ierni, construite după 1964, au cîte 4.500 locuitori si FushU-Kruia, 
sau Kruja de cîmpie, dublet al orașului vechi Kruja, ce-i situat mai 
spre est de contactul cu zona muntoasă. FushU-Grula este un oraș jndustrial- 
aaricol ce se construiește din 1967 și a atins 2.000 locuitori. Prezintă interes 
și orașele—muzeu, Gjiro—Kastra, situat în partea de sud, în bazinul superior 
al r. Vjosu și Kruja situat în partea de nord-vest, Ia poalele Munților 
Skenderbent. Ambele orașe dețin un fond turistic, cultural, deosebit de va
loros : cetăti medievala construite pe acoDole antice, cu muzee si construcții 
tipice timpurilor evului mediu. Ele sînt legate prin șosele asfaltate de prin
cipalele localități turistice litorala.

Așezările rurale se caracterizează printr-o structură în general
resfirată, adeseori atinqînd un indice ridicat de dispersie, pînă la forma de 
risipire. Ultimul recensămînt a înregistrat 2524 sate, unele din ele fiind 
mici, în formă de cătune. Satele de tip risipit ating limite superioare de 
1820 m în regiunea M. Alpi. Satele de tip resfirat sînt răspîndite mai ales 
în regiunea colinară. Acestea manifestă tendințe de concentrare, sub forma 
unor sîmburi alunqiți, la contactul cîmpiilor aluviale cu versanții colinelor. 
In lungul canalelor, construite recetnt, în zonele drenate dintre r. Drin si 
Frjeni, cît și în cîmpia tînără, Myzege/a, satele iau o formă liniară. Sub 
raport funcțional, satele albaneze se pot qrupa în trei categorii : sate agricole 
(culturi de cîmp sau creșteri de animale), sate industriale (industrial extrac
tivă, minereuri, hidrocarburi), 
Planul de stat prevede ca

Albania este 
dezvoltare a turismului. In 
economice ?• zona muntoasă 
(Korabi-DibSr 2.751 m, Alpii

albanez, din ambele medii, rural și urban. Prin aceasta 
profile geografice, umane Și economice, asupra Pen.

geografia al R. P. Albania se caracterizează prin 
prezentînd contraste mari,

R. P.

peisa- 
mi-am 
Balca-

dina-

mixte (agricole-in dustriale agricole-turism), 
să se Încheie electrificarea satelor, 
agricolă — industrială cu posibilități de 
albanez se disting trei zone geograf'ce- 

cu cepăsesc 2.000 m altitudine

în cea mai mare parte lipsită de vegetație arborescentă, 
neferoase, zona colinară, puternic fragmentată, deține un 

fag) și de culturi (livezi de 
, se întinde în zona litorală 

și Vlora, avansînd tentacular, spre zona ce munte,

Bate 
in 1971 
o țară 
peisajul 
cu masive 
Albanezi, Jezerca-Shkoder 2.695 m) ș. a., limitate

da văi adinei, este 
bogată în minereuri 
procent mai mare de împădurire (conifere, stejar, 
măslin și vii) zona de cîmpie, de origine aluv ală, 
dintre Buna—Shkcdra , ’ ”1___ *__2 ‘ , ...........
în lungul nurilor principale, sub forma unor cîmpulunguri. Zona de cîmpie și 
premontană este bogată în hidrocarburi (Selenica—Potosi—Berati—Orașul Stalin— 
Lushuja). Puterea populară a reușit să reducă suprafețele ocupate de mlaștini, 
izvorul malariei, și să le redea agriculturii intensive, pentru orez, bumbac, tu
tun si legume. Aqrîcultura J) cuprinde 42,8 Ia Sută din suprafața țării, din care 
17,8 la sută pentru culturi și 25 la sută pășuni. Terenurile neproductive s-au 
redus la 13,6 la sută. Procentele cele mai mari de culturi le dețin districtele 
Durres, Fier și Kor? a s, fiecare cîte 10 la sută din suprafața totală 
a țării. Am vizitat cooperative agricole Krutje, situată în regiunea recuperată 
prin drenaje (Lushnja), specializată în cultura bumbacului, orezului si le
gume, și ferma de stat din Shkodra, specializată în cultura pomilor fructiferi 
și vița de vie. Industria a înregistrat un mare salt pe fondul atelierelor d« 
tio breslar, care au dat numele multor străzi din orașe. Puterea populară a 
dezvoltat o industrie nouă, modernă și variată, care reușește să acopere cerin
țele naționale și să obțină produse competitive pentru export Utilajele între
prinderilor s-au importat din U.R.S.S., R. P. Chineză și Italia. R. P. Albania 
își sprijină industria, în cea mai mare parte pe resursele de materii prime
naționale : minereuri de c r o m i t ă (Kalimash, Bulgizp). pirite cupri
fere (Ribik, Gjegian), minereu de fier (Cervenake), de nichel
(Pishkash). Se extrage bitum de la Selenica și petrol. Am vizitat combi
natul textil din Berati, care prelucrează bumbac albanez și chinez, ,al 
doilea ca mărime după cel din Tirana, gruparea industrială ce
la Fieri, formată dintr-o rafinărie de petrol, termocentrală și un combinat 
pentru îngrășăminte chimice, gruparea industrială de la Vlora, 
formată din fabrica de tantați și pielărie, fabrica de conserve de pește și fructe 
și uzina de lămpi electrice, în curs de construcție cu utilaje din R. P. China. 
Ultima vizită am făcut-o la hidrocentrala de pe r. Mati. Această hidrocentrală 
a fost construită în perioiada 1952—1957, cu utilaje d’n U.R S.S. cu o putere 
instalată de 24.000 Kw. Este situată în bazinul r. Mati, într-o regiune pito
rească.

A treia ramură a economiei, în curs de organizare și pentru străini este 
turismul. R. P. Albania este avantajată în această direcție prin existența pe 
teritoriul național a unui fond turistic piețios ; iondul natural format din plaje 
bine însorite și cu nisip fin situate în apropierea principalelor centre urbane, 
în regiuni cu mare accesibilitate (Durr&si, Viorii), la care se adauqă „Rivi
era Albaniei' de la Uji, Himarfe la Saranda—Butrint, în partea cea mai 
sudică a țării.

Fondul cultural este variat, fie folcloric (Karța, Skodra), fie 
istoric, numeroasele așezări antice și feudale, din care s-au pus în valoare 
un număr ’ “ ......................
antice, de

R. P.
între țări

In tot _ ____ __ ______ r_______ ____
nilor de știință, a muncitorilor din întreprinderile vizitate, care și-au exprimat 
sentimente de simpatie și admirație față de realizările revoluționare ale 
poporului român.

mic, la Berati, Gjirocastra, Kruja. Mă refer în special la orașele 
interes deosebit, Apollonia și Epidammus, în curs de explorare. 
Albania este avantajată și de poziția sa geografică, fiind situată 
cu o veche tradiție turistică, Grecia, Italia și R-S.F. Iugoslavia, 
timpul viztei m-am bucurat de o atenție deosebită din partea oame-

Prof. dr. doc. IOAN ȘANDRU

Revista literară „Knijevne novine", publică la 
rubrica „Cultura în lume", două pagini dedi
cate literaturii române contemporane. Sînt cu
prinse poezii de Nichita Stănescu și Petre Stoi
ca, fragmente de roman de Nicolae Breban și 
Dumitru Tepeneag, fragmente dintr-un eseu 
despre Baudelaire datorat lui Marin Sorescu. 
Este înserat, de asemenea, un interviu despre 
poezia românească contemporană, acordat de 
Nichita Stănescu.
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