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PSIHOLOGIA
ÎN INDUSTRIE

.Sensul istoric al actualității — spune cineva 
— este cel mai confuz, fiindcă este greu de știut 
dacă un eveniment se află în stare de germene 
sau este transformat în pulbere”. Un fenomen 
spectaculos ne atrage atenția, îl declarăm inte
resant, fiind, în realitate, în faza de dispariție; 
trecem uneori indiierenți în fața unui fapt care 
urmează a dobîndi dimensiuni uriașe în ierarhia 
socială. Iată de ce efortul nostru se va îndrepta 
îndeosebi spre semnalarea și desprinderea unor 
trăsături noi, pline de perspective fecunde, su
gerate de poziția psihologiei de azi în contextul 
actual al dezvoltării industriale.

Aplicațiile psihologiei Ia viața industrială s-au 
cristalizat în discipline variate ca sferă și pro
fil : psihotebnica, psihologia muncii, psihologia 
industrială, psihologia inginerească, ergonomia și 
altele. Folosirea în scopuri industriale și econo
mice a cunoștințelor despre om a devenit impe
rioasă în momentul cînd societatea industrială 
și-a dat seama că progresul tehnic nu se dato- 
rește numai mașinii și perfecționării acesteia, ci 
și omului. Dacă la început interesul dominant era 
îndreptat spre mașină, căutîndu-se omul potrivit 
pentru efectuarea operațiilor dictate de mașină, 
astăzi omul ocupă o poziție dominantă In relația 
dinamică om-mașină, iar tehnica, în procesul ei 
de făurire a noilor roboți, caută să menajeze 
omul prin adaptarea mașinii la om. Astfel, psiho- 
tehnicii din trecut i se adaugă o psihologie in
ginerească (sau ergonomia), amîndouă constituind 
psihologia industrială și economică.

Să-mi fie iertat schematismul acestor noțiuni 
preliminare care, unui inițiat în psihologia apli
cată, pot face impresia de simplism. Pentru a 
semnala actualitatea psihologiei în industrie, es
te necesară împrospătarea unor idei cunoscute 
privind obiectivele acestei discipline în trecut, 
prezent și viitor; actualitatea nu poate fi sur
prinsă decît încadrată în dimensiunea temporală.

Data de naștere a psihotehnicii poate fi con
siderată anul 1914, cind apare cattea lui H. Miin- 
sterberg, «Grundziige der Psychotechnik" ; psi
hologia teoretică experimentală, născută în la
boratorul german al lui Wundt și transplantată pe 
terenul spiritului american practic, se pune în 
serviciul capitalului industrial. Finalitatea și me
todele acestei noi discipline se răspîndesc cu ra
piditate în Europa; selecția profesională înflo
rește nu numai pe terenul industrial, ci și în 
cel economic, al transporturilor, precum și al în- 
vățămintului. Amintim introducerea la noi a noi
lor metode psihotehnice: în laboratorul Societă
ții de tramvaie (din 1925), al aviației (din 1927), 
al C.F.R. (din 1935). Pe lîngă cele trei universități 
ale noastre se înființează laboratoare, apoi insti
tute psihotehnice (1935 și 1936) cu oficii de ori
entare profesională. Psihologii noștri lucrează la 
elaborarea monograîiilbr proipsionialle. și profe- 
siograme, precum și la adaptarea și făurirea pro
belor de selecție și orientare profesională, la 
perfecționarea metodei testelor.

Transformările revoluționare ale societății 
noastre explică și restructurarea (pettreaută în 
acest domeniu după o eclipsă a acestei ramuri 
aplicate a psihologei.

Tinăra știință se transfigurează metodologic, 
structural și funcțional. In forma ei nouă, psiho
logia aplicată nu mai are de făcut servicii indus
triașului prin simpla alegere optimă a forței de 
muncă; închizînd ochii asupra muncitorului ră
mas dincolo de porțile uzinei. In societatea 
noastră socialistă, ea își îndreaptă atenția asupra 
potențelor și forțelor masei întregi de oameni, cu 
scopul de a orienta din timp pe fiecare spre o 
anumită profesiune, potrivit profilului psihologic 
al omului și exigențelor social-economice ale co
lectivității date. Accentul cade pe persoană, pe 
orientarea, preorientarea și reorientarea profesio
nală.

Interesul se extinde și asupra personalului în
treprinderii : repartizarea, evaluarea și promova
rea personalului, atît pe dimensiune orizontală, 
de la un loc de muncă la altul, similar, apropiat 
ca structură și complexitate, cit și verticală, pe 
altă treaptă ierarhică.

Această deplasare a interesului spre om se 
structurează intr-un ansamblu nou de cunoștințe, 
privind adaptarea mașinii la om, adaptare dictată 
și de intelectualizarea progresivă a muncii. Psiho
logul este din ce în ce mai interesat de factorii 
privind ambianța: lumina, autoarea, zgomotul, u- 
tllajul, gradul de solicitare ; în genere, se de
termină caracteristicile și complexitatea semnale
lor recepționate, succesiunea și prelucrarea lor.

V. PAVELCU
(continuare în pag. 11)

ARTA Șl RAFINA A

«C’este un grand malheur trac Fon se naîsse au milieu de chefs-d'oeuvre 
râcents, et qu’il faille d^sespcrament faiie teul au tie chose*.

Paul Valery

Printre expresiile mult vehiculate de arta contemporană, caracterizată, printre 
altele, și prin marele consum verbal, este și aceea de rafinament

Altă dată rafinamentul se referea ia măiestru tehnică și la subtilitatea semni
ficațiilor. Ea definea nuanța rară in care era realizată perfecțiunea formală și ex
presia spirituală.

Rafinament în artă însemna modeled extraordinar al chipurilor transcendentale 
ale statuilor egiptene ; însemna puritatea liniilor și elevația figurilor în pictura 
„divinului" Sanzio ; însemna știința ieonordescă de a izvodi expresii psihologice 
fără putință de a fi repetate în desfășurarea cidurilor; însemna puterea rembrand- 
tiană de a scrie cu pastă groasă, suprapusă cu pasiune, orgoliu și infinită umilință, 
o istorie pictată a sufletului omenesc. Rafinament însemna știința de a ridica, 
prin mijloacele unei arte stăpînită exhaustiv, ipostazele semn if colive ale realului, 
ale inimii, ale spiritului, la treapta absolutului.

Rafinament însemna arta vitraliului, de a picta cu străvezimi, de a transforma 
spațiul catedralei într-o nepămînteană cetate a preaiumlnii. Sau, orta lui El Greco 
de a transmuta lumea și chipul uman în descărcări electrice, fulgere ale eternității 
Wuminînd cămările cele mai ascunse ale sufletului năzuind către cbsoitrt Sau, arta 
lui Goya de a stripteasa în goliciunea lor cea mai respingătoare, josnicia și viciul. 
Mai aproape de noi, pentru Brâncuși, rafinament însemna șlefuirea repetată a mar
murei cu răbdarea infinită a naturii, pentru ca lucrul mîinilor sale să se aproprie 
tot mai mult de fața esențelor. Sau arta lui Rouault de a da expresie modernă vitra- 
liilor, pentru a vorbi cu ajutorul lor, in dramatice întâlniri de umbre și fosforescențe, 
despre drama umană. In arta lui Țuculescu, rafinamentul se vădește în puterea de 
a extrage din motivele folclorice un vocabular de semne prin care avea să ne vor
bească despre patetismul aventurii umane in lume.

GEORGE POPA

(Continuare in pag. 5-a)

Tradiționalismul stilizat: 
Adrian Mariiu
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jurnal
făcut apel la personalități reprezentative 
din domeniul artelor și al științelor pe-- 
tru a-și exprima în coloanele ei opiniile a- 
supra problemelor acute ale actualității- Re
lațiile ei cu colaboratorii secției de știință se 
află într-un continuu proces de perfectare, 
de găsire a celor mai adecvate mijloace de 
a prezenta publicului aspecte esențiale ale 
cercetării științifice, evitînd atît caracterul 
strict special al articolelor, cit și coborirea 
nivelului prin vulgarizare.

Am înțeles și vom înțelege mai departe 
să facem din revista „Cronica* o prezență 
activă în cultura românească contemporană. 
Caracterul politic al participării noastre ca
pătă o și mai profundă semnificație în a- 
ceastă perioadă, în care întreaga țară, fă- 
cînd bilanțul realizărilor din ultimii ani, se 
pregătește să întîmpine semicentenarul Par
tidului. Angajarea noastră presupune ast
fel un spor de exigență șl de responsabili
tate. Sîntem convinși că ne vom putea fina
liza intențiile programatice numai printr-o 
lărgire a cercului de colaboratori, prin atra
gerea în coloanele revistei a numelor re
prezentative de pe întreg cuprinsul țării, așa 
cum au făcut publicațiile de mare răsunet 
apărute la lași, începind cu Dacia literară.

Cu aceste gînduri revista Cronica pășește 
în cel de al șaselea an de existență, con
știentă de implicațiile sociale și politice ale 
vocației sale culturale.

LIMITE

„CRONICA4-5 ANI
Revista CRONICA sărbătorește la 12 

februarie 5 ani de la apariția primului 
număr. Este un moment care obligă, da
că nu la o retrospectivă-bilanț, la citeva 
considerații asupra sensurilor unei reviste 
săptămînale în orașul de prestigioasă tra
diție care este lașul. Oamenii de cultură, 
creatorii din orașul nostru au cerut cu in
sistență apariția revistei care să le expri
me mai prompt decît publicațiile acade
mice sau universitare, prezența în ansam
blul vieții spirituale a întregii țări. Cro
nica a răspuns deci unor reale necesi
tăți culturale și ea s-a străduit de-a lun
gul celor 5 ani să fie la înălțimea cerin
țelor programatice enunțate în primul nu
măr. Revistă a lașului și a Moldovei ea 
este în același timp o revistă națională. 
In promovarea valorilor, în dezbaterile de 
idei am avut permanent în vedere a- 
ceastă perspectivă fără de care cădem 
în îngustime locală și spirit provincial.

In decurs de cinci ani, Cronica și-a 
format un grup de colaboratori care îi 
acordă o notă distinctă și, sperăm, o per
sonalitate. Din literatura publicată în pa
ginile revistei, din articolele de critică și 
istorie literară se pot desprinde opțiunile

noastre, valorile pentru care milităm. Ac
tul de cultură este un act de atitudine 
într-o direcție sau alta. Așadar, alături 
de opțiuni ne-am exprimat și refuzul, ne- 
aderența la anume cărți, soriitori, tendin
țe. Cititorii au avut posibilitatea de a a- 
precia modul în care ne-am justificat a- 
titudinile. Ei sînt cei mai buni judecători 
ai reușitelor și ai scăderilor noastre. In 
ceea ce ne privește, am căutat să eli
minăm din aprecieri spiritul exclusivist, par
tizan. Revista rămîne în continuare deschi
să punctelor de vedere celor mai diverse, 
cu condiția argumentării și a bunelor in
tenții. Sîntem convinși că numai prin con
fruntarea onestă a opiniilor se poate a- 
junge la rezultate acceptabile. Polemică 
înseamnă schimb de idei și nu agitație zgo
motoasă și scandal. Cronica se va strădui 
să-și aducă partea ei de contribuție la 
consolidarea atmosferei creatoare care ca
racterizează viața literară a țării noastre.

Revista Cronica este un săptămînal po
litic-social-cultural. Aceasta înseamnă că 
aria ei de cuprindere depășește sfera li
teraturii, angajind celelalte arte, științele, și 
integrîndu-le în contextul viu, dinamic al 
societății noastre contemporane. Revista a

Despre literatură s-a spus acest adevăr: orice 
se poate exprima prin cuvinte ! Entuziasmul a 
fost întotdeauna însă potolit : există o limită peste 
care cuvîntul nu este în stare să treacă, o limită- 
zid, de nepenetrat, ceva inefabil, de neatins. Dacă 
am credința că orice putem exprima prin cuvînt, 
in aceeași măsură cred în existența acelei limite. 
Nu cred însă în limitele pe care noi înșine ni le 
creăm, ca niște amăgitoare mingiieri, care, de cele 
mai multe ori, ascund slăbiciunea și neputința. Le 
urăsc mai mult decit pe canoanele pe care le-am 
moștenit, pe acelea ce sîntem gata să le consi
derăm cu existența imuabilă. (Nu-i vorba de ca
noanele formei, la ele m-aș gîndi în ultimă in
stanță). Prin asta nu-mi îngădui nici o umbră mă
car de dispreț față de valorile, de marile valori 
ce le-am moștenit, cum cineva grăbit ar putea 
fnțelege. Dacă disprețuiesc, dacă urăsc ceva aici, 
sînt tocmai limitele despre care vorbeam, propri
ile noastre „creații", plăsmuiri „obiective”, mai 
mult decît prejudecăți. Maiakovski, inovatorul, își 
strunește la un moment dat visul, își creează li
mite sau adoptă limitele altora și este gata să 
taie dintr-un poem versuri geniale: „De țara 
mea-nțeles să fiu aș vrea, /De nu voi fl, nu-i nici 
o supărare. / Așa cum o ploaie piezișă dispare, / 
Voi trece-n țară pe-alăturea”. M-am oprit la Ma
iakovski tocmai pentru că nu o dată arătase cit 
de nocive sînt propriile noastre limite, și le pulve
rizase.

îmi amintesc de niște zile de vară, într-o sta
țiune de munte și de poetul cu care mă împrie
tenisem, atunci aproape necunoscut, astăzi una din
tre stelele poeziei noastre. Mă tîra în fiecare di
mineață pe șoseaua de pe malul rîului ce trece pe 
acolo și, petreceam ceasuri întregi lipiți de o ban
că singuratică, sub un brad la fel de singuratic, 
chiar lingă marginea șoselei pe care se scurgeau 
convoaie de mașini, spre un șantier. Din cînd în 
cînd se auzeau explozii, acolo departe stînclle să
reau în aer, și el tresărea, ca apoi să continue 
să-mi citească versurile scrise in noaptea trecută. 
Nu înțelegeam nimic din încîlceala lui de cuvinte, 
dar îl ascultam nemișcat. La cite o pagină, desco
peream cuvinte nemaipomenit de frumoase în îm
perecherea lor. Dar nici atunci nu-1 întrerupeam. 
Ar fi trebuit să-i fi spus și că în rest, după păre
rea mea, era zgură, minereu adunat de-a valma și 
de la alții. Țineam însă prea mult la prietenia lui. 
M-ar fi lăsat acolo și ar fl plecat cu primul tren. 
Intr-o zi mi-a spus: „Știi de ce vin aici ? Iți în
chipui că urmăresc mașinile astea, sau oamenii ? 
Nu, mă obsedează singurătatea bradului de lingă 
noi, lacrimile lui de rășină, lacrimi bătrine. Pri
vește !... Sînt ca el, singur, cu lacrimi bătrine". 
Nu împlinise încă douăzeci și cinci de ani și se 
simțea bătrîn și singur, sau mai precis mima bă- 
trinețea și singurătatea, și era cumplit de cara
ghios. Apoi brusc, îmi declară că nu-1 interesează 
nimic din tot ce se întimplă în țara asta, pentru 
că toate sînt trecătoare, numai „poezia este veș
nică și singurătatea”, că se simte eliberat de orice 
fel de „presiuni sociale". Acum îi înțelegeam și 
poezia. „Eliberată” de presiunile respective, era i- 
nexistentă, nu existau decît acele fulgere geniale, 
împerecheri nemaipomenit de frumoase, dar în a- 
fara oricărei lupte, oricăror ciocniri. Era doar un 
exercițiu, o gimnastică de imagini, de cuvinte; e- 
rau propriile sale limite, create de el însuși, niște 
plăsmuiri amăgitoare. Din fericire și-a pulverizat 
repede „bătrînețea și singurătatea”, limitele închi
puite de el însuși, a coborit în arenă, și-a pus la 
„lucru* propria experiență, a părăsit cărțile altora 
și a scos cărțile lui adevărate, ale acelui el care 
era și este în realitate. Acum cițiva ani, ne-am dat 
întîlnire în aceeași stațiune. Am coborit spre a- 
ceeași șosea. Nu mai era nici bradul singuratic și 
nici banca. Iar el îmi vorbea mereu despre „limi
tele" lui de atunci, despre limitele altora ce își 
închipuie că sînt foarte strîns legați de societate, 
de tot ce se întimplă, dar care în realitate sînt de
parte, foarte departe de ea, rămași undeva în ur
mă, în niște învechite tipare de gîndire, de apre
ciere. Cu alte cuvinte, în afara dialecticii sociale 
și a celei specifice fenomenului dat, adică a lite
raturii. „Nu înțeleg 1” sau nu „Acesta este adevă
rul" — exclamă unii dintre aceștia, pentru că și-au 
creat, la cealaltă extremă, niște limite cumplit de 
terestre. Și le-au creat sau le-au adoptat de Ia al
ții ? Nu contează, rezultatul rămîne același: în
chid cartea, strîmbă din nas, îl întorc spatele, pen
tru că nu se încadrează în limitele din capetele 
lor.

Cuvîntul poate exprima orice, chiar șl min
ciuna. Dar cuvîntul acesta este lipsit de vlagă, 
viața lui se numără în zile și luni. Moare odată 
cu fiecare apus de soare ; asemenea ca și cuvîntul. 
pus să facă gimnastică de imagini, să se împere- 
cheze de dragul împerecherii. Pentru că rupt de 
„presupunerile sociale”, cum le numea prietenul 
meu, poetul de atunci, cel care mima singurăta
tea și bătrînețea, se întîlnește cu cealaltă extremă 
care exprimă neadevărul. Dacă am credința în 
forța nemaipomenită a cuvîntulul, a cuvîntului-artă, 
tot la fel cred cu tărie că actul de creație este o 
neîncetată luptă cu propriile noastre limite și cu 
ale altora. Să le numim prejudecăți ? Nu, 
nn sînt prejudecăți, limitele despre care vor
besc sînt mai nocive decît ele. Cuvîntul- 
artă a ținut și va ține întotdeauna de adevăr, chiar 
dacă adevărul Încalcă și bruschează propriile noas
tre limite. Nu trebuie să ne neliniștim, cl dimpo- 
potrivă, să ne ridicăm spre bucuria înțelegerii, tră
irii lui. In acest sens, scriitorul care se respectă 
nu-și va umbri cu nimic micul sau marele lui a- 
devăr. II va dărui semenilor săi așa cum el l-a 
conceput, cum l-a „văzut", cum l-a „atins”. Cuvîn
tul cu adevărat artă nu necesită nici o ajustare. 
Numai timpul operează asemenea ajustări.

CORNELIU ȘTEFANACHE

TÎNĂRUl LENINIST
Seria nouă a Tînăruluf leninist (re

vista de cultură — social politică pen
tru tineret a C.C. al U.T.C) răspunde 
noilor cerințe culturale și artistice ale 
tineretului de azi. Restructurată, re
vista își propune cîteva obiective de 
un real interes : «să limpezească sen
sul actual, modern și constructiv al 
idealurilor și spiritului revoluționar ai 
tineretului contemporan ; o tribună de 
afirmare a gîndirii social-politice și fi
lozofice marxist-leniniste vii, creatoa
re, tonifiante a partidului nostru, baza 
teoretică a făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate* etc. Revis
ta își asumă toată răspunderea pentru 
combaterea curajoasă și deschisă a 
simplismului, prețiozității- Primul nu
măr publică materiale care ne îndrep
tățesc să ajungem la concluzia că 
revista condusă de Petru Pânzaru își 
respectă aproape in întregime progra
mul, intențiile. Remarcăm convorbi
rea cu Ion Iliescu prim secret ar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului ;Forumul politic al 
tineretului), un excelent eseu despre 
Tineretul și asimilarea modelelor so
ciale de Ion Aluaș, paginile de
dicat© aniversării semicentenarului 
P.C.R., Integrarea socială a tineretu
lui de Aculin Cazacu, Tribuna ele
vului, Omul modern Și paradoxul 
timpului, Sexologie și cultură. Educa
ția sexuală. Prezențe etc. Angajîn- 
du-se cu toată seriozitatea în frontul 
socialist al presei comuniste con
temporane, Tînărul leninist este de p« 
acum un dicționar al întrebărilor și 
răspunsurilor pe care tînăra generație 
și le pune, care îl sînt rezolvata 
într-un mod cu totul realist. Urăm 
noii serii a revistei deplin succes.

ARTA
Revista „Arta' își incintă abonați! cu 

ultimele două numere pe anul 1970. a. 
incintă, pentru că numerele 11 și 12 (și 
nu numai ele) sînt realmente frumoa
se { b. abonați!, pentru că, din nefe
ricire, revista circulă încă pe un drum 
prea scurt și prea bătut: redacție-ate- 
lier de creație. Și e păcat, pentru că, 
așa cum arată acum, revista merită o 
difuzare de masă.

Dintr-o publicație cam sărăcuță, Arta 
a devenit o revistă foarte elegantă Ș< 
nu vedem de ce, pentru o mare parte 
din publicul nostru — cea care urmă
rește pătrunderea frumosului în viața 
de toate zilele — revista nu ar frapa. 
sd zicem, măcar cit o bună revistă de 
modă. Nu vrem, prin această compa
rație, să depreciem Arta, ci dimpotri
vă să-i subliniem, alături de ținuta te
oretică foarte Înaltă, la care ne vom 
mai referi, prezentarea artistică și teh
nică cu totul remarcabilă.

Numai și ea ar putea face revista 
mult mal vlndută. (Credem însă că e 
vorba de același mult pomenit sistem 
de difuzare de la noi, sistem cu vechi 
fobii cînd e vorba de alte publicații 
decît Magazinul, Sportul, Urzica Re- 
bus efc.).

Cel ce răspund de prezentarea ar
tistică și tehnieă a revistei fac ei în
șiși o operă de artă: fotografii: Octa
vian Stăcescu, Dan Er. Grigorescu, 
Constantin Nicolae, Radu Braun, Iuliu 
Martin, Ion Ivan? — prezentarea ar
tistică și tehnică: Anamaria S mi gel- 
schi și Sanda Guști.

Arta și-a impus, mai ales în ultimul 
an, un nou punct de vedere asupra 
fenomenului artistic general. E o des
chidere curajoasă spre cele mai actuale 
tendințe, o ilustrare a acelei zone de 
incidență a artei cu diferite compar
timente ale vieții contemporane. (Am 
aminti aici chiar numărul 11, în care 
studiul lui Titus Mocanu aprofundea
ză raporturile atît de interesante din
tre artă și știință). Compartimentarea 
revistei în cîteva rubrici permanente 
are darul impunerii unor dezbateri pa
sionante : Structuri ale stilului, Poezie 
și plastică. Antologie, Laborator Ate
lier, Simeze.

Colegiul redacțional al număruldt II 
e marcat de doliul neuitatului cărturar 
Petru Comarnescu, cel care și în pa
ginile Artei a adus cuvîntul înnoirilor 
și al omeniei.

Noua formațiune de redactare are 
meritul scoaterii revistei din anoni
mat. Tot acesteia îi revine însă efor
tul de a face revista tot așa de vțn- 
dută ca și oricare altă publicație a 
scriitorilor, să zicem. Deci și efortul de 
a intra mai adine în viața artiștilor, 
de a o face și mai cunoscută și mai 
spectaculoasă.

O ultimă remarcă: nu s-ar putea re
nunța oare la acest titlu Arta, care nu 
spune nimic ? Credeți că o revistă a 
scriitorilor, care s-ar numi Literatura, 
ar suna frumos urechilor noastre ? E 
ca și cum ai pune unei librării care se 
respectă firma Librăria Noastră. E ade
vărat, Arta se chema înainte Arta plas
tică ; de ce nu s-ar mai face atunci 
încă un efort pentru ca revista să ai
bă un nume aparte, memorabil ?

CIVILIZAȚIE Șl fSTETICÂ
,E posibilă o civilizație estetică" ? 

se întreabă Gh. Achiței în „Amfitea
tru" (nr. 1/1971) ca și cum ar exista 
vreo civilizație, indiferent la ce ni
vel, fără preocupări legate de o anu
mită estetică.

„Se pun© întrebarea dacă există, to
tuși, ceva neestetic la modul absolut. 
In tot ce întreprindem, în tot ce fa
cem, pare a interveni și un oarecare 
coeficient de esteticitate“, recunoaște 
chiar de la început autorul articolului. 
Atunci ?

Fie că ne situăm, să zicem, pe po
ziția lui Kant (frumosul place dincolo 
de interesul utilitar), fie că sîntem par
tizanii esteticianului italian Rosario 
Assunto, care în același număr din 
„Amfiteatru" pledează pentru „indus
trial-design" (utilul frumos) — o ci
vilizație nu se poate constitui fără 
preocupări și pentru frumos. In ce 

măsură asemenea preocupări pot ge
nera arta, aceasta, depinde de o serie 
de condiții. La urma urmei, chiar a- 
cest slogan de includere a esteticului 
în producție, precum o remarcă și Gh. 
Achiței nu e decît „reeditarea unei 
observații vechi de cînd lumea". 
N-avem decît, adăugăm noi, să jude
căm valoarea artistică a ustensilelor 
de toate zilele, începînd cu lingurile, 
străchinile și ștergarele țăranilor noș
tri și terminînd cu acele uimitor de 
meșteșugit împodobite opaițe dezgro
pate recent în castrul roman de la 
Bărboși spre a ne convinge.

Futurologii optimiști prevăd că în 
secolul XXI „cînd oamenii vor fi sa- 
tisfăcuți în privința tuturor categori
ilor de interese ce Je au, atunci cînd 
nu le va mai trebui nimic, dezvolta
rea producției va fi dirijată da nece
sități strict estetice. Numai nevoia de 
schimbare, numai nevoia de „estetic", 
numai nevoia de a ieși din comun va 
fi cea care va împinge înainte pro
ducția".

Credem că nu-1 nevoi© să ne ima
ginăm secolul următor pentru a trăi 
frenezia lui mereu altceva. Parcă felu
ritele „mode" din toate domeniile de 
activitate nu împing producția înainte 
din cu totul alte considerente decît 
utilul? Și aceasta, deși n-am ajuns tn- 
că în fericita situație prevăzută pen
tru XXI.

PROVINCIALISM ÎN... CAPITALĂ
Există și așa ceva. Observația nu e 

nouă, dar persistența fenomenului — 
ici și colo — ne obligă să revenim. 
Ultima piesă reprobabilă de acest gen 
ne-o furnizează micuța și originala „cu
getare" a lui Neagu Rădulescu în jur
nalul său care — bineînțeles — nu se 
poate intitula decît „jurnalul unui ca
ricaturist'. („Săptămîna' nr. 7/1971). Re
putatul scriitor și umorist din Bucu
rești se miră că mai există actori care 
„mucezesc în provincie', unde pare-se, 
ar fi o nenorocire să trăiești și să 
muncești. „Turneele fulger — zice Nea
gu Rădulescu — nu sînt suficiente sa 
consacre un actor la ... centru*. Apoi, 
exemplificînd se referă Ia un actor de 
la Constanța care, colaborînd pentru 
un rol cu Teatrul Bulandra a avut 
tăria de caracter de a se reîntoarce 
„în orașul lui Ovidiu'. A doua pildă o 
constituie, după același autor, Teofil 
Vîlcu care „și-a făcut destul stagiul 
de provincie: zece ani la Cluj, zece 
la Iași'. Prin urmare ar fi timpul să 
plece „la consacrare" în Capitală, căci 
— sugerează inteligent caricaturistul 
Neagu — pentru provincie ar fi prea 
mult: „Să mai vadă și alții ce răcoare 
și ce liniște plăcută e prin dulcile orașe 
ale provinciei...".

Știm că, din fericire, Neagu Rădu
lescu trăiește .în Capitală'/ Am vrea 
însă să-l întrebăm, dacă ne dă voie, 
cam pe ce lume și în ce epocă tră
iește, căci mentalitatea sa e cu totul 
anacronică șl... ultraprovincială, se- 
parlnd din principiu provincia de Ca
pitală, ca pe niște entități fără comu 
nicare, închisă fiecare în carapacea ei, 
în autoadmirafle de grup și grupușut 
și în satisfacțiile cancaniere ale unor 
cercuri foarte restrînse. Oare trebuie 
să mai argumentăm ca să înțeleagă și 
N-R. că provincia are azi o pondere 
mare în viața economică și culturală a 
țării? O dovadă o constituie chiar ac
torii despre care amintește: și Dan 
Herdan gj Teofil Vîlcu sînt „lansați' 
sau „consacrați' în perimetrul actual 
al teatrului românesc (inclusiv Capi
tala) chiar de la locurile lor, din pro
vincie. Oare să nu știe N.R. că „omul 
sfințește locul'? E drept, dacă Neagu 
Rădulescu nu ar fi trăit în Capitală, 
încă de mult, poate nu ar fi avut 
„sursele' necesare documentării litera
turii sale bulevardier-estradiste. Este și 
asta ceva — depinde cum o iei. Dar 
să judecăm și ... viceversa: oare cum 
s-a realizat Neagu Rădulescu la Bucu
rești? Ce a ajuns el mai mult și mal 
mare, trăind în Canitală, decît dacă 
ar fi trăit în provincie, de pildă ca 
rafinatul și talentatul Constantin Clo- 
su (din Bacău) ? „Jurnalul unui cari
caturist" ne oferă răspunsul conclu
dent.

CUM SUNĂ IA PLURAL 
PIC OL LA MIRANDOLA?

Acest Pic Ie-o fi făcut chiar atît da 
bine pe toate încit să-și merite renu- 
mele și prezența în Larousse? Proba
bil. In orice caz, nu cred să fi avut 
puterea de acomodare pe care o do
vedesc tini! contemporani ai noștri, 
mai ales în materie de creație. E ui
mitor, în unele cazuri, mm schema 
de încadrare poate rotunji talente și 
vocații. Rămîl pur și simplu stupefiat 
de filoanele aurifere ce zăceau ne
bănuite în cutare sau cutare ins, nor
mal pînă într-o anumită zi. Adică, pînă 
la instalarea lui într-un anumit post. 
Respectivul scaun fiind cel care de
cide creația, omul șezînd pe el va 
prodtice „ușure și lesnicios" vorba lui 
Arghezi, ceea ce se cere în ramura 
pe care o conduce.

Să zicem că director al unei case 
de creație populară fiind va fi obli
gat a încuraja poezia. S-a făcut, va 
scrie versuri. Trebuie să pună la dis
poziție echipelor artistice piese? Cum 
să nu, va alcătui piese. Mai mult, vi
gilent fiind, va descoperi talente în 
chiar propria-i familie. Și astfel totul 
se simplifică, potrivit adagiului „să nu 
iasă nimic din casă că e păcat".

E transferat să zicem pe post da 
secretar literar al unui teatru? Imediat 
începe munca de dramatizare după 
clasici (oameni de treabă, tac I) și 
chiar pe cea de regizor. Doar n-o să 
aducă teatrul regizor din altă parte 
cînd, slavă domnului, avem forțe pro
prii !

Mai departe, Pic trece, să presu
punem, Ia radio. I se cer scenarii, 
dramatizări ocazionale, 1 se cer multe, 
montaje literare, emisiuni speciale. 
Nici nu s-a așezat bine pe scaun 
și ... industria e în floare. Ce să-ți 

mai bați capul solicitînd colaborări, 
cînd materia primă e la îndemînă, în 
bibliotecă? întinzi mina și culegi. Ba, 
din efortul ăsta pot ieși chiar ... se
riale.

Numai că prudent, Pic merge pen
tru haine la croitor, pentru ghete la 
cizmar, și pentru colici la medic. Nu 
se autoservește fiind vorba de per
soana lui, deci una persoană fizică iar 
nu juridică, precum in cazul institu-

ECHINOX
Revista studenților din centrul uni

versitar Cluj continuă să rămînă una 
dintre cele mai bune și interesante 
publicații de acest gen din țară. E- 
chipa de colaboratori condusă de a- 
sitentul universitar Ion Pop se orien
tează spre modalități publicistice a- 
decvate, fără să cadă în excentri
cități. Revista s-a impus prin publi
carea unor texte aparținînd lui A- 
drian Popescu, Ion Mircea, Kozma 
Maria, Petru Poantă, Marcel Runcanu, 
Eugen Uricaru, Dinu Flămînd, Olim
pia Radu, Llviu Zăplrțan, Marian Pa- 
pahagi, Al. Olar, Maria Brînzei și al
ții. Remarcăm, în numărul de pe luna 
decembrie un excelent interviu cu 
eseistul Alexandru Paleologu, un stu
diu despre Poezia lui Camil Petrescu 
de Ion Pop, cronica literară la Za- 
haria Stancu (Cîntec șoptit) și Florin 
Mugur (Cartea regilor), o pagină în
treagă dedicată Contribuției Ia isto- 
ricul revistei „Viața Românească" 
(Radu Iftlmovici și Mircea Curtlcea- 
nu) etc. Articolele și studiile publi
cate de Echinox reflectă o preocu
pare serioasă pentru descoperirea și> 
lansarea unor valori remarcabile apar- 
tinlnd studenților clujeni.

N. TRIMES CU

0 PRECIZARf
Ovidiu Birlea publică în „Români® 

literară", 4, 1971, p. 13, un intere
sant articol intitulat „însemnări des
pre Făt-Frumos din lacrimă". Cunos
cutul cercetător scrie: .In vremea din 
urmă, o seamă de filologi au afirmat 
că modelul folcloric al basmului emi
nescian ar fi varianta Făt-Frumos cres
cut din lacrimă, cules din Stei-Bihor, 
satul de baștină al lui Miron Pompi- 
liu, prietenul lui Eminescu, publicat 
în 1961 de Teofil Teaha". Și mai de
parte: „Argumentele cu care adepții 
își susțin această aserțiune sînt de
duse din marea asemănare dintre cele 
două narațiuni. Intr-adevăr, asemă
narea este neașteptată între două va
riante pe care le separă aproximativ 
nouă decenii de existență, presupusă 
independentă. Dar tocmai această ase
mănare de grad maxim se întoarce 
împotriva filologilor amintiți și dove
dește că filiația este inversă, varianta 
bihoreană fiind tributară lecturii lui 
Eminescu". In continuare se argu
mentează ideea exprimată în ultima 
frază. Autorul are într-adevăr drep
tate; basmul eminescian este modelul 
basmului cules de T. Teaha și nu 
invers, cum s-a susținut, în cîteva 
rînduri, fără nici o bază temeinică. 
Ne pare bine că Ovidiu Bîrlea a a- 
juns la concluzia la care am ajuns 
noi, cu cîțiva ani în urmă, în articolul 
„Izvorul popular" al lui Făt-Frumos 
din lacrimă?", publicat în revista „A- 
teneu", 1968, nr. 7, p. 12—13, unde 
scriam în încheiere: „Textul inclus 
de T. Teaha în monografia sa dia
lectală asupra graiului din Valea Cri- 
șului Negru nu este decît basmul e- 
minescian, simplificat prin eirculație și 
relatat de un informator dotat cu 
modeste posibilități de povestitor*.

ION POPESCU

[RATĂ
In articolul „In jurul unei ediții din 

scrierile lui Eminescu', apărut în nu
mărul trecut al revistei, ultimele patru 
rînduri se vor citi astfel •

„Eminescu și-a publicat cronicile 
dramatice, articolele de politică in
ternă șl externă, precum și nuvela 
Cezara la Curierul de Iași".

Ultimul vers din poezia Aureolă de 
Mihai Ursachi, apărută In numărul tre
cut se va citi: „pe noi nouă înșine 
predestlnîndu-ne".



- - - - - - - - - - - - - - convorbirile „Cronicii** - - - - - - - - - - - - - - - -  
în ciclul de interviuri prilejuite de bilanțul cincinalului 1966-1970, 

publicăm in această pagină răspunsurile primite de la Acad. Cris- 

tofor I. Simionescu și de la pictorul Dan Hatmanu.

Acad. CRISTOFOR I. SIMIONESCU

PREZENTA ACTIVĂ A ȘTIINȚEI

— V-am ruga, tovarășe aca
demician, să vă referiți îndeo
sebi ia ceea ce reprezintă 
contribuțiile cultural-științificc 
ale lașului In ansamblul re
marcabilelor realizări ale cin
cinalului 1966—1970.

— începutul anului 1971 este 
prilej de bilanț nu numai pen
tru că se încheie un plan cin
cinal și se pornește spre altul 
ci, în primul rînd, pentru că 
alături de comuniști întregul 

nostru popor se pregătește să 
cinstească împlinirea a cinci 
decenii de la înființarea parti
dului de avangardă al clasei 
muncitoare din România.

Trecerea în revistă a efor
turilor și a roadelor care s-au 
reflectat în cifre și împliniri 
pe planul economiei, culturii, 
ridicării bunei stări are deci 
multiple rosturi. Ea este desi
gur menită să descătușeze noi 
energii, să creeze climatul u- 
nui avînt general spre mai 
binele poporului nostru.

Dacă oamenii muncii care 
servesc industria și agricul
tura pot, pe bună dreptate, să 
fie mîndri de realizările lor 
din acest ultim cincinal, făp
tașii din domeniul suprastruc
turii raportează și ei despre o 
muncă bogată în substanță, 
care a adăugat noi valori la 
patrimoniul științei și cultu
rii românești

La Iași, oraș cu constante 
contribuții și pe acest plan, 
cincinalul care a trecut a în
semnat, printre sitele, intra
rea în scena creației a unui 
nou și puternic detașament de 
cărturari.

Este, desigur, extrem de di
ficil să se cuprindă într-un 
spațiu restrîns ceea ce s-a 
petrecut în ultimii cinci ani in 

lașul cultural-știintific. Dc 
aceea as dori conștient fiind 
de la început că nu realizez 
decît o imagine palidă a con
tribuției ieșenilor în știință și 
cultură, să scriu despre ceea 
ce mi se pare că înfățișează 
prezente autentice, contribuții 
originale sau starturi pline de 
promisiuni.

Științele naturii merită cred 
să le cinstim mentionindu-'.e 
la început, deoarece în toate 
ramurile sale, dar mai ales in 
matematică, chimie și biolo
gie. eforturile s-au Îndreptat 
către domenii mai puțin explo
rate. iar fluviul tradiție; a 
ieșit cite puțin din matca sa.

Matematicienii. dezvoltind 
cercetări fundamentale și fun
damental orientate In dome
niul mecanicii, geometriei, te
oriei ecuațiilor derivate și 
cercetărilor operaționale. au 
sintetizat rezultatele lor în 
lucrări remarcabile. Spațiul 
restrîns nu ne îngăduie să 
cităm decît două : «Tratatul de 
elasticitate (1969) și .Homeo- 
morfisme cvasiconforme n-di- 
mensionale' (1968); ultima dis
tinsă cu premiul Academiei 
R. S. România pe anul 1968.

De fapt școala matematică a 
probat și în acest cincinal vi
goarea sa, munca prețioasă a 

înaintașilor care și-au făcut 
datoria pe deplin, pregătind 
un tineret de certă valoare, 
ce preia răspunderea progre
sului matematicii, deschizîn- 
du-i largi perspective de; vi
itor.

In fizică mi se par însemna
te cercetările teoretice și ex
perimentale din domeniul 
plasmei. Se întrevăd de pe a- 
cum noi orientări către un 
studiu multilateral al send- 
conductorilor. Aș remarca de 
asemenea apariția în acest in
terval, în Editura Academiei, 
a lucrărilor «Unde magneto- 
hidrodinamice' (1969) și .In
troducere în fizica tempera
turilor joase* (1970) etc.

In ceea ce privește chimia 
ieșeană se poate afirma că 
ea adaugă ramurilor sale cla
sice succese în domeniul po
limerilor și inginerie; chimice. 
Institutul de chimie macromo- 
leculară .Petru Poni* a de
venit in acest cincinal un pu
ternic centru de creație știin
țifică. apreciat in tară și pes
te hotare. De aceea trebuie 
subl n.ate rezultatele sale pri
vitoare la sinteză de poEure- 
tani. de noi compuși crgano- 
silicîci. schimbători de ioni, 
semiconductor! organici etc.

— Este de presupus că un 
cse~enea climat de eferves
cență creatoare a determinai 
o marcantă prezență științiiică 
a lașului fi oe plen editorial. 
Care sînt contribuțiile cere 
histrează cu preponderență a- 
cest lucru ?

Cîteva cărți publicate de 
ieșeni au caracter prioritar si 
s-au bucurat de o binemerita
tă apreciere. Dintre acestea 
«Automatizări in industr.a 
chimică* (1966), .Mecanochi- 
mia compușilor macromolecu- 
lari* (1967) (tradusă și în limba 
rusă), «Fracționarea compuși
lor macromoleculari' (1969), 
«Chimia stufului' (1965), .Isto
ria chimiei* (1965), «Polimeri 
heterociclici* (1970), .Manual 
de lucrări practice de tehno
logie chimică qenerală* (în 
trei părți; 1968—1970) sînt 

doar cîteva titluri.
Cele mai interesante inves

tigații științifice în domeniul 
biologiei s-au îndreptat spre 
studii privind remanenta în
grășămintelor chimice aplicate 
în mod succesiv asupra pro
duselor cerealiere sau cele din 
domeniul fiziologiei animale 
privind efectul interacțiunii 
dintre bioeîmpurile electro
magnetice aplicate din exte
rior asupra animalelor. «Ma
nualul de fiziologia animale
lor și a omului", publicat în 
1970 este o lucrare demnă de 
a fi menționată.

De asemenea prin publicarea 
monoqrafiei .Aspecte ale cer
cetării și dezvoltării adolescen
ților din R. S. România" (1969) 
s-a adus o contribuție deose
bită în domeniul cercetărilor 
antropologice.

Geografii ieșeni au elaoo- 
rat lucrări importante, intere- 
sind în special geografia Mol
dovei. Astfel «Cîmpia Moldo
vei (studiu de geomorfologie)', 
«Valea Bistriței*, , Colinele 
Tutovei* (cercetare geomorfo- 
logică*, «Tratat de topografie- 
cartografie*, «Geografia popu
lației și așezărilor din Româ- 
mia*, «Elemente de climatolo- 
g.e urbană* (curs) etc.

In ceea ce privește progre
sul agriculturii din județul 
lași este evident că el nu 
poate fi desprins de succese
le pe care oamenii noștri ae 
stăntă le-au înregistrat în a- 
ceastă ramură. Aș dori să 
subliniez doar rezultatele Sta
țiunii experimentale Podu 
Hoaiei sj realzănle pe planul 
publicațiilor ale cadrelor di
dactice de Ia Institutul agro
nomic. In afara Buletinului 
institutului care publică anual 
60—80 de lucrări originale, au 
apărut tratate de specialitate 
ca .Pomologia* (șase volume). 
«Flora R. S. România* (opt vo
lume), «Fitotehnia* (două volu
me) care au fost elaborate în 
colaborare.

In domeniul științelor medi
cale, alături de contribuțiile 
cadrelor didactice de la Insti

tutul de medicină și farmacie, 
s-au impus în acest cincinal 
și cele ale cercetătorilor de 
la Institutul de sănătate pu
blică și cercetări medicale. 
Referindu-ne la realizările con
cretizate în tratate putem sub
linia apariția unor valoroase 
lucrări ca „Otorinolaringolo- 
gie* (vol. I. și II, 1965), «Com
portamentul aberant în rela
țiile cu mediul" (1970). 
«Fiziologie* (1969) etc. Tot
odată trebuie să menționăm re
vista «Medico-chirurgicală" ca
re apare sub egida Societății 
de medici și naturaliști din 
Iași și care constituie una din 
cele prestigioase reviste me
dicale din țară. In paginile ei 
sînt publicate anual în jur de 
150 articole originale ale 
corpului medical din centrul 
nostru universitar, din alte 
centre universitare medicale 
din țară și de peste hotare.

Sînt desigur multe alte exem
ple care probează virulenta 
cu care cercetătorii ieșeni au 
atacat cîmpuri neexplorate în 
științele naturii sau în științe
le aplicate. Astfel inginerii din 
diferite discipline și-au sudat 
investigațiile mai profund de 
realitatea construcției socialis
te, fapt relevat și de numărul 
mare de brevete obtinut în 
acest cincinal.

— In acest sens, cifrele ar 
fi desigur, in măsură să su
gereze dimensiunile succese
lor dobindite.

— Menționînd doar realiză
rile din învățămîntul superior 
politehnic atingem cifra de 62 
invenții și inovații, fată de ’.9 
cîte s-au înregistrat în prece
dentul cincinal. Pentru majo
ritatea lor s-au emis brevetele 
si e bine să subliniem că nu
mai în 1970 numărul invenți
ilor s-a ridicat la 25. Unele 
dintre acestea s-au bucurat de 
aprecieri deosebite la expozi
țiile internaționale, cum este 
invenția «Metodă și mașină 
pentru ascutit burghie helico- 
idale*, expusă la Salonul din

S. TEODOROVICI
(Continuare în pag. 11-a)

Este un moment al gîndurilor noas
tre despre trecut și despre viitor, 
întreaga tară are acum — cu o- 
ciazia sărbătoririi semicentenarului 
partidului — prilejul să facă un bi

lanț cuprinzător al realizărilor, să traseze 
coordonate ■ viitoare. Credem că momentul 
acesta sărbătoresc prilejuiește și oamenilor 
de artă o privire rememorativă asupra feno
menului artistic. Ca pictor cu o îndelun
gată activitate creatoare în orașul Iași, ca 
președinte al Filialei Uniunii Artiștilor Plas- 
uci cunoașteți foarte bine acest domeniu de 
creație. Cum 1-ati putea caracteriza ?

— Este adevărat. Momentul ne prilejuiește 
o plăcută privire sintetică asupra artei plas
tice care s-a iăurit ia Iași în decursul ani
lor. Ne referim totdeauna, atunci cînd e 
vorba de această privire retrospectivă, la o 
veche si faimoasă școală ieșeană de pictură, 
al cărei specific voi încerca mai încolo să-l 
definesc, ne referim deci la cîteva nume mari, 
cum ar ii Tonitza. Dimitrescu, Pallady, care 
au dat artei naționale un alt relief. Oricît 
am vedea în acești artiști rezultante ale ar
iei naționale românești, nu putem trece cu 
vederea că ei au trăit o mare parte din timp 
la Iași, și că a trăi în acest colț de țară în
seamnă a gîndi într-un anume fel, a gîndi 
arta Intr-un anume fel. Luînd deci ca punct 
de primă referință arta de mare tradiție ie
șeană, vom spune că ceea ce a urmat după 
război, a lost o preluare a tot ce a însem
nai bună tradiție, dar — și aici e lucrul 
cel mai important — mai cu seamă o îm
prospătare a unghiului de vedere, cu totul 
nouă, cu totul acordată aspirațiilor artei con
temporane

— nea pe fondul unei tradiții de mare 
elevație plastică, un impuls creator nou. m 
pas cu cerințele artei moderne. Fără a torta 
ideile, nu vi se -pare totuși că în tor ceea 
ce se face cu temeinicie acum la Iași în ar
tele plastice este parcă o continuitate a u- 
nei vechi și bune mentalități în care au cre
zut cei dinaintea noastră cu aiti.ta seriozi
tate ? Mă refer deocamdată la conștiinciozi- 
atea de ordin tehnic

— Fără doar si poate. Deși am amintit de 
cei trei mari artiști care au lucrat la Iași, 
deși se cunosc foarte bine tribulațiile lor in 
vremea cînd lucrau în lașul Academiei de 
arte, nu putem uita că in școala înaltă de 
arte frumoase de la Iași au predat cltiva 
profesori cărora nu e cazul să le facem noi, 
atît de tîrziu. procese estetice ci carora cu 
toții le recunoaștem o perfectă cunoaștere 
a meseriei, o mare seriozitate în judecarea 
fenomenului plastic. Unii dintre acești pro- 
tesori de Academie au fost si artiști — o 
adevărat, de respirație mai mică — dar au 
fost artiști. De pildă, într-un Gheorghe Po- 
povici, într-un Stahi. într-un Bardasare, in- 
tr-un Troteanu găsim și azi calități pictu
rale remarcabile și, mai înainte de toate, 
seriozitatea cu care probabil se apropiau 
de șevalet. Ei bine, după ani de încercări 
și dibuiri, prin care au trecut de altfel mai 
toți artiștii țării după cel de al doilea răz
boi plastica ieșeană pare să se a- 
șeze într-o albie sigură, în care își găsesc 
locul doar vocațiile autentice, în care este

DAN HATMANU

...ACEASTĂ DESCHIDERE
SPRE CONTEMPORANEITATE

prețuită — si nu în ultimă instanță — serio
zitatea meseriei.

— De cîte ori s-a vorbit de plastica ie
șeană, s-a avut în vedere același leit-motiv, 
la un moment dat puțin stânjenitor, prin re
petarea lui, dincolo insă de realități. Este 
voiba de relația vechea generație — noua 
generație. Ba, și de generația de mijloc. Nu 
credeți că ne aflăm în fata unei false pro
bleme ?

— Nu putem trece peste niște preluări. 
Lucrurile sînt evidente în arta unuj Mihăi- 
lescu-Craiu, de pildă, care a luat mult din 
Tonitza și din Ștefan Dimitrescu. dar nu e- 
lementul acesta e cel mai important. Impor
tant e faptul că artiști din generația lui 
Craiu au preluat dar au și inovat, acordîn- 
dn-și posibilitățile de realizare la tonul ge
neral modern. Bineînțeles, unul mai mult, 
altul mai puțin. Deci nu o falsă relație bă- 
trîni—tineri ar trebui să avem In vedere la 
Iași, ci o osmoză dinamică, aliată mereu sub 
semnul înnoirilor de concepție, dar și al noi
lor gusturi ale publicului.

— Care evoluează ...
— Hotărît. Fără însă a avea aici în ve

dere publicul snob, ci acel public care, ca 
și în vremea lui Pallady, de pildă, aspiră 
mereu spre o frumusețe autentică, deși — și 
asta este foarte bine — este pus adesea să 
facă și eforturi de înțelegere, atunci cînd e 
vorba de o formulă nouă, de un act experi
mental chiar. Acest public a fost pus la un 
moment dat în situația să judece și aspecte 
noi. Prin apariția la Iași a unor artiști ti
neri, care s-au iormat altfel decît înaintașii 
lor, s-a creat impresia unei antinomii. De 
aici și repetarea formulei generațiilor, pre
luată cu ușurință de condeiele grăbite. In 
realitate este vorba de apariția, pe fondul 
unei arte românești tradiționale, a unor noi 
formule plastice, de cele mai multe ori o- 
puse vechilor formule, dar care ca și cele 
vechi, și-au găsit imediat admiratorii, publi
cul. Deci nu o relație antagonică artă veche 
— artă nouă, ci o coexistare spectaculoasă 
de formule, de viziuni, de modalități, cum 
vreți să le zicem, din care publicul rămîne 
avantajat, în sensul că poate alege, poate 
prefera, poate compara, își poate manifesta 
aderența sau insatisfacția.

— Și acesta este elementul cel mai bun, 
cel mai tonifiant în cadrul unei mișcări plas
tice ca cea de la Iași, oare simțea nevoia 
unor primeniri. Credeți însă că fenomenul 
plastic ieșean rămîne unul regional sau se 

integrează mișcării artistice generale a țării ? 
Ce contribuție originală aduce lașul în do- • 
meniul artelor plastice I

— Fenomenul plastic ieșean este o com
ponentă a celui național. E adevărat ca a- 
tunci cînd se vorbea de vechea școală ie
șeană de pictură erau luate în considerație 
elemente de natură geografică, și aceasta nu 
în mod întîmplător, ci pentru că peisajul de 
aici, de o frumusețe necordundabilă, a in
fluențat direct pe artiști, prin solicitarea ge
nului peisajului, cit și indirect, prin între
ținerea acelei stări de spirit mereu deschisă 
reveriei mereu proiectată pe irizările de o 
rară strălucire ale dealurilor Cetățuiei, Ga- 
latei, Șorogarilor. Am iorța lucrurile dacă 
am judeca în același fel mișcarea plastică 
ieșeană actuală, care răspunde unor alt iei de 
comandamente estetice și sociale. Nu este 
de neglijat locul acesta in care își duc viața 
oamenii de artă ieșeni; cineva ar putea, de 
pildă, în mod științific, să stabilească în ce 
măsură microclimatul de aici inlluențeazd pe 
cel ce produc artă : nu este deci de neglijat 
acest lucru, dar dominanta creației actuale 
ieșene se structurează dincolo de coordona
tele geograiice, și prin aceasta ea aspiră con
știent la condiția de universalitate. M-ați în
trebat ce contribuție originală aduce lașul în 
domeniul artelor plastice. E greu de spus e- 
xact acest lucru, dar pot aproxima: plastica 
ieșeană impune în momentul de față un ape
tit pentru culoarea rafinată, pentru materia 
nobilă, iar prin diversitatea sa de stiluri aco
peră o arie tematică extrem de vastă, care 
poate satisface cele mai diferite preferințe. A- 
lături de un făuritor de spatii colorate se a- 
ilă un narator fabulos, alături de un scrutător 
al materiei nobile, dobîndită prin savante su
prapuneri de culoare, fabulează cu dezinvol
tură un îndrăgostit de eresuri vechi sau de 
epopei contemporane

— în felul acesta, arta plastică ieșean a 
are o largă deschidere spre contemporanei
tate și ea trebuie să tindă mereu spre uni
versalizare. să se ferească de acea auto- 
multumire călduță, care treptat claustrează 
si sufocă

— Artistul trebuie să fie mereu treaz. Tre
zia lui înseamnă tinerețe, înseamnă noutate, 
înseamnă adevăr. Or, publicul caută mereu 
aceste Însușiri. Cînd nu le mai găsește, se 
plictisește și efectul 11 simte imediat artis
tul, cu destulă neplăcere

— Credeți că în plastica ieșeană a ultimi

lor ani s-a produs o mutație valorică ? Dacă 
aa. în ce constă ea î

— Vorbeați mai înainte de acea deschi
dere a artei de aici către contemporaneitate, 
către marile probleme ce frămîntă lumea con
temporană. Ei bine, această deschidere în
seamnă elementul de noutate, mutația valo
rică la oare vă relereați. A avea conștiința că 
trăiești într-o lume ce-și are profundele ei în
trebări despre sine, și a te strădui să transpui 
această lume să te faci ecdul ei, iată o men
talitate nouă. Faptul că cei mai buni artiști 
se gîndesc cu seriozitate la perfecționarea mij
loacelor de creație, că se gîndesc ca aceste 
mijloace, aceste unelte nobile, să le pună în 
slujba societății noi, a idealurilor ei comu
niste, este de natură să ne bucure. Seriozi
tatea cu care se face azi pictură la Iași este 
de bun augur pentru plastica românească.

— Vă rog să vă referiți acum la perspec
tiva activității artiștilor plastici ieșeni, in lu
mina sărbătoririi semicentenarului partidului.

— încă din anul trecut numeroși artiști au 
prezentat proiecte de compoziții care se în
scriu în vastul plan tematic ce va însemna în 
fapt expozițiile jubiliare de Ia Dalles și de 
la sala Victoria din Iași. Se lucrează foarte 
mult. Credem că expozițiile de care am po
menit vor reflecta posibilitățile autentice ale 
artei românești contemporane se vor consti
tui într-un forum de artă umanistă. Sperăm 
că în luna mai vom vedea expoziții de mare 
ținută artistică.

— Mi-aș permite ca, în numele revistei 
„Cronica", ale cărei pagini au stat mereu 
deschise și artiștilor plastici ieșeni, să trans
mit prin idv. acestor talentați artiști, cuvinte de 
succes deplin. Revista noastră va urmări cu 
interes și va populariza tot ce înseamnă vo
cație autentică, muncă și, <de ce nu, genia
litate. Vă mulțumesc.

V. GORUN



teatrul Vasile Alecsandri

CUM SE JEFUIEȘTE O BANCĂ
In activitatea teatrelor există și ne

cesități repertoriale care implică pro
gramarea unor divertismente, fără alte 
pretenții. Ele au avantajul — cînd sînt 
ji reușite — de a aduce în sălile de 
spectacol un public numeros, creîndu-1 
acestuia cel puțin simpatie pentru in- 
terpreții care, în piese de acest fel, se 
bucură, în genere, de partituri apte a 
avea „priză” în staluri și balcoane.

Come si rapina una banca a autoru- 
ui italian Samy Fayad (numele îi sună 
straniu din cauza origini.i sale libane
ze), reprezintă tocmai un astfel de text, 
nilarianit, ușor insolit, agrementat de o 
ironie blinda, viziri d spiritul gălăgios 
și certăreț, delăsarea și promiscuitatea 
napoletană. Așa se explică, desigur, și 
premiul pe care piesa lui Samy Fayad 
l-a .cucerit” — cum ne informează pro
gramul de sală al Teatrului Național — 
■n anul 1966. Pentru publicul de la noi, 
ironizarea situațiilor și a firii oamenil
or de acolo rămîne mai palidă în efec
te. în schimb, are ecou modul în oaie 
intriga, personajele, verva comică, se 
îmbină într-o țesătură mai mult fante
zistă, apelînd la supoziții hazlii. De 
pildă, față de minuțiia „științifică* a 
gangsterilor, a marilor spărgători anglo- 
•axoni, flegmatici și gravi, — cum ar 
putea să apară acțiunea, similară în 
intenție, a unor napoletani naivi și fle
cari, mitomanii, lipsiți de simț practic șl 
de orice resurse de trai ? Autorul dez 
voltă cu mult antren această ipoteză 
auțin probabilă, și se amuză copios pe 
socoteala concetățenilor săi, fără gra

teatrul de comedie

A L C 0 R Șl MONA 
muzical după „Steaua fără nume“ de Mihail Sebastian

Pe scena Teatrului de Comedie mn- 
ticalul Sandei Mânu, nu este prima în
cercare de acest lei (în stagiunea tre
cută existase „Mandragora" — specta
col agrementat cu muzică ușoară sem
nată de Ștefan Zorzor), dar este prima 
dusă pînă la capăt, iar meritul ei este 
și acela de a-și fi asumat toate riscu
rile unui început de drum propriu-zis. 
Căci nu mai avem de-a face și nu tre
buie să discutăm Steaua fără nume (de 
Mihail Sebastian), ci Alcor și Mona 
(muzica: Camelia Dăscălescu, adapta
re : Sanda Mânu, versuri; Flavia Bu- 
tef), un muzical propriu-zis, un scena
riu după o operă clasică, în care au 
fost introduse cuplete și momente co
regrafice pe o muzică gindilă și scrisă 
ca parte integrantă a acestui gen de 
spectacol.

Pe noi nu ine va interesa Insă în ce 
măsură a fost respectată litera textu
lui lui Mihail Sebastian, nici dacă n-a 
fost deloc modificat spiritul operei sa
le ci direcția în care s-a efectuat de
plasarea accentelor piesei, din dorința 
închegării urițji alt gen de spectacol: 
muzicalul. Numai din acest punct de 
vedere îi vom reproșa Sandei Mânu că, 
încercînd să ocolească melodramatis- 
mul, a căzut, în finalul reprezentanției, 
in dulcegărie, plecarea Monei puțind 
să nu mai însemne mare lucru, din mo
ment ce profesorul Miroiu descoperă 
că pe una dintre elevele sale, pe cea 

studioul i.a.t.c.

MATERIALUL CREAȚIEI ACTORICEȘTI
Vizionînd spectacolul „Caragiale... dar nu teatru" am pă

truns, de fapt, Intr-unui din laboratoarele de creație ale 
artei actorului. Este vorba de acțiunea psihofczică care 
constituie materialul creației autorului, forma specifică a 
ideii în teatru. După cum se știe, mijloacele de expresie 
ale actorului sînt: înclinația de a depăși individualitatea 
proprie, apropiindu-și individualități străine, apoi o deo
sebită mobilitate fizică aptă să-i modifice fizionomia corpo
rală. inflexiunile vocii și debitul verbal.

.Arta actorului — scria Tudor Vianu în 1941 — nu este 
o copie a operei literare, ci o prelungire și culminare a ei. 
In reprezentarea scenică, actorul nu poate retrăi identic 
stările personajului interpretat. Singurul sentiment pe 
care-l poate trăi este unul pur atitudinal, capabil de a se 
însoți, în mod îiresc, cu orientările inteligenței sale".

Așadar, despre o trăire deplină, continuă și care să iden
tifice actorul cu caracterul personajului interpretat tiu se 
poate vorbi. Eroul literar din textul dramatic este numai un 
punct de plecare ce capătă realitate obiectivă deplină în 
clipa în care începe să trăiască pe scenă. Astfel, actorul 
(abstract gînditor, intermediar sau concret-iintuitiv, imagi
nativ sau siituativ) se deSinește ca un coautor al persona
jului.

Spectacolul studenților de la I.A.T.C. (sala .Cassandra”) 
propune tocmai o asemenea demonstrație de virtuozitate. 
Experimentul oare în cazul de față captează .interesul tutu
ror categoriilor de spectatori — s-a realizat, după cum era 
si firesc, pe un text de Caragiale, dar nu o piesă de teatru. 
Au fost rediimensionate scenic proze și versuri din opera 
ilustrului nostru clasic.

Scenariul elaborat de oonf. univ. Sanda Mânu și lector 
Victor Moldovan și-a propus să ne prezinte un Caragiale

vitate și fără răutăți, într-o manieră 
burlescă, suprapusă procedeelor neorea
liste. Ca să scape de greutăți, o familie 
foaTte săracă, fără lucru, se decide, In 
cele dm urmă, să jefuiască o banca. 
Se duc toți: soț cu soție, bunic, fu», 
fiica „sedusă și abandonată” gata sa 
devină mamă. Culmea peripețiilor haz
lii este atinsă cînd Giuliana, în toiul 
febrilelor activități „gangstereșt:” ale 
familiei, este cuprinsă de durerile naș
terii și chiar naște. Totul se termină 
cu un happyend, directorul băncii, care 
era gata să anunțe poliția, descoperind 
că spărgătorii nu erau alții decît cei 
din familia Giulianei, tînăra pe care, 
bineînțeles, o adora si căreia îi va sa
crifica totul. Ca replică și dezvoltare 
a tramei comice, piesa este abil scrisa 
pigmentată chiar și cu un rudiment dc 
„problemă" : Agostino, soț și tată atît 
de încercat de sărăcie, are o fixatune. 
considerindu^se (inventator și autor, in
tre altele, a unui „clarinet cu pedală", 
menit a înlocui efortul suflătorilor. Re
gia tînărului G. Teașcă a condus Ia o 
transpunere destul de cursivă a textu
lui, printr-o mișcare alertă, caracteris
tică. însă fără a aăsi un unqhi de ve
dere unificator. Probabil că piesa i s-a 
părut insignifiantă pentru a merita un 
asemenea efort. Mă gîndesc, de pildă, 
că accentuînd o linie parodistică, po- 
nită de la date atît de cunoscute din 
unele filme neorealiste, cu femei cer
tărețe și duioase totodată, cu fete nai
ve si băieți cam sărăcuți cu duhul (în
să drăguți și .buni") — spectaco.ul ar 

pe care o medita o cheamă nici mai 
mult nici mai puțin decît Monica, adică 
o Monă mai mică, inclusiv perspecti
va optimistă <ș.c.l. Dar, cum muzicalul 
nu înseamnă numai comedie muzicală, 
autoarele lui ar fi putut să nu recurgă 
la o asemenea edulcorare idilică, i>e 
care receptivitatea publicului a sanc
ționat-o demult.

O altă observație este aceea că, deși 
muzicalul acesta este, tehnic, bine tă
cut, dlnd senzația de rotund și de îm
plinit, muzica sună totuși foarte a ve
chi și chiar dacă Sanda Mânu a încer
cat să cîștige spectatorul pentru un 
gen nou, servindu-se de o muzică cu a 
cărei factură publicul larg era obișnuit. 
Inconsecvența aceasta se reflectă în 
imaginea de ansamblu a reprezentației 
care paradoxal, nu-ți dă nici o clipă 
impresia că asiști la o noutate.

Altfel, Stela Popescu are suficient 
farmec pentru ia ne cuceri de la pri
mele replici și chiar dacă nu vom re
găsi toată delicatețea sufletească a Mo
nei din «Steaua fără nume". Necunos
cuta din Alcor și Mona nu este o pre
zentă scenică mai puțin viabilă, ci mai 
convingătoare în consistenta persona
jului ei. în duritatea femeii care a lup
tat pentru a ajunge Ia o condiție so
cială. precară in fond, dar la ale cărei 
avantaje nu poate renunța. Nu e mai 
puțin adevărat însă că tocmai acest lu
cru ar fi trebuit să amplifice drama lu! 

fi găsit puncte de referință mai precise 
pentru publicul de la noi. Ceva, în sen
sul acesta, s-a încercat, însă cam timid 
și fără aplombul necesar al unor inter
pret! .mănușă". De exemplu, Lidia Ni- 
colau a încercat vizibil să compună o 
soție gureșă și devotată, în stil italian, 
dar nu a găsit nota, tratînd prea în 
qrav, prea traqic, personajul. Succesul 
spectacolului se datorește în cea mai 
mare măsură lui Virgil Raiciu, nu nu
mai pentru susținerea unei partituri în
tinse, ci și pentru nuanțările sale, prin 
știința de a servi poantele, prin pasta 
ușoară a compoziției la care, poate, s-ar 
fi cerut un accent în plus pentru a jus
tifica, prin vîrstă și .condiție fizică" 
imposibilitatea de a afla de lucru. Cel 
mai stăpîn pe rol. și mai savuros în 
efecte, stăpînindu-și din plin mijloace
le comice, este AL Blehan (bunicul). 
Virginia Carabin-Raiciu realizează, cu 
un simt evident al situatei burlești, 
schița de portret a unei văduve necon
solate Dintre rolurile expresiv Inter
pretate mai citez deqajarea candidă a 
lui Valeriu Oteleanu (Tonino) și contri
buții e '.ui C. Sava (profesorul), Saul 
Talșler (Directorul). Rolul Giulianei e 
jucat fără prea mari ambiții de Antoa- 
neta G’.odeanu.

Nu din falsă pudoare ci din convin
gerea că spectacolul ar fi putut avea 
ținută, mai adaug că regizorului îi re
venea, între altele, și grija de a elimi
na o serie de vulgarități total lipsite 
de sare. A .vina" un ropot de aplauze 
printr-o înjurătură sau prin repetarea 
căderii pantalonilor bunicului (știu, este 
indicație în text, dar depinde de felul 
cum se execută indicația) mi se pare 
cu totul precar, — ca să folosesc un 
eufemism. Decorul, semnat tot de G. 
Teașcă. redus și sugerator în prima par
te, este țipător, coloristic lipsit de qust, 
în a doua parte.

N. BARBU

CIHSIIRtA MEMORIU 
LUI VICTOR ION POPA

timp întrucît asemenea manifes
tări stau sub zodia unei stele 
capricioase : pînă ce te orientezi 
asupra poziției, lumina ei pălește.

E vorba de rodul a două 
excursii de documentare pe ca
re studenții anului II al Facul
tății de arte plastice de la Insti
tutul pedagogic Iași le-au făcut 
în nordul Moldovei, vizitînd atît 
monumentele de artă feudală, 
unice în tezaurul nostru istoric, 
cît și principalele întreprinderi 
industriale. Sub îndrumarea unor 
cadre didactice (Adrian Podolea- 
nu, Vladimir Florea, D. Căilea- 
nu, Fr. Bartok și Emilia Armea- 
nu) studenții au luat contact cu 
realitatea din afara atelierelor, 
rezultatul constituindu-1 o serie 
de lucrări în care se oglindește, 
redată cu o sinceritate captivan
tă, poezia așezămintelor seculare 
și vigoarea pe care o respiră 
tînăra cetate industrială suce
veana.

Mihaela Dimitrovicî, Ana Grasu, 
Dan Cepoiu, Maria Aștefănesei, 
Mihai Iațeșin și Marius Granberg 
ne-au oferit notații de o prospe
țime juvenilă, convingătoare în 
ceea ce privește talentul lor și 
totodată asupra utilității unor a- 
semenea „evadări". Acuarelele și 
uleiurile semnate de ei au adus 
în sobra sală a Universității ie
șene lumina filtrată prin gene 
de codri și căldura furnalelor 
albe, asemeni unei ademeniri 
spre drumeție studioasă. •

Ne facem o datorie în a re
marca, fie și cu întîrziere, ținuta 
elevată în acestei expoziții.

Miroiu, devenită în scenariul muzicalu
lui mai mult o dramă a erorii. întrucît 
Mona rămîne ea însăși, nu cea pe care 
o vede Miroiu într-o noapte de draaos- 
te — pierderii purității i se refuză o 
altă întoarcere la puritate decît cea 
iluzorie.

Prea palid ca prezență scenică pen
tru configurarea dramei lui Miroiu, Sil
viu Stănculescu subliniază nota lejeră 
a spectacolului, iar putinele sale stînq"- 
cii pot trece ușor drept ale personajului.

Intre meritele de necontestat ale re- 
qiei Sandei Mânu va trebui să mențio
năm in primul rînd redescoperirea u- 
nor autentice valori actoricești, pe care 
spectacolul Ie situează în prim-planul 
realizării artistice: Ina Don, excelentă 
în Domnișoara Cucu și Iurie Darie, de 
o sclipitoare nonșalanță în Grig. Apoi, 
tot pe linia redescoperirii potențialului 
interpretativ al unor actori nu întot
deauna folosiți la valoarea lor, impu
nerea unui reușit cuplu de comici mu
zicali : Dem. Savu și Dumitru Rucă- 
reanu.

Crochiuri de o remarcabilă pregnan
ță scenică realizează Aurel Giurumia 
(profesorul Udrea) și Nina Zăinescu 
(Eleva). Funcțională, scenografia lui Dan 
Nemțeanu asigură fluența spectacolului, 
fără ostentații de revistă, dar și fără 
sporul de strălucire pe care putea to
tuși să-l aibă un muzical de factură 
strict comică.

Coregrafia semnată de Marius Zirra 
și conducerea muzicală datorată lut 
Gerhard Romer contribuie efectiv la 
reușita de ansamblu a acestui specta
col care-i oferă Teatrului de Comedie 
un precedent și o valoare de referință. 
Atît prin calitățile cit și prin neîmpli
nit ile sale, finind — după cum spuneam 
— în primul rînd de înțelegerea limi
tată a noțiunii de muzical.

VICTOR PARHON

Sub egida Comitetului pentru 
cultură și artă al județului Vas
lui, vor avea loc între 8—11 a- 
prilie a.c. «zilele culturale Vic
tor Ion Popa". In felul acesta, 
variata operă ca și personalita
tea acestui fin om de cultură 
vor fi readuse în actualitate cu 
prilejul împlinirii unui sfert de 
veac de la moartea sa. Un pro
gram divers, la care sînt invitate 
să participe personalități din 
București și din Iași, va prezenta 
publicului diferite fațete ale ta
lentatului scriitor, grafician și om 
de teatru care a fost Victor Ion 
Popa. Astfel, în afara unei se
siuni de comunicări la care vor 
lua cuvîntul, printre alții, prof. 
N.I. Popa, fratele scriitorului și 
regizorul Sorin Popa, fiul său, vor 
fi prezentate spectacole cu piese 
de Victor Ion Popa (teatruț din 
Bîrlad și alte teatre din țară) și 
va fi organizată o expoziție cu 
grafică de Victor Ion Popa, în 
afara expoziției închinate celor 15 
ani de activitate ai Teatrului „Vic
tor Ion Popa" din Bîrlad.

Pentru permanentizarea memo
riei acestui mare om de cultură, 
la Bîrlad se va inaugura un bust, 
iar la Dodești va fi așezată o 
placă pe casa natală, cu care pri
lej căminul cultural din comună 
va primi numele de „Victor Ion 
Popa".

De asemenea. Comitetul jude
țean Vaslui pentru cultură și artă 
pregătește întocmirea unei cu
legeri omagiale care va fi ilus
trată cu grafică de Victor Ion 
Popa.

E o inițiativă dintre cele mai 
binevenite, impresionantă prin pro
porțiile desfășurării și prin ar
doarea cu care oamenii de cul
tură din Vaslui și Bîrlad o pre
gătesc.

T. V.
A fost, desigur, o glumă. Nu 

în întregime, ci doar sub aspec
tul tonalității și debitului comen
tariului. Evenimentul căpăta o 
notă de senzațional, atribut care, 
de fapt, nu lipsea faptului vi
zat : acum cincizeci de ani și-a 
inaugurat la Cluj activitatea un 
Studio cinematografic, în cadrul 
căreia și-a făcut debutul și ma
rele Alexander Korda.

A fost o glumă, pentru că 
maniera „evenimentului senzațio
nal" își are epoca ei, azi depă
șită. Nu este lipsit de efect să 
o utilizezi în evocarea respecti
vei epoci, dar mai mult cu func
ție de coloratură. Tocmai de 
aceea, treeînd-o în rîndul tele- 
glumeior, să o apreciem ca atare, 
nu fără a remarca, în același 
timp, neastîmpărul lui Marin Tra
ian, care, ca orice bun publicist, 
luptă împotriva monotoniei.

De altfel, nu numai sub acest 
aspect, oarecum lateral, este de 
consemnat contribuția gazetarilor 
la adjudecarea unui tot mai pro
nunțat relief diferitelor emisiuni 
TV. Lor le datorăm, la urma 
urmei „Studioul N", care, oricît 
de controversat, concretizează o 
idee fecundă. Catinca Ralea — în 
pofida unor recente „bare* — și 
Tudor Vornicu sînt, în emisiune, 
prezențe catalizatoare, dinamiza
toare, ca sistem de referințe în
tr-un adevărat ocean de eveni
mente social-culturale, aduse tan
gențial în discuție. Categoric, so
luția concretizată prin acest Studio 
N este preferabilă tuturor celor 
anterioare, prea legate de zîmbe- 
tul stereotip al prezentatorului

„MATEI MI11O“ 
Pf SCENA LIRICĂ

La opera din Iași se află în Pre~ 
ffătire spectacolul cu opera bufă 
„Matei Millo* care va fi oferit în 
premieră pe țară la începutul lunii 
aprilie.

Pentru cititorii „Cronicii', diri
jorul Traian Mihailescu, autorul 
lucrării, a răspuns la cîteva în- 
trebări ;

— Ce va determinat să scrieți 
această lucrare ?

Intenția de a crea o operă bufă 
am avut-o mai de mult. Inițial 
a fost un proiect vag, însă cu 
timpul transpunerea în fapt a 
ideii mele a devenit o necesita
te, mai ales după sugestia feri
cită a unui coleg care m-a în
demnat să mă gîndesc la trans
punerea într-o operă a vodevi
lului Iul Alecsandri .Millo di
rector* sau .Mania posturilor*. 
Citind din acest unghi textul 
mi-am dat seama că el poate fi 
adaptat și tratat cu succes la 
libret de operă bufă, datorită atît 
calităților scenice, cit și muzica
lității sale. Este de altfel bine 
cunoscut că factorul primordial 
care asigură succesul unei opere 
bufe îl constituie calitatea libre
tului.

— Ce ne puteți spune despre 
concepția muzicală a lucrării ?

Am căutat să îmbrac lucrarea 
mea într-o formă muzicală adec
vată textului tui Alecsandri.

In esență, lucrarea este o sa
tiră la adresa moravurilor poli
tice post-pasoptiste, cu ecouri va
labile orieînd. In consecință, atît 
melodicitatea cit și conținutul ar
monic sînt tratate într-un stil ce 
se mulează pe caracterele perso
najelor. Am căutat să subliniez 
coloritul, de epocă si umorul jo
vial pe care fiecare personaj îl 
presupune.

— Cine contribuie Ia realizarea 
spectacolului ?

Regia artistică a fost încredin
țată lui George Zaharescu, iar 
scenografia este semnată de Hris- 
tofenîa Cazacu.

A. M.

„șarmant* și de tele-cofetăria di
vertismentelor muzicale. Chiar 
dacă uneori inegal sau sub nivelul 
intențiilor, Studioul N se dove
dește o emisiune viabilă și, aș 
îndrăzni să zic, asta tocmai da
torită valențelor sale publicis
tice.

Un argument de greutate în 
considerarea contribuției publiciș
tilor la elevația și finalitatea ma
joră a emisiunilor TV o consti
tuie apoi conferințele de presă. 
Care, e drept, \nici ele nu sînt 
perfecte. Dar au farmecul mari
lor confruntări, angajînd un re
marcabil patos publicistic în in
tervențiile reprezentanților presei, 
menite a aduce în discuție, la 
cel mai înalt nivel de responsa
bilitate socială a' domeniului a- 
bordat, probleme de ardentă ac
tualitate.

Să încheiem cu emisiunile în 
care sînt prezentate, pe rînd, ju
dețele țării în tumultuoasa lor 
devenire și să conchidem că, în 
cadrul Televiziunii, se realizează, 
sub ochii noștri, o tot mai spo
rită și eficientă investiție de spi
rit publicistic. Consolidînd cer
titudinea că publicistica a cîștigat 
definitiv bătălia unei depline re
cunoașteri a dreptului de compe
titivă participare la alcătuirea 
programelor TV. Din care, de 
altfel, tele-jurnalul, tele-globul etc^ 
n-au lipsit mai niciodată. După 
cum nu vor mai putea lipsi, Pe 
viitor, nici conferințele de pre
să, nici reportajele, nici iniția
tivele altor și altor redutabili 
publiciști, cărora televiziunea are 
toate motivele să le deschidă un 
larg, necesar, credit tele-profe- 
sional.

al timpul»! nostru, altemînd cu dis
creție accente de ironie, fabulos gro
tesc, și absurd. Dilatînd fabula con
centrată pînă la proporții terifiante, 
în spectacol se demască vidul vieții 
burgheze, moftul, afectarea, mistifica
rea. impostura și parodia.

Astfel, .Mitică", .Calul dracului". .Primăvara". .Cum se 
înțeleg țăranii", «Dâ-dămult — mai dă-dămult* .Idila", .Fără 
noroc", «Cameleon femeie", .Cănuțâ om sucit" și ..Moșii* de
vin structuri unitare, a căror vizualizare scenică s-a reali
zat intr-un registru de distincție și elevate spirituală. Sen
timentul .pur atitudinal" pe care-l caracteriza Tudor Vianu, 
s-a implicat in acțiunea scenică în punctul de vedere din 
interpretarea actorului.

Textul literar a devenit un punct de plecare pentru înțe
legerea dialectică și sintetică a personajelor, un punct de 
plecare al fanteziei regizorale — inspirația și ponderea aflîn- 
du-se într-un permanent consens — în același timp însă, un 
punct de convergență, o axă către care a gravitat întreg an
samblul de modalități scenice. Ne putem îngădui afirmația 
că, în cazul de față, spectacolul în discuție nu este o copie 
a operei literare, ci o prelungire și o culminare a ei".

Plastiicizarea fabulei scenice prin pantomimă, dans, muzică, 
prin extinderea spațiului de joc, în fosă, în sală, pe scări 
detașarea în imaginar, claritatea și expresivitatea conven
ției, delimitarea realului de fantastic, toate acestea au avut 
în vedere metode moderne în formarea actorului, cuvîntul 
și mișcarea devenind componentele expresiei scenice.

Spectacolul de la I.A.T.C. se înscrie ca o probă elocventă 
de profesiionailitate în ce privește nevoia de a moderniza ai- 
ta actorului după criterii științifice, este un reușit examen 
practic de pedagogie teatrală aplicată, la care și-au adus 
contribuția actorii-studenți: Mircea Bibac, Ion Colomieț, 
Mircea Diaconu, Margareta Krauss, George Mihăilă, Gelu 
Nițu, Carmen Slrujac și Nina Zăinescu. într-un asemenea 
spectacol, ordinea alfabetică este singurul criteriu de a pre
zenta distribuția.

GEORGE GENO1U

RW Al DOCUMENTĂRII
Ne-a impresionat destul de plă

cut o modestă ca panote- 
care însă remarcabilă prin va
loarea lucrărilor, expoziție des
pre care n-am apucat a scrie Ia S. T.



ARTĂ $1 RAFINAMENT
(continuare din pag. 1)

Ca și contemplatorul, ar
tistul credea altă dată că o- 
mul posedă un așa zis .suflet', 
adică o conștiință afectivă 
participantă la feericul și bez
nele firii, la bucuria și mîh- 
nirea din jur; că există un așa 
zis .frumos', adică alcătuiri 
împlinite după legile perfecțiu
nii, ale echilibrului, ale ar
moniei ; și că .sufletul 'reac
ționează la .frumos" prin așa 
zisa .emoție', care înseamnă 
participare uimită la perfec
țiune, la euritmiile universu
lui i și că toată arta se reduce 
la știin(a de a isca stări su
perioare de sensibilitate j adi
că stări supreme de certitu
dine a existentei, conștiința 
armoniei fiind echivalentă cu 
conștiința certitudinii: trăirea 
firii în formele ei absolute, și 
prin aceasta nepieritoare

Actualmente, rafinament poa
le însemna să inviți 2C00 de 
persoane la vernisajul unei 
.expoziții* vegheată de gărzi 
în tinută de mare gală și să 
afli, cînd se deschid ușile, că 
pereții sînt goi, publicul stu
pefiat fiind gratulat apoi cu 
o băutură albastră (Yves 
Klein). Rafinament poate în
semna să compresezi mecanic 
pînă la refuz un autoturism 
(Cesar), să îngrămădești pe o 
suprafață care se cheamă .ta
blou" resturi aruncate la lada 
cu gunoi, sau să expui un fo
toliu sau un pian arse (Ar
man) î să prezinți socluri de 
lemn acoperite de culturi bac
teriene (H. Schult), saci goi a- 
șezati pe un cărucior (Koun- 
neles), fîșii lungi de covor pe 
care publicul este invitat să le 
înnoade în jurul gîtului (,o- 
biectui politic' al lui Hans 
Lang); rafinament se poate 
numi să alcătuiești ansambluri 
hazardate, absurde, din obiec
te și deșeuri hilariante ca pui 
împăiați, cărți de telefon, ven
tilatoare, bucăți de fier vechi, 
cîrpe, ceasornice, umbrele etc. 
etc (Rauschenberg); să repro
duci pe pînză simple pete de 
gaz, să amesteci variat cîteva 
.semne' fruste sexomane în 
combinații infinite ; să combini 
de asemeni la nesfîrșit niște 
tuburi metalice (Dalmood) sau 
niște cilindri de otel (Camargo) 
niște filiforme și nervuri (Har
tung) sau imense dreptunghiuri 
negre (Soulages) etc. etc.

In rezumat, rafinamentul ac
tual poate însemna orice și ni
micul ridicate Ia rangul de 
artă. Un artist este întrebat: 
.Este artă dacă cineva face 
o gaură în peretele muzeului 
sau în trotuar ?' .Da, răspun
de un .artist" ; pentru că o 
face un artist și este artist 

pentru că el crede că ceea ce 
face este artă'.

Și mai există un rafinament; 
acela al cuvintelor. Rafina
mentul butadelor stupefiante 
despre artă, al teoretizărilor 
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pretențioase care să justifice 
farsele, al formulărilor defi
nitive, formulări cu valabili
tate pe durata unei mode oa
recare. Cîteva exemple :

Georges Matheu: .Abjectul 
Descartes^.. maeștrii gindirii 
nu mai au circulație-. Trei 
cuvinte cheie: revolta, viteza, 
riscul... Pictura a devenit ac
țiune ... o furie, o deznădej
de, o mînie, o sfidare, o în
cordare, un delir, o gratuita
te ; Hiroșima a tuturor deter- 
minismelor; pictura este o 

voință, ea nu mai este o îm
plinire...'

Alfred Maurer își motivea
ză bizareria cratiilor sale ast
fel: «Natura, așa cum o cu
noaștem cu toții. nu este com
pusă conștient. De aceea nu 
ne poate da o emoție estetică 
pură'.

Benjamin de Cassers: .Tre
buie să ne batem joc de e- 
xistență în fiecare moment, 
să ne batem joc de noi înși
ne, de ceilalți, de lucruri, prin 
crearea continuă de atitudini 
și gesturi fantastice, grotești'. 
Marius de Jorys: .Artistul 
modern lucrează premeditat, 
el dizloclț dizarmonizează-. 
El este eclectic ca spirit șl 
iconoclast ca faptă— Arta este 
moartă...'

Asemenea aserțiuni au făcut 
pe americanul Giakens să 
afirme iritat: «Artiștii spun 
cele mai mari inepții despre 
pictură'.

★
Ce concluzii se desprind din 

contemplarea unei bune părți 
din arta contemporană? Este 
vorba pe de o parte de o nouă 
atitudine fată de creație iar 
pe de altă parte de o radi
cală schimbare a criteriilor 
de judecare estetică.

Descalificarea meseriei, des
calificarea noțiunii de perfec
țiune, preconizată în artă de 
Aragon încă din 1930, (deși 
el n-a aplicat-o niciodată I) și 
cultivată de foarte multi pic
tori și sculptori, care se mul
țumesc să confecționeze o 
miniartă cu ajutorul unui mi- 
ni-semn, al unui mim-simbol 
repetat la nesfîrșit, a ajuns 
pînă la .refuzul de a crea'. 
Dovadă numeroșii artiști ca
re nu fac decît să îngrămă
dească pe suprafața tabloului 
diverse obiecte de la cele mai 
anodine la cele mai vulgare, 
în ce măsură acestea pot fi 
numite o creație a spiritului, 
se întreabă pictorul francez 
Lapicgue ? Obiectul transfigu
rat, obiectul-metaforă plasti
că a unei stări superioare, 
este înlocuit cu obiectul brut, 
dezgolit de orice semnificație, 
în afară de simpla sa existen

tă. Astfel, obiectul alungat 
din tablou de către abstracti
onism, se întoarce sub aspect 
degradat, cu toate blazoanele 
nobleței spirituale pierdute. 
In aceasta se vădește una din 
fetele gustului nou rafinat, al 
celor mai recenți revoluționari 
ai artei. Lipsa de imaginație, 
(regina facultăților, cum îi 
spunea Baudelaire), cknmeria. 
trucajele, înlocuiesc actul cre
ator.

în ceea ce privește criterii
le estetice, .frumosul* și e- 
m.otia estetică au devenit de
suete. subiecte ale dezgustu
lui și ale atacurilor celor mal 
violente, aceste criterii con
stituind pentru avantcardisLl 
cei mai feroci semne de 
rierism', de totală lipsă oe 
rafinament artistic.

Două criterii de apreciere 
a teilor creații, intim legate 
unul de altul, amb tionează să 
înlocuiască frumosul. consti
tuind în același timp teste de 
rafinament: cestruct/vuj și
ineditul.

Alături de .lenea și igno
ranta acestui secol care se a- 
comodează mai b.ne cu teo
riile care nu costă nimic șl 
flatează orgoliul, decît cu lec
țiile de moderație și ascultare 
pe care trebuie să le ceri în 
mod penibil de la istorie* 
(Joseph de Maistre), caracte
rul destructiv va marca cel 
mai supărător arta acestor 
vremi. Rafinamentul pentru 
cei mai noi .revoluționari* 
constă în anularea tuturor le- 
itmotivelor artei tradiționale, 
a tuturor miturilor și pontifi
catelor. Or, frumosul, înțeles 
ca ordine în sine, ca oglindi
re a armoniei macrocosmosu- 
lui și a tiparelor vieții, re
prezintă constanta primă a 
artei de întotdeauna și mai 
cu seamă a culturii grecești 
care a dominat un mileniu 
Europa. Frumosul trebuie deci 
înlocuit cu opusul său dizar- 
monicul, monstruosul, anarhi
cul, urîtul. Desigur, urîtul 
constituie de mult un criteriu 
estetic. Numai că urîtul în 
Capriciile lui Goya, de pildă, 
este creat pentru a dezvălui 
latura negativă, abjectă, stu
pidă sau bestială. Dar pentru 
artistul contemporan monstru
osul, hîdul nu au nici o im
plicație etică, și nu se refe
ră numai la om, ci la toate 
lucrurile, ba mai mult, la în
săși existenta ca atare. Urîtul 
nu se află în lume, el este a- 
runcat pe fata lucrurilor. Ar
tistul desfigurează lucrurile 
cu sînge rece sau cu frenezie 
vecină cu patologicul. Rezultă 
astfel .o imensă falsificare a 
scopurilor, a mijloacelor, a 
cuvintelor, a ideilor* (Helene 
Parmelin), a însăși universu
lui, a existentei.

Altădată imaginea lumii, așa 
cum o percepem noi, era ac
ceptată odată pentru totdea
una și artiștii nu făceau decît 
să opereze asupra ei metamor
foze lirice, se întreceau în 
arta de a izvodi aureole. As
tăzi însă arta negatoare este 
obligată pentru a impresiona, 
să inventeze mereu tot alte 
formule. Pentru că destructf- 
vul, negarea, obosește spiritul. 
De aici, mutațiile foarte rapi
de ale artei contemporane, 
caracterul de vogă al diver
selor efemeride estetice. Fie
care curent crede că a ajuns 
la o supremă soluție, dar pu
blicul își dă repede seama că 
era vorba doar de un expe
dient neviabil, un substituent 
artificial al realității.

în felul acesta ineditul a 
devenit test calitativ primor
dial în artă. După artiștii con
temporani, frumusețea lumii 
și-a epuizat puterea emoțio
nală, s-au secătuit posibilită
țile de a o metaforiza. .Sîntem 
la fundul sacului*. Această 
idee a dat semnalul căutării 
noului cu orice preț: .Enfer 
ou Ciel, qu'importe ? Au fond 
de l’Inconnu pour trouver du 
nouveau /".

Dar noul, ineditul, trebuie 
să fie cît mai straniu, mai de
concertant, mai absurd, mai 
irațional, mai incomprehensi
bil. Mai mult: el trebuie să 

fie cît mai iritant, mai scan
dalos. Trebuie să provoace re
voltă, greață, discomfort psi
hic intens, repulsie. Astfel că, 
alături de monstruos și înfri
coșător, sexomania, indecența, 
obscenul (acesta mai ales în 
dans, dar și în poezie, proză 
și artele plastice) au devenit 
mijloace comune de șocare. 
Toate pentru a biciui cît mai 
intens simțurile, pentru a 
.face fată indiferentei epocii 
noastre' (Daniel Mayers). Pre
cum am spus, este nevoie de o 
schimbare continuă pentru a 
putea întreține starea de stu
poare. Liberarea catarctică 
din arta tradițională care în
semna satisfacția spiritului în 
lnfringerea negativului și a- 
tingerii absolutului este sub
stituită cu înrobirea în pa
roxismele unor stări sufletești 
negative, a unei anx.etîti 
maxime, generate de specta
colul neantului cu mii de chi
puri sau al unor excitat.: sen
zoriale demăsurate: culori ți
pătoare. gestualitate deslăn- 
țuită. dezordine compoziționa
lă etc Recurgerea la supra- 
întensități senzoriale vădește 
o altă latură a noii arte: 
scăderea percepției intelectua
le (N. N. Drawl des)

Voința perseverentă de a 
face cu orice preț ceva nou a 
ccborit arta la nivelul unei 
mode. Joseph Emile Muller 
constată pe drept cuvînt că 
azi sînt oameni care judecă 
opera de artă ca și automo
bilul. după cum modelul este 
mai vechi sau mai recent 
Operele de artă nu mai sînt 
.perfecte* sau .mediocre", ci 
.noi' sau .depășite' în func
ție de momentul apariției lor. 
Un nou și obligator criteriu 
al rafinamentului.

♦

Spontaneitatea gestului din 
.action painting' și abstrac
ționismul liric, simpla asocie
re neprelucrată artistic a unor 
obiecte heteroclite, exersarea 
delirantă a antiartisticului — 
toate acestea sînt în adevăr 
rafinament sau mai curînd 
imaturitate spirituala î Aceas
tă .nebunie rece" nu arată 
.teribila mizerie" a unei epoci 
de confuzie, o dublă incapa
citate spirituală : pe de o par
te, ignorarea (voită sau nu) a 
meșteșugului artistic pentru a 
se ajunge la ,non-calificarea 
operei', (deoarece... numai 
intenționalitatea pusă în joc 
contează și nu opera perfec
tată}, iar pe de altă parte lip
sa de elaborare spirituală, de 
gestație, starea larvară a con
ținutului creației respective,

Rafinamentul falsei îndrăz
neli, rafinamentul mini-piclurii, 
rafinamentul deșeurilor, rafi
namentul izbucnirilor ilogice, 
informe, nu este mărturia li
nei neputințe, un rafinament 
de carton, un teribilism al 
voinței de originalitate ? O 
absurdă sărăcie ? Rabindranath 
Tagore scria în Sadhana : ,a- 
tunci cînd omul se desprinde 
de atingerea cu universul, nă
zuința noastră după expresie 
se schimbă în năzuința după 
efect: arta umblă numai după 
originalitate". Cum sună ală
turi de aceste cuvinte fraza 
lui Dali i .Pictura ... este fo
tografia ... imaginilor virtuale, 
extravagante, hiperestezice ale 
iraționalitătii concrete" î

Arta extravaganțelor va tre
ce ca „o acnee juvenilă' a- 
părută pe fata veacului. Mai 
de vreme sau mai tîrziu artiș
tii își vor da seama că este 
mai puțin important să fii 
modern decît să fii tu însuți 
(J. J. Leveque). Evident, exis
tă și astăzi mari talente, dar 
ele se diluează într-un mult 
mai mare număr de mediocri 
sau impostori decît altă dată, 
din pricina abolirii vechilor 
criterii : raportarea la real, 
frumosul, perfecțiunea forma
lă, semnificația spirituală.

Nu este mai puțin adevărat 
că arta negatoare contempo
rană din aria occidentală a 
avut și un efect paradoxal și 
salutar: sensibilitatea noastră 
a devenit mai pretențioasă 
în aprecierea artei tradițio
nale. Distingem mai ușor me
diocritățile de piscuri. Neade
renta și uneori chiar repulsia 
noastră fată de primele este 
mai mare decît altădată și de 
asemenea mai mare ca altă 
dată este uimirea noastră față 
de marile creații ale artei 
clasice.

GEORGE POPA

TENTAȚIA CONCERTELOR
Urmărite cu atenție, fiecare dintre concertele ce se 

succed ritmic in cadrul unei stagiuni își are fizionomia 
sa aparte, problemele sale, întotdeauna altele, pentru 
că procesul sonor nu este un proces abstract, așa cum 
poate apărea — perceput prin intermediul unui meca
nism de imprimare, ci un fenomen viu, angajlnd parti
ciparea unor oameni, efortul lor de a depăși niște difi
cultăți, de a realiza niște performanțe tehnice sau ex
presive.

Favorizată uneori de circumstanțe speciale această 
individualizare a unor manifestări concertante apare cu 
mal mare evidență, mai limpede și mai interesant de 
urmărit, așa cum s-a întîmplat cu cele cîteva concerte 
care au marcat începutul unui nou an și al unui nou 
trimestru în acttvitalea lilarmonicii ieșene.

Este vorba mai intli de două concerte de muzică de 
cameră, unul a) cvartetului clujean „Ruha* și celălalt 
al lor maț iei bucureștene „Musica nova*, care pot fi con
siderate evenimente muzicale ale actualei stagiuni.

Ceea ce caracterizează formația lui Ștefan Ruha (din 
care moi fac parte Vasife Horvath, Vasile Fiilop și Dula 
locob) este o admirabilă precizie tehnică, o sonoritate 
de ansamblu minuțios șlefuită și de calitate remarcabilă, 
un acord In sensibilitate și concepție, evident In fie
care trăsătură de arcuș, o mare degajare. Instrumentele 
se urmăresc unul pe celălalt In mlădieri subtile, cu o 
desăvlrșitd naturalețe, intr-o evoluție independentă și 
undară în același timp. Personalitatea lui Ștefan Ruha 
pare a se ti răsfrînt asupra întregului grup, imprimîn- 
du-1 o notă de sobrietate cu o ușoră nuanță academică, 
exchrzînd orice moment improvizatorfe și un echilibru 
de lactură clasică ce s-a evidențiat nu numai în re
darea cvartetului op. 7J în Ml b major de Beethoven 
ci și în realizarea celorlalte două cvartete: unul de 
Paganini și altul (al șaselea) de W. Berger (care s-a bu
curat poate de cea mai inspirată interpretare).

Cu toate că munca sa de pregătire anterioară unei 
ieșiri in public o simți făcută cu exigență nemiloasă, an
samblul instrumental .Musica nova' reușește să-ți trans
mită liorul trăirii spontane, extazul unei participări 
afective totale, In telul acesta muzica pare a se naște 
chiar în clipa in care sună, desfășurîndu-se lntr-o miș
care continuă în șuvoiul căreia ineditul poate apărea în 
fiecare clipă. Fără îndoială cd impresia se datorește in 
primul rind compozitoarei și pianistei Hilda Jerea, „su
fletul* formației, o muziciană rafinată de Înaltă clasă. 
Ar fi însă nedrept și mai ales nerealist să neglijăm a- 
portul substantial al celorlați trei instrumentiști: Mir
cea Opreanu — vioară, cu tehnica sa îngrijită și cu 
logica sa muzicală. Cătălin Ilea — violoncel, situat la 
antipod, prin temperamentul și expansivitatea sa, avînd 
un sunet de o amploare și o suculentă ce nu se întll- 
nesc adeseori și Vaier iu Pi tu Iar — violă — parcă făcui 
să realizeze sudura dintre ceilalți doi. Este un ansam
blu care a pus probleme prin Însăși constituția sa si 
poate de aceea e atlt de viu și interesant

Așa cum o arată numele, formația .Musica nova* și-a 
propus popularizarea a cît mai multe lucrări contempo
rane. Este o inițiativă mai mult decît lăudabilă, cu atll 
mai mult cu cît presupune o dăruire și un elan cu to
tul excepționale.

Referindu-ne la manifestările muzicale concrete, se 
impune remarca, destul de jenantă, că în general mu
zica secolului nostru nu se bucură de adeziunea publi
cului, că nu există nici în rîndurile interpreților dorința 
sinceră de a o propaga și că nici selecția lucrărilor nu 
se face în modul cel mai judicios cu putință, astfel încll 
capodopere ale muzicii contemporane, rămîn necunos
cute.

Muzicienii formației „Musica nova* însă par a înțe
lege faptul că nu ai dreptul să încerci să convingi pe 
altul atîta vreme cit tu însuți nu ești convins. De ace
ea, execuția lor respiră adevăr, căldură omenească, via
ță, dragoste de irumos, o inteligentă muzicală rafinată, 
simț al valorii, respect pentru artă și multă, multă pasi
une.

Din programul executat (muzică de George Enescu, 
Adrian Rațiu, Dan Constantinescu, Carlos Chanez șl 
Aaron Copland) merită o mențiune specială trio-ul în La 
minor pentru vioară, violoncel și pian de George Enescu 
una dintre cele mai frumoase lucrări ale marelui compo
zitor român și care s-a bucurat de o interpretare de ne
uitat.

Cele două concerte simfonice care s-au Încadrat In pe
rioada la care ne referim, au lost dirijate de Ion Baciu.

Primul dintre ele, fără a se fi detașat de linia medie 
a simfonicelor obișnuite, merită o mențiune aparte pen
tru programul său care a cuprins o primă audiție (Di
vertisment pentru orchestră de coarde de Achim Stoia), 
Simfonia Ill-a de Schubert (lucrare puțin sau chiar de
loc cunoscută) și „Nopți în grădinile Spaniei* de Manuel 
de Falia (subintitulată „Impresii simfonice pentru pian 
și orchestră*), cu concursul pianistei Athena Capodis- 
tria (Grecia).

Divertismentul pentru orchestră de coarde evidențiază, 
o dală în plus, măiestria armonică și coloristică, spon
taneitatea, simțul proporției și, în general, bunul simț 
muzical robust de care Achim Stoia dă dovadă în toate 
lucrările sale.

Din păcate, lucrarea lui Manuel de Falia, în care di
rijorul și orchestra s-au lansat cu un entuziasm capti
vant, nu a avut în Athena Capodistria solistul adecvat.

Cel de-al doilea concert a fost dedicat în întregime 
compozitorului atlt de îndrăgit și de cunoscut marelui 
public, George Gershwin.

Intr-o mică enciclopedie muzicală franceză se face, re
feritor la Gershwin, următoarea afirmație: „a devenit 
celebru prin a sa Rhapsody in blue și prin concertul 
pentru pian în Fa. In aceste două lucrări semnificative, 
el se străduiește să concileze jazzul cu stilul simfonic*. 
Este eticheta care-1 însoțește permanent pe Gershwin și 
care, ca orice etichetă își are doza sa de convenționa
lism.

Pianistul Dan Mizrahi, pasionat interpret și propaga
tor al muzicii lui Gershwin, a prezentat, în afara celor 
două principale lucrări mai sus amintite, o a doua rap
sodie, mai puțin inspirată poate, dar cel puțin tot atît de 
interesantă pentru urmărirea traiectoriei creatoare a com
pozitorului american.

Orchestra l-a secondat pe interpretul principal cu 
mult elan și au existai multe momente frumoase și îm
plinite, în special în concertul în Fa. Uneori însă s-ar 
ii simțit nevoia unei mai mari suplețl ritmice, a unei 
temperări a agresivității alămurilor, mai multă căldură 
și acea moliciune insinuantă pe care structura intimă 
a muzicii lui Gershwin o cere.

LILIANA GHERMAN



ADI CUSIN

Cină de taină In casa poetului
Trage-ți un scaun (nu-i nevoie să bem) 
Să vorbim, să vorbim despre ce nu suntem.

După zodii cu file, după semne cerețti 
Ar trebui sâ te miri câ mai ești—

Ce-ntimplare câ tot ce suporți - nume, ani,’ 
Și chiar tot ce vorbim, nu sint scai, bolovani 1

Spui albastru - fi pierzi ; spui doar verde - cîțtigi I 
Ești sârac și-mpârat pe un neam de ferigi.

.Tot ce-aș vrea sâ mai fiu se va trage la sorți*
— Ai strigat celor vii, ai șoptit celor morți —

Ei la tine nu bat, n-au din asta folos. 
Te încumeți prea sus, locuiești mult prea jos.

Ca prin somn, lucrul tâu cind ajungi sâ-1 ridici 
Chiar in miiniie tale vrăjite ii strici.

Nimic nu mai vrei, nici nu ceri, nici nu dal._ 
Drumul tău e strivit sub o poartă de rai.

Duioasele șoapte
Nu ne-ncuiați 

Eu și cu mine.

Dacâ plecați, 
Lâsați lumine.

N-au istovit 
Eu și cu mine.

Cerc păgubit 
Abia ne ține.

Nu ne-mpâcați 
Eu și cu mine.

Nu suntem frați, 
N-avem tulpine.

Nu ne slâviți
Eu și cu mine.

Nedespârțiți, 
Suntem jivine.

Nu ne strigați 
Eu și cu mine.

Tot nu aflați 
Cine sau cine.

Nu se-amâgesc 
Eu ți cu mine.

Și-aud cum cresc 
Unghii s tăi ne.

Cămașa poetului
Sunt imbrâcat in cămașa de forță, 
Zborul meu singerâ primejdios, 
Salturi prea scurte fâcind libertatea 
Leagă mai strins neputința de os.

Izbesc inrâit învelișul subțire,
Cei ce-l privesc nici măcar nu disting 
Inocentă perdea, prefâcutâ zidire
Din care văd tot și nimic nu ating 1

Sâ pasc în trifoi și sâ vintur nămeții,
— Galop gratuit in pustii dimineți —
Și iată-mi fac vint sâ rup soarta pecețîi 
Și-mi singerâ capul izbit de pereți.

Peștera mea dirdîind — centrifugă,
Negre rotiri in haotic mormint I 
Cămașa de forțâ și punctul de fugă 
M-aruncă un pas dar legat de pâmint.

Scrum de iubiri și inaltâ insultâ 
Fumegă dens din poetul meu horn.
Tot ce visez - flori de cîmp, vorbă multâl ' i
Sufocat de cuvint peste voi mâ răstorn.

Orice blajin iși suportă nebunul, 
Unghia sfișie tandru, adine.
Cămașa de forțâ o poartâ doar unul,
Nu mă iubiți că nu pot să vâ string!

Cu zimbet ascuns și dispreț al durerii 
încerc o fisurâ prin care răzbat ;
Aerul pur amețește imperii, 
Presiunea luminii devine stigmat.

Sunt imbrâcat în câmașa de forță
- Sensul puterii doar eu i-1 pot da — 
La-ncheieturi, unde șuieră gerul,
Urlă de foamete dragostea mea.

Orașul părea pustiu, dar senzația 
asta îl era dată — încercă să-și 
explice — nu pentru că nu era 
nimeni pe străzi, putea fi zi de 
sărbătoare, cînd oamenii se scoală 

mai tlrziu, soarele nici nu răsărise, ci mai 
degrabă de ecoul ciudat al pașilor lui (și 
întoarse de cîteva ori capul, să vadă dacă 
nu e nimeni în urma-i) ca și cum zqomotul 
atingea puncte foarte îndepărtate, revenind 
mereu, mereu în spate, multiplicîndu-i, în 
acest mod straniu, prezenta. Pînă în piață 
merse totuși cu deajunsă decizie, și fu 
chiar puțin mirat, parcă urmase sfatul 
cucva. insinuat nebănuit în subconștient. 
Se opri șj privi în jur încercînd să recu
noască vreun element arhitectonic sau 
altceva, care să-i permită să distingă cît 
de vag, unde, în ce localitate putea ri. 
Nimic din ce vedea însă nu avea ceva de
osebit și își dădu seama că — fie ce-o 
fi — va trebui să bată în vreo usă Și Să 
întrebe unde se găsește.

Și atunci auzi sunetul.. .Era ca si cînd 
o orchestră uriașă ar fi izbucnit, o singură 
dată, într-o singură vibrație, notele unei 
simloori întregi și strigătul acesta îl 
covîrși fizic, parcă dislocîndu-1, dizolvîn- 
du-i orice urmă de voință. Apoi, ca un 
zbor de pasăre, sau ca cercurile tot mai 
difuze ale suprafeței unui lac unde a ca
zul o piatră, sunetul se stinse și totul re
veni la nemișcarea care, ea însăși, îl tul
burase atît de mult pînă atunci. întoarse 
capul și abia acum observă, pe clădirea 
veche și înaltă, deasupra ușii, o firmă pe 
care o mînă nu prea sigură scrisese cu 
voite contorsionări, sub desenul neclar re- 
prezentînd ceva ce putea fi și un ceasor
nic — .Meșterul Timpului*. Apăsă într-o 
doară pe clanță și ușa se deschise. Intră.

încăperea era mare, și, cu excepția 
cîtorva mese asupra cărora stăteau aple
cați, lucrind, cîțiva oameni, singurele nu
bile, dacă pot fi denumite așa, erau cea
sornicele. Erau ceasuri de toate tipurile 
si de toate dimensiunile, cu arătătoare 
lungi și subțiri, sau scurte, cu desene gro- 
te»u care umpleau cavitățile cifrelor in
dicatoare și spațiul dirrprcjurul axurilor 
lor, și toate, lucru ce-l observă imediat, 
și care-1 ului, ticăiau sincron diferențiin- 
du-se doar prin înălțimea și timbrul sune
tului bătăii. înțelese că ceea ce auzise în 
piață, cu puțin înainte era unanima lor 
marcare a orei.

Cei care stăteau la mesele dispuse a- 
proape semicircular nu ridicaseră capul, 
probabil nu erau curioși să vadă cine in
trase și doar omul cărunt de la masa din 
mijloc, opusă ușii, își potrivi ochelarii și-l 
examină indiferent Făcu un semn și dot

Așezarea. dup? cum vezi, e foarte 
departe de alte focal t? ti. holarea 
se dator este w acestor drumuri 
dificile, mai bine-ză cărări. pe 
care, ca să le străbați. îți trebuie 

vigoare trupească și îndlrjire. Așa erau 
locuitorii de aici. Dar mai bine să-ti "o- 
vestesc ce s-a Intîmplat atunci. Totul mi-a 
rămas gravat în memorie cu limpezime de 
cristal. Cînd privesc casele și piețele a- 
cestea pustii, mi se pare că tăcerea nu-i 
decît un somn adine și doar un sintrur 
semnal ar umple totul de mișcare și lar
mă. Ascultă.

Oamenii locului își vedeau de îndelet
nicirile lor. Bărbații lucrau sau sporovăiau 
la asfințituri, femeile pregăteau eterne 
prtnzuri și cine, copiii își zbenquiau se
nini libertatea for de păsări la primele 
aripi. Părea că nimic n-ar putea scoate a- 
șezarea d:ntr-un ritm de viață al ei, sta
tornicit dintotdeauna. Intr-o zi însă. r'o- 
posi în așezare un străin. Era obosit dar 
vesel. Le vorbi oamenilor, cîntînd u-or 
silabele, despre drumul lui lung, care țin
tește un loc de peste munții d n zare, unde 
s-ar fi descoperit multe boqății ale *S- 
mîntului. Oamenii l-au ascultat tăcutL dă- 
tinînd din cap o aprobare indiferentă. 
Străinul mai rămase cîteva zile, apoi dis
păru.

Trecerea lui s-ar fi uitat repede dar în- 
tr-o dimineață o familie din cele mai să
race Iși îrscărcă avutul si plecă sore ținu
tul arătat de străin. In urmă, peste cîteva 
zile, o altă familie si apoi alta. Plecară șt 
cîteva familii bogate, iar cu unul du 
transporturi părăsiră așezarea preotul si 
priiraruL Localitatea se golea cu fiecare 
zi. De la prima plecare trecuseră cîteva 
săptămîni dar nici una din rudele celor 
plecați nu primi vreo veste. Și totuși, tn- - 
reu alții porneau In acest inexplicabil 
exod.

Ai mei nu comentau în nici un fel ple
cările și nici nu arătau vreun semn că ar 
fi dorit să urmeze calea celorlalți. Rămă- 
seserăm printre ultimii, pînă cînd, pe a- 
dresa părinților mei sosi o scrisoare. N-au 
putut descifra numele și adresa expedito
rului, dar aflară că erau și ei chemați în 
ținutul de dincolo de munți unde toți cei 
plecați întemeiaseră, în focuri bogate, o 
nouă așezare. Părinții se retrăseseră pen
tru a se sfătui, apoi ne-au anunțat și pe 
noi, copiii, că vom pleca, a doua zi în 
zori.

S-au culcat toți. Numai eu am rămas 
treaz, gîndindu-mă la drumul ce-l vom 
face și, mai ales, la scrisoarea aceea <•- 
nigmatică, cu peceți de ceară. N-am dor
mit toată noaptea și la prima rază de 
6oare m-am îmbrăcat încet — ceilalți 
dormeau încă — am luat scrisoarea și 
m-am furișat într-o casă părăsită din apro
piere ca s-o citesc. I-am mîngîiat pecețile 
și i-am silabisit îndelung conținutul fără 
să înțeleg mare lucru. Intr-o doară m-am 
uitat la data expedierii și am încremenit: 
scrisoarea fusese trimisă într-o vreme

LA „MEȘTERUL TIMPULUI"
tineri aduseră o masă pe oare o așezară 
închizînd jumătatea de cerc după care <• 
rau dispuse celelalte. Apoc se întorseseră 
la locurile lor, două umbre, reluîndu-și, 
aplecați, lucrul.

— Tu vei lucra aici — spuse Meșterul. 
Patul tău e în camera de sus, acolo vei și 
mînca. nu e nevoie să mai ieși în oraș.

Nu-și mai amintea de cînd venise șl 
chiar amănuntele sosirii lui la .Meșterul 
Timpului" se estompaseră. Deprinsese re
pede meșteșugul integrîndu-se celorlalți. 
La început întrebase unde se găsea, <_e 
rost au toate cîte le făceau dar ceilalți îl 
ocoliseră indiferenți. Se adresă atunci 
Meșterul care-1 ascultă, înclinîndu-și în
găduitor capul la toate întrebările și-i răs
punse, ridieîndu-se — semn că în
trevederea se terminase — că va afla 
totul la vremea potrivită. Cu trecerea e- 
gală a zilelor deveni tot mai închis, chiar 
și curiozitatea i se stinse și, cu ultime 
vagi încercări de a gîndi, își închipui că 
va ajunge la automatismul mut al celor
lalți. Și veni și ziua în care nici striaătul 
de oră încheiată al ceasurilor din încăpe
re nu-1 mai tulburară și nici un gînd nu-i 
umbri, cu înfiorarea lui, indiferența.

In seara acelei zile, la terminarea lu
crului, Meșterul îi făcu semn să-l urmeze 
în camera sa. II ascultă absent și se a- 
șeză pe scaunul pe care il indicase.

— Astăzi ți-ai terminat ceea ce s-ar 
chema ucenicia Ia noi. Iți voi spune clteva 
lucruri — nu totul — deși nimic nu mm 
poate prezenta de acum pentru tine vreun 
interes, pentru că acum ești dincolo de 
curgerea timpului, unde nimic nu aie 
vreun sens înregistrabil și succesiunea a 
orice nu e decît o infinită dar repetabilii 
schimbare a poziției acelor ceasurilor. 
Dar, cum îți spuneam, să știi asta nu mm 
are nici o importanță pentru tine, nimic 
nu mai are importanță. De aceea vei pu
tea să îndeplinești și cealaltă misiune a 
noastră care este Întorsul ceasurilor. E 
xistența locuitorilor orașului — nu puteai 
să-i vezi cînd ai venit, iar acum asta nu 
mai are nici un rost — este hotărîtă de. 
ceasurile pe care te-ai obișnuit să nu le 
mai iei în seamă. Ele se întorc o sinnură

POATE ELDORADO
cînd nici părinții noștri nu văzuseră lumi
na lumii. Am alergat spre casă, dar aici 
lotul era pustiu. Ai mei plecaseră cu o 
inexplicabilă și stranie grabă. Am început 
să strig, să plîng. In toată așezarea nu 
mal era niment Intr-un tîrziu m-am liniș
tit Mi se făcuse și foame. Am coborî t 
spre localitatea cea mai apropiată și — 
restul II știi. Și uite abia acum, dună a- 
ttția ani. am revenit aici cu dumneata, ca
re mi-ai părut înțelegător și demn de în
credere. Ceilalți poate ar fi rts sau nu 
m-ar fi crezut

— Și n-ai mai încercat pînă acum sS 
dai de urma lor ?

— La ce bun 1 E adevărat am scris a- 
utoritățifor din localitățile de dincolo de 
munți dar mi s-a răspuns că n-au ven t 
niciodată străini pe acolo. Poate că eu 
murit toți. pe drum. Multi din cei care 
nu i-aa cunoscut pe oamenii ce au locuit 
aid au spus despre ei si despre așezare 
că ar fi fost urmăriți de im blestem. Eu 
însă știu că nimic din toate acestea nu a 
adevărat Mai degrabă cred că există u- 
neori un fel de migrate. c.udată dar fun
damentali. în alt timp și spatu. așa cum 

VICTOR MIHAILESCU-CRA1U : .Văratic"

dată, toate cu o sigură cheie, asta mare 
pe care o vezi, exact la jumătatea nopții. 
Incepînd din noaptea aceasta tu vei în
toarce ceasurile. Du-te.

Nu avu nici o reacție și nici nu-si ima
gina că ar putea avea vreuna. Se ridică, 
luă cheia și plecă în Încăperea ceasurilor. 
Nu era nimeni acolo, toți dormeau în ca 
mera de la etaj. Introduse cheia In ori
ficiul ei și se așeză la masa Meșterului, 
așteptînd. Adormi.

Cînd deschise ochii încercă o vagă ne 
liniște. Privi ceasurile și le văzu pe toate 
oprite la miezul nopții. Trebuia să folo
sească cheia, poate mai de mult, cine știe 
cît stătuseră oprite, așezîndu-se piedică 
timpului. Se precipită și încercă să răsu
cească cheia dar întîmpină rezistență. Iși 
încordă atunci toate puterile și izbuti să 
înfrîngă împotrivirea arcului. In clipa a- 
ceea un strigăt 11 asurzi, Încremenindu-L 
Pe uși năvăliră ceilalți împreună cu Meș
terul. Se uitară la limbile ceasurilor și 
apoi la el, din ce în ce mai îngroziți. A- 
tunci privi și el la ace și înțelese, odată 
cu năvala miilor de gînduri care acum, 
prima oară după atîta timp, îi săgetau 
creierul, înțelese că răsucise invers arcul, 
determinînd acele tuturor ceasurilor la o 
mișcare inversă care-și mărea neîncetat 
viteza. Se repeziră la el urlînd și atunci 
se aruncă în ușă, fugind în piața acum 
plină de oameni care strigau îngroziți șl 
fără șir, neînțelegînd nimic. Se amestecă 
în vîrtejul acela de cataclism, lovit de 
miile de locuitori — îi vedea, în sfîrșit! 
— livizi și alergînd în toate părțile, fără 
țintă precisă. Deodată se simțise ciudat 
de ușor, de parcă-și pierdea materialitatea 
trupului, și observă că toți cei care aler
gau își modificau înfățișarea, întinerind și 
apoi devenind tot mai mici. Atunci știu 
că mișcarea inversă a acelor ceasornice
lor îi întorcea pe toți pe calea contrară 
evoluției biologiei for și că el urmează a- 
celași drum. Se micșora mereu cu o viteză 
amețitoare. Prin fața ochilor îi fluturară 
acum imagini din copilăria lui și mai avu 
timp, înainte de a trece Dincolo, s-audă 
cum se prăbușește, cu un zgomot asurzi
tor, orașul întreg.

apele își schimbă albia sau cum constela
țiile își modifică înfățișarea și strălucirea, 

însoțitorul meu tăcu și-mi întinse scri
soarea. M-am așezat pe o piatră, s-o citesc, 
în timp ce el se duse să vadă locurile de 
altădată. Am citit și am stat apoi medi- 
tind, la aceste și la alte lucruri ce ne de
pășesc înțelegerea. Se făcu seara. însoți
torul meu nu se întoarse. L-am strigat 
cîtva timp dar nu mi-a răspuns. Nu cu
noșteam locul, așa că am plecat spre 
oraș. M-am întors peste cîteva zile cu im 
grup de prieteni, cărora le-am povestit pe 
drum, toate cite le știam. Am ajuns în 
locurile unde mă adusese însoțitorul meu 
din ajun, dar nu se mai vedea urma 
niciunei așezări. Am căutat îndelung, răs
colind tmorejurimile, fără nici un rezultat. 
Prietenii se uitară la mine, schimbînd între 
ei priviri surprinse și clătinînd din cap a 
îndoială. Aș putea crede că totul nu fu
sese decît un vis, sau că zăgazul minții 
mele s-a rupt, dar nu poate fi adevărat. 
Pentru că mai am încă In mînă această 
scrisoare ciudată, cu peceți de ceară, care 
mă cheamă, mă cheamă ...

DUMITRU IGNAT
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UZINA METALURGIC

anului 1971 metalurgiștii ieșenilncă din primele zile ale anului 1971 metalurgiștii ieșeni 
au pornit cu tot elanul care-i caracterizează la îndeplinirea 
sarcinilor sporite' prevăzute la toți indicatorii de plan în 
noul cincinal.

In 1970, s-au fabricat peste plan 1.900 tone țevi și 
2.700 tone profile Îndoite; producția globală și producția 
marfă fabricată au fost depășite cu 3,3%, productivitatea 
muncii cu 3,2% lnregistrlndu-se totodată economii supli
mentare la prețul de cost de 2 milioane lei, iar beneficiile 
peste plan se cifrează la peste 7 milioane lei. Rezultate 
bune a obținut colectivul uzinei și in ceea ce privește ope
rațiunile de export, reușind să depășească planul de export 
cu peste 1.200 tone țevi, care au fost și livrate, produsele 
uzinei fiind cunoscute și apreciate astăzi în peste 25 de 
țări de pe toate continentele.

Noul cincinal 1971—1975 prevede pentru uzina Meta
lurgică lași sarcini de mare perspectivă și de mare răs
pundere. Capacitatea de producție se va tripla prin instala
rea și punerea în funcțiune a unor noi linii tehnologice 
pentru fabricarea țevilor sudate și a profilelor îndoite. Prin 
lărgirea continuă a gamei sortimentale, prin 
producerea unor noi tipodimensiuni de țevi

UZINA MECANICĂ „NICOLI- 
NA" — IAȘI, a parcurs un drum 
care se caracterizează an de an 
prin succese remarcabile. Dintr- 
un atelier de reparat material ru
lant cu un nivel tehnic al mași
nilor, instalațiilor, agregatelor, șl 
în general al întregului proces 
tehnologic destul de scăzut, azi se 
poate vorbi cu mîndrie că noua 
denumire UZINA MECANICĂ 
„NICOLINA" își merită locul im
portant în producția industrială a 
țării.

Prin schimbarea profilului, dez
afectarea totală a reparațiilor de 
locomotive, a fost posibilă trece
rea pe noul profil; „Construcții 
de mașini și utilaje pentru con
strucții industriale și drumuri".

Datorită ritmului de creștere a 
producției, an de an a fost 
sibilă înzestrarea treptată a 
nei cu noi mașini și utilaje 
mare productivitate. Numai 
perioada anului 1950—1970.
na a primit peste 150 milioane 
lei investiții, prin care s-a asi
gurat dezvoltarea capacităților de 
producție și modernizarea utila
jelor. Pe anii 1971—1973, se pre
vede un volum de investiții care 
va asigura o creștere a capaci- 

lății la 
strucții 
de peste trei ori mai 
de anul 1969.

Uzina se mîndrește 
tarea produselor ce le 
un înalt grad de complexitate și 
tehnicitate. A reușit să asimileze 
și a fabricat 0 serie de mașini și 
utilaje specifice unităților de con
strucții și lucrărilor rutiere ca :

— Centrale semiautomate de 
beton, de 30.000 m.c./an.

— Centrale 
capacitate de

— Centrale 
de 10—15.000

— Screpere 
m.c. și 3 m.c.

— Încărcători cu cupa, 
m.c., montat pe tractor S-650, 
tilizat pentru manipularea mate
rialelor de construcții ca: pietriș, 
nisip, balast etc.

— Instalații transportabile pen
tru mixturi asfaltice cu o capa
citate de 35—40 T/h, cu mare 
utilizare pe șantierele de con
strucții de drumuri, datorită atît 
productivității sporite, cît și cali
tății superioare a mixturilor 
faltice.

zina ieșeană va deveni pînă în anul 1975 principalul fur
nizor al economiei naționale pentru producția de țevi su
date și profile îndoite, deținînd astfel ponderea cea mai 
mare în producția de țevi sudate din țară. Concomitent cu 
preocuparea pentru continua dezvoltare și creșterea a ca
pacităților de producție, se acordă o atenție cu totul deo
sebită diversificării producției, urmârindu-se pe aceas:ă 
cale, în primul rînd, satisfacerea cerințelor economiei națio
nale cu necesarul de produse din țevi și profile.

Produsele Uzinei Metalurgice Iași, prin caracteristicile 
tehnice deosebite, domeniile largi de utilizare în multiple 
sectoare ale economiei naționale, sînt astăzi tot mai soli
citate, cu atît mai mult cu cît tehnologia de fabricare o 
țevilor sudate și a profilelor îndoite permite asimilarea în 
fabricație a unor sortimente de țevi cu pereți subțiri, dia- 
metre mici, debitare la lungimi fixe etc, și în consecință 
reducerea continuă a consumului de metal nu numai în 
timpul fabricației, dar și la beneficiarii uzinei.

Dacă în anul 1964, primul an de la intrarea în fabri
cație a uzinei, s-au asimilat un număr de 48 tipodimensiuni 
țevi sudate, astăzi, după 6 ani de funcționare, s-au asimilat 
peste 1.000 tipodimensiuni țevi sudate și profile îndoite.

— De asemenea, secrepcrc pe 
cablu de 1.5 m.c. și 3 m.c. au o 
viteză sporită de escavare în al
biile riurilor, executind lucrări 
de bună calitate.

In afara produselor specifice 
unităților de construcții. Uzina 
fabrică boghiuri pentru vagoanele 
de marfă fiind colaboratoare a 
Uzinelor de vagoane Arad. O se
rie de produse ale uzinei au fost 
livrate pe piața externă, ca de 
exemplu: scarificatoare pe tractor 
S-650, echipament buldozer pe 
tractor 650, boghiuri pentru va
goane pe două osii etc.

Sarcinile de plan pe anul 197! 
— 1975 prevăd creșteri imp. rtan ■ 
față de realizările anului 197.! 
Aceste creșteri sînt determinate 
în exclusivitate de creșterea pla
nului la mașini și utilaje :
construcții și construcții de dru
muri.

Colectivul Uzinei mecanice ,Ni- 
colina" Iași, reușind să-și însu
șească tehnologia de fabricație a 
noilor produse, depune toate e- 
forturile pentru ca produsele ce 
ies pe poarta uzinei să se ridice 
la nivelul tehnicii modeme, din 
punct de vedere al fabricației și 
competivității

fără ca
nor noi

Așa
rere produsele debitate la lungimi fixe în funcție-de 
sitatea lucrărilor ce au de executat și în felul acesta ț 

mai sînt debitate pe 
pot duce la Inse

sudate seu profilele îndoite nu 
tierele de lucru în condiții care 
pierderi de metal.

Ca Un rezultat de asemenea, 
licării producției îl constituie și 
mul total al producției țevile de instalații zincate 
peste 35%, fiind printre cele mai solicitate, atît în eco 
națională cit și la export.

in prezent, există preocupări intense pentru asimil 
în fabricație a unui nou sortiment de o importanță deos 
pentru economia națională. Este vorba de elaborarea 
nologiei pentru iabricarea țevilor sudate din oțel inoxi 
care în prezent se importă la prețuri care 
3 ori prețul materiei prime din care se va 
în uzina noastră.
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De mai multe ori fruntașă, iar în anul 1969, 
țiată pe ramură, Fabrica de Antibiotice, va aduce 
cinalul prezent o contribuție și mai însemnată la 
tarea economică a patriei noastre socialiste.

Intrată în funcțiune la 10 decembrie 1955, ea 
voltat pe diverse etape, realizînd o largă gamă de produse 
medicamentoase pentru uz uman și veterinar, cît și o se
rie de biostimulatori pentru sectorul zootehnic.

în 1959 a intrat in funcțiune cel de-al doilea pavi
lion de producție pentru fabricarea streptomicinei, a au- 
reociclinei si vitamina B-12 și s-a amenajat de aseme
nea o secție pentru produse galenice (supozitoare și un
guente).

La sfîrșitul anului 1968 s-au dat în funcțiune două 
pavilioane pentru producția de antibiotice pentru biosti
mulatori si antibiotice de semisinteză. în afara de aceasta, 
fabrica mai are două pavilioane de cercetări și control a 
fabricației produselor finite și a materiilor prime, viva
rium, cabine: de documentare științifică și tehnică, o hală 
a stației de ccmpresare de aer și alta de frig, termo
centrală hala atelierelor mecanice centrale, un pavilion 
administrativ și social-cultural, linia blocurilor-depozite 
și o stație pilot nou construită.

Dintre sortimentele producției fabrica notăm 
mai de bază: Peniclina G și derivați 
și derivați — Tetraciclină și derivați 
derivați — Streptomicina și derivați 
Vitamina B-12.

Din aceste produse de bază se produc și se livrează 
un număr de 92 de sortimente, din care 39 antibiotice, 
vitamine și hormoni steroizi, restul fiind 

pozitoare.

Față de valoarea producției globale din 1956, valoarea 
producției globale în 1970 crește cu 3.810 la sută.

Comparativ cu cantitățile prevăzute în procent se 
realizează în prezent 1.020 mai mult la penicilină, iar la 
streptomicină cu 298 mai mult, aceasta ca urmare a mo
dernizărilor făcute atît pe line de investiții, cît și prin 
credite pentru mica mecanizare. La aceasta se mai adauga 
aportul însemnat adus de inventatorii, inovatorii și ra- 
ționalizatorii din cadrul fabricii. Pe lingă asigurarea pie
ței interne cu medicamente și biostimulatori fabrica 1- 
vrează la export peste 26 la sută din producție in peste 
27 de țări. Fabrica include în fabricație, în fiecarp an, un 
număr mereu crescînd de antibiotice și forme medica
mentoase pe baza acestora, ca urmare a activității știin
țifice a cercetătorilor săi, care desfășoară o munca sus
ținută de documentare științifică, tehnică și economica în 
privința tuturor aspectelor noi ale evoluției și dezvoltării 
mondiale a producției și utilizării antibioticelor.

Colectivul fabricii a reușit să producă antibiotice de 
calitate superioară, cu activitatea ridicată, corespunzin 
condițiilor de calitate cerute de Farmacopeele străine. 
Astfel se explică cerințele mari de antibiotice la. export.

Fabrica va executa produse în curs de asimilare: 
Grizeofulvină veterinară pulbere uz veterinar — Salvo- 
cilin i.m. flacoane uz uman — Fl'uocinolon cremă Vz u‘ 
man — Fluocinolon N cremă — uz uman — Tetraciclină 
T unauient uz veterinar — Metandienon (Naposm) sub
stanță — uz uman — L — Lizină HCI, furajeră - uz ve
terinar — Cloxaciclin injectabil flacoane — uman și ve
terinar — Cloxacilin suspensie — uz veterinar — Acid 
aminocaproic borcane — uz oral — uman.
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Placondul este bine cunoscut posesorilor 
de autoturisme care-1 utilizează pentru a- 
coperișuri ușoare la garaje. Sfera Iui de 
întrebuințare este însă mult mai largă. 
Plăcile ondulate, obținute prin procedeul 
de extrudere, șe livrează în lungimi de la 
2—m- Și lățimea de l,6m. în qrosimi de 
1,2 și 1,7 mm.

Ele se utilizează de asemeni îrt construc
ții, pentru acoperișuri ușoare la peroane, 
stații de benzină, balcoane, terase, săli de 
așteptare etc. De asemenea, din acest ma
terial se pot amenaja standuri pentru ex
poziții, panouri de reclame, pereți de pro
tecție etc.

Poligrafvinilul'—"un tilt produs prelu
crat de către uzina ieșeană — arh carac
teristici care-1 fac utilizabil în industria 
poligrafică, de papetărie și marochinărie.

Materialul este obținut prin dublarea fo
liilor pvc pe suport de hârtie. Foliile cu 
această denumire se fabrică într-o gamă 
variată de șagrene și culori. Se livrează 
in role a 30 kg. ambalate in hirtie cașe- 
rată.

Tuburile riflate din policlorură de vinii 
se realizează într-o gamă largă de dia- 
metre de la lt—60 mm., sînt ușoare, re
zistente la solicitări mecanice și facilitea
ză lucrările de montaj datorită lungimii 
mari de livrare (12—15 m.) flexibilității și 
razelor mici de curbură care permit ușoa
re schimbări de direcție, eliminîndu-se 
astiel piesele de îmbinare (leuri, curbe, 
mufe).

in ultima perioadă s-au realizat în ca
drul uzinei cîteva noi produse printre cațe 
cităm: '

— recipienți din polietilenă de 200 f. 
capacitate, confecționate din polietilenă de 
densitate mare pentru ambalarea diverse
lor materiale ân industria chimică, alimen
tară etc.

— tuburi din policlorură de vinii pen
tru transportul carburanților;

— profile din pvc pentru industria lem
nului (sertare, profile de îmbinare, glisie- 
re etc.) precum și diverse piese pentru 
placări în industria construcțiilor;

Specialiștii Uzinei de mase plastice stau 
în permanență la dispoziția beneficiarilor 
pentru clarificarea tuturor problemelor le
gate de utilizarea corespunzătoare a ma
terialelor plastice.

Trăim într-o ambiantă de obiecte con
fecționate din materiale plastice, cuprin- 
zînd domenii pe care, cu cîteva decenii în 
urmă, le consideram ale metalului sau ale 
altor materiale.

Intrată în al 9-lea an al existentei sale. 
Uzina pentru prelucrarea maselor plastice 
din Iași este cunoscută pe plan national 
și internațional prin diversitatea produse
lor, calitatea lor și vastitatea domeniilor 
în care se utilizează. Aici se produc în 
prezent peste 100 sortimente, avînd o ca
pacitate anuală de peste 40 mii tone.

Caracterizate printr-o rezistență deose
bită la acțiunea agenților chimici, greula-, 
te specifică mică, proprietăți dielectrice 
superioare, ușurința la montaj, produsele 
din mase plastice s-au răspîndit foarte 
mult în toate sectoarele de activitate.

Iată cîteva din sortimentele uzinei de
osebit de apreciate de consumatori:

Covorul și dale din pvc — se realizea
ză în culori vii, atrăgătoare, imprimate cu 
model de parchet, marmoră sau mozaic 
prin procesul de calandrate, din mai multe 
straturi de compoziție identică, suprafața 
lor superioară fiind ușor șagrenată.

Covorul și dalele din pvc sînt rezistente 
la uzură, igienice și se întrețin foarte 
simplu prin spălare cu apă și săpun. Se 
pot utiliza în confecționarea de pardoseli 
pentru locuințe, școli, spitale, magazine, 
hoteluri, edificii culturale etc.

Dalele se obțin prin ștanțarea covorului 
avînd dimensiunile de 350x350 mm și gro
simi de 1.5 și 2D mm.

Foliile plastifiate produse Intr-un bogat 
sortiment de modele — albe sau colorate 
— s-au impus In multe domenii. Ele se 
utilizează la confecționarea articolelor su
date de marochinărie, papetărie, în cons
trucții pentru izolări hidrofuge etc.

Rezistența Ia umiditate, netoxicitatea și 
neinflamabilitatea sînt însușirile de bază 
ale produselor denumite folii vacuumabile 
din pvc.

Materialul servește la confecționarea 
ambalajelor de uz alimentar (coșulețe, 
fructe, pahare etc)..

Se livrează în role sau în plăci în cu
lori uni sau translucid.

SACI-PUNGI

COVOR SI 
DALE RV-C

BUTOAIE 
CANISTRE

FOLII 
ARMATE
PROFILE 
PVC.

FOLII 
SUFLATE
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Tînăra uzină de fibre sintetice Iași, 
amplasată în zona industrială, a fost pro
iectată să se dezvolte în patru etape.

Astfel, în prima etapă, se obțin 10.000 
tone fibre pe an.

A doua etapă este reprezentată de 
instalația de fire textile și tehnice cu o 
producție de peste 3.000 tone pe an. Prin 
această instalație se obțin cantități de fire 
textile normale și, texturate precum și fire 
tehnice cu diferite fineți.

In următoarele două etape — a treia 
și a patra — se prevede (între 1973—1975) 
construirea instalațiilor capabile să pro
ducă 90.000 tone pe an fibre și 4.000 tone 
pe an fire.

Industria fibrelor sintetice s-a dezvol
tat la noi, pe de o parte, datorită valo
rificării superioare a bogățiilor țării, pe 
de altă parte pentru că proprietățile lor 
specifice sint asemănătoare fibrelor natu
rale și le pot inlocui cu succes atît în do
meniul textil cit și tehnic, dînd o gamă va
riată de produse.

Finețea, lungimea, structura de supra
față, profilul secțiunii, gradul de ondulare 
și stabilitate, hidroscopicitatea proprietăți
lor tehnice, chimice, elastice, rezistența la 
rupere, alungirea la rupere, sint cele mai 
importante proprietăți ale fibrelor care in
fluențează pe acelea ale firelor și produ
selor finite.

Fibrele poliesterice au rezistență bună 
la tracțiune și la frecare, un tușeu moale, 
asemănător cu al linei naturale, capaci
tate mare de menținere a formei după fi
xarea prin tratamente termice, contracție 
mică, sint stabile la acțiunea diferiților a- 
genți chimici, au rezistență la lumină.

Datorită acestor proprietăți, fibrele po
liesterice se utilizează în amestec cu lina, 
bumbacul, celofibra și inul. Domeniul de 
utilizare a fibrelor poliesterice cel mai 
cunoscut și mai larg răspindit îl consti
tuie producerea stofelor în amestec cu 
lină, în filaturile de lină pieptănată, în 
proporție de 55 la sută fibră poliesterică 
și 45 la sută lină. Din acest amestec re-

( o

zultă un sortiment variat de stofe. La fel, 
se pot obține și stofe din fibră polieste
rică 100 la sută. Confecțiile din aceste 
stofe sînt frumoase, rezistente, practice și 
ușor de întreținut.

Fibrele poliesterice tip bumbac se fo
losesc și în amestec cu bumbacul sau cu 
celofibra, în proporție de 65 la sută fibră 
poliesterică și 35 la sută bumbac natural, 
sau 70 la sută poliesterică și 30 la sută 
celofibră.

Țesăturile din terom se comportă ex
celent la spălare, menținindu-și forma du
pă spălături repetate. Ele se pot spăla cu 
apă fierbinte cu detergenți obișnuiți, iar 
produsele leșioase care au efect distru
gător asupra linii și mătase!, conferă 
TEROM-ului un luciu mai mătăsos, artico
lele devenind mai elegante și mai plăcute 
la purtat.

In amestecurile lină-terom, lina capătă 
o comportare mai bună la spălare.

TBROM-ul, sub formă de articole ves
timentare, după spălare, se usucă rapid. 
Țesăturile din TEROM nu necesită decît 
rareori o ușoară călcare, constituind din 
acest punct de vedere îmbrăcăminte ideală 
pentru sport și vacanță.

TEROM-ul este o fibră plăcută la pur
tare, cu o 
stingherind 
și sport.

comportare igienică bună, ne- 
activitatea omului în muncă
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In scopul valorificării superioare a 
masei lemnoase a fost înființat în 
anul 1959 Combinatul pentru exploa
tare și industrializarea lemnului Iași, 
o puternică unitate economică.

Fabricile de mobilă din cadrul 
Combinatului asigură o variată gamă 
de mobilier, de la scaune de dife
rite tipuri, tîmplărești și curbate, 
garnitură pentru hol tip .Norma" 
garnitură de mobilă tip .M. 510", „E- 
legant* și „Ilva".

Din Droductia executată de către 
unitățile combinatului o mare parte 
este destinată exportului: U.R.S.S,. 
S.UA., Analia, R.F.G., Olanda. Sue
dia, Mongolia. Canada, Cehoslovacia 
etc. atingînd cifra de peste 20 de 
țări.

Mobila se execută în 28 de sorti
mente, din care 16 la export.

Produsele combinatului au 
prezentate 
nale de la 
menea, și 
.Goteburg,

fost 
la expozițiile internatio- 
Kiev și Londra. De ase- 
la tîrguri internaționale : 
Paris, Barcelona, Lyon,

Bruxelles, Copenhaga, Leningrad, 
Koln, Londra, Frankfurt pe Main, Bu
dapesta, Toronto etc.

In anul 1970 FABRICA DE MOBI
LA IAȘI care este amplasată în zona 
industrială și-a sărbătorit zece ani 
de activitate.

încă din primii ani, fabrica ieșeană 
dezvoltă întreaga gamă a indicatori
lor fizici si economici proiectați. Pe 
parcurs, este imbunătâtită dotarea 
fabricii cu utilaje de mare produc
tivitate din tară și din străinătate, 
pentru a căror întreținere se con
struiește un atelier mecanic central 
dotat cu instalații noi. se amenajea
ză și modernizează sectoarele de 
producție prin extinderea suprafețe
lor de fabricație la croit și mașini I. 
se măresc capacitățile de uscare a 
materiilor 
continuu 
fabricație.

Astăzi

prime și se perfecționează 
procesele tehnologice de

fabrica de mobilă din Iași 
produce mobilă pentru export în pro
cent de 80 la sută din întreaga pr<

anuală. Preocuparea pentru 
ca mijloc principal de par- 
directă a muncitorilor, in

ginerilor și tehnicienilor la 
ducerea programului tehnic, 
gistrează în această perioadă 
o mie propuneri de inovații 
ționalizări, din care mai mult 
mătate și-au găsit aplicabilitatea în 
procesul de producție, aducînd eco
nomii de cinci milioane lei.

Pentru aceste preocupări, fabrica 
obține de patru ori locul I la con
cursurile de inovații pe sector în 
tară.

Volumul producției în acești zece 
ani de activitate crește la un pro
cent de 178.6 la sută fată de indica
torii proiectați, adică de la zece mii 
garnituri conventionale la 18 mii 
garnituri anuale. Fată de dezvolta
rea considerabilă a industriei lem
nului in tara noastră ca și alte ta 
brici de mobilă din țară, fabrica ie
șeană și-a orientat producția soro 
export.

ductie 
inovații 
ticipare

intro- 
înre- 
peste 

și ra
de ju-

Legat de preocuparea colectivu
lui pentru Încadrarea în consumu
rile specifice de material lemnos, în
treprinderea a realizat și îmbunătățit 
indicele de utilizare a masei lem
noase înregistrîndu-se și economii, 
datorită adoptării unor soluții con
structive noi, folosirea de semifa
bricate la unele produse de export, 
acordarea asistenței tehnice de spe
cialitate pe ambele schimburi, îm
bunătățirea funcționării utilajelor și 
a modernizării proceselor tehnologice 
de fabricație. Această evoluție com
plexă dinamic dezvoltată în cel zece 
ani de activitate se datorește în ma
re parte îmbunătățirii proceselor teh
nologice, iar pe de altă parte per
fecționării profesionale a muncitori
lor, tehnicienilor și a celorlalte ca
dre precum și preocupărilor pe care 
le-a avut colectivul în proiectarea 
de noi produse, prospectarea piețe
lor străine prin participarea la ex
poziții și tîrguri internaționale etc.
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Descărcarea unui nou transport de cherestea la 
Fabrica de Mobilă, cu mijloace modernizate de me
canizare.

Garnitură mobilă „Cluj II”, realizată la CEIL lași, 
mult solicitată pe piața internă.
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Manifestări culturale de masă organizate in cinstea aniversării semicentenarului

CONCURSUL AL X-lea AL FORMAȚIILOR 
MUZICALE Șl COREGRAFICE DE AMATORI

Formația de dansuri a Școli! populare de arta lași

Din ianuarie 1971 a început concursul artistic 
republican al formațiilor muzicale si coregrafice 
de amatori, aflat la a X-a ediție, manifestare de 
mare amploare care se desfășoară în contextul 
semnificației majore de .Omagiu Partidului* și ca 
o continuare firească a activității de masă de pînă 
acum. Concursul are următoarele obiective prin
cipale :

— Se contribuie la crearea unei atmosfere săr
bătorești prin evocarea evenimentului istoric al în
ființării Partidului Comunist Român, al luptei po
porului nostru pentru eliberarea socială și națio
nala și a succeselor obținute în opera de con
struire a socialismului.

— Se determină înnoirea și îmbogățirea reper
toriului formațiilor cu lucrări valoroase din creația 
românească contemporană precum și din tezaurul 
creației clasice naționale și universale.

— Să se abordeze tematica muncii, a efortului 
generos înobilat de idealurile eticii socialiste.

— Să se prezinte creația populară autentică 
tradițională și contemporană, acordîndu-se o aten
ție deosebită valorificării folclorului specific local.

Concursul urmărește de asemenea, un echilibru 
mai judicios, în concerte și spectacole, între crea
ția populară și cea cultă prin promovarea genu
rilor artistice mai evoluate. Ca o expresie reală a 
caracterului de masă al acestei manifestări va tre
bui să se asigure un număr sporit de spectacole și 
concerte, la un nivel artistic superior, corespunză
tor exigențelor publicului spectator. In acest sens 
formațiile artistice vor trebui să prezinte în prima 
etapă cel puțin trei spectacole cu public pe scena 
așezămîntului de cultură propriu sau în deplasare.

Acum. în preajma desfășurării fazei județene 
a concursului in județul Iași sînt în activitate pes
te 200 formații: corale, coregrafice, teatrale, bri
găzi artistice, orchestre de muzică populară și u

șoară, fanfare etc., care însumează un număr de 
4.000 artiști amatori.

In acest ciclu nu au fost incluse cele peste 100 
echipe de teatru folcloric și cei aproape 300 de so
liști vocali și instrumentiști.

Concursul al IX-lea ca și întrecerea județeană 
a formațiilor muzical-coregrafice, care s-a desfă
șurat în perioada februarie-mai 1970, au evidențiat 
valorificarea scenică a potențialului artistic al unor 
formații valoroase cum sînt: corurile de la Rugi- 
noasa, Răducăneni și Tătăruși, echipele de dan
suri de la Păușești, Dumbrava, Suhuleț-Dagîța, Cos- 
tești, Topile — Valea Seacă — dintre care unele 
au apărut în urma concursului al IX-lea din 1969, 
sau nunțile țărănești de la Tătăruși și Voinești. Se 
cuvine de asemenea, să fie evidențiate fanfara de 
la Mironeasa, orchestrele de muzică ușoară de la 
Hălăucești și Vlădeni sau fluierarii de la Hîrtoape, 
comuna Vînăitori, precum și tarafurile populare de 
la Tg. Frumos și Podu-Iloaei. Remarcabilă este ac
tivitatea Casei de cultură din Pașcani, la care co
rul, formația de estradă, orchestra populară și 
formația de teatru desfășoară o activitate perma
nentă. Mesajul artei amatorilor pășcăneni a fost 
transmis iubitorilor de frumos dincolo de județul 
Iași cu prilejul turneelor efectuate în țară.

Evident că existența în fiecare așezare a unor 
formații de diferite genuri dovedește o eferves
cență artistică de masă dar exigențele publicului 
contemporan reclamă promovarea unor noi talente, 
forme de expresie artistică mai înalte. Uneori lip
sa de interes a publicului spectator față de pro
ducțiile artistice locale este determinată de calita
tea precară a acestora.

Este necesar ca participarea la concursul al X- 
lea să se integreze într-un sistem de activitate cul
turală la baza căruia să stea nu numai permanența, 
continuitatea și caracterul popular de masă dar și 
valorile artistice cît mai înalte care să înobileze 
mărețele evenimente pe care le sărbătorim.

Clasa de dans modern a Școlii populare de arta

Căminul cultural din Osoî

MIJLOACE DE PERFECȚIONARE IN ARTA AMATORILOR

Corul căminului cultural din Ruginoasa

In contextul multitudinii de surse și resurse care 
Înlesnesc contactul cu arta, amatorismul trebuie 
să reprezinte nu numai pasiunea celor care îl prac
tică ci și o forță pusă în slujba marelui public.

Evident că valoarea activității artistice de ama
tori depinde atît de existența unui cadru organiza
toric adecvat. dar mai ales de competența și pasiu
nea creatoare a instructorilor.

Pregătirea instructorilor și interpreților se reali
zează in școlile populare ce artă unde pe baza 

rea multilaterală a cunoștințelor de specialitate, 
dar și capacitatea de a îndruma pe alții în spiritul 
criteriului sever al autenticului artistic și al luptei 
împotriva improvizației facile. Pe aceste coordona
te își desfășoară activitatea Școala populară de 
artă din Iași, care pregătește instructori șj inter- 
preți la diierite specialități pentru formațiile artis
tice din mediul urban, precum și pentru așezămin- 
tele culturale de la sate.

In colaborare cu Casa județeană a creației popu
lare Iași la cursurile periodice de vară din anul 
1970 s-a realizat o integrare a pregătirii în proce
sul de slujire nemijlocită a activității formațiilor 
artistice. Astiel la secția de coregraiie-dans popu
lar — au urmat cursurile 22 de cadre didactice din 
comunele județelor iași și Vaslui, cursuri la care 
s-a urmărit însușirea principalelor dansuri locale 
culegerea și scrierea mișcărilor, precum și pregă
tirea unor suite cu caracter tematic.

Frumusețea, expresivitatea și vigoarea jocurilor 
populare din centrul Moldovei se etalează pe scene 
grație activității unor instructori pregătiți la școa- 
lă cum sînt: Oprea Ion la Belcești. Gimbuță Ilie 
la Costești, Jet oaia Mihai la Coarnele Caprei din 
județul Iași ca și în alte localități.

In domeniul teatrului și brigăzilor artistice in
structorul are rolul principal în alegerea reperto
riului, selecționarea interpreților, in pregătirea și 
organizarea spectacolelor, după o atentă și opor
tună apreciere a cerințelor spirituale proprii spec
tatorilor și în funcție de posibilitățile interpreta
tive ale artiștilor. Sub îndrumarea unor profesori 
cu înaltă competență în pregătirea instructorilor 
artistici au lost pregătiți la regie teatru și brigăzi 
artistice 30 cadre didactice. In vederea finalizării 
concrete a cunoștințelor căpătate la școală s-au ur
mărit însușirea unor probleme de artă teatrală pri
vind declamația, improvizația scenică, dicția. pre
cum și interpretarea artistică a textelor de brigadă.

La secția teatru s-au regizat piese într-un act ca : 
„Vinovatul" de A. Băieșu, „Recreația mare" de T. 
Bănulescu, „Răpirea" de Șt. Berciu, precum și mon
taje și recitaluri de poezie care sînt adesea puse 
în scenă la căminele culturale sătești.

Textele de brigadă folosite ca model de lucru 
au permis înțelegerea și însușirea noțiunilor pri
vind creația și regizarea programului în funcție de 
realitățile comunei. De altfel, succesul oricărui 
spectacol de brigadă este determinat atît de inter
pretarea valoroasă, dar și de oglindirea satirică, 
critică a unor aspecte negative din viața și activi
tatea oamenilor locului. La Deleni — Hîrlău, de 
pt.dâ trei instructori pregătiți Ia Școala populară 
“e arta din lași lac parte din brigada artistică ca
re este apreciată pentru spectacolele susținute aca
să, cît și în alte localități.

Avînd în vedere necesitatea continuă și perma
nentă a perfecționării artistice, în mod firesc șco- 
■ de populare de artă sînt doar o verigă în sistemul 
de pregătire a artiștilor amatori. Acest sistem tre- 
bu.e să cuprindă pe Ungă cercuri studiouri ale artiș- 
t..or amatori în care pregătirea artistică a absol
venților școlii populare de artă se continuă.

l i acest sens, prin colaborarea dintre Casa jude
țeană a creației populare, Școala populară de artă 
și instituțiile artistice profesioniste ieșene au luat 
ființă trei studiouri ale artistului amator: la Iași, 
la Casa de cultură Tătărași pentru regie teatru și 
cint popular, la Pașcani pentru teatru de estradă 
și muzica populară, iar la Hîrlău pentru dansuri 
popu.cre și regie brigăzi artistice.

Activitatea are esențial un caracter practic-apli- 
coti'-' ; la teatru și regie brigăzi artistice se abor- 
dează: declamația, mișcarea scenică, improvizația, 
dicția, crearea și interpretarea artistică a teatrelor 
de brigadă, montajelor sau medalioanelor literare. 
O atenție deosebită se va acorda de asemenea ale
gerii repertoriului interpreților și modalităților re- 
gizorale pentru spectacole cu piese într-un act sau 
programe de brigadă, al cărui text să lie îmbogă
țit cel puțin o dată pe lună.

La cercurile de muzică se vor instrui pe de o 
parte dirijorii de formații vocale și instrumentale, 
interpreții care posedă noțiunile de bază, dar care 
trebuie să evolueze sub raportul tehnicii vocale a 
interpretării valorilor locale în cazul pieselor fol
clorice sau în vederea organizării grupurilor vo
cale — formații care își dovedesc utilitatea și pen
tru care există reale posibilități de organizare la 
sate.

Activitatea studiourilor artiștilor amatori se va 
desfășura în perspectivă anual în lunile de iarnă 
decembrie-aprilie, realizînd împreună cu pregătirea 
de vară de la cursurile periodice ale Școlii popu
lare de artă un sistem de instruire pentru interpre
ții și instructorii din așezămintele culturale sătești.

STELIAN JUNCU



SPIRITUL CRITIC
ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ (îl)

I s-a obiectat lui Ibrăileanu. 
în mai multe rînduri, .regio
nalismul*, moldovenismul cind, 
de fapt, acesta există, în demon
strațiile sale, ca o judecată de 
constatare, și nu valorică. Ceea 
ce nu s-a observat este faptul 
esențial In argumentarea au
torului, că superioritatea con
tribuției moldovenilor la dez
voltarea spiritului critic în e- 
poca patruzecioptistă nu este 
o speculație a sa de ordin 
.sentimental*, ci, într-o anu
mită măsură, reluarea unor pă
reri similare ale lui Russo 
mai cu seamă, cu care Ibrăi
leanu pare a-și găsi afinități 
temperamentale. Spiritul critic, 
așa cum il concepe Ibrăileanu, 
nu e un spirit critic moldo
venesc, cl unul cu un caracter 
de generalitate. Acesta este 
însuși spiritul veacului în ca
re se condensează notele co
mune ale culturii române din 
epoca cercetată (respingerea 
imitației și diferențierea prin 
crearea de valori originale, 
pe baze autohtone).

Că spiritul critic n-a lipsit 
nici în Muntenia, nici în Tran
silvania (Gh. Bariț, de pildă) 
este știut. însuși Ibrăileanu 
este conștient de acest lucru, 
iar greutatea acordată culturii 
moldovenești are în vedere 
temperamentele mai puternice 
care s-au manifestat aici, sfe
ra mai largă de acțiune a cri
ticii. Ca fenomen esențial al 
spiritualității naționale (con
cilierea între spiritul moldo
vean și muntean), spiritul critic 
acționează deci mai mult sau 
mai puțin pregnant în întrea
ga noastră cultură a secolului 
XIX, dar în chip organizat, în 
Moldova, polarizind în jurul 
său toate direcțiile ideologice 
ale epocii. Lovinescu făcuse 
o constatare dreaptă în acest 
sens, polemizînd cu Ibrăileanu 
și luînd, de fapt, în considera
ție o realitate structurală pe 
care criticul de la Iași, ideo
log frenetic în această lucra
re, o subliniază poate prea in
sistent, dar în spiritul unui a- 
devăr greu de contestat: «Tre
buie să recunoaștem moldove
nilor preeminența creațiunii

artistice. Printr-o astfel de a- 
firmație deschidem, negreșit, 
o fereastră spre necunoscutul 
rasei. Fără să intrăm în exp'i- 
cări, nu putem, totuși, să nu 
distingem în moldoveni acea 
înaltă contemplativitate și a- 
cele calități sufletești care, 
scoțîndu-i din curentul vieții 
active, le-au deschis zăvoare
le creațiunii artistice. Și in 
chestia criticismului cultural, 
problema trebuie pusă deci, în 
bună parte, tot pe terenul 
talentului" (1st. civilizației ro
mâne moderne, I, Ed. «Anco
ra", 1924, p. 82). Aceste cuvin
te se datorează aceluia care, 
spre bucuria unora, s-a întors 
nu o dată împotriva provinci
ei natale. Moldova !

Viziunea lui Ibrăileanu asu
pra dezvoltării culturii româ
ne în secolul trecut este dina
mică, adesea fin nuanțată, cu 
observații de detaliu, și mai 
puțin de ansamblu, inteligente 
și riguros demonstrate. Por
tretele ideologice făcute lui C. 
Negruzzi, «primul junimist*, 
Alecsandri, ,un junimist pa- 
truzecioptist*, Eminescu și Ca- 
ragiale reprezentanți ai «cri
ticii sociale extreme", Odo- 
bescu, «sinteză de criticism și 
patruzecioptism* sînt compre
hensive, pline adesea și de 
păreri interesante asupra va
lorii estetice a operei lor. Pe 
primul plan stă însă, evident 
examenul sociologic al contri
buției acestora la dezvoltarea 
spiritului critic, fie că acesta 
le era structural, fie că se ma
nifestă ca rezultat al .ralierii* 
la acela moldovenesc, mai pu
ternic și mai organizat.

Familiarizat cu ideile ma
terialiste, fapt ce i-a permis 
să emită adesea observații 
de ordin istoric și social judi
cioase (care nu interesează 
însă aici), criticul privește fe
nomenele culturale în strînsa 
lor determinare de către cele 
sociale și politice. Viziunea 
de ansamblu este a unei dez
voltări culturale organice, 
concepută, paradoxal. în spi
rit junimist deși In acest stu
diu contribuția lui Maiorescu. 
văzută ca o continuare, intr-o 
optică nouă, a șco'ii critice 
moldovenești, n-a beneficiat 

de o interpretare pe măsura 
rolului său epocal in cultura 
română. In loc să 1 se pară.

în chip normal, un pas înain
te, critica culturală maioresci- 
ană este considerată, de Ibrăi
leanu, inferioară aceleia a lui 
Al. Russo.

Concluzia sa asupra evolu
ției spiritului critic în cultura 
noastră din secolul trecut es
te aceea că pină la 1866 .spi
ritul novator și spiritul critic 
merg într-o fericită sinteză*. 
După această dată «liberalis
mul muntean, în manifestări
le lui extreme, rămine să re
prezinte spiritul novator ; ju
nimismul moldovenesc rămîne 
să reprezinte spiritul critic, ne
gativ*. In realitate acesta este 
o negație creatoare, acredita
tă de întregul junimism lite
rar și cultural.

Reținem din Spiritul critic— 
că Ibrăileanu vrea un .adevă
rat progres*, dar nu prin pre
luarea necritică a formelor 
noi și saltul intr-un viitor u- 
topic. .Sintem siguri — afir
ma autorul în încheierea căr
ții — că. dacă spiritul nova
tor ar fi mers alăturea de spi
ritul critic, ca în vremea, ca 
în persoana lui Kogălniceanu, 
— spiritul novator îmbărbă- 
tînd spiritul critic, timid prin 
firea sa. spiritul critic mode- 
rînd spiritul novator, temerar 
prin firea sa, sintem siguri că 
tara noastră ar avea astăzi 
alt aspect*. In fond, criticul 
propunea o reîntoarcere la 
atitudinile de directivă națio
nală ale lui Russo și Kogăl- 
niceanu. căutînd, printr-o so
luție discutabilă, refacerea rup
turii dintre .spiritul critic* și 
«spiritul novator* în domeniul 
istoriei sociale și culturale a 
românilor.

Rațiunea acestui studiu po
lemic cu un stil adesea pre
cipitat și plin de zgura luptei 
de tranșee ^ste una mai a- 
dîncă. Ibrăileanu încearcă, pe 
de o parte, justificarea istorică 
a poporanismului (socotit de 
mulți o copie a narodnicismu
lui) printr-o cercetare critică 
a elementelor autohtone ce-1 
premerg (naționalizarea lite
raturii pe baza creației popu
larei respingerea imitatei-cul- 
TFvareă~trădîtlel. simpatia pen
tru tăria.—ej. Spiritul critic— 
se constituie, implicit ca na 
nani iest ideologic tudameo- 
tal pentm sastinerea teoriei 
specificului aatioaal. a autoh
tonismului .Vieții românești*. 
Pe de altă parte studiul se

constituie și ca prima tentati
vă sistematică de caracteri
zare sintetică a culturii ro
mâne din sec. al XIX-lea, vă
zută In elementul ei esențial, 
spiritul critic, ce se manifestă 
puternic in Moldova, și repre
zintă Intr-o formă superioară 
Însuși spiritul critic in cultu
ra românească.

Intr-o anumită măsură, Spi
ritul critic... este și o lucra
re fundamentală pentru evolu
ția ulterioară a istoricului li
terar. Aici se vădește clar un 
gust accentuat, ca și la Tai
ne, pentru idei generale, pre
cum și înclinația (de sorgin
te saintd^TSîveană) de-a orîn- 
dui scriitorii în „familii de 
spirite*. Totodată, prin această 
operă iau sfîrșit îndeletniciri
le apăsat sociale din activita
tea lui Ibrăileanu, deschizîn- 
du-se în acest fel o altă eta
pă în preocupările sale cri
tice *).

MIHAI DRAGAN

• Credem că nu-i lipsit de interes 
să consemnăm cum a fost întimpinat 
la apariție Spiritul critic în cultura 
românească. Despre atacul lui N. Ior- 
ga din Neamul românesc literar, am 
amintit. O scurtă recenzie nefavo
rabilă găsim în Viața nouă (nr. 1, 
din 15 febr. 1909, p. 18—19). Autorul, 
probabil Ov. Densușianu, îl acuză 
pe Ibrăileanu de regionalism, scriind, 
in cele din urmă, vehement, că acesta 
ar fi .certat nu numai cu gîndirea, 
ci li cu limba română- (!). O dreap
tă apreciere vine din partea lui A.D. 
Xenopol (in Românul literar și po
litic. nr. 4, din 25 martie 1909, p. 
41—42), auoi G. Pascu (în Arhiva, 
nr. 12, 1909, p. 525—527) care scrie 
pertinent că lucrarea lui Ibrăileanu 
es‘e .eminentă* și, cu toate animo
zitățile stîrnite, „n-a dat naștere la 
o serioasă discuție contradictorie". 
Spiritul critic . . . .este una din acele 
rare cărți care marchează o dată în 

«-nituri! unul popor". Aprecieri 
favorabile a rostit și Const. Graur 
fin Dunărea de jos, nr. 6, din 23 
febr 1909, p. 8—13). Chiar și Gh. 
Bogdan Duîcă remarcă .valoarea în 
cercării" critice a lui Ibrăileanu, con
siderând totuși că ^valoarea rezul
tatelor este discutabilă" (în Lucea
fărul, nr. 23, din 1 dec. 1909, p. 
525—536). In fine, să amintim că 
ecouri despre studiul lui Ibrăileanu 
găsim și in corespondența primită de 
autor de la unii critici și oameni de 
cultură ai vremii. Ne mărginim la 
acelea inedite. Despre prima parte a 
cărții apărută cu titlul CI leva con
siderații asupra spiritului critic în 
cultura românească în Curentul nou, 
(nr. 1, din 15 noiembrie 1905) se pro
nunță H. Sanielevici : .Fondul arti
colului e foarte bun. Sînt lucruri noi 
și importante. Sintem cu toți încîn- 
tați de dinsul. Eu nu mi-aduc amin
te să fi citit undeva despre cultura 
roaliaâj In acest sens. Deosebirea 
intre cultura saoxiovFeaeascăJ și mun- 
texească e adaurabiiA*. (Scris., către 
rbri_.eanx 15 noieanr-e 1905. iaedJrd. 
!a Foedel .G IbrAtleaM*. Btbuo- 
tece cac-rall uuTcrs::a;A .M- Eai- 
eesee*. I*s-- DopA apariua clrt-i. 
HS ar 5 dorit sA arate ia ¥.«:• 
roo»i*ec®ci. .ixtr-xa «rxcoC. toatA

Ixri.eaw «ap^cA xx*. «sac? 
pa ■>-»-< t > a--»- taiK.&r
QMrea (ia. > Mbr litt» eex.4, 

ox-4- C bocez li «cx* jk «>eA> 
mi «a 3/H .m» : .vwe-

xx^l. au crane . ..

csX-a-

DAN ROTARU

Măștile eului
Tu, cel de dincolo de vocea mea, 
Tu, cel putrezit in cuvintele mele, 
Tu, cel care mi-ai călcat in trup, 
adincindu-mi inima, 
Spune-mi :
De ce ruginești vintul? 
De ce întuneci pietrele?

Ca sâ mă vezi cit mai bine, 
Dispar,
ca să-mi spulberi absența prin tine, 
mai mărunt, mai mărunt.
Revin doar atunci 
cind mi-l vei putea povesti 
pe Dan Rotaru pe dinafară, 
frază cu frază, 
cuvînt cu cuvînt, 
silabă cu silabă, 
literă cu literă, 
Iar la sfîrșit, 
in loc de punct, 
vei pune lumea.

Amindoi ne vom spăla intr-o vocală 
cu auzul rămas in ea.
Ne vom usca apoi 
intr-o ureche flămîndă, 
intrebîndu-ne reciproc :

Cine ești,
tu, cel de dincolo de mine, 
tu, cel ce te-ai dizolvat in aer, 
profilîndu-mă ?

Vintul
Na mă mai incape aerul din jur, 
Păsările, Doamne, nu le-nccpe vintul ; 
Mi se spa -g de fată 
și se scurg in mine, 
vrând să-și sape-acoto 
cu-cripa nsormi.-iîul.

De
«mi câne s-a îndrăgostit.
De cceec-n flecare d.mineață 
mersul îmi răsare
dm ocelcsi loc, 
bupu' îmi rămine 
in oceeosi viața

I .
.1

Iul Nlctuta Stlnescu

ATRACȚIA ELEMENTULUI FOLCLORIC
Cartea lui G. Sidorovici este greu de 

fixat in criteriile obișnuite; pe de o 
parte refuzul tehnicilor moderne 11 ara
tă un tradiționalist; pe de altă parte 
folosirea specified a elementelor tolclo- 
rice îi dau o notă modernă accentuată.

Din obișnuință de clasiiicare s-a pro
pus o apropiere între povestirile lui și 
povestirile lui Voiculescu. Lăsînd la o 
parte celelalte criterii trebuie sâ se 
constate o diferență care se impune. 
Acolo unde la Voiculescu este volup
tate a parcurgerii unei modalilăți pito
rești justificabile prin ea însăși, la G. 
Sidorovici este rezultatul unei intenții 
pe alt plan. Aceasta ar fi căutarea unui 
milos specific, o încercare de definire 
a unei geografii limitative a imagina
rului. Fixarea lexicală a locului în ținu
turile Bucovinei nu trebuie absolutizată. 
Momentul descifrabil în text este mal 
larg ; milosul urmărit este cel desprins 
dintr-o „permanență' folclorică, deci 
dintr-un anumit fel de a recepționa e- 
venimentele și lucrurile. Procesualitatea 
devine astfel o cerință de neglijat, mo- 
dul specific de a organiza folclorul irn- 
punînd o dinamică particulară. De ace
ea unele povestiri (Joc alb, Samson, 
Foșnetele vîntului) realizate doar în 
particularul linqvistic nu se susțin, fn 
schimb, prozele reușite dau toată posi
bilitatea de desfășurare unuj lip anu
mit de reprezentare. Cazurile de excep
ție din Taurul neqru, Călărețul din ve
chime, Dalbul pribeag, sînt doar pretex

te pentru pronunțarea realității, deose
bit organizate, de care vorbeam. Cadrul 
folcloric nu poate fi neglijat, i.nsd or
donarea lui (ine de posibilitățile scrii
torului. Elementele tradiționale de lite
ratură orală (taurul negru, vulpile, ca
lul alb) obțin alte semnificații. Milos»»» 
desprins din povestiri este cel al unei 
durate fără termeni, al unei socie:ățl 
in care cuvintele folosite atita timp se 
Încarcă de imagini, reiuză exactitatea 
unei logici verificabile, in Un soldat 
esența povestirii este cuprinsă în mo
mentele urmăririi celor doi bărbați, c- 
ventuala convorbire dintre ei puțind li 
exprimată oricum creînd astfel o stare 
de tensiune. Comunicarea exactă din 
final reduce Intîmplarea la dimensiunile 
normale și nespectaculoase. in Joc alb 
singurătatea bărbaților dă naștere la 
halucinații. Dar transparența provocata 
într-o descriere a circuitelor normale nu 
e suficientă pentru a arăta dincolo de 
ea contrastul imaginarului. La fel în 
Taurul negru expedierea unei situații 
explicabile în final nu poate decît sa 
risipească atmosfera minuțios pregătită 
pîna atunci.

O caracteristică a prozei lui G. Sido
rovici este legată de suprafețele sime
tric tratate, fn Călăreț din vechime sus
pendarea pretextului narativ în fantas
tic este aproape perlectă. Fiecare sec
țiune de notație a gesturilor obișnuite 
are un echivalent în planul imaginai, 
Incit totul se petrece „la hotarul subți

re dintre vis *f vscțâ*. Un dezxJe.-w a! 
ocesT’-u Kr'o* de norurd speeicfd este 
cp.-oo.e.-ea de o v'rxtd veche a Jttm. 
vîrstă In cere omul fi nat-m se apro
pie Si s- contopesc. Fjgurire.'e de lut 
din TanraJ aecru devin reprezentări !»- 
Ir-o natură mogrcă cvind puteri deose
bite. ba acționează asupra came ni l-or ia 
nivelul semnifrccțiiloe; strat suficiente 
obiectele din hit ars pentru a menține 
obișnuințele clasificate. Tot un element 
al m ft osului este imoainea unor so--e- 
tăți omogene. de femeilor seu bărba
ți.or definind puterea de a crea un 
univers care sd le eparțind (Porțile, 
Vulpile, Dalbul prbeagl

Fiecare din aceste societăți are o 
configurație deosebită. dar In ace
lași timp sini apr'p'ate prin mono
tonia lor hipnotică. Trăsăturile s'rtl o 
proiecție a locurilor. Relieful este cel 
a! naturii uitate în mișcdri’e ei tragice, 
munți acoperiți cu somnul ternii, uitați 
chiar cu numele. Doar acest element 
permite localizarea lor.

Povestirile lui G. Sidorovici tac po
sibilă întrebarea asupra limitelor și reu
șitelor unui procedeu ce poate deveni 
frecvent tocmai prin specificitatea tui. 
preluarea folclorului. Nuanța folclorică 
nu poate insă să acopere caracterul in. 
solit al povestirilor care stă in scriitu
ră. Ea nu poate fi imitată și povestirile 
cu adevărul reușite din volum o con
firmă. Altfel nu rămîne decît desfășu
rarea nesemnificativă a unui mecanism. 
Acestea trebuie remarcate tocmai pen
tru a subl'nia particularitatea reușite
lor din Vulpile.

CONSTANTIN PRICOP

Ca o pleoapa im praștii lumea
și o riing,
Astfel se lărgește aerul,

trupu-m' va rămine sub același chip, 
pe-t-j-ocelecsi păsări, 
pentru-ocelcși cîine_

Străin in mine
Docmne,
Ce străin sint în mine I
Stau Ic marginea mea 
și privesc dincolo 
și dincoace de mine.
Și mi-s străine aceste mîini, 
oceste picioare, 
acești ochi, 
aceste urechi,
Mi-e străină această alcătuire.

Se urăsc intre ele,
Și-și fac cel mai mare rău, 
cunoscindu-mă.

Ochii aruncă mai bine decît miinile, 
Mă poartă mei bine decît picioarele, 
De parcă n-ar fi ochii trupului, 
ci ai picioarelor 
și ai miinilor.

Miinile văd mai bine decît ochii, 
Picioarelor li-e mai foame 
decît retinelor.
Doamne, la ce tortură se supun 
instrăinindu-mă I



fragmentarium

TRADIȚIONALISMUL STILIZAT: 
ADRIAN MANIU
Din frondeur și modernizant, 

cum era initial, Adrian Me
niu (de la a cărei naștere se 
Împlinesc optzeci de ani) se 
orienta după primul război 
mondial, paralel cu Ion Pill-at 
si alții, spre creația populară, 
leqîndu-și numele de un tra
ditionalism cu trăsături parti
culare Nu prin contacte cu 
Glndirea, de care de altmin
teri se depărtă, ci ca urmare 
a interesului pentru arta ano
nimă, poetul (autor de cronici 
de artă) avu revelația unui 
tezaur, abordat cu intuiții fi
ne, din altă perspectivă de- 
clt aceea a sămănătoriștilor. 
Din experiența folclorică și 
etnografică milenară, criticul 
plastic extrage coordonate 
pentru definirea unei spiri
tualități colective, cu ethosul, 
cuqetarea, sensibilitatea și li- 
neamentele ideatice concreti
zate în construcții tipice, de 
la casa de lemn de la munte 
pînă la simbolurile de pe 
scoarțe și ritmurile dansurilor. 
Comprehensiunea largă față 
de fenomenul popular duce la 
concluzii care, enunțate suc
cint, pledează pentru origi
nalitate, în special pen
tru solidarizarea cu esențele 
stilului respectiv, considerat 
condiție pentru realizarea spe
cificității estetice. «Dacă nu ai 
băut apă din ulciorul care nă
dușește răcoare, dacă nu te-a 
plimbat căpița de fîn cosit ce 
suie spre casă, trasă de boi 
care nu se mai văd sub na
mila încărcăturii, și dacă nu 
ți-ai tăiat cu sfoara felia de 
aur a mălaiului ca să-ți astîm- 
peri foamea, cum vrei să în
țelegi tara ?* (început de vară, 
în Focurile primăverii și flă
cări de toamnă).

Pasiunea lui Adrian Maniu 
pentru ritmurile polimorfe ale 
fenomenului rural confirmă, 

parcă, aforismul lui Jules Re
nard că scrierile cele mai pa
tetice despre natură se elabo
rează în orașe. In timp ce 
avangardiștii jubilau la des
coperirea .artei negre' (Tris
tan Tzara făcea elogiul ade
vărului inclus în lemn și 
piatră). Adrian Maniu desci
frează sufletul pămîntului na
tal. Lîngă pămînt, titlu de 
volum (1924), deși cu aparen
te de universalitate, rezumă 
semnificații istorice și geo
grafice de proveniență autoh
tonă, tot așa cum poemele în 
proză și inscripțiile din Focu
rile primăverii și flăcări de 
toamnă (1935) constituie un 
repertoriu etnografic-folcloric 
animat de verbul unui poet. 
Tradiționaliștii dinainte de 
război reluau teme și motive 
populare, redezvoltîndu-le con
form modelelor, de unde carac
terul apocrif, imitator al scri
sului lor înțeles îngust. 
Adrian Maniu are fată de to 
zaurul folcloric (fără s-o spu
nă) ceva din atitudinea lui 
Blaga, cu alte cuvinte fondul 
creativității populare nu de
vine fetiș, nici modul de per
fecțiune. ci impuls ideatic șl 
sugestie. Citadin și intelectual, 
poetul vibrează la amintirea 
cortegiilor cu plăieși, e im
presionat de plugurile care 
caligrafiază cu oțel, de fata 
cu păr de aur din basme, de 
.vălul maramei*. «Marama în
făptuiește o ascundere, urzea
la ei diafană fiind sortită a 
acoperi, pe jumătate măcar, 
nn mister sufletesc* (Mara
ma). Din perspectiva aceasta 
de contemplator lucid, dacă 
se poate spune astfel, volup
tatea lui Adrian Maniu e de 
a descoperi interferențe nebă
nuite între realitatea cotidia
nă și simboluri arhaice. Prin 

urmare, hora, călușarii («ba
let vechi"), povești și bala
de, cîntecul, zugrăviturile pe 
zid și sticlă, diversele odoare 
Încorporează porțiuni de ade
văr și fabulos, combinate mul
tiplu. E posibil ca «brezaia și 
turca' să fi fost «dumnezei 
cu coarne de capră și coadă 
de vulpe, ca sfinte făpturi, 
cîte se mai văd zugrăvite în 
mormintele Egiptului*, — 
măști cu funcție precisă (Ba
let vechi).

Firește, autorul interpretă
rilor din Focurile primăverii... 
nu are cultura lui Blaga. So
luțiile pe care le propune tin 
adesea de intuiție și fantezie, 
dar unele din ele merită a- 
tentie. «Poezia poate fi une
ori mai adevărată decît ști
ința', — conchide el, la un 
moment dat. Cum ideile 
circulă, e de la sine înțeles 
prezența unor sugestii în arta 
populară venite din alte părți. 
Fondul vital originar dă însă 
tonul decisiv, încit influentele 
ce modelează potrivit sufletu
lui românesc. «Arta bizantină 
o simți că e numai un altoi, 
într-o mai veche înfăptuire* 
(p. 170). înainte de Țucules- 
cu, poetul remarca entuziast 
expresivitatea simbolică și 
cromatică a scoarțelor româ
nești, variate după provincii 
și relief, de la munte la șes. 
«Dacă scoarța oltenească e 
un văz gîndit prin care zboa
ră berze și scînteiază ape. 
uneori aceste covoare duc și 
mai departe scrisul (...). Lup
ta între cerbi e o pagină din 
viata codrului (...). Sînt co- 
covoare care au fost urzite 
din «cerul cu stele*, altele 

din «cîmpul cu flori', sînt 
scoarțe ce aduc basm sau 
cîntec' (Covorul românesc).

Cu Lucian Blaga se reîn- 
tîlnește poetul ca admirator 
al lui Brâncuși, .acest dac* 
care .poartă o credință as
pră, unul din .sculptorii de 
geniu ai lumii' ... (Cioplito
rul). Adrian Maniu e un mo
dern, dar unul care crede în 
reinterpretarea dimensiuni
lor traditionale. de unde nle- 
doaria pentru un anumit spe
cific național în artă, văzut 
nu ca o tiranizare, ci ca o 
eliberare spre noi forme, prea 
mult și nedrept zăvorite de 
neînteleqă tori' (Porțelanul de 
artă românească). Cu mentali
tate modernă, poetul încearcă 
să suqereze literar ritmuri de 
frescă feudală, într-o pseudo- 
pictură narativă, amestec de 
realism și ingenuitate. Proce
deul simplificării în spirit pri
mitiv, naiv, a avut în pictură 
(după Douanier-Rousseau) o 
epocă de popularitate. Poetul 
din Lingă pămint revine la 
basm, la decorativul cu aură
rie și fum. amuzîndu-se cu 
stîngăciile desenului și stri
dentele cromatice. Cîteva din 
bucățile reprezentative sînt 
niște balade stilizate, pătrunse 
subteran de o ironie discretă. 
Stilul vechilor cărți populare 
e reluiat în latura pur anec
dotică ; amatorul de culoare 
ia lecții de la pictorii naivi 
Despre preferințele plastice ne 
informează. ocazional, dîn- 
du-ne cheia formulei sale po
etice : .Dacă întîmplarea
mi-ar fi hărăzit norocul sa 
clădesc pentru oameni și gîn- 
duri locuințe, mi-ar fi plăcui 
să scriu covoare de piatră, 
alcătuind din cioburi și lu
citoare și dure, povești, înlo
cuind cu drag cuvintele, prin 
frunza sau mărgeaua pe cale 
o crestează dalta. Aș fi ales 
din pietrișul rîunlor acea pa
letă de culoare pe care o 
desprinde șuvoiul din a- 
dîncuri: sclipiri roșii, galbe
ne, verzi, lumini albe lăptoa
se ba chiar și pietre mari 
proaste în care scînteiază mi
ca, întocmai stelelor dintr-o 
noapte sură* (Piatra, sticla, 
covorul).

Fresca și mozaicul îș! aso
ciază în poezia lui Adrian 
Maniu ecouri din basmul cu 
Arghir și Elena.

CONST. C1OPRAGA

POȘTA REDACȚIEI
C.A.

Vă răspund așa cum scrieți, scriindu-vă doar inițialele, deși 
personal socotesc că este mai cavalerește pentru cel care vrea 
să se încerce în cîmpul literaturii publice să-și asume și riscuri!» 
decurgînd din întreprinderea sa. Poezia .Catedrale cenușii* ar putea 
Untra în vederile mele" dacă n-ar conține sintagme ca .stilul go:* 
«purpuri portocalii' și rime ieftine ca împietrite' cu «despieme* 
Poezia „Clopote* este publicabilă, dar veți înțelege, sper, că dad 
din dcuă poezii una este bună, situația nu poate fi considerată 
decisivă. O vgrbă spune că e poet bun acela caie scrie și versuri 
pi oaste j despre dv. pot zice doar că scrieți și unele versuri bune.

Lică Chirița, Iași
Iată un vers frumos : «Sufletul meu umblă-n zdrențe și geme....* 

Păcat însă că poezia care îl conține e supusă unei silnicii prozodice 
care o desfigurează pînă la a o face ridiculă. Nu se mai practică 
de la Victor Hugo și Vasile Alecsandri încoace sistemul de rimă 
In care închingați idei poetice altminteri frumoase. Celelalte — impre
sie de flascitudine și diluție prozaică. Cea mai slabă — .Margaretă'. 
Puteți însă continua, cred că sînt unele șanse.

Bruno Martin, Cluj
Proza «Strigătul" este scrisă, după părerea mea, cu mult talent 

Eu nu am nici o cădere în probleme de proză și o remit deci sec
ției respective ; șansele de publicare sînt însă mici, bucata 
fiind manuscrisă foarte neciteț, și apoi, o singură bucată, fie ea 
reușită, nu poate oferi suficiente garanții pentru un debut. Poate 
dacă ați trimite mai mult și dactilografiat . . .

Muceag Virgillu, Iași
Uneori efortul (ingrat aproape Întotdeauna) de a descifra ma

nuscrisele ieroglifice pe care le primesc se dovedește norocos ; e 
cazul manuscrisului dv. Nu am a vă da sfaturi în materie de poezie, 
rețin pentru a se publica într-un nr. viitor poeziile „Meditație' și 
«Dorință*. N-ar fi rău să trimiteți mai des, dacă se poate dacti
lografiat.

Constantin Georgescu, comuna Alunu, județul Vîlcea
Vă mulțumim pentru prețuirea pe care o arătați revistei „Cro

nica* și vă asigurăm că această revistă este atentă la observațiile 
și propunerile venite din partea cititorilor săi, cu care de altfel a 
a inițiat convorbiri publice periodice. In ce privește aforismele lui 
Schopenhauer, ele au fost publicate în limba română în volum și nu 
mai pot fi inserate «în fiecare număr al revistei* cum cereți dv. i 
cît despre operele lui Nietzsche (nu Nietzke /), traducerea și publi
carea lor nu sânt de domeniul unei reviste săptămînale, cum este 
•Cronica*.

Sandu Paltin, Iași
„Am ridicat capacul ființei mele / și am privit înăuntru'. Citind 

aceste versuri am regretat de a fi ridicat capacul plicului dv. și de 
a fi privit înăuntru. N-ar fi fost mai bine să fi lăsat capacul la 
locul lui ?

Mihai Nistor, inginer, București
Nu putem comunica prin scrisori fiecărui corespondent opiniile 

noastre despre cele trimise. Dacă doriți să ne aflați părerea prin 
Poșta redacției, scrieți-ne în acest sens și veți avea un răspuns pe 
cît putem de obiectiv, deși în acest imperiu al relativului care e 
poezia e greu să afirmi că poți spune ceva obiectiv. Veți afla deci 
o părere și un gust, nu rezultatul unei cîntăriri cu balanța sigură 
din laboratorul dv. Dar și aceasta numai dacă o cereți explicit.

Vasile Dumitru, Săbăoani, Județul Neamț
Am citit cele 41 de poezii trimise, cu toată grafia lor mai mult 

decît ciudată. M a impresionat mult și scrisoarea, din care citez : 
«Dacă nu I Voi trece în acest an la Iași să-mi caut poeziile și să 
le dau foc în Piața Unirii de la Iași". Tonul dv. sincer-țărănesg mă 
obligă la o anumită stimă, la acea stimă cu care sîntem datori omu
lui de la țară care, văzînd și auzind în viața lui multe, mult mal 
multe decît noi, încearcă cu încrîncenare să le puie pe hîrtie. Deci 
iată ce vă pot spune : scrisul este o meserie aproape tot atît de 
grea și are aproape tot atîtea taine ca și plugăritul. Nu-i destul să 
ai sămînță și bunăvoință ca să crească griul mare, îți trebuie răb
dare lungă și învățătură multă. Ce scrieți dv. e bun la casa omului, 
pentru neamuri, pentru prieteni, dar de ce să vă amărîți dacă marfa 
n-are căutare la tîrg ? Așa că, dacă vremea vă îngăduie, scrieți 
oricît, pentru plăcerea dv., a familiei și a prietenilor ; și nu are 
rost să vă mai deplasați pînă la Iași pentru poeziile nepublicate, le 
dau eu foc. dar nu în Piața Unirii. Dacă vreți, vi le trimit înapoi 
acasă, deși am si foarte multe alte treburi.

MIHAI URSACHI

Monografia Iui Ion Bălu despre G. Căli
nescu (Editura Cartea Românească. 1970 
550 p.) o credeam un efect direct, spontan 
al polemicii atlt de aprinse, atlt de impe
tuoase care s-a purtat din 1965 Încoace In
tre călinescieni și anticălinescieni. Impresia 
mea după lectură a refuzat o asemenea con
cluzie : construcfia lui ion Bălu nu este alt
ceva decît un eseu despre etapele creației 
călinesciene cu slabe și neînsemnate ecouri 
sau justificări la incendiarul dialog purtat 
de discipoli și de adversari.Neaducînd în 
discuție o asemenea idee și neactualizlnd-o. 
Ion Bălu polemizează Insă cu opera, descri- 
ind-o corect, analizînd-o In totalitate. Mo
nografia este, nici vorbă, efectiv ridicată pe 
o documentație serioasă, de la sursă, si pro
pune un mod de a-1 privi pe G. Călinescu: 
Primăvară impetuoasă, Vara creației și A- 
murg de septembrie. Criticul polemizează cu 
imaginea cunoscută a unui G. Călinescu In 
anii de formație, adică plnă la 1932. micșo- 
rînd cu Îndrăzneală dimensiunea atribuiiă 
activității de Început, dar neintuindu-1 pri
mele explozii ale vocafiei critice. Redus la 
o imagine discutabilă, G. Călinescu apare 
ca «un Felix Sima oarecare'. Superficial 
slnt analizate lucrările de seminar publicate

ION BALU: G. CĂLINESCU
de Ovidiu Papadima In care recunoaștem, 
totuși, dincolo de un impresionism și o lite
raturizare excesivă. Irivolă. un sentiment 
foarte viu al operei ca structura, ca exis
tentă literară, ion Bălu coboara aceste tex
te la calificativul de comun, exagerlnd In 
mod evident. De lapt, toată prima parte a 
monografiei este prea rapid expediată, prea 
Întoarsă cu fata la o singură idee. Persona
jul G. Călinescu Intră In scenă lntr-un cos
tum de tinerele, dar apoi li este neglijată 
pe parcurs creșterea, maturizarea, nu ca 
examen biologic, ci ca descoperire a unei 
reale posibilități de a II. Narațiunea este 
contaminată de o neutralitate extremă, care 
nemulțumește prin glacialitatea ei. prin ne
putința de a comunica suficient cu sensibi
litatea eruptivă a lui G. Călinescu. Textul 
este prea „științific', prea sufocat de erudi
ție ca să mai poată respira In voie și alt
ceva. Ion
Bălu cuce
rește Insă 
prin exacti
tate, prin- 
tr-o Înfățișa
re gravă de 
istoric lite
rar. Revistele la care a colaborat criticul 
sînt Întoarse pe toate părțile și trase In 
fișe, analizate scrupulos, reconstituind ast
fel. la scară redusă, programe, direcții, in
fluente, lansări, polemici etc. Monoaraiia 
excelează în asemenea precizări bibliografi
ce. de real interes istoric și mai puțin es
tetic. Trecind la opera propriu-zisă. Ion Bălu 
o descrie cu pricepere, talent, o Încadrează 
fără șovăire In evoluția spiritului călines- 
cian. Entuziasmul este însă potolit, iar in
tenția de a lua totul de la punctul zero și 
de a nu tine seamă de alte idei critice deia 
formulate, nu se realizează decît pe mici 
suprafețe. Viața lui Mihai Eminesm este un 
.roman', căci G. Călinescu are o „vocație 
epica înnăscută". Opera lui Mihai Eminescu 
este și ea analizată pas cu pas, foarte con
știincios: «Acesta e primul studiu critic 
Întins, construit pe viziunea estetică specitic 
călinesciană. Aici intră ca într-un coral tot 
ce sporadic se lntîlnise pînă atunci disoa- 
rat: comentariu pătrunzător, viziunea este
tică, meiatore strălucitoare, asociații și ra- 
porturriurburătoare, totul ridicat oe un tem
perament veșnic neliniștit, iscoditor, Între
bător*'. Lucruri exclusiv neștiute Ion ~E31u 

cronica literară

nu spune și concluziile rămln oarecum ge
nerale. Tot aici ar fi trebuit discutate și 
alte studii ale lui G. Călinescu despre Emi
nescu care au apărut după Opera... Puse 
In circulație, ele ar li schimbat înfățișarea 
cunoscută a portretului eminescian. Textul 
inedit La mormîntul lui Eminescu (v. .Con
temporanul', nr. 13, 1969, p. 1 și 4) este o 
memorabilă pagină de sinteză ridicată pe o 
nouă lectură a poeziei, pe o reflecție ce În
sumează universalitatea: „Singura Întrebare 
ce trebuie pusă este dacă poetul e poet. Și 
răspunsul e categoric: Eminescu e un mate 
poet. Nu există pe lume decît poefi mari, 
nicidecum poefi mari naționali, și poeți mari 
universali și cine e mare la el acasă, e 
mare pretutindeni, fiindcă pretutindeni slnt 
aceeași oameni și toți plîng și rid la fel. E 
poet mare cine clntă adincimile sufletului 
dar prin asta el are un limbaj cosmic'. Nu

mal vorbesc 
de alte con
tribuții care 
sînt, voit 
sau nu, ui
tate, nefruc
tificate. Sir)- 
teza des- 

pre Creangă este și ea considerată un 
„roman de analiză". Reflecțiile despre a- 
ceasta biografie duc la o admirabilă pagină 
literară unde criticul nu mai descrie opera, 
ci intră în cadrele familiare ale lumii lui 
Creangă, atlt de organic asimilate, retrăite 
intens de G. Călinescu: .Cartea lasă sen
zația că toată Moldova atingătoare ae nu
mele lui Creangă a fost străbătută de G. 
Călinescu cu piciorul, pe îndelete, și locu
rile și oamenii slnt evocați cu o caldă nos
talgie. Autorul trebuie să ii înlîrziat înde
lung pe ulițele Humuleștilor, se va ii terii 
din calea turmelor aduse. In amurg, de la 
pășune, va fi zăbovit în curtea casei lui 
Stefan a Petrei și, privind turla bisericii 
Si. Nicolae, ascullînd foșnetul frunzelor de 
popușoi clătinate de vini, va fi refăcut în 
gînd iuga Iui Nică de la școală, în sîmbăfa 
procitaniei. Neîndoielnic, prundul Ozanel 
l-a străbătut : își va fi lăsat tălpile In apă 
și își va fi Învins cu greu pornirea de a 
se scălda în vreun ochi mai adine. $i într-o 
dimineață, Împreună cu o călăuză, cu căluți 
de munte, iuti, va fi pornit spre Broșteni'.

Cu timiditate și insuficientă se apropie 
Ion Bălu de masiva Istorie a literaturii ro-

mâne (1941). Criticul nu-și schimbă tensiunea 
analitică, nu este copleșit melancolic de mă
reția operei, nu se entuziasmează total de 
monumentalitatea ei, de viata ei Încă ne
stinsă, rămînlnd la același nivel de percep
ție. El dă serioase semne de oboseală, plu
tește indiferent în generalități. Nu se vede 
deloc o rupere de nivel, de niciunde nu 
vine sentimentul comunicării directe cu 
creafia și de niciunde nu coboară pe text 
reflecții noi. Criticul narează, înțelege cons
trucția, dar nu-i intuiește exact mecanisme
le, enorma circulafie a valorilor de la un 
pol la altul. Descrisă, comentată prea didac
tic, Istoria__ nu devine acel imens roman
balzacian al literaturii române pe care G. 
Călinescu l-a ridicat pînă la o înălțime a- 
mețitoare. Rezumată, sinteza nu mai spune 
mare lucru și semnificațiile ei nu sînt deloc 
actualizate. Comunicarea de care vorbeam 
este dereglată de excesul de documentare t 
G. Călinescu nu iese din documente, ci este 
„îngropat* în ele în mod nemilos, abuziv. 
Ion Bălu trebuia să tragă din operă ceea ce 
pentru orice monografie devine de la un a- 
numit punct un act hotărîtcr. de neevitat : 
structura reală, originală a scriitorului, iar 
în cazul Iuf G. COliriescu esența : calTnescia- 
nismul. Opera sa critică. învinuită oină mal 
ieri de absenta unei estetici, a unui sistem 
bine regizat, consolidat, nu este analizată 
în acest sens și nici nu I se scol, sintetic, 
ideile fundamentale. Era necesară o verili- 
care a principiilor e'STSTice călinesciene ~~în 
creația propriu-ztsa (Cartea nuntii, Eniqma 
Otiiiei, Bietul loanide. Scrinul negrui Șun, 
analizate de altfel, ioarte potrivit șî cu con
cluzii nu o dată de reținut) și atunci s-ar fi 
putut dovedi, pe texte, că G. Călinescu te
oretizează numai atît cît si crează. cit este 
dispus să rămînă în sfera compoziției care 
răspunde ideilor critice. De-a dreptul reve
latoare ar ii fost și o comparație (pe două 
coloane) intre ideile lui E. Lovinescu și a le 
lui G. Călinescu. S-ar fi văzut cît datorează 
căiinescianismul . lui E. I.ovinescu și altor 
critici din epocă.

G. Călinescu are nevoie de un critic care 
să se ridice, netimorat de nimic, pînă la ni
velul său de a înțelege literatura și de 
acolo să analizeze cu frenezie, cu dispe
rarea unui neînvins, spiritul acestui Her
cule ai crit'cii de totdeauna. Ion Bălu a 
străbătut, puțin neliniștit. clar derulat, de 
acest colos, doar un nivel de mediu, nota
bil de ascensiune și monografia sa rămlne 
o introducere care anunță, cred, altele, căci 
opera lui G. Călinescu este o literatură ca
re nu ne mulțumește nicidecum cu o singu
ră uvertura.

ZAHAR1A SÂNGEORZAN



G. J. BRENNER

JOHN DOS PASSOS:
UN ROMANCIER „SOCIAI"?

John Dos Passos, a cărui recentă 
moarte, la virsta de 74 ami, a încheiat 
o lungă si uimitor de fecundă carieră, 
a fost adesea considerat cel mai înzes
trat romancier .social". Marea sa tri- 
looie, S.U.A. (constînd din Palalela 42. 
1919 si Marile afaceri), a încercat să 
redea nanoramic abundentele și cloco
titoarele energii ale experienței sociale
americane dintre anii 1900—1932. Spre 
d-apseibire de F. Scott Fiitzqerald. a că
rui proză sclipitoare evoca lumea ma
gică și deznădăjduită a americanilor 
bogată, sau de Ernst Hemingway, ai că
rui eroi răniți și neliniștiți apar în 
ipostaza cea mai tipică atunci cînd sînt 
izolați. Dos Passos a luat ca sferă de 
inspirație întreaga societate. El si-a 
populat paginile cu cei bogati și cu cei 
săraci, cu cei puternici si cu cei slabi, 
cu cei cunoscuti și cei neștiuți ; inte
resul său pare să se fi îndreptat spre 
modalele fluide și schimbătoare ale 
vieții trăite într-o societate în plină 
industrializare, spre «Marele Plan" și 
nu spre golurile și vârtejurile expe
rienței personale. Și tot așa cum proza 
concisă, autocenzunată a lui Heminqway 
relevă prin însăși forma ei principala 
»a preocupare — necesitatea omului oe 
a-și crea un sens prin disciplină și con
trol, intr-un univers lipsjt de sens — 
preocupările esențiale ale lui Dos Pas
sos sînt dezvăluite de tehnica sa. S.U.A., 
de pildă, nu are un singur erou. Există 
un număr de vieți care se întrepătrund, 
într-un model complex. Dos Passos n« 
rează aceste povestiri de vieți într-o 
proză destul de convențională, dar își 
dinitremuipe discursul narativ în mod frec- 
Jvent ou ajutorul celorlalte mijloace pe 
care le-a creat pentru reușita portre
tizării panoramice : Buletinele de știri 
și Foto-obiectivele sînt crochiuri și ta
blouri. impresioniste ale americanilor 
celebri. In Buletinele de știri sînt folo
site cântece populare și frînturi de ti
tluri, cuvântări politice, în vederea re
dării ambianței; fragmentele juxtapuse 
nu au sens luate sub forma discursului 
logic di reflectă, în schimb, suprafața 
alambicată, plină de clișee a vorbirii 
publice din America. In capitolele inti
tulate Camera Eye (Foto-obiectivul), 
Dos Passos include propriile sale ex
periențe subiective. Poeme voluntare în 
proză, aceste capitole reflectă experien
țe esotenice personale, fiind adesea des
tul de confuze. Cititorul care înțelege 
imediat că Dos Passos descrie propria 
sa experiență rămîne fără reper, fără 
un cadru adecvat în care să o judece. 
Chiar în acest caz, intențiile lui Dos 
Passos în scrierea lor sânt clare ; el do
rește să arate că faptele sociale .obiec
tive" ale narațiunii sînt temperate de 
torța dorințelor personale. Astfel, în ul
timă analiză, prin biografiile impresio
niste ale unor americani ca Thomas 
Edison, J. P. Morgan și Henry Ford, 
Dos Passos reflectează ironic asupra 
paradoxurilor .visului american*.

încercarea lui Dos Passos de a sur
prinde elementul comun la diferite vieți 
omeneștii, de a arăta că anumite carac
tere, cum ar fi cel bețiv și risipitor al 
Lud Charley Anderson sau cel al idea
listului Ben Compton, care face din re
voluție dumnezeul său, au fost stimu
late de aceleași impulsuri americane, 
ajungînd totuși, în final, fundamental di
ferite, nu este o noutate în literatura 
americană. Romane .mari" au fost scri
se și înainte și după S.U.A., iar visul 
de a scrie Marele Roman American l-a 

avut o generație întreagă de scriitori. 
Și iată că a apărut Dos Passos, în 1930, 
să ivească o voce narativă unică în 
literatura americană. In grija de a înta- 
țișa problemele sociale, in încercarea 
de includere a personajelor sale în ca
drul unei țesături sociale. Dos Passos 
poate fi considerat, paradoxal, mai mult 
britanic decât american. Romanul en
glez a meditat aproape întotdeauna asu
pra naturii sistemului social. Fielding. 
Austen, Dickens și Lawrence, in ma
nieră diferită, au fost preocupați în ma
re măsură de a-și plasa personajele in
tr-o rețea de relații sociale; s-ar putea 
spune că romancierii britanici mai im
portanți au susținut o concepție funda
mentală asupra omului concepție care 
insista asupra existentei sociale. Pe de 
altă parte, figura tipică a literaturii cla
sice americane este individul izolat In
diferent că numele lui este Hester 
Prvnne, din Litera stacojie a lui Haw.- 
home, care stă singur împotriva socie
tății nefavorabile sau Huck Finn al lui 
Mark Twain, privit de creatorul său ca 
superior moral întrucât comite un pă
cat împotriva societății în numele sen
timentelor umane, sau însuși Henry Da
vid Thoreau din Walden care a trebuit 
să părăsească societatea organizată și 
să trăiască în pădure pe marginea unui 
lac pentru a putea răspunde întrebări
lor esențiale ale vieții, sau eroul lui 
Hemingway, locotenentul Henry, care 
a spus .adio armelor* și a făcut pace 
separată, cu propriile sale clauze, fată 
de cerințele războiului și ale dragostei, 
sau, în sfîrșit, chiar dacă este eroul de 
western cu multe nume care-și călăreș
te calul prin nenumărate filme, ca un 
fiu liber al soarelui și oare se bazează 
doar pe sine însuși și nu are nevoie 
de nimeni, deci, indiferent că este unul 
sau altul dintre aceștia, toți au în co
mun calitatea de a trăi ca Adam în 
afara cerințelor și responsabilităților u- 
nui sistem social. Nu este o exagerate 
să spunem că aproape întreaga litera
tură americană, fie populară, fie cultă, 
este bazată pe credința că societatea 
organizată este, într-un fel, ostilă inte
grității individuale.

Mult admirata caflitiate adatnică a e- 
roului american — adică faptul că cei 
mai buni oameni sînt surqhiuniti și a- 
lungați pentru că sînt cei mai buni oa
meni — a găsit o expresie caracteris
tică, aceea a autorelevării. Dacă se pre
supune că un om izolat face fată celor 
mai profunde probleme ale existenței 
morale și metafizice, atunci celebra de
clarație a hii Thoreau devine un crite
riu pentru literatură : -Eu, din partea 
mea, cer fiecărui scriitor, primul sau 
ultimul, o relatare simplă a propriei sa
le vieți”. Această declarație îndreaptă 
o convingere americană durabilă, cea 
referitoare la necesitatea autorelevării, 
spre cerințele esteticii; ea implică fap
tul că eul este depozitarul final al va
lorii, iar cunoașterea de sine, cea mal 
înaltă dintre înțelepciuni. Scriitorii a- 
mericani și-au scris autobiografiile ree- 
valuînd perpetuu istoricul propriilor 
experiențe. Oferindu-și personalitățile 
ca paradigme, transformînd istoricitatea 
lor în arhetip, americanii au creat im 
mit al eu Iui, mergând mereu înainte, 
precum copilul lui Whitman.

Dos Passos, în romane care evitau 
zugrăvirea sensibilității cultivate sau 
explorarea freudiană, părea o voce ra
țională și sănătoasă. Cîmpul său de ve

dere îi cuprindea atît pe cei de jos, cit 
și pe cei puternici, preocuparea sa ar
zătoare pentru justiție socială era evi
dentă, iar atenția sa era îndreptată mai 
cuirînd asupra societății decît asupra 
eu lui. Cu toate acestea sînt convins '•ă 
adevăratele calități ale operei lui Dos 
Passos au fost umbrite de reputația pe 
care și-a cîștigat-o ca autor al romane
lor .colectiviste*. Probabil că aș putea 
ilustra în modul ce1, mai adecvat acest 
lucru referindu-mă la următorul pasaj, 
se pare unul din cele mai celebre din 
trilogia S.U A.;

-ne-au aiunqat cu măciucile de pe 
străzi ei sînt mai puternici ei sînt 
bogati angajează și concediază poli
ticienii editorii de ziare vechii 
judecători pe oamenii mici cu re
putație președinții de colegii a- 
genții politici locali (ascultați oameni 
de afaceri președinți de colegii 
judecători. America nu-și va uita tră
dătorii), angajează oamenii cu puști 
uniformele mașinile poliției du
bele bine ați ciștigat îi veți uci
de Ia noapte pe cei bravi pe priete
nii noștri ei au construit scaunul e- 
lectric și l-au angajat pe călău să pu
nă contactul bine sîntem două națiuni”.

«Prieten i curajoși” la care se referă 
Dos Passos sînt Sacco și Vanzetti, anar
hiști italieni care au fost executați în 
1927 pentru presupusa lor participare 
la o crimă. (Cazul a fost de o impor
tanță crucială pentru radicalii ameri
cani, căci era clar de Ia început că cei 
doi italieni erau judecați pentru cre
dințele lor politice, iar decizia finală 
a avut ca efect divizarea Americii în 
.două tabere").

Dos Passos nu a fost niciodată în 
mod serios romancierul .colectivității”, 
așa cum a fost elogiat. Primul său ro
man, Trei soldați, din 1921, prezintă u- 
nele argumente în favoarea acestei ju
decări Trei soldați este. în esență, po
vestea unui soldat, John Andrews, și a 
conflictului său cu organizarea militată 
americană. Andrews, un artist sensibil 
și oarecum romantic, se înrolează pen
tru a gusta din deplinătatea experienței. 
Curlnd însă ajunge dezgustat de viata 
militară și devine un artist rebel în 
uniformă. Devorează cartea lui Flaubert 
La Tentation de Saint Antoine, ,ca și 
cînd cartea ar fi un narcotic din oare 
ar putea sorbi adînc uitarea de sine”, 
și se dedică muncii de compunere a 
unei simfonii bazată pe viziunea Iul 
Flaubert. Incapabil să împace cerințele 
mdFltare cu imperativele artei sale, An
drews dezertează. Cartea se termină cu 
arestarea lui Andrews de către poliția 
militară, în timp ce foile simfoniei sale 
neterminiate flutură duse de vânt. An
drews, eroul rebel, este înfrînt de ce
rințele conformiste ale armatei; la lei, 
sugerează Dos Passos, vor fi înăbușite 
toate impulsurile artistice de către or
ganizarea socială ostilă. Putem recu
noaște ușor în Andrews figura aceluia 
care a fost atît de important pentru 
proza lipsită de iluzii a scriitorilor .ge
nerației pierdute* : artistul înstrăinat. 
Andrews, la fel ca multe alte personaje 
de roman american, este forțat să de
vină un proscris și este eroic (deși în
frânt) tocmai pentru că era un proscris. 
Valorile pe care romanul le demonstrea
ză într-o manieră Deqat’.vă sînt valoni- 
mdisâdualismului, creativității, rebeliu
nii.

Cred că S.VA. împărtășește o con
vingere esențială a cărții anterioare; 
detaliat și circumstanțial. S.UA înre
gistrează într-un mod cu totul zdrobitor 
înfrînqerea individului. Luat in intreaul 
său, romanul este o cronică a disperă
rii. începe cu cuvântări optimiste ce 
salută zorii unui nou secol; stîrșeș-.e 
cu portretul unul vagabond din anii 
Depresiunii. Marile speranțe ale elibe
rării spiritului uman au fost înfrânte, 
sugerează Dos Passos. de creșterea pu
terii organizațiilor sociale. Este nece
sar să subliniez că Dos Passos pare să 
pună sub acuzare toate organzatuie 
sociale; scopul său nu este nioodatâ 
precizat politic, ci mai mult individua
list. Aceasta este cauza pentru care a 
privit New Deal-ul ca pe o Mtă tată a 
societății tehnologice moderne, de ace
ea a fost tot atît de sever fată de sin
dicatele muncitorești americane în Mîd- 
century (1961), pe cit de disprețuitor a 
fost față de capitaliști în S-U-A.

Mi se pare deci că. de la început pînă 
la sfîrșit. Dos Passos a urmat consec
vent un curs clar. Marele «âu subiect 
a fost distrugerea posibilității indivi
duale de către forțele politice și eco
nomice ale secolului al XX-lea; el nu 
a fost un romancier .social*, asa cum 
înțelegem în mod obișnuit acest ter
men. In momentul —or Li sale el era 
virtual un scriitor uitat in Statele Uni
te pentru motive ce par. asa cum am 
încercat să arăt, mai puțin datorate 
lui, cit criticilor săL Probabil nu a fost 
un mare scriitor, căci a scris prea ușor 
și a publicat prea mult, dar cele mal 
bune cărți ale sale s-au născut dintr-o 
disperare matură, datorată posibilități
lor pierdute ale vieții care ne încearcă 
profund pe toți. Putem cel puțin, într-un 
act oarecum tardiv de îndreptare a lu
crurilor, să-l învinuim pentru greșelile 
sale reale și să-l prețuim pentru reali
zările sale, la fel de reale.

cu versuri, povești, povestiri, 
artistică, interviuri, la 43 de

PIERRE 
ROLLER

Prietenul nostru din 
Luxemburg, poetul Pierre 
Roller, s-a născut la 
Bruxelles in 1935. După 
cursurile liceale de 
greacă și latină, studia
ză la Universitatea din 
Liege Istoria artei și 
Arheologia. A publicai 
Cînturi planetare (L) ;i 
figurează în palm an
tologii de poezie apăru
te, între 1962—1968, în 
Belgia, Luxenburg, Fran
ța și Elveția. Colaborează 
eseuri, cronică literară și
ziare și reviste din opt țări europene. Are în pregătire 
Cînturi planetare (II).

Bufnița
Peste pădure noaptea cobori 
și-ntreaga ei ființă i-a supus 
dar inima-i mai bate spre apus

Peste pădure noaptea coborî 
și-ntreaga ei ființă i-a supus

O bufnițâ-n tăcere priveghea 
gata să-i țipe dragostea in ochi 
la cea dinții din lacrime picind

De n-ar ploua la noapte peste pisc

in duhul aurorii 
monoton 
ca jurâmintu-n gura unui laș 
o bufniță se-nchise-ncet în somn.

Trăsura nopții
Trăsura ce-am văzut trecu prin vremi 
mihnită ca poema ce v-o spun.

c-o doamnă-n doliu-n rochia de moar 
cu pleoopa-n somn pe-un vis fugit nebun.

și trei lachei în alb cu vechi peruci

întiiul se chema eu plec să mă răzbun
al doilea se numea in lac s-adorm pe fund
cellalt iși răspundea unde-i marchizul brun.

și-n ham de-argint doi cai de alaun

cel mare tropăia doamnă din Franța sînt
cel mic abia-l urma și-mi plîng amantul sfînt.

In inimă priviți 
speranța a secat 
un fir a mai rămas 
din al tristeții fum.

Trăsura ce-am văzut frumoasa mea 
rizînd in nopți de cîntecul ce-ți spun 
va stinge candela trecind prin piept

Și spițele de aur n-ai s-auzi.
versiune românească de
HORIA ZILIERU și DANIEL DIMITRIU

COMPARATISMUL IN ACTUALITATE
A apimt de curind o nouă revista internațională de literatură 

comparată, care se adaugă inițiativelor editoriale intrate deja in 
orewt ■Mresal : Europe, Critique, Diogene (publicată de U.N.E.S.C.O.), 

urnim. ts_ . A '. An English Miscellany, Revue de culture euro- 
***??* e,F “,e Torb* de Presence Irancophone, revistă semestrială 
ț—***** ™ Canada sub patronajul Centrului de studiu al literaturilor 

expresie franceză (CEL.E.FI. Intențiile revistei, precizate în 
.™f ri 1B două studii introductive aparținind lui A. Viatte

---- --------- --------- . spri- 
difuzarea creațiilor literare de limbă fran- 

fran-
uni-

In românește de HORIA HULBAN

șî J. Pohl. vizează, practic, un domeniu foarte întins, căci se 
pe trei coordonate : <’ ’ ;______

cez4. cunoașterea si studierea producțiilor de expresie" 
de tu iul ui francofonieî, punerea în circulație um- 

ȚWWM» a hacrărilor de critică și istorie literară referitoare la acest 
oo«e®ni- dar publicate în alte limbi decît franceza. Revista vede în 
?***”* «pantia uuei noi discipline, „intermediară- între literatura 
fraaeeU si literatura comparată, subordonate, la rîndul lor, lite
raturii universale.

Se au în vedere numeroase culturi și literaturi, pentru că stu- 
pabficate, ca și cele anunțate, nu se limitează la cifra oficială 

de B «te state francofone. Dintre țările din afara acestei arii, Ro- 
considerată ca avînd cele mai interesante șanse de a se 

«cne fericit in familia literaturilor moderne. Sînt semnalate în acest 
realizările din învătâmintul românesc, care «continuă vechi 

ț**^y**- -Cea mai mare parte a intelectualilor români — se spune 
_ “ ’■ ? franceză excelentă și multi universitari
~ această limbă*. Sînt consemnate, de asemenea, contri- 

.* de răsunet international ale unor scriitori români, ca E. Io- 
r.es : peziru care .conservatoarea- Academie franceză și-a deschis 
portile.

s ‘~srJ de debut al revistei cuprinde, într-o primă secțiune, 
care au ca obiect literatura Elveției romande a lui Rousseau, 

L Constant, Mme de Stael, Amiel, Ramuz ; literatura arabă de ex- 
r es a f-anceză si domeniul Maghrebului (Mohamed Dib — tradus deja

- Mouloud Feraoun) • romanul actual din Haiti etc. Sec-
:~‘î de creație literară propriu-zisă este rezervată scriitoarei bel- 

£ ,B=- Louis Dubrau, membră activă a comitetului de organizare a 
de Poezie de la Knokke. Urmează două masive „dosare- de 

? ' opere în care notăm semnătura Iui Emmanuel Robles și
-■ consacrat lui Robert Pinaet. Revista mai cuprinde un număr 

onant de recenzii, semnate de Pierre Moreau, Marc Wilmet 
2 ; ~ altă secțiune informează asupra lucrărilor intrate recent în

b oteca C E.L.E.F.-uIui, între care găsim și versiunea franceză a 
:-:i Literatura română în lume, de C. Crișan și V. Crăciun. 

In sfîrșit, un Caiet publicitar și de documentare completează un 
volum de Dește 300 de pagini.

însemnătatea revistei, așa cum se desprinde ea din acest prim 
număr, constă mai cu seamă în acțiunea de difuzare, cunoaștere și 
cumpărare a unor opere literare din țări și continente diferite, pre
cum s: în facilitarea surprinderii unor confruntări de opinii dintre 
cele mai actuale din domeniul literaturii comparate. Se remarcă în 
mod deosebit preocuparea de a evidenția în același timp substratul 
national autentic al literaturilor șî valorile universale. Aceleași prin
cipi: au stat si la baza unor manifestări internaționale care au pre
ceda* si pregătit apariția revistei. (Săptămîna culturală orqanizată în 
octombrie s-a bucurat de participarea unor nume prestigioase ca 
Maurice Nadeau, Jean-Pierre Monnier, J. Nantet, A. Viatte etc.).

Studiile publicate, ca și celelalte capitole din Presence franco
phone ilustrează orientarea spre comparatism, căci literaturile națio
nale sînt explicate prin raportarea lor Ia mișcarea universală a lite- 
relor. Aplicarea științifică a comparatismului ca metodă esențială în 
abordarea creațiilor spirituale favorizează pe de altă parte stabilirea 
originalității fiecărei literaturi. Metoda, aplicată diferențiat, interpre
tarea sintetică a fenomenelor literare interculturale și interlingvistice, 
ca și descrierea analitică, prefigurează deja existența ulterioară a 
revisfei : este un nou instrument de cunoaștere a acestei funcții 
spirituale specific umane, care este literatura.

CONST. PAVEL

S.UA
CEL.E.FI


CONTRIBUȚIA LUI
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU
ÎN DOMENIUL FILOZOFIEI
Figură luminoasă a istoriei 

și culturii noastre, Lucretiu 
Pătrășcanu s-a remarcat în 
numeroase domenii ale creați
ei, nu numai ca unul din ac
tiviștii și conducătorii de sea
mă ai partidului, ci și ca teo
retician și cercetător, ca istoric 
jurist, economist și filozof. 
„Era — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la ro
lul și activitatea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu — un om de mare 
valoare intelectuală, un om 
de vastă erudiție și cultură 
marxist-leninistă, un remarca
bil conducător de partid ... 
Partidul nostru, poporul ro
mân se pot mîndri cu oameni 
ca Pătrășcanu".

în filozofie, lucrarea sa 
„Curente și tendințe în filozo
fia românească" este într-un 
anumit sens, prin funcția și 
menirea ei, deschizătoare de 
drum în acest domeniu de 
prim rang, al culturii româ
nești. Lucrețiu Pătrășcanu re
zerva un rol destul de însem
nat filozofiei în frămîntările 
sociale și politice, pentru că, 
spunea el, „nu există posibi
litatea de a lua o atitudine în 
viață, fără un suport filoso
fic", fără un „Weltanschau
ung". Lucrarea amintită tre
buie să încheie, după cum el 
însuși o mărturisește într-un 
interviu acordat lui Ion Bi
beri, în 1945, ciclul celorlalte 
lucrări istorice, social-econo- 
mice și politice („Un veac de 
frămîntări sociale"; „Proble
me de bază ale României", 
„Sub trei dictaturi"), care 
toate studiază, din diferite un
ghiuri și aspecte, fenomenul 
românesc contemporan.

Opera filozofică a lui Pă
trășcanu reprezintă prima ana
liză marxistă mai cuprinză
toare a fenomenului filozofic 
românesc interbelic. Totodată 
el elaborează, în perioada de 
după 23 August 1944, prima 
expunere sintetică a funda
mentelor filozofiei marxiste. 
Valoarea contribuției sale fi
lozofice constă în primul rînd 
în aceea că, dezvăluind im
pasul în care ajunsese filozo
fia românească la începutul 
deceniului al cincilea, a in
dicat soluția ieșirii din criză, 
perspectiva înnoirii și dezvol
tării gîndirii filozofice în pas 
cu cerințele epocii, ale cu
noașterii științifice; și rezol
varea era nu „întoarcerea la 
Conta", a cărui concepție ma
terialistă era mecanicistă și 
metafizică, ci adoptarea cu 
curaj a materialismului dialec
tic și istoric. Afirmarea și 
dezvoltarea unei asemenea 
concepții înnoitoare trebuia 
însă precedată, în acel înce
put de epocă pentru societa

tea românească, de o preala
bilă clarificare pe planul ide
ilor și al aprecierii marxiste 
a curentelor și producțiilor fi
lozofice existente. Răspunzînd 
tocmai unei asemenea nece
sități ideologice, Pătrășcanu a 
supus unei examinări critice 
întreaga filozofie românească 
interbelică. Meritele și valoa
rea acestei prime critici de pe 
poziții marxiste întreprinse 
în țara noastră rezidă nu nu
mai în ea însăși, ci și in 
principiile care au stat la ba
za efectuării ei, care se cer a 
fi semnalate, amintite.

Ca principiu metodologic 
fundamental ce se desprinde 
din investigarea fenomenului 
spiritual și filozofic românesc 
în opera lui Pătrășcanu este 
raportarea acestuia la frămîn
tările sociale și politice, la 
stările de spirit și mentalită
țile claselor sociale. „In cer
cetarea problemelor și curen
telor de giîndire de care ne 
ocupăm... — sublinia Pătrăș
canu în Cuvîntul introductiv 
al operei sale filozofice, — 
am pornit de la influența ne 
care filozofia o poate juca în 
cadrul vieții sociale româ
nești și am judecat întreaga 
producție filozofică prin aceas
tă prismă și în funcție de un 
asemenea rol. Criteriile noas
tre vor fi deci mai puțin de 
natură filozofică propriu-zisă, 
ci mai mult ideologic-politice". O 
asemenea subliniere a criterii
lor ideologice și politice în 
critica filozofică se impunea 
cu atît mai mult în precipi
tatele împrejurări și frămîn
tări sociale și politice în ca
re autorul scrie și publică lu
crarea despre filozofia româ
nească — primii ani ai revo
luției populare. Aceasta o 
impuneau mai ales concepțiile 
filozofice interbelice examina
te, care erau dominant idea
liste și susțineau, mai mult 
sau mai puțin deschis, ten
dințele fideiste și iraționalis
te. Fideismul, iraționalismul și 
scepticismul cultivat de o se
rie de filozofi au constituit 
suportul ideologic al unor 
mișcări cu caracter reacționar, 
începînd cu legionarismul, 
ceea ce făcea mai mult ca 
orice necesară operația de 
clarificare pe planul ideilor 
filozofice, explicarea și com
baterea temeinică a acestor 
curente filozofice nocive, a 
căror influență în epocă nu 
putea fi nici pe departe igno
rată sau ocolită. Mișcarea le
gionară, de exemplu, prin 
trăsăturile ei, a exaltat misti
cismul și religiozitatea unor 
pături ale populației, primiti
vismul din viața rurală de 
atunci, «actul de voință>, na
ționalismul. Ceea ce deosebea 

mișcarea legionară de mișcă
rile fasciste din alte țări, așa 
cum sublinia însuși Pătrășca
nu într-una din lucrările a- 
mintite, era încorporarea și 
subordonarea religiei scopuri
lor sale politice și încadrarea 
acesteia în programul „Gărzii 
de fier". Această grupare fas
cistă a fost printre cei mai 
fervenți susținători ai fanatis
mului religios și ai înscenă
rilor de felul celei de Ia Ma- 
glavit.

Asemenea caracteristici ale 
unei părți dominante ale fi
lozofiei românești se explică 
într-o anumită măsură și Drin 
influența pe care aceasta o 
suferă din partea curentelor 
și tendințelor ce se afirmă pe 
plan mondial, în legătură cu 
care ea se dezvoltă. Raporta
rea concepțiilor filozofice a- 
utohtone la tendințele mani
festate în filozofia universală 
exprimă, de aceea, o cerință 
metodologică de prim ordin 
în examinarea pe care Pătrăș
canu o întreprinde asupra fi
lozofiei românești. în acest 
sens, Pătrășcanu își începe 
lucrarea cu o prezentare a 
evoluției gîndirii filozofice 
contemporane europene, la ca
re raportează și principalele 
elemente asemănătoare ale fi
lozofiei românești interbelice. 
Departe însă de Pătrășcanu de 
a explica întreaga configura
ție a gîndirii noastre filozo
fice prin influența străină, 
căci „această filozofie se pla
sează în mijlocul unor proble
me ale societății românești, 
specifice ei, avînd un evident 
caracter autohton." De aceea 
Pătrășcanu face apel la me
diul social românesc, la so
cietatea românească care au 
dat naștere, în deceniile dintre 
cele două războaie mondia
le, unei filozofii „conforme cn 
mentalitatea, concepțiile și in
teresele minorităților privile
giate și au cultivat un spirit 
conservator, retrograd și în 
domeniul filozofiei.'. Tocmai 
aceasta explică în primul rînd 
factura dominant-idealistă si 
pronunțat fideistă și iraționa
listă a unei părți a filozofiei 
românești interbelice.

Plină de învățăminte este și 
analiza filozofiei lui Blaga. 
Antiraționalismul, fideismul 
său specific și scepticismul 
propriu au făcut din filozofia 
lui Blaga o consonantă a cri
zei gîndirii filozofice româ
nești interbelice. Așa cum a- 
rată pe drept cuvînt Pătrăș 
canu, în aprecierea filozofiei 
blagiene nu putem ignora u- 
tilizarea ei de către acei ca
re cultivau în societatea ro
mânească cel mai respingător 

misticism și iraționalism, fapt 
care nu a fost rodul unei sim
ple întîmplări, ci al trăsături
lor ei inerente. Acest lucru 
este din păcate uitat astăzi 
de unii comentatori ai operei 
lui Blaga. Dezvăluirea și com
baterea acestui conținut nu 
pot afecta însă valoarea poe
tului și dramaturgului, a omu
lui de cultură. Spiritul de o- 
biectivitate ne obligă să de
cantăm, fie și în domeniul 
restrîns al filozofiei, de fon
dul mistic și iraționalist, scli
pirile de adevăr și contribu
țiile valoroase pe care le con
ține sistemul său, umanismul 
propriu și evoluția concepției 
sale spre poziții realiste și di
alectice de gîndire în ultimile 
sale lucrări.

Meritul lui Lucrețiu Pătrăș
canu în istoriografia filozofiei 
românești rezidă și în semna
larea și analiza unor concepții 
disonante în epocă, a unor 
tendințe materialiste, realiste 
și raționaliste, deși inconsec
vente (P. P. Negulescu, Mir
cea Florian, D. D. Roșea). Dar 
chiar și aceste inconsecvențe, 
faptul că acești gînditori nu 
ajunseseră la materialismul 
dialectic în epoca antebelica, 
acolo unde în mod logic pre
misele filozofiei lor îi mînau. 
se explică, după părerea lui 
Pătrășcanu, tocmai prin at
mosfera ideologică în care a 
evoluat concepția lor.

Reținînd atenția doar asupra 
principiilor metodologice pe 
care le-a avut în vedere Pă
trășcanu în investigarea cri
tică a fenomenului filozofic 
românesc, trebuie semnalată 
la loc de frunte necesitatea 
unei analize obiective concre
te a filozofiilor, fără idei și 
aprecieri preconcepute. Des
prinderea caracteristicilor și 
trăsăturilor fiecărei filozofii 
trebuie să rezulte, după pă
rerea sa, din analiza ideilor 
lor proprii, din raportarea lor 
la epoca în care au apărut, 
din funcția jucată de acestea 
în lupta ideologică a epocii, 
din raporturile lor cu concep
țiile politice ale diferitelor 
clase, cu concepțiile reliqioase 
și cu tendințele similare pe 
plan internațional.

Analiza și critica concretă 
nu exclude ci presupune exis
tența unor principii ideologi
ce clare, a unei poziții parH 
nice în filozofie. O asemenea 
poziție de clasă deschis afir
mată, pe care o presupune 
critica filozofică, nu înseamnă 
iqnorarea a ceea ce spiritul 
omenesc a construit pozitiv 
în decursul veacurilor și deci 
și în filozofie, ci implică vh 
lorificarea și asimilarea lor 
într-o concepție unitară, nouă, 
care să deschidă omului per
spective și orizonturi noi, op
timiste. Materialismul dialec
tic și istoric — concepția filo 
zofică a clasei muncitoare, a- 
vanqardă a procesului revolu
ționar contemporan, era filo
zofia noii epoci oare se des 
chidea în fața poporului și 
care dădea maselor încrede
rea în capacitatea și puterea 
lor de creație.

Contribuția lui Pătrășcanu 
în domeniul filozofiei, deși se 
înscrie în principal printr-o 
singură lucrare, este marcantă 
Ia începutul de epocă pe ca
re-l trăia poporul nostru și 
răspundea unor necesități im
perioase de ordin ideologic și 
politic. Considerațiile sale nu 
au fost scutite desigur de u- 
nele simplificări și unilatera- 
lizări în aprecierea concepții
lor filozofice. Am semnala ab
solutizarea elementului crizei 
filozofiei universale, respinge
rea ei globală, nediferențiată. 
Pe aceeași linie, absolutizant- 
negative sînt și unele apre
cieri ale sale cu privire la 
caracterul reacționar, antipro- 
gresist al materialismului me
canicist al lui Conta. Cu toate 
acestea, în multe privințe 
contribuția lui Pătrășcanu, îri 
filozofia românească, în cri
tica noastră filozofică, nu este 
afectată de limitările și de 
cele cîteva erori dogmatice 
de care aceasta n-a fost scu
tită în anii care au urmat, 
ceea ce-i relevă încă o dată 
actualitatea și solicită preocu
parea cercetătorilor pentru 
cunoașterea și valorificarea 
ei. Operele sale, care s-au 
bucurat de un mare interes și 
influență în anii apariției lor, 
fiind larg comentate și recen
zate, au îmbogățit tradițiile 
gîndirii marxiste din România 
șl înscriu o pagină nouă în 
istoria culturii, a gîndirii so- 
cial-politice și filozofice ro
mânești.

dr. IOAN FLOREA

semicentenar

MARXISMUL
Șl SPIRITUALITATEA
ROMÂNEASCĂ

1. Din perspectiva cadrului ideologic des
chis de partid în Raportul Ia cel de al X- 
lea Congres, care este contribuția adusă de 
filozofia și sociologia din țara noastră în cla
rificarea problemelor ideologice fundamentale 
ale epocii contemporane ?

2. In ce constă — vizînd această problemă 
în contextul realităților societății noastre — 
conținutul raportului dintre politic și filo
zofic ?

3. In ce măsură actuala cercetare filozo
fică și sociologică românească, privită în ra
port cu coordonatele definite de partid pen
tru domeniul abordării problematicii umane, 
răspunde obiectivului de a analiza omul so
cietății noastre socialiste, semnificația sa ?

4. Care sînt problemele de stringentă ac
tualitate ale societății noastre, asupra că
rora atît filozofia cît și întregul ansamblu al 
științelor sociale trebuie să se pronunțe, pen
tru a contribui la definirea lor ?

1. Contribuția mișcării filozofice și sociologice la 
rezolvarea sarcinilor ridicate de Congresul al X-lea 
al partidului în fața întregului popor nu poate ii mă
surată și exprimată cantitativ ; aceasta este în natura 
lucrurilor. Dar această contribuție este, totuși reală. 
Ea poate fi sesizată și apreciată în desfășurarea Vieții 
noastre ideologice, în pulsația activității științifice pe 
toate tărîmurile, în ansamblul vieții spirituale a so
cietății noastre socialiste. Ar fi greu de înșirat pro
blemele asupra cărora s-a îndreptat în ultimii ani 
reflecția filozofică și sociologică, deoarece — și a- 
cesta este, cred, unul din elementele răspunsului la 
întrebarea pusă — aria de cuprindere a problematicii 
contemporane s-a lărgit foarte mult, gîndirea româ
nească a pătruns pe teritorii multă vreme pe nedrept 
neglijate. Ceea ce este, însă, și mai important..- forța 
ei de cuprindere a crescut împreună cu forța de pă
trundere în domeniile supuse cercetării. Iar aceasta 
se datorește, cred, notei sporite de creativitate în 
gîndirea filozofică și sociologică din țara noastră, pe 
temeiul contribuției esențiale a Congresului al X-lea 
al partidului la orientarea vieții noastre ideologice. 
Accentuarea conștientă și cultivarea sistematică a 
caracterului creator al gîndirii marxiste în filozofie și 
sociologie, pe baza unei ferme principialități, sporește 
mai mult ca orice posibilitățile filozofiei și sociolo
giei de a contribui la dezvoltarea spiritualității so
cialiste a întregului popor și prin aceasta la orienta
rea activității sale practice, constructive.

2. Conținutul raportului dintre politic și filozofic 
constituie — de cînd există politică și filozofie — o- 
biectul unor neîncetate și aprinse dezbateri. Nu. cred 
că această problemă ar putea fi schițată măcar, ne
cum rezolvată, în cîteva rînduri. Atît aș putea spune, 
pe scurt: relația cu politicul constituie miezul legă
turii filozofiei cu viața, cu practica socială căci prac
tica politică este nemijlocit hotărîtoare în statornici
rea și transformarea celor mai importante structuri 
sociale. Ignorarea politicului sau izolarea de el ar 
însemna autocondamnarea filozofiei la sterilitate. Po
liticul își depășește propria sferă, pătrunde în toate 
domeniile activității sociale. Imaginea filozofică a e- 
xistenței umane — socială prin natura sa — mi poate 
nesocoti această realitate. Iar influența filozofiei, pu
terea sa de orientare generală a activității prin con
știentizarea înaltă a realităților existente, trece cu de
osebire prin praxisul politic. Totodată, relația dintre 
politic și filozofic e relația dintre doi factori neideri- 
tici, neconfundabili: tocmai prin propriile sale căi și 
mijloace, prin cultivarea virtuților inerente gîndirii 
teoretice, aduce filozofia cele mai mari servicii prac
ticii politice, ea însăși înoitoare, creatoare. în ac
cepțiunea sa marxistă, socialistă.

3. Problematica umană, ancorată în sistemul de 
referință al realității socialiste de la noi, a lost abor
dată din multiple unghiuri de vedere în ultimii ani. 
I-au fost consacrate studii de sociologie, etică, este
tică, filozofia culturii, axiologie, mai multe și mai 
bune decît în cele două decenii premergătoare. Cred 
că ne aflăm deocamdată cum se și formulează în 
întrebare, în faza — necesară — a analizei. Sinteza 
urmează încă a fi tăcută, spre a dobîndi imaginea de 
ansamblu a „omului societății socialiste", în toată 
plenitudinea, diversitatea și unitatea trăsăturilor sale 
concrete. Cred că actualmente studiul sociologic al 
multiplelor domenii ale realității sociale, al variate
lor căi și forme de activitate prin care se autodefi
nește „omul socialist" este cel mai important

4. Aș prefera să nu indic probleme deosebite de 
cercetat. Cred că însăși identificarea problemelor și 
ierarhizarea lor în ordinea importanței e o sarcină a 
cercetării științifice. Cred că vechea deviză filozofică, 
atît de apreciată de Marx, homo sum, nihil humani a 
me alienum puto poate fi concretizată, în intenția cer
cetătorului, astfel: nimic din ceea ce este contempo
ran nu-mi este străin. Nimic din ceea ce ține de rea
litatea vieții, de realitatea societății socialiste, de con
dițiile de existență și de afirmare a omului, de dez
voltarea personalității umane nu trebuie ocolit de raza 
de lumină a reflecției filozofice și sociologice.

ANDREI ROTH

cronica • tO



, PSIHOLOGIA ÎN INDUSTRIE UN PLAGIAT
(Urmare din pag. l-a)

Psihotehnica de ieri se Îmbogățește și cu informații in
dispensabile, provenite din sursa psihologiei sociale. Efi
cienta muncii nu depinde numai de aptitudinile individu
ale ale omului de mașină de Jocul de muncă șl ambiantă 
fizică, ci și de climatul social, de relațiile interpersonale, 
atît in cadrul muncii, cit și in afară de locul de muncă. 
Nu scapă nimănui importanta aptitudinii de a conduce. 
Noul stil al muncii în colectiv din societatea modernă im
pune în mod imperios luarea în considerație a acestor as
pecte de ordin interindividual.

Interesele industriale deschid porfile unei noi discipline, 
apropiate de psihologie, de deosebită importantă: sociolo
gist industriale.

Problemele de altădată, rezolvate cândva în mod em
piric, impun, în vederea sporirii eficientei economice, o so
luționare superioară, științificei, cu ajutorul sociologiei: or- 
ganizarea, funcționarea, dezvoltarea, normarea, integrarea 
și raționalizarea muncii intr-o Întreprindere. Se știe ce im
portanță are atitudinea față de muncă și profesiune a lu
crătorului, buna organizare a serviciului social și sanitar 
(cantina căminul, policlinica, clubul), timpul liber, conce
diile etc.

Nu trebuie să neglijăm. Insă, intervenția, directă și la 
timp, In viafa omului muncii, în procesul lui de învățare, 
calificare, recalificare și perfecționare; în dirijarea, lămu
rirea, îndrumarea, supravegherea și mobilizarea forțelor 
sale. Aceste sarcini cad pe seama unui alt specialist: pe
dagogul ; apare pe scara vieții industriale o disciplină no
uă : pedagogia industrială.

Din cele de mai sus se desprind două tendințe, în plină 
expansiune : accentul pe factorul om, pe personalitate și 
pe un nou stil de participare în producție a omului de ști
ință, stilul muHidisciplinar.

Este suficient să amintim faptul că la Congresul Interna
tional de Psihologie de la Moscova, în anul 1966, un sim
pozion a fost consacrat temei .Personalitatea și munca*. Au 
fost prezentate 30 de comunicări2. In diagnoza și prognoza 
omului de muncă, specialistul nu mai procedează numai 
analitic și aditiv, sumativ, construind ansamblul din ele
mente ai mai ales sintetic, interpretind particularul în lu
mina întregului personalității; se produce o importantă co
titură' metodologică.

fn rezolvarea problemelor de psihologie industrială, psi
hologul nu se asociază numai cu sociologul și pedagogul, 

•ci și cu inginerul, medicul, ciberneticianul, matematicianul 
^i alții3. Astfel, semnificația unei initiative industriale a- 
pare dtn contextul de dnsamblu al vieții sociale. Este inte
resant de amintit, in această privință, că în cadrul Congre
sului Internațional de Filozofie de fa Viena (2—9 sept. 
1968) un colocviu (al VI-lea), care a numărat 26 de comu
nicări, a fost consacrat temei „Cibernetica și filozofia tehni
cii' 4. Iată că și filozofia este chemată să^și spună cuvîntul 
asupra problemelor tehnicii și industriei I In rezolvarea 
problemelor industriale, psihologul nu se asociază numai cu 
specialiștii citafi mai sus, ci și cu logicianul și filozoful.

Aceste noi trăsături ale profilului psihologiei industriale 
se pot constata în activitatea științifică a Laboratorului de 
sociologie din București, precum și din structura și modul 
de lucru al Serviciului, înființat în 1969 compus din 5 la
boratoare, de la Combinatul chimic din Făgăraș. Se cuvine 
de menționat modul în care mai multe ministere colabo
rează în realizarea scopurilor industriale: Ministerul învă
țământului prin laboratoare și centre psihologice, sociolo
gice și pedagogice, comisii de orientare școlară și profe
sională, Ministerul Muncii prin sprijinul acordat laboratoa
relor noi. Ministerul Sănătății prin lniiințarea unor centre 
psihosociale etc.

A treia trăsătură pe care ne-o dezvăluie reflexia asupra 
participării psihologiei la dezvoltarea modernă a industriei, 
este viziunea prospectivă. Cu toții găsim astăzi normală 

B activitatea de planificare în toate domeniile sociale. Actul 
de proiectare, anticipare, este o particularitate a conștiinței 
umane, a intelectului. Viața socială modernă face un apel 
din ce în ce mai stăruitor la capacitatea de prevedere uma
nă. Printre principiile și canoanele organizării rationale a 
activității (activizarea, automatizarea, capacitatea de frîna- 
re a posibilităților acțiunii) și diferitele mijloace de perfec
ționare a acțiunii, filozoful polonez T. Kotarbinski acordă 
un Ioc de primă importanță anticipării5.

Consecințele materiale ale unui act de decizie greșită de
vin din ce in ce mai costisitoare; răspunderea morală a 
normei și prevederii dobîndește o pondere cresclndă. Psi
hologul, împreună cu alți oameni de știință, este chemat să 
contribuie la rezolvarea problemelor zilei. Economistul tre
buie să Învețe să aleagă intre diversele perspective econo
mice pe cea mai probabilă, din potentele actuale să deter
mine pe cea mai viabilă în germenii de azi să întrevadă 
plenitudinea maturității de miine. Dacă pe plan social este 
nevoie de cunoașterea raportului cit mai precis între po
sibilitățile de azi sau de miine și cerințele respective, pe 
plan individual este la fel de necesară cunoașterea relații
lor între posibilitățile omului muncii, conștiința capacității

acestuia și nivelul său de aspirații. 
Neglijarea unui asemenea imperativ 
duce fatal spre diminuarea eficienței 
producției, spre dezagregarea psi
hică a individului sau simultan spre 
amîndouă.

Este simptomatică înființarea la Universitatea din Bucu
rești a Laboratorului de cercetări prospective. Noua știință 
a prospectoiogiei care nu se poate lipsi de psihologie, ur
mează să-și aducă contribuția Ia dezvoltarea industriei.

In fine, o ultimă caracteristică a prezenței psihologiei în 
industrie: interesul ce se acordă azi activității creatoare a 
omului. Creativitatea a fost totdeauna prețuită de omenire; 
astăzi actul de creafie a dobândit o amplitudine excepțio
nală, economică, tehnică, socială, culturală și politică. Psi
hologul și sociologul sint chemați să determine factorii și 
condițiile raționalizării, inovației și invenției; pedogogului 
i se cere sugestia mijloacelor de stimulare a creativității. 
Inginerul se integrează în această muncă comună, determi- 
riind finalitatea elanului creator, iar economistul evaluează 
succesele acestuia; prin legea .conexiunii inverse* (a re- 
troacțiunii) reușita stimulează, mobilizează inițiativa crea
toare ; prin satisfacție se „întărește* structura și sistemul 
creat. Savantul Coandă a propus recent înființarea 
în tara noastră a unui Institut al glndirii. cu misiunea de 
a stimula forțele noastre creatoare.

Acest nou aspect al orientării noastre economice și in
dustriale are o mare importanță psihologică și socială. Prin 
actul creator omul se realizează pe sine, se împlinește, de
vine el însuși. Calea spre optimizarea eficiente; economice 
și industriale nu poate trece decât prin stimularea creati
vității. Inginerul și economistul trebuie să fie inițicți In arta 
de a stimula. încuraja și promova spudul creator; pentru 
a folosi expresia Jui T. Kotarbinski, ei trebuie să cultive la 
oameruî muncii .principiul lucrului bine făcut*. Or, a ii 
capabil de a face un lucru din ce în ce mat bine înseamnă 
a ii animat de impulsul creativ.

In ultimele două decenii problema creatfvgății a deve
nit o problemă .la modă*, adică centrală in preocupările 
psihologilor și prezenta în toate sectoarele tehnicii*. Ta
deusz Kotarbinski schițează încă In 79/7 profilul unei noi 
științe, a praxiologiei formulează teoria unei organizări 
efective a activității, elaborează tehnica aetrvrtății rationa
le încearcă determinarea fazelor unei activități planificate 
și a normelor unei acțiuni eficiente, .bine făcute*. Afară 
de recomandări tehnice generale și studiul progresului di
namic al măiestriei, una din marile probleme ale praxfo.’o- 
giei o reprezintă .descrierea analitică a elementelor acțiu
nii, precum și a variatelor ei forme’ ’. .Scopul, mijloacele 
și condițiile — iată cete trei elemente aie activității prac
tice, precum, de altfel și ale activității științifice* ♦. Ca sur
să a acestor idei, autorul praxeologiei indică .Capitalul* lui 
Karl Marx (primul paragraf al celui de al cincilea capitol al 
secției a treia din primul volum).

Problema creativității ocupă un loc important printre co
municările de la congresele internaționale consacrate pro
blemelor muncii. Astfel din cele 30 de comunicări din sim
pozionul citat cu problema „Personalitatea și munca* de la 
Congresul International de Psihologie din Moscova (1966), 
patru tratează problema creativității în procesul muncii.

In concluzie, actualitatea psihologiei în industrie se im
pune, după părerea noastră, prin cele patru caracteristici 
ale ei: 1) interpretarea diagnosticului și a prognosticului 
succeselor omului muncii prin prisma structurii personalită
ții ; 2) rezolvarea problemelor industriale prin integrarea 
informației psihologice în contextul vast al unui sistem 
multidisciplinar de informație; 3) contribuția psihologiei la 
prospectarea activității industriale și economice; 4) impor
tanța psihologiei în elucidarea problemei creativității.

Din cele spuse rezultă cu destulă claritate că toate aceste 
patru caracteristici sini organic legate între ele : capacitatea 
de muncă a individului este expresia întregii sale persona
lități. care este o realitate bio-psiho-socială, obiect de cer
cetare a mai multor discipline. Capacitatea de prevedere și 
decizie este și ea, ca și creativitatea, legată indisolubil de 
structura personalității, întregul care, la rîndul său. face 
parte dintr-un vast întreg social — obiect de invtstigație 
al unui sistem de științe.

1 vezi: Mir an Constantiaescu (coord.). Sociologie gene
rală, Ed. șt, Buo, 1968 j

Miron Constantinescu (red.). Integrarea socială a tinere
tului, Ed. șt. Buc., 19®.

Tiberiu Bogdan, Mihail Cernea, Miron Constantinescu, Pe
tru Cristea. Procesul de urbanizare in Rocnâaîa, zooa Bra
șov, Ed. pold_ Buc.. 1970 .

2 XVIII International Congress of Psychology, .The Per
sonality and Labour*. Moscow, 1966.

3 Traian Herseni (coord.). Laboratorul uzinal de psiholo
gie, sociologie și pedagog»e. Ed. ș*_ Buc, 19®.

* Akten des XIV. Intemationalen Kongresses fur Philoso
phy. Wien. 2—3 sept 1968, vot II, Veriag Herder, Wien, 
1968.

5 Tadeusz Kotarbinski, VoprosI ratioralioni organizații de- 
iatehonst. In Izbramde proezvedenia, Izd. inostr. lit Mos
kva, 1963, p. 798.

* vezi Sidney. J. Pames (Harold F. Harding ed.) A 
Source Book for creative Thmking. New York, 1962.

7 op. cit
8 ibidem, p. 713.
* ibidem, p. 786.

Primim din partea prof. V. Uglea următoarea scrisoare :

„Făcînd parte din colectivul care lucrează la întocmirea istori
cului Școlii normale „Vasile Lupu* și studiind arhiva, am găsit date 
inteusante plivind dezvoltarea invățămîntului primar și normal-primar 
din lara noastră. Toate acestea vor fi scoase la iveală odată cu 
apariția lucrării. Am găsit însă și unele știri care merită să fie 
date publicității imediat. Din această categorie fac parte și cele 
referitoare la Mihai Busuioc, fost elev al Institutului normal „Vasile 
Lupu" în anii școlari 1865—1866 și 1866—1867, pe cînd era director 
Titu Maiorescu. Aceste știri fiind deosebit de interesante și inedite, 
am crezut că e bine să le aduc la cunoștință publicului, fiind vorba 
de vestitul învățător imortalizat de M. Sadoveanu. Ca atare am al
cătuit un material pe care l-am trimis spre publicare Revistei de 
pedagogie.

Redacția acestei reviste, cu adresa nr. 584 din 30 dec. 1970, îmi 
aduce la cunoștință că revista a mai publicat un articol pe aceeași 
temă, sub semnătura lui ion VJad și, ca atare, îmi pune în vedere 
să-mi revăd studiul, .pentru a scoate In evidență ideile noi pe care 
ie con'ine și de a Înlătura eventualele repetiții ce s-ar ivi în con* 
I run tarea celor două materiale'. Iată însă că, examinînd cu atenție, 
studiul lui Ion Vlad, publicat în Revista de Pedagogie nr. 10/1966, 
am constatat că este un plagiat, întrucît toate elementele care alcă
tuiesc conținutul lui sint luate din articolul renumitului învățător 
T. C. I o ncscu-Pașcani, mare animator în probleme de învățămînt, 
sociale și economice, publicat în Revista învățătorilor și învățătoa
relor din România, în anul 1901, luna ianuarie.

Pea:ru a vă convinge, anexez copie după ambele articole j iată 
ci leva pasaje a căror confruntare este pe deplin edificatoare :

MIHAI BUSUIOC 
de T. C. Ioneecu t190t)

_De la Tlrgul Neamțului spre 
sad . . . se a:'d satul Petri câni. 
.. orfan de fafd și fără
aujloece. . .. la «rsJ 1354 tu dat 
să învețe baeoavac la dascălul 
Ioa. ce tzaee șeoaid ca vreo 20 
da șr>:u”.. Ia pridvorul bisericii 
Sî NacxLt (tn Tg. Neamț. Se 
plătea 2 soerovet pe iuaă de 
f -e-are copsL aee-su bani das-
eă2xi ifc proezra Si pe
care-I por*c_se Sf Necuiai.

___Iaain*e de Craa-Vodd. Md- 
adssfrec Neeaum'm... cJddi ia 
Tirpaf Neos: sa a&ref foca! cu 

»e iastafd
Insă și

extern la
Liceal iar fa anul urmă
tor 1K1. obtzza prâ coorsrs o 
bursă La Scoa-i .Vasile
Laaa*-

Carta! procief ere pe chxacf de 
dat cc.- S3 avea ca director si 
procesor de kmba română și de 
pedagogia pe domnul Tîtu Maio- 
reses. actualul m-mstru de jus
tiție.

Dcpd cu «s de «rcdfu. fiiad 
mare bpsă de tuvătăton. bfcnis- 
teral dece ortkn direcțiunii școlii 
să elibereze tes&motux tuturor 
elevilor din școala normală si îi 
numi învățători în diferite județe, 
Jniesrdndu-ie transporta/ și avan- 
sîndu-ie și leafa de trei galbeni 
pe tund, pe lei trimestru.

Singur Mlhai Busuioc si cu co
legul său Glrcineanu, actualmente 
profesor de liceu, cerură direc
țiunii ea să-l lase să termine 
cursul complet ai ș coal ei. Li »e 
îngădui și fură numiți pedagogi 
ai școalei, cu patru galbeni lunar.

In septembrie 1867 fu numit în
vățător la Bădeni județul Iași.

Pretentîndu-se la școală și vd- 
tînd mizeria în care se afla lo
calul șl mobilierul, împunse fuga 
înapoi ta Iași, de unde după vreo 
lună de stăruințe pe la profesori 
și revfzorat, reveni la școală, 
începînd cursul cu patru școlari. 
După vreo două luni I se popu
lează școala cu vreo 84 eonii, 
cu care lucreasă cu mare dra
goste, pînd la 1 aprilie ’869 cînd 
fu numit la școala model din co
muna Pașcani /ud. Suceava. Aci 
întîlnl aceeași năoastă ea si io 
Bădeni. Școala Intr-o odăiță de 
ia Suborefeetură. cu o singurd 
fereastră. Elevi recuîati 6—7.

De aci hsaistte îfi Îndoi pute
rile «e lucru. Durd pu’-'nd vreme 
ae eMdi un local pentru scoală, 
Inses^rtrsdu-se cu un mobilier con- 
forteb" ier n-jaărul copiilor ce 
frecvee*au ajunsese pțnă la 90.

In luările nopți de iarnă făcea 
!• loc^’sta *a s*zltori eu școlarii 
cei sal înaintați, dtndu-la dife
rita țxyvete folositoare.

In anal !889 pusese bazele unei 
biblioteci pentru școald, 

căreia. Ia ieșirea la pensie. In 
îM l! dărui oeste 150 exemplare, 
diferite cărți de valoare.

AsSdri ca primar al comunei 
a-e ocBtul neadormit asupra scoa
te/. pentru care ca atîfa rîvnă a 
lucrat dedicîndu-l anii săi cei mai 
frumoși.

Dat>d ieșirea la pensie, au'ort* 
tătile, ea răsplată pentru serviciul 
adus educatiunil poporului, 11 me- 
da’fe cu .Răsplata muncii*.

Printre foștii săi elevi se nu
măra d-nii Ion Onu, revisor șco
lar, Gh. Scrab, institutor . ..“

DOMNUL TRANDAFIR 
de Ion Vlad (1966)

^Mihail Busuioc s-a ndscut In 
Petricanii de lingă Tîrgul Neamțu
lui. Prin 1854 învăța carte alături 
de vreo 20 de școlari cu dascălul 
Ion, In pridvorul bisericii Sf. Ni. 
colae din Tg. Neamț, plătind doi 
sorcoveți pe lună, bani din care 
acesta își procura și biciul po
reclit Sf. Nicolai, spaima copiiloț 
din acea vreme.

Si-a continuat învățătura la 
Școala domnească din Tg. Neamț, 
dar nu pentru multă vreme, pen
tru că îl găsim după scurt timp 
ca elev extern la Liceul Național 
din Iași, iar in 1865, voind să se 
facă învățător, a obținut o bursă 
la școala normală .Vasile Lupu", 
avînd aici ca director și pro
fesor de limba română și de pe
dagogie pe Titu Maiorescu.

Fiind nevoie de dascăli rurali, 
după cn an s-au eliberat elevilor 
școlii testimonii, pentru a fi re
partizați apoi pe la diferite școli. 
Slrguincios, stăruitor șl dornic 
să-și facă o temeinică pregătire 
pedagogică, domnul Busuioc, ce- 
r-nd încxrvilntarea să rămtnă mal 
departe elev, pentru a-ș! continua 
pregătirea pedacoaică, i s-a în
cuviințat. făcînd parte din peda
gogii scolii, plătit și el cu patru 
galbeni lunar.

In 1867, Mihal Busuioc a fost 
numit învățător în satul Bădeni 
din fostul județ Iași-

.Mirerla sătenilor șl localul dă
răpănat nu l-au speriat pe HnăTlil 
învățător și dacă școala s-a des
chis cu patru elevi, după multă 
trudă, dovedind multă dragoste 
față de copil și de profesiunea 
ce și-a ales, a reușit să populeze 
școala cu 84 școlari. De aici a 
trecut la școala model din Paș
cani. Situația era Identică cu cea 
de la Bădeni, avlnd numai șase 
sau șapte elevi, dar după puțină 
vreme numdrul elevilor s-a ridi
cat la 90. Iarna organiza șeză
tori cu școlarii cei mai înaintați 
la învățătură.

A fost un participant activ la 
conferințele învățătorilor, dove
dind o booafă cultură pedagogică.

A înființat biblioteca școlii, 
căreia, la ieșirea sa la pensie, 
în 1898. i-a dăruit peste 15t) de 
cărți de valoare.

După pensionare, îl IntlTnim Pe 
^Domnul Trandafir* ca primar al 
tîrgului. dovedind reale însușiri de 
gospodar.

Pentru servicii aduse școlii a 
fost decorat cu „Răsplata muncii*, 
decorație pe care o poartă ea 
cinste. *

Printre elevii de seamă al lui 
Mihal Busuioc, în afară de M. 
Sadoveanu, au fost Ion Onu, pe
dagog și Gh. Scraba, sociolog*.

Convins că vefl acționa în spiritul adevărului, vă rog să ttduce/l 
la cunoștința publicului con/inutul acestei scrisori.

Cu deosebitd stimă, 
Prof. VASILE UGLEA

PREZENTA
(Urmare din pag. 3-a) 

cadrul Tîrgului de primăvară 
de la Viena (1970) și care a 
obținut Medalia de aur și 
Mențiunea specială a juriului 
pentru nivelul științific. Ea a 
fost brevetată în R. S. Româ
nia, S.U.A., Franța și Elveția.

De asemenea nu poate fi 
omisă contribuția constructo
rilor ieșeni în cercetare, în 
special în domeniul tehnolo
giei și a structurilor solicitate 
seismic.

Aceste considerații trebuie 
să releve în aceeași măsură 
prezența activă a celor ce 
slujesc științele sociale. Isto
ricii ieșeni se găsesc la al

ACTIVA A ȘTIINJEI
VII-lea volum din .Arhelogia 
Moldovei*, iar cele cinci edi
ții ale Anuarului de istorie a- 
părute în această perioadă o- 
glindesc eforturile lor deose
bite. Preocupîndu-se de origi
nea poporului român, de is
toria instituțiilor feudale si 
ale epocii moderne, sau de 
frămîntările sociale și lupta 
de clase, cît și de dezvoltarea 
constituțională și administra
tivă a statului român, cerce
tătorii ieșeni au realizat stu
dii și lucrări valoroase. Prin
tre acestea poate fi mențio
nată cartea .Așezări din Mol
dova. De la Paleolitic pînă în 
secolul al XVIII-lea“ (Editura 
Academiei, 1970).

S-au făcut și se fac efor
turi încununate de succes !n 
domeniul filozofiei, atît a u 
nor ramuri cu tradiții la Iași 
(istoria filozofiei, psihologie, 
socioloqie, pedagogie, esteti
că, etică etc.) cît și a unor 
ramuri noi. Dintre acestea pu
tem cita filozofia culturii, 
psihologia muncii, statistică 
psihologică, teorii fundamen
tale ale științelor (matemati
că, fizică, biologie etc.). Tre
buie să subliniem în mod de
osebit dezvoltarea actuală a 
sociologiei care continuă școa
la de tradiție din centrul u- 
niversitar Iași cu noi orien
tări spre statistica sociologică, 

sociologia rurală, tehnici si 
metode în sociologie etc.

Pentru științele economice, 
cincinalul care s-a scurs în
seamnă cu siguranță o etapă 
de consolidare a strădaniilor 
unui grup de economiști ti
neri de a se impune prin 
creații originale. A^ș menționa 
lucrările din domeniul istoriei 
gîndirii economice, precum și 
promițătoarele începuturi de 
aplicare a matematicii în e- 
conomie.

In aceeași măsură sint va
loroase contribuțiile lingviști
lor ieșeni care și-au dedicat 
toate eforturile elaborării u 
nor lucrări de mare importan
tă. printre care .Dicționarul 
limbii române', «Dicționarul 
literaturii române", „Atlasul 
lingvistic al Moldovei și Bu

covinei* etc.; primele două 
făcînd parte dintr-o largă ac
țiune de colaborare. Cercetă
rile dialectale cît și cele pri
vind folclorul Moldovei și Bu
covinei vin să întregească ta 
bloul investigațiilor științifice 
privind istoria limbii și litera
turii române, a dialectelor 
sale.

Nu se pot omite de aseme
nea succesele ieșenilor în 
literatură. Aceste succese au 
fost răsplătite prin înființarea 
la Iași a mult solicitatei edi
turi „Junimea", precum și a 
revistei „Cronica", organ 
chemat să dea un nou impuls 
creațiilor și frămîntărilor spi
rituale ale cărturarilor din în
treaga Moldovă.

— Am dori să amintiți în 
încheiere, fie și în treacăt, 

progresele școlii în această 
perioadă.

— lașul, al doilea centru u- 
niversitar ca mărime, și nă
dăjduiesc, și ca forță cerebra
lă a țării, nu și-a diminuat cu 
nimic în această perioadă a- 
tributul său dominant de oraș 
al școlilor. lașul este și va ră- 
mîne tînăr pentru că numărul 
celor care învață depășește un 
sfert din populația sa. Și, cu 
lot spiritul molcom al moldo
venilor, ieșenii se străduiesc 
să învețe din ce în ce mai bi
ne și să fie din ce în ce mai 
utili operei de construcție a 
socialismului pe care, pe pla
nul întregii națiuni, o conduce 
cu nestăvilită forță și înțelep
ciune Partidul Comunist Ro
mân.



două eseuri de HORST BINGEL («■ f. a Germaniei)
• Născut la Korbach (Hessen) în 1933, Horst Binge! și-a petrecut co

pilăria în Westfalia, iar anii războiului în Turingia. Trăiește la Frank
furt pe Main. E prozator, poet și eseist. Versuri a publicat in revistele: 
Alphabet, blăteer 4- bilder, Deutsche Rundschau, Die Kultur, Die Welt, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Lyrik ans dieser zeit, Schweizer Rund 
schau, Wort der Zeit ș.a. Din titlurile volumelor sale de proză cităm : 
Kleiner Napoleon, Auf der Ankerwinde zu Gast, Wir fragen nach Hitler. 
A făcut studii de pictură și sculptură și este alcătuitorul a 4 antologii 
de răsunet, repede epuizate: Junge Schweizer Lyrik (1958), Deutsche Ly
rik — Gedichte seit 1945 (1961), Zeit gedichte, Deutsche politische Lyrik 
seit 1945 (1963), Deutsche Prosa — Erzăhlungen seit 1945 (1963).

SCRII
Scriitorul se bucură de pre

țuire cînd este remarcat în 
foiletoane. Depinde dacă se 
adaptează, dacă nu-și face 
dușmani în sfera activității li
terare. El este confruntat cu 
un proces de dependență mul
tilateral. Dependența finan
ciară a celui ce nu are de 
oferit decît un singur fel de 
marfă. Dependența de cititori, 
de editori, de critici, de ten
dințele modei, de public. Con
curența altor scriitori.

Pentru scriitor, literatura în
seamnă satisfacerea vanității 
personale, scoaterea sa din 
masă, autoluminarea, autocon- 
firmarea, bucuria realizărilor 
individuale. El este cruțat de 
exploatare, de uzarea perso
nalității în procesul de nro- 
ducție. Este supus unei con- 
strîngeri minime de înstrăi
nare. Este un scriitor liber, 
plătește impozit pe venit. A- 
cestea sînt clișeele.

Niciodată scriitorii n-au a- 
vut un public mai mare ca 
azi. Mulți scriitori sînt anga
jați : vor să arate că au par
ticipat peste tot, fac agitație, 
vor cu orice preț publicitate. 
Se întrec în a da știri, comu
nicări despre propria lor Der- 
soană. Oare toate acestea co-

REVISTA, MEDIUL VIITORULUI?
Revistele sînt la capătul 

existenței! De vină sînt citi
torii 1 Librarii! Mediile de ma
să sînt de vină că multe re
viste nu prosperă! Dar re
vistele germane nu sînt bune, 
de n-au cititori ? Au trecut 
vremurile cînd bunăoară Deut
sche Rundschau, fondată în 
1874 de Julius Rodenberg, era 
citită de un cerc de cititori 
ce alcătuiau opinia publică. 
De mult foiletoanele, supli
mentele de sfîrșit de săptămî- 
nă ale ziarelor de frunte, 
hebdomadarele au preluat a- 
ceastă funcție. Frankiurter 
Helte, Neue deutsche Heite, 
Neue Rundschau, Akzente, 
Merkur, Der Monat : editorii 
acestor reviste ar fi putut edi
ta tot atît de bine o pagină 
de foiletoane. Publicul întîm- 
pină cu indiferență revistele 
citate. Le bagă în seamă nu
mai cînd apare cîte o ediție 
jubiliară sau cînd o revistă 
își schimbă editura.

Ce caracteriza oare marile 
reviste ale trecutului ? Perso
nalitatea editorului ? Persona
litatea lui a creat în cele mai

PETRU ZADNIPRU (R* s. S. Moldovenească)

Culori
Am zis negru de zăpadă 
Și mi-am pus capul sub spadă ■ 
Zis-au unii : ce netot, 
Ați văzut zăpadă glod ?
Am zis verde-auriu — 
Mi-am pus capul in sicriu ; 
Zis-au unii : ce prostii, 
Aur verde ? Știi ce scrii ? 
Am zis albul - de pămint - 
Mi-am pus capul în mormint ; 
Zis-au unii : cazu-i slut, 
Brazde albe ? Var de lut ? 
Am zis verde — sec de apă 
Și m-am prăbușit in groapă; 
Zis-au unii : ce mișel I 
Dăm țarină peste el I 
Am zis verde - plin de gol, 
O să iau și-o să mă scol 
O să-mi fac din groapă vînt 
Și din nou pe-acest pămint 
Sta-voi chipeș, verticală, 
Și-o să fac cu unii școală —

Școala zisului invers 
Care se admite-n vers 
O să schimb culorile, 
Serile cu zorile, 
Bezna cu luminile, 
Trintorii cu-dbinele, 
Dealul cu vilcelele, 
Bulgării cu stelele 
Greul cu ușurele 
Zimbetul cu urele 
Gerul cu căldurile 
Și la urma cea din urmă 
O să-i șuier, ca pe-o turma.

?' •
EU SINT CEL MAI DEȘTEPT PE LUME, 
eu sînt cel mai netot pe lume
EU SINT CEL MAI FRUMOS PE LUME 
eu sint cel mai urit pe lume
EU SINT CEL MAI HARNIC PE LUME 
eu sînt cel mai leneș pe lume
EU SINT CEL MAI BUN PE LUME 
eu sint cel mai rău pe lume. 
Enumerarea aceasta fără sfirșit 
Poate fi și inversă —

T 0 R 11
respund ele creșterii influen
ței lor?

în prezent, psihologii și so
ciologii îl tălmăcesc pe om 
mai precis decît scriitorul; a- 
ceștia au preluat o parte a 
funcțiunilor scriitorului și ar 
mai putea prelua și altele. 
Valoarea lămuririi și a infor
mației psihologiei și a socio
logiei rămîne abstractă, căci 
nu are loc o compensație a 
societății cu aceleași sau cu 
alte lucruri dintre cele pe ca
re Ie transmite literatura. în 
schimb, crește cu atît mai 
mult nevoia unei comunicări 
aparte cu literatura, cu co
misarul poliției criminale de 
la TV. Nu întîmplător litera
tura devine din ce în ce mai 
mult audio-vizuală (televizi
une, film).

Atracția și influența unei li
teraturi exigente n-au fost; 
desigur, promovate de node 
medii. Autorii care scriu pen
tru publicul „mic” sînt consi
derați în mod conștient sau 
inconștient ca figurînd în cel 
de al doilea plan. Asta — din 
punct de vedere al situației 
sociale, al prestigiului în so
cietate („trîntor"), cît și al 
publicității.

Există oare pentru scriitor 

fericite cazuri, de pildă la 
’Weltbiihne, o solidaritate, o 
comunicare cu cititorul. Der 
Spiegel a dovedit la începu
turile sale că așa ceva mai 
este cu putință și azi. Dar a 
pierdut în parte acest acord.

Revista are în prezent o 
funcțiune de rezervă, în asta 
mai stă puterea et Ceea ce 
alte medii — din motive ide
ologice, din diverse alte con
siderente — nu observă, con
stituie cîștigul revistei. Și 
edițiile de buzunar, acele „pa
perbacks” : edițiile acelea fu
ră materialul de actualitate!

Desigur, asta în informarea 
actuală, să zicem în domeniul 
politic. Ce este o revistă ? 
Care-s funcțiile ei ? Revistele 
au funcțiuni de voyeuri. Citi
torul vrea să poată fi parti
cipant acolo unde, altminteri, 
nu este admis. El vrea să aibă 
acces la viața socială, la 
cancanuri etc. Și lectorul re
vistelor culturale ? Vrea de- 
asemeni, bineînțeles, informa
ții materiale de „background", 
interviuri. Cum trăiește acest 
scriitor, ce crede el despre 

suficiente posibilități de afir
mare în societate: sau poate 
că scriitorii nu profită de ele ? 
Istoricii culturali au tendința 
să supraestimeze importanța 
„poeților și a gînditorilor”. 
Oare Diderot, Rousseau și 
alții au fost pionierii revolu
ției franceze ? Fapt este că 
Robespierre i-a citat pare-se 
în jurul anului 1791—92. Ro
lul scriitorului trebuie să fie 
precizat mereu și mereu, căci 
societatea se schimbă. Dar 
ea poate oferi posibilitatea ca 
latitudinea de a juca rolul a- 
cesta să fie una cît mai mare.

Literatura realizează un cerc 
mai larg de consumiatori decît 
filozofia și știința. Dar ce re
alizează literatura azi ? Trans
miterea de informații ? Medii
lor noi li s-a transmis aici, 
în parte, un material explozi
bil. Se rămîne doar la ancra- 
jamentul de a semna manifes
te, de a mărșălui la manifes
tații ? Cine discută azi despre 
intenții și efecte are și o gîn- 
dire critică privitoare la ide
ologie. Ce poate fi manipulat, 
calculat — ce este oare am
balajul ? Există intenții pu
ternice fără efecte și invers. 
Există o criză a literaturii psi
hologice ? Poate fi considerat 
cîrpaci scriitorul care începe 
să se ocupe de individ, de 
problemele lui ? Atitudine îm
potriva individului pentru că 
sistemul e mare tare ?

Ce foloase aduce scriitorul 
societății ? înainte de elabo
rarea teoriilor psihanalitice, 
îi revenise rolul de a forma 
conștiința. Acest rol îl mai 
are în prezent, la cercetarea 
personalității, a caracterului, 
a structurii eului rolurilor so
ciale. Este izbitor faptul că 
forma terapeutică (terapia în 
grup, terapia individuală) mai 
continuă să fie aceea a aso
ciației libere: forma care se 

politică, despre literatură, des
pre femei ? Desigur, toate a- 
cestea le poate oferi și tele
viziunea.

Specific pentru cititorul de 
reviste este faptul că doreș
te ocupația detaliată. Afară 
de asta, celelalte medii încă 
nu sînt pregătite să răspundă 
la apel. Și unele forme de 
apel, posibile în viitor, cum 
ar fi introducerea unui anu
mit program prin apel, tele
viziune de casetă etc., acestea 
nu vor atinge cu nimic revis
ta. Raportul consumatorului îi 
va corespunde aceluia între 
discul ușor de văzut și pro
gramul benzii de magnetofon. 
Revista oferă avantajele „sim
plității", ale alegerii prelimi
nare, informației deja organi
zate. Ea este mai specifică u- 
nor anumite straturi decît alte 
medii și prin aceasta exerci
tă constrîngeri sociale, este 
un simbol prestigios, prin ea 
putem fi „în". Nu revista ca 
mediu propriu constituie șan
sele și funcțiunile ei, neluate 
în seamă de către alte medii. 
Revista poate face critică, cri
tică în sensul unui proces ne

apropie de roman și de aba
terile lui. Literatura însem
nează învățătură, studiu într-o 
formă liberă, orizont de expe
riență pentru știința psiholo
giei, a sociologiei, a filozofiei.

Noi mai avem încă norme 
relativ severe, pretenții de la 
individul izolat. Literatura sub 
formă de exemple poate în
curaja individul izolat să eva
deze din normă. Ea îl ajută, 
cel puțin aparent să obțină o 
autoconfirmare. într-o socie
tate cu norme severe, sectorul 
de amuzament și destindere 
are nevoie din capul locului 
de un spațiu mai mare pen
tru tot ce rezolvă fantezia. în 
cazul acesta literaturii îi re
vine o funcție compensatorie. 
Ea satisface nevoile de amu
zament, de cultură și pe cele 
estetice, adesea, prin repro
ducerea a ceea ce există. O 
societate care produce frus- 
trații, determină individul cu 
atît mai mult să-și caute un 
refugiu în consum, în consu
mul literar.

Scriitori, politicieni, profe
sori participă într-o măsură 
importantă la reproducerea 
sau modificarea proceselor so
ciale. Este oare scriitorul atît 
de liber cum se pretinde ? li 
forțează condițiile sociale, 
înainte de toate cele ale pieții 
cărții, pe scriitori să reacțio
neze în mod capitalist, să se 
vîndă cu orice preț ? Scriito
rii vînd libertăți, monologuri, 
visuri și trăiesc în perimetrul 
unor dependențe al unor pre
siuni. Ei trec cu vederea pes
te funcțiunea lor de supra
structură a societății. Nu-s de 
prisos pentru cei oprimați, dar 
sînt necesari opresorilor. Iar 
dacă își dau seama de acest 
lucru, ei cad în extrema cea
laltă. încearcă să desființeze 
literatura, căci ceea ce rămî
ne, înjghebează poeții.

întrerupt, critica criticii. Ea 
oferă confort individualității, 
în paginile ei pot fi discutate 
public lucruri „tabu", procese 
ale formării de opinii și așa 
mai departe.

Revista corespunde cluburi
lor sociale. Este forma lor ex
teriorizată, care a luat naștere 
în procesul de desocializare. 
Iată în ce constă șansele sale. 
A vedea și a fi văzut, infor
mații prin ilustrații. De ce nu 
coloane cu scrisori ale citito
rilor, cu pozele celor care 
scriu?

Prin ce se pot deosebi între 
ele revistele ? Unele vor să 
aibă ca efect transformar »a 
societății, altele nu vor asta. 
Unele pornesc de la concep
ția că dezvăluirea legăturilor 
sociale, politice este tema 
nr. 1, celelalte pornesc de la 
individual. Și de ce, totuși, 
stagnează revistele ?

Kursbuch oferă caiete de 
teme, este o publicație anga
jată. Neue deutsche Helte 
ilustrează fericitul exemplu al 
unei reviste în stil vechi, pen
tru că persoana lui Joachim 
Giinther, directorul său, știe 
a ține totul bine strîns lao
laltă. Piața este deschisă, re
vista sau revistele au viitor, 
însă deocamdată nu există re
viste.

In românește de ION CARAION

Din ea să mă verse,
Dar s-a oprit aici, subit, 
Ca de la infarct o inima
Și totuși mâ-ntreb : cine sint ? 
Și cum imi spune pe nume
Mie, celui mai-mai de oe lume ? 
Cine mă ?
Cine ?

Rima
Rimă, rimă,
Ca o rimă
Mi-ai săpat tranșei sub craniu. 
Pare-mi-se se dărimă
Capul meu
Și-mi pare straniu
Cum mai țin la loc de seamă 
Globul ăsta cariat
Ce la treburi greu se-nhamâ, 
Parcă-ar fi un deocheat.
Rimă, rimă — 
fată primă I 
Rimă, rimă — 
Primă crimă I 
Mă exprimă, 
Mă oprimă, —
Rimă I
Rimă 1

>

comentar

SECURITATEA EUROPEANĂ

cronica

Europa, continentul de unde au pornit în secolul nostru două 
conflagrații mondiale, a pătruns în deceniul al 8-lea în condiții fa
vorabile dezvoltării colaborării între toate statele. Existența unor 
focare de încordare și război în alte regiuni ale globului impune 
cu și mai multă acuitate necesitatea făuririi securității europene. 
„7n pofida politicii reacționare a cercurilor imperialiste, care se 
străduiesc să frîneze procesele progresiste ale lumii contemporane, 
aw aPraciat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se confirmă neîncetat 
că principala caracteristică a vieții internaționale actuale este dată 
de voința fermă a popoarelor de a bara calea războiului, de o in
staura o pace trainică pe pămint, de afirmarea unor poziții realiste 
în cercuri tot mai largi ale opiniei publice mondiale**. Premisele 
pentru crearea unui sistem de securitate în „lumea veche’ au fost 
relevate de inițiativele țărilor socialiste și de ecoul favorabil cu care 
au fost întîmpinate aceste initiative. Ideea organizării unei confe
rințe consacrate problemelor securității în Europă, formulată în 1966 
în Declarația de la București a țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, a căpătat un mare impuls prin evenimen
tele ce au avut loc în 1970 și mai ales prin semnarea tratatelor 
sovieto-vest-germane și polo-vest-germane. Actuala multiplicare a 
contactelor între țările bătrînului continent, indiferent de sistemul 
lor social și politic se înscrie în tendințele care își găsesc o afir
mare tot mai pregnantă, tendințe generate de imperativele colabo
rării, păcii și securității. Se poate trage concluzia că în prezent s-au 
creat condiții favorabile pentru a se efectua un nou și important 
pas înainte. Oricine dorește pacea trebuie să cumpănească în mod 
realist toate aceste noi posibilități, să calculeze cum pot fi ele fo
losite mai bine, asupra a ceea ce trebuie să se insiste la un moment 
dat. In acest context se evidențiază faptul că una din problemele 
cele mai importante ale zilelor noastre este transpunerea în viață a 
propunerilor țărilor socialiste Cu privire la convocarea conferinței 
pentru problemele securității și cooperării în Europa.

„Pentru înfăptuirea acestui deziderat, se arată în răspunsul gu
vernului român la Aide-Memoire-ul guvernului finlandez în legătură 
cu organizarea conferinței pentru securitate și colaborare în Europa, 
. . . este necesar să se treacă neîntîrziat, fără nici un fel de con
diții prealabile, la pregătirea practică și convocarea conferinței pen
tru securitate și colaborare în Europa".

Această conferință urmează să întocmească bilanțul și să Indice 
căile lărgirii relațiilor comerciale, economice și tehnico-științifice pe 
baza egalității în drepturi, în scopul înlesnirii colaborării politice 
între statele europene. Experiența relațiilor economice bilaterale între 
statele europene, cu sisteme social-politice diferite, indică o largă 
disponibilitate pentru amplificarea acestor legături, iar fluxul continuu 
al schimburilor economice, comerciale și tehnico-științifice reciproc 
avantajoase constituie o bază temeinică pentru cointeresarea tuturor 
statelor în instituționalizarea unui sistem de securitate. Viitoarei 
conferințe europene îi revine misiunea de a proclama renunțarea 
la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea acesteia în rela
țiile reciproce dintre statele din Europa, ceea ce va marca transpu
nerea în viață a unuia din principiile formulate la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial în Carta Națiunilor Unite. Orientarea re
lațiilor intereuropene pe coordonatele „ securitate-colaborare", include 
preocuparea statelor socialiste de a acționa pentru înlăturarea obsta
colelor care subzistă în calea bunelor relații pentru încetățenirea 
principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale 
diferite.

Proclamarea de către O.N.U., la inițiativa țării noastre împreună 
cu un grup de state europene, a obligativității promovării unor re
lații de bună vecinătate între statele europene cu sisteme social-po
litice diferite a confirmat interesul pe plan mondial pentru consoli
darea securității în Europa. Militînd pentru respectarea acestui docu
ment, la fel ca și pentru ansamblul legalității pe plan internațional, 
România își aduce contribuția la întărirea păcii și securității pe con
tinentul nostru prin intensificarea relațiilor cu celelalte state euro
pene și manifestă inițiativă în vederea dezvoltării colaborării inter
europene. Contactele stabilite de țara noastră în 197b, la diferite 
nivele guvernamentale, cu reprezentanții altor state europene au 
demonstrat posibilitatea adîncirii colaborării multilaterale, reciproc 
avantajoase.

Practica relațiilor internaționale a demonstrat elocvent că pro
blemele securității europene nu pot fi rezolvate pe baze exclusive de 
un stat sau altul indiferent de forța sa economică sau mi
litară, ci ele sînt o preocupare a tuturor statelor euro
pene, mari și mici, a căror contribuție este absolut necesară. Secu
ritatea nu poate fi concepută doar ca „o pace armată’ sau bazată 
pe o înțelegere între blocurile militare existente. O asemenea înțe
legere ar însemna doar prelungirea artificială a vieții blocurilor mili
tare, căzute în desuetudine, în condițiile afirmării dezvoltării cola
borării pe diferite planuri. Așa cum au relevat statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, o contribuție deosebită la cauza destin
derii și securității europene ar aduce adoptarea unor măsuri d 
dezarmare, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor state 
înăuntrul granițelor lor naționale, lichidarea bazelor militare străine, 
desființarea NATO și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia.

Ce poziții se adoptă însă astăzi în Occident față de ideea con
vocării consfătuirii europene ? La această problemă sînt remarcate 
două noi tendințe : opinia publică exprimă un adînc interes pentru 
convocarea unui asemenea forum ; forțele reacționare se pronunță 
împotriva convocării lui — căci ideea convocării consfătuirii se îm
potrivește planurilor lor militare, cursei înarmărilor în care ele sînt 
interesate. Iată de ce presiunea opiniei publice asupra guvernelor 
respective are pe continentul nostru o importanță internațională.

In fața statelor europene stau în prezent două probleme ; con
vocarea conferinței și adoptarea în cadrul lucrărilor ei a unor ho- 
tăriri importante. In acest sens, se face auzită cu persistență ideea 
că este necesară nu numai o conferință, ci instituționalizarea unor 
întîlniri permanente între reprezentanții autorizați ai statelor euro
pene. In timpul vizitei efectuate în Franța, anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu declara într-o alocuțiune că s-ar putea realiza 
în Europa, sub egida Națiunilor Unite, eventual, un organism de 
colaborare, permanent, care să ajute la promovarea colaborării dintre 
statele de pe continentul nostru. In Memorandumul adoptat la con
sfătuirea miniștilor afacerilor externe ai statelor participante 
Tratatul de la Varșovia (Budapesta, 21—22 iunie 1970) a fost formu
lată propunerea de a se include pe ordinea de zi a viitoarei confe
rințe pentru securitate și colaborare în Europa un punct „cu privire 
la crearea la Conferința general-europeană a unui organism pentru 
problemele securității și cooperării în Europa'.

Fără îndoială, convocarea unei conferințe europene este un pas 
hotărîtor și constructiv pe drumul unei păci durabile. Iată și expli
cația faptului că, zi de zi, ideea convocării consfătuirii pătrunde tot 
mai adînc în mase ; ea dobândește în prezent un sprijin tot mai larg.

RADU SIMIONESCU

săptămiaal pelitic, social, cultural
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