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LITERATURĂ 

$1 ANGAJARE
Privită retrospectiv, perioada 1966-1970 dă nemijlocit un 

puternic sentiment al istoriei: socialismul ți-a deschis in țara 
noastră un vast șantier al construției, un program realist al pro
gresului general care s-a realizat ți se realizează în toate do
meniile, fertilizind o nouă ți substanțială imagine a României 
socialiste.

Efectiv, progresul material a favorizat o dezvoltare multila
terală, majoră □ culturii ți civilizației românești, o conștiință a 
valorilor specifice poporului nostru. Cultura ți arta reflectă, în 
acest sens, cerințele timpului prezent, manifestările spirituale 
ale acestei națiuni, continuind o tradiție, revalorificînd-o, mo- 
dernizind-o la nivelul adevăratei spiritualități de azi. Ca nici
odată, literatura actuală, în plină dezvoltare și progres, demon
strează o maturizare ideologică, o deschidere fundamentală 
spre social, o esențială și constantă preocupare pentru valo
rile permanente, vii ale socialismului. Literatura de azi comu
nică, dincolo de experiențele ei estetice, o angajare reală, or
ganică, care este însăți rațiunea ei de a fi, de a purta un 
dialog sincer cu societatea. Poezia românească a înscris în 
palmaresul ei un întreg țir de volume care reuțesc să repre
zinte timpul istoric pe care-l trăim, să condenseze în partituri 
■lirice sensurile ți metamorfozele unei experiențe afective și so
ciale extrem de bogate ți variate. Poezia s-a întors la temele 
ei esențiale și fundamentale, ți-a înțeles rolul de factor activ 
in evoluția și maturizarea unui gust literar, a devenit, cu alte 
cuvinte, o realitate estetică care a tradus o realitate socială 
reprezentativă pentru poporul nostru. Lirica actuală răspunde 
angajării sociale cu opere care fac cinste oricărei națiuni, do
vadă stind și recentele premii literare internaționale acordate 
lui Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu și Radu Boureanu. Poezia 
a devenit nu numai o realitate artistică, ci ți o necesitate a 
publicului prin valențele ei, prin stratul de reflecție ți emoție, 
prin puterea ei de a transforma sensibilitatea ți de a deschide 
a nouă viziune asupra vieții de azi.

Continuind o tradiție extrem de bogată, romanul românesc 
contemporan reflectă profunda și inevitabila transformare so
cială și morală pe care poporul român a cunoscut-o în acest 
interval de timp, deosebit de fecund, de constructiv.

Proza explică narativ esențialele procese care s-au petre
cut. în conștiința personajelor, drumul spre însumarea ideilor 
sociale și morale. Literatura epică actuală, angajată puternic 
în reflectarea realistă a construcției socialismului, răspunde cu 
o mare disponibilitate analitică cerințelor majore ale existenței 
poporului, idealului socialist. Proza contemporană, analitică sau 
descriptivă în tot ce are ea mai bun, reflectă tot mai mult un 
conținut divers, o estetică realistă, un proces real de sincro
nizare.cu literatura universală. Prin romanele cele mai izbutite, 
scriitorii de reală vocație justifică o prezență a creației bazată 
pe adevăr, pe idei progresiste. Creația lor e a timpului istoric 
pe care îl trăim cu sentimentul realizării depline.

Critica și estetica marxistă au devenit factori hotărîtori în 
realizarea unor opere capabile să răspundă imperativelor ma
jore ale actualității. Principiile marxiste fundamentale și de 
imensă importanță pentru destinul literaturii române de azi au 
facilitat orientarea scriitorilor spre realitatea socială, singura 
care dă vigoare creației artistice originale. Literatura a de
venit, așadar, un șantier al construcției spirituale, un mod efec
tiv de a contribui la formarea unei conștiințe socialiste supe
rioare. Rolul ei de a reflecta realitatea, inepuizabila viață a 
unei națiuni e un principiu însușit organic de fiecare scriitor, 
îndrumarea și grija directă a partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea culturii și artei românești a cunoscut și cunoaște 
în acest început de nou cincinal și de deceniu un rol hotărî- 
t°r’_ *a[ scriitorilor contemporani le revine, în viitor, datoria mo
rală și socială de a răspunde existenței socialiste, angajării 
ideologice, politice cu opere fundamentale, reprezentative pen
tru națiunea română, pentru poporul acesta. Există toate posi
bilitățile unui NOU CLASICISM, ale unei noi și nemaiîntilnite 
RENAȘTERI SPIRITUALE, căci „Dezvoltarea culturii și artei va 
constitui și în viitor una din preocupările majore ale partidu
lui și statului. Partidul va acționa neobosit pentru îmbogățirea 
vieții spirituale a poporului, pentru cultivarea înaltelor trăsături 
ale omului nou, făuritor conșient al propriei sale istorii, pentru 
lărgirea orizontului cultural al maselor populare. In acest sens, 
scriitorii, compozitorii, pictorii, sculptorii, toți creatorii de artă 
sint chemați să-și afirme talentul, forțele creatoare în opere 
literare, artistice, cinematografice, înfățișind lupta revoluționară 
a comuniștilor, a forțelor înaintate ale poporului, viața nouă, 
tumultuoasă a societății noastre socialiste, care să înaripeze po- 
porul în lupta pentru înflorirea patriei" (Hotărîre cu privire la 
aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român, „Scîn- 
teia“, 11 iulie 1970, p. 2).

Literatură și angajare iată o relație care înseamnă conști
ință a progresului literar, ideologic, politic; opere naționale 
care să intre în circuit universal.

CRONICA

Aulă - Foto : ION MICLEA
Din ciclul „lașii marilor iubiri" (in pregătire la Ed. Meridiane).
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DINAMISMUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI
Adevărul că pe scara is

toriei ritmul succesiunii 
momentelor ce poartă cu 
ele sensurile majore ale 
curgerii vremii marchează 
aspirația unui popor către 
bunăstare, civilizație, pro
gres nu-și poate găsi, cred, 
o mai puternică confirmare 
ca în aceste zile aflate la 
confluența a două planuri 
anuale, a două cincinale, a 
două decenii — îndemnînd la 
sinteze, comparații, retros
pective și prospectări asu
pra viitorului. Deasupra tu
turor, conștiința noastră re
ceptează, ca pe un fapt de 
viață în care fiecare își vede 
reflectată propria-i activita
te, impresia adîncă pe care o 
lasă bilanțul pozitiv cu 
care s-a încheiat etapa ul
timului nostru cincinal. Da
că ar trebui să dăm o ca
racterizare sintetică acestei 
etape n-am putea să nu men
ționăm, înainte de toate, pu
ternicul dinamism al econo
miei românești în acești 
ani. Intrată, de un sfert de 
secol și mai bine, într-o 
vie și directă confruntare 
cu timpul, țara noastră și-a 
reglat ceasul istoriei în

perspectiva viitorului, for- 
țînd orele să bată mai re
pede. dinamizînd ritmurile 
vieții pe pămintul său. Re
cent, publicația italiană .11 
Calendario del popoio* se 
referea, într-unul din nu
merele sale, la interesul 
tot mai larg stirnit pe me
ridianele lumii de România 
datorită .surprinzătoarei e- 
voluții economice a acestei 
țări, care, pornind de la un 
nivel foarte scăzut, a reu
șit să atingă un prodigios 
avint economic, ajungind la 
un ritm de dezvoltare con
stant, printre cele mai ridi
cate din lume". Nu trebuie 
să apelăm la prea multe 
cifre pentru a demonstra că 
cincinalul 1966—-1970 a con
stituit cea mai fecundă e- 
tapă din istoria edificării 
noii societăți în patria noas
tră. Producția industrială a 
cunoscut, în acești ani, un 
ritm mediu anual de 11,7 
la sută, au fost construite 
și date în exploatare circa 
1.500 capacități și obiective 
industriale, s-a accentuat 
tendința acestei ramuri prin
cipale a economiei româ

nești de modernizare, de 
racordare la direcțiile prin
cipale ale progresului teh
nic contemporan. Deosebit 
de revelator este faptul că 
patru din subramurile sale 
— energetica, metalurgia, 
construcțiile de mașini și 
chimia — au evoluat în rit
muri mult superioare me
diei pe țară, ajungînd să 
dea astătzi împreună peste 
52 la sută din întreaga 
noastră producție industria
lă. Prin dezvoltarea specta
culoasă a acestor subramuri, 
România a făcut, în cinci
nalul încheiat, un însemnat 
pas înainte pe drumul cre
ării unei structuri moderne 
a industriei. La energie e- 
lectrică am ajuns la o pro
ducție de peste 35 miliar
de kW—ore. Această cifră 
ar putea să pară mică dacă 
ne gîndim că producția de 
energie electrică pe locui
tor a țărilor avansate este, 
în cele mai multe cazuri, 
de 2—3 ori mai mare ca a 
noastră. Pasul înainte făcut 
de noi e totuși mare dacă 
avem în vedere că depă

șim de circa 17 ori nive
lul de acum două decenii 
și că întrecem țări ca Aus
tria, care în urmă cu două
zeci de ani avea o produc
ție de trei ori mai mare ca 
a noastră. In ceea ce pri
vește producția de oțel, a- 
ceasta a ajuns la 6,5 mi
lioane tone și dacă în 1950 
Belgia producea pe un lo
cuitor de aproape treispre
zece ori mai mult decît 
noi, astăzi ne întrece doar 
cu mai puțin de 50 la sută. 
Cu acest oțel ieșit din com
binatele moderne de la Hu
nedoara și Galați industria 
constructoare de mașini în
fruntă cu îndrăzneală com
plicatele probleme ale elec
tronicii, ale opticii, ale me
canicii fine, ale producerii 
de mașini cu comandă-pro- 
gram.

Creșterea producției de e- 
nergie electrică, de oțel, de 
mașini-unelte, de tractoare, 
de automobile, nivelul a- 
tins de producția de îngrășă-

CONST. DROPU

(Continuare în pag. 10)



STRANIA ALARMA!
Este cel puțin straniu ca tocmai acum, cînd literatura noastră 

-a întors la ea însăși și scriitorul la propriile Iui unelte, s-o de- 
lari aflată intr-un impas, șă-i ignori împlinirile și să-i anulezi din- 
r-un condei pai tea ei de ’ contribuție la ceea ce se întîmplă în 
ceastă țară. Pentru că dacă „glasul societății noastre (...) nu se 
ude, sau se aude destul de vag în literatură", înseamnă că aceasta 
in urmă ori nu are nici o valoare artistică, ori se opune prin for- 
îalism și evazionism realității date. Nu este aici nici o insinuare, 
i, folosind o expresie plăcută autorului citatului de mal sus, m-am 
xprimat „frontal", determinat de gravitatea cuvintelor împere
cheate astfel, cu pretenția ■ de a surprinde esența evoluției litera- 
nrii actuale.

Paul Anghel are meritul că (într-un serial de articole în „Con- 
emporanul" și în scrisoarea publicată în „România literară" din 
ăptămina trecută), ne-a adus tuturor la cunoștință că ne aflăm 
ntr-un impas, într-un fel de dulce somn, estetizant și inutil. îi 
tubliniez meritul, pentru că nu cred că este singurul purtător și 
munțător al unor astfel de concluzii. Nu de mult, altă scrisoare 
tot în „România literară"), cerea „cartea timpului nostru", expe- 
lia, cu un fel de bobîrnace pernicioase, cele mai bune romane ale 
ieceniului trecut, sugerîndu-se că ar fi ceva, dar nu de luat în 
teamă De astă dată, cu toate asigurările ce ni le dă — „am pus 
n discuție o anumită maladie a iicatului și nu am acuzat de boală 

întregul organism literar" — Paul Anghel vizează în realitate lite
ratura ia ansamblu, cea din ultimul deceniu, sau mai precis din 
ultimii cinci ani. Precizările ce le face sînt fără echivoc ; alarma 
sa „se adresează global unei literaturi nu inșilor în parte", fiindcă 
„glasul societății noastre în literatură (...) nu se prea aude sau 
se aude destul de vag", iar „o parte (slabă măsură de precauție ! 
— n.n.) a tineretului nostru (...) practică o anacronică revoluție a 
formelor moarte" și este contaminat de „valul (romanului — n.n.) 
de leșie francez", de „hașișomania confuziei".

I.ăsînd la o parte durități ca „valul de leșie", „ciracii ultimu
lui val francez" sau „hașișomania confuziei*  cu care este etiche
tată literatura noastră sau o parte a ei, nu ne întrebăm care sînt 
mobilurile ce i-au determinat lui P. A. asemenea aventură, ci dacă 
alarma lui are vreun temei. Oare literatura noastră a devenit surdă 
și mioapă, întorcînd spatele (deliberat sau nu) celor petrecute în 
țara noastră și în lume ? Ne aflăm cu adevărat într-un impas, din 
care, dacă nu vom urma sfaturile lui P. A., vom ajunge la pier
zanie ? Hotărît nu ! Dacă 
nu în anii aceștia ii vom găsi, 
glorie a unui roman 
broșurică se opintea să-I scoată afară din literatură pe T. Arghezi, 
cînd Ion Barbu se stingea fără o floare și fără o prietenie, cînd 
Călinescu, făcind un inexplicabil compromis, adăuga „Scrinului 
negru' cîteva capitole diminuînd valoarea lucrării. Un impas 
„obiectiv", despre care nu-mi aduc aminte ca P. A. să fi spus un 
cuvînt. Probabil că momentul respectiv, pentru P. A. n-a fost un 
impas — literatura și-a păstrat continuitatea — nu există un gol, 
tovarășe, un pustiu după care am venit noi să-l populăm ! De acord, 
dar nici intr-un caz continuitatea nu s-a realizat printr-o „piesă 
de excepție" ca „Omul din Ceatal 
cepții. Dacă am da crezare cuvintelor lui P. A.
Pe 
se

trebuie să căutăm momente de impas, 
ci în acei de glorie 

ca „Mitrea Cocor', atunci cînd o

sau prin alte asemenea ex- 
„pustiul" acum este 

cale să se producă, prin evazionism și confuzie — fenomen ce 
desfășoară cu virulență sub ochii noștri miopi !
Cu puține excepții, literatura actuală in ansamblu i se pare 
A. P. asocială, iar aceste excepții, „tendința de exprimare 

și „frontală", sînt ținute la distanță, 
cenușăreasă a literaturii noastre". Stranie con- 

literatura este

lui 
limpede, fermă, edificatoare 
formînd periferia, 
ciuzie. Nimic nu are iertare în fața lui P. A.: 
surdă față de social, redacțiile revistelor și editurilor promovează 
onirismul, confuzia și evazionismul (pentru liniștea lor interioară !), 
iar critica întreține somnul și repulsia față de social prin „aghi
oase și osanale". In linii mari — deocamdată —astfel este trasată 
harta literaturii noastre actuale, astfel este colorat peisajul literar 
din ultimii ani. Cu o asemenea optică și cu puțină „bunăvoință" 
poți eticheta orice carte, orice articol (în care nu apare cuvîntul 
social) ca asociăle sau dăunătoare.

Cine este vinovat ? Și aici răspunsul vine prompt, fără nici un 
fel de ambiguitate: scriitorii I Pentru că ei scriu cărțile, pentru 
că ei au transformat Ia un moment dat o noțiune abstractă — 
socialul — în concrete furci caudine (asta P.A. n-o mai spune), iar 
acum trebuie să dea cont pentru banchetul estetizant de confuză 
hașișomanie I Nu cărțile scriitorilor, cele mai bune, au determinat 
fn trecut galopul unui social ecvestru, iar în somnul dulce și aso
cial de acum nu se găsesc decît doar cîteva broșurele. Acestea 
se află la periferia literaturii noastre, dar ochianul lui P. A. răs
toarnă totul. Sigur, au fost și scriitori mari sau foarte mari care 
au tras alarme false, care și-au tipărit închipuirile teoretice de 
moment, dar marea majoritate și-au căutat de propria lor masă 
de lucru. Dacă n-au știut „teoretic*,  ei au simțit practic, întot
deauna, că literatura, ca orice fenomen social, cu toate determi
nările obiective, are înălțările și prăbușirile ei subiective care îi 
înzecesc sau îi slăbesc forța, că ea nu se poate întoarce înapoi 
decit doar să-și privească eșecurile, să Ie evite în viitor. Această 
evoluție nu-i abstractă, sau nu se realizează teoretic, ci practic, 
prin scriitori, prin subiectivitatea lor determinată multiplu. O lite
ratură clară, edificatoare, frontală, s-a născut și se naște mereu, 
sub ochii noștri, numai că ea nu mai vrea (și nici nu se poate) 
să se întoarcă înapoi, la acel social și realism idilizant și precar, 
practicat o vreme cu atîta zel. Teoretic, dar mai ales practic, so
cialul, realismul, se cer reevaluate în funcție de ceea ce s-a pe
trecut în mintea omului de la noi și din lume, de cîteva decenii 
încoace. Astfel, nu mai putem face nici distincția metafizică între 
formă și conținut, forma nefiind doar un înveliș, o îmbrăcăminte 
ce poate fi schimbată oricum și oricînd. Contestarea formelor, în
seamnă totodată contestarea conținutului și invers. Excepțiile de 
formalism sînt puține, sînt efemere, de neluat în seamă, și nici 
într-un caz nu pot facilita concluzii Ia scara întregii literaturi. Căr
țile care au apărut în ultimul deceniu, climatul ce s-a stabilit ne 
dau garanția că nu ne aflăm într-un impas, într-un moment de 
confuzie, ci dimpotrivă, literatura nu mai ilustrează niște lozinci 
efemere, o realitate osificată, o morală stabilită pentru totdeauna, 
ci o realitate în plină evoluție, marcată de cel mai profund și 
mai adevărat umanism. Artistul, trăind astfel mai mult ca oricînd 
istoria, dezvoltarea ei, are mai trează ca niciodată conștiința răs
punderii personale pentru această dezvoltare. Marea majoritate a 
scriitorilor noștri sînt animați de această nobilă permanență și, 
observația (oricît de îndulcită ar fi), că am fi narcotizați de hași
șomania confuziei și estetismului sec, mi se pare o jignire adresată 
obștei scriitoricești.

Piruetele abile făcute printre cuvinte, ca în cazul de față, nu 
au decît darul să minimalizeze un mare efort. Argumentele aduse 
de P. A., respingerea brutală a literaturii de pe platforma unui 
social închipuit de domnia sa, îmi aduce aminte de acel doctor 
Jung, dogmatic și terestru, care în fața unor lucrări de Picasso 
exclama: „Expresie tipică a schizofreniei". Să nu schimbăm „unel
tele*  de analiză a literaturii, să nu Ie împrumutăm pe cele bune 
în alte domenii, dar proaste pe acest tărîm.

CORNELIU ȘTEFANACHE

(continuare în pag. 3)

cronica • 2

POHUL-LUPTĂTOR PE SCUT
Miron Radu Paraschivescu nu 

putea trăi și muri altfel decît 
ca luptător politic și social din 
prima linie, iar nu ca un sim
plu menestrel ce preamărește fap
te ale altora. „O poezie în care 
cînt lupta, fără să fi dat a- 
ceastă luptă mi se pare nevalabi
lă", se mărturisea dînsul în au
gust 1964. Acesta a fost, de fapt, 
crezul activității lui poetice și ce
tățenești, adică mai întîi fapta 
și apoi stihul cizelat în veghea 
nopții, care s-o încrusteze.

Iată de ce autorul .Declarației 
patetice" e prin excelență tipul 
poetului luptător, al scriitoru
lui dăruit cetății, neamului care 
l-a zămislit, umanității. Incepînd 
prin a fi cîntăreț al frumuseți
lor simple și al modestiei, al 
vieții agreste, dure, însă firești 
în curățenia ei săracă („Pîine, 
pămînt, țărani" — 1937), poetul 
a urcat spre faptă și atitudine 
socială („Declarația patetică" — 
1960), dar a crescut și ca expo
nent al iubirii („Cîntece țigă
nești*  — 1941), al vieții și al 
împlinirilor de pe acest pămînt 
(.Laude" — 1953 —- cîntăreț al 
omului. De aceea, alături de ex
taz și patos în fața celor pe
rene, alături de contemplarea 
poematică, Miron Radu Paraschi
vescu a catapultat invective îm
potriva prefăcătoriei și pamflete 
contra nedreptății de orice fel» 
transformîndu-și condeiul în lan
ce. Acesta fiind, nu întîmplă- 
tor ni i-a tălmăcit Pe poeții-lup- 
tători ai lumii și se simțea, tra- 
ducîndu-1, prieten al lui Andre 
Malraux, așa cum rămăsese al 
lui Federico Garcia Lorca.

Om al necompromisulul, misio
nar prin truda poetică suflet 
cald prin comportamentul în ori
ce ipostază, poetul acesta părînd 
la început oarecum ciudat, și-a 
impus limbajul și a creat o artă 
născută dintr-o lume a Iui. o 
lume _ cu inimă fierbințe la iu 
bire și cu lame reci de oțel la 
ură. Conștient de rolul poetului 
în lume („Căci voi toți sîntețl 
chemați pe lume/ Ca să dați ce
lor ce s-or naște nume"), Miron 
Radu Paraschivescu a avut o 
atitudine exemplară de soldat 
brav pe toate coordonatele ac
tivității lui de ilegalist luptător 
comunist și de cîntăreț al obi
delor.

Și fiindcă în viată fotul se plă
tește, vechile pătimiri s-au răz
bunat acum pe trupul suprasoli
citat, înapoindu-1 vegetalului și 
mineralului în tihna dintre 
munți. .Și un vreasc îmi este 
mîna“, e adevărat, dar tot poetul 
a fost conștient de nemoartea 
versului .miron paraschivesc" :

Că din lemnul meu, viorile 
doarăj Toate se croiesc în
vîna-mi subțire / Și spuneți ? din
ce cînfă o vioară,/ De nu din 
nădejdi și din amintire ?".

SUCCESE EDITORIALE
Editurile noastre au tipărit 

lansat în acest început de an, 
de nou cincinal un mare număr

de cărți românești și străine. Un 
eveniment editorial este editarea 
în condiții grafice remarcabile a 
învățăturilor lui Neagoe Basarab 
către fiul său Teodosie (Editura 
Minerva, ediție îngrijită șl pre
fațată de G. Mihăilă și Dan Zam- 
firescu). Tot la Editura Minerva 
continuă să apară o serie de 
monografii despre unii dintre 
cei mai reprezentativi scriitori ai 
noștri (C. A. Rosettl, M. Emi- 
nescu, Octavian Goga ș-a.j, o 
utilă și căutată Introducere în 
opera ..., ca să nu mai amintim 
de prestigioasa colecție Scriitori 
români care a devenit una din 
edițiile critice cele mai căutare 
de public și de specialiști. Sînt 
anunțate și alte titluri ca ; Cla
sicismul românesc de D. Păcu- 
rariu, Proza poetică românească 
în secolul al XIX-lea de Mihai 
Zamfir, Elemente preromantice în 
literatura secolului XIX de Mir
cea Anghelescu, Confesiuni li
terare de Matei Alexandrescu 
etc. O activitate editorială ex
trem de bogată o are Editura 
Univers. Cartea de critică deține 
recordul. E suficient să amintim 
doar cîteva titluri de o valoa
re cu totul remarcabilă : Este
tica lui Croce, Conceptele criticii 
de R. Wellek, Problemele poe
ticii lui Dostoievski de M. Bah
tin, Antologia nuvelei fantasti
ce (cu o prefață de Matei Căli
nescu șl un studiu de Roger 
Caillois), Romantismul de Veia 
Călin, Arte poetice — Antichita
tea (culegere îngrijită de D. M. 
Pippidi), Literatura europeană și 
Evul mediu lafin de E. R. Curtrus 
ș.a. La Cartea Românească, la 
Eminescu, la Junimea, la Dacia, 
Ia Kriterion și alte edituri, pro
cesul de tipărire este foarte in~ 
tens. Noul cincinal este întim- 
pinat de pe acum cu noi succese 
remarcabile, cu noi apariții edi
toriale care fac cinste oricărei 
națiuni.

VIAJA ROMÂNEASCĂ
Primul număr pe anul 1971 al 

revistei Viața românească se re
marcă în articole și studii de 
actualitate, prin eseuri care dez- 
baț într-o modalitate accesibilă 
idei și probleme ale esteticii 
marxiste contemporane. Revista 
rămîne însă datoare cu o bele
tristică de substanță, cu o lite 
ratură care să fie la înălțimea 
prestigiului acestei reviste care 
în martie împlinește 65 de ani 
de existență aproape neîntrerupta. 
Crifica dă tonul și de data a- 
ceasta : studiul Sensul estetic de 
Ion Pascadi reușește să clarifice 
cîțiva termeni de interes special 
în sfera conceptului ca naturu, 
tipuri, expresia, dinamica, de- 
monstrînd și justîficînd realita
tea lor în relație cu opere du 
artă. O privire de sinteză rea 
lizează Const. Ciopraga în Re
flecții despre personalitatea li
teraturii române, text care ne 
restituie un interesant itinerar în 
valorile clasice ale literaturii 
noastre comparate în permanent 
ță cu cele universale. Mai sem
nalăm din acest număr un cu 
mentariu al lui G. Muntean des
pre G. Călinescu și folclorul, cro
nica literară semnată de Mihail 
Petroveanu, două articole care 
vorbesc despre actualitatea lite
rară : Timp istoric și destin în 
romanul actual de Eugenia Tu
dor și Lectura și eseul de Ioana 
Crețulescu. La revista revistelor 
același Paul Georgescu care ne-a 
obișnuit (și plictisit !) cu .in
genioasele" sale referințe critice 
la aceiași autori, la aceleași re
viste ! Știe toată lumea că Lu
cian Raicu are talent, că N. Ma- 
nolescu știe să scrie frumos, că 
România literară și Contempora
nul apar în București j dar nu 
ștnn de ce Paul Georgescu nu 
vede și mai departe de ograda

care o solicităsa literară pe 
pînă la dezabuzare. Există (parcă 
el nu știe că există 1) și alte re
viste și alți critici. Tămîiereu 
permanentă nu are nici un sens 
și nici nu aduce servicii reale 
autorilor care, har domnului, au 
conștiința vocației lor. Pe cînd, 
deci, un elogiu $au o violenta 
negare a lui Al. Piru, Adrian 
Marino, Marian Popa, Victor 
Felea, Virgil Ardeleanu ? Pe 
cînd o informație care să facă 
cunoscut publicului că a apărut 
totuși revista Săptămîna cultu
rală a capitalei, condusă de Eu
gen Barbu ?

DE IA INFORMATICĂ 
LA EXEGEZĂ

Continuînd în revista „Ramuri" 
serialul de articole ce ar putea 
fi intitulat „Despre urmele lui 
Brâncuși în universul sculpturii", 
V. G. Paleolog a ajuns (nr. 1— 
1971) la perioada pătrunderii artei 
brâncușiene în Americi.

Avind la îndemînă un aparat 
informațional bine pus la punct, 
criticul urcă spre exhaustiv în 
materie de referințe brâncușiene. 
In această parte a studiului, ni 
se pare interesantă tentativa de 
a stabili filiații brâncușiene la 
o serie de presupuși „ucenici" 
(Isamu Noguchi, Constantin An- 
tonovici, soții Aramescu, Sidney 
Gesit), serie ce va fi continuată 
cu Al. Calder și R. Rippold.

Regretăm însă faptul că V. G. 
Paleolog se limitează tot mai 
vădit la informația strict docu
mentară, fără o susținere exe- 
getivă. Se fac, adică, afirmații 
și presupuneri (de ex. „Isamu 
Noguchi fiind prețuit șl consi
derat drept cel mai demn uce
nic al lui Brâncuși" sau „Un uce
nic al sculptorului, așezat încă de 
acum trei decenii în S.U.A. este 
bucovineanul nostru Constantin 
Antonovici*  etc.), dar cititorul 
nu poate afla în ce constă in
fluența meșterului și cum se 
oglindește în opera „ucenicilor'. 
Iar cînd se încearcă o precizare, 
iese cam așa :

„Emeritul profesor de sculptură 
Sidney Geist cu știută sîrguință 
de analist al operei lui Brâncuși, 
judecind după cele cîteva lu
crări ajunse-ne, judecăm că ° 
dobîndit prin subsidiara sa înde- 
mînare o filiație cu care poate să 
se mîndrească și să i se con
fere pe parcurs o supremă inde
pendență, dacă intusul său va 
dispune de straturile sufletești 
multimilenare ce stau la temelia 
rostirii inspirației lui C. Bran
cusi care nu poate fi nici o 
colportare si nici împrumutate, 
cum nepotrivit se încearcă a se 
insinua'.

Cum ? Cînd ? De unde ?
Extrem de interesant desenul 

inedit „Portret feminin' pe care 
îl publică „Ramuri".

A OGLINDI CEEA CE ESTE
Primul număr pe 1971 al re

vistei „Astra" se deschide cu 
un editorial care, precedînd îm
plinirea a 5 ani de la apariție, 
reformulează crezul acestui me- 
rifuos lunar. Astfel, printre al
tele citim :

«Dorim, stimate cititor, să știi 
cît mai multe despre acest .pi
cior de plai", dar, de asemenea, 
să ai și imaginea angajării sale 
în realitatea patriei".

Numai că, parcurgînd cuprinsul 
revistei (de altfel variat și in
teresant ca integrare în peisa
jul cultural național) întîlnim 
wiult prea puține despre viata 
artistică de pe acest «picior dt 
plai". Ca să cităm doar un e- 
xemplu, Teatrul dramatic brașo

vean, d« sub conducerea fexpe- 
rimentatului Sică Alexandrescu^ 
n-a oferit în perioada respecti
vă decît un spectacol Caragiafo 
cam încropit (.O noapte furtu
noasă" și „Conul Leonida față cu 
reacțiunea"), spectacol pe car» 
V. Savinescu, pe bună dreptate, 
îl expediază în «Astra*  priatr-o 
tabletă.

In acest caz, are dreptate ele
vul Gh. Peptea care, la rubric» 
de scrisori cere Shakespeare. Pi- 
Tandello, Brecht și Ionescu in loc 
de «Călătoria domnului Perr; 
chon", după cum probabil că i» 
interviul acordat revistei, ac
torul Mircea Andreescu Știe e- 
ce spune cînd visează la Sha
kespeare și declară că .impor
tant ar fi un repertoriu pe ca’®- 
nu «să-l punem în scenă", ci cu 
rare să «spunem" ceva. Să n» 
apropiem mai mult de gîndur: e 
oamenilor și, totodafă, de no 
înșine". Același interlocutor a. 
„Astrei" constată apoi cu aleafc 
că „teatrul brașovean" ascuns 
printre munți" este foarte 
vizitat de cronicari. De aseme
nea, teatrul la care sînt an
gajat nu a avut încă ocazia de
ft participa la confruntări artis
tice de prestigiu".

Probabil că vizitele rare ale 
cronicarilor de specialitate. nu se 
datores'c faptului că teatrul e 
ascuns printre munți după cum 
nu din cauza munților n-a ieșit 
în lume teatrul brașovean. Dim
potrivă, toți cronicarii preferă 
munții șl Poiana Brașov. Do
vadă : Cerbul de aur. Să nu fie 
altele motivele ? Cam aceleași 
care au silit Filarmonica brașo- 
veană să apeleze Ia forțe bucu*  
reștene penfru ultimele concerte. 
Iar «Astra" să-și airiintească ct> 
regret despre dirijorul Dinu Ni- 
culescu ? Ce zici Mihai Nadin ?

CR3NICA LIBRĂRIEI
Inaugurăm această micro-rubrl- 

că la librăria „Junimea" din Iași. 
Perioada investigată : prima de
cadă a lunii februarie.

Cartea săptămînii : D. H. La
wrence —„Fii și îndrăgostiți^ • în 
colecția Romanul secolului XX, 
580 exemplare epuizate într-0 
singură zi, adică în maximum & 
ore, ceea ce înseamnă un exem
plar pe minut.

Cotele cărților fulger ; Intr-o 
singură zi s-au vîndut toate c" 
xemplarele intrate în librărie din 
următoarele cărți : „Arte poeti
ce' ... (30 ex.) ; Cizek — .;Evo' 
luția romanului antic" (50 ex.) ■„ 
Wellek — „Conceptele criticii*  
(100 ex.) ; „Jurnalul Goncourt*  
(40 ex.).

Tot într-o singură zi s-au vîn
dut : Corneliu Ștefanache — -Pa
ralele" (125 ex. din 140 primite) ; 
Corneliu Sturzu — „Cantilene*  
(60 ex. din 75 primite).

La coltul «luptei cu inerția" : 
Vintilă Ivănceanu — romant (5b 
ex. intrate, 0 vîndute).

Cel mai bine se vinde — ne 
spune responsabila librăriei, 
„doamna Olguța', cartea de cri
tică și de reportaj senzațional 
(Mafia și stupefiantele — 500, Pa
șaport pentru infern — 500, Cri
mă și adevăr — 500, Spionii 
veneau din infern — 550, epuiza 
te cam într-o zi. Iar critica „s^ 
topește' în 2—3 ore.

— Cum s-a vîndut ultimul vo
lum al lui Adi Cusin, Umbra 
punților ?

— Sută la sută 1 100 primite, 
100 vîndute. „Ședințele' de au
tografe sînt sufletul comerțului 
cu cartea.

La orizont : Petru Popescu : 
„Om în somn" (nuvele) șl „Dulce 
ca mierea e glonțul patriei' (ro
man).

N. IRIMESCU

SSEiaSI DIN HRISOAVE
La 1645, cînd nunta domniței Maria 

cu vestitul cneaz Radziwil era in toi, 
adunind toți poporanii lașului in jurul 
curții domnești, nuntașii, în a doua zi 
de petrecere, s-au dezbrăcat pînă la 
cămașă și, prinzindu-se de brîie, au în
cins poate cea mai fantastică (și spon
tană) competiție de trînte din istoria 
sportului românesc. Acest prim mare 
concurs ieșean atestat de documente 
și dublat, atunci, de năprasnice „lup
te între călări", este, în felul său, simp
tomatic pentru psihologia ieșeanului : 
dispus întotdeauna să vadă sport, el va 
face sport ori la zile mari, ori cînd e 
scos din pepeni. Chiar dacă la școala 
de la Trei-lerarhi elevii (unii aveau de 
acum mustățile ninse I) făceau gimnas
tică în sala gotică, chiar dacă, la 1902, 
se constituia „Societatea de gimnasti
că, sport și muzică", specializată în 
„serate, escursiuni, gimnastică, danț, tir, 
musică, teatru", -ieșeanul din Țicău și 
Sărărie continua să prefere „sportiștii" 
sosiți în turnee cu „boscării, panarame, 
decoruri mașinate" ori, mai ales, cu 
„representațiuni de tururi de tărie și her- 
culeane". Cel dinții buget al Eforiei (1833) 
prevedea subvenții pentru „tulumbagii, 
ciocli, homari, tăietori de gheață, cîi- 
neri", dar nici un leuț pentru ceea ce 
îndeobște se numește sport. Și totuși, 
exista o anume ipostază în care mă

tem că ieșeanul de altădată era mai a- 
proape de sport decît sîntem noi, mult- 
elevații lor urmași. Odată cu venirea 
primăverii depline, în ziua întîi de mai, 
orășeanul își lua familiunea și nu se o- 
prea decît dincolo de hanul „La trei 
sarmale". Fotografiile ni-i înfățișează 
solemni și gravi și mustăcioși, cu soa
țele înecate în fuste și dantele. începuse 
revoluția în materie de costum sportiv, 
„divina Suzanne" Lenglen șoca Wimble- 
don-ul cu întîia fustuliță-abajur din is
toria universală a tenisului, și strămoșii 
noștri, pînă la ai patrulea pahar tot nu 
catadixeau să-și scoată jiletca și ghe- 
trele și ce va mai fi fost. Dar după a- 
ceea, să te ții : începea „darea la 
semn" și călăritul și trînta și alergările, 
împrejurimile plopilor fără soț devenind 
imens și fremătător stadion al unei 
spartachiade fără tabele, clasamente, 
rapoarte, insigne și plachete... Cine este 
oare mai aproape de definiția sportului, 
tîrgovețul ce făcea mișcare din chef, 
plăcere și abia apoi ambiție, ori atle
tul care, astăzi, își dă duhul pe pista 
de tartan, sub ochiul vigilent al Fede
rației, medicilor, arbitrilor, televiziunii, 
radioului, gazetarilor, spectatorilor ? Ei 
bine, mă tem că se cuvine reconside
rate și revolutele forme patriarhale, ca 
fiind mai sincere și mai nesofisticate. 
Paul Vialar spunea cîndva că . .Un

copil care nu știe să se joace nu va fî 
niciodată copil. Un bărbat care nu știe 
ce-i joaca și nu poate să se joace, nu 
va fi niciodată bărbat...". De la etimo
nul latin disportare (distracție, destin
dere) și pînă la sportul ultra-tehnicizat 
de astăzi, calea e amarnic de lungă. 
N-o fi avind dreptate Manfred Meyer 
(sportul — afirmă sociologul austriac — 
a devenit un simplu show), dar L. Mum
ford mă tem că are : „.. .nu mai există 
terenuri de joc, nu mai există decît 
stadioane". Recordul, performanța, or
ganizarea. publicitatea, tind să ne în
depărteze pe noi, cei mulți, de actul 
sportiv în sine. Ni se oferă, în schimb, 
tele-surogate și tele-iluzii : ieșeanul de 
odinioară barem se „bejenea" la Trei- 
sarmale; nouă, în 1971, stadionul ne 
intră în casă tuns, ras, frizat, șamponat 
și... comentat. Tot Vialar spunea: 
„SPRINT — ceea ce-i mai bun din tine 
pe o sută de metri; FOND — ceea ce-i 
mai bun din tine pe cinci kilometri; 
MARATON — ceea ce mai bun din tine 
pe 42 de kilometri ; SPORT — ceea ce-i 
mai bun din tine de-a lungul întregii 
existențe".

Sau, în variantă contemporană, ceea 
ce-i mai tele-bun din tele-tine de-a lun
gul întregii tele-existențe. Aferim !

MJLL



ARHITECTUL $1 ARHITECTURA IAȘULUI
lașului, acestei cetăți de cul

tura românească, i-a fost dat 
să devină, în anii puterii popu
lare, puternică cetate indus
trială și universitară a țării.

Domnitor de frunte prin 
domniile lui Ștefan cel Mare, 
Petru Rareș, fon Vodă și Di- 
mitrie Cantemir, frunțile înso
ritelor sale coline : Copou, Șo- 
rogari, Repedea, Galeta, au 
însorit în egală măsură frun
țile lui Miron Costin și Gri- 
gore Ureche, ale lui Eminescu 
și Creangă, Maiorescu și Ibră- 
ileanu, ale Sofiei Nădejde, 
Magdei Isanos și Otiliei Cazi- 
mir, ale lui Petru Poni și Radu 
Cernătescu.

Au plecat de aici spre Ca
pitală Mihail Sadoveanu, Geor
ge Călinescu, Horia Hulubei ; 
au venit Simion Bărnuțiu și 
George Topârceanu; au dus de 
aice, la București hora unirii, 
Alexandru Ioan I și Mihail 
Kogălniceanu.

★
Peste 20.000 de apartamente 

din cele 50.000 cîte are lașul 
sînt construite în anii din ur
mă.

Pe 400 de hectare, nu de 
mult bune numai pentru li
niștirea furiilor unui mic rîu 
năzdrăvan, zăbăluit de lucră
rile de regularizare din amon- 
tele orașului, s-a dezvoltat o 
puternică și modernă zonă in
dustrială.

Aproape 25.000 de studenți 
și zeci de mii de elevi au 
transformat bătrînul Iași în- 
tr-un oraș al tinereții șâ en
tuziasmului, an de an luindu-și 
zborul spre meleagurile Mol
dovei reînnoite, spre Săvi- 
nești și Onești, spre Suceava, 
Roman, Bacău și Galați, spre 
Bîrlad și Botoșani, specialiș
tii necesari noilor condiții de 
activitate și de viață create 
pe întregul cuprins al țării de 
partidul și de statul nostru. 
La realizarea acestor înnoiri 
au contribuit într-o bună mă
sură cei circa 30 de arhitecți, 
în marea lor majoritate înca
drați în Institutul de proiecta
re al județului Iași. Pentru că 
ei, alături de proiectanții de 
alte specialități (proiectarea 
s-a conturat definitiv ca o ac
tivitate pluridisciplinară), au 
conceput și finaEzat soluțiile 
urbanistice și de arhitectură 
necesare pînă acum dezvoltării 
impetuoase a lașului, în spe
cial din ultimii zece ani; pen
tru că ei, alături de proiec
tanții celorlalte speciaEtăți, au 
conceput soluțiile dezvoltării 
urbanistice de viitor a lașului.

Anul acesta, Institutul poli
tehnic, prin grija și la indica
ția conducerii de partid și de 
stat, a organizat o secție de 
arhitectură. Aici vor fi for
mate viitoarele cadre de ar
hitect! ai județului Iași și ai 
Moldovei, pentru ca pe viitor 
marile sarcini care revin ar- 
hitecților în această parte de 
țară să nu mai apese pe ume
rii a numai cîtorva arhitecți, 
încadrați în special în Insti
tutele de proiectare din fos
tele reședințe de regiuni.

Populația lașului, în 1975, 
va fi de 245.000 locuitori (cu 
70.000 locuitori mai mult de- 
cît fusese prevăzut în studiile 
elaborate în 1960). Orașul se 

va întinde pe 4.400 ha. Un 
număr de 14.700 apartamente 
noi vor fii construite în actua
lul cincinal, cu 4.500 de apar
tamente mai mult față de cea 
ce s-a construit în ultimul 
cincinal. Industria republicană 
și industria locală vor acoperă 
alte cca. 200 ha de teren. Do
tările social-culturale se vor 
dezvolta cu alte 600 locuri în 
creșe, alte 300 locuri în gră-

dinițe, alte 4.000 m.p. spații de 
deservire (spălătorii chimice, 
magazine, etc.). Școli, institu
te de învățămînt superior, ca
să a oamenilor de știin
ță, restaurări de monu
mente istorice și de ar
hitectură, muzeul satului mol
dovenesc, sînt citeva din o- 
biectivele ce vor îmbogăți 
harta orașului. Singur că la 
toate acestea se vor adăuga 
lucrările edilitare necesare fa
limentare cu apă, canalizare, 
căldură — gaze, transport în 
comun și telecomunicații, lu
crări hidrotehnice și de con- 
soEdări).

Sarcina principală pentru 
finalizarea acestor realizări 

revine aceluiași mănunchi de 
arhitecți din institutul jude
țean și celelalte unităti de 
proiectare ale lașului, pentru 
că prima promoție a noii sec
ții de arhitectură își va putea 
aduce aportul efectiv abia în 
cincinalul 1976—1980.

Tezele Raportului care va 
sta la baza analizei activității 
arhitecților cu ocazia Confe
rinței Uniunii Arhitecților din

Republica Socialistă România 
sintetizează clar marea răs
pundere profesională și soci
ală care revine arhitectului 
pentru aplicarea documente
lor programatice ale Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, în legătură 
cu dezvoltarea economică, so
cială și culturală a României.

Citite cu atenție, se desprind 
din ele elementele principale 
după care arhitecții din acest 
important municipiu al tării 
trebuie să se conducă, pentru 
a fi în pas cu noile vremuri.

„Sistematizarea oricărui o- 
raș presupune bună cunoaște
re a condițiilor economice și 
socriale, a trecutului istoric, a 
specificului local; pentru a 

realiza aceasta nu este de a- 
juns să ai cunoștințe generale 
de arhitectură și sistematizare, 
ci trebuie avute în vedere mul
te alte condiții, care să asi
gure o personalitate aparte 
fiecărui oraș', a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu la în- 
tîlnirea cu conducerea Uniunii 
Arhitecților din iunie 1970.

lașul este unul din orașele 
tării cu o puternică personali- 

late; cadrul natural înconju
rător, dealurile lui mărețe, mo
numentele de valoare neîndo
ielnică (Cetățuia și Gaiata, Go- 
lia. Trei Ierarhi Sf. Nicolae 
Domnesc, Palatul Administra
tiv și Palatul Cuza; Casa Po
gor Junimea) și Casa Alecsan- 
dri; Casa Dosoftei și Spîrico- 
nia; dar și Universitatea și Li
ceul Internat. Bojdeuca lui 
Creangă și Teiul lui Eminescu. 
Casa Topârceanu șt Casa Mi
hai Codreanu sînt tot atitea 
vestigii valoroase ca și statuia 
lui Cuza, Statuia lui Kogălni- 
ceanu. statuia Cavaleriei, Sta
tuia lui Gh. Asachi. Și cînd 
le menționăm pe cele rămase, 
ne aducem aminte de Acade
mia Mihăileană și Casele lui 

îlbrăileanu, Ionel Teodoreanu, 
Ion Eorcea, profesor Meisner.

Cca 18 la sută din numărul 
de apartamente ale noului 

șcincinal (aproape 2.700 de a- 
partamente) vor ii amplasate 
în zona centrală și pe dealul 
Copoului. Se poate și trebuie 
cu această ocazie, nu să se 
distrugă, ci din contra, să se 
valorifice aceste mărturii ale 
trăiniciei de veacuri a lașului, 
aceste mărturii și atîtea altele 

• care nu sînt menționate acii. 
Pentru că „f.ecare colț de stra
dă din acest voievodal oraș 

;este fie Teatrul Național, fie 
•statuia lui Miron Costin, fie 
Casa Sadoveanu, care a fost 
a lui Mihail Kogălniceanu, fie 
itipografia Vieții Românești, fie 
Casa Generalului Berthelot, 
fie casa in care I. C. Frimu a 
icuvîntat la adunarea sindica
lelor muncitorilor tipografi.
i Se vor proiecta și construi 
14.700 de apartamente. Se vor 
proiecta și construi școli, cre
șe, grădinițe, magazine. Și ar- 
hitecții vor trebui să le pro
iecteze industrializat, pentru 
ică altfel constructorii nu le 
■vor putea realiza in ritmul ra- 
jpid în care sînt cerute. Este 
■de datoria arhitecților să adop
te, alături de metoda prefabri- 
jcatelor grele, elemente de pre- 
Tabricare ușoară, să utilizeze 
materialele noi imediat ce a- 

‘cestea vor fi livrate de indus- 
jtrie, pentru a putea obține as
pectul și funcționalitatea dem- 
jne de ceea ce înaintașii noș- 
țtri, ca meșterii lui Ștefan cel 
Mare, Vasile Lupu și Duca Vo- 
Jdă. ca arhitectul Berindei, la 
(Palatul Administrativ și arhi
tectul Iotzu, la Biblioteca Cen
trală Universitară, au obținut 
fcu ani în urmă.
i Este adevărat că explozia 
foilor tehnologii aduce după 
dînsa mutații structurale în 
țrontemperanertate.
: Dar asta nu înseamnă că 
trebuie să se închidă perspec
tiva Palatului Administrativ, 
d.n dreptul Universității, care 
tot în timpul României Socia
liste a fost deschisă, după cum 
pu trebuie să se supraîncarce 
ponstrucțîile noastre noi cu 
decorații exterioare și interi
oare prea diverse, valoroase 
ca detalii izolate, îndoielnice 
poate ca ansamblare, chiar 
dacă utilizează elemente popu
lare stilizate. Hotelul Unirea, 
Supermagazinul și Cinemato
graful Copou, Complexul Co- 
iirescu să ne fie exemple pen
tru viitor și de ce s-a făcut 
bine și de ce s-a făcut mai 
puțin bine. Interiorul clădirii 
Comitetului Județean de Partid 
Și a Consiliului Popular Ju
dețean este un exemplu de 
preocupare din partea arhitec
tului Vericeanu, care a știut 
ce a vrut și a ținut să rezul
te in final ceea ce a gîndit că 
Irebuie să reprezinte o ase
menea clădire cu semnificație 
<de simbol.

Aplicarea repetată a acele
iași, clădiri, cerută de tehnica 
industrializării construcțiilor, 
este binefăcătoare dacă arhi
tectul găsește o judicioasă so
luție urbanistică. Blocurile 
turn, primele de pe malul sting 
al rîului Bahlui, întregul an
samblu de pe prima cornișă a 
Tatarașului. încheiat cu com
plexul spitalicesc, noile con
strucții din dealul Copoului 
(Spitalul Veterinar și noul pa
vilion al Institutului Agrono
mic) sînt de asemenea exem
ple de rezolvare pozitivă de 
ansamblu și de detaliu, care 
stau alături de arhitectura mo
dernă de peste hotare și aceea 
a ultimelor realizări de pe li
toralul nostru, fără a dăuna 

specificului bătrînului oraș al 
culturii românești.

Nu numai construcția in si
ne are însemnătate; și nici 
numai cadrul înconjurător (căt
re, între noi, fiind vorba, tre
buie finaEzat in toate puncte
le orașului, acolo unde pînă 
acuma a fost lăsat neterminat).

Atît locuința, cît și spațiile 
publice, atît fiecare interior 
familial cît și fiecare interior 
de magazin, creșă sau școală, 
fiecare vitrină și reclamă co
mercială, fiecare lampadar ca 
și amplasamentul și înfățișarea 
fiecărui monument de artă tre
buie să fie preocuparea arhi
tectului proiectant, alături de 
artistul plastic și edilii orașu
lui, după cum, la rîndul său, 
pentru fcecare apartament, ar
hitectul trebuie să-l consulte 
pe viitorul beneficiar și să-1 
îndrume cum să-și aleagă și 
cum să-și așeze masa, bibliote
ca, fotoliul și lustra. Altfel, 
se cîntă muzica de Mozart pe 
coarde dezacordate.

E necesar ca cei ce răspund 
de învățămîntul de arhitectu
ră, din Iași, să-i deprindă pe 
viitorii arhitecți cu acest mod 
de gîncEre. Secția de arhitec
tură a început anul acesta cu 
studenți buni. Revine cadrelor 
didactice sarcina să și-i apro-, 
pie să-i obișnuiască cu proble
mele creației arhitecturale și 
urbanistice. Studenții să nu ră- 
mînă străini de tehnologia ar
hitecturii industriale, de func
ționalitatea arhitecturii civile, 
de rafinamentul arhitecturii de 
interior, de comorile arhitec
turii populare, de arta evită
rii monotoniei chiar și în ca
zul industrializării construcții
lor. Zona industrială a lașului, 
noile locuințe, noile magazine, 
muzeul satului Moldovei, tre
buie să fie tot atîtea pro
iecte și tot atîtea șantiere 
deschise la care studenții să 
participe efectiv, pentru ca o- 
dată cu obținerea diplomei să 
poată fi utilizați eficient.

Filiala Uniunii arhitecților 
ar putea să deschidă și ea ci
clurile de conferințe pe care 
centrala uniunii noastre le o- 
bișnuiește la București, confe
rințe de interes general, agre
mentate de diapozitive color și 
expoziții ocazionale, prin care 
Maramureșul și întregul Ar
deal, Bucovina și măiestria 
lui Brâncuși, Moldova de mij
loc și litoralul, sînt făcute cu
noscute publicului printr-o 
vorbă de duh pe fondul rap
sodiilor lui Enescu. Și în fe
lul acesta, omul iubitor de 
cultură al lașului va cunoaște 
și se va delecta și cu proble
mele de altădată, de astăzi și 
de viitor ale arhitecturii țării 
noastre și arhitecturii lumii.

Prin grija filialei Uniunii 
Arhitecților din Iași, coloanele 
presei de cultură a lașului și 
țării și coloanele revistei noas
tre de specialitate vor putea 
însera gînduri și impresii cri
tice asupra a ceea ce s-a făcut 
și se va face bun, asupra ceea 
ce s-a făcut mai puțin bun, 
asupra ceea ce nu s-a făcu) și 
trebuie să se facă.

Pentru că, de pildă, rezolva
rea strangulării circulației pe 
străzile Anastasie Panu, Elena 
Doamna și Cuza Vodă, ori cît 
de paradoxal s-ar părea, re
vine în cea * mai mare parte 
arhitecților.

Și umbrele celebre ale lașu
lui de ieri și copiii lașului de 
azi cer arhitecților acestei ce
tăți de scaun să-i înțeleagă și 
pe unii și pe alții fără a uita 
generația anului 2.000.

Conf. arh. CEZAR NICULIU
Conf. dr. ing.

CONSTANTIN MIHĂ1LESCU

STRANIA ALARMĂ!
(Urmare din pag. a 2-a)

Și, adăugind la „confuzia*  generală, închipuită de P. A. încă 
vreo cîteva cuvinte, îl putem asigura că reacția teoretică potrivit 
căreia tot ce se scrie într-o literatură reflectă direct sau indirect 
socialul — nu-i nici ciudată și nici lipsită de adevăr. O lucrare 
poate fi lipsită de valoare artistică, asta-i cu totul altceva și, în 
ultimă instanță, nu mai poate fi vorba de artă. Socialul, în artă, 
nu trăiește prin el însuși, ci este subsumat, încorporat, dacă vreți, 
esteticului. Oricum, exemplul frescelor de pe Voroneț pe care îl 
ia ca argument P. A. este cu totul nefericit. Arta bizantină, printre 
marile valori artistice, nu refuză realul, și frescele de la Voroneț 
ne demonstrează elocvent faptul. Așa cum în filozofie — de pildă, 
lupta dintre cele două partide n-a apărut odată cu marxismul, nici 
realismul nu s-a născut din clipa cînd s-a constituit teoretic în 
metodă, în curent sau școală.

Oricum, după parcurgerea acestor articole și scrisori, simțim 
un gust amar, intrebîndu-ne totuși; care sînt mobilurile care au 
determinat minimalizarea acestui efort de literatură, acestei explo
zii de frumos pe care o cunoaște acum literatura română ?



Teatrul National „Vasile Alecsandri“

MOLIERE ÎN PARODIE
GONCfARiUC

Iată că și foaierul Teatrului 
Național a devenit un spațiu per
manent de expunere. Fiecare pre
mieră teatrală înseamnă, în ace
lași timp, și o expoziție de artă 
plastică, care impune atenției 
generale numele cîte unui ar
tist. Pînă acum, cei care s-au 
bucurat de găzduirea Teatrului 
au fost, de cele mai multe ori. 
pictori și graficieni la primele 
lor expoziții personale. Ca și 
acest Valeriu Gonceariuc, nume 
nu cu totul necunoscut nouă, dar 
care de abia acum stă sub lu
crări probante. Ceea ce dove
dește Gonceariuc este capacita
tea sa de a face pași siguri 
dinspre o pictură marcată încă 
puternic de o notă de amato
rism (ca-n lucrarea Vasilisa, ex
pusa. chiar acum), spre o pictu
ră cu intențiile clarificate, în 
care mesajul este susținut cu mij
loace tot mai sigure. Este clari
ficată, mai întîi, orientarea pic
torului spre un univers pe care, 
probabil, îl simte apropiat firii 
sale. Delimitarea aceasta are 
darul concentrării asupra cîtorva 
motive, care se oferă ideal pic
turalului în sine. Lumea colo
rată a saltimbancilor e un fun
dal de mare spectacol lumesc, 
tentant ca o magică paletă de 
lucru. Mișcarea generală a per
sonajelor este asemănătoare celei 
din pictura de început a lui 
Chagall, dar tutela marelui ma
estru nu pare încă stînjenttoare, 
acum. Ia debut, dimpotrivă, ea 
demonstrează o opțiune de gust. 
Lucrul cel mai important nî se 
pare a fi cîștigul de ordin teh
nic, cu totul substanțial. Gon
ceariuc este un colorist rafinat, 
și, probabil, nu mai are mult 
pină ce îsi va acorda perfect 
această calitate la deplina ști
ință de a pune în pagină șl, 
mai ales, la asigurarea unei acu- 
rateți generale compoziției. Spu
nem. perfect, pentru că în unele 
lucrări observăm mari decalaje 
între efuziunea cromatică și ma
terializarea el.

Pentru remarcabilele lor cali
tăți picturale și de construc
ție, am nota cîteva compozi.-i 
din flancul drept a! panourilor, 
compoziții care îl obligă pe Va
leriu Gonceariuc la un ultim e- 
fort de a ieși definitiv din zona 
picturii cu iz de cenaclu. Sal
timbanci, Masa roșie, Intîlnire, 
Reorenentafle mică, Dimineața, 
Căruța sînt piese de o frumu
sețe certă, pe care, poate în al
te variante, le-am vrea de di
mensiuni mai mari.

G. V.

POEZIA ROMÂNĂ 
LÂ LOUVAIN -BELGIA

In marea rotondă a Universită
ții din Louvain (Belgia) a avut 
loc în seara de 9 februarie 1971 
o manifestație interesantă din ca
drul „Cruciadei pentru poezie", 
inițiată de poetul Mihai/ Ste- 
riade. De astă dată, prin sunet, 
imagine și cuvînt s-a arătat a- 
portul literaturii române la cul
tura poetică universală. Și-au dat 
concursul pianista Monika Druyts 
șl fotograful Leopold Ossterlynk, 
bineînțeles, alături de neobosi
tul Mihail Ster iade.

In prima parte au fost Prc~ 
zentati o serie de poeți francezi 
de origine română ca Pierre de 
Rousard, Anna de Noailles, 
Tristan Tzara, Elena Văcărescu, 

Ilarie Voronca, Pius Servien, 
Claude Se met și alții.

In partea a doua au fost as
cultate versuri ale unor poeți 
români traduși în limba franceză 
și neoirlandeză, începîndu-se cu 
Mihai Emlnescu, Lucian Blaga, 
Tudor Arghezi și George Baco- 
via.

Lectura în neoirlandeză a fost 
făcută de doamna Jeanne Van- 
dervorst-Buytaert.

Invitațiile lansate reproduc ur
mătorul pasaj din prefața pe ca
re Mihail Steriade a scris-o pen
tru a sa „Antologie inachev&e de 
la Poăsie roumaine" aflată în 
curs de apariție.

„In lumea noastră zguduită de 
războaie, neliniști, spaime, tul
burări, proteste și cataclisme na
turale, In această lume în care 
mașina ia din ce în ce mai mult 
locul omului care a creat-o, 
Poezia română întreține dragos
tea de a trăi și apăra pacea, 
oferind conștiinței universale o 
Inspirație înaltă și o speranță 
nouă.

Tinerimea română contempora
nă se simte profund atrasă de 
misterul și puterea pe care Ie 
degajă poezia, cu care tinerii 
sînt într-o legătură foarte strîn- 
să și multiplă grație condițiilor 
excepționale ce le-au fost erec
te de către conducere — în ma
terie de învățămlnt și cultură

CONST. BRĂILOIU
SI FOLCLORUL MUZICAL
Numărul ultim pe 1971) al re

vistei „Cercetări de muzicolo
gie", editată sub egida Conser
vatorului Ciprian Porumbescu din 
București, constituie un omaT-u 
adus compozitorului Const. Brăf- 
loiu, el cuorinzînd comunicările 
făcute în cea de a III-a sesiune 
științifică a cadrelor didactice 
(20—22 mai 1968), Ia care au par
ticipat conservatoarele din Bucu
rești, Cluj și Iași.

Ținînd seamă că, într-o peri
oadă de afirmare și avînt evi
dent al creației muzicale româ- 
ne?t’ prin aportul aenera‘iei de 
muzicieni cu Georae Enescu *"  
frunte. Constantin Brăiloiu a re
prezentat cu erudiție și mare 
competentă — alături de Geo’- 
ge Breazul — gîndirea teoretică 
muzicală națională, desigur că o- 
magierea sa cu prilejul îmnh- 
nirii unui deceniu de la moarte 
e binemeritată.

Asa cum subliniază și prof. 
Victor Giuleanu în prefața volu
mului, .cuvîntul și opinia le! 
Const Brăiloiu în domeniul fol
cloristicii reprezintă Si azi o 
autoritate de necontestat, fiind 
citat de aproape toate lucrările 
muzicologice românești și străine 
care privesc studiul creației 
populare. Ca nimeni altul înain
tea sa, Constantin Brăiloiu a se
sizat implicațiile sociologice ale 
creației artistice populare pe care 
o considera în evoluția continuă 
și neprimejduită de progresul ci
vilizației contemporane, deoare
ce aparține ființei omului și na
turii lui artistice care va con
tinua să se manifeste ca atare în 
orice stadiu al dezvoltării socie 
tații**.

Fie studiu de specialitate sau 
calda evocare (Ioan D. Chirescu, 
Cella Delavrancea, Mihail An- 
dricu), toate contribuțiile for
mează în ansamblu o bineînche- 
gată monografie Constantin Brăi
loiu, opera acestuia fiind studia
tă din toate unghiurile și impusă 
la adevărata-i valoare.

Titlul acesta: Moliere în 
parodie — nu exprimă o apre
ciere, ci o constatare. Se pare 
că astăzi, la noi, a crea un 
spectacol în termenii, stilul și 
sensurile gindite de autorul 
piesei, fie că e vorba de 
Shakespeare, de Moliere sau 
de un contemporan ca Ion D. 
Sirbu fa se vedea .cazul' 
Arca lui Noe de la București) 
nu mai constituie o Întreprin
dere prea pasionantă pentru 
regizorii care ambiționează să 
ne comunice și un punct de 
vedere personal, rod al unei 
meditații proprii. Și. la dreptul 
vorbind, această aspirație este 
nu numai justificată, ci și ne
cesară, vitală pentru arta re
gizorală.

Treptat, dorința aiirmârii u- 
nui unghi nou de vedere asu
pra unui autor, asupra unei 
piese a devenit atît de impe
tuoasă și de imperativă incit 
a depășit cadrele oricărei exege
ze literare a textului dramatic, a 
depășit ideea de a descifra și 
a respecta concepțiile filozo
fice. etice și estetice implicit 
conținute în piesele respecti
vilor autori, mergînd pînă Ia 
încercarea de a expune, în 
schimb. .concepția’ despre 
artă, despre istorie, societate 
și chiar concepția despre... 
viață a regizorilor în cauză. 
E normal ca, în asemenea ca
zuri de excepție, izbutirile să 
devină îndoielnice, cel puțin 
datorită taptului că justifică

scenă din Spectacol

rile teoretice ale poziției di
rectorului de scenă față de 
menționatele domenii ale gîn- 
dirii chiar dacă ar fi demne 
de luat în seamă, rămln cir
cumscrise actului empiric al 
pregătirii și reprezentării 
spectacolului. Dacă și-ar ex
pune in scris părerile și — 
cum se mai spune cu un cu
vînt foarte căutat pentru ae
rul său elevat — .opțiunile", 
regizorii ar deveni, dacă nu 
filozofi, esteticieni, moraliști, 
cel puțin istorici literari și 
teoreticieni ai culturii. Discu
țiile ar ii purtate atunci în 
alt plan.

Dar nu-i aici locul de a 
dezvolta argumentarea, în 
sensul ideilor schițate în a- 
cest preambul de cronică tea
trală. Am vrut doar să arăt 
că procedarea tinerei regizoa
re Cătălina Buzoianu-Panduru, 
care se află cu Bolnavul în
chipuit — cred — la a doua 
sau a treia tentativă de a-și 
exprima opțiunile artistice, se 
încadrează într-un context, 
participă la conturarea unei 
tendințe curente acum în 
mișcarea teatrală a ultimilor 
ani. Și dacă, în apogeul ei, 
această tendință s-a concreti
zat prin Regele Lear al lui 
Penciulescu. pe prima scenă a 
țării, este explicabilă repeta
rea unui gest care acum nu 
mai este Îndrăzneț decit în 
aparență. Prin urmare, pornesc 
de la ideea că antitradiționa- 
1 is mul manifest în tratarea 

lui Moliere nu mai trebuie pus 
în discuție și cu atlt mai pu
țin incriminat. Atitudinea Că
tălinei Buzoianu-Panduru se 
situează în ordinea firească a 
lucrurilor, în spiritul cunoscu
telor „ies lois d'immitation" 
ale lui G. Tarde, adică este 
aproape conformistă. Și —față 
de un spectacol în care, pre
meditat și sistematic, se face 
altceva decit s-a făcut, de 
cîte ori s-a făcut în spiritul 
textului clasic — critica, de
parte de a mai rămîne per
plexă sau derutată rămîne pur 
și simplu interzisă, dialogul în 
baza sensurilor literare ale 
lucrării fiind exclus atîta vre
me cit aceste sensuri sînt și 
ele excluse cu intenție din 
spectacol. Ceea ce rămîne 
este exclamația, fie Intr-un 
sens, fie în altui. Să ne amin
tim că și în discuția referitoa
re la „Regele Lear", argumen
tele contestatoare, minuțios 
formulate, adeseori cădeau în 
vid, în vreme ce argumentele 
susținătorilor nu depășeau e- 
pitetele admirative echivalen
te lui „mie mi-a plăcut e- 
norrn". De ce ? Aici intervine 
critica: ea trebuie să arate 
de ce. Insă dispărînd jaloanele 
obiectivării judecăților, nu 
mai avem judecăți, ci excla
mații. Cel mult, critica se 
poate rezuma atunci la de
scrierea spectacolului.

Cătălina Buzoianu-Panduru.a 
respectat aproape în întregime 
textul lui Moliere, In litera 
lui. Ba chiar, față de montările 
anterioare, a păstrat și prolo
gul și egloga introductivă, 
care nu au decit o legătură 
exterioară cu comedia, iiind 
vorba de elogiul adus Rege- 
lui-Soare, ca o „captatio be- 
nevolentiae" de niște păstori 
închipuind poporul Franței. A 
păstrat, de asemenea, interme- 
diile, extinzîndu-le, chiar. Pe 
zeul Pan l-a transformat în 
crainic care rostește pînă și 
indicațiile puse de autor în 
paranteze. Tot Pan prezintă 
și personajele comediei, înce- 
pînd cu Argan. Dacă ținem 
cont de toate acestea cum și 
de faptul că prologul, egloga, 
intermediile și piesa propriu- 
zisă sînt jucate de aceeași ac
tori, iolosindu-se o pastă groa
să de parodie, ne explicăm de 
unde provine impresia pune

rii în același plan, a contoo:- 
rii comediei cu adaosurile pre
văzute de Moliere spre agre- 
mentarea reprezentației. Cla
sica intrigă din jurul bolna
vului închipuit, punînd în lu
mină moravuri și caractere- 
general-omenești e tratată ast
fel cu o relativă condescen
dență, puțin bagatelizată, pa
rodiată prin distanțarea inter- 
preților, prin rostirea paragra
felor de multe ori (începînd 
chiar cu primul monolog aT 
lui Argan — Dionisie Vitcu) 
ca un recitativ indistinct și 
nazalizat. Codimentele, așadar,. 
— mă refer la pastorala in
troductivă. la intermedii, Ia 
maniera aleasă pentru inter
pretare — ajung să degrade
ze, prin abundența lor, buca
tele pe care autorul încă 
vrea să ni le ofere și pe care 
regia s-a străduit să le trans
forme in comprimatele unifor
mizate de industria contempo
rană a demitizării.

Pleci nd de la dorința de a» 
face altceva, regia a accen
tuat, cum spuneam, parodia în 
prolog și intermedii și a apă
sat asupra grotescului în in
terpretarea comediei. Proba
bil, intenția Cătălinei Buzo
ianu-Panduru a fost de a ne 
sugera sursele populare ale 
teatrului molieresc. (înrudirea 
cu commedia dell’Arte este pla
uzibilă numai în măsura în 
care aceasta exprimă, la fel. 
un fond popular, — căci în 
rest există mari deosebiri de- 
stil și de structură a comi
cului). Prologul și pastorala 
sînt lucrate în mișcări aproa
pe mecanizate, ca un joc de- 
păpuși cu resort, subliniind 
retrospectiv naivitatea compu
nerii, și aruneînd săgeți azi 
gratuite la adresa puterii mo
narhului. Includerea muzicii 
(orchestranții sînt prezenți pe 
scenă) cu adresă, de asemenea 
satirică și parodistică — în
cepînd cu acel marș cu care 
debutează, în toate montările- 
tradiționale, actul IV al' 
„Scrisorii pierdute" — costu
mația care evită patina epo
cii și se înscrie într-o con
venție, mișcarea actorilor, 
într-un cadru scenografie 
amplu și neutru cu foarte p& 
ține elemente. între care tru ■■ 
nul regal care devine și e 
presie a hipertrofiei iubirii le
șine a bolnavului imaginar și 
care centrează întreaga acțiu
ne, (scenografia Smaranda 
Crețoiu) — toate sînt elemen
te ce converg spre profilul u- 
nitar al spectacolului, carac
terizat prin distanțare, gro
tesc, parodie. Pînă și lunga 
scenă finală, de la „decerna
rea" funcției de doctor lut 
Argan și pînă la ultima cor
tină, cuprinde o psalmodiere 
și o interminabilă deambulațte 
rituală, ca un fel de parodie 
a oficiului funebru. Secvența 
am găsit-o cu totul nepotrivită 
pentru terminația unei come
dii, chiar dacă ea ar vrea să 
ne trimită cu gîndul Ia fap
tul dramatic ai marții lut

ASUPRA UNEI SEMIOTICI
Noțiunea de limbaj plastic este relativ frec

vent întîlnită, deobicei cu rolul unei metafore 
care să amintească, să releve capac'tatea de 
comunicare a artei. Dar această funcțiune 
merită un studiu serios și nu doar o sugestie, 
ori dacă studii semantice, sintactice, aplicînd 
metodele lingvisticii matematice, aduc clari
ficare și rigurozitate în problema limbajului 
poetic, liric (vezi de ex. Poetica Matematică 
a lui Solomon Marcus), ne aflăm însă deabia 
Ia începutul unei analize semantice sistemati
ce a limbajului plastic (vezi și S. K. Langer — 
„Philosophy în a new key", N. Goodmann*  etc.)

In studiul pe care îl întrevedem urmează a 
fi folosite datele psihologiei, fenomenologiei, 
percepției, teoriei informației etc., pe de altă 
parte materialul experimental obținut în urma 
unul ansamblu de experiențe estetice (vezi de 
ex. Ptus Servien, — Esthetique, C. Morris, — 
Sign and singnification).

Vom căuta în acest articol să schițăm bazele 
unet asemenea analize a limbajului plastic, 
folostndu-ne esențial de conceptul de Inteli
gență plastică. Acesta ne pune la dispoziție 
un punct de vedere riguros și stabil și în a- 
celașt timp de o complexitate inepuizabilă.

De aceea, înainte de a trece la problema 
noastră, vom aminti cîteva chestiuni, pe ca
re le-am dezvoltat cu altă ocazie, privind ca
racteristicile fenomenului de contemplație și 
noțiunea de inteligentă plastică.

Contemplarea unei opere de artă este o con
duită, o readaptare complexă la o secvență 
de stimuli exteriori, cu ambele sale aspecte, 
afectiv și cognitiv. Pe baza stimulilor vizuali 
filtrați într-o primă etapă la nivelul senzații
lor, în cadrul centrărilor (centrări ale privirii 
pe diferite regiuni ale tabloului, rezultînd în 
acumularea unuii anumit set de date), se for

mează o structură perceptuală. Această struc
tură are legile ei de organizare, recunoscute 
ca reguli de simetrie, ritmică, tensiuni, etc. 
șl pe baza ei se formează complexul rațional- 
emoțional care constituie realizarea în con
știință a operei de artă. Procesul acesta este 
Închis de conexiuni inverse, conducind la un 
joc de reechilibrări care ii asigură viabili
tatea.

Mergînd mai departe și căutînd modul In 
care inteligența atribue semnificație desfășu
rărilor plastice, am situat inteligența plastici 
la nivelul unei .inteligențe a grupărilor", ex- 
trapolind noțiunile lui J. Piaget In cadrul li
nei asemenea inteligențe, .obiectele de lu
cru" nu sînt noțiunile, ci așa numitele .gru
pări" : ele corespund Ia observarea relațiilor 
de ordonare, incluziune, compunere, relațiilor 
topologice și metrice între fenomenele lumii 
obiective, fără să ajungă la gradul de reversi
bilitate, de mobilitate a noțiunilor (de ex. no
țiunea de număr). Dar in același timp, prin ca
pacitatea lor de a surprinde nemijlocit (per
ceptiv) structuri generale, invarianți funda
mentali imediat-dați, ele au un foarte mare 
rol euristic, ghidînd cercetarea acolo unde 
numărul căilor logice de testat crește inde- 
terminabil (intuiția științifică?).

Ori tocmai aici se situează rolul cognitiv 
al artei, care reușește să ne transmită infor
mații asupra schemelor de grupări, făcîndu-ne 
să modelăm diferitele structuri prin algoritmii 
reacțiilor la evenimentele din cadrul obiectu
lui de artă, în cadrul conduitei care este con
templația.

Studiul pe care ni-1 propunem urmează să 
folosească noțiuni și clasificări semantice șt 
sintactice, el reprezintă însă o extrapolare în
depărtată a conceptelor și metodologiei aces-

PLASTICE
tor discipline, readaptată pentru a funcționa 
în spațiul complex al fenomenului artistic.

Semantica studiază relația dintre obiectul 
semnificat și sensul. înțelesul, care îi este pus 
în corespondentă în intelect prin semn. Sin
taxa, pe de altă parte cercetează regulile de 
compunere a semnelor într-un limbaj, ceea ce 
face posibilă transmiterea de semnificații 
(sensuri) complexe, prin grupări de semne, 
fără ca acestea să fi fost Învățate înainte. În
țelegerea semnificației compuse este bazată 
numai pe descifrarea sintactică a compoziției.

Pe baza celor amintite mai sus și înainte de 
a trece la studiul semiotic, să schițăm princi
palele mecanisme de transmitere a informa
ției picturale, ceea ce ne va permite să con
turăm mai precis caracteristicJe funcției «e- 
miotice plastice. Foarte simplu descris, primul 
tip ar consta în modelarea algoritmului unei 
emoții compuse pornind de la emoții elemen
tare. Desigur, descoperirea acestui algori'm 
este ea însăși o poblemă de natură psihologi
că, dar arta a fost cea care întotdeauna și-a 
adjudecat capacitatea de a realiza asemenea 

analize.
Al doilea tip de mecanisme permite abstra

gerea relațiilor caracteristice grupărilor — in
cluziune, ordine, etc. — din organizările for
melor plastice. Acestea se impun în cursul 
urmăririi tabloului, în cadrul structurii percep- 
tuale care se construiește.

Să venim deci la punctul principal — ana
liza semiotică a obiectului de artă.

Vom defini prin semn plastic orice element 
care poartă semnificație plastică. Aceasta este 
o definiție, nu o rezolvare — de-abia pe baza 
ei și a statisticilor experimentale putem trece 
la circumscrierea vocabularului plastic, la gă
sirea elementelor care .poartă semnificație".

Pentru a situa semnul plastic va trebuii să-U 
descriem cîmpul referenților și cîmpul sensu
rilor. Referentul (sau semnificatul) unui 
semn este obiectul la care semnul referă, fie- 
acesta real sau ideal. Sensul (sau semnifica
ția) pe de altă parte, este complexul ,concep
tual" care ne este transmis de semn, ceeea ce 
ne spune acesta. Din discuția precedentă ve
dem că putem deosebi mai multe tipuri de 
semne plastice.

Un tip de semne are ca referenți obiecte, 
mărimi, mișcări reale sau abstracte, situații 
spațiale și temporale, apoi obiecte plastice șl 
în fine concepte plastice. Sensurile acestor 
semne sînt conceptele plastice. De exemplu con
ceptul de „cub privit în perspectivă" este sensul 
semnului corespunzător, care are ca referent- 
obiectul ideal .cub".

Alt tip de semne plastice va avea ca refe
renți mulțimi de obiecte plastice, iar ca sen
suri — însușirile lor comune (caracteristici 
structurale) regulile de obținere, etc. Prinlre 
acestea se găsesc .formele bune"; alt exemplu 
este piramida trunchiată a lui Alberti, al că
rui referent este conceptul plastic de .cub 
privit în perspectivă" și a cărui semnificație 
(sens) constituie sistemul de reguli al perspec

tivei (descoperire renascentistă): punct de fu
gă, etc.

Să încercăm acum să concretizăm noțiunea 
de semn plastic. Am definit prin semn plastic 
orice element care poartă semnificație — de
sigur plastică. O pată, o formă pot fi semne 
plastice. Pentru identificarea lor vom căuta e- 
lementele cele mai simple a căror structură 
interioară intervine în determinarea semnifi
cației ca un tot unitar, nu ca o înscriere sin
tactică.

Căutarea seriilor care au înțeles este o a 
doua problemă, legată de cercetarea legilor 
sintactice, la care vom reveni.

Un studiu semantic nu se poate concepe- 
fără o quantificare (obținerea unei structuri
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Moliere cîteva ore după ce-1 
interpretase pe Argan ...

Pe linia acelui altceva pe 
care regia îl preconizează 
spectacolul este, însă, reușit. 
E altceva decît ceea ce nu
mim „un Moliere", chiar dacă 
nu în tradiția Comediei fran
ceze, cel puțin în spiritul au
torului francez și al clasici
tății textului. Pentru că Mo
liere înseamnă măsură, clari
tate, adevăr, veselie, normali- 
tate, bun simț natural, rafina
ment, chiar și în acele situa
ții în care, prezentînd oameni 
din popor, pare a sparge a- 
numite canoane. „La parfaite 
raison fuit toute extremite" — 
spune autorul Mizantropului 
■fl, 1), sau în același sens, în 
Școala bărbaților recomandă : 
„Toujours au plus grand 
■nombre on doit s'accommoder / 
Ft jamais il ne faut se faire 
regarder" (I, 1). Or, Cătălina 
Buzoianu-Panduru ne-a pre
zentat un spectacol mai puțin 
simplu, cu o veselie anemică, 
(fortificată în parte abia către 
sfîrșit, tot prin text, cînd co
micul atinge apogeul, Argan 
iprefâcîndu-se mort), cu multe 
situații și gesturi grotești, în 
parte licențioase, în sfîrșit cu 
o încărcătură de mijloace din 
care numai expresia elegantă 
și nuanțată a textului e lăsa
tă în ultimul plan. Nu obiec
tez ci — dimpotrivă — felicit 
pe Cătălina Panduru pentru că 
■a reușit ce și-a propus, adică 
un spectacol inedit, frapant, 
consecvent cu el însuși și in
tr-o- susținută polemică față 
cu tradiția care este cite o 
dat— să recunoaștem — ru
tinieră. Sînt acolo și rezolvări 
de bun gust, cele mai multe 
în prolog, se fac simțite și 
elementele distanțării. Intr-un 
plan, desigur supraadăugat co
micului molieresc.

In pofida unor satisfacții 
parțiale, ar fi totuși de obiec
tat spectacolului absenta ela
borării ideatice, lipsa acelei 
intenționalități artistice în 
stare, după ce a zăvorit o 
imagine poate ștearsă și ri
gă-fastidioasă a lumii lui 
Moliere, să pună în loc alta 
mai vie, mai puțin conven
țională, mai bogată în înțele
suri. Un asemenea rezultat 
nici nu se poate obține prin 
minimalizarea textului — așa 
cum se desprinde din cele 
spuse mai sus. Spectatorul ar 
vrea poate să afle în ce mod 
concepe regizoarea noțiunea 
de caracter în teatrul lui 
Moliere ? Este Argan un 
ipohondru sau un egoist (și nu 
ghinionist cum scrie în pro
gram ... cred, fără nici o ma
liție) căruia îi place să fie 
adulat și compătimit ? După 
interpretarea lui Dionisie 
Vitcu apare mai curînd un 
neajutorat.

Dar, în fine, poate nici a- 
ceastă obiecție nu-i la locul 
ei, dacă ne mulțumim să cerem 
ca un spectacol să placă, pur 
și simplu. Să placă mai intîi, 
a zis chiar Moliere, dar tot el

cerea teatrului să instruiască 
(„Le theatre a une grande 
vertu pour la correction" — 
Prefața la „Tartuffe"). Cred că 
regizoarea a pornit de la ideea 
comicului popular, atrăgînd-o 
posibilitățile de a face ceea 
ce se numește teatru total. In 
spectacolul său întîlnim măști 
(cam expresioniste), cortina 
cerșaf a lui Hans Sachs din 
sec. 16 german, saboți care 
amintesc de coturnii antici; 
actorii fac nu o dată acroba- 
tism: tumbe, mers în mîini, 
salturi ele. Sînt folosite exa
gerările burlești, grotescul, 
distanțarea, parodia. Aglome- 
rînd toate acestea la un loc. 
rezultatul este un spectacol 
amplu dar puțin antrenant, 
prea lung și mai puțin ecla
tant decît s-ar fi cerut, se
rios, poate prea serios, pur- 
tînd amprentele unei munci 
chinuitoare, ceea ce dovedeș
te. în orice caz pasiune și spi
rit de echpă. Este normal și 
este, poate, chiar necesar ca 
un tînăr regizor să experi
menteze în acest mod și să 
se găsească. Aș vrea să mai 
remarc meritele actorilor 
Liana Mărgineanu (reușind, în 
multe momente, să răspundă 
exigențelor deloc simple, ale 
unei subrete molierești). Cor
nelia Hăncu. Cornelia Gheor
ghiu, Const. Popa.

Cîteva cuvinte despre in
terpretul principal. Dionisie 
Vitcu, actor dotat cu un ta
lent nativ remarcabil, amin- 
tindu-1 prin profil și unele ati
tudini. pe C. Ramadan. Pînă 
acum. însă (poate cu o excep
ție : în „Tango la Nisa"), el 
s-a jucat pe sine, adică și-a 
speculat darurile naturale. Am 
vrea să-l vedem, însă, Iucrînd, 
ieșind din tiparele care-1 pot 
șablona, învingînd rezistența 
cuvîntului. E ușor să obții e- 
fecte îngînînd un text pe ne
răsuflate, dar e mai greu să-l 
desfaci, să-l frazezi mașcat, 
sonor, să-i afli nuanțele mer- 
gînd astfel în adîncimea unui 
personaj. Aș vrea ca aceste 
rînduri să fie considerate ca 
o atenționare aparte asupra 
unui talent deosebit care, a- 
vem certitudinea, se poate de
păși. In sfîrșit, programului de 
sală avem a-i reproșa, în a- 
fără de inadvertența deja 
semnalată (ghinionist în loc 
de egoist) absența resimțită 
de o vreme a unor articole în 
care regizorii să-și expună 
punctul de vedere asupra 
spectacolului montat. Cu atît 
mai mult e necesar acest lu
cru cînd e vorba de specta
colele care tind să ocolească 
drumurile bătute, senzația a- 
celui „deja vu“. Apoi, de ce 
nu se menționează lucrările 
din care se extrag citatele și 
articolele ? Era oare jenant să 
se arate că rîndurile despre 
„Bolnavul închipuit" sînt ex
trase din prefața la aceeași 
piesă din ediția românească a 
Operelor lui Moliere, volu
mul IV. p. 587 ?

N. BARBU

PETRU HARTOPEANU : -Copil dormind".

PETRU HARTOPEANU s .Natură statică".

crochiu

PĂDUREA
Cuvine-se acum altceva, o trecere calmă și frumoasă către dominanta 

noastră cea fecundă, către sincerul abandon, dar nu leneș și 
evaziv, cum s-ar părea, ci către abandonul reconfortant al reciclării bunelor 
noastre impulsuri. E în aceasta, cred, meștere Dimitrie, ceea ce ne scapă 
adesea, cind în drumurile noastre, așa, toamna, pe Sârărie, pășim rar, oco- 
1 tori de aglomerări mincinoase și foarte mulțumiți că ne putem abate .din 
cind în cind din drumul marilor piețe, holuri și mozaicuri, mereu către dru
mul preferat, deci către noi înșine. Oricît ni s-ar recomanda să ne sustra- 
gem pentru o oră, două fluxului, să recunoaștem, meștere, că, urmînd noi 
recomandarea, chiar in acele splendide plimbări pe sub plopii argintați, 
cînd pupăza humuieșteană ne înviorează cu fîlfîirile ei repezi festinul pe
ripatetic, chiar in ocele ore de sustragere tot ne mai crispăm la ivirea unui 
ci-d insinuant, și asta poate ca un ecou al setei rapace de care suferim 
adesea cind, di-colo, in lumea cea aglomerată, în care avem și noi locul 
nostru ni se pune in joc talentul, deci ni se pune în joc orgoliul nostru 
nemăsurat c, știi, setea aceea de a cere mai mult decît știm că 
merităm. Nu re-a fost dat deci încă, meștere Dimitrie, să ne sustragem, to- 
toi orgoliilor noastre — dreptu-i, de multe ori trebuitoare la înălțările nebu
nești pe culmile închipuirilor frumoase — dar iată clipa bună, mi se pare, 
pentru această ademenitoare sustragere.

— Știu, îmi vei propune ieșirea, pentru cinci minute, dincolo de barie- 
re’e orașului. O oră de sinceritate, ha, ha, pe coclauri, unde probabil mi
zezi pe iminenta apariție a unui iepure cafeniu sau pe muzica vîntului în 
iarba arsă de frig.

— Și asta n-or fi de ojuns ?
Dialogurile acestea, care la prima vedere par a sta sub semnul cinis

mului, au, e adevărat, ia mișcarea lor intimă ceva din bravada noastră cea 
de toate zilele, ceva din brutalitatea noastră, care adesea îmbrăca forma 
perfidă a ironiei subțiri, dar ele sînt cu bună știință și ceva din firea noas
tră cea neliniștită, mereu întrebătoare, mereu nesupusă, buna noastră fire 
deschisă mereu lumii, și, sînt, dacă vreți, însăși incitarea noastră la dezba
tere. deci la viață în perpetuă mișcare. Imi place cum Dimitrie se lasă prins 
în acest joc superb și îl acceptă știind că e bine așa, că e bine ca dincolo 
de șevalet să vorbim cît mai multe despre noi. Muțenia atelierului ar putea 
fi la un moment dat atît de jenantă, îneît e bine s-o contrabalansăm pre
ventiv cu lesnicioasele dar și pasionantele idei.

— Ai rîs, meștere Dimitrie, de iminenta apariție a iepurelui cafeniu, de
și, spune drept, de mult n-aî mai văzut fuga unui animal liber și mult ți-ar 
place s-o vezi. Mă bucur că te lași prins în jocul meu ironic, dar iată, azi,, 
nu vreau neapărat să văd salturile unui iepure, ci cu totul și cu totul alt
ceva. Vino !

Iarba e arsă de vîntul fără zăpadă, iar sus, pe bornă, la Repedea, pu
păza humuleșteană a sărit din toamnă pînă la noi și se mișcă iute, s-o ve
dem, să ne spună că e cu noi.

— Bănuiesc o supriză. Dacă nu umbli totușî după salturile nebune ale 
iepurelui de Repedea, îmi închipui că vrei să mă ademenești astăzi cu liniș
tea însăși. Știu, voi ajunge acuși într-un loc anume și vei spune cu falsa ta 
liniște: iată liniștea însăși; să stăm în mijlocul liniștii cinci minute și după 
aceea să gîndim altfel, să gîndim mai bine, să fim mai buni. .'.

— Dacă pădurea poate însemna și liniște, atunci ai ghicit. Dar vreau 
mai cu seamă ca mergînd acum în pădure să ne lăsăm supuși de grandoa
rea ei, poate și de neostoitul ei orgoliu de a fi fost cîndva, aici, pe acest 
mal geologic, părăsit pentru totdeauna de ape, codru. Să rie simțim, meș
tere Dimitrie, pentru cinci minute, cum bine ai zis, amuzîndu-te, imperso
nali, modești, mirați, împăcați ...

— Dar, liniște, pădurea 1
Pădurea e atît de mare în freamătul ei fără frunze, iernatec, îneît amu

țim ca într-o închinare asiatică. Nu căutăm taine. Aici, veșnicia stă în cîteva 
amănunte, zicem noi amănunte, care ne pătrund pe rînd, întîi înfiorîndu-ne 
apoi înțelepțindu-ne în enormă liniște:

— de la un kilometru, pădurea face zgomotul unei cascade ; vîntul trece 
prin ea, ca o cădere continuă de ape grele

— stratul de frunze uscate, căzute în toamnă, este compact și gros de 
o palmă; pe cărare e noroiul iernii fără zăpadă, aici, pe pledul acesta 
fascinant, te poți dezbrăca și culca

— sus, între crengile subțiri, se nasc, la intervale nebănuite, glasuri 
vîntul pune crengile în gardă, iar crengile scirție amplificînd foiala cos
mică ,

— coaja copacilor groși are culoarea mării in zilele fără soare ; densi
tatea ei e învecinată cu cea a metalului, atingerea îți dă senzația tegu
mentelor de rasă

— păsări foarte puține, aproape neauzite în foșnetul continuu ; în iulie, 
cînd am trecut singur tot pe aici, știi, meștere Dimitrie, cîntecul păsărilor 
era asurzitor in somptuoasa catedrală core ero atunci pădurea ;

— vreascurile nu sînt jalnice, omintindu-ne cumva povești sărace, ci sînt 
vreascuri pur și simplu, sînt altceva decît crengile de sus, cele care scrîș- 
nesc asemeni săbiilor ;

— nu căutăm ghiocei — ar putea fi — dar nu-i căutăm ; pledul acesta 
frunze uscate, fără flori, este el singur covîrsitor.

VAL GHEORGHIU

■discontinui), prealabilă a universului de ele
mente plastice, ori acesta este prin excelență 
continuu. Mai mult, dependența de context, 
manifestă în limbajul plastic și de asemenea 

continuă, este o mare dificultate.
Vom găsi în cele ce urmează că aceste di

ficultăți se pot ocoli, și vom vedea în ce mod 
se poate construi o analiză semantică plastică.

Vom porni de la observația că dacă varia- 
bilitatea elementelor plastice este continuă, 
nu orice variație are implicație semantică. In
tr-adevăr, să ne dăm sema că sînt multiple 
modificări pe care nu le sesizăm într-un tablou, 
de exemplu, în cadrul reluărilor reproduce
rilor, proiecțiilor, etc., variații care nu modi
fică mesajul tabloului, nici semnificația ele
mentelor.

Quantificarea se va face atunci introducînd 
clase de elemente ca reprezentînd un semn, 
elementele dintr-o clasă variind continuu, dar 
limitat, semnificația ea însăși rămînînd prac 
tic constantă în timpul acestei variații.

Desigur, dînd seama în mod discontinuu de 
un fenomen continuu vom pierde o bună par
te din viabilitatea lui. Și nu numai atît, dar 
întreaga infinitate potențială de „realizări 
semnificative" va trebui presupusă prin intro
ducerea unei ambiguități actuale în definirea 
dimensiunilor paradigmatice ale limbaju
lui. Dar la aceste lucruri ne așteptam — oda
tă ce știam că aspectul de limbaj este numai 
unul din caracterele artei — și dacă știm cum 
să introducem implicit această ambiguitate, 
putem să ne mișcăm pe domeniul circumscris 
de noii ca pe o rețea abstrasă dintr-o realitate 
■continuă.

A doua problemă, cea a intervenției con
textului; se rezolvă observînd că putem sis
tematiza la un număr finit interferențele lui 
în determinarea sensului unui element plas
tic. Atunci pur și semplu vom introduce ca
racteristici de context și identificarea sem
nului. Astfel vom considera un număr sufi

cient de semne distincte pentru a ține cont 
de orice context — vocabularul rămînînd ne
cesarmente finit.

Pentru că în cazul unui limbaj plastic sem
nul este concomitent (semnificativ) cu expri
marea Iui, iar întregul mecanism de transmi
tere se petrece de-a lungul celor trei nivele, 

plastic, perceptual și rațional-emoțional, vom 
căuta axele paradigmatice ale căror intersec
ții fixează semnele plastice în acest spațiu 
selfconsistent. Vom considera deci două 
tipuri de axe, ale influenței contex
tului și ale caracteristicilor elementare, iar 
quantificarea o vom face prin recunoașterea 
de-a lungul acestor axe a unor trepte definite 

experimental.
Contextul va interveni prin axele de contrast 

(cca. 7 trepte), de culoare dominantă (mai 
multe trepte), textură, etc. Pentru găsirea divi
ziunilor semnificative avem la îndemînă ex
periențe psihologice și chiar estetice. La 'el 
caracterele elementare se vor quantifica după 
axele formei (regulată, neregulată, tip de 
curbă, etc), culorii, texturii etc.

Pe de altă parte o altă analiză va trebui să 
abordeze problema unei sintactici plastice, 
căutînd regulile care regizează articularea 
semnelor plastice pentru a crea asociațiile 
de sensuri „cu mesaj" — care „spun ceva“_ 
Tnterpătrunderea, opoziția, devenirea formelor 
și culorilor creează tot atîtea tipuri de articu
lări, continui și nenumărabile, spre deosebire 
de cazul limbajului discursiv. Se pot găsi însă 
și aici clase de articulări, ceea ce duce la re
cunoașterea unui număr finit de tipuri.

Pentru a desprinde regulile sintactice vom 
căuta în tablou suite de elemente plastice, 
corelate sintactic, și care poartă mesaj — asa 
cum, printr-o analogie îndepărtată, cuvintele 
unui text dat formează propoziții. Descoperi

rea seriilor de semne cu mesaj este în prin
cipiu ajutată de ordonarea elementelor tablou
lui prin dinamică si in primul rînd prin ordi
nea centrărilor privilegiate (centrări care -e 
impun în cîmpul atenției, prin pregnanta lor). 

Multe asemenea secvențe sînt descrise în 
paginile textelor de istoria artelor sau ale ar
tiștilor — din păcate caracterul nesistematic 
alterează uneori corelațiile sintactice prin le
gături literare sau de altă natură, ceea ce face 
desprinderea lor dificilă. Nu e însă mai puțin 
adevărat că mulți autori au sesizat puterea 
definitorie a acestor înlănțuiri in cercetarea 
stilului.

sau un curent
Mondrian „Compoziție 
și albastru' 
mesaj este 

dată de

oi
desprinderea 
(caracteristic 
culoare și

Intr-adevăr, ne putem da seama ce intere
sant și clarificator aspect prezintă, in sVidicI 
problemei stilului determinarea „vocabularu
lui*  și a tipului de „propoziție", al seriilor 
semnificative corelate sintactic, ce caracteri
zează un pictor

In tabloul lui 
roșu, galben 
suitelor cu 
la Mondrian) 
non-culoare (materia și spațiul gol). Seria a« 
cendentă de dreptunghiuri deschise, intilnin- 
du-se cu seria analogă orizontală, dau tema 
tabloului. Dreptunghiurile gri-albăstru: din 
stingă constituie o repetiție neterminată a 
ritmicii principale, creînd în același timp spa- 
țialitate și introducînd pătratul albastru. A 
cesta, împreună cu dreptunghiurile negre for
mează o serie stagnantă, care dă stabilitate 
desfășurării. In plus mai avem două serii elip
tice, dreptunghiul galben din dreapta care 
creează alt plan emotiv, neangajat în decurge
rea tabloului și dînd o altă dimensiune, șl 
dreptunghiul roșu din stînga sus, lateral, care 
intervine pentru o completitudine foarte de
părtată, în dialog cu dreptunghiul galben o- 
pus și cu pătratul albastru. Acesta de altfel 
l-am mai întîlnit în altă serie — polivalența 
semnelor este caracteristică limbajului plastic. 

Aceste trei forme colorate — „materia" după 
Mondrian — generează opoziția care deter
mină rezolvarea dinamică și rațional-emoțio- 
nală a compoziției.

Cum spuneam este vorba de clase. Formele 
pot să fie puțin modificate, culorile puțin di
ferite, să urmeze o altă ritmică — dar apro
piată — între anumite limite seriile își păs
trează mesajul. Desigur există un optimum, 
mai mult sau mai puțin precis determinat, da» 
acesta privește mai puțin partea de comuni
care cît puterea de impresie, claritatea „con
ceptelor" „plastice", dialectică prezentării — 
în ultimă instanță calitatea trăirii induse de 
tablou.

Este interesant de urmărit variația funcției 
semiotice in cursul evoluției artei, ceea ce ne 
permite să controlăm axa paradigmatică a a- 
cestui limbaj, nu numai modificările structu
rilor sintactice.

Astfel universul „conceptual" al pictorilor 
renascentiști acceptă semnificații noi de mare 
generalitate; sesizarea unor legități obiective, 
situarea omului în univers ca parte integran
tă etc. Unele din ele duc la crearea de noi 
semne și corelații sintactice — cum ar fi con
ceptul plastic al spațiului în perspectivă.

De asemenea sînt interesante de observat 
revenirile și invariantele în structura paradig
matică. Conceptul de om universal stă la ba
za „neoplasticismului" lui Mondrian care 
caută „interiorizarea a ceea ce cunoaștem ca 
materie și exteriorizare a ceea ce cunoaștem 
ca spirit". Mondrian tinde să realizeze prin 
acest limbaj unitatea între om și totalitatea 
realului, vechi vis renascentist, realizînd echi
librul din echivalenta naturii și a spiritului. 
De aici unitatea dată de valoarea egală a mij
loacelor plastice în compoziție, unitate care 
e reprezentată de un raport în continuă evo
luție ca și armonia ale cărei „perpetue posi
bilități" le explorează.

CĂTĂLINA ANCA MATEESCU



DUPĂ AMIAZA, CEASURILE
de VICTOR LEAHU

Scoțîndu-și ochelarii cu multe dioptrii, tînărul sa
vant se lăsâ pe speteaza scaunului și-și apăsă de mai 
multe ori rădăcina nasului, cu un gest care în ultima 
vreme îi devenise reflex.

Sosise clipa mult așteptată, pusese punct nopților pe
trecute în febrilă căutare, nici nu fusese omis, se putea 
spune că descoperirea lui era unică, aproape neverosi
milă Dă, părea neverosimilă, totuși ea exista, reală, pal
pabilă și de necrezut. Urma să facă o comunicare în fața 
înaltelor foruri și simți o euforie nemaiîncercată la gîndul 
exploziei ce urma să pulverizeze, să reducă la zero dece
niile de muncă ale atîtor respectabili confrați docți și 
ultradocți. Zadarnică muncă 1 Vor trebui revizuite trata
tele, multe instituții se vor desființa dovedindu-Ii-se inu
tilitatea, nume celebre vor intra în uitare, praf gros se 
va așterne de aici înainte pe frunțile de bronz ale mari
lor laureați. Iar el, tînărul savant, va cunoaște gloria, va 
intra în galeria celor eterni. Și omenirea va răsufla ușu
rată, eliberată de blestemul ce dura din ziua creației. Se 
vor ține prelegeri nenumărate cu privire la inteligență și 
geniu, cu privire la marile descoperiri ale tuturor timpu
rilor.

„Ah, deșartă vanitate!", exclamă tînărul savant și-și 
potrivi cravata. „Ciudat, foarte ciudat,, nu știam că am o 
cravată albastră", gîndi și oftă cu regret la amintăea li
nei alte cravate, gri cu dungi verzi. Găsi că era mai po
trivită una cu dungi verzi. Puse mîna pe telefon și formă 
un număr.

— Alo, mama? Cum, nu e mama?... îmi pare rău. 
nespus de rău, voiam s-o întreb de cravata gri cu dungi 
verzi... Nu-i nimic... Nu, nu face nimic".

Acesta fu primul semn. Nu-I sesiză însă.
Sorbi cu nesaț ultima înghițitură de calea, deveni 

vioi, schiță cîțiva nași de dans, apoi privi pe fereastra 
Constată surprins că e toamnă, probabil rtoiembre, așa 
că-și puse pardesiul și pălăria. Ieși vesel, sărind pe scări 
și fredonînd un tango. Jos redeveni sobru și trecu grav 
cu mapa în balans pe lingă necunoscutul care îi spune 
timid „să trăiți 1“ și-i deschise servil ușa masivă.

Mergea acum pe marele bulevard. Era un bulevara 
larg și frumos și se miră de înălțimea clădirilor și grosi
mea copacilor. Unde mai văzuse copacii ăștia? Răvăși o 
grămăjoară de frunze galbene și privi distrat în vitrine. 
Nu mai încercase demult sentimentul acesta de eliberare 
deplină și se Iasă în voia simțurilor. încintat ca un copil 
de clinchete, culori și de mirosurile ademenitoare care se 
revărsau în efluvii din restaurante. Simți o poită nebuna 
să cumpere o bomboană de zahăr, un cocoșel din acela 
lipit de un bețișor subțirel și să-1 sugă încet. încet. in- 
chizînd un ochi de plăcere. Chiar intră intr-un mic maga
zin cu zaharicale și-i explică vînzătoarei că dorește un 
cocoșel de zahăr. Era o vînzătoare nostimă, care ridea am 
toată inima, făcînd să i se zbată ritmic sinii wb 
verzui. Ba mai veniră și altele care t se oHtutat» W 
trezi înconjurat de chipuri zimbrioare. Neztaaert fi 
jignit se strecoară din nou în stradă.

Trecu prin fața catedralei. In clipa aceea orotog«l 
bătu solemn de patru ori. Privi cadranul și vtm ci acele 
indicau orele zece fără un sfert. Tlndrul SJWU < 
emotivă, suficient de emotn-ă ca să-și facă proMeae an 
aproape nimic. Așadar, simți o furnicătura pe 
rii și zvîcnitura pleoapei stingi, tși prr.n ceasul de 
și se liniști. Era ora patru. Destul de tlrzhi pentru e xi 
de sfîrșit de noiembrie, cînd noaptea vine repede. 
pe pe neașteptate. Grăbi deci pasul, se strecură pe stră
duțe inquste și liniștite care i se părură cunoscute, chiar 
foarte cunoscute, le străbătuse de nenumărate on. rtici 
nu-și dădu seama cînd se opri în fata porții cu de
fier forjat. Apăsă pe butonul alb al soneriei f: emoția, a- 
devărata emoție. îl năpădi, era Ia fel ca ta clipa cina

NICOLAE TURTUREANU

sub asfalt arde soarele
Sub asfalt arde soarele...
Pină miine mai e o rotire.
Nu te speria, nu e mult 
nemurire

O să trecem de partea cealaltă
O inimă mare
crescută în pieptul văzduhului 
pulsează destinul in fiecare

Tu înainte, învingătorule, 
îți voi lua urma după cenușă. 
Tu înainte, tu înainte — 
soarele-acum arde sub ușă.

★

Ce oboseală curge prin zidurile 
trupului meu calcinat, 
m-aș răstigni pe crucea zorilor, 
dar zorii s-au crucificat

nocturna
Ferestrele-s aripi de fluturi orbi,
Ca o fiolă ziua între degete se sparge, 
Iți torni absint în aerul pe care-l sorbi 
Și te-nvesminți în horbotă de alge.

Cocoșii nopții cintă pînă-n nunți, 
Pe suflet cintec palid se prelinge, 

soarta îl arătase cealaltă față a sa, 
cînd un neînsemnat cercetător, al că
rui singur semn distinctiv era ochela
rii cu multe dioptrii, devenea cel de 
acum, omul, savantul care descoperise 
de veacuri căutatul elixir. Deci, emo
ția amestecată cu teamă, cu nesigu
ranță. cu speranță, cu dorință și multe, 
multe altele, îi zguduia trupul subți
re și-i răvășea fața albă, prelungă 
și spinal ied. Cu pupilele mărite 

văzu cum minerul de alamă al ușii se mișcă încet, cum 
ușa se întredeschide, lăsînd să se vadă o fantă de întu
neric. După cîteva clipe, o voce hîrîită întrebă :

— Cine ? ... Cine ? 1
Un nod în gît, poate sună banal, dar un nod în gît 

simți tînărul savant Ia auzul vocii aceleia adormite. Se 
înălță pe vîrfuri, își ridică puțin pălăria și reuși să în- 
gaime subțirel, gîtuit:

— Eu.
Mulțumindu-se cu acest răspuns, persoana de după 

ușă tuși, îneeîndu-se vreme de un minut-două, apoi a- 
păru. Era un bătrînel ponosit. Descuie poarta fără să-l pri
vească pe vizitator și porni înapoi lăsînd ușa casei des
chisă. Intră în holul întunecos și mare.

— Știți, o caut de domnișoara Ionescu, zise.
— Ionescu... Ionescu, hlrîi bătrînul, înfundîndu-se 

într-un balansoar.
— Ionescu, exact, Ionescu...
— Nu cunosc, veni răspunsul categoric și definitiv. 
„Imposibil. Este o aberație*. Insistă.
— Ionescu. Maria Ionescu.
— Maria ? Aa, Marfa ?
— Exact, Maria.
— Este, spuse bătrînul și strigă din fundul plămlni- 

lor : Mahrriiia !!
Așteptară cîteva momente, pină clnd ornamentele de 

sticlă ale policandrului se liniștiră și își făcu apariția o 
femeie firavă, îmbrăcată Intr-un capot soios și tlrîindu-și 
papucii.

— Ce strigi ? Ce strigi ? Ai trezit copihT! V-ați făcut 
ai dracului 1

— Ai dracului! izbucni o voce dintr-un ungher. Nu-și 
dădu seama dacă e bărbat, femeie sau. pur și simplu, pa
pagal.

— Domnu’ ? întrebă femeia privind pieziș.
Tînărul sevant nu zise nimic. Se miră numai de ochii 

inexpresivi, străini a femeii, de fruntea ușor încrețită, de 
Întrebarea aste arțăgoasă. .Domnu' ? Cum adică, domnu’ ?’ 
Doar era Marfa.

— Aoleu! Ia stai! Parcă ar fi Vasilică. Vasilică... 
Nu ești tu Vasilică ?

fi veni inima la loc.
— Am venit. Marfa.
— Ei. da... da. făcu femeia dînd din mină cu un 

gest nehotărît p cu o mare Îndoială pe chip.
_  Am vend, renetă tînărul savant. cuprins din nou 

de emoție.
_  Ai vend. Aaa... da. Si vasăzică... ai venit. Stai 

odată si nu te sx: MfLnal strigă spre bătrînul din balan
soar. N-mit Apoi ae întoarse din nou către vizitator. 
Asta-i socrul n»" De unde zici că ai venit ? Pe unde ai 
fost ? Nu te-cm vănrt demult.

O moJeseclă ciudată i se Msă ta picioare și-și dădu 
seasxz că n-o cunoaște pe femeie aceasta.

— IngrozEor... îngrozitor■ .
— Ce spui ?
— Nimic, am impresia că am greșit...
— Ce să greșești ? Adică, da... hm... Acum sînt vă

duvă. N-auzi să nu te mai hîțîni ? 1 A murit anul trecut.
Tînărul savant își puse pălăria. Se întoarse.
— Pleci ? Auzi, tu. Vasilică ? Pleci ?
— Vă rog să mă iertați. Probabil e o confuzie. Altă 

casă...
_ _ ce casă ? Asta-i. Nu-i alta. Nu mai ții minte ?
— Asta-i! Nu-i alta! veni vocea din ungher.
„Doamne, cum e cu putință ? Eu am descoperit mira

culoasa substanță. Ieri. Sau alaltăieri. Nu, acum un an 
sau doi. Am muncit pentru clipa aceasta. O lăsasem aici

A
Te-ai învelit in ploaie și asculți 
și-un hohot iți oprește cuvintele-n laringe.

Cu flori furate-ți bat în suflet Tu 
te-nchizi in tine și-ascunzi bine semnul 
și nu-mi răspunzi, și nu-mi răspunzi, și nu...
iar cînd ajung, s-au ofilit de mult 
leacurile-n flori. Și-n cerul casei putrezește lemnul.

memento
Doamne, unde e marea 
și unde sînt zăpezile ?
Dar iată oameni și mașini, oameni și mașini și 
comunicatele demografice anunță 
populația globului crește necontenit, fără îndoială 
plouă undeva în lume de multă vreme și 
pămintul s-a umflat 
nici nu mai e turtit la poli 
probabil 
s-a rotunjit ca o minge de fotbal
- Loviți-o I
Iar cimitirele fiarelor
cu patru roți sporesc - nici o grijă 
producția mondială poate asigura necesarul

Un om a fost lovit de o mașină
din fruntea lui s-a scurs un lichid
roșu,
din fruntea ei un lichid 
negru
Omul a fost urcat într-o mașină 
albă
mașina urla
albastru

O mașină a fost lovită de un om. Omul avea 
farurile stinse. Să fie pedepsit pe măsura 
faptei sale iresponsabile. Corpul neînsuflețit cf 
mașinii se află depus
la Autoclubul... Accesul publicului... Inmormintarea..._____  J 

pe Maria. Maria, cea care trebuia să mă aștepte. Am gre
șit. Undeva s-a strecurat o eroare. Care ?“.

Se îndreptă hotărît spre ușă.
— Mai vino. Acum sînt văduvă, zise femeia, schițin 

un zîmbet. Poți să vii orieînd.
—• Orieînd l întări femeia sau bărbatul sau papagalul. 
Acesta era cel de-al doilea semn.
Ieși repede. Aproape alergînd căută altă casă. Apoi 

alta. Și alta. Una cu ferestre înalte și fronton. Una cir 
coloane ionice. Una cu ...

— A murit. A murit acum zece ani. Ba nu, sînt exact 
nouă ani. Da, da, exact nouă ani.

— Nu, aici este Institutul de pe lingă.,. Nu face ni
mic. La revedere.

— Nu. Nu, domnule.

Amurgea. Gîfîind, cu fruntea brobonită de sudoare, 
tînărul savant alerga pe străzi cu pas elastic și larg. Nu 
mai avea pălărie și vlntul îi flutura părul lung. Orașul r 
se păru necunoscut. Nu avusese timp să-l exploreze. Mun
ca îl absorbise cu totul.

Se opri în fața unei firme albastre. Citi. Citi de zece 
ori. Nu-i venea să-și creadă ochilor. Intră în cabina por
tarului. Se recomandă și-i întinse un carnețel. Portarul îl 
deschise și-l studie îndelung. „Alt „ochelarist", gîndi el.

— Da, dar viza dumneavoastră este ... este .... Ridică 
ochii, dar ochelaristul dispăruse.

într-o mare sală de consiliu un orator distins își sus
ținea distinsa alocuțiune.

— Calea cea mai sigură... rezultatele remarcabile ... 
țelul fundamental... se impune cu necesitate...

Intrarea tînărului savant produse un moment de stin
ghereală. Oratorul se întrerupse, tuși, își tampona fruntea 
cu o batistă albă.

Tînărul savant se apropie de președinte. X'orbi cu el 
în șoaptă, apoi deschise mapa și-i așeză în față un dosar. 
Președintele vădit încurcat, privi adunarea, cerîndu-și 
scuze și parcurse cu atenție primele rînduri, „Miraculos. 
De-a dreptul miraculos!“, murmură și se cufundă în lec
tură. uitînd de zecile de ochi care-l urmăreau cu nerăb
dare și impaciență.

„Acum vine clipa cea mare. Sînt aici cei mai buni, 
înaltul for. Vor înțelege și vor fi uluiți. Vor înțelege și 
se vor pleca neputincioși și umiliți*. în urmă cu o jumă
tate de oră i se prăbușise o speranță, i se dovedise za
darnică o așteptare. Acum se va răzbuna. Vor afla teri
bilul secret. îl vor afla pe jumătate. „Nu vă grăbiți, dom
nilor, veți afla totul. Aproape tot. în afară de un mic a- 
mănunt. Va fi secretul meu".

De cîteva minute președintele citea cu o expresie a- 
virfd și concentrată. Distinsa adunare își tălăzuia capetele 
colilii sau lucioase într-o așteptare ce începuse să devină 
supărătoare. Dar murmurele se stinseră în clipa cînd un 
venerabil savant întinse mîna spre hîrtiile din fața pre
ședintelui. Cu arătătorul îndoit trase Încetișor o foaie. în 
spatele său se îngrămădiră ceilalți. Se auzi un „haaa" 
prelung. Apoi, timid, un „ha-ha" ca un sughiț. Apoi io- 
hotele de rîs se dezlănțuiră nestăpînite într-o cascadă 
clocotitoare. Președintele își ridică indignat privirile.

— Stimați colegi, stimați colegi! Dar asta este... Vă 
rog. vă rog foarte mult I

Dar președintele era un naiv. Un moșneag naiv și 
fără simțul umorului. Glasul lui firav se pierdu în vacar
mul general. Hîrtiile li dispărură fulgerător din față. Fie
care voia cite una, fiecare voia să-și aibă părticica Iui de 
pradă pe care s-o rumege și de care să se bucure. Avea 
dreptul fiecare. Și hîrtiile zburară în aer, fluturi albi și 
mari vînați fără preget. Rîsetele încetaseră, era acum o 
vînzoleală gîflită și fără cuvinte. Doar fîșlftul hlrtiilor, 
doar ochii lacomi, ochii dușmănoși și zgomotul înfundat 
al trupurilor obeze pe parchet.

Dintr-un colț, tînărul savant privea dezastrul. Nu moi 
simțea nici un fel de emoțe, exaltarea i se topise într-o 
indiferență totală. Nu mal gîndi Ia nimic. Președintele, 
candidul președinte, se apropie și-i întinse cîteva loi. Se 
simțea vinovat. I se vedea pe chip părerea de rău. O 
sinceră părere de rău.

—• Atît au putut să...
— Nu face nimic, nu vă deranjați, zise tînărul sa

vant aplecîndu-se Culese hîrtiile împrăștiate pe jos, pe 
masă, pe scaune, apoi întinse mîna. în momentul acesta 
agitația încetă și, treziți parcă dintr-un somn halucinat, 
distinșii și venerabilii bărbați își întoarseră privirile către 
el, către palma întinsă poruncitor. Fu un moment penibil, 
fiecare simțea asta, dar pentru că nu știau ce să facă, ră
maseră nemișcați. Apoi primul, cel mai bătrîn, cu părut 
cel mai alb și cu fruntea cea mai senină, scoase încet din 
buzunare foile mototolite și apropiindu-se încet, le depuse 
în fața tînărului savant. Ca la o comandă începură și cei
lalți să^ scoată de prin buzunare hîrtiile, ba chiar unii,, 
zeloși, își oferiră propriile certificate de naștere, livretele 
militare și altele de soiul acesta. Mormanul crescu și cînd 
nimeni nu mai avu nimic de adus, tînărul savant vîrî to
tul in mapă.

—■ V-ați sinucis, domnilor, zise el și în inflexiunile 
vocii sale ceilalți simțiră primejdia. V-ați sinucis, repetă. 
Le întoarse spatele și ieși.

încet, încet își veniră în fire. Se așezară. Fiecare pe- 
scaunul său tapisat. Tulburat, președintele bătu darabana, 
pe masa lucioasă. Nu știa cu ce să înceapă. Apoi se ho
tărî.

— A fost un savant. Un savant... alt destin ... ade
văr ... fundamental... viața ... moartea ... nu vom uita.„ 
piatră de temelie ... etern.

Adunarea asculta discursul președintelui în tăcere- 
Trebuia luată totuși o hotărîre. Nu puteau lăsa lucrurile 
așa. Teama își strecura otrava nevăzută. Se perindară deci 
oratorii și ca de obicei părerile se dovediră a fi împăr
țite. Dar o hotărîre trebuia totuși luată. Așa se obișnuieș
te. Cu acest lucru fură cu toții de acord. în cele din ur
mă găsiră o soluție, desigur cea mai potrivită: nu, n-a 
existat niciodată un astfel de savant. Totul a fost o e- 
roare, o regretabilă eroare. Reveniră, așadar, la ordinea 
de zi.

întuneric dens. Departe, luminile orașului. Tînărul sa
vant mergea repede. Trecuse o oră de clnd părăsise ora
șul. Simți o ușoară amorțeală în trup, o vagă senzație de 
somn. Era tlrziu, foarte tlrziu. Se opri și-și privi ceasul 
de mînă. Nu-și mai putu desprinde privirea de cadranul 
fosforescent. Era acolo un firicel de lumină. Ochii i se 
împăienjeniră și nu observă fuga acelor de la stingă lc 
dreapta, repede, din ce în ce mai repede, pină cînd ră
mase o rozetă incandescentă care se mări, se mări, îl cu
prinse, îl mistui.

Era al treilea și ultimul semn.



ÎNTREPRINDEREA
DE REȚELE 
ELECTRICE IASI
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PROIECTEAZĂ
STATII ELECTRICE 
LINI» ELECTRICE 
POSTURI TRANSFORMARE

EXECUT
ELECTRIFICĂRI RURALE
INSTALAȚII INTERIOARE 
LINII DE MEDIE TENSIUNE 
POSTUR ITRANSFOR MARE

FIJKNIZEAZA

Producția de energie electrică 
a tării noastre a sporit în ritm 
accentuat, ceea ce a determinat 
o schimbare rapidă a locului 
României în raport cu alte state.

La acest ritm de dezvoltare as
cendent a contribuit și între
prinderea de rețele electrice 
Iași.

EXECUTĂ:

— PROIECTE PENTRU STAȚII 
ELECTRICE

— PROIECTE PENTRU UNII 
ELECTRICE

— PROIECTE PENTRU POS
TURI DE TRANSFORMARE

— PROIECTE PENTRU REPA
RAȚII CAPITALE.

Prin Secția PJUA-M se exe
cută toate măsurătorile necesare, 
legate de energia iurnizafă abo
naților casnici și unităților so
cialiste.

— Veriiicări de aparate ener
getice și în special comori mo- 
noiazici pentru populație și sec
tor socialist.

De asemenea. Atelierul de 
Coniecții metalice execută tot 
ielul de coniecții utilizate în in
stalațiile electrice, necesare pro
ducției proprii cit și pentru Șan
tierul de Construcții Montaj 
Energ. lași.

Pjin Șantierul de Construcții 
Montaje energetice efectuează 
următoarele lucrări:

— electrificări rurale
— instalații interioare urbane 
și rurale

— linii electrice de medie 
tensiune.

— posturi de transformare
Furnizează energie electrică 

piimită din sistem și produsă 
de întreprindere, tuturor fabrici- 
lor. uzinelor, întreprinderilor in
dustriale, agriculturii și abonați- 
lor din județele Iași și Vaslui.

In anul 1944 puterea instalată 
in MW. a fost de 8JO75; la 31 
decembrie 1970 puterea instalata 
a fast de 274.438. Fată de anul 
1944 puterea instalată a crescut 
deci de 33,9 ori.

In timp ce în anul 1944 exis
ta un singur sat electrificat la 
31 decembrie 1970 se ailau elec
trificate 707 sate:

— in județul lași 351 sate,
— în județul Vaslui 356 sate.
Față de satele existente pro

centul de electrificare pe jude
țe se prezintă ostiei:

— in județul lași 83,97%
— in judeful Vaslui 78,07%.
In anul 1944 existau numai 

150 km. refele electrice. La 31 
decembrie 1970 întreprinderea de 
refele electrice Iași a furnizat în 
județele Iași și Vaslui energie 
electrică prin:

6 605,8 km. linii electrice aeri
ene.

782,1 km. linii electrice subte
rane.

Fată de anul 1944 liniile elec
trice în ambele județe au cres
cut de 49,2 ori. Pentru o bună 
deservire a populației și a be
neficiarilor, Întreprinderea de 
Rejele Electrice, furnizează ener

gie electrică prin 11 stații cu 
putere instalată de 2 795 WA 
un număr de 1 578 transform 
tori cu o putere instalată 
274.438 MWh.

Întreprinderea este dotată 
un număr de 48 mașini auto 
stație radio care intervin prom 
in remedierea deranjamentek 
Numărul centrelor energetice i 
supraveghere au crescut la 
din care 11 sînt dotate cu sta 
radio transmisie.

Numărul abonaților de 
30.413 cit erau în 1944 în amb 
le județe la 31 decembrie numi 
rul abonaților se ridică i 
120.437 din care;

în mediul urban 67.455 
în mediul rural 52. 982.
Din realizările enumerate n 

zultă că Întreprinderea de Re 
țele electrice lași, parcurge ui 
drum ascendent.

in afară de sectorul industria 
din orașele celor două județi 
consumul de energie electrice 
a început să pătrundă din ce î/i 
ce mai mult în agricultură.

Directivele noi, care recoman
dă extinderea irigațiilor în sec
torul agricol, vor reclama și mai 
mult utilizarea energiei electrice 
pe o scară din ce în ce mai 
mare.

Dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei și a localităților din 
mediul rural se sprijină în mod 
deosebit pe energie electrică, 
care reprezintă o plrghie diri
guitoare In acest proces de 
transformare socialistă.

ENERGIE ELECTRICA PRI
MITA DIN SISTEM SI PRODUSA 
DE INTREFRINDEREJUTURDR 
FABRICILOR,UZINELOR,AGRI- 
CULTURII SiABONAȚILOR DIN | 
JUDEȚELE IAȘI SI VASLUI I

V
GENOVEVA DE BRABANT 
LA 'NCE PUT A FOST ATOMUL 
l

VICTORIA9
PE LUCIUL 
SHE TI I +
SINGUR PRINTRE 
PELICAN l

■W

I

la

de textile un

an de an o

?i

subliniat faptul

alimentară, 
electrice, a

că 
nu

cunosc o
ramurile :

anul viitor s-a prevăzut o investiție în 
de cca. 20 milioane lei, care are drept 
dezvoltarea capacităților de producție 
secțiile.
anul 1970, productivitatea muncii pe
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Fabrica „TEXTILA" produce
groase de cînepă-iută, țesături groase din fire 
de in, cînepă și iută, saci textili și sfori de 
diverse grosimi, avînd o veche tradiție in a- 
cest domeniu, fiind prima fabrică 
din Moldova, datînd din anul 1886.

Produsele fabricii TEXTILA Iași 
largă cerere pe piața națională 
agricultură, industria 
mobilă, a cablurilor 
ele.

Volumul producției 
creștere substanțială. 
1960, producția a crescut în 
cu 43%, la țesături cu 72%,
Ia sfori cu 127%.

Este foarte important de 
această creștere substanțială a producției 
se datorește investițiilor noi, ci unei mai bu
ne organizări a muncii; raționalizării fluxului 
tehnologic, creșterii indicilor de utilizare a 
mașinilor și a productivității muncii.

sumă
scop
toate

tn
salariat a crescut față de 1960, cu 78%.

Paralel cu creșterea productivității muncii, 
ca o consecință logică s-a Înregistrat și o ma
jorare corespunzătoare a cîștigului mediu pe 
un salariat ; de exemplu în anul 1970 cîștigul 
mediu a fost cu 54% mai mare decît în 1960.

Reducerea sistematică a prețului de cost, mai 
ales pe seama micșorării cheltuielilor materia
lelor de producție a devenit o sarcină princi
pală a colectivului fabricii TEXTILA Iași.

Comparat cu anul 1960, nivelul de cheltuieli, 
la o mie de lei producție marfă, s-a redus în 
anul 1970 cu 5,4%.

Prin reducerea prețului de cost rentabilita
tea totală a crescut în anul 1970, comparat cu 
anul 1960, la 47%._____________ _____

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE LOCALĂ .PRO
GRESUL' Iași, a sărbătorit zece ani de activitate în 
anul 1970. In acest timp, întreprinderea a cunoscut o 
ascensiune armonioasă și eficientă. In cadrul între
prinderii au luat ființă diferite noi secții de produc
ție. Calitatea pr duselor e cunoscută și apreciată. Ac
tivitatea Întreprinderii. înainte, a avut un caracter 
meșteșugăresc, desfășurindu-se în ateliere preluate de 
la meșteșugarii particulari și unde condițiile de muncă 
nu puteau fi asigurate în bune condițiuni, deoarece 
avînd utilaje Învechite nu se putea asigura o produc
tivitate și o eficientă economică corespunzătoare.

întreprinderea PROGRESUL fiind dotată cu un uti
laj corespunzător, a reușit să se situeze printre între
prinderile de indus’rie locală cu rezultate foarte bune.

Pentru anul 1971, conducerea întreprinderii a luat 
măsuri menite să ducă la îmbunătățirea și mai mare 
a calității produselor. De asemenea, s-au luat măsuri 
pentru lansarea in producție a noi sortimente. AstfeL 
numai în anul acesta Întreprinderea va da pe piața 
internă și externă un număr de 15 sortimente noi 
pentru care s-a asigurat baza materială necesară aces
tor producții. S-au luat, de asemenea, contacte direc
te cu furnizorii pentru perfecționarea contractelor în 
conformitate cu necesare de materiale stabilite.

Colaborarea cu sectorul republican s-a extins; 
astfeL s-a mărit gama de sortimente și întreprinde
rea preia de la Uzina PROGRESUL Brăila fabricarea 
grederului, de la Uzinele 23 AUGUST București — echi
pamentele de eșapament pentru locomotivele Diesel 
hidraulice de asemenea și alte produse de la Com
binatul chimic Borzești, Uzina mecanică Nicolina — 
IașL

Preocuparea întreprinderii se îndreaptă șt spre asi
milarea unor produse în profil care să permită adapta
rea ușoară și în termen scurt, să aibă o desfacere asigurată.

Printre principalele produse ale întreprinderii, se 
numără în ramura metalurgică : mobilier metalic pen
tru cămine, birou, ateliere, laboratoare etc.; utilaje 
pentru centrele termice (schimbătoare de căldură, sta
ții pentru tratarea apei, confecții și reparații de ca
zane presiune de toate tipurile);

Ramura lemn-mobilă produce: mobilă pentru uz 
casnic; mobilier pentru cămine, cantine, laboratoare 
și birouri. In afară de cele de mai sus, întreprinde
rea posedă un atelier bine dotat în care poate execu
ta reparații de utjlaje, producerea unor subansamble 
precum și executarea unor utilaje unicate.

Iași.
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VITICULTURA

Existența, în Muzeul etno
grafic de la Iași, a unui sec
tor în care sînt prezentate u- 
neltele folosite în viticultură 
este de natură să atragă a- 
tenția vizitatorilor asupra a- 
cestei ocupații foarte vechi și 
mult răspîndită în rîndurile 
populației din Moldova.

Intr-adevăr, după datele de 
care dispunem in prezent, re 
zultă că vița de vie s-a cul
tivat prin părțile acestea încă 
cu 700—1 000 de am î.e.n. 
Cultura ei a luat așa 
de mare raspîndire pe 
vremea geto-dacilor incit 
vinul proaus întrecea cu 
mult nevoile de consum in
tern, constituind unul din 
principalele articole pentru 
schimb cu popoarele vecine, 
bint cunoscute schimburile di
recte pe care gem ie luceau 
cu negustorii greci. Ceu» 
uansporiuu vinul spre pertu 
rne Dunării in buruuiun puse 
pe cai. Din aceste ouruuiuri 
vinul era golit in amioreie 
yrecești in care luau urumul 
spre centrele de consumație 
am susui sau josul vunani. 
Strabo mărturisește cu geto- 
uacn exnnsesera așa ae muii 
cultura viței de vie și pre
țuiau așa de mult vinul, pe 
care il beau din coarne ue 
bou, incit nuerebista, organi
zatorul statului dac, îngrijorat 
ue excesele ia care aceștia 
se dedau, ar ti dat ordinul ca 
toate vine sa ne distruse, se 
pare insa ca nu excesul de 
băutură la care se uedase po
porul a provocat acest orain, 
ci atracția pe care o prezen
tau podgoriile pentru incursi
unile însoțite ue jal aie po 
poarelor migratorii, in orice 
caz, nu toate viile au lost 
distruse, dovada ca sub De- 
cebai, urmașul lui Buerebista, 
ele au ajuns din nou in stare 
de mllorire. Medalia bătută 
de romani după cucerire, in
titulata „Dacia fehx" pe re
versul careia este nuățișata o 
temeie așezată pe o șunca, 
iar doi copii îi prezintă spice 
de grîu și struguri, este o 
dovadă de netăgăduit a gra
dului de dezvoltare pe care 
11 luase viticultură in Dacia.

Incepînd din secolul al Xil 
lea al erei noastre, istoriogra
fia menționează tot mai multe 
aspecte legate de cuitura vi 
ței de vie pe teritoriul țării 
noastre. Pentru Moldova pri
mul document datează dm a 
nul 1384. In el se vorbește 
despre tîrgul Hîrlău și viile 
din împrejurimile sale. In a- 
nul 1407 mitropolitul Moldo
vei dă ordin să fie unite mă
năstirile Neamț și Bistirița cu 
averile lor între care se gă
seau și două vii dăruite lor 
de domnitorul Petru Mușat. 
In 1453, Alexandru Vodă da 

mănăstirii Probota, printre al
tele, șase buți din zeciuiala 
vinului de la Cotnari. Acest 
document atestă, după cum se 
vede, faptul -că viile de la 
Cotnari nu datează numai de 
pe vremea lui Ștefan cel Ma
re, cum încearcă să afirme 
unii călători străini de mai 
tîrziu, ci cu multe secole îna
inte de domnia acestuia.

Este adevărat că Ștefan cel 
Mare s-a ocupat in moa de
osebit de dezvoltarea viilor ae 
la Cotnari, lucru mărturisit, 
printre alții, de Matei de Mu
rano, medicul său curant, ca
re scrie elogios dogelui \ e 
neției despre vinurile Moldo
vei.

In 1646, misionarul catolic 
Marcus bandini, care vizitea
ză Moldova, scrie următoare
le despre viile noastre: «Da
că cineva le cultivă o aată 
un an întreg și leagă vițele 
pline cu struguri este o mun
că deajuns; insă, dacă in ai 
treilea sau ai patrulea an le 
cultivă și le leagă numaidecit 
vița cu araci, atunci capătă 
vin foarte mult...'.

Totodată partea meridionala 
a Moldovei produce așa de 
mult vin incit la timpul cule
sului se vinde o vadră cu 4 
bani și iarna se vinde cu 6 
sau 7 bani" ’.

Foarte complet și competent 
este prezentată situația viti
culturii, producția și calitatea 
vinurilor moldovenești de că
tre Dimitrie Cantemir în car
tea sa „Descriptio Moldaviae":

«Toate celelalte bunătăți ale 
țării sunt cu mult întrecute 
de podgoriile frumoase care 
se întind pe o mare distanță 
între Cotnar și Dunărea, și 
așa de roditoare că un sin
gur pogon, adică un spațiu de 
24 de stînjeni în tetragon, dă 
de multe ori cîte patru sute 
pină la cinci sute de măsuri 
de 40 livre.

Cel mai bun vin se face la 
Cotnar, un tîrg în tinutul Hâr- 
lăului... îndrăznesc să afirm 
că este mai tare și mai bun 
decît toate vinurile europene, 
chiar și decît Tocai. Astfel, 
dacă se ține trei ani într-o 
pivniță adincă de piatră, cum 
se face la noi, în al patrulea 
an se face așa de tare, că 
ia foc ca rachiul. Cel mal ta
re de cap abia poate să bea 
al treilea pahar de vin, și 
îndată se îmbată, dar nu are 
dureri de cap. Are o culoare 
deosebită și neobișnuită la 
alte vinuri, și anume verde, 
și cu cit este mai vechiu, cu 
atîta este mai verde.

Al doilea după acesta este 
vinul care se face la Huș in 
ținutul Fălciilor, al treilea cel 
de la Odobești in ținutul 
Putnei pe rîul Milcov, al pa
trulea cel de la Nicorești in 
ținutul Tecuciului pe Șiret, 

al cincilea cel de la Greci in 
ținutul Tutovei pe riul Ber
beci, in sfirșit al șaselea cel 
de la Costești in același ți
nut, ca să las la o parte alte 
nenumărate locuri mai puțin 
însemnate".

vinul ae Cotnari a iostmult 
apreciat și de retru cel Mare 
cu ocazia vizitei sale in l/il 
la lași, v or oină despre pri
mirea ce î s-a lacul ia curtea 
lui Dmutrie cantemir, croni
carul isecuice scria: «Se os
păta și se veseiea pre irurnos 
i_u vin ue uotnaii și lauda 
vinul ioane"

in secolul ai XlX-lea și al 
Azv-iea, oaata cu uezvolvarea 
cuiiuru v.ței ae vie, ca ramu
ra economica care interesa 
ciaseie aominanie, se mannes- 
ta toi mai puternic tenamțe- 
te ae acaparare, Din ceie 
lov.wo uo. mie existau ui 
„ttoiuuva și .•„tuiien.a ia sui- 
șnui secOiuim nevul mai mult 
ue jumaiaie el eu ui siapini- 
rea piuprietaruor ae moșii, 
iar mue aveșua roșia umas- 
ue itouenzoieru ueținea pn- 
mui loc.

l-ara îndoiala ca exislinu 
vița ae vie a ueuuit sa se 
creeze cu timpul șl un com
plex ae unene cu ajuioiui 
cărora sa se poala realiza 
procesul ae vimiicație. vizi- 
taioru muzeului au prilejul sa 
vaua aoua asemenea unei te, 
cele mai primitive, care au 
iest singuieie mijloace ioiosi- 
te pina in secolul ar zcizc-iea, 
uar care ue abia ui anii pu
tem populare au iest miocuiie 
iu întregime : esie voma ae 
mustunor și ae un. cu ajuto
rul mustunoruiui — un baț cu 
3 sau 4 cracane la un oapat 
— strugurii erau zdrobiți, in 
vase mari de lemn — in bu
tii sau buaane — după care 
erau puși ui saci special țe- 
suți din lire groase ue cinepa. 
bacii era puși in im — sau 
călcătorul ae suuguri — cum 
i se mai spune — și călcau 
m picioare. Dinul uind sapat 
cu un jgneab intr-un truncni 
mare ae copac, lung ae a- 
proape 3 metri și avind peste 
ou cin. in aiametru, dadea po
sibilitate sa lucreze doua-trei 
persoane oeodata. bistemul a- 
cesta de obținere a mustului 
ain struguri il practicau încă 
vecini greci ae unae l-au îm
prumutat și ahe popoare am 
Europa. El s-a folosit și iu 
Franța și de către viticultorii 
de pe taica Rinului, cu de
osebirea ca aici strugurii nu 
erau puși in saci, ci erau căl
eați direct în lin.

Lin - câlcător de struguri (Roșiești-Vaslui),

Se înțelege că sistemul a- 
cesta primitiv și totodată și 
neigienic nu putea să dea re
zultate cît de cît bune. Pe de 
o parte, o mare cantitate de 
must rămînea în boabele de 
struguri, iar pe de altă parte 
procesul acesta de zdrobire 
durînd zile și săptămîni, stru
gurii începeau să se strice, 
mustul se înăcrea și se ră
sufla.

Mare parte din neajunsuri
le legate de transformarea 
strugurilor în must au fost 
înlăturate odată cu descope
rirea teascului cu șuruburi 
de lemn. Vizitatorii Muzeului 
etnografic au prilejul să ad
mire un asemenea teasc de 
lemn cu două șuruburi, vechi 
de circa 200 de ani, adus de 
la Dobrovăț — jud. Iași. De 
remarcat că atît filetul șuru
burilor cît și cel al piulițe
lor — care sînt tot de lemn 
este făcut de mînă, cu cuți
tul, nu la strung. Privindu-1 
îți dai ușor seama de cîtă 
ingeniozitate ia dat dovadă 
meșterul care l-a lucrat, dat 
și cîtă greutate, cîtă cheltu
ială de energie a fost nece
sară pentru confecționarea lui 
numai din topor și din cuțit. 
Asemănător ca tip este și 
teascul achiziționat de la Ză- 
podeni — Vaslui. Terenul în 
pantă și foarte accidentat pe 
care este așezat acest sat a 
determinat pe meșterii de 
teascuri să facă «ciupul" — 
canalul prin care curge mus
tul — la un capăt al teascu
lui, nu la mijloc, cum se în- 
tilneșle in mod obișnuit. Pro- 
cedînd astfel, teascul poate fi 
așezat de-a lungul pantei fă
ră ca să mai fie nevoie de 
nivelat terenul și fără peri
colul de-a se răsturna atunci 
cind se învîrtesc «broaștele", 
adică piulițele cu care se re
alizează presarea.

în perioada dintre cele doua 
războaie mondiale, paralel cu 
tendințele de acaparare a vii
lor țărănimii sărace și mijlo
cașe de către chiaburimea sa
telor, se remarcă și un alt 
procedeu de exploatare: este 
vorba de tendința acestora 
de a-și procura teascuri mo
derne, de fabrică, care erau 
apoi «închiriate" țăranilor cu 
vie mai puțină. Vizitatorii mu
zeului etnografic au posibili
tatea să vadă un asemenea 
teasc mai evoluat, pus pe 
patru rotile. El era dus de 
la o casă la alta și pentru În
trebuințarea lui se percepea 
o taxă destul de mare în vin. 
Pînă la urmă proprietarul 
teascului ajungea să aibă mai 
mult vin decît micii proprie
tari de vii.

In condițiile transformării 
socialiste a agriculturii din 
țara noastră o atenție deose
bită se dă și viticulturii. Din- 
tr-o viticultură fărînuțată cum 
era în trecut, nedotată cu ca
dre și utilaj, lipsită de per
spective și de îndrumare teh- 
nico-științifică, cu amestec 
întimplător de soiuri și cu 
prea puțini hibrizi producători 
airecți, a luat naștere și se 
aesăvirșește o viticultura noua, 
bazata pe relații ae proauc- 
ție socialiste, organizam pe 
întinderi mari, capabilă să fo
losească am plin cuceririle 
științei și tehnicii viticole a- 
v ansate. Potrivit directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.K. 
viticultura va atinge in anul 
14)75 circa 450.000 cu o pro
ducție de 3—3,5 milioane to
ne de struguri, situind țara 
noastră pe locul al 6-lea în
tre țările viticole din lume. Din 
aceasta cifră o parte impor
tanta revine, desigur, Moldo
vei, ca una din provinciile 

țării cu întinse și renumite 
podgorii.

Pentru a se putea atinge a- 
ceste obiective, stalul a luat 
din vreme o serie de măsuri 
cum sînt crearea și dezvolta
rea bazei de producere a ma
terialului săditor, dotarea vi
ticulturii și a vinificației cu 
mașini și utilaje necesare me
canizării principalelor lucrări, 
formarea cadrelor de specia
liști, raionarea soiurilor de 
viță roditoare și de port altoi 
ele. Țoale aceste aspecte ale 
noului în viticultura moldove
nească sînt sugerate vizitato
rului muzeului cu ajutorul 
grancii. Hărțile, desenele, fo- 
lografiile de la acest sector, 
îniațișind renumitul deal cu 
vu de la Cotnari, dealul Ca
talina, cules de vii într-o Co
operativă agricolă de produc
ție din jud. lași, Focșani sau 
aspecte de crame moderne șl 
uzine de vmilicație, au toc
mai menirea sa sublinieze sal
tul calitativ și in acest do
meniu. Vizitatorul pleacă din 
muzeu convins de superiori
tatea viticulturii noi, moderne, 
care se practica azi în țara 
noastră.

Acum presele și mașinile 
moderne au înlocuit unui, 
teascul de lemn și alte unene 
primitive de-ailădala, care au 
mai ramas doar in amintirea 
batrinilor, in cărțile de lec
tura și in... muzee, ca do
cumente veridice ale istoriei 
viticulturii din patria noastră.

. GH. BODOR

1 Marcus Bandini, apud. T. 
Martin, Viticultura, Buc. 1960, 
p. 15

Teasc ^Dobrovaț-la^it Teasc portativ (Tansa-lași). Teasc cu grindă (Cățușca-Botoșani).



DESTIN Șl ISTORIE
IN ROMANUL DE AZI (li) *>

* Prima parte a articolului a apărut 
în .Cronica- nr. 5 (260) din 30.1.1971.

plăcută) de a găsi o filă imacu
lată, semivelină. O folosesc la re
dactarea acestei corespondențe deși 
mă încearcă o bănuială că ar pu
tea cuprinde cine știe ce poem ma
siv scris cu cerneală simpatică. Voi 
consulta un specialist.

h. Ionică, Tecuci. Poezia dv. La
crima iubirii nu e rea. O reținem, 
deși cu o poezie nu se face pri
măvara.

Gheorghe Simon. Scrisoarea dv. 
din 3 februarie crt. mi-a făcut o 
reală plăcere, prin tonul ei atît 
de franc și de bărbătesc ; totuși 
poeziile nu m-au convins. Mai tri- 
miteți-mi din cînd în cînd.

Aristotel Purcărelu, Craiova. Aflu 
că am fost căutat la redacție de 
o persoană furioasă care avea cu 
sine o sabie de husar. Intrucît 
semnalmentele (mustață husar nea
gră, foarte zbîrlită, privire feroce) 
îmi evocă fotografia dv. anexată la 
Poemele subacvatice, vă avizez pe 
această cale că portul de arme albe fără 
permisul corespunzător se pedepseș
te prin lege. Pe de altă parte, eu 
nu vin Ia redacție decît la ore 
tîrzii de noapte și atunci deghizat 
în cele mai diverse chipuri, așa 
îneît nu are rost să mă mai cău- 
tați. Poemele subacvatice nu se 
publică, am lăsat aceasta și prin 
testament.

U..«ia rămîne sursa tragicului și în 
Șatra șt F, imagini ale unui destin su- 
praîadivtdual. revelat în violența cu 
care .timpurile", ostile omului sau tul
bure amenință să disloce (dacă nu chiar 
să -distrugă) vechi comunități tradițio
nale i șatra, satul), șubrezind temeliile 
lor morale, alternîndu-le grav. Deși ori
ginea ei este alta (altă optică asupra 
istoriei) decât la Fănuș Neaqu, atmosfe
ra halucinantă, de coșmar trăit, bîntuie 
și în romanele (menționate) ale lui Z. 
Stancu și D. R. Popescu.

Epopeea încleștării .oamenilor oa
cheși" cu moartea este, ca și „prologul" 
strămutării și avatarurile picarești din 
Inqerul a strigat, un itinerar al iniție
rii în absurdul — tragic — al istoriei. 
Experiențele traversate lasă urme, pen
tru totdeauna, în oameni și destine.

Pentru nomazii Șatrei nu există cre
dință născătoare de teamă, deci nici 
fatalitate. Pămîntul ierbii, al roadelor și 
al mortilor și cerul soarelui și al ploi
lor, chiar cînd își dezlănțuie stihiile, 
nu năpăstuiesc și nici nu pedepsesc. 
Răul nu-1 aduc decît oamenii, dușmani 
unii altora. Him-bașa și ai săi rămîn, de 
aceea, străini de războiul pe care nu-1 
înțeleg;; îl judecă, însă, din alt unghi 
decît al istoriei: din acela, natural al 
omului. Soktații și dezertorii, fie că vin 
de la .unii", fie — de la „ceilalți", nu 
sînt decît sau victimele, sau uneltele 
unei neomenii mai mari, mai grave. E- 
roii lui Z. Stancu (amenințați nu de o 
moarte oarecare, ci de stingerea nea
mului lor) nu-și identifică soarta cu îm
plinirea vreunui .blestem", pedeapsă a 
vinovăției amestecate, generale (ca tn 
îngerul a strigat), pentru că nu-și știu 
nici a vină. In Șatra .Destinul" nu este 
istoria mitizată drept verdict al timpu
rilor, ci hotărîrea luată, în numele Pu
terii — mecanism, de oameni împotriva 
Omului. Marii vinovați se ascund în 
umbra „poruncilor*  care seamănă în 
lume moarte, suferință, foame, nedrep
tate.

Proiectată pe fundalul războiului, dra
ma Șatrei se integrează unor vremi de 
moarte și destrămare. Atmosfera tragi
că și halucinantă coexistă cu un suflu 
tonic subteran, irepresibil, al vitalității 
și speranței. Romanul e de fapt poemul 
eoic al dăinuirii, al rezistenței în fața 
morțir. O „laudă" ' omenescului, care n- 
pune destinului virtuți elementare, de 
neînfrînt. Dragostea și zămislirea sînt 
miracolul vieții, în ele e nădejdea, vii
torul (o femeie moare, simbolic, la 
naștere). Printre semnele crepusculului 
(fîntîna înecaților, jafuri și omoruri, 
muștele .de război", dezbinarea șatrei) 
răzbat bucuria mare și simplă de a trăi 
(„scăldatul în ploaie") și cîntecele des
pre iubirea-flacără, despre drumuri și 
focuri, în care un neam de nomazi vi
sează la fericire și libertate.

Tragedia colectivă este trăită, pe 
toate dimensiunile ei, de Him-bașa, un 
caracter de esență clasică, protagonist Si 
conștiință dramatică (sub liniștea înțe
leptului), a încleștării cu .Destinul". 
Monologul interior al eroului pe marile 
teme irezolvabile (moarte, viață, ferici
re) este monoton, excesiv, „rudimentar", 
însă tocmai el subliniază o „înțelep
ciune a faptelor", superioară cuvîntului 
și gîndului. Eroul își asumă un destin 
individual odată cu hotărîrea de a-și a- 
păra oamenii de moarte (obsesia „ca 
și morți"). A supraviețui încercărilor 
devine legea supremă a șatrei, ei îi

POȘTA REDACȚIEI
Prin amabilitatea unui distins cri
tic și istoric literar căruia i-a 
fost adresată, ne parvine scrisoarea 
continînd un articol intitulat Criza 
poeziei și purtînd semnătura Lemnv 
Ștefan. Articolul a fost citit de că
tre destinatarul scrisorii, dar din mo
tive multiple, printre care un anu
mit elementari sm în formulări, nu 
s-a putut publica ; socotind însă că 
el exprimă totuși un punct ?de ve
dere ce aparține mai multor citi
tori, ba poate chiar unei părți des
tul de însemnate a publicului, in
serăm în rubrica noastră acele pa
saje care ni se par mai ilustrative. 
Deși nu împărtășim opinia autorului, 
credem *ă  ea merită a fi înfăți
șată publicului; ceva din spațiul 
Corespondenței literare este mereu la 
dispoziția acelora care doresc să-și 
exprime opinia despre o chestiune 
sau alta, chiar dacă opinia respec
tivă este diferită sau direct opusă 
vederilor redacției sau alor subsem
natului. Iată deci pasajele mai sem
nificative din articolul Criza poeziei 
semnat de Lemny Ștefan :
,Ne-am obișnuit să asistăm (. . .) 
la o literatură care se consideră cu 
orgoliu, a generației noi și a că
ror (sic I) producători na zîmbesc 

sînt sacrificate chiar legile moștenite 
din vechi: dovadă, indulgența cu care 
Him tolerează hărțuielile continui dinți e 
Goșu și Ariston, altădată — în scena 
judecății și a bătăii cu harapnice —• 
potolite cu hotărîre. El știe că acum 
fiecare viață e prețioasă. Peste experien
ța istorică a confruntării cu destinul 
colectiv se suprapune tema etern și 
general-umană a vieții și morții insului. 
„Stăpînul" își dă sfîrșitul, apoteotic, 
noaptea, în crîngul înzăpezit, cu ochii 
spre stele și păzit de clinii șatrei. Moar
tea sa — anticipată, simbolic, de sacri
ficarea bătrînului urs Zazu — e de o 
frumusețe și o liniște înțeleaptă, e o 
reîntoarcere în simplitatea și tăcerea 
elementelor. Odată cu el mor timpurile 
tradiționale și mentalitatea lor.

Incheindu-și periplul tragic, șatra își 
descoperă un suflet schimbat, mai bă- 
trîn și asprit de suferințe: stingerea 
bucuriei de a fi (sinuciderea lui Aris
ton), deruta șatrei fără stăpîn, neome
nia unora (Uj, Matahala) sînt semnele 
metamorfozei. Distrugînd tiparele tradi
ționale și legile comunității, interludiul 
tragic amenință să-și prelungească ur
mările, devenind .Destin" ca putere a 
trecutului asupra viitorului. Inhămați la 
căruță (moment simbolic), Alimut și 
Kera urmează lui Him și Oarbei în În
fruntarea poverilor sisifice ale existen
tei. O concepție eroică despre om și 
viață este infuzată facturii epopeice a 
Șatrei. Un epic esențial și simbolic co
munică cu lirismul, subordonîndu-se si
guranței narative și simplității clasice a 
stilului lui Z. Stancu.

F este ancheta morală și polițistă prki 
care meandrele încîlcite ale unor in
justiții și înscenări odioase (cu urmări 
tragice în cîteva destine) și prelungi
rile lor în complexe individuale și co
lective (culpabilitate, ură) sînt scru
tate pînă la despărțirea adevărului de 
minciună și fals, a vinovaților de victime 
și nevinovați. Ceea ce doar se schița 
eliptic în epilogul din îngerul a strigat 
ocupă la D. R. Popescu prim-planul în
tregului roman, dezvăluind complicațiile 
care au însoțit sau au deformat faptele. 
In F există un patos al stabilirii răs
punderilor și al disecției în ghemul de 
patimi, interese, diformități psihice, as
cunse sub nedreptăți, abuzuri și crimă.

Uvertura din Ninge Ia Ierusalim nu 
schițează atît temele, cît supratema ro
manului : legătura între fapte, .logi
ca" ascunsă a .enigmelor". Vinovați 
din F nu sînt lăsați să se ascundă în 
„mitul" culpabilității generale Protecția 
apocaliptică este doar metaforei, atmos
fera simbolică a unor obsesii colective, 
generate de alterarea esențelor mora
le. In consecință, omul individual și 
social apare dominat de dezechilibre, 
complexe, cinism sau chiar mistică a 
fatalității.

In Boul și vaca mișcarea fundamen
tală este de continuă reîntoarcere asu
pra trecutului, se reia, pe toate fețele, 
același „proces", al surselor urii de 
care satul întreg e bolnav. Există un 
„timp vinovat" (care nu vrea să moa
ră), scrutat chinuitor de memoria-mar- 
tor a colectivității. Agonia și moartea 
femeii (Măria) lovite odinioară de toate 
dramele și obida nedreptății declanșea
ză reconstituirea retrospectivă a fapte
lor și răspunderilor. Călcate în picioa
re cîndva, de inși ca Ică, Celce, Dimie, 
Moise, „legile" oamenilor cer adevărul 
despre ce a fost. Conștiința vinei, a 

plini de importanță de parcă ne-ar 
fi dat cheile cerului. Librăriile sînt 
pline de volumele lor „inepuizabi
le" iar critica își arată cu bună
voință aripile ei protectoare. (...). 
Am ajuns să constatăm că idolii 
noștri au rămas tot clasicii. (...). Nu 
ne lipsește perseverența. Ne căznim 
să citim pînă la capăt, din cînd 
în cînd, poeziile acestor maeștrii 
(sic I) ai scrisului cărora li s-a în
tipărit în minte că „neînțelesul e fi
lozof". Unii ne explică cu deplina 
seninătate că nu-i supără dacă sînt 
neînțeleși. Avem libertatea traduce
rii sensului metaforic în funcție de 
structura noastră sufletească. Unde 
este atunci arta ca valoare spiri
tuală?

Alții din șiragul acestor valori ne 
îndeamnă să muncim totuși mai mult. 
Pentru un om care muncește opt 
ore pe zi, munca intelectuală de 
descifrare a enigmaticelor sensuri 
este însă peste putință. (...). Evi
dent, nu ne poate scăpa un volum 
de poezii recent editate și superb 
recenzat de cutare sau cutare re
vistă. Ce ne oferă lectura? Nimic, 
în afară de o formă adeseori mi
mată din punct de vedere artistic. 
Autorii ne dau un fond de cuvinte

care după definiție se numește poe
zie și ne cer în schimb „înțelegere*,  
adică consum de energie. Poate că 
ar Ii un mijloc de modernizare spi
rituală dar țin să precizez că pro
gresul este o lege obiectivă a na
turii, ce nu se impune cu forța, 
ci vine de la sine. Iar a ne a- 
dapta înseamnă a consuma energie. 
Unde este relaxarea pe care o aș
teptăm de la poezie? Arta înseam
nă frumos. Unde este frumosul ?

(...) Avem înainte o poezie da- 
daistă, ultraermetistă, un „talmeș 
balmeș" de nonsensuri. Se constru
iește la întîmplare, la un pahar cu 
„sentimente" (...). Ne întrebăm care 
este finalul acestei „revoluții a ma
teriei cenușii".

Constant. Ceremuș. Vă felicit pen
tru debutul dv. din „Contemporanul", 
înaintez cele trimise secțiunii res
pective și sper că vor apărea.

Ștefan Petrea Balâu. Răspunsul la 
scrisoarea dv. precedentă v-a par
venit deja; între data lecturii scri
sorilor și aceea a apariției răspun
surilor există întotdeauna un deca
laj de cel puțin trei săptămîni, așa 
că nerăbdarea dv. și a altor cores
pondenți este de înțeles. întăresc 
cele ce v-am spus data trecută : 
aveți talent, și debutul este doar 
o chestiune de timp.

E. Bucurescu, Craiova. La deschi
derea plicului dv. am avut surpriza 
(trebuie să mărturisesc : întrucîtva

păcatului, se insinuează mai Intîi în 
colecția de „ciudățenii" care transformă 
totul într-o alegorie halucinantă a ur
mărilor răului moral. Sînt .oamenii pa
radoxali" produși de un .timp parado
xal" (Moise). Fiecare are „suceala" sau 
„legenda" sa: copacul-casă al lui Di
mie ; casa-corabie a lui Noe și crucile 
cu care el umple satul; ochii de sticlă 
ai lui Ică (simbolizare fantastică a esen
ței sale demoniace); .stima" acordată de 
Don Iliuță dobitoacelor (ironie arunca
tă omului) etc. etc. Unele dintre aceste 
„legende" — se vede bine — sînt mult 
prea încărcate. F. suferă de pe urma 
gustului nereținut al romancierului d» 
a epuiza și de a amplifica o intuiție, o 
viziune, un paradox etc., cedînd unor 
simboluri facile („fotbal", „zarurile", 
„vicleimul") și logoreei suspecte (me
reu „isteață") a unor personaje. Știința 
de a alege renunțînd la balast și con- 
centrînd efectele, capacitatea de a-i 
crea romanului o .respirație" mai fi
rească (prin raccourciuri eliptice inter
mitente) ar fi ridicat cartea lui D. R. 
Popescu pe aceeași treptă a valorii cu 
Princepele, Șatra, îngerul a strigat, Ani
male bolnave (opere apropiate, în 
mare, ca formulă artistică), de care îl 
despart nu deficituri, ci prisosuri.

Viziunea halucinantă a satului .pa
radoxal" rămîne, în duda exceselor, 
una din marile temelii de originalitate 
în F. De sub .dudățenii" răsar comple
xele, vina, originile reale ale tragicului. 
Măria și Vasile au fost arestați, pe 
nedrept din vina lui Dimie, Celce l-a 
ucis din gelozie pe Păun, iar celălalt 
fiu, Manoilă. a fost omorît de Moise. 
Prin acest ultim personaj ajunge la a- 
pogeu demonia puterii, care-i tnrăiește 
și pe Ică. Celce. Dimie. Totul devine 
pretext al plăcerii lor de a domina, as
cunsă după mecanismul de necesitate 
abstractă, al istoriei.

Sub multe din nedreptățile comise, 
la adăpostul cuvintelor mari falsifica
te, colcăie patimile unor Ică, (personi
ficare a răului interior, obscur), Celce 
(«carnea exasperată", un altfel de Flem 
Snopes), Moise, (orgolios complexat de 
gelozie). Urmele lăsate în oameni de 
istoria trăită se întrevăd în filozofia 
lor : de o parte, relativismul sceptic al 
ipocritului Moise, dar și al paradoxalului 
lucid Don Iliuță; de alta, resemnarea 
și fatalismul din numai aparenta „vor
bire în dodii" a Măriei, la moarte („de
finiția" esopică a iepurelui). Cea de a 
treia cale, a conștiinței active (martorul 
și judecătorul Tică), capătă în final o 
interpretare simbolică: personajul este 
ucis de Nicolae, omul scos de sub o 
vină care nu-i a lui (uciderea lui Moi
se), dar condamnat astfel la perpetuarea 
unui acut complex de lașitate. Reîntîl- 
nim astfel paradoxul simbolic (existent 
șl în îngerul a strigat) al ridicării vic
timei împotriva altei victime, suprima
rea Martorului de către istorie, prin 
prelungirile îndepărtate ale suflului ei 
tragic, malefic.

Romanul lui D. R. Popescu respinge 
mitizarea istoriei ca fatalitate. Sursa 
răului și a vinovăției este „în infernul 
interior al unor accidente biologice și 
complexe psihice, care, favorizate de 
timpuri și convergente, devin .Desti
nul" : Omul este subordonat astfel ano
maliei omenești, (omului cazual), iar is
toria se degradează în abuz și nedrep
tate. Prin concentrarea asupra nivele
lor individuale — proiectate In social— 
ale relației destinului cu istoria, D. R. 
Popescu se apropie de analiștii raportu
lui individ-colectivitate, despărțindu-se 
însă de ei prin amploarea dată atmosfe
rei halucinante, simbolice și alegorice.

ORIGINALITATEA „PRINCEPELUI
O apariție nu numai inedită ci chiar insolită în terito

riul romanesc al ultimelor decenii, este Princepele lui Eugen 
Barbu. Originalitatea formulei împletește aici coordonatele 
unei conștiințe contemporane cu date preexistente, parțial 
detectabile de pildă, la Dimitrie Cantemir și N. Filimon, la 
Odobescu, Mateiu Caragiale sau Ion Barbu. Dar nu e un 
amestec, nu e o combinație de alogeni, ci o fericită sinteză 
care exprimă, în fond, permanențele unei anumite conste
lații spirituale. S-a și spus că Princepele este un roman sin
teză, insă caracteristic ne apare faptul că elementele puse 
în retortă nu se referă numai la construcția ca atare a cărții, 
ci îmbracă toate aspectele, atît în ce privește concepția care 
se degajă, conținutul romanului, structura personajelor, men
talitatea acestora, cît și organizarea epicului în alternanță 
sau in suprapunere cu liricul, documentul și alegoria, realul 
și fictivul, trecutul și prezentul. Romancierul procedează me
todic, folosește o informație istorică neobișnuită și nu nu
mai referitoare la evenimentele politice, ci și Io oameni, men
ta lități, moravuri, științe misterioase și practici magice etc. 
Din uriașa încărcătură documentară, cu un simplu gest, 
parcă printr-o suflare demiurgică asupra conglomeratului 
de fapte culese cu o răbdare aproape ritualică, autorul dă 
viață unei ficțiuni pline de sensuri. A da viață, în cazul de 
față are înțeles figurat, pentru că laborioasa, savanta arhi
tectură a lui Eugen Barbu odată înălțată, se pune în miș
care asemenea unei complicate mașinării inventate de meș
teri vechi care șlefuiesc cu migală toate rotițele, arcurile și 
z mt i pînă la perfecta lor îmbinare. E o viață parcă dobîn- 
d tă de un alchimist, cu o desfășurare lentă, monocordă, 
egaiă, insumind și semnificînd o lume, o stare de spirit, un 
spațiu moral cu o anume traiectorie și cu perspective sur
prinzătoare. Princepele este, în felul acesta, și frescă și me
ditație — mai aies o susținută meditație — și istorie și eseu, 
un fel de hagiografie laică, nelipsindu-i totuși hieratismul, 
după cum nu-i lipsește nici rezonanța actuolă, reflectînd 
iuoda preluare de către autor a întregului adunat între co- 
perțiie cârtii.

S-a vorbit insistent în legătură cu Princepele de anumite 
chei care or deschide poarta aluziilor în prezent. Lucrul nu-i 
imposibil, firește, orice operă remarcabilă înlesnind compa
rații și asocieri, cu atît mai mult cu cit personajele au mai 
multă pregnanță. Insă, chiar dacă acest lucru s-ar putea 
demonstra, el nu explică suficient esența romanului, care 
nu se reduce Io alegorie. Eugen Barbu nu reconstituie tre
cutul spre a ilustra prezentul, și nici nu realizează pur și 
simplu o evocare a trecutului, a unui anumit trecut cu un 
climat specific, încadrabil îndeobște noțiunii de balca
nism. Din tot și din toate se țese un sens, se conturează 
momentele unui proces care se confundă, in cele din urmă 
cu istoria însăși. Acest proces continuu, cu o ritmicitate me
reu previzibilă, are infinite fațete și se învăluie în aparențe 
nu odată înșelătoare, fără a-și întrerupe curgerea, fără a 
ține seama de accidentalul aducător de tragism sau de 
exultanță. In fine, ipostazele exegetice sînt multe, mai multe 
chiar decît ipostazele cărții, lată un roman care ab
soarbe esența unei documentări enorme, realizează o frescă, 
folosește din plin pitorescul cu nuanțe, cîte o dată, exotice 
(în aparență), este colorat, stufos, are personaje, face deci 
caracterologie, și totuși nu-i asimilabil nici unuia din tipu
rile mai consacrate ale speciei. Pe de altă parte, e un ro- 
man-meditație, are o deschidere filozofică, existențială, fără 
a foca în mod expres filozofie, sugerează o stăpînire a pa
siunilor, concentrînd întreaga construcție spre un focar ce 
poate susține un întreg sistem de semnificații, în mișcare 
perpetuă, ca astrele în jurul nucleului care le atrage și le 
asigură rotirea. Este vorba, cel puțin prin această deschidere 
de sensuri, prin această multiplicare a opticii pe care o per
mite, de un roman modern, obiectiv, fără a fi naturalist 
(căci observația e dozată in funcție de întrezărirea schemei 
ideale a unei construcții posibile în baza materialului ales), 
eseistic și totuși cu o susținere documentară greu de egalat, 
generalizant prin nucleul ideatic și totuși specific, expresie 
a unui suflet comun și a unei spiritualități naționale. Și nu 
știa dacă, pe undeva, în Groapa, în trepidația acelei lumi 
pestrițe căreia Eugen Barbu i-a urmărit destinul, nu se pot 
identifica, în haină degradată, ca urmare a involuției for
melor, dotele aceluiași bizantinism (fără nuanță peiorativă) 
care, în Princepele apare încă în faldurii solemni ai rigu
roasei, canonicei mantii ceremoniale. Dar, încă o dotă, nu 
decorul e aici totul. Romanul lui Eugen Barbu se pretează 
încă la discuții și interpretări din unghiuri variabile, fiind 
asemenea unei sculpturi orientale care figurează puterea 
și înțelepciunea personajelor mitice prin multiplicarea bra
țelor ori a ochilor, în una și aceeași reprezentare.

N. BARBU

N. CREȚU



fragmentarium

MONOLOGURI PE ÎNTUNERIC
La cei mai multi dintre oa

menii cultivați, cultura se ba
zează pe ceea ce Stendhal nu
mea „idei primite". Savantul, 
etimologic vorbind, este un om 
care știe multe. Dacă cel pu
țin una la sută din ideile pe 
care le vehiculează un om de 
cultură ar fi inedită, progresul 
spiritual ar înregistra salturi 
imense.

Hugo, Leopardi și atîția alții 
deplîng indiferența naturii fa
ță de om. Aceasta pentru că 
ei văd în Natură o realitate 
și în Om alta, fără sentimentul 
Totalității.

Unii proclamă cu aparentă 
modestie: .Ce răi, ce păcă
toși sîntem!" Prin noi, ei în
țeleg însă : „Ceilalți".

Pe scenă, un tragedian 
.moare" de zeci de ori, re- 
prezentînd în zeci de moduri 
sfîrșitul altora. Propria moar
te totuși, nu și-o poate ima
gina.

Insucesele noastre pot fi pre
țioase pentru alții. Stimulează 
pe alții să continue și să fa
că mai bine.

Un poet, un explorator, un 
constructor de avioane pot 
fi considerați creatori de ge
niu. De ce n-ar fi genială o 
mamă: Cornelia, mama Grac- 
chilor, mama lui Pasteur sau 
a lui Bălcescu ?

După spectacol, unii judecă 
piesa raportînd-o la viața de 
toate zilele. Găsind-o necon- 
formlă cu realitatea, o declară 
falsă. Ei uită că teatrul nu co
pie, ci numai sugerează.

Un bătrîn citește o carte cu 
eroi tineri și exclamă : ,Nu 

mai sînt tinerii din vremea 
mea! “ Un tînăr citește un ro
man cu revelații din existen
ța unor octogenari și e încli
nat să conchidă: .Totdeauna 
bătrînețea pare a fi aceeași*.

La Veneția am văzut un 
monument ecvestru grandios. 
Mi s-a părut că generalul i- 
mortalizat în bronz stătea, cu 
cal cu tot, pe un imens soclu 
de oase ale soldaților fără nu
me.

Scriitorii care fac din dis
perarea lor un act de acuza
re împotriva universului, mâ
nuind neîncrederea în viață, 
sînt poate sinceri. însă în o- 
rice caz, de un mare orgoliu 
egolatru.

Un țăran tînăr. la lucru în 
natură, se întreabă ce oră să 
fie și, drept răspuns, privește 
la soare. Un bătrin numără a- 
nii și, drept răspuns, privește 
în sine însuși.

Poetului îi este permis să 
se joace cu cuvintele. — za
ruri aruncate capricios — 
nu cu ideile, care pot atinge 
însăși esența universului.

Prostia unei femei urîte e 
dezolantă, un fel de îndoi
tă dizgrație a naturii. Prostia 
unei femei frumoase poate de
veni subiect de încîntare.

Singurătatea devansează 
spaimele morții- Există bă- 
trîni sociabili numai pentru 
că le e teamă să se gîndeas- 
că la moarte. Societatea e 
pentru ei un drog.

Întrebi pe cineva dacă a 
înțeles un lucru — care ție 
însuți nu-ți e clar — și-ți răs
punde : -Da". — ,A înțele

ge”, uneori e aproape sinonim 
cu .a mistifica*.

Cu fiecare individ lumea 
începe de la limita zero. La 
școală și în viața socială me
todele de modelare sînt însă 
aproape aceleași pentru toți 
și cînd un individ — cu o 
structură proprie numai lui — 
nu se conformează schemei pe 
care și-au însușit-o pedagogii, 
e dezavuat

Am cunoscut poeți cu totul 
eminenți, care scriu și critică. 
Rivalii lor, dintre poeți, le su
praestimează calitățile de cri
tici pentru a le diminua pe 
celelalte.

Tot ce e profund, riscă să 
plictisească. Poezia ușoară a- 
re aproape trei sute de ani, 
dar nimeni n-a devenit, pentru 
aceasta, mai vesel.

Alexandru Macedonski spunea ;
— Gloria, la noi, dragă poete, e o stîncă pe 

care o ridici în fiecare dimineață pe umeri, 
seara o lași jos, a doua zi o ridici iar și seara 
iar o lași I

Viața lui Macedonski, ca și a majorității con
temporanilor săi scriitori, a fost un calvar.

Lucrurile s-au schimbat de-atunci.
In România nouă socialistă, statul și-a luat sar

cina de a ocroti literatura, științele, artele și o 
face cu dărnicie.

Alături de promovarea tinerelor talente, alături 
de realizarea scriitorilor maturi, conducerea țării 
se îngrijește și de scoaterea la lumină a lucru
rilor merituoase din trecut, începînd cu cronicarii 
și sfîrșind cu poeții, romancierii, criticii post- 
eminescieni și din primele decenii ale veacului 
nostru.

Numele clasicilor noștri sînt pe buzele tuturor. 
Cărțile lor împodobesc, rafturile și vitrinele libră
riilor, stau la dispoziția cititorilor, în bibliotecile 
publice și-n căminele culturale, trec din mină în 
mină, ținind in permanență vie prezența litera
torilor care au onorat scrisul românesc, de la în
ceputurile lui, pînă azi. Nu tot așa se petrec lu
crurile în țările capitaliste.

Anul trecut, la Paris, m-a surprins pînă la de
primare faptul (și nu știu cîți cititori mă vor 
crede !) că în nici o vitrină, la nici un particular, 
la nici un anticar de pe cheiurile Senei, n-am dat 
peste o carte a marilor scriitori care ne-au încîntat 
tinerețea : un Alphonse Daudet, un Guy de Mau
passant, un Anatole France, un Paul Bourget, un 
Maeterlinck, un Octave Mirbeau, un Jules Lemaitre.

Nu mai vorbesc de dramaturgii mai mult sau mai 
puțin iluștri care țineau afișele teatrelor, acum 
cincizeci de ani, al căror nume nu mai trăiește 
decit în amintirea sexagenarilor.

Nici o notiță de ziar sau de revistă, nici un ar
ticol de memorialistică nu le mai vîntură numele 
în publicistica de azi. Parcă n-au fost niciodată. 
Sînt mai cunoscuți în străinătate decît în propria 
lor țară. M-am întrebat de unde provine această 
carență? Faptul că „s-au învechit- e în general o 
erezie. Scoți o carte de-a lor din bibliotecă, o 
răsfoiești și de cele mai multe ori te cucerește 
aceeași vibrație, aceeași circulație de idei care 
fermeca și pe lectorul din 1900—1920.

Desigur, problemele actualității sînt mai acute. 
Scrisul literatorilor contemporani răsfrfnge proble
mele zilei, dar nu se poate spune că puterea de 
creație, umanitatea eternă, documentele vremii care 
freamătă în opera lor, de la sfîrșitul secolului tre
cut și de Ia începutul celui de-al douăzecilea veac, 
s-au perimat și nu mai pot interesa pe omul de 
azi.

Atunci?
O anchetă personală, făcută la unii librari și 

editori parizieni, mi-a descoperit o parte din mis-

SOARTA
’ ! \

SCRIITORULUI
ter. E vorba de spiritul comercial care prezidează 
activitatea fiecărui industriaș de literatură de aco
lo și din alte metropole occidentale. ' •

In timp ce la noi, nu cîștigul e cel care inspiră 
și conduce pe editori, editorul din Apus . ini este 
urmărit decît de ideea îmbogățirii.. Selecția ope
relor pe care le va da la lumină nu se 'face pe 
criteriul valorii artistice, ci pe perspectivele; unor 
cît mai îmbelșugate cîștiguri. El își va asocia au
tori abili, cu relații, cu posibilitățile de a-și lansa 
cît mai favorabil opul, de a sta de veghe, prin 
permanenta lor prezență, }a difuzarea, la ^populari
zarea scrisului lor.

Scriitorii de care am pomenit mai sus, funii foar
te mari, au murit. Ei nu se mai pot ocupa de pro
pria lor difuzare. Tot așa, au dispărut de pe arena 
literară și editorii lor de odinioară. Și dacă - cine
va n-are un interes imediat să scoată o carte, 
acea carte, copleșită de iureșul noilor publicații, 
nu mai apare. Aceste noi publicații sînt vehiculate 
de forțe care nu odată sînt cu totul străine de 
literatura propriu-zisă ; vanitatea unui „amator" bo
gat, care-și poate plăti luxul de a-și acoperi sin
gur cheltuielile ediției și ale publicității.

La Paris, opera de artă e lansată cu aceeași 
tehnică și dexteritate cu care se improvizează re
clama unui cosmetic sau a unui produs culinar.

Un mic scandal în jurul noului autor, o legen
dă care-și găsește ecourile plătite în presă,.. între
țin faima recentă, înlocuită curînd, cu lansarea 
altei efemere celebrități.

Și goana torțelor continuă.
Firește, sînt și scriitori de prestigiu, editori car» 

tipăresc lucrările valoroase ale marilor . contem
porani. Sprijiniți de un cerc de admiratori, de o 
revistă sau de un grup de publicații devotate lor, 
acești scriitori de frunte ai epocii sînt. amenințați 
ca, după cîțiva ani de la sfîrșitul existenței pă- 
mîntești, să cunoască aceeași uitare, care învăluie 
astăzi pe precursorii lor.

Neurmărind interese comerciale, editurile djn țara 
noastră întrețin, vie, flacăra altarelor sacre, lu- 
m’-nînd tineretul cu incandescentele unor talente 
generoase. Și astfel, marii scriitori ai .țărij trăiesc 
în veșnicie, înconjurați de stima și de : admirația 
cuvenite celor aleși.

In artă, cine nu inovează e 
un epigon. Sînt însă creatori 
care, fără să fi spart tiparele 
clasice, au realizat opere ge
niale. Secretul «meșterului Ma- 
nole” e un suflet arzînd în 
flăcări.

Ravel a pus pe muzică ver
suri de Verlaine. L-am căutat 
pe poet, dar l-am găsit pe 
Ravel

Un bărbat de cincizeci de 
ani care-și ascunde vlrsta e 
ridicol. Cît de lungă e însă 
bătrînețea femeilor, dacă de la 
treizeci de ani simt nevoia 
să afișeze o firmă mai tînără !

• ■ ț • : ‘'■ f.

Se experimentează fot felul 
de metode pentru a stimula 
fidelitatea memoriei. Cît de 
mult ar fi dat Raskolnikof să 
poată uita. Dar, în unele ca
zuri, aceasta e imposibil.

CONST. C1OPRAGA

VICTOR EFTIMIU

PETRU HĂRTOPEANU : „Case pe deal".

Temperament armonic și 
echilibrat, dezvoltîndu-se 
așa cum s-a remarcat, sub 
zodia clasicismului. Ion 
Brad ne oferă imaginea u- 
nui poet a cărui evoluție 
a fost scutită de convul
sii și retractări, mergînd 
spre o firească împlinire 
și valorificare a tuturor 
forțelor creatoare. Ion Brad 
a debutat în 1953 (volumul 
Cu sufletul deschis). De 
atunci și pînă astăzi a 
trecut nu numai un anu
me număr de ani, dar s-au 
succedat două perioade bi
ne distincte pe planul is
toriei literare.. Sînt cele 
două mult discutate de
cenii cu aspectele lor 
contradictorii și diver
gente, dar și cu rela
ții de continuitate care, la 
o privire mai puțin pasionată, se conturează cu suficientă 
limpezime. Ion Brad face parte din poeții care asigură aceas
tă continuitate, beneficiind de deschiderea ultimei perioade, 
fără a renunța la problematica anterioară,integrabilă, de 
fapt, unor tendințe mai vechi ale poeziei românești. După 
observația pertinentă a lui Victor Felea, în poezia lui Ion 
Brad și a generației sale s-a produs întîlnirea filonului clasi
cist pornit de la Alecsandri și trecut prin Pillat cu linia etică 
și cetățenească transilvană începută de Coșbuc, perpetuată 
pînă în contemporaneitate de poeți ca Mihai Beniuc, E. Giur- 
giuca sau Vlaicu Bîrna. Clasicismul lui Ion Brad nu tine doar 
de tematică, însemnînd o trăsătură consubstanțială 
personalității poetului. Peste diversitatea tematică din 
Orga de mesteceni se suprapune o atitudine. unitară, 
o definiție a unei structuri lirice. Evocare istorică sau im
presie de călătorie, privire a trecerii timpului sau a neliniștii 
interioare, totul este subordonat unei stări unice de contem
plare detașată și melancolică, egalizînd asperitățile și creînd 
o perspectivă superioară, filozofică. Lipsită de tonuri violente, 
poezia lui Ion Brad este, înainte de orice meditație, cu o 
curgere egală, dar sub care se simte comprimată, o profundă 
tensiune interioară.

Una din sursele lirismului reținut din Orga de mesteceni 
este mersul inexorabil al timpului, văzut în stil horațian, ca 
aducător de uit răgii fizice și morale, conducînd spre tărî- 
muri de unde întoarcerea e interzisă. Noapte albă traduce 
tocmai procesul de alterare prin luciditate a farmecului copi-

ION BRAD ORGA DE MESTECENI
Iăriei, de stingere treptată a cuvîntului și a poeziei: „Cum 
micșorează timpul din amintire totul: / Mult mai scăzută 
casa părinților, / Catedrala duhului în care-mi lovesc fruntea 
de bolți, / Fîntîna fără balaur, fără povești, / Prin ochiul că
reia nu mai văd miezul pămîntului, I Fîntîna setei de toate zi
lele / De toate nopțile cu buzele arse, / Cuibul rîndunicii sub 
streașină / Atins fără să-mi sece mina". în același spirit sînt 
comentate adaosurile de înțelepciune și statornicie venite cu 
vlrsta (Ad uxorem), dar și dipsariția avînturilor pri
me, rezerva însoțită de regret în fața tentațiilor „Respir 
flămînd, amețitor, de primăvară, / Răspund vîrtejului că vreau 
să viu, / Dar nici o stea nu dă-n muguri, / Nici o lume nu 
vrea să răsară. / Și sînt atît de singur în mine. E tîrziu" 
(Cometă). Melancolia și regretul sporesc cînd obiectul con
templației devine, în aceeași perspectivă a timpului, lumea 
celor dispăruți, comunicînd prin legături secrete cu cei vii. 
Ceață pe luncile toamnei, sau Octombrie stabilesc în mani
eră blagiană această corespondență ascunsă. Ea se relevă, 
fie sub forma aburului care colindă luncile toamnei, suflare a 
celor dragi dispăruți, fie cub forma unui circuit vital neîn
trerupt (ca în Părinții lui Plaga): „Compasul zilei se deschide- 
ngust. I Lumina e de lacrimă, de must, / De frunze tescuite 
în uncrop, / Ciorchine care plînge bob cu bob / Roada pădu
rilor prelinsă-n lin / Să bea cei însetați, din rădăcini, I Tă- 
cuții de sub glii, prin care noi / Ne-ntoarcem cu aprilul de 
seve în altoi...“.

Melancolia e dublată de un sentiment de împlinire, măr
turisit cu aceeași reținere, dar alcătuind una din constantele 
poeziei Iui Ion Brad. Din trecerea anilor poetul recoltează 
și satisfacții, are confirmarea unor certitudini. Ele sînt date, 
mai ales, de privirea trecutului colectiv, depozitar de tradi
ții și exemplar sub raportul demnității naționale, fon Brad 
cultivă evocarea trecutului depărtat, momentul genetic al po
porului, cu excelente rezultate în poezia sentențioasă, ale că
rei versuri sună răspicat ca un permanent memento : „Pe 
actul de naștere-vie pecetea, / Foamea de ființă, aprigă se
tea, I Decebal fiul scoborilor / Din Scorilo muntele, / Scorilo 
pădurea, / Scorilo regele ogor, / Decebal fiul, / Decebal ul
timul, I Decebal soarele răzvrătitor" (Decebalus per Scorilo). 

Aforistice sînt și concluziile trase din lecția istoriei, ășo cum 
ne întîmpină ele în Inscripție, exemplară, prin lapidaritătea 
cu care transmite sensurile conținute : „De febră, de neliniș
te nouă / Am deschis Istoriei cartea — / Drumuri iătă-nfoar- 
cere sînt două: / Libertatea și moartea!" în aceeași direc
ție organizează și poeziile dedicate țării, unele cu aparență 
de pastel, nereținîndu-se însă prin calitățile plastice sau pi
torești, ci prin nota de gravitate sentențioasă degajată. Isto
ria îndepărtată și contemporaneitatea se întîlnesc în imagi
nea oferită de patrie ca realitate fundamentală, exemplu de 
statornicie și durabilitate peste vicisitudini, așa cum o întîl- 
nim în Cîntecul Domelor, Țara sau Terra mater, adevărată 
cîntare imnică, oficiată solemn și liturgic : „Lumea îți caută / 
Semnul pe frunte / Scris întru laudă / Lui Kogaion-minte, / 
Olimpul dacilor, iluminatul, / Mirele tău, / Pavăza fiilor 
tăi, / Tatăl nostru, bărbatul, / Mumă țară, Cîntec, tăcere, / 
Inimile noastre ca stelele I La înviere / Te înconjoară'

Alături de filonul tradițional al liricii lui Ion Brad, se cu
vine o semnala o direcție de rezonanță modernă, asimilată 
organic formulei artistice a poetului, integrată personalității 
sale. Curgerea timpului generează nu numai melancolie sau 
conștiința unor împliniri ci și o neliniște, un cortegiu de în
trebări insolubile asupra destinului, asupra esenței liinței 
umane. Ion Brad rămîne mai departe o structură clasică, do- 
minîndu-și dramele interioare, Dar deși dominate, ele conti
nuă să existe, deschizînd calea îndoielilor. Nisip se face ex
presia naturii umane duale (selenară și lumească) imposibil 
de acordat : „Greu ne tîrîm / Unul spre altul: / Neliniștitul, 
lumescul tărîm / Și selenarul. înaltul. I Ceasul rîvnii, mult 
prea rîvnit, / N-o să mai vie. / Peste nisipuri, cu albul cuțit, I 
Pescărușul nu știu ce scrie". Relevînd profunzimea interioară, 
Ion Brad nu ajunge la strigătul disperat al angoasei. Echili
brul poetului se dovedește mai puternic, dar forța de explo
rare a adîncimilor se păstrează intactă, guvernată de lucidi
tate, organizată în adevărate demonstrații. Printre piesele an
tologice ale volumului, se cuvine citată Pîndă, excepțional 
sondaj al sufletului complicat și contradictoriu, cu înălțimile 
și căderile lui: „Atît de rău mi-e și atît de bine / De soarele 
care pîndește-n mine, I De lava otrăvită Ia amiază / Ce 
pînă-n miezul nopții, adine, iradiază / Improspătînd suflarea 
și sîngele în zori, / Ori biciuind cu spinii luminii, sfidători, / 
Lava cuvîntului, lava căderii, I Duhul tăcutei antimaterii. / 
Cuibărit în nevăzutul nucleu / Pe care se reazimă sufletul 
meu"

LIVIU LEONTE



CRITICA LITERARĂ COMPARATA
sau
REÎNTOARCEREA
Intr-o lume a contradicțiilor și a dezbină

rilor, cum este cea actuală, necesitatea unei 
sinteze, a unei noi unități este afirmată mereu 
mai frecvent. Această întrebare, formulată 
de Hermann Broch astfel: „Ce trebuie să 
facem ? se reîntoarce esteticul către etic, 
pentru ca acea unjtate a lumii să se refacă" 
(Dichten und Erkennen, Ziirich 1955, p. 350), 
a devenit obsesivă. Recenta carte a lui Jo
seph Strelka, Vergleichende Literaturkritik 
(Francke Verlag, Bern, MUnchen, 1970) o 
repune și încearcă un răspuns din perspec
tiva criticii literare.

Strelka nu este cel dintîi care vorbește 
despre „comparative criticism". Metoda e 
destul de veche și termenii înșiși erau fo
losiți cu mai bine de trei decenii în urmă, 
de pildă, de un Louis J. Mercier, dar în în
țelesul de analiză literară comparată.

Altfel decît istoria literară comparată, criti
ca literară comparată are drept obiect diferi
tele feluri și stiluri de teorie și critică lite
rară. Necesitatea criticii literare comparate re
zultă din realitatea criticii și teoriei literare 
contemporane. Un autor ca Rene Wellek. ci
tat frecvent de Joseph Strelka, vorbea despre 
o „confuzie (Verwirrung) de necrezut a lim
bilor" în critica literară, despre un „adevărat 
Turn al lui Babei" al criticii, ce pare a fi 
una dintre „nefericirile" culturii moderne. O 
posibilă sinteză este stimulată nu numai de 
această „confuzie", ci și de cealaltă realitate 
de la antipozi: existenta unor similitudini în
tre diferitele modalități de critică.

In Grundbergriife der Literaturkritik (Stut
tgart etc., 1965), Wellek scria că nu cunoaște 
nici o încercare de sinteză asupra criticii li
terare a secolului XX pe plan internațional. 
„Tocmai această internațională perspectivă este 
astăzi mai mult decît necesară — de aseme
nea și pe terenul criticii" (p. 227). Aici vrea 
critica literară comparată să-și fixeze contri
buția ei; dar Strelka precizează că fără a 
pretinde să ofere ceea ce dorea Wellek. ea 
va încerca să stimuleze conștiința de sine a 
științei literare. Ca și alți teoreticieni moderni 
(între alții, Ulrich Weisstein, Vergleichende 
Literaturwissenschalt Stuttgart etc., 1968, sau 
Hermann Glaser, Weltliteratur der Gegenwart, 
Frankfurt am Main, Berlin 1962), Strelka 
opinează că istoria literară comparată trebuie 
să fie completată de o teorie și o critică li
terară comparată. Aceasta din urmă tinde să 
fie un cîmp deschis experimentelor pentru 
metodele, ideile, conceptele comparate pe te
renul criticii literare. Desigur, această tenta
tivă de a folosi diversitatea în spiritul unei 
sinteze nu e nouă. Ceea ce se numește sinteza 
sau integrația metodelor revine deci în ac
tualitate, dar din alte perspective.

Joseph Strelka distinge în realizarea sin
tezei două trepte: a) situarea comparativă 
a diferitelor puncte de vedere și metode; 
b) obținerea unor diferite posibilități sau 
forme fundamentale de sinteză. Pe acest drum 
al sintezei există însă mai multe obstacole:

1) adesea criticul literar nu-și cunoaște 
destul propriul obiect și cultivă puțin (sau 
deloc) critica literară comparată a criticii și 
teoria literară comparată. Aici Strelka are vo
luptatea de a cita un fragment polemic din 
cartea lui Northrop Frye, Analyse der Lite
raturkritik, fragment pe care-1 considerăm 
demn de interes: „Fizica este un sistem or
donat de cunoștințe despre natură și cine 
studiază fizica spune că învață fizica, nu na
tura. Este necesar dar ca, asemenea naturii, 
arta să fie deosebită de studiul sistematic al 
artei. Pentru că este imposibil „să înveți li
teratura": se învață desigur despre ea, dar 
ceea ce, tranzitiv, se învață este critica lite
raturii. Astfel, cunoscutele dificultăți la „o- 
rele de literatură" izvorăsc din faptul că lite
ratura nu poate fi predat»: numai critica 
literaturii poate fi nemijlocit învățată. Litera
tura nu este un obiect de studiu ci un obiect 
al studiului. Faptul că ea se constituie din 
cuvinte, ne permite să o confundăm cu dis
ciplinele „vorbitoare". Cataloqînd critica drept 
o subdiviziune a literaturii, bibliotecile oglin
desc încă o dată această confuzie".

2) de asemenea, criticul se apropie adesea 
de operă nu ca un critic, ci ca sociolog, psi
holog, teolog, filozof etc.

3) problema valorii. întreaga critică, cea 
„clasică" (de ex. Lan son în Histoire de la 
litterature..., 1894, Av. prop., p. VII ș.a.) ca 
și cea modernă (de ex. Wellek în Grudbe
griffe...), menține ideea dificultății în fața va
lorii operei. Este invocată de aceea mereu me
toda comparativă în critica și istoria literară. 
Joseph Strelka, după o idee a lui Malraux, 
dezvoltată de Wladimir Weidle, consideră 
drept o mare șansăi a criticii posibilitatea u- 
nui „muzeu imaginar" al operelor literare în 
care critica literară comparată să poată cu
prinde opere ale tuturor popoarelor, timpuri
lor și stilurilor.

Două mari probleme rețin atenția autorului 
Criticii literare comparate în primul capitol al 
cărții (Vergleichende Literaturkritik und lite- 
rarische Symbolik. Zur literaturwissenschaftli- 

r chen Methodik) : valoarea literară și rapor
turile criticii literare cu alte discipline.

ESTETICULUI LA ETIC

istorie comparată a esteticii nonna- 
a gustului, pentru a încerca o crista- 
durabilului și a ceea ce rămine 
se schimbă. Tentativa este din 
(cele două curente estetice mai 
din ultimul secol: unul orientat

din 
nou 
im- 
mai

Este un loc comun, în această „viteză" a 
veacului, ideea referitoare la fluctuația va
lorilor și la confuzia lor. Joseph Strelka tinde 
către o 
tive sau 
lizare a 
ceea ce 
„veche" 
portante 
mult psihologic, altul mai mult filozofic, au 
cunoscut-o) dar situată la un alt nivel al 
evoluției ideilor. Estetica actuală a depășit 
înțelegerea operei ca „operă medicament' 
(Weidle), considerată de estetica ultimului se
col mai ales din perspectiva „efectului", a 
„influenței". „Acordul" estetic sau „dezacor
dul" (relații, în fond, superficiale cu opera) nu 
mai sînt nicidecum suficiente. Este necesară o 
abordare continuă a operei, abordare prin 
care există posibilitatea atingerii acelui sîm- 
bure al umanității din 
care merită descoperit 
criticii la uman este cu 
cu cît cititorul modern 

om, singurul adevăr 
Această întoarcere a 
atît mai semnificativă 
trăiește ceea ce nu

mea un critic german. Karl August HorsL
„die Aufsplitterung der kritischen Masstăbe*  
(fragmentarea „unităților de măsură critice). 
Concluzia lui Horst este că Lucrul și Cuvintul 
(conținutul și forma) trebuie să se intilnească 
în „spațiul umanului". Din nou o idee plun- 
rentenară: la noi. de pildă. Eminescu (în ar
ticolul Cultură și știință) o avea în urmă cu 
o sută de ani.

Relația criticii literare cu disciplinele vecine 
(istoria, filozofia, psihologia, sociologia, reli
gia comparată, folclorul, istoria artei, istoria 
muzicii, istoria științelor naturii) relație în a- 
fara căreia nu există „neatîrnare" în critică, 
este văzută de Strelka drept o necesitate im
pusă de fapte și, totodată, ca o cale spre uni
tatea imaginii omului și, implicit, spre o au
tentică Vergleichende Literaturkritik.

Ceea ce leagă critica literară cu disciplinele 
vecine și valoarea specific literară cu proble
matica valorii, înăuntrul diferitelor discipline 
este simbolul. Marii creatori de artă au vorbit 
adesea despre capacitatea unificatoare a sim
bolului. Iată de ce Strelka opinează că, ceea 
ce numește Wilhelm Emrich, „Symbolinterpre
tation" devine o metodă critică dintre cele 
mai importante. „Intrepretarea simbolică, scrie 
Hmrich, atinge adevărul poetic al unei opere 
dacă face evidente incomensurabilul simbolu
lui, tensiunea dintre sens și imagine... Orice 
interpretare rigidă limitează opera, îi răpește 
valoarea intrinsecă, transformă adevărul în 
adevăr parțial sau în neadevăr. Numai în 
menținerea tensiunii în actul interpretării, 
structura operei e luminată ca întreg" (Protest 
und Verheissung, Frankfurt am Main, Bonn 
I960, p. 56).

Simbolica literară, ca expresie a totalită
ții operei, aduce în discuție alte două con
cepte : miticul și misticul, dar in accepții pe 
care Strelka, voind să evite discuții inutile 
le precizează prompt: miticul este treapta 
acelei originare și naive unități și totalități 
pe care oamenii, prin dezvoltarea raționa
lismului, le-au pierdut; misticul este o formă 
sublimată a miticului, fără vreo legătură cu 
misticismul și cu întunecimile iraționalismu
lui; termenul este folosit in sensul in care 
Mușii vorbea despre o „taghelle Mystik" (mis
tică diurnă, „clară"), legată de ceea ce este 
transcendental, metafizic în adîncimile si
nelui. Această perspectivă simbolică asupra 
operei îi permite lui Wellek să propună 
ideea „nerealismului" artei pentru că „în
treaga artă este „creație" și plăsmuiește o 
lume proprie a înfățișărilor și formelor sim
bolice" (Grundbegriffe—, p. 182).

In capitolul al doilea al cărții. Despre opera 
literară și cunoașterea ei, Joseph Strelka dis
tinge două tendințe fundamentale In estetica 
actuală, amîndouă limitind deopotrivă opera: 
una către raționalizarea procesului cunoaște
rii estetice, prin metode statistice, lingvis
tice etc., cealaltă către intuiționism. Această 
dihotomie nu este singurul pericol al cerce
tării : mulți critici importanți au abordat și 
abordează opera mai ales din perspective 
filozofice sau teologice. Unicul teoretician 
care, după opinia lui Joseph Strelka, se men
ține riguros în domeniul științei literaturii și 
oferă o soluție problemei cunoașterii operei 
este Roman Ingarden, în Vom Erkennen des 
literarischen Kunstwerks Tubingen 1968.

Ingarden dă un înțeles foarte larg concep
tului de cunoaștere și actului cunoașterii o- 
perei. El vorbește despre cele două straturi 
ale limbii (idee desigur cunoscută) și. din a- 
ceastă perspectivă, consideră că actul cunoaș
terii se compune din trei momente ce se în
tregesc reciproc : a) cunoașterea preestetică a 
operei; b) perceperea estetică ce duce la „con
stituirea" propriu-zisă a operei; c) cunoaște
rea acestei concretizări în configurația ei va
lorică. O anumită tendință antiistoristă si an- 
tipsihologistă nu e radicală la Ingarden. El 
nu tăgăduiește apartenența operei la cadrul 
istoric, dar nu lasă cercetarea literară să cadă 
într-un relativism istoric total.

In concepția lui Ingarden valoarea esteti
că e fundată pe unicitatea efectivă a operei,

ca centru al realității, ceea ce, preci- 
Strelka, nu este un apel către eclec- 
ci voința către total, către totalitate, 
sinteză. Se poate considera 

într-un

dar, pe de altă parte, concretizarea 
ei (.die Konkretisation des literaris- 
chen Kunstwerks") depinde de „va
loarea*  cititorului. De aici, din a- 
ceastă valoare care o poate „modela" 
pe cea dintîi — garanția unor me
reu noi „chipuri" ale operei. Strelka 
precizează că Ingarden depășește in
tuiționismul vag și nelimitat al lui 
Bergson, Croce, Dilthey, fără a că
dea în cealaltă extremă, reducînd 
„concretizarea estetică" și „reconsti
tuirea" operei la un act exclusiv a- 

nalitic-raționalist de proveniență pozitivistă.
Toate acestea (mijloace, procedee, perspec

tive de abordare a operei) nu sînt decît 
„instrumente". „Prin coborîrea în adîncurile 
nepătrunse ale ființei, prin fantastica sonda
re a zonelor îndepărtate ale neconvenționa
lului și necunoscutului, prin descoperirea u- 
nor noi adevăruri, poezia oferă o imagine 
profetică a realizării unei mai bune, mal 
frumoase umanități. Căci poezia este — cîte- 
odată — mare și critica literară — cîteodată
— adevăratul profet al măreției ei" (Strelka, 
p. 63).

Cel mai important capitol al cărții (Univer- 
saler Humanismus... Zur Funktion und Mogli- 
rhkeit der Literaturkritik) se deschide cu a- 
ceastă întrebare: lumea se află într-o profun
dă schimbare; ce loc ocupă critica literară 
comparată în această schimbare în cadrul 
>■; ațelor spiritului în special și în cadrul u-
- anului în general? Toate cele șase curente 
■nportante ale criticii (pe care Wellek le

Cs inge în Grudbegriffe...): critica marxistă 
psihanalitică, critica lingvistică și stilistică, 
formalismul, critica mitologică, critica „exis
tențialistă*  pun. într-un fel sau altul, pro
blema umanismului. Astfel, critica literară 
comparată își află justificarea într-o sinteză 
a imaginii omului, într-o recucerire a uma
nului ----’ :
zează 
tism.
către 
modernă a Europei este, 
tentativelor ei de sinteză.

Dintre repetatele încercări „de 
integrare în forma unei totalități 
a lumii dintr-un punct de vedere umanist", 
Strelka citează trei exemple: cel al lui Pico 
-el al lui Emerson, cel al lui Hermann 
Broch. Exemplele se pot înmulți. Noi îl 
cităm pe cel al lui Eminescu, nu atît pentru 
că este mai puțin cunoscut, ci pentru a 
oferi o modestă replică limitării discuției, 
pe care Strelka pare a o menține întrucîtva 
dogmatic, la planul culturilor vestice. Intr-uu 
articol scris la douăzeci de ani, intitulat 
Cultură șl știință (titlu semnificativ pentru 
această dezbatere care implică și o dispută 
între spiritul științific și cel umanist), Emi- 
nescti avea perspectiva acestei sinteze, în 
spiritul căreia își va dirija, credem, întreaga 
creație. El scria între altele: „Cultura nu-i 
mărginită la un singur teren, ci o proprietate 
a ei, luată în sens mai înalt este universa
litatea. ca semn caracteristic distinctiv"... 
„...cultura în genere... e o parte a datoriei 
omului și a destinațiunii vieții sale..Intr-o 
chemare practică și morală nu mai zace adevăra
ta împlinire a vieții omenești, cultura... e— 
prepararea și după aceea ornamentul aces
teia. .. Fiece element al culturii trebuie să 
cultive într-adevăr. trebuie să formeze. să 
înnobileze ființa internă și arătarea exteri
oară a 
și mai 
sens și 
frumos 
puteri

In această mișcare către sinteză, locul cri
ticii comparate ar fi un fel de punct ar- 
chi medic din care creațiile poetice ar fi cu

că istoria 
fel, istoria

sinteză, de 
a vieții și

personalității.Omul e cel mai înalt 
nobil op de artă al naturii; intr-un 
mai nobil ar trebui să fie și cel mai 
op de artă al artei, al propriei sale 
creatorie. libere, conștii morale".

PETRU HARTOPEANU : „Căruțașii".

prinse, comparate și valorificate. Aceasta 
presupune desigur o depășire a granițelor 
înguste ale disciplinelor „hiperspecializate", 
dar, încă o dată, fără a fi o invitație la 
amatorism sau la eclectism.

Critica literară comparată, așa cum apare 
din cartea lui Strelka, depășește cu mult 
în semnificații nu numai așa-numita critică 
totală, dar chiar critica într-o reprezentare 
ideală (!) a ei: tendința acelei sinteze, a 
acelei unități a imaginii omului, voința de 
a participa la descoperirea unui nou uma
nism și a unei noi umanități, și mai ales 
voința de a participa la procesul schimbării 
pe care-1 trăiește omul modern, transformă cri
tica într-un act vital. Ceea ce-i lipsește lui 
Strelka este, credem, o autentică perspectivă 
totală: cele trei exemple din istoria culturii 
(Pico, Emerson, Broch) pe care se sprijină, 
aparțin toate spațiului vest-european și ame
rican, unui anume stil de cultură, unei anume 
Weltanschauung. Omul ca măsură a tuturor 
lucrurilor, această frumoasă iluzie a culturii 
europene (transmisă prin „moștenire" și cul
turii americane) poate oferi o cale sintezei, 
dar, se pare, nu cea care merge pînă la capăt. 
Experiența omului oriental care nu se con
cepe ca măsură a tuturor lucrurilor, poate fi 
aici utilă. Un exemplu, desigur nu cel mai 
semnificativ: un poet ca Tsurayuki (883— 
946), în același timp și primul critic al lite
raturii japoneze, profesa unele idei care vor 
circula în Europa modernă cîteva secole mai 
tîrziu : necesitatea echilibrului și 
lăți a vieții și a artei etc.

Desigur, este o contradicție în 
litatea europenizînd; sinteza este 
tată de ceea ce înseamnă omul-măsură a tu
turor lucrurilor, dar, nu este mai puțin ade
vărat că o privire lucidă asupra istoriei eu
ropene din ultimii 2.000 de ani cel puțin ar 
fi revelatoare pentru dovedirea acestui ade
văr : istoria culturii europene este, cu toate 
marile excepții care există, o continuă tră
dare a acelui ideal pe care Antichitatea i 
l-a așezat în față: omul ca măsură a tuturor 
lucrurilor.

Dincolo de caracterul uneori excesiv livresc 
al cărții, Joseph Strelka își caută locul și ca 
om în cadrul totalității, al sintezei pe care 
o vrea. El nu e mulțumit doar cu rolul de 
„trenă" a literaturii jucat adesea de critica 
literară. In acest secol al „emancipării", încă 
o dată critica literară își apără existența au
tonomă care singură: îi permite să participe la 
sinteză. Ceea ce ar fi în mod esențial criti
ca literară comparată, nu e atît o „discipli
nă" a științelor umanistice cît o atitudine 
de viață. Nevoia de sinteză pe care o afirmă 
critica literară comparată nu e atît o nevoie 
de „sistem" cît o expresie a necesității vi
tale a omului contemporan de a-și găsi un 
echilibru. Strelka știe și recunoaște că ideile 
fundamentale ale criticii literare comparate nu 
sînt cu totul noi, dar nu e mai puțin adevă
rat că, totuși, critica literară comparată nu 
există.

In epoca noastră, în ciuda unei reale frag
mentări a „corpului lui Osiris', în ciuda unei 
hiperspecializări care pare să marcheze vea
cul. tendința către sinteză nu lipsește. Critica 
literară comparată nu este, în acest loc, o în
treprindere utopică.

a unei uni-

a voi 
poate

tota- 
limi-
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știința conducerii

ȘEFI Șl SUBALT
Revoluția științifico-tehnică contemporană nu a modificat 

numai raporturile dintre om și natură,dar a influențat sen
sibil și evoluția raporturilor interumane, dintre om și seme
nii săi. Măsura unor astfel de mutații și imperative ale 
vieții sociale contemporane ne este dată nu numai de avîn- 
tul fără precedent al sociologiei și psiho-sociologiei, dar și 
de eforturile mereu sporite ale factorilor instituționali de a 
perfecționa formele de organizare și conducere a procese
lor vieții sociale, de a aborda Intr-un chip nou, mai uman și 
mai eficient, raporturile formale și nonformale dintre fac
torii decizionali și cei executivi de pe diferite paliere ale 
vieții sociale. Din această perspectivă, am Întreprins o in
vestigație asupra naturii relațiilor psihosociale, intramicro- 
grupale de sens vertical, adică dintre șefi (leader!) șl sub
alternii lor, în mai multe microgrupuri socialiste de muncă 
din domeniul industriei.

Chestionînd subiecții microgrupurilor eșantion asupra ca
racterului relațiilor dintre ei și șefii microcolectivelor din 
care făceau parte (echipe, ateliere, brigăzi etc.), am aflat că 
ele se prezentau în acel moment în felul următor: Dintre 
cei 253 subiecți chestionați, un număr de 200, adică 79%, 
au afirmat că relațiile dintre ei și șeful lor imediat sînt 
bune (87) și foarte bune (113). O parte dintre subiecți au 
declarat însă că se află In relații nefavorabile cu șefii lor 
ierarhici. Recunoașterea existenței unor relații negative, ne
satisfăcătoare, s-a făcut direct (4 din 253), sau indirect (25 
din 253), sau sub forma refuzului de a-și exprima opinia (24 
din 253) de către un număr de 53 subiecți, adică 21%, din 
numărul total al celor care au participat la cercetarea noas
tră.

Structura acestor genuri de raporturi psihosociale, nu 
este aceeași în fiecare microgrup eșantion. Nu am semnalat 
nici un microgrup care să fie format numai din raporturi 
preferențiale sau numai din relații conflictuale. Manifestarea 
lor, activă sau latentă, este inegal afirmată atit din punctul 
de vedere ai spațiului, cît și al timpului social, ele cunos- 
cînd deci o mare diversitate de forme, intensități și durate 
de existentă.

Din cei 253 subiecți, un număr de 80 (31%) afirmă că 
șefii lor preferă Îndeosebi ,,metodele de convingere", iar 28 
(11%) consideră că șefii lor folosesc cu precădere „meto
dele de constrîngere". Totodată, 115 (45%) subiecți sînt de 
părere că șefii lor slnt „apropiați", iar 8 (3%) că responsa
bilii lor sînt „distanți". Restul subiecților s-au abținut de la 
răspuns, sau au afirmat în mod direct că nu pot să-și expri
me opinia.

Interpretarea fenomenului, chiar numai din perspectiva 
acestor date, ne prilejuiește cîteva constatări importante asu
pra caracterului și valorii metodelor folosite în microgrupu- 
rile noastre eșantion. Am constat că, în vederea organizării 
grupului de muncă, unii responsabili sau șefi, și aceștia sînt 
de fapt majoritatea, îmbină în mod fericit exigența, spiritul 
autoritar cu atitudinea de comprehensiune, de apropiere 
față de membrii grupului respectiv. Alții, cei mai puțini, 
dar încă existenți, vor să-și formeze și să-și mențină autori
tatea exclusiv printr-o comportare adeseori exagerat de dis
tantă, și chiar lezantă față de membrii grupului pe care-i 
conduc.

Ni se pare util să menționăm și faptul că cei mai mulți 
dintre microșefii anchetați de noi care nu se bucură de 
popularitate sînt bine pregătiți profesional. Faptul că nu din 
pricina necunoașterii meseriei, a eventualei incompetențe 
profesionale, sînt lipsiți de popularitate, demonstrează o 
dată mai mult că, pentru ca o persoană să fie promovată 
într-o funcție de conducere, trebuie să posede în afară de 
calitățile profesionale și o temeinică cunoaștere a metode
lor psiho-sociale de conducere, a stilului de organizare și 
dirijare științifică a proceselor vieții sociale.

Fără a ignora rolul altor factori, și cu deosebire a celor 
de ordin tehnico-economic, care sînt determinant:', în ulti

mă instan{ă, trebuie să arătăm că 
astfel de raporturi psiho-sociale po( 
influenta direct sau indirect asupra 
volumului și calității producției, a- 
supra productivității muncii so
ciale. Deși evidența întreprinderilor 
cercetate ni s-a părut deficitară 
pentru reflectarea precisă a dina
micii și eficienței activității ' fiecă
ruia dintre microgrupurile noas
tre eșantion, dalele obținute ni 

se par totuși suficiente și semnificative din acest 
punct de vedere. Pentru exemplificare, ne vom referi 
doar la rezultatele a două dintre microgrupurile eșantion, la 
care se schimbaseră șefii de aproximativ șase luni și a căror 
producție a fost comparată cu cea obținută sub vechea con
ducere, pe o perioadă asemănătoare. Avlnd în fruntea sa 
un șef bine pregătit profesional și cu o mare capacitate de 
influențare pozitivă a subalternilor, microgrupul A de la 
F.M.U.A. București a reușit să sporească, în numai o jumă
tate de an, productivitatea la montajul strungurilor Carusel 
cu mai mult de 30%. Dimpotrivă, apariția unor disensiuni 
în cadrul microgrupului B de la laminorul de 6 țoii (Uzi
nele „Republica"), înrăutățirea relațiilor dintre membrii și 
noul șef al acestui microgrup s-a soldat printr-o scădere a 
productivității muncii cu circa 25% în decursul aceleiași pe
rioade de timp, făcînd necesară adoptarea unor măsuri cores
punzătoare (înlocuirea șefului, mutarea în alte echipe a 
unor membri indisciplinați etc.).

In plus, ni se pare, de asemenea, demn de remarcat și 
faptul că deosebirea de relații psihosociale existente în mi
crogrupurile susmenționate se exprimă și prin modul diferit 
de manifestare a altor indici ai activității. In timp ce în 
primul (microgrupul A de la F.M.U.A.) am semnalat o in
tensă preocupare pentru investiții, raționalizări, competiții, 
buna gospodărire a locului de muncă etc., în cadrul celui de 
al doilea (microgrupul B de la Uzinele „Republica") astfel 
de preocupări lipseau, sau se manifestau parțial.

Datele cercetării noastre, sumar abordate mai sus, ne 
conduc la cîteva concluzii. In astfel de microgrupuri, între 
șefii și subalternii lor pot apare și predomina nu numai re
lații preferențiale (de simpatie, de colaborare etc., ci, uneori 
și raporturi psiho-sociale cu caracter conflictual (de anti
patie, opoziție, dușmănie etc.). Natura unor atari conflicte 
este de regulă de ordin moral și profesional și rezidă, după 
cum am remarcat, cel mai adesea în limitele personalității 
microșefului grupului dat, în modul inadecvat de a concepe 
și exercita funcția sa. Astfel, sînt unii microșefi care prin 
întreaga lor activitate au dovedit că n-au aptitudini (absența 
capacității de gîndire matură, a voinței de acțiune, incapaci
tate de a da exemplu personal etc.) pentru actul conducerii 
unui microgrup social ascendența lor în astfel de funcții fiind 
adeseori rezultatul fie al dorinței lor de parvenire, fie al 
unei presiuni exterioare, conștiente sau inconștiente, inte
resate sau dezinteresate. Alții determină astfel de conflicte 
datorită unei accentuate lipse de instrucție și educație : insu
ficienta pregătire profesională, necunoașterea principiilor 
și normelor de bază ale organizării și conducerii unui mi
crogrup social; a frustrării autorității subalternilor săi prin 
dădăceală sau amestec în treburile lor interne ; ori, în 
sfîrșit, ca urmare a încălcării normelor elementare ale 
conduitei civilizate în societate (ex: neștiința sau refuzul 
de a folosi în raporturile cu subalternii a verbului „te 
rog", sau apelativelor „D-ta“, „D-voastră"). In sfîrșit, la 
alți microșefi astfel de tensiuni sau conflicte sînt generate 
pur și simplu de starea de „angoasă" și iritare pe care o 
Încearcă aceștia atunci clnd capătă conștiința șubrezeniei 
autorității personale inclusiv a .scaunului* pe care stau, 
clnd sînt dominați de teama pierderii privilegiilor de care 
beneficiază etc.

„Dacă vrei să-ți exerciți influența asupra celorlalți oa
meni — spune K. Marx — trebuie să fii un om cu o capa
citate reală de stimulare și de antrenare a celorlalți oa
meni. Fiecare din relațiile tale cu omul... trebuie să fie o 
anumită exteriorizare a vieții tale individuale, corespun
zătoare obiectivului voinței tale" („Scrieri din tinerețe", 
ed. 1966, p. 606).

Evitarea prezenței în funcția de leaderi ai microgrupu
rilor a unor astfel de oameni și implicit intronarea pesie 
tot a stilului democratic, cooperativ de conducere, speci
fic socialismului, capabil să asigure climatul moral favora

bil este posibilă, după opinia noastră, numai pr.n aac&o- 
rea unui complex de acțiune privind selectarea, fardarea

i și promovarea cadrelor în deplină concordar.Jj cu ex.ger.- H
țe'Ie managementului contemporan.

Intrucît o bună operațiune de selectare, formarea etc. a 
cadrelor nu poate fi realizată decît de niște cadre care au 
fost ele însele selectate, formate sau reciclate adecvat, 
apare strict necesară introducerea în planurile de lnvă- 
țămînt ale instituțiilor universitare (îndeosebi cele cu 
caracter tehnic, economia etc.), ale școlilor post liceale, 

' profesionale etc.', a unor cursuri speciale obligatorii (ex. 
Psiho-sociologia relațiilor umane, Bazele științei conduce
rii vieții sociale etc.) cuprinzînd principiile și tehnicile mo
derne de cunoaștere, recrutare și utilizare eficientă șl 
umanistă a omului, ca principală forță de producție.

O asemenea măsură ar trebui apoi completată prin ex
tinderea acțiunii de înființare a laboratoarelor psihoso
ciologice în întreprinderile economice (cel puțin în cele 
mai mari, deocamdată). Eficiența unor astlel de laboratoare 
— neprețuit ajutor pentru realizarea unei juste politici de 
cadre de către conducerea întreprinderii date — ar spori 
considerabil dacă între procedeele și instrumentele lor 
curente de cercetare (psihoprofesiograme, ergograme, psi- 
hodiagrame etc.) cerute de selectarea, promovarea și for- . 
marea cadrelor, a salariaților în general, ar reuși să ela- ' 
boreze principiile, normele și instrumentele corespunză
toare realizării unor asemenea operații ca ; notarea lunară 
de către fiecare șef a modului de comportare (profesio
nală, morală etc.) a subalternilor microgrupurilor de mun
că ; examinarea periodică a șefilor microgrupelor de mun
că din punctul de vedere al exigențelor capacității de 
conducere; realizarea unui fond de cadre de rezervă pen
tru fiecare post de conducere a microgrupurilor de muncă. 
Ținînd seama de amploarea și complexitatea unor astfel 
de lucrări, ce se pot extinde și la alte nivele ale siste
mului nostru de organizare, ca și de posibilitatea înființă
rii în scurt timp, în majoritatea întreprinderior și insti
tuțiilor din țara noastră, a unor asemenea laboratoare ca 
și a unor Centre și Oficii județene și interjudețene de 
orientare școlară și extrașcolară, ne punem o legitimă 
întrebare: poate oare asigura Ministerul Invățămîntului, 
în timp optim, pregătirea specialiștilor necesari acestui do
meniu ? Este oare suficient numărul de 20—25 studenți
anual cu care este, de exemplu, planificată secția de so
ciologie și psihologie a Universității „Al. I. Cuza" ?

In formarea șefilor microgrupurilor de muncă ia nive
lul exigențelor managementului modern, un rol important 
l-ar avea după opinia noastră, și elaborarea unui cod 
axiologic al microconducătorului social, un îndrumar prac
tic cuprinzînd principiile și normele elementare de ordin 
profesional, etic etc. ce trebuie să stea la baza actualității 
și comportamentului microșefilor, In relațiile lor cu subal
ternii. întemeiat pe datele științei și tehnicii moderne, pe 
achizițiile sociologiei, psihologiei și pedagogiei contempo
rane, un astfel de cod axiologic trebuie să asigure, în A
esență, respectarea ruguroasă a două principii: principiul “ 
eficienței economice și principiul umanismului socialist.

Respectarea unor astfel de principii implică, desigur, lua
rea în considerație a numeroase aspecte și laturi ale rela
țiilor interumane. Dintre acestea ne mărginim a schița 
doar cîteva exigențe. Totul depinde de capacitatea celui 
care conduce oamenii, de a dezvălui filonul de aur al per
sonalității fiecăruia — chezășia repartiției omului potrivii 
la locul potrivit. Aceluiași scop îi servește, de asemenea 
și cerința ca oricare microșef să nu uite niciodată că nici 
unui subaltern nu-i poate fi indiferent: cine-1 conduce ? 
(de ce prestigiu profesional și moral se bucură șeful); 
cum îl conduce ? (cît de competente și omenești sînt me
todele folosite de șef în organizarea muncii și realizarea 
climatul moral favorabil acestuia); și încotro îl conduce? 
(care sînt avantajele materiale și morale, generale și 
morale, generale și personale ale activității prezente și 
viitoare în cadrul microgrupului dat).

Organizarea unor dezbateri largi și fructuoase asupra 
problematicii managementului modern în general, și a 
implicațiilor sociologice, psihologice, pedagogice, economice 
etc. ale conducerii microgrupurilor de muncă, ar con
tribui după opinia noastră, la optimizarea formelor și 
metodelor de organizare și conducere la nivelul micro
grupurilor de muncă.

VASILE CONST. CIOCÂRLAN j

DINAMISMUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI
(Continuare din pag. 1} 

minte chimice, fibre și fire sintetice și multe 
altele, afirmă consecvența unei orientări, a 
unei concepții fundamentale promovate de 
Partidul Comunist Român. Viața confirmă ast
fel, cum numai faptele o pot face, justețea 
politicii neabătute a partidului de industriali
zare socialistă a țării, de înfăptuire, în acest 
scop, a unui vast program de investiții am
plificat de la 88 miliarde lei în perioada 
1956—1960, la 186,5 miliarde lei în intervalul 
1961—1965 și la 280,5 miliarde lei în anii ul
timului cincinal. Numai o asemenea politică 
explică mărețele noastre realizări, însuflețirea 
cu care oamenii muncii îndeplinesc obiecti
vele stabilite de partid, conferind economiei 
românești o dinamică apreciată și consemnată 
ca atare. Numai o asemenea politică explică 
cum de a fost posibilă creșterea potențialului 
industrial al țării în anul 1970, de peste 11 
ori mai mare decît în 1950 și de 17 ori decît 
în 1938. Și tot numai o asemenea politică ne 
dă cheia înțelegerii faptului că ponderea in
dustriei în venitul național — această viste- 
rie a dezvoltării și bunăstării — a ajuns în 
prezent la 60 la sută.

Efective realizări consemnează retrospec
tiva cincinală și în domeniul agriculturii. Ca 
urmare a eforturilor făcute de stat pentru mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a acestei 
ramuri, producția agricolă globală a țării în 
primii trei ani ai cincinalului, a fost, în me
die, cu circa 24 la sută mai mare decît media 
anilor 1961—1965. în înfruntarea cu condițiile 
climatice nefavorabile din ultimii ani, cărora 
li s-au adăugat consecințele nefaste ale inun
dațiilor din anul trecut, agricultura noastră 
socialistă și-a dovedit forța și vitalitatea. Spre 
creșterea acesteia converg programul națio
nal privind dezvoltarea zootehniei, precum șl 
cel privind gospodărirea rațională a resurselor 
de apă, ca și celelalte măsuri referitoare la 
îmbunătățirea activității de conducere a agri
culturii.

în general, creșterea eficienței economice 
— subliniată la Congresul al X-lea al parti

dului drept factor hotărîtor al dinamismului 
economic — a făcut obiectul unei permanente 
preocupări. Am fost cu toții martorii unei suc
cesiuni de măsuri tinzînd la crearea unei 
structuri organizatorice mai bune, la organi
zarea modernă a producției și a muncii în toa
te întreprinderile, la punerea în valoare a 
rezervelor existente privind creșterea produc
tivității muncii, reducerea prețului de cost, 
sporirea rentabilității și a beneficiilor.

Așadar, la capătul unei perioade de muncă 
și de efort creator, înregistrăm nu numai ci
frele unui bilanț îmbucurător, ci și noile di
mensiuni ale realității economice românești 
Tocmai de aceea sîntem azi în măsură să ne 
propunem țeluri mai înalte, să privim anii ce 
vin ca pe o etapă esențială în ridicarea cali
tativă a muncii în toate domeniile. Evidențiind 
acest proces, în cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 16 
decembrie 1970, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia: „Caracteristica principală a planului 
pe 1971, ca de altfel a întregului cincinal vi
itor, este însă punerea în centrul preocupării 
organelor de partid și de stat, a tuturor oa
menilor muncii, a obiectivului ridicării calita
tive a activității economice în toate domeniile 
Această caracteristică generală va trebui să 
fie pe parcurs tot mai mult accentuată. Creș
terea eficienței economice, asigurarea unei 
calități superioare a produselor, sporirea pro
ductivității muncii slnt pînă la urmă proble
mele esențiale ale economiei, de buna lor so
luționare depinzînd însăși dezvoltarea cu suc
ces a societății noastre socialiste în viitor".

Procesul amplu de dezvoltare și moderni
zare a economiei noastre naționale și în pri
mul rînd a industriei a dus, în perioada ulti
milor ani mai cu seamă, la profunde mutații 
în structura comerțului exterior românesc. De 
unde în 1950, produsele industriale reprezen
tau doaT 7,2 la sută din exporturile României, 
ele ajung în 1960 la 24,6 la sută, apoi în 
1965 la 36 la sută pentru ca în 1970 să con
stituie aproape jumătate din volumul produ
selor românești achiziționate pe piețele 

externe. Este o realitate ce demonstrează cu 
prisosință orientarea fermă a politicii partidu
lui în direcția punerii în valoare în modalități 
superioare, moderne a energiei poporului și a 
resurselor materiale ale țării In 110 țări cu 
care întreținem schimburi economice produse
le purtînd însemnul „Made in Roumanie", 
sînt bine cotate fie că e vorba de mașini- 
unelte, de utilaj energetic, electrotehnic, pe
trolier, de tractoare, de produse chimice sau 
de larg consum

într-un moment în care am încheiat un cin
cinal și începem altul nou, cînd apropiata a- 
niversare a semicentenarului partidului ne o- 
bligă a ne supune conștiința unui exigent 
examen, e poate firesc să ne punem între
barea : unde ne situăm noi cei douăzeci de 
milioane de români în concertul popoarelor ? 
Incercînd să răspundem acestei întrebări, nu 
putem să nu pornim de la constatarea că am 
străbătut un drum lung, drumul de la o socie
tate care prin structură și tehnică ținea mat 
mult de secolul trecut, la o societate de tip 
industrial și mașinism proprie vremurilor 
noastre. Dacă sub unele aspecte sîntem încă 
în urmă față de cei aflați și în trecut înain
tea noastră, am intrat, în ansamblu în aceeași 
lume cu statele dezvoltate, evoluăm pe coor
donate similare, am deprins vorbirea limba
jului universal al progresului economic. Gîn- 
dim creșterea în termenii industriei, ai tehnicii 
și procedeelor mai noi. Mergem cu pași siguri 
pe căile deschise de revoluția tehnico-știin- 
țifică, ale automatizării, ale conducerii proce
selor tehnologice și economice pe bază de 
ordinatoare, căile producerii sintetice a zeci 
și sute de noi materii prime. însăși conduce
rea, organizarea și gestiunea la toate nivelele 
sînt reașezate în lumina conceptelor pe care 
le recomandă nu bunul simț și rutina, ci ști
ința. Unde ne situăm noi astăzi ? Este ade
vărat, încă departe de plutonul celor mai dez
voltate țări, dar pe magistralele progresului 
contemporan, pe drumurile largi ale civili
zației și prosperității. Și acesta este esenți
alul. Pentru că pe aceste drumuri ne depla
săm în ritmuri care ne situează printre cele 
mai dinamice țări din lume. Cincinalul în 
care am intrat marchează noi înălțimi pe ca
lea ascensiunii noastre: creșterea producției 

industriale într-un ritm mediu anual de 10 
—11 la sută, a producției agricole globale de 
6—7 la sută, a venitului național de 10—11 
la sută etc. Le vom atinge ? Neîndoielnic. Nu 
numai pentru că ele reprezintă continuarea 
logică a creșterii noastre de pînă acum dar, 
înainte de toate, pentru că partidul nostru a 
dat societății românești structuri, țeluri și 
impulsuri care fac ca economia noastră să 
constituie un organism viguros, cu o rara ca
pacitate de a asimila și genera progresul.

Progres marcat de însăși prezența noastră 
pe platforma superioară a unui nou cincinal.

PETRU HARTOPEANU : „Peisaj din Sighișoara*.



UMOR INVOLUNTAR !
Editura Didactică și Pedagogi

că a tipărit un fel de manual 
auxiliar pentru școala generală și 
liceu, care cuprinde principalele 
nofiuni de compoziție și stil. O 
asemenea apariție putea fi un e- 
vemment ; un asemenea manual 
(mai aies dacă ar fi avut Și cî
teva noțiuni de retorică) trebuia 
să umple un gol important în li
teratura de specialitate. Nu este 
insă, din păcate, și cazul cărții, 
lui Ion Covrig, (redactor : Preda 
Hristea ; referenți : Buhai Petre, 
Popescu Florin).

Autorul pornește de la ideea 
că „fiecare lucrare (literară, n.n.) 
oqiiadește un aspect din realita
te (amplu sau restrîns de (sic I) 
pîteva elemente), fie că această 
realitate este concretă și contro

labilă, fie că e imaginară, plăs
muită de autor (1). Comentînd în 
continuare compoziția operei lite
rare, autorul nu uită celebra 
„temi"', care cuprinde „aspecte 
multiple și variate din realitate, 
pentru că viața este complexă, 
bogată. în situații, întîmplări și 
evenimente, ridică probleme nu
meroase pentru om și-i impune 
atitudini* 4, nu uită „ideea", iai 
despre poezie ne învață că 
„...este aceea în. care autorul în
fățișează priveliști din natură, oa
meni, fapte și întimplări cu in
tenția de a emoționa pe citi
tor' (p. 14). Scriitorii sint apre- 
ciați după .îndeminare", ca si 
cum arta literară ar semăna cu 
împletitul nuieleior, iar .subtili
tatea*  gtndirii lui Ion Covrig este 
evidență intr-o afirmație ca a- 
ceista : .Portretul (literar, n.n.) 
se aseamănă cu o fotografie S» 
cu un portret pictat*  (p. 34). In 
ansamblu! său, volumul este sa
vuros prin umorul involuntar iz-

nici una dintre bibliotecile din 
țară nu are colecția întreagă). 
In al doilea rînd, este mai u- 
șor de urmărit apariția și evo
luția unor idei, a unor scriitori 
(Negruzzi, Kogălniceanu) sau a 
„Daciei literare" — cea mai în
semnată revistă literară româ
nească din prima jumătate a se
colului trecut.

Semnatara acestei foarte bune 
ediții, mulți ani șefa serviciului 
bibliografic al Bibliotecii Cen
trale Universitare „M. Emines- 
cu" din Iași, a dovedit. în a- 
celași timp, răbdare, pasiune și 
pricepere. Oricine va fi de a- 
cord că redarea unui text tipă
rit cu litere chirilice )chiar dacă 
este din veacul trecut), în al
fabet latin este o operațiune 
care cere, înainte de toate, o 
concepție clară cu privire la va
lorile semnelor chirilice. De fapt, 
aici au greșit mulți editori și, 
nu ne îndoim, vor mai greși. 
Contribuțiile de pînă acum pri*  
vitoare la interpretarea semnelor 
vechilor noastre manuscrise sau 
tipărituri nu au dus la stabili
rea unui punct de vedere co
mun. O ediție facsimilată su
plinește această lacună : citito
rul obișnuit se va limita la ci
tirea textului transcris cu ca
ractere latine, iar cercetătorul 
interesat va avea și textul au
tentic.

Interesul specialiștilor si pu
blicului își găsește justificare 
în faptul că ele constituie, în 
primul rind. un important in
strument de lucru și, în același 
timp, un mijloc de informare

Ne aflăm. în domeniul ediții
lor facsimilate, încă la început, 
dar este vorba de un început 
bun. care obligă. Sîntem infor
mați că trebuie să apară o edi
ție asemănătoare a jîaciei lite
rare". Editura .Minerva" a în
scris în planul său De anul 1971. 
în seria .Manuscript", cîteva 
volume selective care vor fi ti
părite în facsimile dună manu
scrisele unor mari scriitori ca : 
Alecsandri, Eminescu, Sadoveanu. 
Se impune pregătirea unor edi
ții facsimilate a Psaltirii Scheie ne

1. Din perspectiva cadrului ideo
logic deschis de partid în raportul 
la cel de-al X-lea Congres, care 
este contribuția adusă de filozofia 
și sociologia din țara noastră în 
clarificarea problemelor ideologice 
fundamentale ale epocii contempora
na?

2. In ce constă — vizînd această 
problemă în contextul realităților 
societății noastre — conținutul ra
portului dintre politic și filozofic t

3. In ce măsură actuala cerce
tare filozofică și sociologică roma
nească, privită în raport cu coordo
natele definite de partid pentru do
meniul abordării problematicii uma
ne, răspunde obiectivului de a ana
liza omul societății noastre socia
liste, semnificația sa ?

4. Care sînt problemele de strin
gentă actualitate ale societății noas
tre, asupra cărora atît filozofia cit 
și întregul ansamblu al științei so
ciale trebuie să se pronunțe, pen
tru a contribui la definirea lor?

semicentenar

MARXISMUL
Șl SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ

vorit din definiții formulate ca
cofonic, din folosirea unor for
are de plural ca mesagii, mono- 
fonge. din fraze lipsite de sens 
say. formulări ca : .ele 
bătrînului Dracea) sînt 
ua muribund cu limbă 
te nu (P 39). ori : 
cînd a apărut în societate, vor
birea a avut o finalitate practi- 

ajutat pe oameni să se
i și să comunice între ei în 

___ muncii (!!) și în socie
tate.-.. * (p. 93). Dacă ar fi să
continui citatele, ar trebui sa re
produc aoroape integral volumul. 
Spun .aproape", deoarece auto
rul și citează. Citează copios, 
pagini întreai din diverși autori 
(nu prea multi), cu o tehnică a 
citatului cu totul si. cu totul ori- 

*“■ q^nală; amintind felul cum se fac 
unele referate la consiliile peda- 
qogice, prin colaj (v. pp. 44—45, 
100—101. 106, 106—107), uneori
neobservînd faptul că citează a- 
lăttfri 
puse, 
limbii literare.
despr?
cuprind reluarea pedestră a con
ținutului. pe puncte, o parafra
zare hilară în care uneori se 
colaborează cu scriitorul (v. p. 
54), sau comentarii fanteziste de 
genul celor despre 
mnnu (o.

Umorul 
volum ne 
facem cu 
Hristea, 
înghită absurditățile Iui Ion Co- 
vriq convinși fiind (ah, autori- 

__tatea literei tipărite I) că por- 
J^^retul artistic e tot una cu fo- 
^^B)urafia. că un scriitor cînd e- 
^^aborează o operă își stabilește 

îrttîî conținutul „tematico-ideolo- 
gfc", apoi face un plan „me
todic" și scrie cu .îndeminare" 
texte pe care să le masacreze 
Ioq Covrig ? Problema este attt 
de gravă încît. uitînd că volu
mul lui Ion Covrig a reușit să 
ne. amuze, lăsînd. la o 
orice etichetă, întrebăm 
serios atît E.D.P. cît și 
sterul Invătămîntu’ui ce se 
fade pentru 
volumul 
și stil"

• elevi?

•
jcă : a a 
lițeleagă 
citripu’ r

i

(cuvintele 
spuse de 
de moar- 
....atunci

a Codicelui voronețean, a Psalti
rii în versuri a lui Dosoftei și 
încă a multor cărți de însemnă
tate capitală.

Prefața volumului, semnată de 
Al. Andriescu, accesibilă, bogaj 
tă în idei și observații, merită 
pe deplin calde aprecieri.

ION POPESCU

NAPOLEON
două păreri diametral o- 
ca cele despre originea 

Nu mai vorbim 
comentariile Ia texte, care

Inner și de-
50) sau Faust (p. 88). 

involuntar al aceshii 
amuză. Dar elevii ? Ce 
elevii, tovarășe Preda 

că ei vor fi nevoiți să

parte 
foarte 
Mini- 
poate 

ca absurditățile din 
.Noțiuni de comnoziție 
să nu ajungă pînă Ia

ION CEAUȘAN

Dezbaterea inițiată în revista 
CRONICA. în cadrul căreia se ur
mărește realizarea unui .dialog des
cins al confruntării de idei*  refe
ritor la filozofia și sociologia ro

mânească. o socotesc deosebit de utilă. 
Este bine ca din cînd in cînd, fiecare 
dintre cei care lucrează In aceste dome
nii să-și facă bilanțul șt în același timp, 
să-și traseze cu precizie jaloanele dru
mului care poate duce la realizarea o- 
biectiveior propuse. Totuși, sarcina ce 
și-o asumă CRONICA este foarte difici
lă din mai multe motive : a) pentru că 
abordează două domenii largi — filozo
fia și sr>ciologia. și, dat fiind spațiul de 
care dispune, există riscul de a rămîne 
la suprafața problemelor; b) limitînd dez
baterea numai la realizările obținute în 
perioada de un an și jumătate, cît a 
trecut de la al X-lea Congres al parti
dului nostru (fără să ținem seama că 
cercetarea propriu-zisă presupune un a- 
numit timp, iar publicarea rezultate
lor un timp nejustificat de lunq) se 
poate ajunge la unele concluzii pripi
te. Iată de ce credem că inițiativa 
revistei CRONICA trebuie s-o socotim, 
doar un moment al unei dezbateri ce 
se va amplifica.

Oprindu-ne doar la sociologie, sub
liniem că în ultimii ani s-au obținut 
rezultate ce merită o apreciere pozi
tivă. A fost depășită situația Cînd, în 
general, lucrările erau formate din 
compilări și preluări ale unor texte 
clasice sau documente de partid, cînd în 
loc de investigație științifică aveam d<< 
a face cu ilustrativism „sociologic", cu 
căutarea unor fapte care să justifice 
teze, si nu cu teze si ipoteze rezultate 
din investigarea științifică a faptelor. 
In fond s-a produs o mai mare apio- 
piere a cercetătorului de realitățile eta
pei, întelegînd prin aceasta problema
tica noastră internă, dar și cea Iarnă, 
internațională.

Au fost efectuate investigații ample, 
cu forțe concentrate, asupra omului

văzut în complexitatea sa internă, a- 
supra fenomenelor ce le generează mo
dernizarea agriculturii și industrializa
rea socialistă în generat Lucrările pu
blicate, mai ales cele din anul 1970, ne 
arată că sîntem pe un drum bun.

Cînd în 1965, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne atrăgea atenția asupra 
rolului ce trebuie să-l joace sociologia 
In procesul construcției societății noas
tre socialiste, ne cerea să rupem cu o 
serie de racile: dogmatism; preluarea 
necritică a unor formule, poate vala
bile undeva, dar nu și la noi etc In 
afară se cerea să fim noi înșine, să 
studiem și să înțelegem fenomenele așa 
cum sînt ele, și pe această bază să tra
gem concluzii care privesc prezentul 
și viitorul lor. Pentru a realiza acest 
lucru s-au depus eforturi mari pe pla
nuri multiple: pregătirea cadrelor și 
organizarea instituțiilor ; îmbunătățirea 
programului de cercetare, al stimului 
de finanțare a cercetării și remunera
rea cercetărilor etc. Ce-am realizat ne 
bucură, dar în același timp ne dă și 
posibilitatea să reflectăm asupra locu
lui în care ne aflăm.

In ceea ce privește cercetarea pro
priu-zisă, sociologii sînt deficitari la 
capitolul tehnic de înregistrare și pro
cedee de prelucrare. Același lucru se 
poate afirma și referitor la formularea 
ipotezei și pregătirea cercetării. Ati
tudinea greșită de după 1948 avută față 
de sociologie a lătsaț urme prea adîncf 
ca să poată fi corectată ușor.

Sîntem deficitari și în problematica 
investigată. Există capitole întregi care 
nu sînt acoperite de sociologii români. 
Sociologia religiei, sociologia militară, 
sociologia științei, sociologia cultu
rii, și a culturii de masă în special, 
sociologia relațiilor internaționale, so
ciologia dezvoltării și a țărilor în curs 
de dezvoltare, ca să ne oprim doar la 
cîteva exemple, sînt sfere neabordate 
la noi.

Cînd este vorba de fenomenul intern, 
nu ne gîndim în primul rînd la asper- 
tele pur teoretice, ci la cele care vizea
ză investigația de teren, singurele care 
te pot pune în situația să spui ceva 
nou, care să ajute organele de decizie 
în munca lor plină de răspundere. Dar 
noi încă nu reușim să depășim peste 
tot studiul constatativ și să trecem la 
prospectivarea socială, la înteleqerea 
deplină a semnificației umane a unor

valori, a unor tendințe în dezvoltare, 
și de aici să trecem la elaborarea unor 
variante de ODtimare socială a muncii 
noastre în perspectivă.

Ca să fim sinceri cu noi înșine, tre
buie să recunoaștem că cercetarea ști
ințifică a fenomenelor sociale realizată 
de o serie de institute academice de 
cercetare, cel puțin pînă în prezent, 
nu s-a ridicat la nivelul politicii noas
tre generale. înființarea Academiei de 
științe sociale și politice. măsurile 
luate și cele care vor mai urma,, vor 
avea darul să accelereze procesul de 
redresare a cercetării fenomenelor so
ciale, a sociologiei în special, unde 
sîntem încă sub nivelul național, sub 
nivelul cererilor societății noastre.

In afară de problemele de ordin prin
cipial arătate mai sus, sînt unele de 
ordin particular, care, abordate și so
luționate, ar putea facilita mersul nos
tru ascendent și rapid. Ne gîndim la 
pregătirea cadrelor și la insiituționali- 
zarea cercetării. Etapa pe care o par
curgem cere ca pregătirea sociologului 
ca specialist trebuie să fie multidlsci- 
plinară, iar instituția de cercetare so
ciologică trebuie să fie interdiscipli- 
nară, organizată pe principiile echipei 
complexe, la investigația propriu-zisă 
aderînd și integrîndu-se organic oameni 
ai practicii. Problema ca integrarea so
cială și profesională, migratia forței 
de muncă de la sat spre oraș, pregăti
rea tinerilor pentru muncă și viată nu 
pot fi abordate cu succes de un singur 
om, și cu atît mai mult de către cineva 
care are o optică limitată. însăși le
gătura cercetării de realitatea dată, 
faptul că ea trebuie să depisteze ten
dințe și să propună soluții, nu pur și 
simplu tehnice, ci politice prin esența 
lor, deci legătura dintre sociologia mi
litantă și politica științifică promovată 
de partidul nostru, pune în fața cerce
tătorului sarcini noi care privesc pre
gătirea sa ca specialist și cetățean, iar 
în fa{a institutelor de cercetare sar
cini deosebite ce privesc organizarea 
forțelor și stilul de muncă, înzestrarea 
tehnică adecvată etc., urmărindu-se re
alizarea unor investigații la obiect, cu 
efecte teoretice și practice deosebite, 
concluziile ajungînd la beneficiar în- 
tr-un termen util pentru luarea și ma
terializarea deciziilor.

OVIDIU BĂDINA

u
Muzeul Unirii din Iași Își va

primi vizitatorii după renovare 
cu expoziția de bază îmbogă
țită cu obiecte personale ale 
flomni torului Alexandru Ioan Cu
za și ale familiei sale (argin
tărie, piese de mobilier etc.).

Unele încăperi vor fi mai bine 
valorificate prin regruparea unor 
obiecte care au aparținut co-
lăboratorilor apropiați ai domni
torului (de pildă mesuțe, tabu
rete, lămpi ale lui Mihail Ko- 
gălniceanu).

De asemenea, vizitatorii, vor 
avea prilejul să-și procure la 
intrarea în muzeu o lucrare in
teresantă : Catalogul numismatic, 
— contribuție ce cuprinde o 
descriere detaliată a fondului 
numismatic cu care este dotat

, Muzeul (în afară de monede 
^^j-echi românești, instituția mai 

posedă monede romane, grecești, 
franțuzești, turcești, rusești, 
landeze etc.).

o-

EOIȚIL FACSiMILATĂ
Cornelia Oprișanu a avut ex

celenta idee de a alcătui o e- 
diție facsimilată a „Alăutei ro
mânești", prima revistă literară 
apărută pe pămîntul Moldovei. 
Apariția unei astfel de cărți 
are o însemnătate cu totul deo
sebită, în primul rînd pentru 
că redă, în fotocopii — unele, 
e drept, nu destul de clar re
produse —, întreg textul colec
ției. Cercetătorul este astfel scu
tit de a apela, de cîte ori are 
nevoie, la colecțiile marilor bi
blioteci. (In treacăt fie spus,

Editura .Meridiane' a publicat 
într-o frumoasă prezentare gra
fică lucrarea lui Manole Neagoe 
— „Napoleon'. Este o e- 
vocare scrisă cu clarita
te șt dlscernămînt, realizîndu-se 
în final o privire sintetică des
pre principalele capitole din c- 
popeea napoleoniană. A rezultat 
o lucrare complexă despre per
sonalitatea lui Napoleon. Pretu
tindeni, în faimoasa camparue din 
Italia, la Marengo și Austerlitz, 
Ia Eylau șl Tibisit în campania 
din Rusia, autorul ne prezintă 
nu numai pe genialul militar 5*  
diplomat, ci mai presus de toate 
omul, omul Napoleon cu uriașa 
sa putere de muncă, cu Inteli
gența și energia lui neegalată. 
Manole Neagoe a căutat să lă
murească pozițiile de pe care 
au scris diverși autori, pentru 
a evidenția scopurile ce au lu
minat sau Înnegurat figura ce
lebrului personaj. Argumentele 
aduse în acest sens se impun. 
Referindu-se Ia lucrarea lui Pe
ter Geyl, Manole Neagoe °flrl 
mă că ea : .constituie o mostră 
de modul cum nu trebuie făcută 
istoria. In primul rînd, Napoelon 
nu este judecat în condițiile a- 
nilor 1769—1821, iar Anglia este 
spălată cu inocență de toate pă
catele. In al doilea rînd, nu 
poți să-I judeci pe Napoleon 
numai dună spusele Iui Lanfrey, 
a cărui poziție antînapoleoniană 
își are explicația ei. Aprecierile 
elogioase ale altor istorici de 
dinainte și de după Lanfrey tre
buie combătute nu cu argumente 
din Lanfrey, ci cu dovezi docu
mentare noi' (p. 277).

Majoritatea, lucrărilor care s-au 
scris despre Napoleon sînt c- 
vocări. O evocare este și cartea 
lui Manole Neagoe. Pentru a o 
caracteriza îl vom parafraza pe 
autor care, referindu-se la ope
rele de acest gen, notează : „A- 
semenea cărți se vor scrie me
reu și mereu se vor bucura de 
o largă circulație. Pentru c.ă 
viața lui Napoleon este o epo
pee. Epicul face parte din struc
tura noastră psihică, este In- 
tr-un anume fel condiționat de 
instinctul de conservare, iar pe 
plan elevat de nevoia de afir
mare. Napoleon simbolizează mun
ca dezlănțuită, afirmarea, vic
toria omului nu numai asupra 
altora dar si asupra lui însuși. 
Exemplul lui poate fi un stimu
lent, pentru că așa cum spunea 
Goethe : „Napoleon este un re
zumat al lumii' (p. 277).

Cartea lui Manole Neagoe are 
toate însușirile pentru a stîrni 
interes în ce privește persona
litatea lui Napoleon. Analiza da
ră, intervențiile în polemica din
tre diferitele puncte de vedere 
privind istoria napoleoniană, ar
gumentele aduse conferă lucrării 
„Napoleon' meritul de a răspun
de atît exigentei publicului larg 
de cititori, cît si specialiștilor.

PROBLEMA

ANGHEL POPA

ar care este. în conti
nuare, dialectica realiză
rii însăși. ca atare, a 
raportului necesitate-li- 

bertate ? Perspectiva ca. în societatea socialistă, natura 
necesității să fie conformă cu natura umană este
concretizată în chiar scopul producției din noua orîn-
duire. Acest scop, tradus in obținerea multilaterală de bunuri 
care să satisfacă pe deplin diversitatea nevoilor, oferă omu
lui. care este creator al tuturor valorilor, posibilitatea de a 
se crea pe sine însuși ca cea mai înaltă valoare. Principiu] 
afirmat de scretarul general al partidului nostru. în Raportul 
la cel de al X-lea Congres, că în socialism societatea are în 
vedere nu doar producția ci și pe cei care realizează pro
ducția, fapt concretizat în orizontul unei largi democrații so
cialiste în toate compartimentele vieții sociale, relevă însăși 
imperativul dezvoltării și 
Aceasta consistă în faptul 
în produsele create de el 
îi sînt un mijloc prin care 
sensul că ele trebuie să-i 
propriului său act creator.
să-și aparțină ; în conținutul lor el trebuie să ajungă a fi 
un autentic el sieși. Ca membru al societății, omul poale să 
nu rămînă un simplu individ, ci poate deveni, cum preconiza 
Marx, o personalitate creatoare.

Adevăratul imperiu al libertății, astfel, se deschide din 
perspectiva a ceea ce raportul individ-societate, în socia
lism, devine ființare valorică. Se știe că Marx, în cadrul a- 
cestui raport specifică 
dinspre societate spre 
delate, far libertatea, 
înțeleasă, se definește 
sens al raportului individ-societate. Doar simpla afirmare că 
libertatea este necesitatea înțeleasă nu epuizează conținutul 
raportului dintre acești termeni. Marx, în ce privește această 
teză, cum se 
gelian, ci a preluat-o creator, conferindu-i conținutul deter
minărilor ei 
înțeleasă nu se dizolvă în aspectul că necesitatea este cu
noscută. A cunoaște ceva solicită, in continuare, a înfăptui 
acel lucru ; momentul teoretic, inevitabil, trebu e corelat cu 
cel practic. Necesitatea, deci, nu cere doar cunoaștere, ci și 
reglementare. De aceea, acest înțeleasă, ca atribut al necesi
tății, înseamnă deopotrivă și cunoscută și reglementată. Doar 
în acest sens libertatea există prin necesitate. In al doilea 
rînd, libertatea nu se rezumă la a fi necesitate înțeleasă, ta 
presupune, unitar, atît dimensiunea omului ca membru al 
societății, cît și calitatea acestuia de personalitate creatoare 
în societate. Se știe că Marx și Engels, analizînd critic pro
blema libertății la Hegel, remarcau faptul că acesta vorbise 
just despre libertate ca existînd în două sensuri: libertate 
ca necesitate înțeleasă și libertatea ca însemnînd să dorești 
să nu fii altceva decît tu însuți. Marx a preluat această dis
tincție hegeliană și, întemeind-o în spiritul materialismului 
dialectic și istoric, i-a dat un conținut concret uman. Cel 
de-al doilea sens al libertății, spre deosebire de primul care 
arată că omul este membru al societății, vizează omul ca 
personalitate activă, creatoare, arătînd ce anume este omul 
în calitatea sa de membru al societății. Deci omul, ca perso
nalitate, este identic cu sine însuși. Identitate care, fără

afirmării omului ca valoare-scop. 
că omul se poate obiectiva acum 
nu doar sub aspectul că acestea 
Își satisface o trebuință, dar și in 
redea pînă la plenitudine bucuria 
Prin aceste produse omul trebuie

două sensuri în intercondiționare : cel 
individ și cel dinspre individ spre so- 
evident, prin ceea ce este necesitate 
tocmai prin prisma acestui dublu

știe, nu a rămas la sensul ei spinozian sau he-

reale. In primul rînd. conceptul de necesitate

FILOZOFICĂ A LIBERTĂȚII (li)
îndoială, are loc tocmai prin ceea ce libertatea este necesi
tate înțeleasă. Căci această identitate, existînd în cadrul so
cietății care-i este și condiție unică de manifestare, are loc 
In integritatea propriului a fi al persoanei. Aceasta, întrucît 
identitatea nu înseamnă doar identitate cu sine, ci și diit 
rentă de tot restuL Iar ca diferență de tot restul, persoana, 
ca identitate cu sine, cunoaște o atare identitate în societa
te, dar prin ea însăși. Libertatea, deci, este necesitatea înțe
leasă. din perspectiva societății, și libertatea în sens de a 
voi să nu fii altceva decît tu însuți, din perspectiva persoa- 
neL Doar actul coexistenței In unitate a acestor două laturi, 
în ordinea unei comuniuni valorice, poate deschide forțelor 
creatoare ale omului posibilitatea de a deveni. în contextul 
noilor realități ale socialismului, scop în sine. Dar, plecînd 
de la teza că dincolo de granițele imperiului necesității, deși 
crescînd din acesta, se Înalță adevăratul imperiu al liber
tății. în care sfera socialului, posibilizat tocmai de producția 
materială care-i este temei, diferit totuși de aceasta, se înfăp
tuiește. în ordinea noilor determinări istorice ale socialismu
lui. realizarea forței omenești ca scop in sine f Marx, atunci 
cînd analiza modalitățile de însușire a realității, preciza că 
acestea sînt: practică, teoretică, religioasă, artistică și prac
tic spirituală. Modalitatea practic spirituală, care reprezintă 
o sinteză a tuturor celorlalte modalități, și care este în iapt 
însuși conținutul culturii, implică între om și realitate o 
permanentă raportare de ordin axiologic. In sfera culturii, 
munca, desăvîrșindu-se, devine creație, iar necesitatea, umani- 
zîndu-se, devine libertate de a crea. Cultura, umanizlnd în
săși baza care o determină și pe care se înalță, perfecționează 
atît conținutul vieții sociale cît și fondul uman al persoanei; 
dacă producția materială, în condițiile socialismului, re-face 
legătura dintre om și esența sa, cultura desăvîrșește însăși 
această legătură re-făcută.

In contextul coordonatelor esențial noi ale societății noas
tre, cînd opera de făurire a societății socialiste se desfășoară 
ca proces predominant conștient, cînd conștiința, adine anco
rată în realitățile prezentului și prospectînd lucid zarea viito
rului, pășește înaintea existenței sociale deschizînd orizontul 
acesteia, desigur, multilateralitatea dezvoltării sociale impli
că, obiectiv și legic, multilateralitatea dezvoltării persoanei. 
Din perspectiva realităților socialiste — cadru vast și pro
fund de manifestare creatoare a tuturor oamenilor, cînd fie
care persoană, ca parte de sens din sensul general al socie
tății, are posibilitatea să ființeze ca act de decizie socială — 
democrația socialistă, întemeindu-se pe substanța unității din
tre multilateralitatea dezvoltării sociale și multilateralitatea 
dezvoltării persoanei, constituie astfel însăși forma concretă 
de manifestare a libertății, in acest sens, în condițiile socie
tății noastre, dacă activitatea omului pe plan material-econo
mic realizează baza libertății sale, deci cîmpul real de mani
festare a acesteia, conținutul integral al libertății este dat de 
măsura în care, în ordinea democrației socialiste, activitatea 
omului se răsfrînge valoric asupra lui însuși. Această măsură, 
de natură valorică, constă în aceea că dacă omul se afirmă 
în societate, societatea însăși, la rîndul ei. îl confirmă pe om 
ca valoare creatoare...

VAS1LE CONSTANT1NESCU
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colocvii pariziene
SAMSON ROUSSOO-FAINSILBER: „IUBESC TEATRUL-
- ACEASTĂ PUNTE ÎNTRE VIS Șl REALITATE “
Destinul actorului francez de origine română, Samson 

Roussou-Fainsilber este asociat adesea cu cel al lui Eduard 
de Max. Epitetele de magnific, magistral, prestigios, incom
parabil — rezervate odinioară de un Paris delirant lui De 
Max — i-au fost atribuite cu larghețe lui Samson, de-a lun
gul unei cariere de o jumătate de veac pe scenele hunii. Da
că vom spune că este una dintre marile figuri ale teatrului 
francez, vom spune prea puțin : Samson este un creator de 
teartru, !n sensul major al cuvîntului, unul dintre promotorii 
stilului de joc sobru și echilibrat pe linia celor mai bune tra
diții europene...

Știm. In revsta ieșeană .LUMEA" editată de Matei Roussou 
(Rusu) a apărut prima schiță semnată de Mihail Sadoveanu. 
E un atu serios pentru această familie de oameni de artă. 
Samson s-a născut la Iași, în 1904. Doi ani mai tîrziu, publi
cistul Mate» Rusu se vedea obligat de o cabală politică să 
ia drumul Franței. La 30 de ani, îl întîlniim ca student al Fa
cultății de medicină din Montpellier. în 1913, își aduce fami
lia la Paris. Era deja un medic reputat cînd, în 1920, scoate 
cu un grup de români revista „LA VIE", consacrată în par
te popularizării litreaturii române în Apus. Publică «rid tra
duceri din scrierile lui Caragiiale, Sadoveanu, Eminescu, Coș- 
buc. Intr-o bună zi, doctorul Rusu începe să se ocupe de 
teatru, să redacteze cronici, să scrie piese de teatru. In 1923, 
Firmiin Gemier îi prezintă piesa .FLORILE DIN VAZĂ," în 
1930, o alta: .UN VIS PREA FRUMOS"; Matei Rusu sem
nează și mai multe romane sociale „CE MULT NE-AM IUBIT", 
.ANGELICA — FEMEIA PIERDUTĂ", .FEBRE" etc. DaT cea 
mai temerară aventură literară a lui Matei Rusu în literatu
ra franceză rămîne revista sa .CHOSES DU THEATRE" — o 
oublicație de avangardă pentru epoca în care a apărut, și 
care se face ecoul unor mișcări și tendințe realiste în tea
tru, opuse formulei teatrului exhibiționist și ermetic.

— Această aventură l-a tăcut pe Tristan Bernard să-l nu
mească „medicul curant al teatrului francez I — spune, rtzînd, 
fiul lui Matei Rusu....

Samson locuiește astăzi într-o veche casă pariziană, în 
Montmartre. Nu are nimic din casa tatălui său de pe strada 
Albă din Iași. Intr-o fotografie încremenită pe tablă neagră, 
această casă părintească seamănă mult cu bojdeuca lui 
Creangă. Apartamentul lui Samson e plin de imagini famili
are : lașul din anii primului război mondial, portrete de ro
mâni cu care și-a încrucișat destinul la Paris.

— In casa noastră, veneau des pe atunci literați, actori, 
oameni de afaceri. Îmi amintesc un singur nume. Sînt sigur că 
ați auzit de el: Aristizza Romanescu. Cu această mare doam
nă a teatrului românesc, am traversat Europa în iarna anilor 
1913/1914. Nu aveam dealt zece ani, dar îmi amintesc bine 
de acest voiaj. La Paris, credeam că nu voi mai auzi de la
șul copilăriei mele. Dar nu I Mulți ieșeni din cei care ve
neau pe la tatăl meu odinioară erau din nou în preajma 
noastră, în căutarea norocului: filozoful Bernard Lazare, emul 
și prieten al lui Romain Rolland, editorul Ionel Cotnăreanu. 
regizorul Armand Pascal, mort la numai 39 de ani, fratele 
meu Benjamin, unul dintre fondatorii revistei .CINEMONDE", 
actorii Eduard de Max, Luca Gridu, actrița Margueritte Ro- 
manne-Pușcariu. cineastul Emile Nathan, impresarul Mitty 
Goldin și alții. Cu acești oameni, discutam adesea despre toa
te cele, despre Iași. Gustul meu arzător pentru artă, îl dato
rez părinților mei, căci, din tinerețe, am trăit într-o caldă 
ambianță de preocupări teatrale. Eram copil, cînd mergeam 
la Iași, împreună cu Matei Rusu la teatru.

— Și totuși, ați început cu pictura, dacă nu mă înșel?

— Da, mai degrabă cu caricatura. Prin școlile pe unde am 
trecut, îmi plăcea să iac portretele profesorilor. Pentru mine 
— un amuzament, pentru Matei Rusu — un chin, căci bie
tul om s-a văzut nevoit să schimbe multe școli din cauza in
disciplinei mele Eram un meridional neobișnuit pentru ma
gistrii mei parisieni. Și apoi, duceam dorul ulițelor moldo
vene.

— Cam pe cînd se petreceau aceste isprăvi ?
— In vremea primului război mondial. Ședeam pe atunci 

într-o casă, pe undeva, în apropierea turnului Eiffel. Cum 
micul nostru apartament se afla situat la mansardă, puteam 
admira în voie Parisul, Champs de Mars, marile bulevarde, 
Sena. Puteam să aud cît mai distinct zborul avioanelor ina
mice ce se aventurau deasupra Parisului. Alteori, citeam din 
Baudelaire, Verlaine, Eminescu. Și uneori, compunean, la 
rîndu-mi poeme.

— Au văzut vreodată lumina tiparului, aceste poeme ?
— Da, desigur : le-am publicat în propria mea revistă, fapt 

ce m-a scutit de ploconeli în fața literaților și poeților pari
sieni. Prin 1920—21, am editat revista literară „LA RUCHE". 
Eram, împreună cu Matei Rusu, desenator, tipograf, adminis
trator, și scriitor .O vindeam pensionarilor Colegiului SAINT- 
GERMAIN. In 1922, încurajat de succesul acestei antreprize, 
am scos o nouă revistă, una de umor de data aceasta, înti
tulată „MON CARNET".

— Ziaristica, deci o a doua pasiune ?
— Da. Și astăzi îmi place această profesie.
— Și teatrul ?
— Pe cînd eram elev al Liceului CARNOT, am pus în sce

nă, cu ajutorul hii Matei Rusu — piesa „MORCOV EAȚ A" de 
Jules Renard. Interpret principal, fratele meu, Benjamin. 
Acesta, îmbolnăvindu-se subit în ziua spectacolului, am lost 
nevoit să-l înlocuiesc. Începuse spectacolul și nu știam ce 
să fac. Inima-mi bătea cu violență în piept. înfricoșătoare 
pauze înlrerupeau ritmul spectacolului, căci îmi lipseau cu
vintele. Suflerul, care nu era altul decît Matei Rusu, mi le 
sufla. îmi suflau și camarazii, o dată, de două, de trei ori, 
mereu fără încetare™ De atunci, în amintirea acelor chinuri, 
n-am mai apelat la sutler, decît poate de zece ori în toată 
cariera mea I

— Adevăratul debut pe o scenă parisiană ?
— Mi-a fost facilitat de actorul Gabriel Signoret. M-am 

dus într-o zi Ia el: i-am recitat monologul, din „AVARUL" 
și cîteva poeme. După o lună de dăscăleală, iată-mă pe afi
șul unui spectacol combinat la teatrul MONTPARNASSE. In 
auz îmi răsunau cuvintele Aristizzei Romanescu : „Să nu te 
faci niciodată actor, băiete L.. Dar am avut noroc, după ex
periența de la MONTPARNASSE.

— Sînteți fondatorul și animatorul unei mișcări de teatru 
„LES CADETS". Ce a însemnat această formație în mjilocul 
experiențelor de tot felul din epoca dintre cele două războaie 
mondiale ?

— O experiență de tinerețe pentru mine și pentru mulți 
alții. Știți că avangardismul nu era pe atunci numai o ro- 
zetă de butonieră, ci o maladie, un viciu chiar. Cele mai ab
surde spectacole, de loc gustate de public, încercau să mi
meze realitatea. Însuși teatrul tradițional era în pericol. A 
apărut atunci un animator de teatru, un tinăr, elev al trei
mii Dullin-BatY-Jouvei, care a încercat să reabiliteze teatrul 
modern. Acest om se numea Raymond Lucy. EI m-a chemat 
să fac parte din trupa sa, la teatrul LES PANTINS, devenit 
mai tîrziu LA GRIMACE. In trupă, erau mulți amatori; i-am 
sugerat să racoleze și nume prestigioase, și unul dintre a-

W 
cestea a fost Pierre Brasseur. Ne-am autointitulat Cadetii.-'s? 
ne-am întocmit un program: cultivarea unui teatru modera 
ca factură, în vechiul stil sobru, realist.

— Ați avut prilejul să jucați alături de alti actori români î
— Da, de multe ori. La Grimace și Les Pantins aveau mereu 

pe afiș actori ca Luca Gridu, Armand Pascal; în 1924, Antoine 
m-a invitat să joc in „GRINGOIRE" de Theodore de Ban- 
ville. alături de Maria Ventura, Eduard de Max și Nizan 
Șăineanu, Genica Athanasiu. Apoi, treizeci de ani mai tîrziu, 
am fost interpretul Iui Ion din NĂPASTA, în versiunea fran
ceză a lui Matei Rusu, dublat de un actor ca Marcel Lupo- 
viei, iar în timpul Rezistenței, în sud, am făcut teatru radio
fonic împreună cu Tristan Tzara.

— In 1971, împliniți cincizeci de ani de scenă : peste 300 
de roluri în repertoriul clasic și modern, o performanță.-Cum 
vă simțiți, în pragul acestei aniversări ?

— Ce să vă mai spun ? Iubesc teatrul epocii mele : iubesc 
teatrul — această punte între vis și realitate; îmi place 
teatrul cu toate adversitățile, cu hazardul și culisele sale, cu 
lumea sa de Învingători și învinși. E melancolic, acest mo
ment, asta-i tot 1

— Și cinematograful ?
- Asta e altă poveste. Mal toți actorii de teatru gîndesc 

că vor găsi în cinematograf un teren propice pentru afirma
re. Dar, de cum ai intrat pe poarta unui studio, îți dai seama 
că lucrurile nu stau chiar așa. Cinematograful înseamnă alt 
limbaj, o artă independentă, deloc conformă cu visurile unui 
actor de teatru, legat de scenă. „Adaptarea" aceasta, pe mine 
m-a costat sînge 1 Mi s-au dat roluri de june-prim, de pildă. 
Regizorii voiau de la mine reeditarea unor clișee ; eu voi™ 
să cizelez aceste roluri după temperamentul meu, vofl| 

să bravez, să sfidez vechea imagine a amorezului clasi^BI 
ecranului, gen Rudolf Valentino sau Charles Boyer, în fine 
să fac ceva, mai aproape de viață. Am reușit sau nu, nu eu 
sînt cel chemat să o spună.

— Ați cunoscut multe personaje celebre. Cine v-a reținut 
atenția în mod deosebit, și de ce ?

— Am cunoscut mulți oameni mari: De Max, Cecile Sorel,
D'Annunzio, Ida Rubinstein, Raimu, Gaby Morlay, Edith- 
Piaff. Toți au fost oameni excepționali, Raimu, ea actor, a 
fost unic. El ne-a învățat să trăim rîsul, comedia. Și Edith a 
fost unică, în felul ei. Și Jules Berry, Maurice Rostand, Geor
ges Milton, Henry Bernstein, Sylvie — toți și-au jucat cu 
dîrzenie și nonșalanță rolurile ce le-au fost rezervate în via
ță, dar cum să vă spun numai o femeie ca Edith Piafl a fost 
în stare să clameze generației sale acest reproș venit din 
străfundurile ființei umane : „Nu, nu regret nimic 1" Iată, un 
vers cîntat din inimă 1... GEORGE CU1BUȘ

Unul din cel mai apreciați tineri poeți uru- 
guayeni, Washington Benavides, afirma recent 
într-un interviu luat la Montevideo, că „s-a 
născut o nouă generație literară, însoțită de o 
atmosferă specifică ei: un aer familial, o 
sinceritate pînă la durere, martorul — lumea 
contemporană, debutul — hotărît și spontant. 
și mult amestec în „treburile interne ale 
frămîntărilor sociale". Trebuie însă să re
cunoaștem că această atmosferă era deja 
anunțată de unii din reprezentanții gene
rației anterioare — Berenguer, Claudia 
Mendoza Vitale, Brandy Benedetti, Megget 
și alții — care au făcut legătura între ge
nerația precedentă și așa numita „genera
ție Benavides" Abia în 1955 apare primul 
volum al lui Washington Benavides inti
tulat „Taita Vizcacha", volum care contu
rează platforma stilistică a noii generații. 
Un an după el, Nancy Bacelo predă edi
turii „Foc trecător", după care lumea li
terară îi remarcă pe Circe Maia și Mil
ton Schinca. Aceasta din urmă va publica 
primul său volum de versuri în 1961, la 
35 de ani, sub titlul „Despre aventură". 
După ei, apar Ortiz, Ayala, Fierro, Kmaid, 
Achigar și recentul succes editorial feno
menal „înregistrat în Spania de Jorge 
Arbeleche, cu cel de al doilea volum de 
versuri al său, „Clipele".

Acest mănunchi de tineri poeți, a că
ror condeie de cronicari literari sînt lesne 
de observat în paginile cunoscutelor revis
te „Temas", „Epoca", „Marcha" și recent 
desființatei „Brecha", se află de fapt, după 
părerea multor critici uruguayeni, abia în
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vremea debutului, a căutărilor, a intros
pecției personale și, în același timp a celei 
profund sociale. Ei publică, în genere în 
paginile unor reviste accesibile debutanților, 
și anume „Sîete poetas hispanoamericanos" 
sau „Aqui, poesia", ambele publicații, sus
ținute cu multe dificultăți din cauza lipsei 
de fonduri. E’le au drept spirite animatoare 
pe Nancy Bacelo și Ruben Yakovsky și se 
pare că au mai mult noroc, decît „Brecha", 
despre care spuneam mai înainte că a fost 
nevoită să „abdice", pe de o parte din lipsă 
de fonduri, iar pe de altă parte din consi
derente politice. Animatorul ei era un apre
ciat tînăr poet, Achugar, și tot aici și-a pu
blicat primele versuri Arbeleche. Generația 
tinerilor poeți uruguayeni recunoaște ca 
mentori pe Octavio Paz, Machado, Aleixandre, 
Eliot, Quevedo, Cernuda, Ungaretti, Pound, 
dar reprezentanții ei nu pot fi acuzați de lip
să de orignalitate.Poezia lor dovedește un vi
guros spirit Uruguayan, o tradiție națională 
care îi inspiră și-i face să acționeze. Unii 
abordă în acest scop satira amară, pătimașă 
a lui Quevedo; alții, vina populară a lui 
Machado; unii, grația unduitoare a Iul 
Peman sau Alberti. Toți „trăiesc însă pen
tru acest Uruguay, pe care îl țin strîns la 
piept, îl leagăn, îl dojenesc și-l vor bun* 
cum notează Pinar Gonzales. Cel mai stră
lucit reprezentat al generației, după unii 
critici. Washington Benavides, cu cel de 
al patrulea volum de versuri, „Los Milongas* 
(cîntece populare simple și monotone în 
America Latină n.a.) publicat în 1965, se 
consacră definitiv tradiționalului „roman- 
cero". Lirica lui trezește inegalabile satis
facții spirituale, urmărind îmbinarea ver
sului cult cu unda nostalgică populară, 

fără a cădea însă în folclorism sau pito
resc local. Ultimele două volume, „Visele 
rațiunii" (1967) și „Poemele anonimatului' 
(1968)sînt concludente în acest sens. Iată 
cîteva versuri: „Mă acceptă lumea străină ? 
Amestec ființa-mi/ în apele altor fîntîni./ 
Văd oare în ochii unui adolescent nevinovat 
aceeași lumină/ pe care o consumă ochii 
mei neliniștiți?". Vocea lui Benavides se 
mișcă flexibil prin versul liber și rimele 
tradiționale, dansează vesel, cu ușurință, 
printre endecasilabe și heptasilabe și știe 
să se închidă în formula severă a sonetelor 
— cum însuși mărturisea poetul cînd scria po
emul „Cu picioarele în cuie". Dar această 

„temă a misticului", cum o denumește criti
cul Patermain, o gășim la majoritatea repre
zentanților generației de care vorbim. „Toți 
ar vrea să fie mistici pentru a se bate cu 
numele lui D-zeu" scrie Patermain. Tristețea, 
amărăciunea, destăinuirea pe care le prac
tică Hugo Achugar în volumul „Prăbușirea" 
sînt întrezărite elegiac la Medina Vidai, ca
re în „Terasele" (1964) ne mărturisește trist: 
„nu caut nimic aici" ; la fel ca în 1955, cînd 
ne vorbea despre „risipa de viață", folosind 
un accent deosebit de cel întîlnit în torentul 
verbal al lui Saul Ibragoyen și în agonia len
tă a lui Cecilio Pena.

O figură aparte, interesantă, este Milton 
Schinca. își publică prima carte, fără a înre
gistra un succes editorial, în 1961. Doi ani 
mai tîrziu îi apare „Această oră urgentă", 
întreaga sa creație literară este un denunț 
retoric, o dorință patetică de a descoperi 
noi terenuri pentru poezie. In 1966, scrie o 
dramă neconvențională, „Nora Paz", în care 
își evidențiază o preocupare mistică în veș- 
tmiptele unui vers mai îngrijit, mai conso
lidat. Este poate cel mai controversat poet al 
generației, iar opera sa reprezintă, actualmen
te la Montevideo, cel mai gras subiect pole
mic literar.

Vom aminti în treacăt și despre Marosa dl 
Goirgio Medicis, aparținind aceleiași genera
ții prin convingerile sale estetice despre poe
zie, deși ea este prozatoare, plină însă de 
imaginație și poezie. A publicat două cărți 
în 1955 și două în 1965. Una dintre ele se 
intitulează „Istoria violetelor" și tratează 
amintiri din copilărie într-un stil deosebit 
de captivant. De aceeași vîrstă cu ea — a- 
mîndouă născute în 1932 — este și Circe 
Maria, poetă cu destul de pronunțată per
sonalitate. In prologul volumului său „Timpul" 
(1958) scria : „Misiunea limbii este aceea de 
a dezvălui, nu de a ascunde ; de' « dezvălui va
lori, sensuri și nu de a le ascunde, închizîndu- 
le în lumea poetică".

Aceeași profesiune de credință o au și 
Yakovsky și Ortiz de Ayala. Cît privește lu
mea lui Ivan Kmaid, ea este totalitatea dis
tinctă. E o lume plină de nostalgie, de o dul
ce nostalgie. La celălalt pol, Hugo Achugar 
este dur, distrugător, quevedesc; dar în același 
timp plin de o lumină care-i servește drept 

ghid în rătăcirile sale stilistice.
Dintre poeții născuți după 1940 sînt de 

menționat Jorge Arbeleche, Enrique Fierro, 
Cristina Carneiro, Roberto Echevarren Wel
ker. Aceștia, alături de Achugar, Perez Pin
tos și Salvador Puig, formează ultima coroa- 
nă. cea mai recentă, a spiritului națiodk 
Uruguayan în poezie.

Jorge Arbeleche a publicat în 1968 „Sînge 
și lumină". Prologul la acest volum ne des- 
tăinuie că „poezia lui este poezia clipei*. 
Ea se recunoaște ușor ca atare pentru că 
încearcă să scoată la lumină un „non-timp", 
care în forma circulară înconjoară fiecare 
din momentele alese. De altfel, cel de 
al doilea volum de versuri al lui Arbeleche, 
publicat recent în Spania, are chiar titlul 
„Clipele" și reprezint®, după părerea unor 
critici autorizați spanioli, adevărata „carte de 
căpătîi" a generației tinerilor poeți urugua
yeni. Autorul ei discută cu Garcilaso prin 
intermediul lui Aleixandre fără să se poată 
spune că Arbeleche bea din izvoarele lor. 
Poezia lui, simplă, frumoasă, senzuală, mai 
degrabă se apropie de Juan Ramon Jimenez, 
pentru ca apoi să se retragă imediat pe dru
mul ei personal, intim, original. Arbeleche 
este poate cel mai liric dintre toți poeții gru
pului apărut o dată cu anii lui ’50; poate chiar 
„un geniu — cam afirma un admirator — a- 
flat în spatele unei cortine care încă nu s-a 
ridicat îndeajuns pentru ca lumea să-l poată 
recunoaște ca atare".

DAN BULGAR
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