
OPȚIUNEA 
SCRIITORULUI

S-a impus în critica literară (mai cu 
seamă in cea jurnalieră) formularea roman social. Luată tale quale ea capătă 
un înțeles restrictiv, presupunînd cu ne
cesitate un corespondent de semn con
trar, adică o categorie a romanului nesocial sau asocial. Numind o carte socia
lă intenționăm, probabil, să o distingem 
de o alta (ori altele) care nu îndeplinește 

* aceste condiții. Spunem că ceva e bun sau frumos numai față de altceva care e rău sau urît. Romanul social, ar fi, deci, 
o categorie a epicului care dezbate omul 
cu problemele și raporturile pe care exis
tența sa le presupune. Dar, există oare 
și un altfel de roman sau — extinzînd — 
există o literatură (artă) care să nu se 
identifice cu umanul ?

Creată de om, avînd în atenție exclu
siv problemele umane, și fiind adresată 
tot oamenilor arta nu poate fi sub toate 
aspectele sale decît socială. O literatură 
asociată e imposibil de imaginat. E drept 
că s-au produs în sfera artisticului unele 
mutații care ar putea duce la ideea exis
tenței artei nesociale. Bunăoară, pentru 
a reveni la roman, Nathalie Sarraute are 
o carte intitulată Planetarium și pe tot 
parcursul ei nu face altceva decit să 
descrie o minusculă scobitură ivită intr-o 
ușă de stejar. Un discurs despre fisură, 
scris cu neîndoielnică tehnică, însă pro
blematizat pină la exasperare. Totuși, și 
aici, să observăm, întreaga „narație“ e 
declanșată de o anume dispoziție sufle
tească a subiectului (fisura nu e subiectul ci obiectul discursului), pentru ca, pe 
parcurs, actul însuși al constatării să nas
că un proces de conștiință în subiect. Lu
crul (obiectul) este un simplu pretext, un 
punct de plecare, adevărata pondere a 
cărții mergînd spre descifrarea procesua- 
lității interioare a insului. La fel se pre
zintă situația și în cazul curentelor plas
ticii moderne, unde formula e un simplu 
paravan, mai mult sau mai puțin opac, 
în calea elucidării semnificației categoric 
umane. Atribuirea socială este o condiție sine qua non a artei adevărate ; asociatul 
nu poate ființa decit în afara domeniului 
artisticului. Să vrea să fie altfel, arta nu 
poate rămîne decît socială.

Pătrunzînd în chiar universul artistic 
al operei, putem acum face unele disocia
ții, fără însă a dogmatiza, în funcție de 
gradul de interes al „conținutului". Une
le probleme au o sferă mai largă de ac
ceptare, altele sînt particulare sau de-a 
dreptul singulare. în sfîrșit, altele sînt 
pur și simplu false probleme și nu-și jus
tifică in vreun fel amploarea pe care o 
capătă (un exemplu tipic de asemenea li
teratură îl constituie romanul Scarabeul sacru de Aurel Dragoș Munteanu). Se 
invocă, de obicei, în această ultimă situa
ție argumentul că arta presupune educa
ție artistică, familiarizare cu domeniul și 
că marile opere nu pot fi pe deplin în
țelese fără descifrarea prealabilă a regu
lilor genului (ca și cum valoarea ar fi di
rect proporțională cu obscuritatea). Ni
meni nu mai contestă azi acest adevăr, 
nimeni nu-i pretinde scriitorului să spu
nă pe șleau, de la obraz ceea ce are de 
spus. El are tot dreptul să opteze pentru 
o formulă ori alta, are latitudinea să 
scrie deschis sau, din contra. încifrat, pa
rabolic dar, cu singura condiție, să spună cu adevărat ceva. într-un fel. pe citi
torul zilelor noastre nu-l mai interesează 
ca acum un veac in primul rînd perfecția 
scriiturii, ci sensul ei. Literatura stă sub 
semnul deplinei comunicativități. Iar ro
manul actual, mai mult decît poezia, se 
susține numai în măsura în care comuni
că noi elemente pentru un virtual por
tret absolut al omului contemporan.

Discuțiile de ultimă oră din presa noas
tră literară au remarcat, între altele, ne
cesitatea unei tot mai largi aderențe aAL. DOBRESCU(urmare în pag. 8)

51) de sărbători

Aprinsă flacără in sine
alcool de suflete arzind 
iluminări subțiri de steme 
sub geamul fiecărui gînd 

ascultă șirul de semințe
in aer risipit-azur
prin care trecem și ni-e ora
cu trecerea un gest mai pur

cuvintele urmează legea 
ofrandelor crescute-n grai 
întipărind pe carta noastră 
adinei melancolii de mai
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VOCAȚIA ISTORICULUI m
Poate mai pregnantă ca oricare altă 

trăsătură a cinematografiei românești, vo
cația istoricului i-a însoțit dezvoltarea 
chiar de la primele manifestări (in 1912 
se realiza „Războiul independenței", ur
mat apoi de „Cetatea Neamțului" și „E- 
caterina Teodoroiu"), pină la maturizarea 
evidentă exprimată de dipticul „Dacii" 
și „Columna" și de „Mihai Viteazul". In
tre acești poli, cineaștii noștri au mani
festat o continuă pasiune pentru tema 
istorică. După 1955 mai ales, o suită de 
filme — „Valurile Dunării", „Setea”, „Lu- 
peni ’29", „Străinul", „Soldați fără uni
formă", „Cerul n-are gratii" *)  — unele 
mai puțin reușite, altele însă respirînd o 
mare autenticitate a reconstituirii epocii 
(„Setea", „Lupeni ’29") - încercau sur
prinderea unor fragmente de istorie a- 
devărată și totodată conturarea unui stil 
cinematografic modem. Reținem evocarea 
emoționantă a grevei minerilor din Va
lea Jiului în filmul lui Mircea Drăgan 
„Lupeni ’29" (pe un scenariu de Nicolae 
Țic, Eugen Mândrie și Mircea Drăgan), 
o operă profund realistă, emoționantă, 
convingătoare, străbătută de caractere 
puternice, vii, ce se confruntă cu epoca, 
determinîndu-i specificul și devenirea.

Ne vom opri însă mai pe larg la o 
altă operă a lui Mircea Drăgan, care 
continuă „Lupenii...". Este vorba de fil
mul realizat în 1967, Golgota, cu care

regizorul constant preocupat de probleme 
sociale majore, venea pentru a treia oară 
in fața spectatorilor aducînd un film 
inspirat din momente pline de dramatism 
ale istoriei. După ce „Setea" și „Lupeni 
'29" înclinau spre fresca socială vastă, 
spre evenimente în stare să determine 
soarta unor mase foarte largi de oa
meni, el se oprește, în „Golgota", asupra 
reflexelor unor asemenea evenimente în 
conștiința cîtorva persoane al căror des
tin se află strîns legat și riguros deter
minat de aceste evenimente. Greva mi
nerilor de la Lupeni, din 1929, atit de 
sugestiv și de dramatic evocată în fil
mul amintit, este readusă în memorie 
prin cîteva secvențe reproduse chiar din 
„Lupeni ’29", secvențe menite a face 
legătura între vechiul și noul fi'm sau, 
mai exact, menite să creeze niște pre
mize noului film care, altfel, ar fi avut 
nevoie de introduceri și explicații prelun
gite.

Șase femei, văduve ale greviștilor îm- 
pușcațî în timpul sîngeroaselor ciocniri, 
își caută dreptul lor de pensie. Este insă 
limpede pentru toată lumea că nu atît 
derizoria sumă pe care ar fi primit-o le 
determină acțiunile lor curajoase, cît o 
sete organică de dreptate, conștiința în-
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jurnal MOMENT
VELEITARIIExistă o ciudată și periculoasă maladie : veleitarii- mul ! Individul atins de această boaiă — spunea cineva — .simte" că este ceea ce își închipuie despre el, de obicei, un cineva, un solitar nefericit și înțelept, în mijlocul unor oameni care, chipurile, nu-1 înțeleg și nu-i dau stima ce i se cuvine. în realitate boala se instalează la nivelul neputinței și a unei ciudate lenevii, de unde individul începe prin a disprețui pe cei din jur și sfîrșește prin a-i urî, blamîndu-i cu orice prilej. Sigur, în afară de elogiile ce și le-aduce sieși, își permite din cînd în cînd laude la adresa celor de la care speră să-i înțeleagă .geniul" și, în consecință, să-l ajute. Nu, nu cred, că este boala unei vîrste, așa cum afirma cineva, adică a tinereței. Cel care începe prin veleitarism sfîrșește ca un veleitar și în nici unul din hotărîtoarele momente ale vieții lui nu va fi altceva. O ură imensă și vulgară îi stăpînește spiritul nu numai atunci cînd începe să înjure în public pe cei care cică i-ar stînjeni dezvoltarea, dar și în rarele momente de comportare, s-o numim firească. El observă peste tot măcar vicii de formă și își închipuie că ceilalți nu au altceva mai bun de făcut decît să-i pună piedici. Insul este în esență agresiv, el are întotdeauna dreptate și totul i se cuvine de la sine. în închipuirea lui, el îl poate înlocui pe oricine, pentru că i se pare că toți sînt, dacă nu proști, cel puțin incompetenți pentru postul respectiv. Cuvintele lui sînt întotdeauna mari, el încearcă pe rînd măștile neliniștii și ale gînditorului, ale omului care suferă pentru soarta nu știu căror oameni și nu știu căror fapte de care prin «naștere se simte legat". într-un cuvînt, el este atotștiutorul, dreptatea este întotdeauna de partea lui, în orice moment găsește ceva de corectat, o mică sau o mare neregulă „care, tovarăși, nu mai poate să continuie astfel..." Veleitarul nu este numai semidoctul, amatorul dubios, el îți poate întinde chiar un titlu, un grad căpătat chiar prin muncă, dar pe care îl dezonorează apoi fie printr-o inactivitate absolută sau fie prin una submediocră. El, veleitarul, poate să-ți bage sub nas nu știu ce articol, publicat cîndva, sau o poezioară, decretîndu-se critic sau poet. Ajunși aici, credem că în nici un domeniu, ca în cel al artei și literaturii, veleitarismul nu este mai nociv. Pe acest tărîm este cel mai lesne ca insul despre care vorbim să-și închipuie că este ceea ce „simte" el însuși despre propria lui ființă și, de aceea, greu de îndepărtat. El are „dreptul" să înjure de jur împrejur să-i ia de guler pe înaintași și să le demonstreze cît de mare este el în comparație cu ei, să-și pună la punct contemporanii, dar mai ales, în numele timpului, eternul judecător, să nu-și prea bată capul cu arta și literatura lor fiindcă el „a căpătat prin naștere" aceste drepturi și, în special, întreaga moștenire de 'del a omenirii ; chit că deschide rar cărțile și le deschide numai acolo, la acele pagini care îi convin lui, pe care .sensibila" lui inteligență le poate cuprinde, Veleitarul dă buzna în redacții, este mirat că nu s-au ridicat toți în picioare în fața lui. Singurul verb care-1 obsedează aici, este : a fi publicat ! Ce ? — nu contează, doar el de asta a venit și redactorul pentru acest lucru se află acolo. Amenințările nu se lasă greu, omul reține momentul ca pe un eveniment nemaipomenit. în care omenirea a fost frustată, și așteaptă prilejul, ca public, să-și desfășoare duioasa lui demagogie. De la o vreme insul a luat un obicei : el nu vorbește în numele lui, ci spune : „noi", „tovarășii mei", sau „prietenii mei", — ca să sfîrșească prin a-și descrie capul său de operă, vai, atît de neînțeles.Adesea vorbim despre climat în general, sau în particular, la o localitate oarecare, spunem cum este și cum ar trebui să fie — veleitarul are o predilecție deosebită pentru această temă și, de multe ori, sîntem imobilizați de cuvintele lui pompoase și agresive (omului trebuie să i se dea voie să vorbească !) și nu îndrăznim să-1 întrebăm : în numele cui vorbește, ce argumente concrete, adică lucrări, cărți tipărite are și care este valoarea lor ? Literatura nu se face din vorbe, din enunțuri mari, politicoase, sau din vulgare ieșiri, dar mai ales nu s-a născut niciodată din inactivitate, din pustiuri bîntuite de ură și grandomanie. De multe ori, asist întristat, la discuții mărunte, subintelectuale, fără nici un argument, decît acel «noi trebuie să facem, noi avem dreptul !“... Da. ai dreptul, omule, să lucrezi nopți și zile și ani și, chiar dacă te va respinge, dacă este ceva în paginile tale, în tine, fii sigur că vei izbuti să te realizezi...Dar veleitarii vor rămîne însă tot veleitari, un fel de mașină supărătoare de făcut zgomot peste tot, și care nu mai trebuie luați în seamă decît ca niște inși ce merită a fi studiați, în pernicioasa lor existență.

CORNELIU ȘTEFANACHE

Expoziția jubiliară ,,50 DE 
ANI DE LUPIE $1 VICIORIP

in aceste zile de puternică emula
ție creatoare pe târimul vieții eco
nomice și social-cuiiurale, determi
nată de apropiatul juoileu al semi
centenarului rartiduiui Comunist 
Roman, lașul — asemeni întregii 
țări — cunoaște și o remarcabilă e- 
iervescență pontică ce pune in e- 
vidență momente din lupta și acti
vitatea partiduiui dusă de-a lungul 
intregn suie existențe pentru eiioe- 
rarea națională și socială a patriei, 
pentru lencirea poporului nostru.

in cadrul acestor manifestări, expo
ziția „50 de ani ae lupte și victorii", 
organizată de Comitetul județean 
iași al P.C.R. la Casa de cultura 
a tineretului și studenților din lași, 
se înscrie ca un vibrant omagiu adus 
partiduiui.

La inaugurarea expoziției jubiliare, 
care a avut loc in ziua de 17 a- 
pniie a.c., a participat tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant ai 
Comitetului Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean.

Cuvântul inaugural a fost rostit de 
tovarășul Miu Dobrescu.

Deschiderea expoziției „50 DE ANI 
DE LUPTE Șl VICTORII*  a spus vor
bitorul, se circumscrie intr-o impre
sionantă suită de manifestări dedi
cate evenimentului de însemnătate 
istorică națională — sărbătorirea u- 
nei jumătăți de veac de existență 
glorioasă a Partidului Comunist Ro
mân — jubileu căruia întregul nos
tru popor, în irunte cu comuniștii, îl 
închină toată dragostea, tot poten
țialul său creator.

Momentul 8 Mai 1921 a marcat un 
punct de mare altitudine în întrea
ga activitate progresist-revoluționa- 
ră din România. In avangarda aces
tui proces se situa de acum un con
ducător ferm și înțelept, înarmat 
cu concepția cea mai înaintată des
pre lume și viată —filozofia marxist- 
leninistă, — militant consecvent pen
tru înfăptuirea celor mai nobile 
idealuri ale maselor : instaurarea
unei lumi lipsită de exploatare, a 
unei lumi a dreptății și libertății.

In cronica vastă și frămîntată a 
poporului nostru, care de-a lungul 
secolelor a năzuit către lumină și 
progres, crearea Partidului Comu
nist Român a însemnat împlinirea 
unui deziderat istorico-politic im
perios necesar, determinat obiectiv 
de stadiul și amploarea mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Partidul comuniștilor s-a născut ca 
un demn și prestigios continuator al 
luptelor de veacuri duse de popor 
pentru neatîrnarea țării, pentru for
marea națiunii române și a statului 
național unitar, pentru înscrierea 
României în circuitul civilizației și 
progresului.

El a ridicat pe culmi superioare 
cele mai de preț tradiții ale mișcă
rii muncitorești și sociale din țara — 
noastră, conferindu-le sens clar și 
esență bogată, înnobilîndu-le prin 
ancorarea în cele mai profunde re
alități românești. „Niciodată în Ro
mânia — remarca tovarășul NI- 
COLAE CEAUȘESCU — n-a existat 
un alt partid politic cu o istorie atît 
de bogată și glorioasă care să fi 
luptat cu abnegație și să fi realizat 
atîtea pentru fericirea poporului ro
mân, pentru măreția națiunii noas
tre".

Identificat pînă la contopire cu 
țelurile înalte ale maselor, făcîn- 
du-se ecoul doleanțelor acestora Și 
conducîndu-le cu pricepere și per
severență către înfăptuirea scopului 
final — victoria socialismului și 
comunismului, — partidul a dat, 
de-a lungul acestei jumătăți de veac 
de existență eroică, cea mai eloc
ventă pildă de patriotism și devo
tament fată de destinele poporului 
și ale țării. Prodigioasa activitate 
desfășurată în anii construcției so
cialiste, dinamismul și spiritul în
noitor imprimate întregii noastre 
vieții materiale și spirituale, succe
sele înregistrate mai ales în ultimul 
cincinal In opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pământul României, consti
tuie cea mai grăitoare demonstrație 
a viabilității și temeiniciei politicii 
profund științifice pe care Partidul 
Comunist Român o promovează cu 
hotărî re și perseverență.

Expresia cea mai vie a justeței a

cestei politici o reprezintă activita
tea entuziastă desfășurată de întregul 
nostru popor pentru îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor pe 
care actuala și viitoarea etapă de 
dezvoltare a României socialiste le 
pune în fața noastră. Nicicînd viața 
politică a patriei n-a cunoscut o ma
nifestare mai plenară a activității 
creatoare a maselor, a adeziunii lor 
la cauza înfloririi străvechilor și 
mereu întineritelor meleaguri ro
mânești.

Jumătatea de secol cuprinsă între 
cele două primăveri — cea a dnului 
1921 și cea a anului 1971 — repre
zintă o întreagă perioadă istorică : 
o perioadă plină de frămîntări, un 
drum de lupte și victorii ale parti
dului și poporului, presărat nu ra
reori cu jertfe, intrate pe veci în 
conștiința noastră.

In acești 50 de ani au triumfat 
cele mai nobile idealuri ale înain
tașilor, care au luptat pînă la totală 
dăruire pentru o Românie liberă și 
prosperă.

In acești 50 de ani s-au cimentat 
legăturile dintre partid și popor și 
s-a făurit acea unitate de țeluri, ca
re constituie chezășia victoriei so
cialismului șl comunismului în pa
tria noastră.

Acum, în preajma sărbătoririi 
gloriosului semicentenar, gîndurile 
noastre, ale tuturor, se îndreaptă cu 
venerație și recunoștință către încer
catul nostru partid, către conducerea 
sa în frunte cu secretarul general, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU.

Intre gesturile de sinceră adeziune 
față de partid și politica sa pe care 
ieșenii le manifestă în preajma marii 
sărbători se înscrie, la loc de cinste, 
și expoziția pe care o inaugurăm 
astăzi șl care poartă pe generic un 
titlu semnificativ ; „50 DE ANI DE 
LUPTE SI VICTORII".

Concursul național de 
creație și interpretare 

teatrală—1971 TEATRUL- 
CONȘTIINțĂ A EPOCII

In aceste zile se desfășoară „Con
cursul național de creație și inter
pretare teatrală", scena românească 
are a cunoaște un examen adînc al 
capacităților sale de potențare a a- 
devărurilor și năzuințelor timpului 
nostru, un examen al valorii și al 
profunzimii ecoului ei în conștiințe.

Afirmația de mai sus nu repre
zintă un deziderat, ci o constatare 
îndreptățită prin calitatea, ținuta, 
seriozitatea dovedită de cele 15 tea
tre care s-au perindat numai pînă 
astăzi în fața juriului național, cu 
un număr de 18 spectacole.

In afară de experiența cîștigată 
în precedentele confruntări artistice, 
faptul că de această dată manifestă
rile bienalei devenită tradițională a 
teatrului și a dramaturgiei noastre 
se desfășoară sub semnul gloriosului 
semicentenar al partidului a adău
gat actualului festival și concurs noi 
caracteristici, reflectînd valori de 
substanță ale teatrului românesc 
contemporan.

Mai întîi, e locul să spun că se
riozitatea cu care cele 40 de scene 
ale țării au privit actuala lor între
cere este pusă în evidență de ținuta 
spectacolelor. Nu numai că nu sînt 
prea mari decalaje, că o anumită 
constantă a bunului gust nu înre
gistrează coborîri de nivel, dar se 
poate vorbi chiar, ca de o trăsă
tură evidentă, de copleșirea carac
terului festivist, ocazional, al unor 
manifestări similare, din trecut, da
torită sondajului efectuat cu precă
dere de dramaturgi, ca și de regi
zori șl interpret], în straturile in
time ale omului contemporan, dez
voltat în con'exful caleidoscopic al 
României socialiste. Trecut și pre
zent, succese și eșecuri ale oame
nilor de odinioară sau de azi capătă 
o identitate specifică, încadrate în 
curgerea impetuoasă a istoriei 
noastre.

Depășirea ilustrativă prin exame
nul lucid al conștiințelor, prin cău
tarea și detectarea firelor adesea 
nevăzute care-i leaaă pe indivizi de 
tot ceea ce-i înconjoară — lată o 
preocupare care-1 apropie astăzi ne 
crea'orl, dincolo de epocile, fiauri- 
le, împreiurărlle sau subiectele o- 
bordafe. Paul Anaheî. de pildă, fă-fj 
a demitiva. demonstrează în 
mîna patimilor fin cadrul unui spec- 

tacol impresionant al Teatrului Na
țional <1. L. Caragiale" — regia 
George Teodorescu, protagonist — 
Gh. Cozorici) posibilitatea unei vic
torii imposibile — e vorba de Valea 
Albă — cu proiecții generalizatoare 
referitoare ia istoria și la destinul 
nostru de neam, conturînd un por
tret al lui Ștefan cel Mare dacă nu 
diferit, dar mai pregnant sub ra
port uman și mai puțin odă, decît 
ai lui Delavrancea- încadrarea în 
istorie, încadrarea într-o realitate 
specifică străbate și din spectacolul 
aceluiași teatru cu piesa cu totul 
de altă factură a lui Eugen Barbu 
Să nu-țj faci prăvălie cu scară. 
Nu asistăm la satiră în sine, nici 
la o tragedie văzută prin prizma 
exclusiv psihologică, ci asistăm la 
un proces de involuție, a unei ca
tegorii bine determinate.

De aici la Pisica in noaptea anu
lui nou de D. R. Popescu distanța 
e mare numai în aparență. Altă e- 
pocă, al ți oameni, alte profesii, dar 
în esență e vorba de aceeași severă 
scrutare a modurilor de integrare a 
indivizilor într-un context etic Și 
social în continuă schimbare. Am vi
zionat trei versiuni scenice ale a- 
cestei lucrări, doua excelente (Vlad 
Mugur — Teatrul Național Cluj ; 
Horea Popescu — Teatrul Național 
București — și una onorabilă — 
Teatrul de Stat Brașov). Toate au 
reușit să traducă fidel, uneori cu 
virtuozitate, ideea prețioasă a tex
tului privind felul în care orice gest, 
orice gînd ne angajează, repercu- 
tîndu-se ca undele concentrice ale 
pietrei azvîrlile pe oglinda unei 
ape. întregul angrenaj social este 
definit prin aceste interrelații care 
la un loc constituie cadrul de viață, 
cadrul în care ne mișcăm, în care 
respirăm și pe care, sub sancțiunea 
sufocării, și a morții spirituale, a- 
vem datoria de a-1 păstra cît mai 
pur.

De la piese care dezvăluie grave 
momente de luptă a comuniștilor în 
ilegalitate (Al. Voitin : Oameni care 
tac — Teatrul german din Timișoa
ra) pînă la acelea care exprimă lupta 
constructivă din anii noștri, însă — 
în esență — tot o luptă, dusă cu 
toate rigorile morale pe care le 
implică perfecțiunea morală a in
divizilor și a societății, această 
perspectivă umană a conflictelor, a- 
ceastă accentuare a voinței pe care 
orînduirea comunistă o afirmă cu 
putere, voință de a ne depăși, de 
a trăi cu fruntea sus, în orice în
cercări ,se degajă din repertoriul și 
din realizările teatrelor prezente în 
actualul concurs. Cred că aici se 
află caracteristica cea mai de preț a 
actualei treceri în revistă a crea
ției noastre teatrale, cea care 
conferă, în adevăr, gravitate și 
sensuri majore activității scenice.

Ar fi greșit, desigur, să se deducă, 
din sublinierea acestei trăsături sin
tetizatoare, concluzia uniformității de 
peisaj a creației dramatice sau 
regizorale și actoricești. Nu-i vorba 
de uniformitate, după cum nu-i vorba 
de didacticism în manifestările la 
care asistăm. Cele mai diferite mo
dalități, de la densa dezvăluire a 
unor sensuri istorice pornind chiar 
de la istorie (Paul Anghel) la valori
ficarea resurselor de demnita'e și 
curaj civic împins la sacrificiu în
tr-o piesă de factură polițistă 
(Horia Lovinescu : Omul care ... — 
Teatrul Nottara — regia G. Rafael, 
— interpretare deosebit de con
vingătoare a lui Ion Dichiseanu), de 
la veselia de vodevil a satirei lui 
Victor Eftimiu (Fetele Didinei — Tea
trul Ion Vasilescu) la dezvoltările 
epopeice ale lui V. Nicorovici din 
Diluviul (Teatrul din Arad) toate 
modalitățile, genurile și stilurile au 
căpătat egală îndreptățire, oferin- 
du-ne un evantai bogat de posibi
lități și aspecte ale talentelor care 
lucrează astăzi Ia înflorirea teatru
lui nostru.

Printre participările de frumoasă 
ținută, alături de cele deja citate, se 
cuvin amintite si acelea ale unor 
teatre moldovene, în frunte cu Tea
trul Național din Iași Duet de Andi 
Andrieș și tentativa de spectacol a-
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gitatoric pe un pretext dramatic scris 
ad-hoc de Paul Cornel Chitic — re
gia Cătălina Buzoianu), Teatrul din 
Bacău (Fără cascadori de M. R. Ia- 
coban). Atrăgătoare prin extracția 
lor și prin caracterul fortuit al in- 
timplărilor în care sînt puse să se 
manifeste, personajele din Fără 
cascadori revelă aceeași vitală, im
perioasă, căutare a adevărului, re- 
fuzînd, în cele din urmă, tot ce 
le-ar putea falsifica, tot ce le-ar 
atrage spre compromis și mocirlă 
morală. Spectacolul teatrului bă

căuan (regia V. T. Popa — sceno
grafia Th. Th. Ciupe) s-a remarcat, 
între acuratețe și momentele de 
tensiune, ca o prezență afirmînd o 
evidentă depășire valorică a co
lectivului. Integrarea profesională și, 
în fond, socială a tinerilor intelec
tuali in mediul moral jiu mai este 
privită în Duet sub aspect dominant 
satiric, țintuind superficial niște 
trăiri reale și autentice ale celor 
mai mult sau mai puțin adoptați. 
Spectacolul lașului, datorită în bună 
măsură regiei lui Victor Tudor Popa, 
subliniază nota de dispută a textului, 
o dispută cu multiple ipoteze, în 
care nu aflăm pozitivi și negativi, 
ci tineri care învață să lupte, care 
își călesc astfel forțele și conștiința, 
chiar dacă, pe parcurs, pot înregistra 
și eșecuri. In fond, este o apropiere 
plină de înțelegere față de nobilele 
elanuri ale tinerei generații, însu
flețită de ideea unei vieți mai fru
moase. De remarcat originalitatea 
personajelor lui Andi Andrieș prin 
care autorul polemizează cu ponci- 
fele schematismului.

Ilustrativismul este de data aceas
ta copleșit, cum am arătat, și chiar 
cînd unii autori nu reușesc în între
gime acest lucru (Silvia Andreescu 
și Th. Mănescu — Epoleții invizibili. 
Teatrul din Brăila ; Eugenia Busuio- 
ceanu — Timp și adevăr, Teatrul 
Mic etc.) regizorii și actorii dovedesc 
dorința de a răspunde prin înaltă 
profesionalitate unor exigențe spo
rite.

Personal, din cele văzute pînă în 
prezent, fără a anticipa deciziile ju
riului, consider faza finală a con
cursului semnificativă pentru valen
țele reale pe care le dobîndește dra
maturgia noastră originală. Regret 
absența din repertoriul acestei ample 
întreceri a piesei lui Horia Lovines
cu Și eu am fost în Arcadia și a 
spectacolului cu Camera de alături 
de la Galați care, cu o altă sceno
grafie, datorită mai ales interpretări
lor Olgăi Dumitrescu, a Ioanei Io- 
niță și a lui D. Pîslaru, ar fi îin- 
trecut valoric alte spectacole pro
movate, totuși, în faza finală.

Dar regretele sînt tardive și — 
poate — subiective, obiectivă rămî- 
nînd valoarea de ansamblu a aces
tei ample confruntări artistice, prin 
ea însăși demonstrează maturitatea 
către care se îndreaptă astăzi cu 
pași fot mai siguri creația teatrală 
românească.

N. BARBU

seesb M E
In pofida anticipărilor hiper-optimiste, filmul .Mexic *70*  

trezește un interes mediu. Nu se sparg geamurile și ușile sălii, 
speculanții cu „un bilet în plus" abia își recuperează investițiile 
de capital, iar măria sa spectatorul se întoarce la lumină avînd 
întipărită pe figură o expresie (în cel mai bun caz) neutru-pasivă. 
Care să fie baiul ? Carențele de construcție, lipsa unei idei, 
subiectivismul comentariului ? Primul (mare) semn de întrebare 
îl constituie, pentru subsemnatul, apetitul de neiertat al autorilor 
față de dulcegăriile ieftine și ridicole : povestea cu puștiul ple
cat spre capitala fotbalului cu mingea în brațe și rufăria în 
bocceluță este și inutilă și incredibilă și lipsită de virtuți simbo
lice și tratată cu mijloace care țin de cinematograful anilor 
'30—35. Enervant este, fără îndoială, și modul șmecheresc în 
care regizorul englez a decupat și montat secvențele cutărui 
meci. De pildă, puținele secunde consacrate jocului Anglia— 
România conțin golul + faulturi ale tricolorilor. A alege, dintr-un 
meci de 90 de minute, patru-cinci faulturi și a le pune cap la 
cap înseamnă tentativă premeditată de inducere a publicului în 
eroare. Dacă s-ar fi procedat astfel cu trosnelile lui Stiles (din 
eelălalt campionat mondial), ieșea un film în două serii, plus 
impresia generală că Anglia a aliniat o echipă de măcelari, 
știutoare cel mult de catch, nu de fotbal. Aici s-ar fi cuvenit 
ca lucrurile să fie puse la punct de către comentator — dar, se 
pare, acordul privind difuzarea peliculei în România a inclus 
clauza păstrării textului inițial. Care text, între noi fie vorba, 
este total lipsit de scînteieri, fad ca o saramură din pește con-

X I £70
gelat. Poate că senzația generală de insatisfacție mai provine 
și din excesiva fărimițare a fazelor. Urmărirea obsesivă a golului 
a făcut să dispară de pe ecran o sumedenie de momente exce
lente, care, în estetica sui-generis a fotbalului, valorează cît 
șapte goluri marcate la înghesuială, prin pădurea de picioare 
răsărită în cutare careu.

Și totuși, acest film mediocru are o enormă calitate (dar mă 
tem că realizatorii n-au prea mizat pe ea !) : cele 25 de tele
obiective au descoperit, ici-colo.fizionomii, le-au investigat cu 
insistență, rezultatul constituindu-se în cîteva schițe-portret cu 
totul și cu totul remarcabile. Disperare și bătrinețe și încăpă- 
țînare : Uwe Seeler. Enervare și distincție și ambiție : Domenghi- 
ni. Dezamăgire și neputință și iluzii sfărîmate : Kassou Alia! (por
tarul marocan). Rușine adîncă și deplină : Simeonov. Năuceală 
fericită : Petras (după ce a izbutit deschiderea scorului în meciul 
Cehoslovacia—Brazilia). Triumf și irezistibilă dorință de a atinge, 
dintr-un salt, tăriile cerului : Jairzinho, în fatidicul minut 59 al 
meciului Anglia-Brazilia. Idolii noștri cei de toate zilele ne-au 
oferit, în sfîrșit, prilejul să le studiem nu numai șuturile și 
driblingurile și cursele, cî și rictusurile, spaimele mute, tresă
ririle, răsuflările, zîmbetele.

Dacă în arsenalul tehnicii cinematografice n-ar fi existat 
și tele-obiectivul, nu știu zău ce ar fi fost realmente capabil să 
impresioneze în acest colorat și totuși șters „Mexic *70"...



Opera publicistică a lui Gala Galaction, selectată și prefațată cu competență de Gheorghe Cunescu într-o noua ediție (1971), este o panoramă critică a unei conștiințe democratice și progresiste, care n-a ezitat o clipă să coboare în prezent și să ia parte direct la viața socială. E un Gala Galaction fără sutană, un polemist și pamfletar din familia lui N. D. Cocea. Volumul O lume nouă este rezultatul unei angajări neformale a unui scriitor care are vocația luptei ideologice încă din 1919, a profundelor metamorfoze sociale. Gala Galaction este prin excelență scriitorul cetățean care participă nemijlocit la existența societății, la evenimentele ei capitale. De-a lungul întregii sale vieți prozatorul este secondat de gazetar, de omul care în fiecare ceas se dăruie timpului său, clasei muncitoare. E un luptător, un vizionar, o sensibilitate deschisă evenimentelor istorice. Toată activitatea publicistică, atît de incendiară, atît de însumată unor principii socialiste clar exprimate reflectă o conștiință politică progresistă, democratică, un curaj moral și ideologic remarcabil. Paginile sale „de critică și de revoltă socială", cum singur și le definește, reprezintă în istoria publicisticii românești, a presei democratice,’ ecoul profund, real, al marilor și inevitabilelor seisme istorice care se dezlănțuie furtunos în lumea întreagă după revoluția din 1917. Articolul O lume nouă publicat în ziarul .Socialismul" din 17 iulie 1919 este un adevărat manifest al revoluției care vestește un veac al schimbărilor sociale: „Așteptăm cu toții — și cei ce o dorim și cei ce n-o doresc — o lume nouă. Niciodată n-au fost atîtea semne prevestitoare și niciodată muncitorimea universală nu s-a simțit mai aproape ca astăzi de marea sărbătoare. Ceea ce marii profeți socialiști au prevăzut și au anunțat se apropie de îndeplinire. Ceea ce proletariatul din cele patru răspîntii ale lumii a afirmat prin muncă, prin presă, prin grevă, prin congrese, prin perseverări eroice și adeseori prin moarte martirică, înaintează spre noi ca o supremă zi de paști. Concepțiile cele vechi, politice și economice, se pregătesc să doarmă în praful bibliotecilor. Apărătorii vechei alcătuiri sociale încep să se îndoiască și să se

Programul realist, produc
tiv și de durată al Editurii Junimea nu neglijează reedi
tarea scriitorilor clasici. A- 
ceastă inițiativă, extrem de 
semnificativă și de fecundă 
pentru circuitul literar actual, 
se concretizează nu odată în 
ediții de mare probitate știin
țifică, de consultat cu încre-

Gala Galaction

0 LUME NOUĂ

întrebe dacă nu cumva lumea mai poate trăi și altfel decît sub regimul burghezo- capitalist'. Tot în acest articol scriitorul intuiește exact procesele subterane, care duc, ca și în geologie, la neobișnuite revoluții: .O lume nouă se ridică uriașă și temeinică, mai bună dreaptă, din profunzimile sociale. O așteptă.—, o chemăm, sperăm în așezările ei echitabile și predicăm entuziasmul salutar" ! La toate aceste manifestări ale spiritului colectiv, profund social nimeni nu poate să rămînă indiferent, să nu participe e- fectiv : „Din colțul nostru umil și neluat în seamă, privim și admirăm minunata fermentație populară, aducă- toarea închegărilor viitoare. Cine poate să rămînă nesimțitor cînd aceste presimțiri superioare, cînd însuflețirea atîtor oameni oțeliți de suferințe bat orice alte impresi- uni și țin pe loc luarea aminte și admirația noastră! Cei mulți, cei nedreptățiți, cei ce muncesc pentru toată lumea vor să aplice, bătrînei și nedreptei noastre societăți, terapeutica cea nouă". O lu
me nouă este un semnal și un apel la luptă, la democrație, la un nou mod de viață, un manifest care apare înainte doar cu trei ani de a se înființa P.C.R., care va traduce apoi nemijlocit în realitate aceste profeții, de o mare sinceritate ideologică. Evenimentele sociale și politice din țara noastră, salutate cu atîta entuziasm, cu atîta forță de convingere, devin temele fundamentale ale gîndi- rii sociale ale lui Gala Galaction. Actul rezoluționar de la 23 August 1944 îl găsește pe scriitor în primele rînduri. Gala Galactoan îl așteptase, îl dorise cu frenezie, cu mare nerăbdare. în ziarul Ecoul din 12 mai 1944 publicistul înflăcărat recunoaște primele semne, esențiale, hotărîtoare a marelui act istoric care a- vea să se înfăptuiască la 23 August 1944 : .Rubiconul de nebunie și de sînge a fost trecut! Guvernul de azi dimineață nu mai este ! Dictatura s-a prăbușit! Poporul, în ultimul moment, a biruit silnicia instaurată cu patru ani înainte și a restabilit dreptul și libertarea. Sîntem cîțiva care așteptăm depărtarea tinereții ziua cea mare descrisă și preamărită de profeții umanitariști. Ora mult așteptată a sosit. Fă-te epocă, fă-te veac, oră mult așteptată !*.

Otilia Cazimir

SCRIERI IN PROZĂ

dere. Este un program edito
rial bazat pe o profundă în
țelegere a tradiției, pe un viu 
sentiment al comunicării va
lorilor care nu s-au perimat 
de-a lungul anilor, ci ne re
prezintă exemplar în istoria 
culturii și literaturii române. 
Recenta apariție de Scrieri în proză de Otilia Cazimir (voi. 
1, 1971, 362 p.) cu un sin
tetic și interesant studiu in
troductiv de Const. Ciopraga 
respectă programul restituirii 
clasicilor și este un succes 
și din punct de vedere grafic 
față de alte volume mai pu
țin realizate tipografic.

Primul volum cuprinde tex
te din întuneric (Din carnetul unei doctorese), în tîr- gușorul dintre vii, Grădina cu amintiri și A murit Luchi. 
Toate aceste bucăți lasă im
presia statornică de poeme 
resfirate în lumină și nostal
gie. Ele reflectă direct un pu
ternic sentiment contemplativ, 
elegiac care ridică compoziții
le scriitoarei la nivelul unor 
reflecții lirice desenate cu in
geniozitate sub impulsul sin
cerității. Poeta nu-și refuză 
lirismul nici în proză, ci îl 
lasă să-i invadeze paginile e- 
pice. Schițele reflectă o pre
ocupare pent'U universul mo
ral, pentru dramele obscure a 
unei lumi in destrămare, pe 
care scriitoarea o evocă tn- 
tr-un limbaj simplu. Povesti
rile Otiliei Cazimir refac la 
nivelul evocării o experiență 
rurală a unor sate din Mol
dova. E satul din schițele lui 
Mihail Sadoveanu fi Liriu 
Rebreanu, cu dramele lui, cu 
țăranii care refuză cu tn- 
căpăținare complicațiile civi
lizației. Narațiunile se remar
că prin putința de a restitui 
cu fidelitate și cu un realism 
liric remarcabil eșecurile ine
vitabile ale unor personaje ca
re trăiesc in promiscuitate (în palatele lui Moș Ghercă), in 
cercul unor serioase și defini
tive lipsuri materiale. Proza
toarea are vocația rescoperirii 
semnificațiilor morale, a unor 
psihologii și reacții elemen
tare. Totul se organizează in 
jurul unei idei, al unui sim
bol, al unui sentiment al a- 
devărului, al dreptății. Limba
jul rural este excelent sur
prins în realitatea lui lexica
lă, folclorică, de o savoare 
inegalabilă. Efectul este re
marcabil și servește nu atît 
la caricaturizarea unei vor
biri „neliterare', ci la inten
sificarea dramei, la explicarea 
ei. Arta Otiliei Cazimir stă 
în intuirea vie a relațiilor 
care se stabilesc între perso
naje, în adînca și permanenta 
dragoste față de cei umiliți și 
năpăstuiți. Prozatoarea culti
vă degajat și fără infatuare 
un dialog sincer și cu necu- 
vîntătoarele (în grădina cu a- mintiri), cărora le desenează 
foarte meticulos chipul, în 
culori de o naivitate și sim
plitate cu totul neașteptată.

Textele narative ale Otiliei 
Cazimir pot fi încadrate poe-

E greu ce spus ce urmărește Sorin Titel cu această 
Lungă călătorie a prizonieru
lui. După primele pagini îți dă impresia unui roman de război; mai departe ești șocat de numeroasele pasaje de un absurd discret și fără reproș, spre final îți închipui că e vorba de o parabolă, pentru ca abia după ultima pagină să intuiești adevărul. Ai fost tras copilărește pe sfoară, ai fost momit și chiar constrîns să aștepți ceva, ceva ce nu poate să vină pentru că totul nu e decît o farsă. Frumoasă, ce e drept, nu însă și originală, ea a- flîndu-și rădăcinile în cărțile 
Noului roman. Autorul nu ține în primă instanță la semnificația spunerii, singura lui preocupare e de a-1 captiva pe cititor, de a-1 reține cu cu orice preț în fața paginii. Știința scriiturii acoperă orice altă intenție (în romanele 
noului val tehnica e fundamentală). Sorin Titel a prins o tehnică, are priceperea scrisului corect (chiar excesiv de corect); și, odată deprins meșteșugul, paginile curg de la sine una după alta, scriitorul transformîndu-se în- 

melor în proză care amintesc 
prin lirismul lor de puritatea 
poemelor lui Dimitrie Artghel. 
Fragmentele de romane (în tîrgușorul dintre vii) sînt mici 
schite morale in care fluxul 
de lirism predomină, iar o 
melancolie bacoviană le sal
vează de la un exces de sen
timentalism. Esențial pentru 
aceste fișe de observație mo
rală și socială este diagrama 
sincerității, reflectarea nede- 
natu-ată a sensibilității lirice. 
Otilia Cazimir excelează in 
portretul contemplativ care 
este ridicat din realitatea con
fesiunii și se încheie cu o 
privire înțelegătoare pentru 
cel caracterizat. Se rețin por
tretele lui Paul Coman („Era 
așa de frumos, și de tînăr, 
și de vesel! Toată lumea se 
uita la el. La ea nu se uita 
nimeri'), al Anei, al Sarei (o 
altă Haia Sanis cu o evoluție 
erotică net superioară eroinei 
sadoveniene) și alte personaje 
de o individualitate psiholo
gică de netăgăduit. Dacă con
fesiunea liberă, nesuprave
gheată de nimic este nota 
specifică a celor mai reușite 
proze, reflecția nu este însă 
exclusă. Din fiecare povestire sau microroman se poate de
cupa o maximă, se poate tra
ge o concluzie, o anumită fi
lozofie morală ceea ce dove
dește o gîndire estetică des
chisă valorilor.A murit Luchi (1942) este un film al copilăriei pe al că
rei ecran scriitoarea a intro
dus personaje care se mișcă 
cu mare naturalețe într-o at
mosferă de fabulos și real. E 
un text bazat pe o experien
ță trăită de autoare și sec
vențele cinematografice ne 
prezintă o imagine a vieții 
din momentul primelor mani
festări și ptnă la stadiul de 
maturizare, de înțelegere con
cretă a lumii. E biografia mo
rală și spirituală a scriitoarei 
care își reface liric, voit sen
timental, itinerarul copilăriei, 
adolescenței, al vîrstei înțele
gerilor lucide. E o proză care 
respiră muzica Medelenilor, a 
povestirilor de început ale lui 
Mihail Sadoveanu. Tradiția li
terară lirică, puternic con
templativă, evocatoare a scrii
torilor moldoveni nu este tră
dată nicidecum de Otilia Ca
zimir.

ZAHAR1A SANGEORZAN

Sirii Titel

LUNGA CĂLĂTORIE
A PRIZONIERULUI

tr-un veritabil artizan Cartea se scrie numai in măsura in care autorul folosește o „gramatică" bine învățată pentru a evita greșelile. Dejunul pe 
ia-bă, anteriorul său volum, implica un asemenea mod de a înțelege arta epicului. Personaje, intrigă, anah-zâ —adică elementele -tradiționale' ale genului — nu prezintă interes. Esențial e felul spunerii, știința discursului. Sub acest aspect Lunga călătorie 
a prizonierului este o carte mimetică, ea datorfnd aproape totul noului roman francez.Este, totuși, ceva original în acest roman ? Dacă ținem neapărat să descifrăm un sens, o putem face cu puțină bunăvoință. Riscul e mare fără îndoială căci, procedînd de așa manieră, avem oriunde șanse că „descoperim" o semnificație ordonatoare. Reușita încercării depinde mai mult de noi decît de intenția autorului. în Lunga călătorie a 
prizonierului decodificarea e plauzibilă : prizonierul și însoțitorii săi au de parcurs un itinerar precis pentru a a- junge undeva (probabil la locul detențiunii). Călătoria absurdă — prin valoarea dis- stanței pe care o presupune, ca și prin „jocurile" cu care paznicii găsesc de cuviință să-și treacă timpul —, iată fundamentul discursului. Lucrurile se desfășoară normal 

pînă la un punct: este momentul cînd prizonierul devine conștient de lipsa oricărui țel al întreprinderii pentru că nimeni nu mai știe unde trebuiau să ajungă. Sentimentul inutilității în absența țintei finale devine adevărata povară a insului ; a- cesta se simte în plus, vrea să fugă, să scape din capcana tiranică, dar fiecare tentativă devine un eșec, ca și existența însăși. Ideea nu e o noutate, ineditul vine, mai de

Un „caz" și universul ca- 
re-i dă naștere încearcă să 
contureze Aurel Deboveanu 
în Luni ,după viscol. Econo
mistul Daneș este numit con
silier la un trust de construc
ții aflat sub conducerea fos
tului său coleg de școală, 
loanițiu. Cercul în care pă
trunde îl derutează. Adminis
trația trustului se transfor
mase cu buna știință a di
rectorului general Zeriu in
tr-o veritabilă „cloacă' unde 
birocrația, afacerismul, pro- 
tecționismul, servilismul și 
ignoranța Stăteau mină în 
mină. Daneș încearcă să pună 
lucrurile la punct, refuză a 
face pe placul șefilor, publi
că în presă articole demasca
toare, toate astea în numele 
respectării adevărului și a 
datoriei sale de om. Are în
să de suferit consecințele ne
plăcute căci Zeriu declanșea
ză un întreg mecanism de a- 
miciții împotriva „turbulen
tului' : „îi este respinsă teza 
de doctorat, este exclus din 
sindicat printr-o dubioasă în
scenare, este retrogradat și, 
în fine, e lăsat pur și simplu 
pe drumuri. Bolnav fiind se 
spitalizează și, cînd e propus 
pentru decorare, refuză. Lu
crurile vor reveni insă pe fă
gașul lor firesc, adevărul va 
ieși la iveală, dar prea tîrziu 
pentru că silit de împrejurări, 
Daneș devenise intre timp 
mult prea sceptic. Cu vremea, 
ne lasă autorul să credem, 
el se va reintegra totuși în 
universul din care fusese pe 
nedrept exclus.

Aceasta ar fi pe scurt intri
ga in Luni, după viscoL Un 
roman despre actualitate, des- 

MARGARETA STERIAN : „Muzică de jazz*

grabă, din pretextul demonstrației. Pentru că „romanul*  lui Sorin Titel nu e altceva decît o simplă demonstrație a unei teze, exercițiu epic iar nu epică. în Lunga călătorie 
a prizonierului, mai mult decît în Dejunul pe iarbă, Sorin Titel se dovedește perfect stăpîn pe tehnica scrisului și e de așteptat ca ea să-și găsească împlinirea în- tr-o viitoare carte pe măsura posibilităților autorului.

Aurel Deboveanu

LUNI, DUPĂ VISCOL
pre oamenii de azi și dramele 
lor. Daneș e un „caz de muti
lare" a insului integru într-un 
univers egoist. Și tocmai pen
tru că e o carte despre „a- 
cum“ și „aici" să facem o o- 
biecțiune esențială: lumea
din roman nu este plauzibilă. 
Nici Daneș, nici loanițiu, nu 
„trăiesc" propria lor viață; 
ei mimează o existență pe ca
re le-a impus-o programatic 
Aurel Deboveanu. Daneș, cel 
puțin, e un declarativ, mai 
mult vorbește și-și face pro
bleme decît face practic ceva. 
Greșeala autorului e catego
rică, el a încercat să facă e- 
pică dintr-o schemă, uitînd 
un lucru elementar, că tre
buie să toarne și ceva carne 
în tipare, să le dea viață. 
Daneș — ca să nu mai a- 
mintesc de secretarul de par
tid al trustului, trezit pes
te noapte să îndrepte situa
ția — vorbește „ca la carte', 
cu fraze luate din articolele 
de fond ale jurnalelor. Per
sonajele lui Deboveanu sînt 
prototipuri fără nici o devia
ție : Crîngașu e numai biro
crat și perfid, Zeriu diplomat 
și răzbunător, Daneș numai 
cinstit și capabil, ș.a.m.d. Fie
care este numai ceea ce vrea 
autorul să fie. E curios că 
intriga merge întrucîtva prea 
bine, vreau să spun că prea 
repede și fără nici o greutate 
se rezolvă cazul Daneș după 
consumarea conflictului. Dacă 
Zeriu și loanițiu sînt într-a- 
devăr cum vrea să ne con
vingă Deboveanu era de aș
teptat o complicare a con
flictului... Dar s-ar putea să 
ne înșelăm. Oricum, in an
samblu. romanul e un fel de 
proces-verbal de convorbiri și 
ședințe (cu care autorul e, se 
vede, familiarizat) și și-ar fi 
atins mai lesne scopul dacă ar 
fi fost publicat în foileton 
într-un ziar. Căci foiletonis- 
tica nu e tot una cu literatu
ra artistică.

AL. DOBRESCU



O SEDUCȚIE: MADRIGALULModestia cu nuanță aproape ostentativă pe care o manifestă Marin Constantin în fața publicului își are sensul său simbolic. Este atitudinea firească a artistului adevărat care știe că în artă nu-ți este permis să te oprești si să spui : am ajuns Voința de autodominare, de aservire e personalitatea unor cauze care o depășesc ; deferenta și responsabilitatea în fața actului creator, înțeles în implicațiile sale majore și-n infinitatea de posibilități niciodată epuizabile — iată resorturile adînci ale acestei modestii.Creindu-și ansamblul din voci de excelentă calitate și care în același timp fuzionează timbral. Marin Constantin s-a străduit să facă din el un instrument perfect, ultrasen- sibil. ultramaleabil. Printr-o modelare migăloasă. S-a ajuns la o acuratețe intonațională, o puritate a acordajului, o diversitate sonorică și ca virtuozitate tehnică uluitoare. Corul este o adevărată orgă umană, în preajma căreia însuși aerul pare a intra în rezonanță, revelîndu-ți psihic permanența unor raporturi armonice existente în natură sub forma lor latentă și așteptînd doar punerea lor în evidență.Depășind convenționalismul anumitor reguli de atac, de Emisie, de stil, Marin Constantin este mereu în căutarea frînturii de trăire, pur omenească, aflată la rădăcina inflorescenței sonore. Pentru el nu există sunet în sine, raport sonor în sine ci doar variate mijloace menite a servi expresia poetico-muzicală. In căutarea permanentă a unei soluții interpretative unice și irepetabile pentru fiecare lucrare în parte se relevă marele artist creator care esteMarin Constantin, cu spiritul său veșnic treaz, cu imaginația sa prolifică, cu vibrația sa intensă, cu disponibilitatea sa lăuntrică și adaptabilitatea la cele mai diversesfere estetice. Se relevă în același timp o gîndire vie, puternică, o cultură muzicală temeinică, inteligent și subtil valorificată.Soluțiile expresive atît de diverse se realizează cum e și firesc prin tehnici tot atît de diverse, și în această privință Marin Constantin este departe de a se complace în urmărirea unor drumuri bătătorite (ceea ce, de altfel, în redarea unor lucrări contemporane, nici n-ar fi posibil) Corul trece, sub conducerea sa, prin cele mai variate posibilități de folosire a vocii umane, ca vehicul (sunetul muzical propriu-zis, cîntat în diverse maniere, la diverse intensități, variat colorat, sunetul vorbit, șoptit, șuierat, o întreagă serie de sunete situate la granița dintre cînt și vorbă), făcîndu-se astfel dovada imenselor posibilități expresive ale acesteia.Cele două concepte prezentate de corul .Madrigal" pe scena Filarmonicii ieșene au ilustrat, prin programul lor bogat și variat, principalele direcții în care se îndreaptă investigațiile interpretative ale ansamblului si dirijorului său : muzica corală preclasică religioasă și laică, pe de-o parte, muzica corală românească veche, modernă si contemporană, pe de alta.în variata ipostaziere a sufletului uman, în raporturile sale cu lumea, muzica lui Palestrina (Missa brevis) se re
Teatrul Național Timișoara

MOCKINPOTT
de Peter Weiss

Cel mai tînăr „Național" al 
tării, teatrul din Timișoara, a 
prezentat, ca prim spectacol, 
in noua sa învestitură, un. 
spectacol experimental. E un 
spectacol al tinereței. Intîi, 
prin entuziasmul tinerilor săi 
creatori: Anca Ovanez, regi
zor. la Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandri" din Iași si 
tînăra echipă a colectivului 
trupei din Timișoara; tine
resc, în sfirșit, prin opțiunea 
făcută, o piesă, în premieră 
pe tară, a dramaturgului vest- 
german Peter WeissMockinpott nu este, nici pe 
departe, textul cel mai repre
zentativ al autorului dramei Urmărirea și asasinarea im Jean Paul Marat. Prin simpli
tatea și, în același timp, os
tentația construcției, piesa se 
pretează însă bine unei „pre
lucrări regizorale. Stmburele 
ideatic e lipsit de complexi
tate. redus la cîteva situații 
elementare, urmărindu-se trep

tata alienare a personajului 
prins in mecanismul absurd 
al orinduirii capitaliste. Para
bola și unele, posibile, simi
litudini, a ispitit in unele co
mentarii ale spectacolului, o 
apropiere, după mine neave
nită, de Kafka. De fapt Weiss 
descinde din Breoht, cel pu
țin sub două aspecte: prima
tul politicului și demonstrația 
didactică. Mijloacele de cu
prindere a parabolei sint însă 
mult mai explosive amintind 
de suprarealista și de dramele 
lui Elias Canetti. Precumpăni
toare este, în sfirșit, în dra
maturgia lui IVeiss, categoria 
vizualității. Se știe că pentru 
Weiss pictura nu e un soi de 
„violon d'Ingres" ci o preo
cupare constantă, mărturisind, 
în această direcție, atracția 
pentru co1orist.ica violentă o 
lui Francis Picabia

Bine s-a intearat acestei vi
ziuni directe și brutale sce

liefează ca un miracol al purității, liniștii și împăcării, floare a binelui și frumosului, răsărind glorioasă pe trunchiul omenirii suferinde, lacrimă a pămîntului schimbată în mărgăritar. In execuția acestei lucrări, s-a atins limita dematerializării sonore, a spiritualizării expresiei.Cît privește programul de madrigale, alcătuit din veritabile bijuterii vocale, s-ar putea face constatarea că acolo unde alți interpreți, care abordează un repertoriu similar se mărginesc de obicei la o supunere față de unele comandamente -le ordin stilistic (între care, tehnica non-vibrato) imprimînd unui întreg program executat la un moment dat o tentă ușor ștearsă, de tapiserie veche franceză, și o detașare rafinat estetică, corul „Madrigal11 conferă individualitate. culoare, vigoare fiecărei lucrări în parte.Execuția unor piese corale bisericești, în stil bizantin, înseamnă repunerea în circulație a unor valori incontestabile ale culturii noastre muzicale pe nedrept ignorate și uitate.Deși provenind din surse similare și avînd comună finețea conturului melodic și rafinamentul înfloriturilor vocale. cele două încîntătoare lucrări executate în concert s-au detașat limpede una de cealaltă, prin specificitatea lor expresivă (ușor nostalgică, nedefinită, ca gestul de rugă al unei mîini obosite — Stihira I-a la „Lauda", proaspătă, sugerînd unduiri de altiță și miros de busuioc — Nunta din Caane Galileii).Nu pot fi trecute cu vederea cele trei lucrări românești contemporane, de o mai largă extindere, și în care posibilitățile interpretative tehnice și de expresie ale ansamblului și dirijorului s-au impus cu deosebită forță.Abundența unor procedee tehnice inedite ce sufocă textul și poate ponderea exagerată acordată momentelor recitate, în detrimentul celor cîntate, au făcut din madrigalul dramatic «Scene nocturne11 de Anatol Vieru un moment interesant, mai ales prin virtuozitatea eroică a ansamblului, dar mai puțin abordabil emoțional.«Ritualul pentru setea pămîntului1* de Myriam Marbe cucerește necondiționat, de la bun început, atît prin muzica propriu-zisă, cît și prin viața care se ghicește dincolo de muzică, viața naturii însuflețite prin magie, cîntecul pămîntului triumfător și liber, profund și înviorător.Interpreții l-au executat cu o bucurie și o degajare tot atît de mari pe cît de firesc și armonios s-a realizat pe ansamblu unitatea și proporționalizarea formală a acestei lucrări aleatorice.Poemul coral „Bocete străbune" de Alexandru Pașcanii se situează, prin conținut, exact la antipod, fiind un cînt al morții, tot atît cît celălalt era al vieții. Forța de șoc a expresiei apare într-un contrast izbitor cu simplitatea realizării formale. Este un cîntec sobru, aspru, un cînt dintr-un trecut îndepărtat, o tînguire sălbatică, izvorîtă din spaimă și revoltă, dintr-o durere copleșitoare, fără limite, durerea absolută a mamei care se prăbușește sub greutatea absurdității, mușcînd pămîntul care i-a înghițit inima, lumina și speranța. LILIANA GHERMAN

nografia simplă, funcțională, 
a Elenei Jivanov. Tabloul șe
dinței din Parlament, cu de
putății bălăbănindu-se în scan 
de frînghie a subliniat, cu o 
sebire, acuitatea plastică a 
pictorului scenograf.

Anca Ovanez a fost, paremi- 
se, studentă a lui Radu Pen- 
ciulescu. Oricum, tendința de 
a ne capta atenția, de a ne 
violenta obișnuințele și tabieturile noastre de specta
tori neutri, sint evidente în 
spectacolul cu Mockinpott. Ele 
au provocat, la unii critici, 
cu osebire tineri, entuziasm. 
Să vedem de ce Spectacolul 
începe din foaier, unde actorii 
înveștmîntați pestriț (predo
mină blue jeansii și blazonul) 
ne „prelucrează" citindu-ne, 
la microfon știri și comentarii 
învederînd conflicte și greve, 
războiul din Vietnam ș.a.m.d. 
11 descoperim pe protagonist, 
e luat în ghionți și tîrît în 
sala de spectacol; ne luăm 
după el, mai pe. orbecăitelea, 
mai pe văzutelea (sala e în
tunecată) și spectacolul în
cepe.

Reprezentația încearcă deci 
un spectacol haneenning, un 
teatru documentar, si. cu ose
bire. un teatru „violent". E 
de repudiat o astfel de for
mulă ? Nicidecum. Rezulta

tele ei sint notabile. Actorii 
joacă cu multă dezinvoltură, 
mai bine-zis, mai precis, „se 
joacă" mimîndu-și rolurile: 
polițist avocat (bineînțeles 
venal), soție, desigur necre
dincioasă, ș.a.m.d. Scenele ce
le mai reușite evidențiază 
plastica vie a spectacolului: 
o sală de operație, in care se 
efectuează, cît ai zice pește, 
o trepanație. un transplant 
de inimă și încă cîteva baaa- 
tele: grotescul amintește de 
o scenă de arand-guignol sau 
de teatru de păpuși. Se trece 
din scenă în sală și se încear
că, îndeobște cu succes, cîș- 
tigarea publicului pentru a- 
cest gen de spectacol.

Ceea ce prisosește este 
pe alocuri, supralicitarea și 
ostentația. Protagonistul, după 
ce e~ dezbrăcat, pe jumătate 
ca să nu spun mai mult, la 
scenă deschisă, e trimis să-și 
piardă boarfele printre spec
tatori; se mizează apoi ve 
noutăți discutabile, ca, de 
pildă, atunci and se. prelun
gește, în sală și în foaier, spa
țiul de joc ; răsturnarea unor 
convenții e înlocuită cu noi 
convenții, parcă încă mai ar
tificiale ; spectacolul, fiindcă 
veni vorba de convenții, se 
sfîrșește pe neașteptate; la 
scena deschisă actorii se lasă, 
priviți și privesc publicul, a- 
muzîndu-se de confuzia aces
tuia (noi, publicul, nu cu
noaștem textul și nici nu ne-a 
salvat de nesiguranță, cortina).

Sînt acestea cusururi ale 
reprezentației ? Dacă da. a- 
tunci. oricum, trebuie să ți
nem seama că ele au fost 
voite și gîndite. Chiar și reți
nute fiindcă iscînd rezerve 
și dubii, astfel de reticente 
sint normale și firești în fata 
unui spectacol experimental. 
Prima calitate a unui aseme
nea spectacol e fantezia, ca
pacitatea de invenție. O aă- 
sim, cu ghiotura, ceea ce în
seamnă că nu e întotdeauna 
calitativ drămuită. în repre
zentația de la Timișoara.

Reprezentația care e, mai 
tntii. un spectacol de omoge
nă și armonioasă realizare a 
spiritului de echipă. Se deta
șează însă, totuși, cîteva indi
vidualități. care trebuiesc a- 
mintite: Horia Georgescu și 
Miron Suvăgău, în roluri de 
compoziție minuțios și atent 
supravegheate și, cu osebire, 
în rolul protagonistului. Moc
kinpott, inventiv și dezinvolt, 
o speranță a tinerei generații 
de actori, speranță care de
vine, cu fiecare nou rol, o 
certitudine : Florin Măcelaru.

TRAIAN LIVIU BIRAESCU

Scenă din spectacolul cu piesa „O noapte furtunoasă" de I. L.
Caragiale la Teatrul din Oradea. Regia Mihai Raicu. In fotografie : 
Olimpia Miinea (Vela) și Anca Miere—Chirilă (Zițaj.

FRUST, DAR NICIODATĂ VULGAR

Se pare că dramaturgia pe care o acceptă în ultimii ani Casa 
Centrală a Creației Populare in colecția pentru sate, difuzînd-o în 
tiraje impresionante și deci ticsind cu ea magaziile căminelor cultu
rale e... mică din toate punctele de vedere.

In primul rînd, autorii dovedesc o optică cu totul greșită despre 
nivelul cultural al satului contemporan. Unii îl supraconsideră pro
babil oferindu-i teatru absurd de Dumitru Solomon („Chibritul, holul— 
peronul''), la care Mihai Dimiu se simt© obligat a oferi „prețioase" 
indicații de regie ce încep cam așa :

„Preziua mileniului III se contrazice, aici devorîndu-se, aici în
făptuind împliniri uluitoare. Au fost contemporanii unor exterminări 
fără precedent și poate că vor mai fi pe undeva nebuni ahtiați după 
hecatombe continentale — dar cunoaștem și înlesniri civilizate, pînă 
ieri neverosimile, asistăm la elevate sudări de conștiințe de ordfn\jl 
miliardelor. Tehnica anilor noștri a ajuns tangentă la aștri, dar a 
provocat și dolii numeroase...".

E lesne de închipuit ce poate înțelege regizorul căminului cul
tural sătesc dintr-o asemenea lămurire.

Alți autori însă au rămas la nefericitele clișee ostenite ale unor 
țărani naivi care fac haz de orice și în dorința lor de a obține cu 
orice preț un asemenea haz, autorii alunecă spre trivialități, uitînd 
că cei care formează echipele de amatori sint tocmai tinerii satelor 
noastre. Ceea ce e mai trist e că, de asemenea facilități confecțio
nate ad-hoc, se simt tentați chiar autori consacrați. De pildă, am 
crezut câ acea Chintă de bilei opusă inutil unui oltean (un fel de 
Chiriță masculină dă pă Jii) a lui Paul Everac e doar un accident. 
^ar £aJ*  ..c® dramaturgul publică mereu în colecția amintită, ultima 
„opera" fiind „O partidă cu nou-născuți“, în care acțiunea se desfă
șoară într-un dispensar sătesc. Medicul e... Oțoiu (firește, venal, 
afemeiat și tot ce vreți), sora de spital e... tovărășica Garofița, pa
cienta amoroasă*  e... Pușa Carcalete, pe care medicul o consultă pe 
diferite paturi pînă-i pierde cerceii, iar în rest, bețivi culcați printre 
lehuze și, în final, deux ex machina, un inspector sanitar care va 
repara totul (probabil în piesa următoare).

Și acum să vedem cam ce au de rostit tinerii noștri interpreți de 
la sate :
MANDA : Bărbatul dacă-1 pui între muieri ce face ? 
GAROFIȚA : Alege.
MANDA : Păi vezi? Și atuncea unde mai e democrația ? 
GAROFIȚA : In luna aprilie au fost cu șase băieți mai mult.
MANDA : Că i-a scos doctorul Cojocaru cu mina, d-aia. Unde pune 

el mîna pune și Dumnezeu mila.
GAROFIȚA : Păi n-are nici o legătură Mando, că doar nu-i face cu 

mîna.
MANDA : Nu mă-nvăța tu pe mine că-atîta lucru m-ai mi-aduc și 

, eu aminte.
GAROFIȚA : In mai s-au născut cei mai mulți copii.
MANDA : Păi dacă a tot plouat la sfîrșitul verii ? Mai statură oamenii 

acasă la un loc.
GAROFIȚA : In schimb în iulie, foarte slab.
MANDA : Să-ți spun eu de ce : s-a deschis fabrica de la Tîrțăul-Mare, 

bărbații se cam duseră toți, rămaseră femeile cp moșnegii, 
cum să iasă copiii? (p. 6). Și tot așa pe 42 de pagini, adică : 

GAROFIȚA : Aici e instituție de stat și trebuie să mărim producția. 
GEORGEL : Iar greșești : aici nu e vorba de producție, e vorba de 

reproducție. Dacă vreți s-o faceți reproductivă, atunci v-ajut 
și eu (p. 24b

Să trecem puțin și la „Comedia cu olteni" a Iui Gh. Vlad, piesă 
însușită și de unele teatre profesionale, fiindcă e cu... olteni și aduce 
public (vorba autorului într-0 scrisoare de protest adresată „Tribunei", 
revistă în care a fost scuturat. Poate-1 pune sfîntui să adreseze una 
și „Cronicii") :
JOIȚOIU : (Regretînd rățoiul) Bietele rațe ! Cine o să le mai calce ! 

Era de-o voinicie !
CIOCU : (Foarte serios) ; Vă privește ; Dă-le bromură, cum ne da 

nouă la armată, să le treacă cheful... (p. 6).
MARTORUL : Trinuțo, cum de-ți crescu burtica așa peste noapte ? 
CIRON : E o nimica toată, a fost deocheată.
MARTORUL : Deocheată? Vin să te deseînte moșul ; „Pasăre albă, 

codalbă / Sus sări, jos olesni“ (p. 71).
DUMITRA : Da ce-aj fi vrut, fa? Să-i tocmesc eu pe Poponețe și 

Țivriș s-o păzească pe fii-ta fiindcă tu n-ai fost în stare s-o 
păzești ?

AURICA : Acum mă reped în părul tău si-ti mai zmulg un smoc. 
MARTORUL : Zmulge-1 Aurico. nu te lăsa !
DUMITRA : Acum îti învinețesc si ochiul celălalt (p. 71). Etc., etc.

Partea interesantă e că în indicațiile de regie pe care autorul 
se simte dator să le adauoe citim : .Țaranjj S£ maj frust,
mai puțin căutat, dar niciodată vulgar*.

AUREL LEON

EXPOZIȚIE
In imensa sală a pașilor pierduți de la Universitatea ieșeană, 

expune o pictură cuminte, prea cuminte pentru talentul ei Întrezării, 
studenta Adina Berneagă : portrete, peisaj, flori.

Deși tributar uneori excesiv tradițional, penelul ei izbucnește, 
totuși, pe alocuri din tiparele impuse și ne ajută să întrevedem un 
temperament de veritabilă sensibilitate cromatică și — mai ales — 
un bine organizat travaliu de surprindere a atmosferei. De pHd*  
„Portretul de tînăr" poate fi considerat o lucrare de matură potențare 
a pastei, așa precum exultarea cromatică din peisajele incendiate 
de toamnă sînt pur și simplu cuceritoare. Totuși, cele care domină 
sînt florile, mai ales modestele vizdoage și margaretele, culoarea 
vibrînd sub un impuls interior asemeni epidermei vii.

In general, lucrările Adinei Berneagă, indiferent de maniera 
adaptată, să le numim fotogenice. Studenta aceasta din anul I engleză 
e, în paralel și o promisiune a paletei, expoziția ei încălzind auste
ritatea sălii universitare. Deocamdată.



film

VOCAȚIA ISTORICULUI
(Urmare din pag 1)

treprinderii unui act justițiar mai general; 
dîrzenia, forța, rezistența morală și fizică 
a celor șase femei de aici provine. Nu 
le intimidează și nu le fac să renunțe 
nici bătaia, nici chinurile, nici amenința
rea cu moartea; demne, urcă chinuitorul 
calvar pînă la capăt — e drept nu toate, 
căci unele cad, dar căderea lor nu re
duce cu nimic temeritatea actului între
prins și aceea una care ajunge la ca
pătul drumului este purtătoarea mesajului 
tuturor. Trei din ele mor, două dispar, 
grupul este dezmembrat, epuizat dar nu 
învins; învinși sint jandarmii. Sergentul- 
bestie nu este învins de soldatul care-l 
ucide. Moartea lui este numai transpu
nerea fizică a capitulării morale care se 
produsese mai înainte, în ciocnirea ho- 
tăritoare cu femeile. Valabilitatea filmu
lui stă tocmai în această demonstrație 
de forță morală pe care o fac cele șase 
soții de mineri, forță care nu este doar 
a lor, ci a lumii din care vin și în nu
mele căreia acționează Iar cei slabi sunt 
reprezentanții puterii, ai ordinii publice 
care, deși cu arma în mînă, capitulează.

Tot în conturarea și opunerea celor 
două grupuri însă stă și principala slă
biciune a „Golgotei". Grupul jandarmilor 
este mai interesant constituit din punct 
de vedere dramatic, cu caractere mai 
evident diferențiate, cu drame individuale 
mai firești și mai atent susținute în sce
nariu. Socotind acest grup drept un per
sonaj colectiv, îi găsim trăsături mai 
complexe, contradicții mai ascuțite, re
zolvate mai direct. Din acest punct de 
vedere, celălalt personaj colectiv, grupul 
femeilor, ne apare mai vitregit. O oare
care uniformizare a caracterelor — cu una 
sau două excepții —, linii nehotărîte în 
trasarea portretelor individuale, prea ma
rea asemănare dintre femei — neevitată 
nici măcar prin distribuție - reduc sub
stanțial valoarea dramatică și plastică a 
grupului.

In aceeași ordine a neajunsurilor filmu
lui trebuie situată și înclinația spre spec
taculosul în sine, fără acoperire în emo
ție și în situații dramatice autentice, fi
rești. Notăm aici scena de la reședința 
■directorului, în care la o masă rotundă, 
uriașă, cele șase femei se înfruntă cu 
principalul lor adversar. Calitățile plasti
ce aie scenei nu o justifică decît parțial. 
In oceeași situație se află secvența în 
care cele șase femei în negru se înșiruie 
pe o culme de deal, proiectîndu-se pe 
un fundal de contrast, ca într-o tragedie 
greacă. Nici secvența marșului prin ploaie, 
deși ca realizare plastică trebuie reținu
tă și aplaudată, nu aruncă reflexe con
vingătoare asupra personajelor ca ființe 
care trăiesc scena, nu ca obiecte care 
o compun.

Filmului lui Mircea Drăgan îi rămîn 
însă destule calități. In afara celor deja 
amintite, mai notăm imaginea realizată 
de George Cornea care conferă filmu
lui o atmosferă densă, de un dramatism 
sever, aproape dur, transpunînd idei și 
sentimente vibrante și înlesnind o evolu
ție caracterologică cu reflexe de trage
die.

Doi interpreți. Draga Olteanu (Ario 
Varga) și Gh. Dinică (Sergentul) dau 
personajelor forță și autenticitate. Ana 

Unul din cele mai realizate momente din filmul „Golgota"

Varga este întruchiparea dîrzeniei (un cri
tic o apropiase de Vitoria Lipan și apro
pierea ni s-a părut posibilă), a spiritului 
justițiar în forma lui cea mai elementară 
și, tocmai de aceea, viguroasă și sinceră. 
In ținuta și comportarea ei s-au strecu
rat însă și unele accente de periferie 
urbană care alterează ușor personajul 
și-i umbresc pe alocuri suprafața lumi
noasă. Sergentul .făcut*  de Gh. Dinică 
nu are nimic din șabloanele cunoscute, 
fiind totodată reprezentantul tipic al for
ței ignorante care slujește fără să știe 
pe cine. Un amestec de interese perso
nale și manie sinistră în executarea celor 
mai absurde ordine multilateralizează 
personajul, oferind interpretului posibilita
tea valorificării unor mijloace artistice 
pe cit de economicoase, pe ctit de con
vingătoare. Intr-o postură nouă apare aici 
Sebastian Papaiani — cunoscut de obi
cei ca actor de comedie. Cu .Fantomele 
se grăbesc*  el încercase sondarea unor 
zone încă necunoscute ale talentului său, 
ior în .Golgota*  sondajul atinge stratu
rile căutate. Soldatul creat de el, e sin
cer, foarte credibil, iar momentul suprem 
al evoluției sole — scena cu Ana Varga, 
în care mărturisește crima involuntară, 
are o forță dramatică emoționantă.

* Toate revăzute recent, datorită unor 
judicioase reprogramări prilejuite de a- 
propiata sărbătoare a semicentenarului 
partidului.

Fără a se ridica la valoarea ideii de 
la care a pornit, (scenariul Nicolae Țic 
și M. Drăgan) filmul .Golgota*  rămîne— 
prin pasiunea și sinceritatea dezbaterii, 
prin autenticitatea confruntării dintre 
două lumi — în patrimoniul de valori al 
cinematografiei noastre.

Dacă filmele citate pînă aici se ocu
pau de un trecut imediat, în care noi 
înșine am trăit, căruia i-am cunoscut pe 
viu contradicțiile, erorile sau eroismul, cu 
filmele următoare, cineaștii au sondat rea
lități din epoci foarte îndepărtate, de la 
începuturile noastre ca popor („Dacii*,  
„Columna") sau dintr-o perioadă frămîn- 
tată a Evului mediu („Sentința").

O pagină de istorie încărcată de vi
brant patriotism, adusă spre noi din ne
gura vremii, o pagină despre care știm 
atît de puțin, dar atît de temeinic, o 
pagină pe care o ținem închisă în inimi 
și din care citim întotdeauna cu voce 
tare, răspicat, în ceasurile în care vorbim 
despre noi — adusă pe ecran prin filmul 
„Dacii", o asemenea pagină înseamnă nu 
numai un act cultural de stringentă ne
cesitate, ci un gest patriotic pe cît de 
generos pe atît de util.

Scriitorul Titas Popovici și regizorul Ser
giu Nicolaescu și-au asumat o mare răs
pundere cînd au pornit această între
prindere temerară. Datele, puține, îmbi- 
nînd istoria și legenda, îndemnau spre un 
curs liber al ficțiunii. Dar imaginea da
cilor și mai ales a viteazului și înțelep
tului lor rege Decebal se păstrează în 
popor ca un contur precis ceea ce îl 
obliga pe scenarist să-și înfrineze imagi- 
tația și să respecte această imagine cel 
puțin in aceeași măsură în care respecta 
datele istorice. Și trebuie spus că Dece
bal a fost in film cel pe care ii știam 
din manuale de școală și din legende : 
conducătorul viteaz și înțelept, o- 
mul drept și mîndru, pentru care țara 
și libertatea au fost cele mai de preț 
comori, cărora merită să K te jertfești. 
Primul dintre dad apare aureolat de 
simplitate, de siguranță și forță, știind a 
aprecia 'udd situația țârii în fața irrva- 

ziei romane. „Romanii pot pierde bătă
lii — spune el — dar nu pot fi învinși". 
Convins de acest adevăr, Decebal în
cearcă stabilirea unei păci onorabile cu 
Roma. Propunerile înrobitoare care i se 
fac îl jignesc și-l revoltă, „...ne vom lupta 
pînă la ultima picătură de singe pentru 
libertatea noastră. Vom căuta să ne pur
tăm astfel încît dacă cei ce vor veni 
după noi, sute de ani de aici înainte, și 
se vor gîndi o clipă că pot trăi în sclavie, 
să se rușineze de acest gînd*.  A rămas 
ca un testament urmașilor lui și urma
șilor urmașilor lui, pînă azi, această sete 
de libertate și dirzenie în fața oricăror 
amenințări. Trăsăturile lui Decebal sînt 
cele ale poporului nostru, trăsături care 
s-au păstrat prin vreme, impunindu-se 
în esența spiritului nostru național. Este 
un merit remarcabil al cineaștilor foptul 
de a fi surprins caracterul lui Decebal 
in liniile sale esențiale, transmise pină 
astăzi moștenitorilor de veacuri ai acestui 
pămînL

Intr-un interviu acordat încă în timpul 
turnărilor, actorul Amza Pel'ea, fascinat 
el însuși de personalitatea monumentală 
a eroului pe care îl interpreta, îl carac
teriza astfel : „Decebal îmbină în chip 
fericit, armonios, dîrzenia stîncii cu abili
tatea șuvoiului care se strecoară prin 
cele mai întortocheate locuri... Putem 
spune că el reprezintă, de fapt, esența 
spiritului nostru național peste care su
prapunerea romană a generat îmbinări 
fericite, accentuînd calitățile dace pînă 
la strălucire*.  Autorul l-a redat pe De
cebal — așa cum și-a propus — în toată 
măreția sa, împletită cu sobrietate și cu
tezanță și cu simplitatea proprie țăranului 
român.

Dar filmul lui Sergiu Nicolaescu nu 
este un film despre Decebal. Este un 
film despre daci. Avem splendida imagine 
a unui popor de viteji, de oameni simpli 
și drepți, prețuind mai mult ca orice 
libertatea, iubindu-și pînă la jertfă țara; 
un popor mîndru, iubitor de frumos și a- 
devăr, purtător al unei impunătoare civi
lizații materiale și spirituale, cunoscător 
și neînfricat în ale războiului, prieten cu 
natura, cu a cărei duritate și eleganță 
pare a fi înfrățit. Scenele cele mai izbu
tite din film sînt acelea în care dacii 
se integrează parcă, armonios, peisa
jului. Splendidă, și ca idee și ca imagine, 
scena bătăliei din strîmtoarea Turnu Ro
șu în care războinicii daci sînt ung cu 
stîncile, nu numai în armonizarea îmbră- 
căminții cu culoarea pietrei, ci — mai 
ales — în expresia dură, hotărîtă de a se 
opune cuceritorilor. Operatorul Costache 
Ciubotaru a realizat aici una din paginile 
sale de măiestrie, dar nu singura; epi
logul acestei bătălii, în care cîmpul e 
un peisaj apocaliptic de oameni uciși, 
amestecați cu trunchiurile copacilor răs
turnați peste ei — i se alătură, ca și scena 
de debut în care stîncile filmate intr-o 
dură statornicie, vor parcă să sugereze 
armatelor romane că aici nimic nu poate 
fi mișcat din loc. Și imediat după aceas
ta, pe zidul unei cetăți, un dac, prelun
gire parcă a stîncii, intîmpină neînfricat 
solia romană : — „Cine sînteți voi ?*  — 
„Stăpinitorii lumii*  — răspunde solul. — 
„Veți fi dacă noi vom pieri I*.  Acest dia
log concentrează chiar de la început ter
menii încleștării dramatice la care vom 
asista.

Dealtfel, rezervele de dramatism ale 
filmului au fost folosite de regizor cu o 
convingătoare pricepere de a sesiza esen
ța relațiilor dintre personaje, de a Ie da 
dimensiuni cenzurate de grija pentru au
tentic și viabil. In cele două tabere se 
consumă drame puternice, e'e nefiind 
concepute door ca două forțe care n-au 
altă treabă decît să se înfrunte. Decebal 
e sftșkrt de durerea sccrifîcării fiului său 
pe altarul lui Zamolxes ; fiica lui — Meda, 
trăiește fiorul dragostei și acceptă resem
nată condiția neîmplinirS acesteia; Se
verus, romanul de ong:ne dacă se zbate 
între chemarea sîngelui părintesc și o- 
noarea de militar, olegînd jertfa : Fuscus e 
ros de ambiția măririi cerea îi cede vic
timă.

Superproducție, filmul lui Sergiu Nico
laescu a încercat și a reușit să reabili
teze termenul oarecum compromis de 
nesfîrșite serii de superproducții comer
ciale, dîndu-i ținuta unei ample dezbateri 
umane care invită la stimă. Spectaculo
sul, existent din belșug in acest film, se 
află într-o firească subordonare față de 
un bogat conținut de idei, într-o împle
tire dinamică, armonioasă cu momente de 
autentică dramă psihologică.

Din distribuție, în afară de excelenta 
compoziție a lui Amza Pellea, amintită 
deja, trebuie remarcată contribuția unor 
actori de prestigiu ai cinematografiei fran
ceze (filmul fiind o coproducție româno- 
franceză): Marie—Jose Nat, Pierre Brice, 
Georges Marchal. Dintre actorii noștri, 
Geo Barton, Gyorgy Kovacs, Mircea Al- 
bulescu, Septimiu Sever au participat cu 
pasiune și talent la reușita acestui film.

crochiu

PETRAȘCUTot ce ține de interior, de penumbră e interpretat magistral. Plaja, cu tot fastul ei de lumină, nu-i oferă lui Petrașcu decît notații de virtuos al pastei. De-abia dincoace de ferestre, în lumina pe jumătate, meșterul devine stăpîn deplin pe gînduri și pe unelte. Trupurile zdravene de pe plajă sînt aureolate de o strălucire fulgerătoare ; cele din încăperi captează lumina, pe care apoi o emană, într-o liniște sigură și nobilă. în jurul liniștei lui, de podgorean odihnindu-se, foiesc încet, cu teamă (să nu-1 mînie cumva...) ai casei: femei pline, sănătoase, în rochii înflorate levantin, cîteodată cu mîinile în șolduri, cu privirile directe, senzuale. Simțurile pictorului sînt mai aproape de lascivitatea iatacurilor, a ..băilor turcești", cu femei brunete, neștiind de scurgerea timpului, decît de scenele cu „grandes baigneuses“, trucate fastuos.Secrete de vraci I Albul și negrul, preparate direct pe pînză, sînt unice în pictura noastră. Circulația albului, dar mai cu seamă a negrului dă tablourilor o tonalitate gravă, de neconfundat. Cine ar putea pătrunde toate marile taine ale lucrului, toate acele nedezvăluite vrăjitorii ale mînuirii pastei de pe paletă pe pînză, ale savantelor suprapuneri de culori ? Un lucru e limpede : Petrașcu nu-și prepară tonul pe paletă. După migăloase și trudnice împăstări ale grosului pînzei, o trăsătură fulgerătoare de cuțit îmbracă, la urmă, totul într-o glazură nobilă, din a cărei strălucire răzbat seînteieri de onixuri și de agate. Negrul, rămas în straturile adînci, sau tasat la sfîrșit, exaltă celelalte culori, cloazonînd puzderia de pietre prețioase : materia cîntă. O astfel de trudă de bijutier, odată săvîrșită, odată ajunsă la ultima ei trăsătură de spatulă, e delirantă. Singuraticul Petrașcu trăiește, la fiecare sfîrșit de tablou, o bucurie vrăjitorească, de neîmpărtășit...
VAL. GHEORGHIU

G. PETRAȘCU : „Natură moartă"

opinii:

CON Dl TI A SOCIALĂ
A ACTORULUI
Respinși, renegați șl umiliți de unele conjuncturi politice sau de 

modă, exact pentru motive pentru care ar ii trebuit să li se ofere 
primul scaun; agreați și chemați la dreapta personalităților de stat în 
alte contexte politice, actorii au avut în viața socială o poziție ates
tată de istorie ca Hind de maximă importanță artistică, politică și 
civică, întotdeauna asimilat de poporul care își exprima insatisfacția, 
revolta, ironia și aspirațiile prin arta actorului.

In Japonia de acum patru milenii, actorii teatrului tradițional 
„No*  se bucurau de ocrotirea directă a împăratului — In Grecia An
tică, actorii îmbrăcau veșmîntul tribunilor și acoperiți de această 
demnitate, hotărau destinul unei societăți care avea să însemne un 
model în toate zonele activității umane.

Urmează vremuri de dizgrație în care creatorul de spectacol este 
îndepărtat din incinta curților și de pe improvizatele scene de la 
întretăierea drumurilor unde un foarte numeros public rîdea meditînd 
și nu medita plîngînd, îngenunchiați în lăcașuri unde religia îi în
demna să se închine la chipuri ce nu semăna cu ei-

In pofida umilinței și prigoanei aruncate asupra lui, actorul, ocro
tit de armura adevărului — a vieții —, rămîne în toate timpurile un 
punct spre care se îndreaptă prețuirea și admirația.

Celor cîteva cuvinte, ce par să pretindă concizia și adîncimea 
maximei — pe care obișnuim să o substituim adevărului — „Teatrul, 
o lume aparte*,  „Actorul, un om neobișnuit", „Culisele o tainiță plină 
de comori*  — exprimări de sinteză ce aparțin lui Philippe Van Tie- 
ghem —, aș prefera alte propozițiuni cu conținut definitoriu .

„Teatrul, o lume a oamenilor* , „Actorul, un om obișnuit' iar 
culisele, departe de a fi tainița plină de comori, este locul unde 
continuă scena, dintr-un sens, iar din celălalt viața, fără preparative 
artistice, locul unde actorul împacă cele două prelungiri, după care 
intră sub lumina reflectoarelor și privirilor, într-un gest ce nu poate 
avea alt nume decît dăruirea ! Este vorba de un act generos ce nu 
merită deloc să fie așezat în practica iluzionistă, a trucurilor comise 
sub protecția minerilor și buzunarelor duble I

Actorul contemporan nu ține cîtușl de puțin să facă parte din- 
tr-o lume nedescifrată, nu aspiră la dimensiunea omului „neobișnuit".

Si asta pentru că astăzi teatrul, ca scriitură și spectacol îl pla
sează pe actor în cea mai imediată apropiere de spectator, desfiin- 
țîndu-se, deliberat, uneori decorul q.vasi construit, alteori costumul 
confuz, prosceniumul sau fosa modernă, realizîndu-se astfel o comu
nicare fără ceața transei, lucidă, între cei doi parteneri necesari — 
actori/ implicați într-un text dramatic și spectatorul care vine și 
primește jocul în regulile căruia vrea să se regăsească.

Sigur, dacă prin ceea ce numim un om neobișnuit înțelegem 
vedeta, putem accepta această existență, nu însă înainte de a 
scoate actorul în afara nimbului artificios a coroanei de staniol 
cu sclipiri coclite, în afara ostentației boeme care, de fapt, alte
rează contururile hotărîte de valoarea lui reală.

Personalitatea actorului este rezultatul unui efort — care nu 
de puține ori s-a ridicat la rangul de sacrificiu — de înălțare a 
artei lui pînă la sensibilitatea șl conștiința oamenilor, de a în
demna la frumos și justiție.

Costache Aristia, Eufrosina Popescu, C. Demetriade, Matei 
Millo, Agatha Bîrsescu sau C. Nottara, aceste nume cu o sonori
tate aparte în Teatrul Românesc, și-au cîștigat puterea de seducție 
nu numai ca străluciți interpret! ci și ca oameni ce au slujit cu o 
rară abnegație idealurile politice si sociale ale vremii lor. In pilda 
lor, actorii de azi găsesc virtuțile ce le acordă un loc distinct, 
loc meritat de artistul care înțelege să fie omul epocii sale.

Actorul zilelor noastre nu pleacă după spectacol într-o lume 
aparte și nu-sl dozează comercial apariția între cei care au fost 
și vor fi spectatorii lui, strădanie ce n-ar atinge, de altfel, decît 
o parfumată cochetărie care, pe lingă anacronismul ei, ar șubrezi 
robustețea șl farmecul personalității.

Mari actori ca Olivier, Jean Vilar, Barrault, la no! o lungă 
pleiadă, de la Aristia la Bellgan și de la Millo la Costache An- 
toniu, cîstigîndu-șl notorietatea, au coborît de pe scenă în adlncul 
vieții sociale, acolo unde spectatorul î] recunoaște pe Othello, 
Beranger, Mirolu sau Cetățeanul turmentat dar Și Pe omul de 
teatru, complex, regizor, întemeietor de trupe, publicist și dascăl, 
pe deputatul șl omul politic.

In felul acesta relntllnirea în cadrul unul act de spectacol, se 
dezvoltă sub semnul unei luminate cunoașteri reciproce, climatul 
ideal confesiunii fără rezerve în urmă căreia convingerile capătă 
un nlus de soliditate, aspirațiile cîștigă tonusul și contururile îm
plinirii... Numai după acest moment se poate vorbi de teatru ca 
nevoie spirituală și despre actor ca personalitate proeminentă P& 
fundalul unei societăți.

CONST. POPA 
actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri*



1. Putem aprecia, din perspectiva fatal 
limitată pe care o avem acum, deceniul al 
șaptelea ca o etapă distinctă în evoluția pro
zei contemporane ?

2. în ce măsură sincronizarea a depășit 
simpla preluare a unor procedee și a an
gajat direcțiile majore ale literaturii ?

3. Cum se pune, din același unghi al sin
cronizării, problema legăturii cu tradiția ?

4. Care sînt, după opinia dv., modalitățile 
care au exprimat în mod optim cerințele 
unei literaturi actuale ?

CONST. CIOPRAGA: Sincronismul - o conștiință
? »

activă a contemporaneității

1. Deși sîntem prea aproape de încheiatul deceniu al șaptelea, lipsiți deci de acea obligatorie perspectivă care să ne permită a aprecia obiectiv cotele și alte dimensiuni, se poate afirma că proza din ultimii ani, mai precis aceea de după 1965, reprezintă un reviriment notabil în sensul complexității și al pluralității de perspective. Simțim, în orice caz, că e vorba de ceva nou, că școala privirii, preponderentă în etapa imediat post-beli- că, și-a asociat mijloace de cunoaștere diverse, vizînd descoperirea profunzimilor. Istoricește, cît și din unghi de vedere estetic, modalitățile de expresie sînt determinate de o multitudine de factori, mutațiile operîndu-se după împrejurări variabile. Fie și într-o scurtă paranteză, ar fi semnificativ să observăm că războiul, cu seismele lui, a constituit un fenomen de ruptură, întrerupînd un anumit ritm al umanității; generațiile de scriitori maturi dintre cele două războaie s-au găsit în fața realităților de la sfîrșitul deceniului al cincilea într-o stare sufletească schimbată. Scriitorii în formație asistau, la rîn- dul lor, la o confruntare cu resorturi sociale și etice legate de transformările în curs,— și unii și ceilalți militînd pentru respectul umanității abia ieșite din criza războiului. De la o morală a recuperării, a- proape unidimensională, s-a trecut lent către o literatură de probleme variate, în care monologul și introspecția tind să ilustreze o altă dialectică, în esență necesitatea afirmării multiple a omului. Literatura ca act de conștiință, proza cu suport intelectual, omul față cu istoria și destinul, personajul incoherent, scindat între eșec și revoltă împotriva limitelor, opțiunea și refuzul, iată trăsături ce configurează din direcții și cu mijloace estetice felurite un alt tablou decît înainte. După primul război mondial, se petrecuse un fenomen cvasi-analog, primii ani reprezentînd pentru literatură o etapă de reculegere în concret și de acumulare.Traumatismele morale au generat în proza franceză de după cea de a doiua conflagrație mondială (prin Sartre, Camus și ceilalți) un anumit tip de roman, pentru ca de pe la 1950 să se treacă la ceea ce s-a numit „le Nouveau Roman". In literatura română, tranziția s-a produs în alt mod, într-un alt tempo, dar ar fi bizar să credem (cum s-a susținut) că deceniul 1950— 

1960 n-a existat. Cîteva cărți deja cu caracter de clasicitate, semnate de Sadoveanu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu și alții stau mărturie.2. De o sincronizare la modul riguros nu se poate și cred că nici nu e posibil să se vorbească, pentru că fenomenul (care după citata definiție lovinesciană implică simultaneitate) nu operează cu elemente palpabile, în nici un caz nu se sprijină pe date strict controlabile. A vorbi de sincronizare înseamnă a presupune, desigur arbitrar, că o anumită literatură, dezvoltată într-un cadru istoric și estetic specific, trebuie să fie luată, într-un anumit moment al devenirii ei, ca factor normativ sau ca performanță. Cu cine se sincronizează, să zicem literatura engleză? Dar o literatură este expresia unui anumit sol și a unei anumite istorii ; și nu vom ignora rolul marilor personalități. Cutare roman scris de Dimitrie Can- temir nu e „sincronic" cu altele, dar traduce dimensiunile unei spiritualități, un stadiu de excepție în existența literară a verbului românesc. Conceput îngust, sincronismul estetic poate eșua în mimetism și e- pigonism, cînd important nu e să avem un Sartre, un Kafka sau un Faulkner ai noștri, ci scriitori români în care alții să descopere autenticul, unicul, vibrația pămîntului și spiritului nostru. Intrusul e o carte interesantă nu pentru că ar avea afinități cu Camus, dar pentru că este o operă revelatoare, purtînd marca actualității noastre. Ca și Ce mult te-am iubit, îngerul a strigat, Princepele, ca și Păsările, Animale bolnave și altele, care demonstrează că sincronismul nu se reduce la procedee și limbaj, fiind altceva : o conștiință activă a contemporaneității, ceva analog cu acel „saeculum" (spirit al veacului) de care s-a vorbit cu mult înainte de noi. Cu alte cuvinte, sincronismul e în același timp o problemă de conștiință, dar și una de tonalitate. Cînd scriitorii reprezentativi ai unei e- poci au conștiința că dialoghează cu creatorii din alte părți ale lumii, că în fluxul vieții contemporane merg împreună, păstrîndu-și însă tonul lor propriu, că în sfirșit, creatorii — indiferent de procedee — sînt angajați în interpretarea complexă a timpului lor, — cred că se poate vorbi de sincronizare. Unii au înțeles sincronizarea ca o adaptare a tehnicii romanului francez din ultima vreme sau ca împrumut de procedee de la Kafka, Mușii și ceilalți. La scriitorii cu personalitate puternică, nici vorbă, sincronizarea se manifestă în spiritul conștiinței și tonalității proprii, la care ne refeream anterior.3. Fără acumulările pe care le reprezintă tradiția, e clar că sincronizarea n-ar fi posibilă. Nimeni nu poate construi ceva durabil pe intermitențe, adică sărind treptele. Balcanismul, de pildă, ca te-

TRADIJIE Șl INOVAJIE IN PROZA ACTUALĂ
nomen social și expresie literară, l-a interesat pe MateiI. Caragiale într-un mod și pe Eugen Barbu în altul. A- legoria din Princepele, operă cu numeroase semnificații, a- testă un unghi de vedere modern prin distanțarea de lucruri și schimbarea ingenioasă a punctului de fugă, prin simbolica geometrică șl muzicală. Un lucru ni se pare decisiv, cînd e vorba de relația tradiție—sincronizare. Pentru a reinventa lumea de la nivelul prezentului, trebuie

VLAO SORiANU: Proza noastră contemporană

1 — In proză, ca de altfel 
în întreaga artă românească 
modernă, deceniul al șaptelea 
consemnează mutații substan
țiale. Semnificația lor mi se 
pare multiplă: mai întîi socială — prin abandonarea 
treptată a unghiurilor defor
mante. vulgarizatoare, asupra 
realității, — apoi filozofică, 
fiind vorba de renunțarea la 
rigorismul dogmatic al rela
ției actului creator cu un „con
ținut" ideatic; la aceasta se 
poate adăuga semnificația tehnică, denotată de diversi
ficarea stilistică, de perfecțio
narea mijloacelor investiga
toare. Disponibilitatea intimă 
a demersului creator, neîncor
setat de normele vreunei „me
tode", depășește încadrarea în 
curente, școli și adesea chiar 
genuri. Este simptomatică a- 
pariția tocmai acum, a unui 
concept estetic ca „realismul 
nețărmurit", exprimând ten
dința de întrepătrundere a 
atitudinilor față de „progra
mul" artistic, și indiferent că 
vom recunoaște existența de 
sine stătătoare a neo-supra- 
realismului, onirismului etc., 
sau le vom asimila unei vi
ziuni atotcuprinzătoare asupra 
dialogului pe care-l angajea
ză eul cu ceea ce-l transcende, 
se cuvine să recunoaștem au
tonomizarea progresivă a lim
bajelor artistice, inclusiv a 
prozei.

In decursul ultimului dece
niu am fost martorii unei a- 
dînciri hotăritoare a conști
inței de sine a artei noastre; 
pentru proza artistică faptul 
se exprimă într-o sincronizare 
cu procesul european de re
descoperire și redimensionare 
a tragicului, ca urmare a 
constituirii unei stări de lu
cidă meditație asupra înțele
surilor lumii. Acolo unde totul 
se reducea la confruntarea 
dintre atitudine și emoție, un
de instinctul și afectivitatea 
se completau in circumscri
erea unui psihic oferit anali
zei, apare dimensiunea dem
nității, subconștientul amorf 
capătă o perspectivă etică, iar 
voința oarbă o dobîndește pe 
cea filozofică. Balcanismul u- 
nei părți a prozei interbelice 
— cu prelungiri sporadice și 
mai tîrziu — in limitele căruia 
tragismul, zămislit de inadap- 
tările insului auto-reflexiv, nu 
se putea ivi, este refuzat în 
numele unei dialectici a re
lației sale cu ample structuri 
umane, al unei integrări con
știente în istorie. In cursul a- 

să dispui de cunoașterea a tot ce a fost.4. De la Voltaire circulă butada că „toate genurile sînt bune, afară de genul plicticos". Orice generalizare privind modalitățile optime în> creație poate fi suspectată de subiectivism și artificiu, pentru că operele frapante fiind creații de excepție, unicate, nu se integrează în serii. îngerul a strigat față de Viața și opiniile lui Zacharias Lich- ter sînt entități foarte diferite. Important e rezultatul.

cestui proces neînțelegerile, 
neconcordanțele, în genere ha
zardul — cu toate consecin
țele lor nu arareori dramatice 
— se dovedesc de neinlătu- 
rat. Se petrece, deci, un pro
ces caracterizat de critica ul
timilor ani ca o „substanția- 
lizare’ a prozei, în cursul că
ruia descriptivismul, ca și e- 
vazionismul vor ceda deschi
derilor atît spre arhetipic, cît 
și spre drama de conștiință, 
a răspunderii pentru opțiune 
și pentru implicarea în istorie.

Totuși, deceniul care a tre
cut nu e o entitate distinctă 
de istorie a prozei românești. 
Unele procese încheiate acum 
își au obîrșia încă în a doua 
jumătate a deceniului ante
rior (pe nedrept socotit une
ori ca total nesemnificativ), 
iar altele au început în acest 
interval și continuă. Să nu 
uităm că opere definitorii, a- 
parținînd lui G. Călinescu, 
Marin Preda, Zaharia Stancu, 
Eugen Barbu, Titus Popovici, 
au apărut în deceniul ’50—60, 
că în schimb acesta (60’—’70) 
a ridicat, pentru proza noas
tră actuală multe probleme, 
dar nu le-a rezolvat; astfel, 
nu a apărut nici acum marea 
frescă socială a perioadei 
postbelice, cu excepția, „Mo- 
romeții" (vol. II), nu s-a făcut 
o tentativă eficientă de redi
mensionare a tipologiei țără
nești, că nu avem o proză 
filozofică, pe măsura gîndirii 
marxiste contemporane și a 
problematicii cu care e con
fruntată în plan mondial, că 
tot acum am asistat neputin
cioși la recrudescența unor 
genuri minore ale prozei, a 
criteriilor mercantile în edi
tarea unor cărți, a îngreună- 
rii accesului la public al pro
zei autentice prin interpune
rea unor produse de mass
media. Și totuși, abia în de
ceniul trecut, mai ales în a 
doua jumătate a sa, s-au fă
cut simțite semnele reintrării 
în normal ale climatului de 
creație, prin diversificare sti
listică, prin înfruntarea des
chisă a punctelor de vedere 
diferite, a tendințelor estetice 
contradictorii, prin atingerea 
înalților parametri stimulatori, 
specifici anilor noștri în în
treaga lume.

2—3 — Cu privire la sin
cronizare a domnit. într-o 
vreme, impresia că ar fi un 
fenomen nociv, că acceptarea 
lui ar însemna recunoașterea 
unei stări de subdezvoltare 
culturală; deci lipsă de per
sonalitate și fn consecință, mi
metism spiritual, capabil să 
degradeze un specific consti
tuit prin tradiție. In reali
tate sincronizarea e o regulă 
tot atît de firească, precum 
principiul vaselor comunicante. 
Și a pretinde unei culturi — 
cu atît mai mult unei litera
turi culte — să nu tindă spre 
cotele maxime ale timpului 
său, ar fi comparabil cu pre
tenția ca la un moment dat 
legile fizicii să-și limiteze u- 
niversalitatea. Exegeții roma
nului francez recunosc des
chis (cf. M. Nadeau: „Le ro
man frangais depuis la guer
re") că iîn acest domeniu 

consacrarea mai largă o dă 

astăzi America; acolo se com
pletează, însă că, America în
vestește cu notorietate numai 
după ce și-a potrivit ceasul 
la ora Parisului. E un mod 
de a înțelege sincronizarea la 
propriu, fără complexe pro
vinciale de inferioritate șt 
fără crize de demnitate pu
beră. Faptul se reflectă și în 
existența atîtor premii lite
rare internaționale, sau a u- 
nor edituri poliglote, ca să 
nu mai vorbim de răspîndi- 
rea universală a literaturii in 
limbi de largă circulație. Li
teratura tinde să-și asume un 
statut asemănător cu cel al 
științei, valorile depășesc ve
chiul adevăr — că fenomenele 
conștiinței rămîn în urma ce
lor ale bazei — și aspiră la 
privilegiile tehnicii materiale. 
Ajunși aici nu putem să nu 
ne amintim de o formulare 
ce făcuse mare carieră într-un 
timp, și anume, că arta noas
tră trebuie să fie într-un fel 
în „conținut" și altfel în „for
mă". Dualismul ireductibil, al 
formei „naționale" și al con
ținutului exclusiv „social", 
vulgarizator și supra-național, 
prezida orice opțiune valorică. 
Era și acesta un mod de a 
înțelege sincronizarea, dar 
prin darea ceasului înapoi. 
Cel puțin pentru noi dece
niul al șaptelea a însemnat 
renunțarea treptată la dis- 
juncția formă-fond sau conți
nut, ceea ce a avut însemnă
tate nu numai pentru critici 
și esteticieni, ci și pentru 
creatorii înșiși. In proză a- 
ceasta a însemnat o adîncire 
continuă în zonele meșteșu
gului, dar nu neapărat în 
sensul preluării, valorificării 
sau naturalizării unor proce
dee, tehnici, mijloace de ex
presie, ci în sensul concen
trării atenției și asupra mo
dului cum rostim niște ade
văruri, cum semnificăm ide
ile, cum le transmitem. S-a 
redescoperit astfel că opera 
nu e numai mesaj, ci și con
strucție care conține sub fiece 
cărămidă moneda de aur a 
înțelesurilor, a ideii sau me
sajului. Ori vrei să le separi 
cu scopul utilitarist de a le 
pune într-o circulație meschi
nă, și atunci va trebui să dă- 
rîmi piatră cu piatră, ori iei 
templul ca întreg, ca struc
tură totală, cu nivele etero
gene dar indistructibil arti
culate, și atunci vei admite 
că monedele de aur nu tre
buie folosite la tîrguieli, pen
tru că se află în zid ca expre
sie a unui superb lux ca o 
fantezie de Cressus al gîndi
rii ; ori poate cu rosturi mult 
mai adinei decît cele scontate 
imediat și direct.

Mie mi se pare că cel mai 
uimitor exemplu de sincroni
zare ni-l dă tot folclorul: oa
re nu circulă în literatura o- 
rală a tuturor timpurilor, in
diferent de meridian cam a- 
celeași șabloane structurante, 
cam aceleași teme de basme, 
balade și epopei ? De altfel 
etnologii structuraliști nu
mesc folclorul un sistem de 
comunicare universală, iar 
dacă ne referim la teoria in-

N. CRETU: 0 „virstă“ a căutărilor

1. S-a vorbit mult despre „revirimentul*  romanului, mai ales în ultimii trei—patru ani 

conștiintului colectiv (a arhe
tipurilor) vom avea cea mai 
peremptorie afirmare a sin
cronismului congenital al spe
ței umane. Tradiția nu se 
poate, deci, opune sincroni
zării nici din punct de ve
dere general uman și nici so
cial, istoric, național, sau i- 
deologic, cu atît mai puțin 
valoric. Unele din cele mai 
elocvente tradiții ale creației 
literare culte, inclusiv ale pro
zei, cum ar fi din perioada 
interbelică, se dovedește toc
mai a receptivității față de 
solicitările revoluționare din 
proza europeană, ale valori
ficării unei autentice proble
matici „locale" într-un con
text spiritual neprovincial, 
nelocalist, nebalcanizat.

4 — Se discută în contra
dictoriu, de cîteva săptămâni, 
pe tema literaturii sociale, actuale, angajate în evoluțiile 
anilor noștri; confruntarea mi 
se pare pornită de la o stra
nie neînțelegere, pentru că 
altfel interlocutorii sînt cu 
toții de acord cel puțin asupra 
unei chestiuni esențiale: că 
literatura dintotdeauna, și cu 
atît mai mult cea actuală, re
prezintă un demers ardent 
pentru om și lumea sa con- 
cret-istorică, și că formele 
joase, sociologist-vulgare de 
„realism", de proză actualistă 
nu mai au ce căuta într-o li
teratură hotărîtă să meargă 
tot înainte. Mi se pare a se 
insinua, în aceste dezbateri, 
o undă rău mirositoare de 
suspiciune, o tentativă malig
nă de a relua tactica proce
sului de intuiție, a intoleran
ței și exclusivismului, și fap
tul se face simțit mai ales 
dinspre prozatori înșiși. In 
realitatea literară lucrurile 
stau, însă, cu mult mai bine 
și indiferent că e vorba de 
Z. Stancu, Eugen Barbu, M. 
Preda, Corneliu Ștefanache 
de romanele lui Laurențiu 
Fulga, Al. Ivasiuc, Fănuș Nea- 
gu, P. Popescu, Virgil Duda, 
Augustin Buzura, M. Că
linescu și atîția alții (or
dinea citaților este evi
dent arbitrară ca și omi
siunile), ne întîmpină pretu
tindeni patosul pentru o lume 
de sensuri actuale, sau inter
pretate din perspectivă actua
lă. Că nu există modalități, 
stiluri sau structuri ăvantaja- 
te, în această competiție a 
deslușirii de spirit contempo
ran, mi se pare lesne demons
trabil. Mai dificil este de pro
movat cu stăruință ideea că 
modernitatea și actualitatea 
prozei—în special a romanu
lui, care s-a impus ca gen 
precumpănitor în ultimii ani 
— nu ține nici de tematica 
sa și nici măcar de tehnică, 
ci de valoarea absolută, intrin
secă a operei. Filozofia mar
xistă, deschisă tuturor îno- 
irilor, folosește preferențial 
metafora spiralei: aceasta 
semnifică urcușul continuu. 
Privit de aproape un segment 
de spirală poate părea cerc 
închis, dar din perspectivă 
succesiunea acestor „cercuri" se dovedește o scară sau un 
arc, capabil a propulsa istoria 
către cote valorice tot mai 
ambițioase.

ai deceniului de curînd înche- 
iaL Sigur e că ultimul dece
niu oferă mai degrabă certi
tudinea rezistenței și fertilită- 
Iii unor tendințe si căutări, 
decît (cu dear dcuă-trei ex
cepții) operele împlinite, ca
pabile să-i ateste prin reali
zări definitive „superioritatea*  
asupra perioadei (de .hiatus") 
care ne-a dat Desculț, Nicoa- 
ră Potcoavă, Bietul Ioanide, 
Moromeții și Groapa. Cred că 
particularitatea cea mai dis
tinctă a celor mai bune ro
mane apărute după 1960, în 
raport cu etapa anterioară, o 
constituie punerea în comu-



Membrii Societății „Junimea" din lași, avindu-l 
în mijloc pe bard.

IN UMBRA CASEI DE LA MIRCEȘTI

Prima horă a unirii jucată la lași după alegerea 
ca domn a lui Alexandru loan Cuza.

Vasile Alecsandri devine încă de tînăr personalitatea politică centrală a vremii. La 25 oct. 1858 este numit secretar de stat la Externe, Cuza fiind la Război. Candidează la domnie, dar își retrage candidatura în favoarea lui Cuza. Acesta în chiar ziua alegerii sale ca domn al Moldovei îl numește ministru de externe. După alegerea lui Cuza ca domn și în Muntenia, Alecsandri pleacă la Paris, Londra și Roma pentru a obține consimțăihîntul acestor țări pentru unire și pentru un singur domnitor.Se știe că acea Convențiu- ne de la Paris aproba numai o unire formală : cele două principate se vor numi Principatele unite, vor avea unele legi comune, dar doi domnitori și două guverne. Este meritul lui Alecsandri de a-1 fi convins pe împăratul Napoleon al III-lea al Franței să recunoască îndoita alegere a lui Cuza. Napoleon s-a lăsat convins, după ce l-a primit pe Alecsandri de trei ori în audiență, apoi, la rindul său, a intervenit pe lingă guvernul englez și l-a convins să facă același lucru. Este îndeobște recunoscut că fără a- bilitatea lui Alecsandri, nu se știe care ar fi fost rezultatele unirii din 1859. In același scop și cu tot atîta dibăcie a lucrat și Costache Negri la Constantinopole pentru a smulge sultanului confirmarea alegerii lui Cuza și în Moldova și în Muntenia.In 1861, Alecsandri se retrage din politică datorită activității monstruoasei coaliții pe care el n-o aproba. Iată ce scrie în 1863 prietenului său din Bucovina, Hurmuza- chi : „îmi plimb vederea peste orizonturi vaste, pure de orice imagine ciufulită de patriot. Ideile mele își iau zborul în regiuni unde nu le pot ajunge nici discuțiile Camerelor, ale Senatelor etc. nici strigătele celor care ațîță opinia publică. Intr-un cuvînt, cum am renunțat la viața publică, am legat prietenie cu literatura și din cind în cînd trimet de aici, sub forma unei piese de teatru, cite un bo- birnac spre ridicolii ce se lăfăiesc în capitală’. (Mss. 803. apud. EL Râd. Pogoneanu). Si mai departe : .Discredit și dezordin. aceste sint deviza guvernului de astăzi. Pe de o parte înverșunarea partidelor politice, pe de altă parte nepăsarea celor ce se află la putere, a produs o stare de lucruri foarte tristă de privit... astfel de tristă că dacă n-aș fi început publicarea poeziilor mele, m-aș duce peste nouă mări și nouă țări". (Ibidem, p. 212). Bobîrnacele despre care vorbește poetul sint piesele 
Sgircitul risipitor, Rusaliile în 
satul lui Cremine, Clevetiri 
ultra-demagogul, Sandu Na- 
poilă ultra retrogradul și altele. Tot în perioada aceasta începe să scrie renumitul ciclu de poezii, pastelurile. Pînă în 1866 mai scrie cîntecele comice Barbă Lăutarul, Gură- 
cască om politic, Chirița în 
voiaj, Arvinte și Pepelea, Dru
mul de fier etc.

In anul 1866, la 1 aprilie, apare decretul privind crearea Societății Literare Române pentru cultura limbii devenită din 1879 Academia Română. Alecsandri este printre membrii fondatori ai acestui înalt for de cultură. Scopul suprem al Societății era editarea dicționarului și a gramaticii limbii române. In A- cadcmie însă rolul preponderent îl aveau exponenții celor mai reacționare teorii lingvistice. Alecsandri a dus o luptă permanentă împotriva tuturor acelora care sub diferite pretexte stîlceau limba romanească, lalinizind-o, italieni- zînd-o sau adăugîndu-i în coadă acea terminație ridicolă în — iune, cum făcea Aron Pumnul. In locul tu
turor acestor aberații lingvistice. Alecsandri cerea necontenit promovarea graiului 
popular, iar in ortografie impunerea sistemului fonetic. .... sint de părere a se a- dopta o ortografie simplă, pe care să o poată învăța și deprinde lesne atit românii, cit și străinii. Ortografia trebuie să fie un mecanism inteligent pentru scrierea unei limbi, iar nu o știință adîncă, încîl- cită, nesuferită, ce absoarbe o mare parte din capitalul inteligenței și întîrzie studiile serioase și folositoare-*.  (Scrisori, 1904, p. 54). Alecsandri nu a fost un teoretician al limbii, așa cum au fost Ne- gruzzi, Eliade ș.a., el a criticat însă practic, în operele sale, abuzurile jargonozarde ale claselor suprapuse. Să ne amintim de Chirița, de Iorgu de la Sadagura, de Galuscus etc. care devin ridicoli mai ales prin limba plină de fran- țuzisme sau latinisme. împotriva acelora care susțineau și promovau o limbă de felul celei vorbite de către Chirița, Alecsandri a scris celebrul 
Dicționar grotesc, din care reproduc cîteva pasagii : „Camera deputaților și Senatul — spune Alecsandri -— răsună a- dese ori de țiuituri și mai accentuate. De pildă : Domnilor ! Cestiunea a dat loc la 
multe discuțiuni în secțiuni, 
și la multe interpelați uni asu
pra interpretațiunei Constitu- 
țiuneL Protestațiunile majori- 
tăței au produs adîncă sen
zație in sinul reprezentanțiu- 
net naționale și ele au cauzat 
frecvente intrerupțiuni in dis- 
cuțiunea propozițiunei minis
teriale __ etc. Ar jura fiecine
că asistă la glumele flăcăilor 
de la țară in nopțile de șeză
tori și că aude o limbă păsă
rească. Să fie, oare. Camera 
o șezătoare 7" (Cuk-gere dc 
proză, 1852, p. 222).Se știe că latiniști ca Lau- rian și Massim voiau să scoală din limbă toate c urin- tele care nu sint de origine Jatină, iar pe cele care râ- mîn să le îmbrace intr-o haină cit mai latinească posibil. Verbul a iubi de ex_ fiind de origine slavă trebuie scos din limbă, după părerea iui Lpu- rian și Massim, și înlocuit cu 
amare care este latinesc. Să-mi fie iertat că reproduc din același Dicționar grotesc un scurt pasaj referitor la acest verb, deși el ar putea să 

fie încriminat de către cei mai pudici dintre noi. „Amare — a iubi. Un cuvînt inutil și care produce conjugări comice, de pilda :Eu am în loc dc eu iubesc, este un calambur grotesc..-Ini amat în loc de am iubit, este o bîiguială ridiculă.
Eu te am, Doamnă în loc de te iubesc, doamnă, este o impertinență care expune pe nenorocitul pedant a fi dat a- fară, cu amoru-i cu tot ; însă ce-i pasă pedantului! Nu-i ră- mine gramatica drept mîngîie- re ? El o strînge la piept cu amoare și-i zice: Tu fidela mea consoartă, ești universul meu ! Te am, te amai, te-am amat, te voi ama, amate-oi etc." (Culegere de proză, 1952, p. 222).Desigur că asemenea texte au avut — exprimîndu-ne în termeni militari, un efect distrugător asupra concepțiilor mai sus amintite și a purtătorilor lor, Alecsandri dove- dindu-se și în limbă un deschizător de drumuri, așa cum a fost în toate sectoarele literaturii.Intre timp Alecsandri face noi călătorii în Occident, iar la 15 august 1871 participă la serbările de la Mînăstirea Putna, o'rganizate cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei ă lui Ștefan cel Mare. Aici se întîlnește cu Eminescu și Slavici. Publică amintiri despre Russo și Bălcescu, scrie introducerea la operele lui Ne- grUzzi, apoi despre Cîntecele de stea ale lui Anton Pann etc., cee'a ce înseamnă că poetul nu s-a lăsat copleșit cu totul de ideologia monstruoasei-coaliții. Lucrul acesta se verifică mai ales cu ocazia războiului de Independență din 1877. Se știe că Alecsandri a susținut cu tot sufletul a- cest război. Prin conferințe publice aduna bani pentru înzestrarea armatei, bucurîn- du-se nespus de mult cu fiecare faptă vitejească săvîrșită de curcanii noștri. Iată ce scria lui Iacob Negruzzi la 22 

octombrie 1877, în timpul a- 
prigelor lupte de la Plevna : 
.Mulțumesc... lui Dumnezeu 
că m-a învrednicit a vedea în 
apusul vieții mele ceva ce din 
copilăria-mi am dorit să văd: 
românul în luptă cu moartea 
sau mai bine zicind : românul 
intrat in nouă viață. Ah, dra
gul meu Iacob, mult mi-a bă
tut inima pînă a nu se începe 
lupta, m-am rugat lui Dum
nezeu, eu care nu-s prea dus 
la biserică, și însfîrșit, mi s-a împlinit doruL Românul, lă
sând plugul in cimp și apu
când arma ruginită de patru 
lumi, a pățit semeț în fa
ța marții, a dat la dușman cu 
bărbăție și a șters rugina de 
pe armă in pieptul ce-i ținea 
calea. Plugarul blind s-a 
transfigurat intr-o clipă și 
prin avântul său de vitejie a 
știut să schimbe porecla glu
meață de curcan, intr-un titlu 
glorios__  De acum mâ pot
duce pe urmele amicilor mei 
dispăruți. mi-am văzut visul 
co uchn". (I\«zii. ESP1.A 1955. 
vui. II. p. 3841 Acestor țărani 
care cu prețul sîngelui lor 
ne-au redat independența. A- 
.ecsandri le-a închinat ciclul 
de poezii Ostașii noștri, l’nele 

dintre aceste poezii au fost puse pe note, devenind cu totul populare. Cu toții ne a- mintini că încă din clasele primare cîntam cu mult entuziasm :Plecat-am nouă din Vaslui Și cu sergentul zeceȘi nu-i era, zău, nimănui, In piept inima receCu ciclul Ostașii noștri, A- lecsandri a înscris o pagină de glorie în istoria literaturii române, așa după cum Grigo- rescu prin pînzele care evocă același eveniment, a înscris-o în istoria artei românești.In muzeul de la Mircești este oglindit și concursul de la Montpellier din 1878, cîști- gat de Alecsandri cu poezia 
Ginta latină. Trebuie să remarcăm faptul că victoria lui Alecsandri a contribuit la popularizarea țării noastre în străinătate. Dacă pînă la războiul din 1877 nu se prea cunoșteau multe lucruri despre țara noastră, vitejia soldatului român a atras privirile asupra ei, iar • concursul de la Montpellier a dovedit apusului eă și în România se nasc oameni capabili să cînte, măcar în măsura în care cîntă cei din alte țări.Alecsandri, după ce întreprinde o nouă călătorie în Franța, unde e primit și sărbătorit ca unul dintre cei mai mari poeți ai țărilor latine, se întoarce în țară și publică piesele Despot Vodă, Fîntîna 
Blanduziei și Ovidiu care se numără printre ultimele creații ale poetului. De aici înainte se va dedica tot mai mult politicii. In 1884 este ales senator, iar din 1885 pînă la sfîrșitul vieții ne va reprezenta țara la Paris în calitate de ambasador și ministru plenipotențiar.încă din anul 1857 i se născuse o fetiță, Maria, dintr-o legătură cu Paulina Lucasie- vici pe care o va legaliza de-abia în 1876. Paulina se născuse în 1841, prin urmare era cu 20 de ani mai tînără decît poetul și i-a supraviețuit încă 31 de ani, pînă Ia 19 februarie 1921.Maria a murit în anul 1937. A fost de două ori căsătorită și a avut trei copii, dintre care una, Elena, trăiește și astăzi Ia Roman în vîrstă de 70 de ani.Am spus că din 1885 Alecsandri era la Paris în calitate de ambasador. Boala începe însă să-i macine încetul cu încetul sănătatea. Medicii îl sfătuiesc să se întoarcă în țară, lucru pe care poetul îl face la începutul anului 1890. Totuși, boala face progrese și în noaptea de 22 spre 23 august 1890, Alecsandri a închis ochii pentru totdeauna. Inmormîntarea a avut loc în ziua de 26 august. A fost de față multă lume să conducă pe ultimul drum pe poetul iubit, bardul de la Mircești, cum a fost numit. Pe umerii a nouă dorobanți din Vaslui si cu sergentul zece, corpul neînsuflețit i-a fost coborît în cripta din curtea conacului de Mircești, aproape de lunca lui dragă, pe care atît de frumos a cîntat-o.

Prof. GH. BODOR

Proiectul casei pe care poetul visa că o va 
construi la Mircești,

Albumul moldo-valah, supliment al revistei 
„L’lllustration", scos la Paris de către grupul de 
tineri români unioniști, printre care și Vasile 
Alecsandri.



D. U.

0 CONTRIBUȚIE TEHNICĂ ORIGINALĂIn orașul Iași se află în stadiu de execuție moderna construcție a Sălii de sport, amplasată în zona de agrement și dotări social-sportive din vecinătatea Palatului Culturii.Sala de Sport din Iași a fost proiectată pentru o capacitate inițială de 2000 tocuri, iar prin îmbunătățiri aduse de proiectanți și constructori s-a ajuns la 2400 locuri.Proiectul a fost elaborat de un colectiv din cadrul Institutului de Proiectări pentru Construcții din București, organ de proiectare al Ministerului Construcțiilor Industriale.Pentru definitivarea soluțiilor de execuție s-au efectuat zeci de încercări, probe și experimentări care au permis ca la începutul lunii decembrie 1970 să se stabilească, cu concursul și contribuția efectivă a constructorului, soluțiile cele mai dificile impuse de tehnologie și anume cele legate de ancorarea tiranților de suspendare a acoperișului în grinzile principale articulate de pilonii centrali.Primele aspecte deosebite au fost puse în fața constructorului de încercarea de a realiza în ansamblu o construcție de beton aparent, eliminîndu-se complet tencuielile.Această cerință a fost cumulată cu exigența și condițiile tehnice riguroase necesare realizării unor betoane cu calități superioare.Elementele de rezistență originale, grinzile principale, s-au executat prefabricat, prin preturnare pe un poligon amenajat chiar pe amplasamentul sălii de joc.Cofrajele aparente au solicitat o confecționare, montare și întreținere deosebită.Stabilirea rețetelor pentru prepararea betonului s-a făcut la laboratorul întreprinderii unde s-au studiat materialele șl s-a stabilit modul de prelucrare pentru ridicarea calității acestora, tehnologia de preparare cu plastifianți a betonului, în funcție de zona de turnare și rețeta utilizată (la fiecare grindă s-au folosit 2—3 rețete speciale de beton).Pentru reușita lucrării s-au efectuat experimentări tehnologice prealabile și apoi s-a definitivat un program complex de control șl verificare a tehnologiei și calității pentru fiecare fază și operație. La fiecare grindă s-au efectuat peste 70 determinări de lucrabilitate, circa 00 probe de control și 12 analize speciale — complexe de verificare a betonului în timpul turnării (verificarea rețetelor, a lucrabilltății, a gradului de compactare prin vibrare, a rezistențelor în timp etc.).Operațiile de pregătire și de turnare efectivă au pus de asemeni probleme dificile. Instruirea prealabilă a fiecărei echipe, cunoașterea tehnologiei stabilite, discuțiile cu muncitorii și valorificarea experienței acestora, abnegația și conștiinciozitatea de care au dat dovadă a permis realizarea unor betoane aparente cu carcteristici de rezistență superioară (probele au dat rezultate între B500—B700).Compactarea betonului a necesitat proiectarea și folosirea unui sistem de vibratoare de cofrag comandate de la distanță și a unor pervibratoare.Deși în întreprindere se posedă deja o experiență bogată în executarea lucrărilor de prefabricate, preturnate, a prototipurilor originale (exemplu grinzile canal de la Filatura nouă Iași, primele de acest tip executate în țară în 1964) anumite aspecte specifice au adus dificultăți în realizare, însă aici este meritul inginerilor și specialiștilor I. 4 C.M. Iași care au reușit să le rezolve cu multă competență aducînd o originală contribuție la dezvoltarea tehnicii construcțiilor în țara noastră.Ing. VASILE DASCALU
- - ț'

Cincinalul 1971—1975 prevede și pentru colectivul me- 
talurgiștilor ieșeni perspective de o deosebită importanță 
în dezvoltarea și extinderea uzinei. Alocîndu-se de la bu
get un important volum de investiții, uzina își va tripla 
capacitatea de producție, iar volumul producției globale și 
marfă industrială va reprezenta in 1975 o creștere de 
240,7%, in comparație cu anul 1970. Producția destinată 
exportului va crește considerabil în fiecare an incit la 
sfirșitul actualului cincinal va prezenta o creștere de 331% 
față de anul 1970, la producția de țevi sudate și 360% la 
producția de profile îndoite.

In corelare cu ceilalți indicatori tehnico-economici 
productivitatea muncii pe salariat in anul 1975 va crește 
cu 179,9% față de anul 1970, reprezentând in volum cea 
mai ridicată productivitate pe salariat din toate întreprin
derile industriale ale județului Iași și de asemenea în ca
drul Centralei Industriale de țevi și trefilate.

Dotarea uzinei prin această extindere cu noi linii teh
nologice pentru fabricarea țevilor sudate și a profilelor 
îndoite, la nivelul tehnic cel mai avansat pe plan mondial, 
competența tehnico-economică a colectivului pentru rezol
varea oricărei probleme de însușire și adoptarea produselor 
cu cele mai ridicate caracteristici tehnice, va spori în con
tinuare încrederea beneficiarilor interni, creșterea compe
titivității produselor pe piața mondială unde încă de pe 
acum concurează cu succes produsele unor firme străine 
cu vechi tradiții în fabricarea țevilor sudate.

Primul trimestru al anului din actualul cincinal, a fost 
încheiat cu rezultate bune, asigurîndu-se îndeplinirea inte
grală a indicatorilor economici •— financiari ai uzinei. Mc-

talurgiștii ieșeni întâmpină măreața , t
nostru — aniversarea semicentenarului — lw --
plinindu-și cu succes importantele angajamente hmte ta 
întrecerea socialistă dintre întreprinderile «Ir
județului Iași.

Produsele Uzinei Metalurgice Iași, prin ca- - ■
tehnice deosebite, domeniile largi de utilizare in -
sectoare ale economiei naționale, sînt astăzi tot -ne;
late, cu atît mai mult că tehnologia de fabricați' a fer:.’ - 
sudate și a profilelor îndoite, permite asimilarea unor < 
timente de țevi cu pereți subțiri, diametre mici, deb::i-~ 
la lungimi fixe etc. și în consecință reducerea continui -. 
consumului de metal nu numai în timpul fabricației. ?. ■ 
și la beneficiarii uzinei.

In funcție de necesitatea lucrărilor de executat, bene
ficiarilor li se livrează la cerere produsele debitate la lu - 
gimi fixe și în felul acesta țevile sudate sau profilele în
doite nu mai sînt debitate pe șantierele de lucru in con
diții care pot duce la însemnate pierderi de metal. De ase
menea, la cererea beneficiarilor pe lingă debitarea produ
selor la lungimi fixe, uzina metalurgică produce și livrează 
țevi sudate de precizie obișnuită, precizie înaltă, țevi ușoare 
sau extraușoare ceea ce are ca efect economic realizarea 
unor importante economii de metal.

Colectivul uzinei depune în continuare eforturi susți
nute pentru folosirea rațională a rezervelor interne in 
vederea creșterii eficienței întregii activități economice, 
pentru ridicarea calitativă a mărcii și prestigiului uzinei.



axial cu bile, cu simplu și
de tipodimensiuni. și aparatură modernă fade tipodimensiuni de rul

au înlesnit fabricarea unor rulmenți cu dia- 1000 mm.să vedem noi secții de forje cu instalații au- asigură o înaltă productivitate a muncii, o

- < J

De la fereastra trenului și prin paib*izul  mașinii se i rește minunatul obiectiv care se înscrie pe harta a țării, sub denumirea de FABRICA DE RULMEXȚI B1RLAD.Cu optsprezece ani în urmă s-a produs aici, în cinstea zilei de 1 Mai 1953, primul rulment tip 6205; iar astăzi spre cinstea colectivului harnic al acestei fabrici, s-a ajuns Ia asimilarea și fabricarea a peste 300 înzestrată cu mașini, agregate brica produce o mare varietate menți din grupele:— radial cu bile pe un rind ; dublu efect; radial cu role cilindrice pe un rînd ; radial osci- lanți cu role butoi pe două rînduri ; radial de construcție specială ; rulmenți pentru utilaj petrolier; rulmenți pentru tractoare și camioane; rulmenți radiali cu role cilindrice pentru vagoane de călători și de marfă.Trebuie să menționăm că în 1970 fabrica a realizat numai în șapte zile întreaga producție a anului 1953.Realizările obținute de F.R.B. sînt în esență rezultatul unor factori ca: dezvoltarea continuă a fabricii și perfecționarea permanentă a cadrelor.Este evident că îmbogățirea an de an, a fabricii cu noi instalații, utilaje tot mai perfecționate, tot mai moderne a constituit elementul hotărîtor în obținerea de rezultate economice bune și a unor ritmuri de creștere înalte.Au fost utilizate din plin toate metodele de calificare și ridicarea calificării muncitorilor, astfel că alături de muncitorii cu vechime și mare experiență, tineretul a reușit să-și însușească rapid secretele profesiunii.Conducerea fabrieii a deschis larg porțile în fața metodelor noi ale progresului tehnic. Posibilitățile tehnice moderne, la nivelul celor mai recente înzestrări de pe glob, de care dispune fabrica, metrul pînă laAici putem tomatizate care

secție nouă de strunguri cu linii automate de producție, instalații complexe pentru tratamentele termice, mașini de înaltă precizie in secția de rectificare etc.Colectivul de studiu din cadrul F.R.B.-ului este preocupat în permanență de îmbunătățirea calității produselor, dc elaborarea unor tehnologii noi.Astfel, putem enumera cîteva realizări de o importanță mare pentru fabrică :.Suport cu reglaj fi schemă tehnologică de prelucrare a 
două role la un ciclu de mașină" a dus datorită modificării scheme, tehnologice inițiale, la obținerea concomitentă a două role la o rotație de 360° a tobei mașinii.O altă realizare deosebită a acestui harnic colectiv a F.R.B.-ului este și:

„Mașina de încercat rulmenți pentru vagoane de calea 
ferată la sarcină constantă și variabilă, acest aparat ușurează obținerea într-un timp scurt a unei imagini concludente pentru procesul de producție și asupra condițiilor de funcționare a rulmenților montați la vagoane.Pe lingă multe altele mai menționăm o altă inovație care merită a fi subliniată :

„Modificarea mașinii de debitat T.T. 29“ care a dus la mărirea vitezei mașinii, ceea ce a triplat productivitatea și obținerea unei eficiențe economice, de circa 300.000 lei anual pe mașină.Cu o exigență foarte mare decurge procesul de control interoperațional, cit și controlul final și recepția elementelor de rulmenți, respectiv a rulmenților asamblați, prin intermediul numeroaselor și variatelor aparate cu care se pun în evidență abaterile de la dimensiunile nominale și de la forma geometrică. Pe lîngă aparatele care sînt plasate în fabricație, laboratoarele întreprinderii dispun de o scrie de utilaje de foarte mare precizie.Atît în țară cît și peste hotare, Fabrica de Rulmenți Bîr- lad se bucură de un bun renume. Este semnificativ de menționat că fabrica exportă rulmenți în zeci de țări de pe patru continente ale globului.Prin dezvoltarea, extinderea și utilarea permanentă a producției, cu mașinile și aparatele cele mai moderne, calitatea rulmenților produși va putea fi îmbunătățită continuu, condiție fundamentală pentru menținerea prestigiului internațional cîtigat prin eforturi ae harnicul și priceputul colectiv al fabricii. .1 i
G. M.

Vedere generală a fabricii de rulmenți Birlad.



BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
„GH. ASACHI"

«SOI :

Intr-o solă cu acces liber la raftul cu cărți.

Zilele bibliografice, lași 1971
Printre activitățile desfășu

rate în cinstea semicentenaru
lui partidului se înscriu și 
dezbaterile largi asupra unor 
probleme de actualitate ale 
muncii cu cartea, dezbateri 
organizate de către CERCUL 
DE REFERATE ȘI COMUNI
CĂRI AL BIBLIOTECARILOR 
IEȘENI. Prima dintre acestea a- 

iost consacrată stadiului actu
al al cercetării bibliografice 
din țara noastră (și implicit 
din județul Iași), măsurilor 
care trebuie luate pentru o- 
rientarea acestei activități ca 
ea să răspundă necesităților 
concrete ale economiei și cul
turii socialiste.

Plecînd de la aceste consi
derente, Biblioteca „Gheorghe 
Asachi" din Iași a inițiat re
cent Zilele bibliografice Iași 
1971, acțiune inedită, prima de 
acest fel din țară. Ecoul tre
zit de această inițiativă a bi
bliotecii ieșene s-a văzut și 
în aceea că la aceste «zile*  
au ținut să participe și biblio
grafi din mai multe biblioteci 
municipale și orășenești 
(Constanța, Bacău, Piatra 

Neamț, Brașov, Pitești etc.). 
Biblioteca „Gh. Asachi" din 
Iași a organizat cu acest pri
lej o sesiune de referate și o 
expoziție cu lucrări de biblio
grafie. Participanților li s-a 
mai oferit posibilitatea să vi
ziteze principalele biblioteci 
din Iași, interesîndu-se de as
pectele concrete ce le îmbra
că cercetarea bibliografică 
ieșeană, activitatea editorială 
a bibliotecarilor din orașul 
nostru.

Pe marginea referatelor Sarcinile bibliotecilor în informarea bibliografică a cititorilor și Indexarea coordonată în biblioteci (susținute de Mir
cea Ionescu — doctorand în 
bibliologie) s-au purtat discu
ții ce au scos in evidență o- 
portunitatea modernizării cer
cetării bibliografice, a adoptă
rii unor noi forme care să se 
integreze organic întregii 
munci desfășurate de către 
instituțiile culturale în actuala 
etapă de activitate.

Un alt referat (susținut de 
către Georgeta Medvighi — 
bibliograf la Biblioteca Insti
tutului politehnic din Iași) a 
scos în relief preocupările ma
jore ce există în bibliotecile 
ieșene pe linia întocmirii bi
bliografiei locale și a reliefă
rii — pe plan bibliografic — 
a vieții științifice și culturale 
ieșene.

Discuțiile la care au luat 
parte numeroși participanți au 
avut darul să sublinieze cîteva 
aspecte mai importante ca ne
cesitatea colaborării între bi
bliotecile din Iași, oportunita
tea aplicării indexării coordo
nate în bibliografia locală, dez
voltarea bibliografiei de reco

mandare — instrument de bază 
in informarea cercurilor largi 
ale cititorilor.Zilele bibliografice fiind or
ganizate și sub egida Asocia
ției bibliotecarilor din Repu
blica Socialistă România au 
prilejuit participanților și o 
întîlnire cu reprezentanți din 

0 COLECȚIE DE BIBLIOGRAFII

Pentru a face cunoscute fondurile de publicații 
pe care le deține, BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 
„GH. ASACHI" publică o colecție de biblio
grafii cu titlul : 100 de cărți despre ...

în anul 1970 au apărut broșurile .

Istoria României
Frumusețile patriei noastre

Personalități în slujba civilizației 
românești
Cuceririle științifice ale secolului 
XX

Vor apare în curînd

Limba noastră
Educația copiilor la școală și a- 
casă
O călătorie din adincul pamintu- 
lui în cosmosul îndepărtat 
Electrotehnica

conducerea acestei asociații.
Manifestările organizate la 

Iași au fost de un real folos 
prin caracterul lucrativ pe ca
re l-au îmbrăcat, constituind in 
același timp și lin laig schimb 
de experiență.

Prof. C. GILEA

FABRICA
DE ULEI

„UNIREA41
IAȘI

CONSUMAȚI
y

Produsele Fabricii de ulei, 

prezentate in condiții optime:

proaspete și de calitate!

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII IAȘI CENTRUL DE LIBRARII
Dezvoltarea multilaterală și me

reu ascendentă a județului Iași a 
avut drept rezultat creșterea com
plexității unităților economice, mă
rirea sortimentului de produse prin 
crearea de produse noi, creșterea 
continuă a volumului de producție 
anuală.

Cincinalul care s-a încheiat a creat 
baza materială pentru noul cincinal 
1971—1975 și, în continuare, prin 
planul de perspectivă 1975—1980, s-au 
jalonat principalele orientări în 
activitatea viitoare, creindu-se acele 
planuri de perspectivă strict nece
sare în orientarea întreprinderilor.

In 1971, constructorilor trustului 
nostru le revin răspunderi sporite : 
planul crește cu peste 30 la sută 
(ață de anul 1970, productivitatea 
muncii crește cu 12 la sută față de 
același an, numărul de apartamente 
sporește la 3.550 față de 3.330 rea
lizate în 1970, trebuie atacate noi 
lucrări social-cul turale și edilitare 
în orașele Iași, Pașcani, Hîrlău, con
struirea unei aducțiuni de apă po
tabilă de la Timișești și alte obiec
tive cu valori însemnate. Toate aces
te lucrări au pus în fața. constructo
rilor noi și însemnate probleme.

Pentru aceasta, precum și pentru 
a putea asigura un start bun pentru 
1971, Comitetul de direcție, a anali
zat încă din prima zi a anului plănui 
de producție, indicatorii primiți Și 
organizarea Trustului de construcții.

De asemeni, tot în vederea regle
mentării problemelor ce se ridică, 
precum și pentru a putea face o 
pregătire a producției corespunză
toare și la timp, încă din cursul 
trim. IV. 1970, Trustul dc construc
ții Iași a pregătit și propus, iar 
Comitetul de direcție a aprobat pu
nerea în practică pentru pregătirea 
mecanizată a producției, introducerea 
devizului de execuție pentru prelu
crare ța Centrul de calcul, după ca
re pe bază de date prelucrate me
canizat să se execute planurile ope
rative lunare, pe șantiere, pe o- 
biecte și faze mari de execuție.

S-a reușit în acest fel ca pentru 
trim. II. 1971, planul operativ în
tocmit să fie stabilit pe baze mai 
realiste, într-un procent mai mare 

de precizie, stabilindu-sc totodată 
mijloacele materiale și forțele de 
muncă necesare, în raport cu re
sursele și timpul cînd trebuie asigu- 
ia'e.

Concomitent cu planurile opera
tive, Comitetul de direcție a apro
bat un grafic coordonator pe faze 
de execuție, care să se urmăreas
că prin coordonatorii de zonă și care 
n calitate de reprezentanți a! trus
tului să ia imediat măsuri pentru 
respectarea graficului.

In aceste condiții, analiza planu
lui operativ pe trim. II. 1971, s-a 
făcut la concret și real, s-au lua\ 
măsuri asigurătorii pentru realizarea 
planului, iar la șantierele de fun
dații și structuri s-au putut lua și 
unele angajamente mobilizatoare 
pentru decalarea unor termene, sau

Librăria „MUIAT EMINESCU" lași

Situată în Piața Cuză-Vodă, alături de hotelul Continental, libră
ria beneficiază de un important vad comercial, fiind unitatea repre
zentativă a Centrului de librării Iași.

Librăria este organizata pe 4 raioane ;
— carte — sortiment complet
— papetărie — sortiment complet
— jucării
— articole cultural-sportive (discuri, tablouri, ilustrate, felicitai . 

jocuri etc.).
Deservită de un personal competent, această librărie inroc s- 

trează cea mai mare desfacere dintre unitățile Centrului de i.trâr.. 
fiind în același timp și librărie fruntașă în întrecerea socia s.â

Blocuri de locuințe.

asigurarea unor intervenții neprevă
zute inițial.

In analize periodice făcute asupra 
activității trustului, pe perioada 
trim. I Comitetul de direcție a in
sistat în mod special asupra apli
cării acordului global.

La analizele făcute a rezultat că 
nerealizările pe această perioadă Pc 
linia acordului global se datorește 
în general insuficientei preocupări 
a unor conducători de unități, re
zolvarea ci fiind lăsată adeseori po 
seama unor servicii funcționale, sau 
a maiștrilor din execuție. In aceste 
condiții și unii ca și ceilalți, au fost 
mai puțin interesați în aplicarea a- 
cestei noi metode de salarizare, în 
trucît metoda implică o răspundere 
sporită față de formațiile de mun
că, prin pregătirea mai minuțioasă 

a producției, printr-o organizare ra
țională a locului de muncă, prin a- 
sigurarea condițiilor tehnico-materiale 
necesare desfășurării producției.

Prin înlăturarea acestor deficiențe 
s-a ajuns la concluzia că situația 
poate fi îmbunătățită radical, astfel 
că unii conducători de unități au ve
nit cu angajamente concrete care 
merg pînă Ia antrenarea în acordul 
global al unui procent de peste 

ta suta-din numărul de-munci
tori ce lucrează în acord global 
(grupul de instalații).

In felul acesta, graficele de exe
cuție, : planurile operative lunare și. 
acordul global devin instrumente 
reale în mina Comitetului de direc- 
ție, care, conduse cu abilitate, pot 
duce la realizarea planului la toți 
indicatorii.

(Piața gării Nicotină lași)

Librăria „ALEXANDRU VLAHUȚĂ*  Birlad

Inaugurată în luna aprilie 1970, librăria es'e așeza'*  _
municipiului Bîrlad, pe str. Republicii nr. 198, într-o consnuctie 
multî etajată. La parter funcționează un raion cu s-r.-c-r; 
de carte, manuale școlare și cursuri universitare. La r. v- supe
rior funcționează raioane de papetărie, jucării articole - -
tive.

Noun librărie bîrlădeană asigură o deservire civilizată exigentului 
public din oraș, fiind și una dintre unitățile fruntașe ale Centrului de 
librării Iași.

CITITORI,
Librăriile vă oferă pentru sezonul estival cărțile preferau ale 

vacanței 1



nicare a sensurilor existențiale cu istoria noastră recentă într-o mult mai diversă gamă a modalităților artistice cultivate: nu numai Intrusul, îngerul a strigat, F, Șatra, Vestibul sau Păsările dovedesc aceasta, ci și imaginile indirecte (prin înregistrarea tensiunilor unei conștiințe „datate", moderne) ale amprentei istoriei, din Prins saiu Animale bolnave și chiar un „romanț*  (cu o distincție — a lui R. Wellek — față de .roman") pe tema demoniei puterii, ca Princepele lui E. Barbu. Această orientare spre dramele timpului nostru istoric și semnificațiile existențiale moderne (cînd nu sint mimetice, ci ne aparțin, nouă, românilor de a7i) explică interesul general pe care l-a recucerit romanul in ultimul deceniu.E firesc ca povestirea, .genul scurt*  să treacă astfel. In ansamblu. Intr-un al doilea plan, dar n-ar trebui totuși să se uite că .sterilității" lor (cizelatoare) ii datorează ceva și conști nța artistică a .idolului" actual, romanul. Există astăzi, la noi, realmente, o tendință de dilatare artificială a valorilor (mai ales în aprecierea „romanului") și iluzia, vizibilă la mulți romancieri, că numai romanul există, între fruntariile prozei din ultimul deceniu (deși .revirimentul" s-a produs abia în ultimii din cei zece ani). O viitoare istorie a literaturii noastre noi va rectifica, fără îndoială, asemenea aprecieri e- ronate și nedrepte, urmărind cu obiectivitate și finețe dialectică diagrama reală (și complexă) a cristalizării valorilor cu adevărat rezistente.2—3. A vorbi despre „sincronizare" înseamnă a subînțelege implicit o rămînere în urmă (chiar dacă depășită). Este evident că mai to-ți romancierii actuali de prim rang nu rămîn la o simplă preluare, ci caută să integreze elementele novatoare, de viziune și tehnică romanescă, unor esențe sincrone și specifice, românești (de altfel, nu fără legătură și cu unele fire interne, ale e- voluției anterioare a literaturii noastre). Putem avea rezerve, la N. Breban. fată de unele transplantări artificioase (Vo- știnaru este un „dur*,  în care se lasă întrevăzută o anume „rețetă" a alcătuirii lui interioare) dar trebuie să-i recunoaștem scriitorului realizarea, în Animale bolnave, aproape deplină, a unei sinteze personale de forță a creației epice și analitice și coerență vizionară. Romancierul asimilează și subordonează „influențele*  dostoievskiene și faulkneriene în formula unui romanesc ambigua (de realism psihologic, mergînd pînă la semnalizările abisalului, și convergență a semnificațiilor existențiale, într-o proiecție mitică a epicului). Nici una dintre cărțile lui Al. Ivasiuc nu este perfectă, dar, în toate — și mai ales în Cunoaștere de noapte și Păsările —, se întrevede un ideal al romanului—eseu, filozofic, moral și politic, capabil să întrupeze în destine convingătoare o luciditate tragică și tensiunile esențiale ale ideii, izvorîte din autenticele probleme ale timpului și locului nostru (în primul rînd din reflecția, obsesivă, asupra libertății și necesității). Dar meditația existențială din Intrusul lui Marin Preda? Călin Suru- păceanu nu este nici un Meursault camusian și nici un Alioșa Karamazov sau un Mîș- kin, simbol al candorii totale, contrastante. El e mai degrabă un Candide tragic, în care se exprimă, e drept, un catharsis al fortificării prin suferință (sens dostoievskian), dar și unul, inedit, al visului, de fericire radicală (a omului social și individual), născut din elanurile revoluției și transformat în temelie a destinului asumat, cu tot cu asprimile lui. Se vede bine, la

romancieri ca M. Preda, N. Breban, Al. Ivasiuc, Petru Popescu, și «racordarea» fără e- pigonism, cu cuceriri personale, la o tradiție românească a modernității (Camil Petrescu, H. P. Bengescu, G. Căli- nescu).Există și o fructificare modernă a tradiției (E. Barbu, Fănuș Neagu, Z. Stancu, D. R. Popescu). Moderni și personali sînt toți romancierii remarcabili de azi. Unii însă «închid» — cu strălucire — drumuri mai vechi, alții deschid sau caută altele, noi, și e firesc ca ultimii să aibă de luptat cu dificultăți de altă natură și, desigur, mai mari. De a- ceea, nu li se pot aplica tuturor, în abstract. aceleași criterii de apreciere. Important e că și pe direcția tradițională a epicului de iradiere lirică se produce — prin mit, fantastic, epopee simbolică — o absorbire a sensurilor existențiale, etice și sociale, al căror .loc geometric*  îl oferă destinul omului de azi și istoria noastră recentă. Prin prisma acestui ethos specific sînt asimilate și aici unele modele străine, ca Faulkner (la Fănuș Neagu și D. R. Popescu) sau motive literare universale (la E. Barbu), dar și lecția maeștrilor români ai romanului — .povestire", ei înșiși rafinați moderni, ca Sadoveanu, Mateiu Caragiale, Panait Istrati.Deceniul al șaptelea înseamnă pentru roman familiarizarea cu experiențele fecunde ale literaturii modeme și contemporane universale și cîte- va opere de asimilare profundă a unor tehnici și modalități ale romanescului într-o interpretare specifică, românească, a marilor întrebări ale omului și istoriei, alături de unele tentative în care fie formele, fie semnificațiile (și uneori și unele și altele) se resimt încă de artificiu, de „preluare". La începutul actualului deceniu, romanul românesc se află însă sincron (și aceasta e opera deceniului încheiat) cu orientările profunde ale literaturii din lume, care caută să imprime Weltanschauung-ului modern și artei romanului adevărul complex al epocii noastre.4. In parte, răspunsul la a- ceastă întrebare se află în cele spuse cu privire la sincronizare și tradiție. Semnificația actuală nu este monopolul formulelor modeme, ea a- pare și în romanele care fructifică modern tradiția. Nimeni nu consideră, probabil, .romanțul" Princepele, parabola din Animale bolnave sau .Torn anul-roman*  (cu termenul lui VI. Streinu) Prins (interpretare modernă a unei teme inepuizabile: moartea) drept .inactuale". Descifrezi și în romanele «tradiționale*,  chiar dacă mai puțin net sau. u- neori. eliptic, pulsația unor întrebări care ne exprimă pe noi, cei de acum și de aici, și epoca noastră. Unii scriitori pledează azi pentru ro- manul-roman, alții pentru romanul citadin sau romanul-e- seu, intelectualizat, în sfîrșit, se practică „analiza" psihologiei abisale, proiecția mitică, autoanaliza și meditația existențială etc. Toate aceste modalități, formule (chiar dacă deocamdată numai unele au rodit) sînt îndreptățite să e- xiste — cînd nu suferă de afectare pedantă, artificiu — și absolutizarea oricăreia dintre ele ar fi o eroare. Cred însă că cerințelor unei adevărate literaturi actuale le răspund mal direct și într-un sens mai strict, mai precizat, acele modalități ale romanului care pun pe primul plan tensiunile conștiinței (Intrusul lui M. Preda și, în ciuda u- nor inegalități, romanele lui Al. Ivasiuc) sau experiențele unor timpuri dramatice (îngerul a strigat și, parțial, F.), astfel încît existențialul și istoria (cu ea odată, și socialul, politicul, eticul) se conjugă și-și nuanțează reciproc sensurile, susținute de o artă remarcabilă, elevată.

NORII TEMĂTORI
Eram copil cînd m-am însurat în 

gînd cu mireasa altuia, plecat apoi 
pe front, din întîmplare.

îmi era prieten, mergeam împre
ună cu oile care semănau cu norii, așa incit, păzindu-le, noi purtam și 
grija norilor de lină. Uneori, intrînd 
in mijlocul turmei, mă învîrteam în 
bită, cu capul în sus, răsucind și cerul 
și-mi spuneam atunci că intru-n norii 
mei și nici o clipă nu era mai ferici
tă ! Prietenul meu știa asta și cînd 
n-aveam chef să sar prin copaci mă 
întreba rîzînd :

— Ce-ai pățit ? Nu ești în norii tăi ? 
Nici nu știu cînd m-a chemat la 

nuntă și mi-a dat o ploscă și n-a vor
bit cu mine decît a treia zi cînd am 
mers în pădure și mi-a povestit tot.

Și a plecat.
Cînd poștașul a adus, în dreapta și-n 

stingă primele scrisori, desp-e priete
nul meu se auzea că brandul îi tăiase 
o mină. Nu-ncercam să cred dar. ve
nind acasă, el avea o mînă de lemn. 
Un om cu o mină de lemn. Un om eu 
o mină de lemn ? A suflecat r-.i-.eca 
și mi-a arătat-o.

De-at unci a început să-mi fie teamă, 
mai ales că, întilnindu-ne, nu-mi mai 
povestea nimic nici despre el, nici des
pre mireasa noast-ă de demult.

Și am început să-l ocolesc.
Ne întîlneam rar, mai mult îl pin- 

deam. Mai ales primăvara, cînd înflo
reau mărăcinii, spălați de rouă acelei 
săptămini cu berze revenite. în primă
vară l-am văzut făcînd un gard.

Apoi, in a doua, cărămidă.
Și în a treia, casa.
își făcea o casă el, cu miinile lui.

efect mineral

Cu cele două mîini ale lui atît de 
diferite.

Așa cum s-au făcut atitea case.
Și teama mi-a pierit.

POVESTE
Băiatul călărea un cal pe o potecă 

și, înconjurat de munți, se ridicau de 
o parte și de alta, desene fantastice 
din crengi de brazi iar norii păreau 
acoperișuri. Alergînd, apele erau mu
zica din orgi iar cerul încerca să se 
adune in trepte coborind el însuși să 
vadă ce se-ntîmplă.

Seara, Făt-Frumos s-a odihnit prin
tre reptile cu solzi de oțel și dinți u- 
riași scormonind în piatră.

Și s-au mai petrecut o mulțime de 
intimplări și s-au săpat în stinci Turtele lungi de mii de metri. Și s-a con
struit marea galerie de fugă dar fata cu părul de aur încă nu era.

A găsit-o abia la întoarcere in Cas
telul hidrocentralei creat anume pen
tru visul lui.

Și a fost nuntă mare și brazii s-au 
scos singuri din rădăcini iar apele s-au 
prefăcut in foc.

TI-ASEMENI TARA...» ,
ȚI-ASEMENI ȚARA
CU ZILELE TALE DE CREȘTERE;

Adusesem din tîrg tot felul de pomi, 
meri, cireși, peri, duzi și caiși, subțiri 
și delicați, mai mult niște nuiele.

A

Andante cind făptura ți-o modelezi pe zid 
tu pari a fi sierra unor-nălțimi de-atlas 
geodele coboară adîncuri pe sub sin 
la minerale forme ți oaze de popas.

Te simt infiorată de-o trenă cu furnici 
cind palma se mulează pe relief oprit 
ți zăbovește-n părul nisipului mărunt 
sub bolta smălțuită a ochilor lignit.

O minerală ploaie stirnită la amiezi 
a șters pe fondul ocru de pulbere de var 
un țărm de alabastru cu golfuri ce închid 
iubiri incendiate cu scapăr din amnar.

noaptea culesului
Cind caut ascunsul seminței culcuș
Sub crecr.ga întinsă pe reepte arcuș, 
De calde efluvii, copaci de cobalt 
Beteala albastră și-o tremură-nalt

La umbra livezii, podoabe ovale 
Iți poartă lumina in pieile goale 
Și mina prea scurtă la fructul zemos 
Mânuța întoarce pe dos.

Doar luna inaltâ de-o șchioapă 
Coboară pe-o frunză în apă 
Și gura ajunge la sinul ei plin 
De laptele nopții cu iz alcalin.

mișcare inocentă

Deschide-ți frumusețea și ca o monedă, pe lat 
Vizitatoare limpede, intră prin translație 
Forțind conturul ușii ți dira albă din prag, 
Sosită cu poșta de seară, lucioasă ilustrație.

Fă-te linie dreaptă, unghi ascuțit sau briceag 
Să-ncapi prin ața ușii și să despic! hotarul 
Incrucișîndu-ți vorba cu gîndul vertical 
Și să rămîi cu mine cit ține cuaternarul.

MIRCEA POPOVICI

________________/

I-am sădit în rînduri, o zi întreagă, 
și de atunci coboram în fiecare dimi
neață la ei să văd dacă s-au prins.

Niciodată nu-i dorisem atît de mult 
unui lucru să aibă ochi, să pot privi 
în ei.

ȚI-ASEMENI ȚARA
CU NERĂBDAREA;

Căram cu căldarea apă și îi udam 
să se prindă mai repede, dar zilele 
treceau și eu n-aveam încă nici un 
semn; pe unii i-am scos din gropile 
umede și le-am căutat rădăcinile și 
i-am pus dezamăgit la loc.

Toată viața mea din zilele acelea 
avea acest țel al înrădăcinării și, u- 
neori, pînă și noaptea intram, împins 
de vise, în grădina din spatele casei 
pipăindu-le crengile încă fără muguri.

ȚI-ASEMENI ȚARA
CU NERĂBDAREA, CU ZILELE
TALE DE CREȘTERE

Curînd, nici eu nu știu cum, am dis
părut din locul acela. Cînd m-am în
tors, înconjurînd pe jos Munții Car- 
pați, pomii mei crescuseră înalți, mult 
mai înalți decît mine, de 10 și de 20 
și de 25 de ori mai înalți decît îi 
știusem.

Erau alți pomi, puternici, cu totul 
alții și nici nu i-aș fi recunoscut dacă 
nuielele acelea de început n-ar fi ră
mas zidite-n mine ca niște vene, ca 
niște vene ale sîngelui, ca propriile 
mele vene.

VASILE BARAN

1
apusul corbului

Teme-te apleacă-te am văzut săgeata
Nalt zig-zag de roșu
Niciodată mamă-nduplecă-te
Hieratic omor al alesului

O Ramura de Aur are cupele galbene
Ciorchine de lacrimi dincolo
Laur laur pe umerii tăi

O Ramura de Aur singele tău se perindă 
Te păstrez va fi foc în pădure 
Laur laur pe umerii tăi

Ramura de aur-laur
Nu vor striga păsările de înviere
Lasă-ți singele tău pe galbenul fruct
Preoții și-au rupt veșmintele
Mai tîrim acum pierduți printre lumini
Stingerile porumbelului și corbului
Rămășițele lucrurilor sacre

A fost o zi aceea oprită pentru noi
Albă zi strălucind in apele sfinte
Departe se-ntretaie drumurile-n miez
Departe steieîe spectrale
Oase prăfuite de spectrale stele
Au coborit toate aduse la omenie
Cintă frumoasa degradare

Dar totdeauna vor pluti pe-aici dureroasele umbre 
Cînd vine al doilea, al corbului, apus

Infinit gol cerșetor
Va fi alb sau negru

Infinitul gol cerșetor

călătorie
Roata curgea de foc
Cintau fetele cu gura la izvor
Nimic vechi nu ne mai locuiește
Cupele noastre se pot umple
Pietrele stau cuminți in virful muntelui
Senin pășim peste acordurile orgii
Naive doar ne par vitraliile violete
Plăcerile cuminți ale ultimilor frați
Măsura ironică pentru gîndul cel mai ascuns 
Și de ce ne-am înduioșa pentru atita iubire 
Cit i s-a dat primului din doisprezece
Un măscărici mort zace in scorbura copacului 
Ne bucurăm c-a riscat distanța
Desigur vom țișni lepădindu-ne puternici

In vintul mării singur
O mamă cum să plec tot mai departe
Mai departe
Mi-a înfășurat picioarele in pletele ei blinde

TEREZA CULIANU
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CONSTRUCȚIEA devenit aproape un loc comun constatarea interesului crescînd față de problemele criticii, istoriei și teoriei literare, față de estetică în general. Diversificarea amplă a direcțiilor în creația artistică și universală și mai ales depășirea rigidităților în receptarea valorilor a avut ca efect apariția unui fenomen similar în critică. Se resimte tot mai acut necesitatea unei noi platforme teoretice, fundamentată pe o largă comprehensiune față de metodele moderne de investigație, concomitent cu revalorificarea moștenirii critice de pretutindeni. Multitudinea punctelor de vedere care se confruntă astăzi în critica literară reclamă în mod imperios o sinteză teoretică a acestora. Nu se pot nega, fără îndoială, încercările care s-au făcut și la noi în acest sens. Ele există și efectul lor a fost spulberarea rigidității și dogmatismului. Știința literaturii se menține, însă, în faza căutărilor, a încercărilor de a armoniza diversitatea punctelor de vedere, de a găsi unghiul cel mai larg din care să poată fi apreciată opera literară. O asemenea încercare este și cartea lui S. Iosi- fescu : Construcție și lectură.Dacă structura acestei cărți nu este străină de preocupările didactice ale autorului, maniera în care sînt dezbătute numeroasele probleme abordate evidențiază efortul de a depăși viziunile închistate și simpliste care au atras, adesea, asupra unor contribuții, etichetarea cu termenul de .didacticism" care, atunci cînd este justificat, nu se aplică numai criticii practicate de profesori. însuși autorul cărții în discuție, în efortul de a-și preciza punctul de vedere față de opiniile analizate, condamnă didacticismul îngust. Materia cărții se circumscrie în sfera preocupărilor majore ale teoriei literare moderne pe care le discută cu competență, bazat adesea pe o erudiție întinsă. Informația autorului vizează deopotrivă perioade diverse ale istoriei literaturii și artei. Atenția îi este reținută cu deosebire de fenomenul artistic contemporan a cărui complexitate a pulverizat conceptele clasice, reclamînd reconsiderarea lor și, în consecință, abordarea din- tr-o perspectivă nouă a problemelor fundamentale ale teoriei literare și ale esteticii. S. Iosifescu pornește de la enunțarea necesității de a se întreprinde o investigație științifică a problemelor literaturii și artei în genere, circumscriind coordonatele teoriei literare într-un asemenea context. Autorului i se impune eu deosebire necesitatea supunerii la obiect, evitarea discuțiilor sterile în jurul unor concepte teoretice care scapă din atenție esențialul : opera literară. Precizarea ni se pare bine venită într-un moment în care disciplinele cu o anumită pondere teoretică înclină să-și contureze un obiect din propriile lor probleme interne, închi- zîndu-se astfel într-un cerc vicios, uitînd că nici o dezbatere nu are sens dacă nu-și pro-

Șl LECTURĂpune ca obiectiv fundamental evaluarea operei. Discutînd asupra laturilor esențiale ale unor categorii teoretice ca acelea de gen, compoziție, curent, stil etc. Silvian Iosifescu se situează în mod declarat pe o poziție polemică față de orice închistare dogmatică. Cunoscător al istoriei doctrinelor estetice, istorie pe care o oferă în mod copios cititorului în paginile cărții, autorul își precizează, fără prea multă vigoare însă, punctul de vedere față de accepțiile fundamentale ale termenilor și conceptelor cu care operează. Problemele terminologiei îl preocupă insistent, cu efortul vădit de a înlătura improprietățile și de a sugera limitele. Față de numeroasele rezerve de ordin metodologic și în ceea ce privește terminologia S. Iosifescu aduce prea puține precizări și contribuții originale. In general se recomandă evitarea rigidității schematice de orice natură, din convingerea că fenomenul literar se refuză oricăror clasificări imuabile. în virtutea unei asemenea viziuni autorul propune considerarea numeroaselor zone de interferență între curente, genuri stiluri, definite cu predilecție „zone de frontieră". Referirile la aceste teritorii de întretăiere sînt numeroase în paginile cărții. Opiniile de această natură sînt valorificate în încercarea de a defini specificul comunicării literare. Acest specific s-ar defini, în liniile cele mai generale, prin „potențarea puterii de comunicare" a limbajului, prin arhitectonica deosebită a operei literare în comparație cu cea științifică și prin particularitățile de stil.încrezător în posibilitatea studiului sistematic, științific al literaturii, S. Iosifescu încearcă definirea de pe poziții noi a unor concepte : gen, curent, stil, delimitarea componentelor mai mult sau mai puțin specifice ale acestora, procedînd ca un teoretician literar modern, chiar dacă nu totdeauna original. Impresia pe care o lasă lectura cărții este aceea de sistematizare a punctelor de vedere din critica românească și universală. De aici vine, credem, interesul și utilitatea studiului întreprins.Problemele oarecum speciale ale teoriei literare găsesc o tratare atentă și în bună parte originală. Dintre ele se cuvine remarcate cel puțin două : manierismul (încadrat în capitolul despre stil) și aspectele receptării operei de artă. Considerat ca o „patologie a stilului", manierismul e definit ca „înțepenire stilistică", imitație, ca un element definitoriu al modei literare. Observațiile se extind și asupra manierizării publicului care determină lipsa de receptivitate față de nou. Discuțiile s-ar fi putut extinde desigur și asupra manierizării unor spirite mai elevate, a criticii chiar. Problemele sînt reluate parțial în capitolul consacrat aspectelor receptării artei. Comentariile în jurul acestora sînt pentru autor un prilej 

de a sublinia misiunea criticii. Preluîndu-se o accepție generală, critica este considerată drept o receptare avizată, deosebită de cea comună. Fenomenul receptării îi prilejuiește trecerea în revistă a unor fenomene de ordin mai general. Pătrunderea artei în public este o chestiune care trebuie să preocupe deopotrivă estetica, psihologia și sociologia. Operînd distincțiile necesare între diferitele moduri de receptare, se ajunge la discutarea condiției criticii, preocupată în primul rînd de vaioare. Diversitatea interpretărilor critice, opacitatea față de unele valori consacrate ulterior, fatala ambiguitate a limbajului critic nu pot constitui, în opinia lui S. Iosifescu, argumente pentru o atitudine sceptică față de capacitatea criticii de a întreprinde o cercetare sistematică a fenomenului literar. Istoria criticii, de la Aristo- tel pînă la teoria „operei deschise", o demonstrat în practică, cu toate rezervele teoretice, aparținînd cîte odată unor personalități celebre, posibilitatea cunoașterii artei, a interpretării ei lucide. Ceea ce nu se poate admite este prezumția formulată de reprezentanții unor metode critice de a deține în mod exclusiv secretul interpretării. Exclusivismul de orice natură constituie un anacronism, momentul actual al criticii situîn- du-se sub semnul eforturilor de sinteză metodologică. în toate aspectele discutate autorul se menține pe o poziție teoretică moderată, favorabilă valorificării unghiurilor diverse de receptare a artei.Cartea lui S. Iosifescu are meritul incontestabil de a readuce în atenția criticilor literari problemele majore ale disciplinei lor, de a sugera nu atît căi de rezolvare, ci mai ales, coordonate teoretice noi din care acestea pot fi abordate. Față de această formulă eseistică se conturează acut cîteva nedumeriri. Dezbaterea teoretică este prea încărcată de referințe și citate pentru a păstra suplețea eseului și prea puțin fermă pentru a deveni o investigație teoretică cu o finalitate mai precis conturată. Utilitatea cărții se rezumă în mare parte la informarea cititorului asupra istoriei unor idei critice și, parțial, la semnalizarea limitelor terminologiei și conceptelor, făcută de pe o poziție mai curînd neutră. Autorul are a- vantajul de a fi receptat dintr-o perspectivă mai largă spiritul ideilor marxiste referitoare la fenomenul literar și artistic. Acest avantaj este însă prea puțin fructificat în studiul său. Teama de închistare dogmatică ni se pare puțin exagerată și ea singură nu constituie o justificare suficientă pentru lipsa de fermitate într-un domeniu supus atîtor controverse. Rămîne ca un merit incontestabil pledoaria pentru abordarea deschisă a problemelor unui domeniu care, la noi, reclamă mai departe contribuții majore. Acumulările care s-au produs, printre care se înscrie și cartea lui S. Isofescu, pot constitui un argument și o temelie pentru o sinteză elastică și fermă în același timp.
GR. ȚUGUI

OPȚIUNEA SCRIITORULUI
(urmare din pag. 1)

romanului românesc la frămintările ac
tualității. Aici este, cred, adet arata opțiune a scriitorului. In știința de a alege 
și organiza noianul de fapte și relații zil
nice într-o construcție care, depășindu-și 
funcția strict evenimențială, accidentală 
se ordonează coerent între parametri mult 
mai largi. Viața fiecăruia dintre noi este 
o sumă de accidente dar toate la un loc 
se unifică către o înțelegere, către un 
sens. Existența noastră e istorie ; și lite
ratura e filozofia practică a acestei isto
rii. Desigur, și romanele de accident își 
au rolul lor, dar numai într-o ordine 
strict limitată, aceea a momentului la ca
re epica face aluzie. Viața lor e la fel de 
lungă cu a faptelor narate și asta pentru 
că dincolo de ele nu se manifestă o ordi
nare semnificativă. Ele sînt numai ceea 
ce sînt acum. Romanele cu „cheie" tră
iesc de aceea, in lipsa altor argumente 
substanțiale, numai atîta vreme cît cheia 
face posibile indentificările alegorice. 
Teatrul lui Aurel Baranga a spus, pen
tru prima dată la noi, cu deplin curaj, 
lucruri și pînă atunci știute, însă trecute 
sub tăcere. Mergeam la spectacol, vedeam 
scene la care nu o dată fuseserăm mar
tori sau protagoniști, auzeam fraze cu ca
re realitatea ne obișnuise și aplaudam. 
Succesul lui Baranga a fost și este firesc 
pentru că piesele sale vin în întîmpinarea 
gîndurilor spectatorilor. Așteptăm de la 
o asemenea literatură, nu sugestii, nu so
luții, ci participare. Ce se va întimpla cu 
aceste piese cînd realitățile, încă existen
te, pe care le vizează vor fi de domeniul 
trecutului ? Azi ele atrag prin atitudinea 
civică în fața momentului, prin rolul lor 
de ștergere a petelor. Dar mai târziu ? 
Singura lor rațiune de existență va fi u- 
morul și amintirea atitudinii oportune în
tr-un moment conjunctural. Citim cu vreo 
plăcere o carte care nu ne spune nimic des
pre noi, despre grijile, visurile și îndoie
lile noastre ? In fiecare operă tindem să 
descoperim o parte din propria noastră 
ființă, așa cum este ea și tentația de a 
ne compara cu un ins „ficțiune’ nu e o 
simplă frază aruncată la întîmplare.

Perenitatea literaturii este dată de pe
renitatea problematicii, de unghiul esen
țial al viziunii. Citim pentru a ne înțe
lege mai bine, după cum — iarăși — ci
tim pentru a ști, fie și numai în sinea 
noastră de ce și cum trăim. Aici văd în
țelesul literaturii ca filozofie practică a 
propriei noastre ființări.

CONST. CIOPRAGA:
Discuțiile asupra periodizării 

literaturii române, foarte aprin
se în urmă cu aproximativ zece 
ani, au avut drept rezultat sta
bilirea unor date limită care, 
oricât de discutabile, permit pro
filarea fenomenului literar pe 
etape în interiorul cărora se 
poate vorbi de o anume unitate. 
Una din aceste perioade este cea

cuprinsă între 1900 și 1918 asupra căreia se oprește masivul 
volum al profesorului Const. Ciopraga, recent apărut la Edi
tura Junimea. Autorul nici nu mai consideră necesară o 
motivație a periodizării, trecînd direct, după un scurt Cuvînt înainte, la descrierea epocii. împărțirea pleacă foarte pro
babil de la cele trei curente, sămănătorismul, poporanismul 
și simbolismul, a căror prezență esențială poate fi cir
cumscrisă perioadei propuse. După deducerea trăsăturilor 
fundamentale ale etapei urmează stabilirea scriitorilor ilus
trativi în accepția cea mai directă a termenului. O parte 
din scriitorii secolului trecut, deși încă activi, nu vor intra 
în epocă, ei aparținînd unei faze anterioare. Așa se ex
plică absența lui Caragiale, Macedonski, Slavici, Coșbuc, 
sau Delavrancea. Alții care își încep acum activitatea, vor 
ajunge la eflorescenta supremă în perioada interbelică. 
Anghezi și Sadoveanu sînt exemplele de vîrf. Desigur că 
în felul acesta imaginea epocii suferă sub raportul strictei 
exactități, ea dobîndind în schimb o configurare mai pro
nunțată a tendințelor proprii. O asemenea tratare, cu toate 
omisiunile inerente, este totuși preferabilă unei cuprinderi 
exhaustive a tot ceea ce s-a scris, cum procedează de obi
cei lucrările incluse sub titlul generic de Panorame ale 
unei anume etape.

Sub raportul valoric, literatura dintre 1900 și 1918 nu 
atinge înălțimea perioadelor între care se situează. Proza 
continuă în liniiile ei mari epica de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, în timp ce poezia denotă tendințe evidente de 
modernizare. Constituirea unei ideologii literare reprezintă 
însă unul din aspectele cele mai specifice ale epocii, com
parabilă sub acest raport cu cele mai fecunde momente 
din istoria culturii românești. Const. Ciopraga abordează 
din această perspectivă culturală epoca 1900—1918 ajun
gând la priviri sintetice după parcurgerea și sistematizarea 
unui imens aparat documentar. Investigația estetică alter
nează permanent cu comentarii de ordin social, politic, 
psihologic, reclamate de înseși fenomenele asupra cărora 
se exercită. In mod firesc, atenția este îndreptată asupra 
curentelor. In jurul lor se ordonează întreaga materie fie 
că e vorba de publicații, fie că se încearcă operația deli
cată a clasificării scriitorilor. Discutarea curentelor ocazio
nează o trecere în revistă a principalelor puncte de vedere, 

după care urmează concluziile criticului expuse riguros, în 
formulări concentrate :

„In esență, ideologia sămănătoristă e un amalgam în care 
se recunosc puncte de vedere ale curentului național și 
popular la Dacia literară, propoziții cheie din gândirea 
social-politică eminesciană și teza așa-ziselor „forme fără

LITERATURA ROMÂNA Între 1900 și 1918
fond" de la baza conservatorismului junimist, — toate a- 
cestea raportate la climatul social-cultural de la începutul 
secolului și vehiculate în numele a două deziderate funda
mentale : ridicarea ruralilor, prin cultură, în ochii claselor 
de sus, și desăvârșirea unității naționale a statului. Idei 
corelative, inseparabile, cultura (ca mijloc de „îndreptare") 
și unitatea națională sînt la N. Iorga coordonate ale în
tregii sale cugetări, literatura fiind văzută funcțional ca 
instrument de realizare". Este aici o probă a pluralității 
criteriilor avute obligatoriu în vedere pentru perioada in 
discuție. Ele funcționează și în explicarea unui curent pre
ponderent artistic, simbolismul. Punînd in prim plan atri
butele literare ale curentului, Const. Ciopraga îi urmărește 
originea în scoietatea franceză de după 1870. Pe teren ro
mânesc, el fixează locul istoric al simbolismului, delimi- 
tîndu-l de celelalte tendințe ale epocii și stabilind influen
țele exercitate. Explicațiile sociale continuă a opera și asu
pra simbolismului românesc. In afara unor fenomene de 
repețiție, istoricul literar descopere aspecte particulare care 
dau curentului nota proprie în literatura română. Dacă în
tre 1880 și 1905 simbolismul românesc e mai mult de sor
ginte livrescă, cel de al doilea val vine cu o serie de note

cronica literară

diferențiale, generate de climatul antebelic. Aceste note 
sînt deduse după o investigare atentă și nuanțată a socie
tății și a culturii dinaintea primului război mondial.

Unul din meritele eminente ale lucrării stă in refa
cerea climatului spiritual din România anilor 1900—1918. 
Paralel cu discutarea curentelor, Const. Ciopraga se ocupă 
pe larg și de reviste nu numai ca exponente ale unor anu
mite ideologii și ale unor intenții directoare, dar și ca ex
presii ale unor grupuri de colaboratori care nu au răspuns 
totdeauna cerințelor programatice ale publicațiilor. Rezul
tatele justifică efortul istoricului literar. Dacă definirea 
unui curent implică desprinderea de accidental și sesizarea 
trăsăturilor generale, în schimb viața unei reviste cu evo
luții uneori imprevizibile, cu particularitățile colaborato
rilor, cu polemicile la care a participat, dă o idee mult 
mai exactă climatului cultural-istoric. în capitolele dedicate 
revistelor, adevărate micromonografii, începînd cu Convorbiri literare și terminând cu Facla, Const. Ciopraga a 
recompus atmosfera epocii, mult mai complexă sub raport 
cultural decît pare la o trecere în revistă a curentelor.

Spațiul majoritar al lucrării este acordat scriitorilor. 
Pentru a clarifica și a sistematiza imensul material literar 
oferit de epocă, Const. Ciopraga operează o dublă selecție. 
Mai întîi împărțirea pe genuri (Evoluția poeziei, Direcțiile prozei literare, Dezvoltarea dramaturgiei, Critica și istorie literară) apoi, în cadrul fiecărei secțiuni, o diferențiere în 

funcție de dominantele scriitorilor. Criteriile sînt diverse. 
Astfel, pentru a ne limita la poezie, împărțirea se face 
uneori după apartenența la un curent literar (Tradiționaliști, sămănătoriști, orizonturi rurale; Parnasieni, neoclasici, sonetiști, o suită de capitole e dedicată simboliștilor). 
Alteori, primează adeziunea la lupta socială sau națională, 
definitoare pentru poet (Poezia idealului național și social, Lirica socială, Umanitariști). Cîteva capitole au in vedere 
dominantele artistice (Decorativi, caligrafi sau capitolele 
dedicate modalităților sub care apare simbolismul româ
nesc : Simbolismul tragic, Simbolismul trubaduresc etc.), 
împărțirile denotă disponiblitatea istoricului literar, spirit 
opus dogmatismului, căutînd totdeauna criteriile interne 
de organizare și nu tipare in care ar trebui să intre mate
ria vie a fenomenului literar.

Abordarea scriitorilor se face, simultan, dintr-o plura
litate de unghiuri care ne introduc spre direcțiile esențiale 
ale operei. Formulările alternează investigația sociologică 
cu cercetarea ideologiei literare, prospectarea conținutului 
cu analiza stilistică. Începutul capitolului dedicat lui Ba
covia e tipic: „Dintr-o anumită perspectivă, la G. Bacovia 
biografia spirituală reflectă, în acelaș timp, parțial, bio
grafia epocii. Senzația descompunerii lente și conștiința 
absurdului, unificate într-o neliniște amară, marchează li
rica bacoviană aproape în totalitate. Sensurile grave ale 
revoltei eminesciene reapar, însoțite de mari surpări su
fletești, într-un solilocviu saturat de disperare: singur, singur, singur.Celelalte reacții ale existenței, inclusiv ero
tica, sînt subordonate tragicului cotidian, dimensiune do
minantă. Proletar intelectual cu simpatii deschise pentru 
Traian Demetrescu și Ștefan Petică, simbolist prin muzi
calitate și interiorizare, G. Bacovia stă fixat într-un decor 
de plumb și galben crepuscular'. Cu aceasta sîntem în in
teriorul universului bacovian, întreaga exegeză desfăcînd 
și nuanțînd ideile centrale fixate pe frontispiciu. Calită
țile de istoric literar ale lui Const. Ciopraga sînt dublate 
de cele ale criticului, preocupat nu numai de integrarea 
in serii istorice, dar și de valoare. Prezența unui numeros 
cortegiu de scriitori mărunți nu schimbă optica. Neinte- 
resanți sub raport artistic ei au o contribuție la împlini
rea profilului epocii, la conturarea atmosferei literare șt 
culturale. Deși nu-și manifestă deschis adeziunea sau de
zacordul, criticul are permanent în față criteriul valoric. 
Păstrând o anume distanță față de subiect, el sugerează 
mai mult decît își exprimă judecățile de valoare. De obi
cei, apartenența prea strânsă la un curent e un semn al 
unui deficit de personalitate artistică. De aceea, scriitori 
de bază ai epocii după integrarea în curente sau școli sînt 
desprinși de condiționările externe și studiați în unicitatea 
contribuției artistice. Exemplele sînt oferite de camtolele 
dedicate lui Octavian Goga, Calistrat Hogaș, Brătescu- 
Voinești, D. Anghel și alții. Dar cu aceasta intrăm într-un 
alt domeniu al acestei vaste cercetări de istorie literară, 
domeniu care merită o dezbatere suplimentară. Deocam
dată ne oprim aici, reafirmînd calitățile cărții 
profesorului Const. Ciopraga pe care am urmărit-o 
sub raportul concepției și al demersurilor metodologice.

LIVIU LEONTE



STRUCTURA 
PERSONAJULUI 
DOSTOIEVSKIANTotdeauna o operă fundamentală, clasică, cu un grafic al progresului valorilor bine reglat, verificat, își descoperă o realitate critică extrem de productiv?, își deschide o existență estetică care uneori este cu totul fascinantă, uimitoare ca posibilitate a unei structuri încă nevalorificate, ca sistem de relații ale unui circuit de idei și semnificații moderne, inepuizabile. Este o operă care se comunică nemijlocit, răspunde direct unor sensuri ce nu se reduc deloc la o actualizare imediată, ci rămîn ca experiențe ale unei sensibilități sincronice. Sînt veșnic actuali Shakespeare. Tolstoi, Balzac, Hemingway ș.a. E actual, neobișnuit de actual și de modern Dostoievski, acest Hamlet cu veșmintele lui Mîșkin, ce se cutremură înfricoșător de straniu și de etern ca un răst gnit al melancoliei șj suferinței ideii vinovăției lumii și de neputința spectaculoasă de a se împotrivi răului, u- milinței, orgoliului, obsesiei de a nu se împăca cu sine. E un Dostoevski înfășurat subtil, de sus și pînă jos, în pelerina extazului și a vinovăției, a veșniciei disperări, a unei reale drame morale și estetice, de o excesivă contradicție pe care o poartă ca pe un blestem, ca pe un canon monahal toate personajele scriitorului. Este și tema excelentului și densului eseu Dostoievski (Editura DACIA, 1971) al lui Liviu Petrescu, critic de o rară finețe analitică. Sinteza e radiografia exactă, sistematică, f ră excese de erudiție a personajului dostoievskian în opoziție directă, fecundă, absolut hotărîtoare, cu existența umană, cu înșelătoarele ei măști, cu semenii, cu o exigență dramatică neobișnuit de intensă ca reacții psihologice și metafizice. Liviu Petrescu explică aceste relații, aceste raporturi care favorizează și rîspund imediat unei permanente antinomii : umilitate și orgoliu (Andre Gide), acceptare și tăgadă, melancolie și păcat. Eseistul, deloc intimidat de labirintul moral al operei, de i- mensa literatură critică care depășește în proporții creația, intră și descifrează cu o mare plăcere a disecției, a analizei, a luminării din toate unghiurile posibile, structura contradictorie și inflexibilă a personajelor și, mai ales, existența lor oa .semnificație metafizică*.  E un șir de meditații scoase din operi ca s-o reprezinte total.Metoda pe care Liviu Petrescu o aplică în acest studiu este explicația regresiv-progresivă: timpul analizei (ideea fundamentală și verificarea ei prin texte, referințe critice, comparativism) duce la unul al recunoașterii concluziilor prin reflectarea antinomiilor. Conștiința personajelor dosto- ievskiene nu refuză dualitatea, extremele, excesul de orice natură. Antinomic este, nici vorbă, cadrul esențial de manifestare. E, cu alte cuvinte, modul lor de a se .pedepsi" de umilință și de orgoliu, de capcanele răului pe care le părăsesc sau cărora le cad pradă. Liviu Petrescu reformulea- ză aceste idei în concluzii foarte potrivite, exacte : â ... la Dostoievski viața spiritului se concretizează întotdeauna — fie că este vorba de relațiile cu întreg cosmosul, fie că este vorba numai de raporturile cu .celălalt" — prin una și a- ceeași dialectică a contrariilor ; unul dintre termenii antinomiei îl reprezintă, de fiecare dată, starea de omogenitate, de contopire cu non-eul, stare în care eroul se lasă absorbit pe deplin de ceea ce îl transcende. Celălalt termen al antinomiei este dat de o atitudine conservatoare, în cadrul căreia personajul își apără propria ființă împotriva a tot ceea ce o amenință si o înstrăineze de sine ; sau procedează la o afirmare a sa ca esențialitate. Impresia noastră rămîne că cea mai puternică atracție o exercită. în ultimă instanță, cea dintîi atitudine."în Hagiografia unui mare păcătos, Liviu Petrescu îndreaptă reflectorul critic spre o nouă temă : aceea a p'catului — frecvența ei în operă, gravitatea ei ca filozofie a violenței erotice, a impulsului primar, greu de stăpînit și care duce la viol, dar mai ales justificarea ei prin date biografice de o excepțională semnificație ca efect al unei culpabilități de neînvins. Purificarea de păcat, eliberarea de imaginea lui reală, este imposibilă. Toate personajele pe care le aduce criticul în discuție suferă de păcatul recunoașterii violului, a unei vinovății. Confesiunea lui Stavroghin este de un realism cinematografic remarcabil și de un cinism fără e- gal. Posesiunea se transformă în boală, iar boala devine o estetică primejdioasă a păcătosului existențial, un demon al violenței instinctuale : „îmi scosei ceasul și privii ora : era deja două. Inima începu să-mi bată. Mă ridicai și mă apropiai de ea, cu pași năbușiți. La ei, pe fereastră se aflau o mulțime de flori de geranium, iar soarele strălucea cu o putere teribilă. Mă așezai încetișor alături de ea, pe pămînt. Fata tresări și mai întîi îi fu frică, pentru că se ridică dintr-o săritură. Ii luai mîna și i-o sărutai încetișor ; o forțai sî se așeze pe canapea și începui s-o privesc în ochi. Faptul că îi sărutasem mîna o făcu să rîdă ca un copil, dar numai pentru o clipă, pentru că se sculă cu impetuozitate, pentru a doua oară și fu cuprinsă de o asemenea groază, încît un spasm îi contractă fața. Mă privea cu ochii imobili de spaim" și buzele începură să-i tremure ca pentru a plînge, dar cu toate astea nu a strigat. îi sărutai încă o dată mîna și o luai pe genunchi. Atunci ea dintr-o dată se întoarse și îmi surîse, ca și cum ar fi încercat o mare rușine, cu un surîs crispat. Ii murmurai ceva, ca un om beat. La sfîrșit se întîmplă un lucru atît de straniu, încît nu voi reuși să-1 uit niciodată și care mă umplu de stunoare ; copilița mă cunrinse cu mîinile sale de după gît și începu dintr-o dată să mă sărute cu disperare. Fui pe punctul de a înă scula și de a pleca, într-atît îmi era de
WILLIAM CARLOS WILLIAMS

curse de cai
Constant alături de tine, niciodată în decursul 
celor șaizeci și patru de ani nu te-am cunoscut așa 
bine ca ieri, sau pe sfert ca ieri. Am vorbit. N-ai fost 
nicicind atît de lucidă, detașată de toate exigențele 
locului și timpului. Am vorbit despre noi înșine, 
cu o intimitate nemaiauzită la noi.
Cit am așteptat ? Aproape o sută de ani.

Spuneai, Dacă există o scinteie, un 
spirit păstrăm in noi înșine, viața, o 
viața continuă este imposibilă — și ea este tot ce 
avem. Nu există altă viață, decit asta unică, 
uimea spiritelor care vine după aceea 
este la fel ca a noastră, exact ca tine acum 
vin să-mi vorbească, este exact la fel ca aici.

Vin să ne tulbure. De ce ? Am zis. Eu nu 
știu. Poate vor să afle ce facem noi.
Ne pizmuiesc, crezi ? Eu nu știu. Eu 
nu știu de ce spiritele ar dori să se întoarcă. 
Citeam odată despre niște oameni îngropați.

dezagreabil acest lucru la creatura asta mititică" (Les Posse- des, III, p. 391—392).“ Și Liviu Petrescu remarcă, pe bună dreptate că : „Nu cunoaștem, în întreaga literatură a lumii un pasaj care să inspire mai multă oroare decît acesta ; nu e de mirare, atunci, că Stavroghin va fi obsedat de amintire cu atîta intensitate, încît devine un bolnav ".Tema păcatului explică existența absurdului, mutilarea umanului, captivitatea personajului care nu poate ,să se uite pe sine'*,  idei care sînt valorificate de eseist printr-un comparativism de e- sență (Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, Martin Heidegger, iar referințele sînt la nivelul temei. 
Vocația tragicului este o mică sinteză de reconstituire a conceputului de dramatic care la Dostoievski se înfățișează cu totul altfel : , ...nu elementul psihologic îl incită în cel mai înalt grad pe romancierul rus, ci elementul dramatic." Drama declanșează structura narativă psihologică, acțiunea. Imaginarul își construiește de la punctul zero conflictul, tensiunea. Dostoievski nu povestește o cauză a dramei, ci o recompune, o complică prin senzațional, micșorînd astfel „verosimilul psihilogic". Vocația dramatică a scriitorului este dati și de „naturalețea excepțională a limbajului pe care îl folosesc personajele, atît în cadrul interminabilelor tirade pe care le rostesc uneori, cît și în cadrul discuțiilor pe care le poartă între ei. Este lăsată de o parte orice preocupare pentru exactitate și corectitudine, precum și pentru caracterul literar al exprimării ; eroii lui Dostoievski folosesc un limbaj firesc, încărcat de expresiile cele mai familiare**,  căci „Vorbirea încetează (...) să mai fie un organ al conștiinței, pentru a se transforma într-un organ al subiectivității. „Personajele dostoievskiene sînt epuizate nemijlocit de contradicția progresului și regresului moral care le atrage irezistibil spre o afecțiune imposibil de realizat de o dinamică a violenței dusă pînă la exasperare, coșmar. Cu cît ele se confesează, cu atît devin străine de propria lor imagine. Această contradicție jucată la nesfîrșit, această supracomunicare prin celălalt reflectă nu un exces de egotism, ci o neputință de a ieși dintr-o experiență ridicată pe orgoliu, umilință și destin implacabil. Masca personajului dostoievskian plînge „măreția și mizeria omului*  într-o noapte a antinomiilor dramatice care desenează totuși, pe ecranul conștiinței, condiția omului superior într-o epocă istoric’. Eseul lui Liviu Petrescu răspunde acestei conștiințe, îi explică dimensiunile efectiv dramatice. Structura personajului dostoievskian este totuși structura dramatică, teribil de dramatică a lui Dostoievski care, o dată scriindu-și opera, sau mai bine zis năruindu-se ca un munte în ea cu toată disperarea și jertfa unui Christ metafizic își retrar.- scrie, torturat de o iluminare sacră, și umilința de a-și depăși prin creație condiția. Nu e o umilință a eșecului, ci una a destinului care se regăsește, se recunoaște pentru prima dată nu în viata morală rare e un adev’rat iad, ci in existența operei. Timpul efectiv pe care Dostoievski și-l reprezintă ca real și pe care îl contemplă cu o privire de învins al înțelepciunii este timpul operei, căci masca scriitorului, acest crater de vulcan neguros în erupție și nins de o înțelegere și blîndețe. de o melancolie și o suferință nemaipomenită, cum alta în lume nu-i. este a urna geniu cu aripile smulse și împrăștiate cu furie, nepereche, în univers. S’ngura mîngîiere adevărată a existenței a a- cestui Atlas al literaturii cred că a fost doar conversația cu sine și redescoperirea ei în personajele care-i poartă așa de fidel, așa de adevărat masca. O altă imagine nu i se citește pe chipul s u de sfînt prădat de demoni.

ZAHARIA SÂNGEORZAN

sub un munte i-am spus eu și unul 
dintre ei s-a intors peste două luni,

dezgropindu-se singur. Un caz din Elveția, 
iți amintești ? Sigur că-mi amintesc. Sătenii 
credeau că-i o fantomă venită printre 
ei să se plîngă. Erau înfricoșați. Vin, da 
spiritele vin, zise ea, e ceea ce tu numești 
„nălucirile" mele. Eu vorbesc cu ele exact cum 
vorbesc cu tine. Le văd limpede de tot

O de-aș putea măcar să citesc ! Habar n-ai 
ce progrese am făcut. Tot ce 
pot este să încerc să retrăiesc iar 
ce-am cunoscut pe cînd tu și fratele tău 
erați copii — dar nu totdeauna izbutesc. 
Vorbește-mi despre cursele de cai. Am 
așteptat toată săptămina să aud despre ele.

Măicuță scumpă, mi-a fost imposib'l să scap. 
O păcat mare păcat. A fost o alergare și atit; 
puneau caii să meargă în sus și in jos 
să-i aprecieze după asta. O asta e 
tot ? Credeam ră era altreva. O 
caii mai aleargă și sar. Aș fi vrut să fii 
acolo, mă interesează grozav să-mi vorbești despre asta —

In românește de AUREL COVACI

INDIVID SI COLECTIVITATE
„... adevăratele subiecte ale creației culturale sînt gru

purile sociale și nu indivizii singuri".
(Lucien Goldmann, Perche spiegare tutto ? (De ce tre

buie explicat totul ?)t 
2 mai 1968, p. 14).

Mărturisesc că, din tot artico
lul structuralistului Goldinann fi
șele mele au reținut nu prea 
multe citate. Cel de mai sus se 
află printre ele și, printre ele la o 
primă vedere, faptul e cel puțin ciu
dat. Ciudat, fiindcă nu duce 
dincolo de un loc comun, în. 
ultimă instanță; cîteodată simți 
nevoia de a mai adăucia, în a- 
ce.st fel, niște asteriscuri la o 
.lecție" care altfel nu ar tre
bui fragmentată. Adică Lucien 
Goldmann nu descoperă nimic 
nou, cu această aserțiune, nici 
pentru el, nici pentru tine. Poa
te pentru alții?

Impresia noastră (și nu doar 
a noastră!) este că, in ultimul 
timp, creația culturală pare a 
ieși de sub zodia individualis
mului, copleșitoare către începu
tul secolului și chiar mai tîrziu. 
Filozofiile se clădeau pe o for
mulă acut individualistă, cu ob
stinație de la Kant încoace, tre- 
cînd prin diferite isme pînă la 
existențialism (nu ca ultimă ex
presie, dar ca „ipoteză" mai ac
cesibilă și mai cunoscută!: lite
ratura se plasa masiv sub sem
nul lui Dostoievski, Proust si 
Kafka; tendințele din artele plas
tice se explicau prin postroman- 
tism. simbolism, impresionism, 
expresionism etc.; muzica își 
exacerba caracterul de cod: di
feritele acțiuni culturale se a- 
flau, cel mai adesea sub aura 
unei personalități. Cultura, în
toarsă cu fața spre două na
țiuni al căror prestigiu în acest 
domeniu era și este de primă 
importanță, trăia prin impulsul 
lui ICH si MOI.

Perspectiva unei „mutații * 
valorilor" s-a întrezărit cînd so
ciologia a prins a cîștiga teren. 
L'esprit de la colectîvite a fost 
descoperit si au fost reconside
rați iluminiștii ; dar si De acest 
plan, marxismul a avut un cu- 
vînt greu de spus (Goldmann 
însusi susținea că a fost fără 
rezerve, un gînditor marxist). 
Structuralismul genetic al lui Lu
cien Goldmann poate fi privit, 
în această mai largă perspecti
va, ca o ultimă și deosebit de 
elocventă mărturie asuDra aces
tei realități, de întoarcere spre 
colectivitate, imposibil de expli
cat doar prin ranortare la un 
oarecare impuls sociologic.

Tncercînd să apropie structura
lismul de sociologie, de a-i crea

INTRE ESTETICĂ SI TEORIA ARTEI
9

In gândirea estetică de la în
ceputul actualului secol, numele 
lui Worringer semniiică o dată 
importantă pentru evoluția idei
lor despre artă. Din trunchiul 
psihologismului german se des
prind cunoscutele direcții, cea 
formală (Wdhlîn) și estetica 
empatiei (Lipps), ambele cu ° 
largă rezonantă în conștiința e- 
pocii. Urmând lui R Zimmerman, 
dar și iui K. Fiedler, Worrin
aer Isi fundamentează sistemul 
ipotetic pe înfruntarea istorică 
a celor două planuri, cristali
zate in conceptele „abstracției" 
și ^iatropatiei" *).  Initial, ati- 
rudinea sa a iost aceea de ne
gare a esteticii tradiționale, eu- 
ropocentnce. „Estetica noastră — 
anrmă el — nu este nimic alt- 
r+va decît o psituriogie a sensi- 
bihtilii estetice clasice*.  Trăind 
la cui tu: Renașterii, e-uropeanul 
de gri și-a făurit din această 
epocă de CLL.- etalonul seu ar- 
iMie. fromul eMrtK-nsihologic 
of receptării fenomenului de artă 
este ostiei unilateral. Centri ndu-se 
pe comentarea entuziastă a artei 
grecești, sistemul iui tiegel sta- 
biirzeazd o anumit scară a vc- 
JonJor. Astăzi, an CM. Lalo își 
restrimge discuta 1® „legea ce
lor îres stări estetice", jundc- 
asestsaȘe s Preclorir j — Clasică — 
Axsic-isiCd LNauoos destheăques. 
R.U-f.. r^d). Subiectivă prin ex- 
ceîentă. Urnita tă prin criteriu (cla
sic—european) si obiect (irumo- 
«0. dar și prin principii ce ies 
din sfera studiului intrinsec al 
operei (relevarea priceperii artis
tului. a tectonicii, precum și a 
instinctului de imitație), estetice 
clasică justifică instinctul de in
tropatie al omului, definit de că
tre Lapps, ce „își găsește satis
facția in frumusețea organicului". 
Dami nația ei. constată Worringer, 
„a devenit insuportabilă". De a- 
ceea. consideră instinctul de ab
stracție, ce „își ailă frumusețea 
în anorganicul care neagă via
ța* , drept a doua premisă este
tică de bază. Categoria abstrac
ției ar fi caracteristică artei zisă 
primitivă, civilizațiilor orientale, 
cît si artei medievale a nordu
lui european. Față de organic, 
abstracția ar prezenta, după au
tor. maximum de obiectivitate, un 
criteriu extins, aeoarafic-tempo- 
ral. avînd ca obiect nu frumosul, 
ci stilul. Interesează în primul 
rînd „voința de formă" fse con
tinuă direcția lui Riegl), după 
aceea valoarea intrinsecă a ope
rei de artă.

Dezvăluirea „obiectivități!" ră
mâne însă mai mult un "dezide
rat. din cauza subiectivizării cri
teriilor de cercetare. Studiind arta 
(aotică. în special) ca „o evo
luție a voinței" creatoare, deo
sebită de cea a „priceperii" (ca
racteristică esteticii clasice, a or
ganicului), Worringer identifică de
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o bază obiectiv-științifică (ceea 
ce, în fond, nu i-a lipsit nici
odată!), Goldmann nu ezită să 
neae — sub aspect axiologic — 
sigla individualistă din ultimul 
strat al operei, cel al sensuri
lor și al viziunii. Pentru Gold
mann, discuția asupra valorii u- 
nei opere poate începe doar în 
momentul cînd se constată ab
sența stratului intim legat de 
creator ca individ izolat, deci 
doar atunci cînd creația nu im
plică accente individuale unice. 
Bineînțeles, aceasta avînd în ve
dere perspectiva Creației Ideale, 
si nu a unora sau a altora din 
exemplarele de circulație cotidia
nă. Supremul argument rezidă în 
dezvăluirea mecanismului proce
sului : creatorul „explică" în ba
za unei perspective asupra lumii, 
asupra universului izvorîtă din 
conștiința „grupului social" căruia 
îi aparține, nu prin simplă trans
punere de conținut, ci prin „a- 
doptare" a unor „structuri cate
goriale". Ca atare, și teoreticia
nul, respectiv criticul literar, tre
buie să se arate în primul rînd 
preocupat de degajarea acestei 
„structuri" (singura esențială) a 
operei, care „traduce" experien
ța colectivă a unei întregi clase 
sociale.

Trebuie să recunoaștem, poziția 
lui Goldmann se află pe jnuche 
de cuțit : tentativa sa poate 
duce la o revivificare a sociolo
gismului vulgar acolo unde de
terminismul nu este înțeles și 
ca o reacție polemică. In ce 
ne privește, credem că îndeosebi 
sub acest ultim aspect tezele 
gînditorului francez își dez
văluie eficiența : cultura Oc
cidentului, epuizată de efortul 
individualist, tinde a-și întoarce 
fata spre colectivitate, fără — 
însă — a suprima personalitatea. 
„Rolul creatorului — constată Ov. 
S. C.rohmălniceanu —• nu iese 
diminuat cum s-ar Darea la pri
ma vedere, din concepția lui 
Lucien Goldmann. Practic, gru
purile sociale și respectiv cla
sele elaborează „viziunile asupra 
lumii“. dar acestea se concre
tizează efectiv, capătă sensul 
lor întreg, abia prin marile o- 
pere literare, artistice și filozo
fice".

MIRCEA BRAGA

fapt noua sa „estetică" cu o iar- 
aă psihologie a stiiuiui. In acest 
sens, valoarea estetică devine ° 
„valoare de fericire". Contradic
ția e flagrantă, deși autorul con
chide că abstracția și intropalia 
f&au „autodesfătarea obiectivată" 
— Ijdps) au numitorul comun U1 
„trăirii estetice", înțeleasă ca „ne
voie de înstrăinare", deci rezul
tată din viață și opusă acesteia. 
SI Maiorescu vorbea de înălța
rea receptorului de artă „în lu
mea ficțiunii ideal". Conștient, 
Worrinaer îsi apreciază sistemul 
ca fiind ipotetic, fără să re
nunțe la formularea, cîteodată 
prea accentuat, a unor concluzii 
despre gotic (de ex., capitolele 
despre „Psihologie scolasticii" și 
.Psihologia misticii*).  Această in
consecventă îsi ore izvorul intr-o 
eroare de principiu, evidentă iu 
cele două lucrări de bază, Ab- 
straclie și intropatie (1908) șl 
Geneza și natura goticului (1911). 
în ce ne privește, sîntem de pă
rere că încercarea autorului de 
o echivala psihologia stilului cu 
o nouă estetică, numită destul 
de incolor „teoria artei", a con
stituit în realitate un eșec. Prea 
tînâră să cristalizeze niște con
cepte și categorii proprii, pst- 
holoaîa stilului (a artei) ajută la 
revitalizarea esteticii tradiționale, 
în sensul creării unei discipline 
mai deschise ca posibilități de 
motivare a fenomenului artistic. 
Conceptul—imagine, așa cum îl 
întâlnim la un Frobenius, apoi 
Snenqler fsnațiul—boltă etc.), sau 
Blana (spațiul mioritic) s.a., dis
cutabil din multe unghiuri, a 
oferit noi orizonturi, dar și su
gestii pentru definirea suportu
lui ontologic al esteticii, Iji a- 
rest context, psihologia artei rea
lizează trecerea de la estetica 
tradițională, nu la o altă esteti
că, ci la domeniul mai vast și 
mai seducător, cel al morfologiei 
și iilosofiel culturii. Worringei 
însuși vede în știința artelor 
i^i^foria voinței artistice), o 
„psihologie a umanității", pusă 
alături de istoria comparată a mi
tului, religiilor etc.

Privită astfel, Psihologia stilu
lui (a artelor) rămîne o modali
tate de cercetare, cu prioritatea 
unora sau altora dintre criterii : 
antropologic, aeografic, istoric etc. 
Concluziile sale pot alcătui fun
damentul unei virtuale estetici. 
Dar „disciplina" ca atare nu este, 
pînă în prezent, decît „legătura 
poate cea mai sigură dintre is
toria artei, care este singura sa 
bază solidă, și estetica, ce al
cătuiește concluzia ei*.  (Rene 
Huyghe, Les puissances de l'image, 
Flammarion, 1965, p. 16).

’) Wilhelm Worringer, Abstrac
ție și intropatie, Univers, 1970.

MIRCEA MUTHU



semicentenar

P C S. ÎMPOTRIVA DICTATURII
MILITARO-FASCISTE

In anii de grea încercare pentru poporul 
nostru, de promovare a celei mai reacțio
nare politici de către dictatura militaro-fas- 
cistă, eroicul act de salvare a țării de sub 
dominația regimului fascist și ocupația bitle- 
ristă a revenit P.C.R. — unica forță capabilă 
să ridice la cel mai inalt nivel comuniunea 
intereselor maselor populare, să realizeze u- 
nitatea lor la scara întregii națiuni, pentru 
a deveni o adevărată forță social-lstorică de 
decizie.

Fascismul care nu a avut o bază de masă 
in Romania a fost instaurat prin șantaj și 
presiune de cele mai reacționare forte in
terne, sprijinite de baionetele germane. In 
plin consiliu de miniștri, în septembrie 1940, 
dictatorul României declara cu cinism ajuto
rul primit din partea Germaniei hitleriste.

Avind acest sprijin, Antonescu și legionarii 
vor lua cele mai draconice măsuri împotriva 
partidului comunist și a mișcării muncitorești. 
Teroarea a fost ridicată la rangul de politi
că, constituția a fost abolită, simulacrul de 
parlament dizolvat. Singurul partid care s-a 
ridicat contra dictaturii militaro-fasciste, a 
ocupării României de către armatele germa
ne, a tîrîrii țării în războiul antisovietic, a 
fost Partidul Comunist Român. Dînd glas as
pirațiilor majorității maselor, ostile dictaturii 
militaro-fasciste, partidul comunist a fost or
ganizatorul rezistenței antifasciste a tuturor 
forțelor care puteau participa Ia salvarea pa
triei. Față de perioada precedentă lupta par
tidului cunoaște o amploare crescîndă, imbră- 
cînd o multitudine de forme de acțiuni. Ac
tele de teroare și dezmăț înfăptuite de ban
dele legionare în cele cinci luni de guvernare 
comună Antonescu—Sima, au fost stigmatizate 
în numeroase documente ale Partidului Co
munist Român. In „Platforma din 15 Ianuarie 
1941 a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român' se spunea : „Regimul legionar 
a creat „poliția legionară'. Acești bandiți înar
mați ai poliției legionare au maltratat, schin
giuit și jefuit mii și mii de cetățeni, devastîn- 
du-le domiciliile (...)'.

Colaborarea Antonescu—Sima avea să dea 
faliment, dar fiecare dorea conducerea su
premă, iar pentru a o deține, era necesar să 

se pregătească un teren de așa manieră, incit 
vina să cadă asupra părții adverse. Documen
te ale P.C.R. au explicat în profunzime ade
vărata cauză a rupturii dintre Antonescu și 
Sima, rebeliunea și înlăturarea Gărzii de Fier, 
situația politică creată după rebeliune. Amin
tim in acest sens Circulara C.C. al P. C. R. 
adresată organizațiilor de partid din țară, 
după rebeliune, in care era demascat carac
terul regimului antonescian-legionar, supus 
Germaniei. Circulara sublinia că dictatura a- 
vea să desfășoare in continuare o politică 
„de jefuire, înfometare și teroare contra po
porului muncitor'. In broșura apărută la 20 
februarie 1941, intitulată De la regimul legio
nar la dictatura militară, partidul comunist 
demasca adevăratele mobiluri ale colaborării 
Antonescu—Sima și de sprijinitorii acestora 
„capitaliștii și moșierii cei mai șovini și hu
ligani...”, încheind cu un curajos îndemn la 
unitate, adresat tuturor forțelor patriotice: 
„PARTIDUL COMUNIST DIN ROMANIA e 
gata să colaboreze cu toate persoanele și 
grupările politice care vor să lupte pentru 
cucerirea revendicărilor celor mal vitale ale 
maselor populare". In perioada care a urmat, 
P.C.R. a primit grele lovituri, datorită terorii 
declanșate de regimul dictatorial condus de 
Antonescu. In vederea desfășurării cu succes 
a luptei contra dictaturii militaro-fasciste, 
partidul comunist a acordat o importanță deo
sebită creării Frontului unic național al po
porului român. Tactica adoptată de partid in 
acest sens este reflectată în numeroase do
cumente elaborate în cea de a doua parte 
a anului 1941. Elocventă este Platforma Parti
dului Comunist Român din 6 septembrie 1941, 
ce prevedea încetarea războiului antisovie
tic, întoarcerea armelor contra Germaniei hi
tleriste, alungarea trupelor germane din țară, 
recucerirea independenței și suveranității na
ționale, răsturnarea guvernului antonescian, 
formarea unul guvern al tuturor forțelor pa
triotice, eliberarea nordului Transilvaniei. 
P.C.R. a arătat că forța conducătoare a Fron
tului unic național trebuie să fie clasa mun
citoare, singura clasă ce lupta consecvent 
pentru apărarea intereselor fundamentale ale 
întregului popor, împotriva fascismului și răz

boiului. Era clasa care nu-și limita lupta doar 
la zdrobirea fascismului, ci era interesată în 
transformări revoluționare ce vizau desăvâr
șirea revoluției burghezo-democratice și tre
cerea la revoluția socialistă.

Sub directa conducere a P.C.R. au fost or
ganizate greve și sabotaje în întreprinderile 
legate de producția de război. Organele Si
guranței informau forurile superioare că „sa
botajul industrial este o armă formidabilă" 
în mîinile muncitorilor conduși de partid. Ac
țiunile de sabotaj ating punctul culminant 
in cursul anului 1942, cînd se are în vedere 
nu numai procesul de producție în sine ci și 
depozitele de armament, carburanți și lubre- 
fianți. Ca urmare a instrucțiunilor primite 
din partea Comitetului Central al P. C. R., 
organizațiile regionale și locale ale partidu
lui încep acțiunea de formare a grupelor de 
sabotaj care-și vor dovedi din plin eficacita
tea în acțiunile desfășurate ulterior. Un sec
tor important spre care organizațiile locale 
ale partidului și-an îndreptat atenția au fost 
transporturile C.F R. Sarcina principală a ce
feriștilor era de a împiedica prin toate mij
loacele transportul de muniții, de trupe și 
armament „...pentru asupritorii sîngeroși ai 
poporului român, pentru războiul lui Hitler...*.  
Rezultate însemnare în acest domeniu au ob
ținut comuniștii din Moldova care, sub con
ducerea partidului comunist, au întreprins ac
țiuni de mare eficiență în gările Nicolina și 
Podul Iloaîei.

In anii 1943—1944 regimul fascist din Ro
mânia a intrat într-o puternică criză. In astfel 
de împrejurări, activul de bază al PC.R. din 
afară și din închisori, analizînd situația poli
tică militară, raportul forțelor de clasă, ascu
țirea contradicțiilor din interiorul claselor ex
ploatatoare, a arătat că singura cale posi
bilă pentru salvarea națională a României 
era răsturnarea prin forță a dictaturii milita
ro-fasciste. In acest sens a fost elaborat pla
nul de acțiune a P.C.R. in vederea insurecției 
armatei și au fost luate măsuri pentru reor
ganizarea conducerii și consolidarea rînduri- 
lor partidului. Sub titlul „Către poporul ro
mân”, manifestul Frontului unic muncitoresc 
de la 1 mal 1944 făcea un vibrant apel la 
unitate în vederea dezlănțuirii luptei anti
fasciste : „Popor român ! Salvează-te de la 
catastrofă! Părăsește războiul criminal nem
țesc ! Doboară clica trădătorului Antonescu 
de la cirma țării I Luptă pentru pace ! Alun
gă cu arma în mină pe cotropitorii hitleriști 
de pe pămîntul pîngărit al patriei ! Luptă 
pentru eliberarea fraților din Ardealul de 
Nord (...)”.

Pentru realizarea acestor deziderate Parti
dul Comunist a luat măsuri în vederea pre
gătirii insurecției armare Prin crearea forma
țiunilor de luptă patriotice. Comitetul Central 
al P.C.R. a trimis instructori in numeroase 
centre industriale ale țării, s-a creat un Co
mandament general in frunte cu tovarășul 
Emil Bodnăraș. Paralel cu această activitate 
s-au depus eforturi pentru crearea a noi gru
puri de partizani. In manifestele lansate de 
P.C.R. cu prilejul zilei de 1 mai 1944, se spu
nea : „Muncitori, țărani, intelectuali, studenti. 
femei, tineri! Sabotați și distrugeți prin toate 
mijloacele mașina de război nemieiscă-. In- 
rolați-vă în grupe de patrloți, de partizan; 
Consecvent tacticii folosirii tuturor factorilor 
interni, P.C.R. a obținut la 20 iunie 1944 în
cheierea Blocului național democrat, in câr
pe lingă P.C.R. și P.S.D. intrau și part.dele 
„istorice”. Dar și după acest act liderii ace— 
tor partide nu s-au alăturat efectiv la acțiu
nea de răsturnare a guvernului antonescian, 
continuînd legăturile cu dictatorii. Din aceste 
motive acțiunile întreprinse de partidul co
munist în vederea insurecției au fost efec
tuate fără participarea conducătorilor parti
delor „istorice".

Partidul comunist a folosit contradicțiile 
dintre rege și cercurile palatului pe de o parte 
și Antonescu pe de altă parte, contradicții 
ce s-au agravat ca urmare a situației catas
trofale de pe front. Regele și cercurile pala
tului recunoșteau rolul conducător al parti
dului în acel moment crucial pentru destinele 
României. Acest rol, a fost recunoscut și de 
aliații occidentali. C. Kormos în lucrarea 
„Rumania” apărută în Anglia în iulie 1944 
nota că: „..Au avut loc mai multe ciocniri 
cu germanii, acte de sabotaj și recent, și ac
tivitatea de partizani... Oponenții regimului 
antonescian, aparținînd diferitelor partide, au 
reușit să creeze începutul unei mișcări unite 
de eliberare, a cărei denumire lasă de pre
supus că ea se află sub conducerea «omu- 
nistă".

Anii regimului dictaturii militaro-fasciste 
sînt anii în care poporul român, în frunte cu 
partidul său comunist a desfășurat o luptă 
sacră pentru apărarea dreptului de existență 
națională, ani în care România și-a dat obo
lul de sînge și jertfe pentru a pune capăt 
barbariei și demenței fasciste. Actul de la 
23 august avea să încununeze eforturile uria
șe ale forțelor progresiste ale societății ro
mânești în frunte cu P.C.R., să demonstreze 
adevăratele simțăminte de care era animat 
poporul român.

ANGHEL POPA

SOMAIzolarea teoriei și practicii medicale de psihologie este una din expresiile dualismului psihofizic. Medicul rămî- ne indiferent față de psihicul bolnavului pentru simplul motiv că nu-1 interesează, iar interesul îi lipsește fiindcă nu vede nimic comun între „soma" — obiect al preocupărilor sale și „psyche" — obiect de cercetare al psihologului. Două realități străine una de cealaltă; două domenii separate de investigație.Situația se complică din momentul cînd faptele îl pun pe medic în fața evidenței unor acțiuni reciproce între .soma" și „psyche". Este adevărat că acest dualism este camuflat uneori de terminologia fiziologică, în aparență autentic materialistă. Ne credem materialiști cînd adoptăm limbajul fiziologic și vorbim despre relații „cortico- viscerale". Dualismul apare mai sincer în curentul medici- nei „psiho-somatice” și „so-

MARGARETA STERIAN : „Gospodărie în provincie*

Șl PSYCHE (i)mato-psihice“. Practic, totuși, apropierea realizată reprezintă un progres. Psihologia se situează în același context a- plicativ cu medicina, ca ansamblu de cunoștințe psihologice puse în serviciul sănătății omului. Informația psihologică dobîndește o forță de gravitație medicinală, asociindu-se altor sisteme de cunoștințe, de natură fizică, chimică, biochimică, fiziologică, anatomică etc. Se naște astfel un proces de medici- 
nizare a psihologiei, cu corelatul respectiv de psihologi
zare a medicinei. (Fougeyrol- las *).Este cunoscut faptul că, în numeroase țări, acest proces de osmoză interdisciplinară nu mai constituie o problemă. La facultățile sau secțiile de psihologie figurează de multă vreme, ca obiect de predare, patopsihologia și psihologia aplicată, iar la facultățile sau institutele de medicină se predă, pe lîngă psihologia gene

rală, psihopatologia, psihologia medicală sau psihologia clinică. Utilitatea medicală a psihologiei este recunoscută nu numai de psihiatri, ci și de către medicii aparținînd altor specialități. Importanța traumelor psihice nu mai poate fi trecută cu vederea nici în diagnosticul bolilor somatice. Ponderea factorilor psihogeni în medicină sporește mereu. Pacientul nu mai este pentru medic un simplu „cardiac" sau „hipertensiv", ci o persoană care în anumite împrejurări psiho-sociale a devenit cardiac sau hipertensiv. Tratamentul a trecut demult granițele fizio- și chimioterapiei, folosind în largă măsură psihoterapia. Profilaxia a îmbogățit igiena cu un nou capitol de psihoigie- nă. Personalități ilustre ca Pierre Janet, Georges Dumas, Henri Wallon, S. Freud, E. Kretschmer, A. Adler și alții, au îmbinat studiile medicale cu cele de psihologie.

Cum se explică, totuși, întârzierea cu care psihologia a ocupat locul meritat printre științele medicale ? De unde provine indiferența, dacă nu ostilitatea, ce dăinuie încă în lumea medicală față de psihologie ? Care sînt factorii care determină apropierea a- cestor două domenii ?Una din cauzele întârzierii în procesul de apropiere a psihologiei de medicină se datorește, cred, maturizării tardive a științei psihicului față de științele naturii. Utilitatea aplicativă a psihologiei în industrie sau școală, în arta militară sau practica medicală, a început să se impună abia la începutul secolului nostru. Un important impuls spre trezirea interesului psiho-medical se datorește psihanalizei. Este adevărat că școala de la Salpetriere, a lui Charcot, a atras atenția medicilor psihiatri încă de la sfîrșitul secolului trecut. Se știe că Freud, la începutul carierei sale, a luat contact cu atmosfera de acolo și s-a inspirat din directivele școlii franceze. Tot în Franța de atunci sugestia și hipnoza au exercitat o atracție pentru numeroși medici psihiatri. Este interesant de constatat cum psihanaliza, înfiripîn- du-se la periferia medicinei și în afară de știința oficială a psihicului, pătrunde adine în practica medicală, iar astăzi nu se mulțumește să i se rezerve un capitol de psihologie, ci are pretenția chiar de a se substitui întregii psihologii (P. Fongevrollas). Un adevărat „imperialism psihanalitic' !Este de netăgăduit, totuși, că datorită psihanalizei, prin elaborarea unei noi tehnici în psihoterapie, s-a făcut un pas important în direcția a- propierii mutuale a medicinei de psihologie.Ia mare măsură, psihanaliza are meritul de a fi inițiat un nou mod psihologic de investigație a pacientului în elaborarea diagnosticului. Limitându-se inițial la domeniul nevrozelor, psihanaliza și-a extins cîmpul de cercetare asupra întregii semiologii medicale. Noțiunea de conversiune a energiei instinctive refulate a pus medicului numeroase probleme de diagnostic diferențial, necesitatea unei prelucrări mai ample și mai adînci a datelor în sta

bilirea naturii, genezei și evoluției maladiei, în semnificația simptomelor și stabilirea unei prognoze adecvate. Metoda anamnezei îmbrățișează biografia și profilul psihologic al bolnavului. Noua lozincă : „nu există boli ci bolnavi" dobîndește o nouă accepție, psihologică.Disidența școlii freudiene și diferențierea ei în psihanaliza „ortodoxă*,  în „psihologia individuală" a școlii vieneze (A. Adler) și în, „psihologia analitică" a școlii elvețiene (C. G. Jung), precum și transplantarea psihanalizei pe solul Statelor Unite ale Ameri- cii a lărgit considerabil atît sistemul de interpretare a personalității, cît și metodele de diagnostic și tratament al bolnavului. Medicul nu se mai mulțumește cu mărturia bolnavului, ci caută să depisteze și ceea ce pacientul ascunde sau ignorează fără voie din cele trăite. Din psihiatrie, psihanaliza pătrunde în întreaga medicină.Maturizarea psihologiei a- plicate medicale nu se datorește numai școlii și curentului psihanalitic, ci și unui curent derivat din psihanaliză, cunoscut ca „medicină psihosomatică" (Franz Alexandru). Datorită acestei noi orientări, investigațiile în înțelegerea patogeniei, ca și în determinarea măsurilor profilactice și terapeutice, se îndreaptă din ce în ce mai mult spre elucidarea relațiilor între factorii psihici și factorii somatici.Nu poate fi neglijată nici importanța contribuției școlii reflexologice a lui I. P. Pavlov, care- a scos în evidență influența etajului verbal asupra instanței neverbale, ceea ce Bîcov, elevul lui Pavlov, a adîncit prin explorarea relațiilor cortico-viscerale.La procesul apropierii medicinii de psihologie a contribuit în mare măsură și endocrinologia. Cunoașterea funcțiilor glandelor cu secreție internă a orchestrației hormonale, în echilibrul psiho- neuro-endocrin al individului, a deschis calea unor explicații și aplicații nebănuite în secolul trecut. Școala profesorului C. I. Parhon reprezintă o etapă importantă nu numai în medicină ci și în psihologie. Un studiu al personalității nu se poate scrie astăzi fără a se ține seama de factorul endocrin. Personal am 

simțit nevoia de a folosi contribuția compatriotului nostru citat mai sus, ca și a oamenilor de știință de peste hotare, încă în anul 1939, cînd am scris „Bazele psihologiei personalității". Nu au fost omise nici investigațiile în domeniul vitaminelor (la noi prof. J. Nițulescu). Astăzi concepția endocrinologică a stresB-ului și a sindromului general de adaptare, elaborată de Selye, se bucură de un mare prestigiu. Este cu atît mai lăudabilă încercarea făcută aproape o jumătate de secol în urmă de prof. C. I. Parhon de a introduce pe psiholog în clinica neuropsihiatrică, inițiativă realizată abia recent de către elevii săi.Dar apropierea între psihologie și medicină nu se datorește numai investigațiilor psihanalitice, psihosomatice, cortico-viscerale, reflexobiolo- gice sau endocrinologie?, ci și dezvoltării psihologiei pe terenul ei propriu, îmbogățirii ei progresive de natură metodolgoică, experimentală, precum și abordării din ce în ce mai „concrete" de către psihologi a realității psihice. Psihologia se orientează tot mai mult spre o „personolo- gie”, spre determinarea cît mai concretă și mai precisă a personalității ca întreg. Dacă curentele amintite mai sus se situează mai ales în circuitul centrifugal al psihologiei, știința psihicului, deschizîn- du-se în afară, spre sănătatea omului și spre alte scopuri practice, se cere să ținem seama de direcția opusă, 
centripetală, de convergență a cunoștințelor din diferite domenii spre elucidarea cît mai obiectivă a relației psihice, spre cunoașterea omu
lui ca întreg. Acest curent, caracterizat de revista italiană din Milano, „Totus homo", ca tendință de „psiho- sinteză" sau „psihosinergie", este un simptom al orientării științifice contemporane inter- 
disciplinare. Adîncirea specializării trebuie corelată în mod organic cu efortul de colaborare și cooperare cît mai strînsă cu alte discipline. Iată încă un motiv de apropiere între științele medicale și psihologice.

V. PAVELCU1 Pierre Fougeyrollas, La 
revolution freudienne, DenceL 1970.



S
înt îndeobște cunoscute principalele momente ale evoluției problemei referitoare la relația dintre știință și ideologie în cadrul gîndirii marxiste : momentul Marx, la care predomina prezentarea și interpretarea ideologiei ca reflectare a realului, alterată de interese de clasă retrograde ; și momentul Lenin, la care conceptul de ideologie devine mai larg, cuprinzînd nu numai oglindirile și construcțiile teoretice eronate, generate de interese retrograde de clasă, ci în general oglindirile și construcțiile teoretice care depind într-un anume fel de poziția de clasă a teoreticianului de profesie.Dezvoltarea teoriei marxiste în ultimele decenii a readus în repetate rînduri pe primul plan această discuție. Unii reprezentanți ai gîndirii marxiste, printre care poate fi citat L. Althusser, se străduiesc să demonstreze incompatibilitatea dintre știință și ideologie, caracterul în permanență perturbator al intereselor de clasă. Alții, dimpotrivă, urmăresc să argumenteze — la nivelul actual de dez
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voltare a filosofiei și cu deosebire a epistemologiei — relația mai complexă dintre știință și ideologie, aspectele ce se exclud, cele ce se suprapun și cele ce se întrepătrund. Acest al doilea grup dezvoltă — în fond — punctul de vedere leninist, moștenirea lăsată de Lenin.Pentru o mai amplă analiză a pozițiilor acestui grup, care mi se par mai viabile, este necesară, cred, o prealabilă prezentare a principalelor progrese realizate de teoria contemporană a științei, pentru ca, pe această temelie, să se poată aborda problema relației dintre știință și ideologie.Că formă a creației spirituale, știința cuprinde două aspecte principale : investigația și rezultatele ei. De aceea, în secolul nostru, epistemologia face distincția firească între studiul constituirii științei și cel al științei constituite, mai general, între xmstituirea cunoștinței științifice si cunoașterea științifică constituită.Atît procesul cunoașterii științifice, cît și rezultatul ei, dar mai ales cel dintâi, presupun existența unei anumite 
atitudini științifice. Și cu toate că deseori s-a afirmat că în știință atitudinea e o chestiune secundară, că atitudinea depășește zonele științei propriu-zise, totuși — în măsura în care cunoașterea e un proces activ — se poate vorbi despre o atitudine științifică, despre un spirit științific.Ca trăsătură generală, atitudinea științifică se caracterizează prin năzuința spre un acord cît mai complet cu obiectul investigației, năzuința de a elimna tot ce poate perturba obiectul în esențialitatea sa, în legitatea sa. mai întâi, și, în cele din urmă. în complexitatea sa. în concre- titudinea sa.Zeul investigației științifice este unul singur : adevărul, în sensul corespondenței cu obiectul. Cercetăm obiectul și punem în această investigație în acțiune toate forțele subiectului cunoscător, forțele lui pozitive de reflectare si 
construcție, cu scopul de a afla cît mai multilateral, cît mai profund ce este obiectul.Tn numele adevărului și pentru a-1 obține, spiritul ști
ințific subordonează totul. Astfel, domeniul științei, căile pe care merge ea și rezultatele ei sînt ghidate, în ultimă analiză de obiect, sînt închinate, subordonate obiectului 
investiqatiei.încă la acest nivel al analizei, nivel la care nu depășim domeniul relativ autonom al investigației științifice, constatăm prezența subiectului cunoscător, a subiectului epistemic, a cărui activitate cuprinde în sine o împletire a momentelor de adecvare și a celor de perturbare, împletire din care, în cele din urmă, iese biruitor momentul adecvării, altfel nu ar fi cu putință progresul cunoașterii și al acțiunii umane transformatoare.Dar tot de spirit științific ține și constatarea scoasă din istoria cunoașterii umane a întrepătrunderii adevăru
lui cu eroarea, precum și constatarea caracterului întotdeauna incomplet, deci permanent perfectibil, deschis, al cunoașterii științifice.Și dacă am încerca să surprindem citeva caracteristici 
definitorii ale spiritului științific contemporan, chintesența a tot ce a realizat experiența complexă a omenirii pînă astăzi, am putea cita drept coordonate principale: luciditatea îmbinată cu îndrăzneală; spiritul critic îmbinat cu forța constructivă; probabilismul dublat de năzuința spre rigoare ; relativismul întregit de năzuința mereu neîmplinită spre absolut.Oricum am privi aceste momente ale spiritului științific în evoluția sa istorică, ele sînt — în ultimă instanță — dominate de obiectul investigației.Aș releva că, în epistemologia contemporană, această profundă soluție este afirmată, alături de gîndirea marxistă, de către epistemologia genetică a lui Jean Piaget și de ido- neismul lui F. Gonseth.Ceea ce am relevat pînă acum reprezintă doar o fateta și — poate chiar — o fațetă idealizată a problemei. E drept că știința poate fi cercetată relativ izolat de celelalte creații spirituale, după cum și cei ce o realizează pot fi cercetați în relativa izolare a activității lor strict științifice de căutători și creatori ai adevărului. Dar nici produsul, nici producătorul și nici producția științifică nu trăiesc, nu există în izolare. Căci cercetarea științifică o face subiectul uman, omul complex, ființă structurată prin întrepătrunderea biologicului, psihologicului și socialului, ființă în care se concentrează diverse interese, diverse tendințe. Omul, care face știință, prezintă — la un prim nivel — propriile sale interese. Apoi, aparține unui grup social, este într-un fel sau altul prins de interesele grupului și — în cele din urmă — mai larg, de interesele sociale, pe care le poate servi sau nu prin intermediul grupului social căruia îi aparține și prin intermediul împlinirii propriilor interese. Iată de ce trebuie făcută distincția între spiritul științific și cercetătorul real, sau, mai complex, între toți membrii societății, ce — într-un fel sau altul — sînt chemați să realizeze știința, ca ființe complexe, care nu se pot închina exclusiv spiritului științific.Apare, astfel, față de domeniul științei, de investigația științifică cu rezultatul ei, alături de atitudinea strict științifică, și o atitudine extra științifică, în cadrul căreia centrale sînt anumite particularități ale raportării la interesele de clasă, teoretic stabiilte și argumentate. In felul acesta se poate vorbi, în fond, despre o relație între atitu
dinea științifică și cea ideologică, între spiritul științific și cel ideologic.Și iată de ce este necesară stabilirea unei relații între spiritul științific șl atitudinea de clasă, teoretic exprimată în diverse ideologii, ghidate mai ales de zona politicului. Iar, pornind de aici, pot fi cercetate apoi interferențele între atitudinea politică ce exprimă mai direct anumite interese de clasă și manifestări ale acestor interese mai voalate, în alte forme ale creației spirituale sau ale atitudinilor umane.Pornind de la aceste considerente, se poate încerca evidențierea faptului că știința, ca formă complexă a creației spirituale, cu toate particularitățile sale, poate fi și 

trebuie să fie întregită cu aspecte compatibile din celelalte zone ale creației spirituale, cu care interferează, iar, pe de altă parte, se poate încerca reliefarea modului în care spiritul științific se opune altor forme ale creației spirituale, obligîndu-le la o autorevizuire sau justificând o revizuire exterioară și anume — venind dinspre știință.In cele din urmă, pentru investigația propusă nu poate fi socotită de prisos nici distincția dintre planul ideal și 
cel real, dintre prototipul atitudinii științifice și modificarea acestor atitudini de către atîția factori exteriori ei, dar proprii ființei umane în complexitatea înlănțuirilor sale sociale, dintre care, deși foarte esențiale, dependențele de clasă nu rămîn singurele izvoare de înrîurire. Mă gîn- desc la complexitatea personalităților care sînt chemate să facă investigația sau să acționeze în numele științei și asupra acțiunii cărora se așează halo-ul efectelor, al tendințelor dominatoare, ținînd de particularitățile psihice individuale. In analiza acestor relații complexe este necesară, de asemenea, studierea relațiilor dintre obiect și subiect, întrucît interferența dintre spiritul științific și cel ideologic acționează în diferite grupe de discipline, cu diferite grade de acuitate, în funcție de domeniul investigat și deciîn funcție de intersecția obiect-subiect, ce trebuie luată în considerare. S-ar putea evidenția trei cazuri mai tidce : Primul este cazul cel mai neutru, cînd obiectul investigației aparține realității naturale. Aici subiectul intervine în dubla sa funcție de subiect cunoscător și de subiect transformator. Intervenția subiectului (activă prin excelentă) are două sensuri: sensul adecvării și cel al perturbării. In întrepătrunderea dintre adecvare și perturbare (potrivit teoriei structurale), se conturează — în cele din urmă — închinarea fată de obiect (cu deosebire în conștiința constituită;. Tot aici s-ar putea asimila și realitatea materială artificială creată de om. căci rezultatul activității spirituale creatoare. odată materializată, se impune ca obiect exterior subiectului. Al doilea aspect îl constituie domeniul realității sociale și al omului, domeniu în care obiectivul si 
subiectivul se împletesc, și unde intră în joc zona cognitivă, interesele afective și volitive. Aici, deci, în obiectul 
însuși de cercetare, apare împletirea permanentă a obiectivului cu subiectivul Dar dacă această împletire apare la nivelul domeniului cercetat, al obiectului investigării, atunci cele două ipostaze (investigația propriu-zisă si rezultatul 
ei' devin tot mai impregnate de interese inclusiv de ideologie, ca un caz particular al prezenței intereselor, al prezenței subiectivității. Și, în cele din urmă, al treilea aspect îl reprezin’.â cercetarea domeniului subiectivului — în care as include deopotrivă abordarea științifică — posibilă evident — a ideologiei însăși, în toată complexitatea sa.Cît de interesant remarca Gramsci. Ia timpul său. diverse aspecte ale transformării conștiinței, ale integrării ei în realitatea socială, ale însemnătății pe care o are părerea oamenilor despre ei în multe momente de viață Este drept că Marx amintea în -Prefața*  la -Contribuții la critica economiei politice*  că părerile oamenilor despre ei înșiși sînt mai puțin însemnate decît rolul real obiectiv, pe caie l-au jucat, dar nu trebuie să uităm nici o clipă că însăși schimbarea conștiinței intră ca o componentă în acțiunile transformatoare ale omului.Dacă lucrurile stau așa cum le-am schițat mai sus în privința domeniilor de investigare, atunci se poate vorbi diferențiat despre corelarea spiritului științific cu atitudinea ideologică, pe fondul relației dintre obiect și subiect, în măsura în care prezența subiectului implică atitudine de grup, sau, și mai restrîns, atitudini strict personale.Din acest examen, putem afirma, pe de o parte că in orice știință, indiferent de domeniu (deci chiar în cel mai neutru domeniu din punctul de vedere al intereselor), adevărul și eroarea se împletesc, că nu există o adecvare com
pletă. ci întotdeauna apar perturbări.în al doilea rînd, putem desprinde concluzia că în investigația socialului este puternic prezentă pecetea subiectivității, inclusiv a aspectului ideologic, si chiar a interesului personal (individual).O cercetare atentă, lucidă a acestor domenii arată limpede că trebuie acceptată ca viabilă și teza compatibilității dintre știință și ideologie, teza unei parțiale suprapuneri. teza realizării în diverse grade a acestei suprapuneri.Ar fi absurd să negăm orice valoare științifică investigațiilor sociale din țările capitaliste — contemporane de exemplu, orice progres științific, după cum ar fi iluzoriu să presupunem că situarea pe pozițiile clasei progresiste este un panaceu universal și infailibiLNu ar fi de prisos, de asemenea, constatarea că pot exista elemente de interese sociale comune, dec: elemente comune în ideologii diametral opuse, care ar explica — în anumite limite — cointeresarea într-un context istoric dat a tuturor grupelor și păturilor sociale fn realizarea adevă- 
vărului.După cum este de asemenea evident faptul. că uneori în numele unor interese de clasă compatibile esenția’mmte cu atitudinea științifică, se pot avansa interese de afirmare personală, care împiedică descifrarea adevăr ului. selectarea soluțiilor optime și care, deci, pot frîna progresul ce neral.Aici ar putea fi luată în considerare, de asemenea, cercetarea distincției dintre posibilitățile pe care le ooptică ideologică predominant progresistă si modalitățile de realizare a acestor posibilități.Ajungînd la acest domeniu al analizei, se conturează anumite concluzii pentru activitatea generală de investigare științifică si cadrele ei.E limpede pentru toți că știința nu e și nu va fi niciodată un sistem absolut independent și nu-si poate alunge sie-șî. E limpede pentru toți că știința si slujitorii ei sfnt totdeauna integrați într-un context social dat si că înțelegerea cît mai lucidă a acestei situații în parte ajută să asigure științei demnitatea și gradul maxim de libertate în contextul istoric dat.Asigurarea demnității științei în context'll societății socialiste multilateral dezvoltate însemnează luptă pentru așezarea adevărului la temelia oricărui demers social și individual.Și nu e ușor. Așezarea adevărului la temelia oricărui demers întreprins închide în sine — în primul rînd — răspunderea morală a cercetătorului fată de rezultatele 
investigației și în al doilea rînd — răspunderea morală față de selecția direcțiilor de dezvoltare ale societății. Decizia, în asemenea împrejurări, este hotărâtoare de destin nu numai pentru un grup de indivizi, ci pentru generații ce se succed, iar în anumite împrejurări o știm prea bine — pentru destinul omenirii.Iată de ce este atît de important ca atitudinea ideologică să fie impregnată de adevărul științific, să asimileze cît mai deplin acest adevăr.Și iată de ce nu este indiferent cum anume omul de știință al zilelor noastre știe să-și clădească idealurile individuale, cele de grup și cele general-sociale, pe o scară valorică pe care treaptă de treaptă s-o urce — fără abateri esențiale — spre același zeu suprem : adevărulI
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VALOARE SI
5

Omul este singura ființă care 
crează, rațional și premeditat, 
valori. Dar valoarea nu există 
ca atare decît în raport cu ce
rințele societății, ea nu-și do
vedește utilitatea decît în plan 
social. Istoria umanității însăși 
este și o istorie a valorilor au
tentice create de oameni. Presti
giul omului în rîndul semenilor 
săi se datorește contribuției ce 
a adus-o ia sporirea tezaurului 
de valori, propulsînd astfel so
cietatea înainte pe treptele pro
gresului și civilizației.

intre individ și colectivitate are 
loc o permanentă influență re
ciprocă, o interacțiune continuă, 
ca între particular și general. 
Pentru a realiza ceva trainic, 
util, e nevoie de efort, de 
voință, de pasiune. Dar, așa cum 
sublinia Mircea Malița într-un 
eseu, „sursele pasiunii nu tre
buiesc căutate în cutele inte
rioare ale eului, ele sînt situa
te în fenomenele ce-1 încon
joară pe individ, permițîndu-i o 
relație productivă". Deci mediul 
ambiant, cu deosebire cel so
cial, e mediul propice oricărei 
acțiuni umane. El ratifică va
loarea faptelor noastre. Deci 
prestigiul, ca recunoaștere a va
lorii autentice, constituie expre
sia social-morală a acesteia. Iar 
pasiunea pentru tot ceea ce 
este esențial uman, catalizează 
viața omului, generînd tenacitatea 
și credința în reușită, într-un i’ 
deal. Există o relație strînsă în
tre ideal — ca cea mai înaltă 
formă a conștiinței de sine — Și 
adevărata valoare.

Valoarea este ceea ce am pu
tea numi esența, conținutul ; 
prestigiul este imaginea acestui 
conținut. Nu întotdeauna însă, 
pe diferite trepte ale istoriei, o- 
glinda în care se reflectă conți
nutul real — prin oglindă am 
numit colectivitatea — a fost fi
delă. Altfel spus, nu întotdeauna 
imaginea a fost reală. înfăptuiri 
științifice sau artistice epocale 
au fost uneori dezavuate, nere- 
cunoscîndu-li-se valoarea. După 
cum opere minore au beneficiat 
în anumite momente de o apre
ciere fără rezerve, autorii lor 
bucurîndu-se de un prestigiu ne
meritat. In viața cotidiană, de 
asemenea, trecutul făcuse ca 
prestigiul să Se dat de locul 
deținut in ierarhia socială sau 
de titlurile avute. Discrepanța, 
deci, între valoare și prestigiu, 
între esență și aparență, între 
conținut si formă, căci titlurile 
sau funcțiile nu spun nimic prin 
ele insele, ci se exprimă prin 
esența valorii reale. De la tri
buna Congresului al X-lea, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului 
nostru, sublinia : „Noi, cei de 
astăzi, îl apreciem pe omul de 
știință după ce dă societății în 
care trăiește. Singur, titlul nu 
contează, munca, realizările con
crete, aceasta contează". Neîn
doios afirmația este valabilă pen
tru toate sectoarele vieții so
ciale. Tocmai plecînd de la a- 
devărul relevant al înțelegerii 
omului, în noua societate socia
listă, ca valoare supremă, Tu- 
dor Vianu într-o conferință des
pre umanismul actual, arăta : 
.Stima provine nu din locul pe 
care-1 ocupă persoana în ierar
hia socială. Stima noastră este 
călăuzită c^re talentul omului 
și către meritele pe care le 
cîștigă în sfera lui de activi
tate. Stima cu care sîntem în
datorați fată de oricine este sti
ma pe care i-o acordăm în ra
port cu aportul lui la munca 
colectivă".

Desigur, valoarea ca și pres
tigiul se încadrează în sfera 
umanismului, în chiar centrul a- 
cestei sfere, iar umanismul pre
supune o corespondență fireas

PRESTIGIU
că și perfectă între cele două 
concepte, între conținuturile a 
ceea ce ele definesc. Umanis
mul socialist nu numai că pre
supune această corespondență de 
fond uman, ci o face posibilă. 
Cînd prestigiul este real, deci 
cînd reprezintă o valoare au
tentică, prestigiul însuși devine 
o sursă de valori, o forță acti
vă, cu profunde implicații etice.

Relevantă este, în sensul o- 
mului, ca rațiune a umanismu
lui însuși, preocuparea perma
nentă a conducerii partidului și 
statului nostru ca în posturile 
de conducere de la diferite ni
vele ale economiei noastre să 
se afle oameni competenți care 
se bucură de prestigiu. Up in
divid nu este o valoare pen
tru că este director general, ci 
poate ii director general în rnă- 
sura în care reprezintă o va
loare. Orice neînțelegere a a- 
cestui adevăr ar însemna confu
zie de valori, confuzie ce ar 
putea declanșa grave „trauma
tisme sociale" (Dumitru Popes
cu — „Biletul la control"). O 
nonvaloare ridicată în jilț, și 
folosindu-se de prestigiul jilțu
lui, va prolifera în juru-i non
valori. O valoare, dimpotrivă, va 
selecta și va cultiva valori. 
Exemplu elocvent sînt în acest 
sens, adevărațîi creatori, care 
nasc renumite școli științifice Și 
artistice și care creează nu nu
mai noi elemente de aîndire și 
noi metode de cercetare, dar 
și oameni-valori capabili să le 
continue opera, care au în ve
dere, prin urmare, și crearea 
clima'ului uman în care să în
colțească ideile proaspete nece
sare atît prezentului cit și vii
torului. Prestigiul lor tonifiant, 
personalitatea lor exemplară mo- 
bilizează energiile, fertilizează in- 
teliaențele, dîndu-le aaranția iz- 
bînzii. Căci grija pentru viitor 
este calitatea supremă a marilor 
creatori de valori.

Valoarea autentică presupune, 
desigur, și noutate, originalitatet 
dar concepută nu ca punct de 
plecare, ci ca punct de sosire, 
șl în ultimă analiză, originalita
tea nu este un scop ci un mij
loc.

Personalitatea crează valoarea, 
iar valoarea conferă personalită
ții aura prestigiului. O socie
tate deschisă omului are voca
ția ierarhizării valorilor, a se
lectării ]or în așa fel Incit fie*  
căruia să i se acorde răsplata 
și prețuirea ce i se cuvine. Este 
ceea ce am numit în cursul a- 
cestor însemnări — concordanța 
perfectă între valoare și presti
giu. Un exemplu de o astfel de 
concordanță ni-1 oferă țara noas
tră, al cărei prestigiu imens ce 
îl are astăzi în lume se dato
rește politicii riguros științifice, 
înțelepte și umane promovată în 
relațiile cu toate statele. Aceas
tă politică este promovată con
secvent de către partidul și sta
tul nostru, de către secretarul 
general al partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a cărui 
personalitate se bucură de un 
binemeritat prestigiu mondial. Un 
cunoscut om de cultură din Eu
ropa Occidentală — editorul Na
gel — vorbea recent de „forța 
și dimensiunile geniului politic 
al președintelui Ceaușescu". Pres
tigiul României socialiste, al con
ducerii ei, astăzi, în lume, este 
rezultatul firesc al unei mari 
valori. Este exemplul cel mai 
grăitor de prestigiu care se ba
zează și rezultă în mod firesc 
dintr-o valoare politică cu re
zonanțe multiple și adinei în 
istoria contemporană a umanită
ții.

CONSTANTIN COROIU



ZILELE FILMULUI ITALIAN
Organizate de Centrul Națio

nal al Cinematografiei în cola
borare cu „Unitalia Film", zi
lele filmului italian, petrecute 
la cinematograful „Capitol", 
ne-au prilejuit întîlniri -interesan
te.

Chiar dacă nu am fost răs- 
fățați de ultimele realizări ale 
„marilor" Fellini, Antonioni, Pier 
Paolo Pasolini, au fost progra
mate totuși filme care au stir- 
nit interesul lumii cinefile, fie 
prin premiile obținute la Cannes 
(Metello — de Mario Bo- 
lognini — premiul de interpre
tare feminină 1970, Ottavia 
Piccolo) ; fie prin renumele re
gizorului și ineditul epocii (Co
pilăria, vocația și primele ex
periențe ale lui Casanova, ve- 
nețianul, al regizorului Luigi 
Comencini); fie printr-o inter
pretă neobișnuită (Jean Seberg 
în „Val de căldură" de Nelo 
Risi) ; fie, în sfîrșit, prin per
sonalitatea insolită a unui 
regizor ca Valentino Orsini 
(Corbari).

Metelio, ecranizarea romanu
lui cu același nume al lui Vasco 
Pratolini, îi permite regizorului 
Mario Boiognini, să conducă o 
distribuție valoroasă : Lucia Bo
se (Viola își confirmă încă o 
dată farmecul plin de distincție ; 
Massimo Ranieri, în rolul titular, 
dovedește că un interpret ce
lebru de muzică ușoară poate 
fi și un actor onorabil în fil
me de cu totul altă factură 
deqît comediile muzicale ; 
Ottavia Piccolo (Ersilla) caută 
să ne convingă, printr-o fru
musețe suavă și prin forța in
terioară cu care-și construiește

personajul, că merită totuși atît 
de controversatul premiul de in
terpretare feminină de la Ca
nnes 1970 ; iar Tina Aumont (o 
prezență din ce în ce mai cău
tată de regizorii studiourilor i- 
taliene), este o apariție pictura
lă. De altfel întregul film se 
află sub zodia picturalului, căci

Massimo Ranieri, interpretul prin
cipal al filmului Mete<lo.

imaginea semnată de E. Guar- 
nieri îmbracă într-un parfum de
epocă, coborît din tradițiile 
poetice și rafinate ale picturii
de sfîrșit de veac, această po
veste dramatică despre începu
turile mișcării 
temporane și 
conștiințe revoluționare.

socialiste con
formarea unei

Corbari, celălalt film gîndit 
pe o temă politică, de Valen
tino Orsini, abundă intr-o fap
tică nu întotdeauna relevantă.

Poveste a unui anarhist, 
eliberator, justițiar, cu idei so
cialiste pe care și le pune în 
practică în haosul celui de al 
doilea război mondial, sfîrșind 
prin a fi executat, filmul nu 
scapă de unele naivități în ciu
da încercării de demonstrație 
politică și socială. Chiar dacă 
numele lui Giuliano Gemma a- 
trage publicul în sală, actorul nu 
dispune de suficiente resurse 
pentru a acoperi întru totul par
titura de care dispune. Par
teneră fermecătoare : Tina Au
mont.

Așteptat cu deosebit interes, 
Casanova, venețianul este evi
dent un punct de reper mai 
solid. Regizor cu o vastă ex
periență cinematografică, cu 
un deosebit simț al realității, al 
atmosferei și al detaliului, Luigi 
Comencini își demonstrează în
că o dată aceste virtuți de pro
fesionist Mînuind o distribu
ție numeroasă (din care-i amin
tim pe Leonard Withing, Senta 
Berger, Lionel Stander, Tina 
Aumont Maria Grazia Buc- 
cella), regizorul reconstituie epoca 
unei renașteri tîrzii în care se a- 
mestecă cu egală intensitate mi
zeria cea mai sordidă cu bogăția 
fastuoasă, frumusețea și erotis
mul cu cruzimea, elanurile de 
puritate, credința și setea de cu
noaștere cu dogma și ipocrizia,

tristețea și moartea cu bucuria de 
a trăi și cu dragostea. Comen
cini ne oferă o meditație perso
nală despre formarea unui destin 
și despre acea epocă atît de 
mult comentată, idealizată sau 
detractată pe care privind-o cu 
luciditate, înțelegere și ironie o 
așează totuși fără păreri de rău 
în raftul plin de intimplări al 
istoriei.

Film de densă analiză psiho
logică, Val de căldură al tînăru- 
lui regizor Nelo Risi, rămîne cel 
mai reprezentativ pentru o esteti
că cinematografică modernă. Ba
zat pe o intrigă extrem de sim
plă (tînăra soție a unui arhitect 
vrea să plece din casa soțului 
din Maroc, unde se înăbușă nu 
atît din pricina căldurii insupor
tabile cît din pricina unei in
explicabile angoase, provocate 
cum aflăm în final, de faptul că 
și-a omorît soțul infidel), dar pli
nă de o tensiune dramatică abil 
ierarhizată, filmul trăiește și se 
impune printr-o interpretare cu 
totul remarcabilă : Jean Seberg. 
Actrița știe să se piardă sau să 
se găsească printre obiecte, să-și 
definească spaima prin gusturile 
cele mai simple, să creeze un climat 
de neliniște și de așteptare atît 
de tensionat și de apăsător în- 
cît înțelegem cît de polițistă poa
te fi căutarea sufletului omenesc.

Chiar dacă criteriile de selecție 
ale unei astfel de prezentări 
sînt discutabile, ele neputînd a- 
coperi, firește, cele mai de 
seamă personalități ale unui cine
matograf atît de bogat ca cel 
italian, programarea unor aseme
nea manifestări este întotdea
una binevenită, fiind un punct 
de plecare sigur pentru o in
formare cît mai exactă.

IULIANA POP

comentar

GIANNI BARTOCCI

IN AȘTEPTAREA LUI GLADYS
Era o seară neobișnuit de senină... si totuși în aerul serii 

aceleia plutea o liniște apăsătoare, ciudată, sub care străjuiau 
la fel de nemișcați doar brazii și plopii înalți ce coborau pe 
malurile rîului.

In pădurea care se furișa într-o depărtare violetă con
teneau glasurile ostenite ale păsărelelor, iar sub colină, lingă 
izvor, se mai auzeau doar pașii mici ai castorilor, in fuqa obo
sită spre cotloane.

Tîrziu de tot, zgomotele conteniră și liniștea așternută 
peste tot se îmbrățișă adine cu cerul nețărmurit, pe care pri
virile înlăcrămate și tulburi ale lui Quilute mai căutau încă 
geana de lumină a Soarelui-Apune, țintind departe, setoase 
de necuprins. Quilute șovăia pe pămîntul nesigur, plutea ca 
o fantasmă deasupra brazdelor și numai brațele deschise spre 
zările de purpură ale asfințitului se întindeau flămînde,^ de 
parca ar fi vrut să cuprindă în zborul lor orb întreaga tărie 
și s-o apere ca pe-o ființă vie, deasupra inimii însîngerate.

Înainta încet, fără nici o țintă și buzele lui ingînau ca 
în fiece seară, o rugăciune sacră, numai de el știută, un imn 
străvechi de mulțumire în care se împleteau, vesele sau triste, 
atttea adevăruri pe care izbutise să le înțeleagă într-o sin
gura zi. Mulțumea unei puteri nevăzute pentru boarea căl
duță și firavă care-l trezise în zori, pentru cîntecul păsărui- 
cilor nevăzute, pentru cerbul nemișcat acolo sus, pe crește
tul colinei, în așteptarea saltului boltit spre țărmurile Soare- 
lui-Răsare. Mai mulțumea Quilute pentru hrana de dimineață, 
pentru belșugul nesfîrșit al apelor, pentru liniștea și înțelep
ciunea care-i coborîseră în suflet în timpul sfatului de după 
amiază. Un arțar bătrîn, desfrunzit înainte de vreme îl întrista 
pe neașteptate, cu frunzele lui care se mai zbateau încă la 
picioarele trunchiului. Sosise dinspre Soare-Apune primul fior 
înghețat și de pe platourile înalte, nori negri și groși amenin
țau viata plăpîndă a florilor. In scurt timp, pădurea avea să 
se preschimbe într-o întindere nesfîrșită de ceață, intr-o apă 
tăcută șt cenușie pe care trebuiau s-o străbată fauni ciudați 
șt diafani, înlănțuite umbre de stejari și certa.

Cerul împietrise în așteptarea lui Gladys, ciclonul aducă
tor de furtuna.

Quilute se opri din mers, întoreînd spatele apusului, pe 
cerul căruia lumina murea spre noapte. Și noaptea era acum 
în fața lui. Lumini galbene, posomorite descopereau în întu
neric pămînturile așezării Saama. Quilute își aminti că locui
torii de acolo ar fi trebuit să-l asculte și să i se supună. Se 
născuse și el, ca și ceilalți în rezervația aceea, crescuse ca și 
ei sub același semn al gloriei tribale ce se destrăma acum, 
lovită de oameni, de alcool și de disperare. Credința oarbă 
și poveștile cu eroi neînvinși ■— atîta le mai rămăsese și ei. 
cei mulți și singuri, se refugiau in ele cu disperare și cu 
naivă credință.

Ce se alesese din frații lor cu pielea roșie, din oamenii 
aceia care locuiseră America cu atîta timp înainte ? Nimic; 
bănuitori și răi vegetau undeva, la marginile clanului alb 
care-i amăgea mereu cu false miraje, închizîndu-i în rezer
vații, batjocorindu-i. De ani de zile se chinuia Quilute să-i 
îndepărteze pe frații Saama de locurile blestemate; voia să-i 
cheme pe toți departe, spre alte meleaguri, dincolo de păduri, 
spre munții acoperiți de zăpadă, unde ar fi găsit văi întinse, 
necălcate vreodată de pasul omului alb. Acolo sus, ar fi putut 
trăi în pace și nimeni nu s-ar fi gîndit nicicînd să-i îndepăr
teze de credințele lor curate și naive. Nu-l credea nimeni însă 
și uneori, tinerii pe care demult nu-i mai înduioșa legenda 
străvechii lor așezări îi rîdeau în față, aruneîndu-i priviri 
neîncrezătoare. Dreptate nu-i mai dădeau decît bătrimi șt poate doar copiii, pe care îi crescuse la căldura poveștilor lui, 
din vremurile bune. Dar cîte nenoriciri din cauza băuturii, 
cite certuri și cîte omoruri tulburaseră viața așezării Saaba ? 
Atît de multe și totuși... Și totuși trebuia să plece din locurile 
acelea mincinoase, trebuia să se salveze într-un fel, într-un

alt loc. să se întoarcă la viața curată 
din timpuri strămoșești, la viața pe care 
pasul omului alb n-o strivise, ca pe a- 
ceasta 1

Fusese o după-amiază chinuită de în
trebări și de răspunsuri; un băiețandru 
fusese prins în orașul vecin de banda 
îngerilor Negri, care-l loviseră nesătui cu 
lanțurile, pînă la singe; acum zăcea nepu

tincios cu fruntea sfărîmată, într-un spital oarecare. în ultimele 
clipe de viață.

. — E timpul să plecăm, murmură Quilute. E timpul să 
stnngem tot ce ne-a mai rămas și să plecăm spre geana Soa- 
relui-Apune... Acolo ne așteaptă văi și timpii nesfîrșite, păduri 

oaate și pășuni. Va trebui să luăm viata de la capăt, să uităm 
pentru totdeauna băutura, crima și desfrîul... Să plecăm pînă 
nu va fi prea tîrziu!

Puțini erau cei care îl priveau cu încredere. Oamenii îl 
ascultau sătui și obosiți, alunecați într-o indiferență copleși
toare. Tinerii îi zîmbeau batjocoritori din lumea lor, ascultînd 
m surdină aparatele de radio. Pe neașteptate se ridicară toți 
ca unul:

— Si bolile cum le vom vindeca, acolo unde vrei să ne 
duci ?

— Dar școlile ?
— Dar lumina ?
— Dar căldura ?

_ Un tinerel îmbrăcat cu veșminte de cow-boy îi rise în 
față și se ridică să plece. După el se ridicară și ceilalți arun- 
cîndu-i batjocuri usturătoare. In urma lor se îngrămădeau 
bătrînii cu capetele plecate de rușine, femeile cu ochii îne
cați în lacrimi. Quilute rămase singur. înțelesese tîrziu, poate 
prea tîrziu, că nu-i mai răminea nimic de făcut pentru oa
menii pe care îi pierduse pentru totdeauna și pe care nu-i 
mai putea iubL. Vechea mândrie îi spuse că trebuie să plece 
de acolo și el se ridică dîrz din locul acela strimt, ieșind în 
stradă. Din localul de vizavi răzbătea glasul dogit al unui 
cîntâreț și pe ring, o pereche de tineri se zbăteau convulsiv 
în ritmul unui rock-and-roll. De pe ferestrele deschise ale 
unei case năvăli în stradă, glasul nazal al unui spieker care 
anunța la radio Ottawa înaintarea ciclonului. Gladys bîntuia 
întinderile canadiene, încă din primele ceasuri ale nopții, 
.închideți bine ferestrele, nu vă îndepărtați de locuințe" aver
tiză aceeași voce nazală și monotonă, trecînd cu ușurință în 
momentele următoare la reclama unei noi creme de ghete, 
invitîndu-și publicul nevăzut la un concert de senzație. Cu 
mina făcută pumn, deasupra .wampumului" violet, singura 
mărturie a fostei sale puteri, Quilute murmură fără să-și mai 
dea seama, străbuna invocație a magului-crăjitor:

„Vrăjitor ocult, lovește-ți toba și cheamă în sunetul adine creste necuprinse...'

Cine mergea în urma lui ? Se reîntorcea la copilărie ? 
Cînta încet cu o voce stinsă, ca de copil. își aminti de numă
rul sacru pe care și-l chemă aproape, depărtîndu-se încet spre 
negurile pădurii. Cîinele său îl urmă citea timn: în cele din 
urmă se opri pe loc, urmărindu-l cu privirea cum se ștergea 
în zare, apoi se întoarse în goană, spre sat. Că proprii lui 
frați îl alungaseră în orbirea lor era un lucru pe ca---! :• r - 
legea; dar copiii, ce vor face copiii fără legendele și povestea 
tribului lor, dacă el trebuia să plece ? La toate aceste lucru-i 
gîndea Quilute îndepărtîndu-se îndurerat, și numai ochii ii 
căutau mereu în urmă luminile din ce în ce mai palide ale 
pămînturilor Saaba. Deodată însă, le întoarse spatele și ca 
împins de mîini nevăzute grăbi pasul spre Soare-Apune.

încetul cu încetul simți cum îi pătrund în suflet noaptea, 
tremurul înfiorat al copacilor, pădurea pierdută în umbră, 
murmurul rîului, și stelele, stelele seînteietoare pe care vîntul 
le desprindea una cîte una din crestele colinei. Ca într-o stră
fulgerare își retrăi viața în amintire, apoi zîmbi fericit la gîn
dul că poate singur vîntul îl însoțește, cu suflu rece și ușor, 
urmînd, ca și el, calea violetelor umbre de cerbi printre trun
chiurile strălucitoare ale stejarilor.

Trad. MIHAELA DIACONII

„NOUA STRATEGIE ‘
Țările Americii latine, în cel de-ai doilea < -ti-

voi tării •* se află în zodia unei pregnante ccn ;
tendințele și procesele de reînnoire a politici; »-
illicit, a relațiilor pe plan internațional încep sa sitcjgă ima
ginea înpămintenită de literatura unui Miguel Atct: Ăstui;**  
nmanciparea statelor acestui continent de tute;â don e. 
străine devine un obiectiv prioritar pentru *ot  mei — - ■ • 
guverne. Independența politică se cere susținută g-«= resicbi- 
nrea suveranității naționale asupra bogățiilor acaparate de 
monopolurile străine, în special nord-americane.

zvcest lucru este evidențiat și de tabloul pe care J rrezniă 
majoritatea statelor continentului latino-american la începutul 
celui de-al doilea deceniu al dezvoltării. Decalajul dintre ve
cinul bogat din nord și sărăcia popoarelor de la sud de Rio 
Grande se adîncește într-un ritm accelerat. Micile grupuri 
iiiivileqiate. care dețin controlul puterii și al bogățiilor, au 
demonstrat incapacitatea lor de a apăra interesele naționa e, 
optînd pentru deschiderea și mai largă a porților în fața 
penetrației capitalului străin. Dar cel mai răsunător eșec al 
deceniului trecut a fost înregistrat de planul S.U.A. de ajutor 
pentru țările latino-americane, cunoscut sub denumirea de 
„Alianța pentru progres". Menit, la originile sale, să promo
veze dezvoltarea economică a țărilor Americii Latine, acest 
plan, care a fost înmormântat de altfel chiar de autorii lui, 
nu a făcut altceva decît să accentueze și mai mult decalajul 
economic dintre S.U.A. și statele continentului.

Or, in unele țări, elemente înaintate progresiste, legate de 
interesele naționale ale propriilor lor popoare, au înțeles că 
trebuie aleasă o altă cale, care, pornită de la bizuirea pe 
propriile forțe, să asigure ieșirea din drama subdezvoltării. In 
această privință vara anului 1969 a marcat pentru două din 
țările continentului, Bolivia și Peru, trecerea la faza de intenții 
realizate ; imensele „haciendes" deținute în majoritate de 
firme străine, au fost expropriate și s-a trecut la practicarea 
unei agriculturi de tip cooperatist. In lunile din urmă. Frontul 
Unității Populare, venit la putere în Chile, a trecut la măsuri 
concrete. Una dintre acestea a fost crearea Consiliului, natio
nal al muncitorilor rurali prin care se face auzit cuvintul mun
citorilor agricoli în adoptarea deciziilor guvernamentale pri
vind agricultura.

Guvernele Alvarado (Peru) si Allende (Chile) au adoptat 
masuri similare și în domeniul industrial. Instalațiile din 
extracția cuprului și a petrolului aparținînd monopolurilor 
nord-americane au fost naționalizate. Guvernul Alvarado a 
început seria de reforme economice prin naționalizarea com
plexului petrolier Talara aparținînd societății „International 
Petroleum Company". Curînd, după acest prim act, a fost 
anunțată preluarea administrației minelor societății „Anaconda". 
In concepția administrației peruviene, industria va fi dirijată 
ue stat în baza unei legislații speciale, așa-numita „ley de 
industriaș", despre care președintele Alvarado spunea că este 
menită să „stimuleze dezvoltarea unei industrii dinamice, cu 
adevărat naționale, care tinde să garanteze independența eco
nomică a Perului". Un proces similar s-a desfășurat în Bo
livia în timpul guvernului Candia (naționalizarea proprietății 
monopolului „Gulf Oil“) și continuă sub guvernul generalului 
1 orres.

Schimbări importante s-au produs în Chile, Peru Bolivia 
și în ceea ce privește principiile de exercitare a comerțului 
exterior. O dată în plus este înregistrată tendința de desprin
dere din vechiul mecanism al dependenței comerciale, prin 
punerea schimburilor comerciale sub controlul statului.

Recenta victorie în alegerile locale ale Frontului Unității 
Populare din Chile demonstrează că dimensiunile crescânde 
ale transformărilor strucuraie realizate de guvern confirmă ș» 
consolidează vitalitatea politică a regimului, legătura tot mai 
mare dintre masele populare și guvern. Un scurt bilanț al 
celor cinci luni de guvernare relevă fidelitatea cu care este 
aplicat, în pofida obstacolelor de tot felul, programul politic 
trasat în septembrie anul trecut. Procesul schimbărilor struc
turale din economie și societate a fost inițiat și dezvoltat 
permanent prin măsuri care urmăresc folosirea resurselor na
turale în interesul țării, preluarea de către stat a ramurilor 
și unităților cheie din economie și. îndeosebi, crearea cadru
lui legislativ care să permită naționalizarea marilor mine de 
cupru, principala bogăție a țării. In ciuda acțiunii desfășu 
rale de opoziție în parlament, guvernul nu a renunțat la 
etatizarea băncilor particulare, acționînd în paralel cp crearea 
condițiilor favorabile pentru adoptarea legilor necesare in 
«cest sens, în direcția achiziționării pachetelor de acțiuni ale 
băncilor și trecerii sub controlul statului a pîrghiei econo
mice de importanță vitală pe care o constituie sectorul finan
ciar.

in Bolivia, președintele Torres, a luat inițiativa creării unui 
front care ar urma „să fie o asociație politică a muncitorilor, 
țăranilor și altor categorii de cetățeni". Căutînd să desprindă 
semnificația ei, mulți observatori consideră că generalul Torres 
intenționează să-și creeze, în felul acesta, o bază politică 
proprie la care să ader© ulterior toate formațiile politice 
progresiste. In sprijinul acestei ipoteze sînt menționate și 
ideile expuse de Torres într-o lucrare intitulată : „Apărarea 
continentală, revoluția și dezvoltarea". El consideră că pentru 
modificarea structurii economice trebuie modificate fundamen
tele politice, începînd cu forțele armate. Acestea ar urma să 
aibă drept rol primordial „catalizarea luptei împotriva sub
dezvoltării economice".

Afirmarea independenței economice și politice a state
lor latino-americane are loc în contextul participării h>r tot 
mai active la viața politică internațională. Are loc un proces 
de „deschidere spre lume", de „multiplicare a relațMlor cu 
toate țările lumii pentru a stabili cu ele nu numai legaturi 
formale, ci raporturi efective bazate pe respect mutual". In 
contextul „deschiderii spre lume“ s-a înscris și intensificarea 
relațiilor economice, culturale și politice cu țările socialiste, 
inclusiv cu Cuba. De altfel, reluarea relațiilor diplomatice șl 
comerciale cu Cuba a devenit în ultimul timp o preocupare 
importantă pentru cancelariile latino-americane. Referindu-se 
ta reacțiile cercurilor politice de la Washington, „Prensa La
tina" sublinia că în capitala S.U.A. se consideră că se inten
sifică tendințele de „deteriorare a disciplinei interne din ca
drul O.S.A.' și că în 1972 majoritatea țărilor membre ale 
organizației se vor declara în favoarea restabilirii relațiilor 
cu Cuba.

Reforme agrare, naționalizări în domeniile industria] și ban
car, controlul exercitat de către stat asupra comerțului exte
rior șl limitarea investițiilor străine presupun activizarea po
tențialului uman de care dispune continentul. Pentru această 
orientare, economiștii au găsit si au acreditat termenul de 
„noua strategie a dezvoltării". In mod practic, aceasta. în
seamnă asiaurarea dezvoltării în primul rînd prin forte proprii, 
prin valorificarea întregului potential uman și material al sta
telor.
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