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CULTURĂ
Șl ANGAJARE
Sinteză vastă a experienței întregului 

Partid în domeniul ideologiei și educa
ției. analiză lucidă a rezultatelor de pînă 
acum și prospecțiune îndrăzneață în vii
tor, expunerea tovarășului Ceaușescu o- 
feră un amplu îndreptar teoretic și prac
tic în rezolvarea problemelor care se pun 
în actuala etapă de dezvoltare a Româ
niei socialiste. Cuvintele Secretarului ge
neral al Partidului au formulat, pentru 
toți cei care lucrează în domeniul cul
turii, un aprofundat program ideologic 
și politic a cărui finalizare devine o onii- 
gație de înaltă responsabilitate socială 
și istorică.

Oricare cultură autentică a crescut pe 
solul unor realități naționale și sociale 
specifice, a exprimat năzuințele poporului 
în lupta sa pentru o viață mai bună Și 
mai dreaptă. Socialismul a adus elibe
rarea deplină a omului, dînd artei și li
teraturii posibilitatea de a răspunde in
tegral telului fixat cu atîta pregnantă și 
limpezime: .Noi vrem ca arta și litera
tura să fie puse în slujba poporului, să 
se scrie și să se creeze pentru clasa mun
citoare, pentru țărănime, pentru intelec
tualitate, pentru toți oamenii muncii*. 
Numai pe această bază creația poate 
avea însemnele durabilității, numai prin 
angajare conștientă, artistul, omul de cul
tură își justifică rostul în societatea noas
tră socialistă. Cîmpul inițiativelor indivi
duale este larg deschis, fiecare persona
litate are posibilitatea de a se manifesta 
plenar, cu trăsăturile sale definitorii. In 

■ această diversitate, unitatea este dată de 
ideologia marxist-Ieninistă, temelia de 
granit a culturii socialiste. Orice dialog 
este posibil, cu condiția de a nu abdica 
de Ia pozițiile noastre, de a nu ceda în 
fața presiunilor, uneori perfide ale gîn- 
dirii burgheze: .Nu înțelegem și nu 
putem accepta nici un fel de libertate 
pentru creațiile inspirate din concepțiile 
străine de ideologia clasei muncitoare. In 
România pot fi acceptate numai arta și 
literatura care stau pe poziția clasei 
muncitoare, care servesc poporului, so
cialismului, națiunii noastre*.

Conducerea de către partid în toate do
meniile de activitate, inclusiv în cultură, 
rămîne garanția îndeplinirii cu succes a 
răspunderilor care ne revin în uriașa o- 
peră de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu a subliniat în repetate 
rânduri rolul presei în promovarea ideo
logiei marxist-leniniste, în educația co
munistă a tinerei generații, în combate
rea ideologiei burgheze, în crearea unei 
arte și a unei literaturi care să se adre
seze nemijlocit făuritorilor de bunuri ma
teriale și spirituale din România socia
listă. Sub conducerea partidului, presa își 
va putea îndeplini înaltele ei îndatoriri 
cu principialitate și exigență comunistă. 
.Presa este un instrument al partidului 
și trebuie să servească răspîndirii politi
cii partidului în toate domeniile de ac
tivitate — inclusiv în cel literar și ar
tistic". îndemnul Secretarului general al 
partidului rămîne pentru noi un me
mento, o călăuză sigură în acțiune. An
gajarea noastră este totală. Alături de 
toți oamenii muncii din România ne ex
primăm adeziunea Ia ideile cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușes
cu și declarăm, cu convingerea conștiin
ței noastre comuniste, hotărîrea de a mi
lita neabătut pentru traducerea lor în 
viață.

CONSTANTIN C. STAHI : .Vosile Alecsandri*

CLASICITATEA ARTISTULUI

CRONICA

Clasificările literare sînt privite, uneori, cu suficiență și adesea chiar bagatelizate, de cei care au pretenția de a urmări fenomenul artistic viu, original, cu nuanțele lui diferite de la un scriitor la altul, de la o operă la alta. Se săvîrșește însă, în cazul acesta, o confuzie de planuri, căci unicitatea gestului, a atitudinii creatoare, nu poate fi evaluată decît în contextul întregii mișcări literare. Monografiile consacrate scriitorilor ca personalități distincte nu pot evita încadrarea în epocă, tendințe, curente.A spune despre Alecsandri că este un autor clasic, nu înseamnă, așadar, a-1 eticheta, așezîn- du-i operele în rafturi prăfuite, destinate tomurilor vechi, inactuale, frecventate doar de pasiunea cercetătorilor devotați cu exclusivitate trecutului. Clasicismul poetului se deduce din atitudinea sa în fața vieții, din contactul direct și durabil cu cititorii, cu însuși sufletul viu al poporului.Cu mult înainte de vremea învățăturii în școală, generațiile mai vechi își împleteau jocurile copilăriei cu versurile eroise, înflăcărate, ale lui Alecsandri din .Peneș Curcanul*, „Eroii de la .Plevna", .Deșteptarea României", „Ostașii noștri", „Legendele" sau .Doinele" poetului de la Mir- cești au dat avînt imaginației și au aprins în mințile celor tineri flacăra iubirii de patrie. Din

publicații vechi, pe care cei mai de demult le cercetau cu adîncă luare aminte, din cărțile de citire ori din gura bătrînilor au a- juns și pe cale orală pînă la noi strofe pline de mișcare, de un limpede și sincer suflu dramatic : .Prin foc, prin șpăngi, prin glonț, prin fum/ Prin mii de baionete,/ Urcăm, luptăm... iată-ne- acum/ Sus, sus la parapete".A existat, vrem să spunem, o circulație a poeziei lui Alecsandri și în afară de cea obișnuită, editorială. Poetul a pătruns de timpuriu în conștiința poporului său și a contribuit la modelarea lui spirituală. Ce altă dovadă mai puternică a clasicității unui scriitor ar putea fi adusă ? A- lecsandri a respins de la început drumul bătut al poeziei de salon ori acela al dulcegelor poze sentimentale, de model anacreontic, și s-a contopit sufletește cu cei mulți. Eroul liric al poeziilor sale este, în majoritatea cazurilor, impersonal, este o conștiință comună, tonul narativ e potrivit parcă unui auditoriu larg, gus- tînd fabulosul:Ostașii pretutindeni formați în dese grupe,Frig boi întregi, rup cărnuri ca lupii flămînzi.Desfundă largi antale, beau la- cum fără cupe.S-a afirmat că una din scăderile liricii lui Alecsandri ar

iii ceiuiaiie payiui 
publicăm articole închinate lui
Vasile Alecsandri, cu prilejul 
a 150 ani de la naștere:

1. BOICII

Sinte/ă a spiritualității românești

CONST. CIOPRAGA

Poet patriot

I. D. LĂUDAT

Poeria lui Alecsandri în epocă

M. MARBAIIt

Modernul Alecsandri

P. URSACHt

Modele romantice la V. Alecsandri

0. VHCU

diplomatul patriot Alecsandri

fi descriptivismul. E vorba însă, și aici, mai curînd de acea optică obiectivă, caracteristică clasicismului. Aceasta nu duce neapărat la impasibilitate, la netezirea emoției, ci — în cazul poetului nostru — la vibrarea în unison cu sentimentele, cu aspirațiile colectivității. El s-a manifestat consecvent pe o linie proprie, cum singur mărturisește : (am hotărît) „să-mi urmez calea ce-mi croisem singur în domeniul adevăratei poezii românești".Volumul Doine și lăcrimioare (1853), concentra experiența poetică de mai mult de un deceniu. Era o experiență rodnică, înnoitoare pentru literatura noastră, deoarece ea se întemeia pe un larg proces de cunoaștere a sufletului și idealurilor populare. De aceea, pe bună dreptate Bolin- tineanu avea să afirme că, o dată cu opera bardului de la Mir- cești „poezia se români*. Pastelurile sînt, în fond, arăta și G. Că- linescu „un calendar al muncilor cîmpenești respective (toamnă, iarnă, primăvară, vară)*, în bună tradiție virgiliană. Legendele dovedesc aceeași organică legătură cu istoria națională și 
eu fantezia populară : Dumbrava 
roșie, Răzbunarea lui Statii-Pal- 
mă, Dan căpitan de plai, Grui-- 
Sînger, Legenda ciocîrliei etc.Alecsandri a trăit o epocă fră- mîntată, a participat cu însuflețire, în primele rânduri, ia ac

țiunile cele mai importante din viața poporului și a satului român din secolul trecut : revoluția de la 1848, Unirea principatelor române, reformele lui Alexandru Ioan Cuza, asigurarea independenței naționale. A prefigurat, de asemenea, unitatea politică a țării. Sînt evenimente istorice care i-au inspirat în largă măsură pe scriitorii romantici. Este vorba, însă, de o altă optică din care privește Alecsandri — clasic și prin temperament — aceste momente. E o privire optimistă, din perspectivă istorică obiectivă, apreciată cu luciditate, cu o viziune armonioasă, străină de înfiorarea romantică în fața scenelor monstruoase. Bălcescu privea istoria cu aceeași luciditate analitică, dar la el se face simțită ideea mesianică, patetică, a destinelor patriei.In teatru, clasicitatea lui Alecsandri se exprimă în primul rînd prin pregnanța tipurilor pe care le-a creat. O verificare a calității artistice o putem avea privind comparativ și întrebîn- du-ne care alt scriitor ne-a mai lăsat nu numai personaje interesante la lectură, ci tipuri atît de vii încît își continuă o existență independentă, chiar în afara lucrării prin care au luat naștere ? Caragiale, — cu certitudine, iar în rest, argumentele într-un sens sau altul rămîn discutabile.
N. BARBU(continuare în pag. 8)
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

împreună cu întregul popor român, oamenii muncii 
din județul Iași au primit cu profund interes și înaltă 
răspundere propunerile de măsuri prezentate de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru îm
bunătățirea activității politico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor cetățeni
lor patriei.

Parte integrantă a programului adoptat de Congresul 
al X-lea, măsurile recent adoptate sînt rodul inițiativei 
creatoare, marxist-leniniste, al profundului spirit de răs
pundere, al înaltului patriotism, atribute esențiale ce ca
racterizează în chip strălucit întreaga dumneavoastră 
activitate de neobosit militant revoluționar, trup din 
trupul eroicului popor român, ale cărui destine comuniste 
le slujiți magistral în fruntea partidului și statului. Inspi
rate dintr-un interes major față de viitorul luminos al 
națiunii noastre, programul adoptat de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a găsit pe aceste meleaguri un teren 
fertil, bucurîndu-se de aprobarea și adeziunea unanimă 
a muncitorilor, țăranilor, a exponenților vieții spirituale; 
a tuturor oamenilor muncii, ferm hotărîți să militeze 
neabătut pentru transpunerea lor în viață.

Punînd în centrul atenției promovarea largă în mase 
a ideologiei partidului nostru, a politicii sale marxist- 
leniniste — organizațiile de partid vor orienta întreaga 
activitate educativă spre creșterea combativității revolu
ționare împotriva influențelor ideologiei burgheze, a men
talităților retrograde, străine principiilor eticii comuniste 
și spiritului de partid, vor milita neobosit pentru culti
varea dragostei și devotamentului nețărmurit față de 
patrie, a pasiunii și dăruirii în muncă, a apărării cuce
ririlor revoluționare.

Comitetul județean Iași al P.C.R., conștient de răspun
derile majore care îi revin, asigură conducerea de partid, 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
acțiunile ce Ie vom întreprinde pentru înfăptuirea aces
tor măsuri vor asigura un plus de vitalitate muncii po
litico-ideologice, vor descătușa noi energii destinate trans
punerii în viață a programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL F.C.R.

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 
al Partidului Comunist Român

Cadrele didactice, studenții și personalul tehnico-admi- 
nistrativ al Universității „Al. I. Cuza" din Iași au luat 
cunoștință cu viu interes și își manifestă deplina lor 
adeziune la propunerile prezentate de dumneavoastră 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.

Pentru noi, cei care lucrăm pe tănmul ideologiei, a 
învățămîntului și pregătirii cadrelor, recentele măsuri 
adoptate de conducerea partidului constituie un vast 
program de activitate concretă, un îndrumar prețios pen
tru educarea studenților pe linia întăririi spiritului par
tinic, revoluționar al întregii activități politico-ideologice.

Propunerile conducătorului Partidului Comunist Ro
mân, inspirate dintr-un profund patriotism, dintr-un in
teres major față de viitorul luminos al socialismului și 
comunismului, au, totodată, caracterul unei chemări la o 
și mai intensă activitate creatoare in domeniul instrucției 
și al cercetării științifice.

In lumina ideilor călăuzitoare cuprinse în acest impor
tant document al partidului nu vom precupeți nici un 
efort în combaterea cu fermitate a tot ce este străin 
gîndirii marxist-leniniste, a manifestărilor negative din 
conduita unor studenți, în cultivarea valorilor autentice 
ale moralei comuniste în rîndunle tineretului.

Vă asigurăm,mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că studenții și cadrele didactice ale Universității ieșene 
își vor concentra și în viitor întreaga energie, talentul și 
elanul patriotic pentru traducerea in viață a mărețului 
program al făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate.

RECTORATUL UNIVERSITĂȚII .AL L CUZA* 
COMITETUL DE PARTID

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
Tovarășului Secretar General 
NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivul celei mai tinere edituri din țară, „JUNI
MEA", salută cu entuziasm și deplină satisfacție impor
tantul document adoptat de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind munca ideologică, activitatea politică 
și cultural-educativă. Sîntem profund recunoscători 
Partidului Comunist Român și Dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija plină de 
responsabilitate și principialitate comunistă cu care ve- 
gheați asupra activității de formare a conștiinței oame
nilor muncii din patria noastră. Măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. au o excepțională în
semnătate și vor contribui în mod hotărîtor la ridicarea 
nivelului general al activității de creație, la apropierea ne
mijlocită a artei de viața clocotitoare ce pulsează astăzi 
pretutindeni în patria noastră. Vă asigurăm că vom face 
în așa fel încît fiecare carte editată Ia „Junimea" să con
stituie un răspuns responsabil și entuziast culturii socia
liste, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

COLECTIVUL EDITURII „JUNIMEA* IAȘI

„Noi vrem ca arta și literatura să fie puse în slujba poporului, să se scrie și să se creeze 
pentru clasa muncitoare, pentru țărănime, pentru intelectualitate, pentru toți oamenii mun
cii. Sîntem pentru diversitate de stiluri și forme în creația literar-artistică. Dar, așa cum 
am spus și mai înainte, concepția ideologică trebuie să fie una singură — ideologia și con
cepția revoluționară a clasei muncitoare”.

NICOLAE CEAUȘESCU

PROPUNERI ADÎNC CUGETATE 
Șl UNANIM ÎNSUȘITE> »Propunerile de măsuri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pentru îmbunătățirea activității politico- ideologice, de educare marxist- leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adine cugetate, așa cum noi toți știm că o face gîndirea profund de conducere a conducătorului nostru, sînt primite unanim și unanim însușite de poporal nostru ca un îndrumar limpede și neabătut pentru edificarea societății socialiste In latura ei de conștiință și morală.Exprimate lapidar, sintetic, aceste propuneri acoperă gama întreagă a acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a accentua formarea conștiinței integrale In sensul idealului socialist. pentru perfecționarea societății noastre socialiste In drumul spre comunism.Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția că -activitatea politico-educatrrt constituie o parte componentă inseparabilă a operei de edificare a noii orin- duirj sociale, o preocupare de seamă a partidului și statului nostru”.Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu au declanșat largi vibrații cu rezonanțe în toate domeniile de activitate.Fiind In miezul educativ al tineretului studențesc de mai bine de un sfert de veac, voi sublinia importanța deosebită a acestor propuneri In problemele vitale de e- ducație și de pregătire politi

IULIE FERTILIulie 1971 : propunerile prezentate Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu — și adoptate cu o semnificativă u- nanimitate — constituie un moment memorabil în istoria scrisului românesc. însemnătății lor practice imediate i se a- daugă o certă însemnătate de ordin teoretic. Componente e- sențiale ale conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată, ideologia, activitatea politică și cultural educativă, aflate nemijlocit sub incidența gîndirii marxist-leniniste, sînt și trebuie să fie instrumente eficiente în procesul de construire a unei lumi noi. Tocmai în acest sens, al sporirii eficienței directe a actului artistic, măsurile preconizate de Comitetul Executiv al C.C. al P.CJL vor acționa salutar, a- ducînd pe deplin literatura în matca ei firească — aceea ai cărei izvor, dar și deltă se af,ă în sensibilitatea omului contemporan. Fără a nega o clipă serioasele și prețioasele acumulări din proza, poezia, dramaturgia și critica ultimilor ani, trebuie să constatăm și faptul că, nu de puține ori, îr-săși rațiunea de a fi a literaturii — comunicarea, cunoașterea, influențarea — era eludată, ciudat, in numele... progresului și înnoirii artistice. Ar fi, evident, o greșeală gravă dacă am repudia tot ceea ce s-a scris și s-a publicat sub eticheta comună de .experiment* (etichetă, de altfel, adeseori aplicată eronat) ; anumite sondaje in profunzime, numeroase explorări in zone greu tangibile ale sufletului uman rămin, pentru literatură, ciștiguri certe și te- zaurizabile. Inacceptabilă este însă proliferarea acelor creații care, sub aripa mult prea o- crotitoare a așa ziselor .căutări”, au investigat cu osirdie în gol, cheltuind zadarnic atît energia scriitorului cit și — mai ales — pe aceea a cititorului. Aici s-ar fi cuvenit să se exercite cu fermitate actul critic, și exact aici critica s-a dovedit a fi tolerantă, șovăitoare, lipsită de criterii ferme. Cronicarii evită să concluzioneze indiferent în ce mod, cronicile se încheie, invariabil, cu un citat neutru (de altfel, maladia citatomaniei este un reflex clar al lipsei de opinie ; „scuturînd” unele cronici de povara citatelor ai surpriza să 

că în școli și facultăți.Școala stă la temelia formării conștiinței noi, atît în domeniul etic și moral socialist, cit și în domeniul deprinderii noilor date ale revoluției științifice și tehnice.Tovarășul Ceaușescu ne arată că trebuie ridicat spiritul de răspundere și rolul cadrelor didactice în formarea politico- ideologică a elevilor și studenților. Planurile de învățămînt și programele analitice ale disciplinelor de științe sociale, trebuiesc bine cîntărite și ele vor primi girul Secretariatului C.C. al P.C.R. Măcar o treime din programele cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice trebuie să cuprindă informare politică și dezbatere i- deologică și educativă.La Universitatea din Iași, propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt integral însușite. Ele vor fi aplicate neabătut imediat în acele sectoare care se pretează la aceasta, iar în toate celelalte sectoare ale educației, vor fi puse în aplicare total. începînd cu noul an școlar 1971—1972.Toate cadrele didactice și ca- d-ele de conducere ale Universității ieșene vor căuta mai intens și profund să dea viață propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la educarea politieo-ideologică a tineretului studențesc, propuneri de factură unică și care privesc a- sigura-ea unui viitor 'luminos Patriei.
Prof. ION CREANGĂ Rector al Universității din Iași 

constați că rămine doar o biată nouță evazivă...) iar cititorul, uerutat, ajuns la ultimul rînd al cărții, este nevoit să-și pună o întrebare pe cit de simplă, pe atît de firească : „ei, și ce ?“. Literatura lui „ei, și ce“ mi se pare a fi aidoma norilor care-și poartă umbra peste șesuri fără a slobozi atît de așteptatele picături de ploaie mănoasă. In afara existenței umane, progresul rămine o noțiune inoperantă, un simplu termen de dicționar ; mai poate fi atunci, oare, socotit drept factor al progresului în artă căutarea vagă, informă și incoloră, lipsită tocmai de vitalitatea și viabilitatea conferite de confruntarea cu autenticele probleme ale umanității contemporane ? Dar și mai grav este faptul — remarcat pe bună dreptate de către Secretarul General al Partidului — apariției unor lucrări al căror mesaj se sustrăgea rigorilor ideologiei noastre, promovînd concepții artistice vădit retrograde. Ințele- gînd exact sensul indicațiilor Partidului — indicații care au fost cu claritate înfățișate încă în documentele Congresului al X-lea al P.C.R. — scriitorii sînt invitați să mediteze asupra sensului primordial al trudei lor. Și nu poate fi decit salutar Îndemnul adresat scrisului nostru de a se apropia de marea problematică a vremii pe care o trăim și de a o examina lucid. prin prisma filozofiei marxist-leniniste. Este singura cale posibilă și ea se situează detașat deasupra tuturor modelor și modelelor. In afara sincerității, literatura adevărată este imposibilă — iar Partidul ne cheamă să cercetăm direct, responsabil, sincer, matur, partinic, realitatea noastră socialistă. să-i deslușim articulațiile intime, resorturile entuziasmului convertit mereu In optimism tonic și profund, să semnalăm trecătoarele pete de umbră din universul luminos al socialismului, să așezăm în centrul atenției mereu și mereu omul, făuritorul tuturor bunurilor materiale și spirituale. Varietatea și diversitatea infinită a stilurilor trebuie însă să se subsumeze creator unei singure ideologii — celei marxiste. „Sîntem pentru diversitate de stiluri și forme în creația literar-artistică” — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Dar, așa cum am spus și mai îna
inte, concepția, ideologia, tre

buie să fie una singură — i- deologia și concepția revoluționară a clasei muncitoare. Arta trebuie să servească unui singur scop : educației socialiste, comuniste. In acest sens, sîntem pentru cea mai largă libertate de creație, pentru cea mai largă exprimare a imaginației, dar în spiritul concepției noastre despre lume și viață". Mînui- torii condeiului nu pot să răspundă decît „prezent” la această chemare mobilizatoare, în- țelegînd că opera lor își poate asigura un ecou reverberat în timp nu sărind peste problematica epocii contemporane, ci dimpotrivă, dezbătînd-o cu responsabilitate comunistă. A vedea în măsurile preconizate de către Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. o anume „întoarcere" la momente și mentalități literare depășite este, evident, o nesfîrșită eroare — fie și pentru simplul motiv că spirala evoluției noastre continue exclude posibilitatea revenirii în dreptul reperelor peste care am trecut. Singurul sens în care ar putea fi acceptat termenul de „întoarcere" este, cred, unul figurat : acela al întoarcerii scriitorului la a- devăratele sale unelte, consacrate ca viabile prin decenii, secole si epoci. De aici și pînă la reînvierea schematismului facil, boală a copilăriei literaturii, calea este enormă — iar
NOBILACred că documentele de mare importanță privind îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninis- tă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, apar într-un moment foarte caracteristic al vieții noastre artistice. Aș vrea să mă refer doar la un singur domeniu cel al artelor plastice în care România a dat nume de o rezonanță nobilă, înscriindu-se toate într-o serie viguroasă, care a însemnat, de fapt, contopirea cu spiritualitatea românească de-a lungul timpurilor, cu tot ce poporul nostru a avut mai frumos, mai înălțător, mai durabil. Este vorba deci de o artă cu vechi tradiții realiste, un realism de o frumusețe asemănătoare cu cea a artei anonime făurite măiestrit pe meleagurile noastre. Această tradiție a fost preluată, în elementele ei fundamentale, bineînțeles cu mijloace de expresie modificate, caracteristice e- pocii în care trăim, de către noua artă plastică românească. Desigur, au fost etape în care, inevitabil, au existat dibuiri și experimentări de dragul experimentărilor, au fost etape în care s-a căzut dintr-o extremă în alta, dar firul constant realist, preluat din arta românească tradițională, a fost păstrat și cred că în prezent arta plastică românească cunoaște un moment de așezare, de conso-

MUNCA-MODALITATE
DE INTEGRARE SOCIALĂPropunerile de măsuri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea muncii politico-ideologice vin să dea răspuns unor probleme social-educative de o mare acuitate, care frămîntau lumea modelatorilor de caractere din incintele școlilor noastre de toate gradele.Există în aceste propuneri — care cuprind întreaga activitate culturală a țării — un puternic suflu de umanism, menit să angajeze întreaga personalitate a educatorului, chemat acum să acționeze mai decis și mai avizat pentru a crea convingeri mai durabile în conștiința tinerilor, că poporul nostru a dovedit în toate manifestările sale spirituale, în întreaga sa conduită de-a lungul veacurilor, echilibru, bun simț și sănătate morală și că avem datoria să milităm pentru consolidarea acestor virtuți — temelie a biruințelor noastre.Sîntem îndemnați — în același spirit realist ce caracterizează întreaga activitate a partidului — să întărim și în rîndurile tineretului nostru simțul răspunderii, pe care să-l dovedească mai ales în fapte, adică în seriozitatea muncii, înțeleasă nu ca un mijloc mai mult sau mai puțin anevoios de obținere a unui titlu, ci ca rațiunea însăși a existenței, ca modalitate 

condeiele adevărate și lucide vor ști să reziste tentației minimei rezistențe, înțelegînd și aplicînd indicațiile Partidului în sensul lor profund și adevărat. Ascultînd — la Consfătuirea consacrată muncii ideologice, activității politice și cultural-educative — cuvintele Secretarului General al Partidului, precum și intervențiile participanților la discuții, mi-am dat seama încă o dată cit de mult sînt așteptate cărțile anilor noștri, cu cită prețuire și stimă înconjoară Partidul comuniștilor actul delicat al creației artistice, cît de mult înseamnă scrisul nostru în contextul național și international, unde este chemat să înfățișeze un nesecat tezaur de gîndire și sensibi'itate particulară, grefat pe fondul etern uman al marilor sentimente, aspirații și idealuri. Sînt convins că măsut rile preconizate de Partid se vor converti într-un climat fertil pentru toți cei care consideră literatura un act responsabil și ferm angajat, o prețioasă cale către inima contemporanilor noștri, făuritori ai socialismului pe străvechiul pă- mînt românesc.
MIRCEA RADU IACOBAN Secretar al Asociației scriitorilor din Iași

MENIRElidare a unor valori, a unor criterii. Toate acestea răspund aspirațiilor de frumusețe ale poporului nostru, aspirații cu o largă deschidere către luminozitate și optimism.Expozițiile jubiliare din a- ceastă primăvară, închinate partidului, au demonstrat de fapt ceea ce am încercat să arăt pînă aici doar în cîteva cuvinte. S-a demonstrat, odată în plus, că arta poate răspunde unor comandamente majore ale vieții contemporane românești, construcției socialiste. Unele teme de mare gravitate, de profundă angajare a conștiinței contemporane, au stimulat actul creator, și astfel am putut înregistra în mai toate aceste expoziții jubiliare opere valoroase.Iată de ce cred că noile documente, supuse de către partidul nostru dezbaterii largi, documente care vizează îmbunătățirea structurală a muncii politico-ideologice, găsesc artele plastice din țara noastră într-un moment propice, într-o fază care înseamnă de fapt consolidarea unor valori care răspund aspirațiilor generale.Arta noastră trebuie să fie, înainte de toate, un bun al tuturor celor care înalță acum o țară, care făuresc un viitor.Să fim Ia înălțimea acestei meniri de o rară noblețe I
CORNELIU IONESCU pictor

firească de integrare socială în efortul comun spre progresul umanității.Sîntem de asemenea îndemnați să cultivăm într-o măsură mai mare la tinerii noștri gustul pentru frumosul izvorît din viață, comprehensiunea și prețuirea față de valorile naționale, spiritul critic, pentru ca astfel să-i ferim de derută, de experiențe sterile, de acceptarea necenzurată a „modelor" de tot felul.Avem, așadar, datoria să formăm în anii de școală, cu mijloacele științei, artei și literaturii — personalități bine conturate — și aș spune — în primul rînd oameni, care iubesc cu luciditate valorile morale fundamentale ce-au înnobilat umanitatea din timpurile cele mai vechi pînă astăzi ; oameni care gîndesc și acționează, din convingere, în spiritul acestor vajori. De aceea, consider că alături de ceilalți factori, disciplinele umaniste pot și trebuie să fie utilizate de către cei care slujesc interesele In- vățămîntului cu mai multă pricepere, cu mai mult tact si poate, cu mai multă însuflețire — pentru a contribui e- fectiv la traducerea în fantă a măsurilor propuse de secretarul general al partidului.
prof. AURA STOLERJU



FINALITATEA SCRISULUI NOSTRULiteratura a fost și rămîne o sinteză strălucită a spiritualității unui popor, prin cărțile ei a cristalizat, din fiecare epocă, tot ce avea să rămînă tezaur de omenie și frumusețe pentru urmași, tot ce putea sluji aspirația spre puritate și înălțime a contemporanilor. Chiar dacă în cetate scriitorul nu s-a bucurat întotdeauna de un statut pe măsura dificilei și nobilei lui misiuni, el, cu foarte puține excepții, a acționat pe direcția progresului, și-a identificat atitudinea și idealul cu cele ale colectivității, ale poporului căruia i-a aparținut, și-a dorit cuvîntul un ajutor și un plus de frumusețe pentru semenii săi.Secolul nostru atît de frămîn- tat și sfîșiat de neliniști și războaie, dar mai măreț decît oricare alt timp din istoria umană, cînd speranțele și aspirații- ~~ Ie altor și altor milioane de oameni se concretizează sub înfățișarea celei mai drepte orîn- duiri — orînduirea socialistă — responsabilitatea scriitorului are o mai mare încărcătură, ceea ce semenii lui așteaptă de fa el stă mai mult sub semnul exigenței. Marile prefaceri ale timpului nostru au impus scriitorului imposibilitatea de a se sustrage realităților imediate, a- propierea muncii sale specifice de politic, de tot ce reprezintă societatea la un moment dat. Puțini se mai îndoiesc astăzi de faptul că literatura înseamnă în primul rînd comunicare, iar această comunicare presupune angajarea în slujba unor idei, a unui ideal uman. Pentru noi, scriitorii acestei țări și acestui prezent, dezideratul respectiv înseamnă comunicarea realității socialiste, slujirea idealului socialist, încadrarea în uriașul efort de edificare a noii orînduiri pe care poporul o susține cu atîta pasiune si inteligență. Mai mult ca oricînd ne dăm seama că împerecherile noastre de cuvinte si de gînduri încredințate tina- rului. cît ar fi ele de rafinate Si măiestrite, dacă vor fi lipsite de acel fluid inefabil al o- menescnluî etern, de nermanen- ța vieții reale cu toate comnle- xele ei nrobleme pe care le ridică concretizarea socialismului pe pămîntiil românesc, nu vor nutea să alcătuiască decît un univers minor, fals, resnms atît de contemnorani cît <■! rîo VOT- TDOStP^i. 'M’ai’îî
lnnTfn Tnvintă. cu ajutorul cărților lor. de la cronicari si nînă la scriitorii primei jumătăți din a cest secol. o»i*em reconstitui zbuciumata istorie a DOnorului român, asniratia tai nermanentă sere indenendentă ri libertate, gțndnl lui d-ent si bun de o— menie. Cu atît mai mult acum, ta condițiile acestei orînduiri pe care poporul șî-a ales-o și pe care o desăvîrșește. rostul scriitorului, responsabilitatea cuvîntului-artă capătă întreaga sa plenitudine. In acest sens, decurgînd din direcțiile stabilite de ultimele două Congrese ale partidului, propunerile fă- J cute în recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la activitatea politico-ideologică, de educare marxist-leninistă, vin să ne amintească și nouă, scriitorilor, că misiunea noastră este aceea de a sluji cît mai bine patria a cărei fii sîntem, partidul — forța care a descătușat uriașele energii de inteligență și omenie din această țară. Măsurile preconizate de către secretarul general al partidului și aprobate unanim de întregul popor, nu înseamnă o întoarcere spre practica măsurilor administrative în domeniul literaturii în special și al ideologiei în general, nu înseamnă concesii făcute schematismului și dogmatismului. Gîndul la o astfel de întoarcere ar însem-

na o minimalizare a marilor idei impuse în programul partidului, și în ultimă instanță o calomnie venită de la inși care niciodată n-au înțeles eforturile nemaipomenite spre bunăstare și omenie ale acestui popor.Dacă în ultimii șapte-opt ani literatura română a dat incontestabil valori, cărți aflate sub semnul perenității, acest fapt se datorește climatului de înțelegere și respect pe care l-au avut și îl au scriitorii din partea partidului, nenumăratelor discuții și întîlnirea pe care conducerea de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-au avut cu scriitorii. însuși partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu a pornit și a susținut lupta împotriva oricărei îngustimi de vederi, oricărei practici nocive, de izolare si închistare, de înfrînare a dezvoltării multilaterale a personalității artistice. în acest sens, în recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative, se trebuie să gur scop : comuniste.tem pentru tate de creație, pentru cea mai largă exprimare a imaginației, dar în spiritul concepției noastre despre lume și viață". Diversificarea literaturii astfel înțeleasă nu înseamnă diversificare ideologică, după cum dialogul cu literaturile altor țări nu reprezintă o preluare neselectivă de forme și idei, imitare inutilă, pastișă care de fapt înseamnă sucombarea oricărei literaturi aflate sub acest semn. Nu putem vorbi de o întoarcere la acele practici nocive oricărui domeniu, inclusiv literaturii, ci de o situare mai precisă, mai plină de franchețe pe poziția ideologiei partidului nostru, a marxism-leninismului, pe poziția valorii autentice și a sobrietății. Avem strălucite tradiții în această privință, avem în față exemplul marilor noștri cărturari, slujitori devotați ai poporului, avem întreaga luptă a comuniștilor care, con- ducînd acest eroic și talentat popor, au adus României o o- rînduire mai dreaptă, o independență reală, un prestigiu internațional fără precedent. Noi scriitorii nu vom uita niciodată un fapt de o deosebită însemnătate, hotărîtor pentru condiția noastră de om și scriitor : independența țării înseamnă indeoender.ța scrisului nostru, prestigiul ei este și prestigiul cărților noastre. De aici marea respona'ibilitate ce ne revine, de aici dorința vie de a da glas prin atitudinea noastră, prin scrisul nostru, programului de partid. Numai astfel literatura ce o facem -va contribui — cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — la modelarea unui tip înaintat de om, gata să lupte pentru fericirea, libertatea și independența patriei sale, pentru cauza socialismului, pentru pace și prietenie între popoare".Mă gîndesc acum, ca întotdeauna, la confratele de scris, la luptător, nu spectator, la cel cu spirit de inițiativă și responsabilitate istorică și nu la cel care se încîntă singur de împerecherile cuvintelor sale. Mă gîndesc la prezența mai vie a scrisului nostru în această uriașă și omenească realitate care este patria noastră socialistă ; ei, celei de astăzi și celei de mîine, sîntem datori să-i dăruim tot ce avem mai bun și mai frumos în sufletul și talentul nostru.

precizează : -Artaservească unui sin- educației socialiste. In acest sens, sîn- cea mai largă liber-

CORNELIU ȘTEFANACHE

ȘTIINȚELE SOCIALE NIVELUL
ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE
A PARTIDULUI!formarea și dezvoltareaIn conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pe lingă schimbările rapide și profunde din viața materială a societății, un rol la fel de important îl are și activitatea politico-educativă desfășurată de partid. In condițiile etapei actuale de dezvoltare a țării noastre rolul activității politico-ideologice «crește tot mai mult. O expresie elocventă a necesității sporirii rolului muncii ideologice

pectele majore, abordate în acest document, îl constituie predarea științelor sociale. Așa cum reiese din aprecierile conducerii superioare de partid, din consfătuirea care a avut loc zilele acestea la Comitetul Central, activitatea în acest domeniu a cunoscut, în ultimii ani, importante îmbunătățiri. Științele sociale și-au adus contribuția la crearea unui climat politico-ideologic corespunzător dezvoltării societății noastre, la educarea în spiritul ideilor marxism-leninismului creator promovat de P.C.R. In același timp, trebuie să recunoaștem cu toată seriozitatea că activitatea din domeniul științelor sociale nu s-a ridicat întotdeauna si în toate laturile sale la nivelul activității ideologice a partfcta- dui nostru, la nivelul exigențelor etapei actuale, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Cadrele didactice care îsi desfășoară activitatea ta acest domeniu nu si-au adus, re măsura forțelor lor. contribuția la abordarea si dezbaterea teoretică a celor mai stringente probleme leea-e de practica construcției socialismului ta tara noastră Nu au taat ta suficientă măgură o atitncfine combativă, fermă, la cursuri, seminarii. în presă, față de unele influențe strătae, față de poziții si mentalități retrograde. In anumite împrejurări, s-a confundat lunta împotriva inerției, a închistării, care fri- nează dezvoltarea gîndirii creatoare, cu slăbirea fermității Si principialității partinice, cu atitudinea tolerantă, îngăduitoare față de ideologia străină. Este însă un lucru evident câ în concepția partidului nostru lupta împotriva viziunilor simpliste. vulgarizatoare marxism-leninismului,

ridicat into'

asupra preocu-

îl constituie documentul, de o excepțională importanță, adoptat la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Acest document izvorît dintr-o cunoaștere adîncă a realităților țării, reflectă într-o manieră exemplară cerințele actuale ale îmbunătățirii întregii activități ideologice.Nota distinctivă a ansamblului de măsuri este caracterul său concret. Unul dintre

parea pentru însușirea a tot ceea ce apare nou în gîndire, în știință, în cultură, pentru o largă receptivitate față de ideile novatoare, înaintate, nentru lărgirea dialogului cu alte curente de gîndire, ru înseamnă diminuarea spiritului critic, a fermității ideologice, ci. dimpotrivă, afirmarea cu hotă-Pe și consecvență a concepțiilor noastre desDre lume și viață, a pozițiilor politice ale partidului nostru. Este o datorie de onoare a cadrelor din domeniul științelor sociale de a cultiva o atitudine demnă, patriotică, devotamentul față de patrie și

O

rtesă c<4aboreze mai activ eu ordin institute si facultăți. cu A- sociațri’e de studenți. ta inițierea. organizarea si desfășurarea unor acțiuni si forme eficiente de "ducație politico-ideologică. In felul acesta cadrele de la catedrele de științe sociale își vor face mai mult simțită prezența în realizarea sarcinilor trasate de partid în munca politico-ideologică din institutele de învățămînt superior.

iuni

Conf. dr. I. GRIGORAȘSecretaral Comitetului de partid pe Centrul Universitar Iași
RESPONSABILITATEA

CIVICĂ A SCRIITORULUIPropunerile de măsuri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, răspund unor certe și urgente cerințe ale momentului actual al dezvoltării societății noastre. Avîntul industrializării, transformările ample din viața satului contemporan cooperativi- zat, noile relații stabilite între toți cei care muncesc în domenii diferite — presupun o activitate politico-educativă mai intensă. avînd obiective precise, legate de perfecționarea vieții sociale. Mase mari de oameni ridicate la un standard nou de viață, corespunzător progreselor înregistrate în tehnică. în economie, industrie, un tineret tot mai numeros care se îndreaptă spre profesii atît de numeroase, astăzi — reprezintă imense rezervoare de energie umană de care atlrnă în bună măsură viitorul. De aceea, față de succesele dobîn- dite pină in prezent, sub conducerea gloriosului partid comunist, față de implicațiile multilaterale ale noilor trepte ale culturii materiale și spirituale a ponorului și a țârii noastre, o activitate educativă mal fermă, un spirit de răspundere mai accentuat, conștiința limpede a integrării fiecărei acțiuni a noastre, în sfera unor eforturi comune dedicate progresului — sînt elemente salutare menite să asigure perfecționarea continuă a societății.Partidul nostru a acordat permanent o atenție deosebită a- cestor preocupări larg educative, subliniind că succesul lor depinde de intensificarea pregătirii politico-ideologice în spirit marxist-leninist. Au fost

combătute în diverse rînduri unele acte antisociale care parazitează raporturile între indivizi. Prin toate acestea, partidul a dovedit adîncul spirit umanist de care se călăuzește. Recentele propuneri adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al C.C. al P.C.R. prefigurează o acțiune mult mai sistematic condusă în același sens. Sînt prevederi de o deosebită valoare care își vor găsi expresia în perfecționarea climatului moral al societății noastre.Experiența a dovedit că, în acest context, literatura, arta, știința ca și pildele ne care le dau marile personalități ale culturii au un rol de mare însemnătate. Ca atare, responsabilitatea civică, a scriitorilor si a oamenilor în artă, se cere întărită. în spiritul intereselor societății noastre si a marilor tradiții ale culturii românești. A susține, ta continuare, așa cum răreau a <mede unii, că se poate scrie poeme centru viitorime fără a notes fi îm-ă-tăst*ă și eo-'**mooranî’or. a că "ta viziuni ta«c>,:*e eo orice -met In ama talăturiiriî mbl’cubri sîde-st tacă Posit de rece-, a.î vita te. ta- se°mnă. re-r-n creatori a aleve calea sterilității. dă-mtad ta fond progresului eultnrfl. Nu mă îndoiesc că măsurile prevăzute vor stimula interesul tuturor oamenilor muncii, constituind premizele unui larg curent de opinie. Tineretul nostru, ta mod deosebit, — toți oamenii muncii au a mulțumi conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija ce ne-o poartă, pentru grija ce o manifestă viitoarelor generații, patriei noastre socialiste.
N. BARBU

0 EXCEPȚIONALĂDOCUMENTE DE
VALOARE PENTRU ACTIVITATEA 

INSTRUCTIV EDUCATIVĂ DIN SCOLIRecentele propuneri de măsuri făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate în unanimitate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. privind activitatea educativă a tuturor oamenilor muncii, cit și Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei sînt documente deosebit de importante și pentru cadrele didactice din învățămîntul de toate gradele, deoarece ridică probleme strîns legate de procesul instructiv-educativ și cer imperios lichidarea unor carențe existente în învățămîntul din țara noastră.De fapt, măsurile ce se impun a fi luate de urgență și cu tot simțul de răspundere au fost, în parte, pregătite de unele acțiuni inițiate deja în școlile noastre. Am nutea aminti : activitatea productivă, introdusă ca obiect de învățămînt, legă- as_tura cit mai strînsă a învăță-

mîntului cu practica, angajarea mai concretă a elevilor în cercurile tehnice, participarea mai largă a acestora la acțiunile social-patriotice, vizitarea întreprinderilor și cunoașterea proceselor tehnologice etc. Firește, toate aceste acțiuni, u- neori manifestate prea timid, vor trebui să fie perfectate și completate cu alte forme ce se desprind din documentele amintite.Din păcate, nu în toate școlile aceste acțiuni și-au găsit rezolvare la nivelul posibilităților, nu peste tot s-a pornit de la ideea integrării sociale a elevilor prin aceste variate și multiple forme instructiv-e- ducative. Fără îndoială că realizarea acestor cerințe este legată de specificul școlii, a cadrelor didactice, de orientarea conducerilor de școli.Pentru ca optica și orientarea pedagogică să fie dintre

cele mai avansate, cadrele didactice vor trebui să-și perfecționeze pregătirea profesională și să-și ridice necontenit nivelul politic-ideologic. De rezolvarea acestor două imperative depinde calitatea muncii educative desfășurată de noi, simțul responsabilității civice, spiritul militant al cunoștințelor predate. Rămășițele ideologiei burgheze, existente ta mentalitatea unora dintre noi, intr-un mod sau in altul, pot fi înlăturate r.umai dacă ne însușim temeinic politica partidului nostru și dacă r.e integrăm cu fermitate cerințelor acestei politici — politică ce reprezintă interesele «lașelor populare. Etica comunistă este sîr.gu-a care ne poate dirija ta mod sănătos toate acțiunile noastre. care dezvoltă spiritul militant, care ne im- prTT*^ O fri»i tar»dară, ta ceea ce prrveste educarea elevilor ta spiritul patriotismului socialist, al devo- tame-.tuh.-i fată de nateie, al dăruirii fată de muncă.Neclaritățile din mintea unor elevi, lipsurile pe care le au unele lecții din manuale și mai ales actul de convingere și de argumentare a problemelor transmise elevilor nu pot fi rezolvate de un educator care nu are un nivel ideologic ridicat, care nu este la curent cu politica partidului nostru, care nu se integrează cerințelor a- cestei politici.Din pacate, nu toate cadrele didactice înțeleg sensul acestui mare adevăr, răminind cu impresia că este suficient să fii pregătit profesional pentru a corespunde cerințelor actuale ale învățămîntului — uitînd câ activitatea politico-educativă este inseparabilă operei de edificare a socialismului.Acțiunile prin care unele cadre didactice au fost angajate să-și ridice nivelul ideologic și politic nu au fost întotdeauna organizate și conduse în așa fel îneît de Ia aspectele teoretice să se treacă la dezbaterea concretă a temei, legată de problemele specifice școlii respective, făcîndu-și loc astfel în ținuta acestor întîlniri formalismul și excesul de teoretizare. In felul acesta a apărut și discrepanța între problemele discutate și practica participanților. Avem sarcina să facem educația ateistă a elevilor, mai există cadre didactice care rămîn adesea indiferente la unele manifestări ri atitudini ale arestora, denunțăm modul de vîată capitalist, însă ținuta noastră vestimentară și capilară este vizibil determinată de moda apuseană, Atrăgîndu-î atenția unui cadru didactic din comuna Scînteia asupra ținutei sale care influențează negativ asupra e- '°vîlor, acesta a invocat constituția care asigură libertatea -otgtenfior. ri>are astfel de -libertăți* anără constituția noastră ? De ce unii dintre noi, sub motiv că sîntem oameni moderni. împrumutăm cu ușurință moda apuseană st nu ne străduim să găsim mijloace modeme în predarea obiectului respectiv, să punem în practi

că procedee noi care să facă să crească eficiența lecțiilor ? Oare decența și bunul simț, e- chilibrul și simțul măsurii — în comportare eît și în ținută să fie învechite și incompatibile cu viața contemporană ?In actul educațional un rol esențial îl are exemplul personal al profesorului. Este un adevăr verificat faptul că majoritatea cadrelor noastre didactice influențează pozitiv a- supra elevilor și prin ținuta lor, prin comportarea corectă in școală și în afară de școală. De ce însă față de acei, foarte puțini dintre noi, care sfidează regulile bunului simț, care încalcă etica comunistă, colectivele didactice rămîn indiferente, tolerînd astfel cosmopolitismul, linsa de disciplină. conduita necivilizată ?Nivelul politic scăzut al unora dintre noi generează toleranța și nepăsarea fată de unele manifestări nesănătoase ale e- levilor — și de ce să nu recunoaștem — față de comportarea incomnatibilă cu etica profesională a unor cadre didactice, acordîndu-le concesii „generoase*.Documentele amintite denunță cu vigoare aceste manifestări șl comportări nedemne, străine Ideologiei clasei muncitoare, care și-au făcut loc în concepția unora dintre hoi, tineri sau vîrstnici, și cer grabnica lichidare a acestor racile. Firește nu numai prin măsuri administrative se poate îmbunătăți această situație. Fduca- tia este un proces de durată care cere multă competentă, mult tact și mai ales multă dăruire șl la aceste cerințe putem ajunge numai de pe poziții ideologice avansate.In acțiunea educațională, fără a deține monopolul, școala are un rol important. In consecință, cadrelor didactice, conducerilor școlilor, organizațiilor de tineret le revin sarcini importante. Exigență față de elevi, dar în primul rînd față de noi înșine, atenți și înțelegători față de vîrsta elevilor, raționali și u- mani prin măsurile pe care ie luăm, disciplinați și corecți în procesul educațional, interesați și pasionați de profesiunea noastră, dar și de pregătirea e- levilor combativi față de oricare manifestare nesănătoasă — fără îndoială că vom reuși să realizăm un învățămînt științific, care să aibă la temelie spiritul militant și partinic și care va duce la integrarea socială a tineretului nostru școlar, la participarea conștientă și activă a lui în opera de edificare a societății socialiste.Documentele respective nu se rezumă numai la a da indicații asupra căilor prin care se vor înlătura lipsurile din munca ideologică-educativă — ele sînt și un apel vibrant, de o înaltă ținută patriotică, la conștiința, la responsabilitatea socială a e- ducatorului, care trebuie să se angajeze cu pasiune în nobila misiune de instrucție și educație a tineretului.
Prof. STERIE RĂDOI

cronica O 3



MELOSUL ENESCIAN
Ca și in cazul muzicii popu

lare românești, creația lui E- 
nescu se conturează dintr-o 
sensibilitate aparte, dintr-o stare contemplativă lirică 
(expresia aparține lui G. Bă
lan), ce se constituie ca mo
dalitate de contact cu lumea 
proprie sufletului românesc. 
Sîntem tentați să afirmăm chiar 
că muzica lui Enescu poartă 
amprenta aceluiași vis pluti
tor peste lume, aceleiași aspi
rații ce îl făcea pe păs
torul Mioriței să accepte cu 
seninătate contopirea cu li
niștea și armoniile totale ale Firii. La Enescu, impulsu
rile acestui sentiment de co
muniune intimă, de supremă 
adorație a naturii (care nu
mai în mod eronat se pot con
funda cu fatalismul), agită, 
sau dimpotrivă calmează con
tururile melancolice ale unui 
mare număr de lucrări, dă- 
ruindu-le cînd măreția im
presionantă a piscurilor bătu
te de furtună, cînd pacea a- 
dincă a apelor.Astfel Preludiul la unison 
se încheagă ca un imens flu
id melodic ale cărui adîncuri 
sînt irizate de aceeași triste
țe difuză a dorului. Mai mult 
decît atît, lucrarea pare să 
se constituie ca o veritabilă 
imagine a lumii văzută cv 
ochii țăranului, ai acelui om 
simplu, trăind în ordinea firii, 
pe care o cunoaște și o ac
ceptă intr-un fel al lui. Dacă 
exclude scepticismul el ex
clude și iluzia amăgitoare, 
fără a ignora elementul dur 
sau misterios, spunîndu-și că 
acolo sînt închise rosturile 
mari ale lumii, pe care chiar 
dacă nu le înțelege, sau nu 
și le poate desluși, nu se în
doiește de coerența și legiti
mitatea lor.

Nu prea depărtată de a- 
celași spirit pare să fie și lu
minozitatea sonatei în Re major, a cărei grație și gin
gășie amintind puritatea so
natelor scarlattiene, par să iz
vorască dintr-o înclinație spre 
nuanță și discreție, mărturi
sind măsura clasică a sufle
tului românesc. Partea a Il-a 
ne atrage atenția în mod deo
sebit. Aici este transfigurată 
o chemare spre adîncimea 
contopirilor totale cu singu
rătatea plaiurilor peste care 
sufletul rătăcește minat de 
aceeași neliniște tainică a do
rului. Maniera aproape mo- 
nodică în care se etalează 
partea pianului amintește de 
culoarea nostalgică a fuliere- 
lor păstorești, culoare insinu- 
înd o ascunsă vocație a tra
gicului. Vocația aceasta nu va 
întîrzia să se afirme plenar 
in Oedip, capodopera creației 
enesciene.

Pentru ascultător, fascinația 
muzicii lui Enescu ascunde 
surpriza descoperirii unui de

mers prin care compozitorul 
reconstituie o realitate spiri
tuală cu totul și cu totul deo
sebită. Ea își mărturisește a- 
partenența față de ceea ce 
s-ar putea numi filozofia va
porului român. Interesant este 
de asemenea faptul că această 
lume cristalizată în evanescen
te contururi sonore poarta in 
sine parfumurile vechi ale u- 
ncr viziuni desprinse din cre
dințele și atmosfera arhaicelor 
civilizații păstorești, înteme
iate și dispărute în pămân
turile noastre. Fie în Rapsodii, 
fie în Suite, fie în opera Oe
dip sau chiar în lucrările în 
care a dispărut orice preg
nanță folcloric-națională, E- 
nescu păstrează mereu o au
ră de autentic mesager al 
unei memorii a țarinei stră
moșești. Singura explicație 
posibilă pentru acest feno
men vizează legăturile cu fol
clorul național.

Avînd obîrșii psihosociale 
multiple și ireductibile la o 
singură dimensiune sau rea
litate spirituală, cântecul 
popular românesc constituie 
cu siguranță elementul care, 
o dată cu întreaga sa com
plexitate contingențială, a in
fuzat muzicii lui Enescu pu
ritatea șt esențele unui spi
rit ancestral, cosmic. Prin a- 
ceasta se poate afirma cu des
tulă tărie că arta lui Enescu 
se vădește depozitară a ceea 
ce s-ar putea numi fenome
nul originar al spiritualității 
românești.

Abordarea unui subiect din

mitologia greacă ar putea să 
apară la prima-' vedere ca o 
abdicare și o desprindere din 
spațiul ethosului nostru fol
cloric; ceea ce totuși nu se 
întîmplă. Prin Oedip, Enes
cu se află in situația de a 
restabili și a reafirma la un 
înalt nivel artistic existen
ța unor trăsături comune care 
par să pledeze pentru ideea 
unor momente de interferare 
și influență ce ar fi avut loc 
intre cultura vechilor thraci 
și cultura greacă. Ca și et- 
hosul nostru folcloric, mitolo
gia greacă se vădește în mod 
asemănător tributară aceluiași 
sentiment profund al natu
rii. Cosmosul antichității e- 
line ca și cosmosul folcloric 
românesc se profilează ca o 
lume de simetrii, nu de con
traste, nu de disonanțe, o 
lume în care omul se lasă 
structurat de perfecțiunea și 
armonia firii. Oedipul enes- 
cian amplifică ecoul unor 
straturi arhaice, ecoul unui 
orizont spiritual primar tn 
care își găsesc filiații ambe
le culturi. Istoria și legendele 
afirmă că tragedia greacă 
s-ar fi născut din cultele lut 
Orfeu, Eumolp și Dionysos 
aduse din Thracia. Se pare 
că tot din cultul lui Diony
sos și din ideea nemuririi 
thracice s-ar fi înălțat și e- 
dificiul filozofiei platonici. 
Geometriile severe și înaltul 
grad de spiritualizare al ar
tei thracice par să fi influen
țat cultura vechilor greci 
și nu este improbabil ca ar
moniile și luminozitatea spi-

CONSTANTIN C. STAHI : „Portret de femeie"

CARTEA DE ARTĂ

ISTORIA TEATRULUI ROMÂNESC («im
Primul vo-Ium din monumentala „Is

torie a teatrului în România" apărut 
în Editura Academiei prin grija unui 
colectiv condus de Simion Alterescu 
și girat de Institutul de Istorie a Ar
tei (1965) a fost discutat la timp și 
s-au ridicat o serie de obiecții, în- 
cepînd chiar de la clasificarea în 
cele două mari capitole.

După șase ani de muncă, apare 
cel de al doilea volum al acestei 
atît de necesare opere de sinteză, 
ducînd mai departe firul dezvoltării 
teatrului românesc de la 1848 pînă 
în 1918.

Consecvenți profesiunii de credin
ță exprimată în prefața primului vo
lum, autorii continuă „q privi istoria 
teatrului ca pe o ramură a istoriei 
artei, care tinde să se afirme tot 

mai mult ca o formă de cunoaștere 
a realității de pe teritoriul României, 
prin mijlocirea culturii și artei tea
trale populare, a fenomenelor de 
artă teatrală create de-a lungul 
veacurilor pînă astăzi, a personali
tăților și școlilor artistice existente".

Numai că în acest volum, auto
rii renunță la categorisirea pe orin- 
duiri politice și pătrund în miezul 
materiei propriu-zise, deci ne prezin
tă: perioada de organizare a vieții 
teatrale, adică premizele și fenome
nul în sine al nașterii teatrului în ți
nuturile românești, repertoriu și dra
maturgie, arta scenică și — în fine 
— ideile despre teatru și critica 

dramatică. In total deci patru mari 
capitole, cărora însă li se acordă o 
importanță proporționată just cu ma
terialul de inclus. De pildă, arta

ritului elin să aibă o sorginte 
în cultura popoarelor de pe 
țărmul Pontului Euxin. In 
fond vigurozitatea concluzii
lor pe care le impune trage
dia lui Oedip este foarte a- 
prepiată de concepțiile noas
tre populare cu privire la 
rosturile existenței și ale o- 
mului în lume.

In cartea intitulată O viziune românească a lumii, O. 
Papadima analiza o serie de 
mituri populare ce impun 
drept concluzie convingerea 
că divinitatea orînduiește to
tul pentru binele și fericirea 
omului. Aceasta înseamnă că 
in concepția populară divini
tatea și implicit cosmosul sint 
subordonate acestuia. Rezultă 
că, la fel ca și în tragedia 
Oedip, ele afirmă omul drept 
centru al cosmosului și al 
armoniei universale. Senti
mentul de solidaritate a o- 
mului cu natura, de integra
re și de participare a lui la 
viața cosmosului în) afara 
căreia omul nu poate exista, 
armonia universală în care el 
se simte integrat, devin in 
același timp implacabile, sim- 
bolizînd destinul. Privit prin 
prisma acestui sentiment de 
supremă adorație a naturii, 
destinul nu mai apare absurd. 
El este sunetul prin care o- 
mul intră în rezonanță cu 
lumea. Orice aluzie la fata
lism în cazul acesta nu poate 
decît să distrugă semnifica
țiile reale pe care le acordă 
aici concepția populară. Des
tinul și moartea își pierd deci 
caracterul de negație a valo
rilor umane. Sufletul româ
nesc are adîncimi mult mai 
mari pentru a nu ancora în 
pesimism. încă Herodot, vor
bind despre thraci, pe care 
ii numea cei însetați de moarte, preciza că moartea 
era considerată de aceștia ca 
bucurie și eliberare de orice 
durere, ca trecere în armo
nia supremă. Religia thracică 
afirma existența, nașterea din 
păcat ca o decădere a sufle
tului din condiția perfecțiu
nii sale, fapt care confirmă 
paradoxal ideea morții ca 
poartă spre nemurire. Trage
dia enesciană pare să nu fi 
pierdut nimic din acea veche 
atmosferă spirituală. Ea dez
văluie un ritual de purifi
care, încifrînd sensul adine 
al forței umane în fața des
tinului.

Legăturile acestea de su
flet ale Oedipului enescian 
cu spiritualitatea originară a 
poporului român sînt validate 
și de legăturile partiturii mu
zicale cu melosul folcloric. 
De aici sentimentul de auten
ticitate pe care îl degajă ar
moniile lui. în procesul mile
nar de închegare a fondului 
muzical românesc-folcloric, 
sonoritățile cîntecului au con
servat acea energie ascunsă 
pe care muzica, mai mult 
decît cuvîntul, o păstrează 
dintr-o ancestrală simpatie cu 
gestul ca materializare a u- 
nor reacții față de miracolul 
lumii.

Autenticitatea muzicii lui 
Enescu. își găsește deci moti
vația intr-o realitate latentă 
pe care vremurile au acumu- 
lat-o in sonoritățile muzicii 
românești.

dan anghelescu

scenică se bucură de o dezvoltare 
largă, iar ultimul capitol include ac
tivitatea nu numai a criticilor tea
trali propriu ziși, ci și a scriitorilor 
care s-au ocupat despre spectacole, 
începind bineînțeles cu Eminescu.

In ansamblu, volumul al doilea a- 
pare mult mai aerat decît primul, 
mai la obiect și deci mai util ca 
ghid de consultat privind orientarea 
intr-o atît de vastă și variată bi
bliografie.

Autorii au ambiționat nu o înși
ruire cronologică și referiri de is
toriografi neutri, ci încearcă a rea
liza judecăți de ansamblu și ca
tegorisiri chiar în cadrul aceleiași 
opere (Alecsandri, Hașdeu, Cara- 
giale etc.). De asemenea, reușesc 
o încadrare a genurilor în contex
tul general cultural, justificînd evo
luția dramaturgiei noastre și anco
rarea ei în contextul mișcării tea
trale mondiale. De aceea o consi
derăm o lucrare de bază cu re
feriri pertinente, foarte utilă nu 
numai specialiștilor și care merită 
discutată cît mai pe larg.

AL. ARB.

cronica plastică

VOLUPTATEA CERAMICIIRecunoscînd în Lucrcția Filioreanu-Dumitrașcu un artist stăpîn pe ceea ce obișnuim a numi tehnică sau meșteșug, am urmărit cu mult interes căutările sale din ultimii ani privind modalitatea exprimării. De fiecare dată, am avut impresia că sculptorița aceasta ambiționează dincolo de puterile sale, răminind cu un tel de nostalgie a ceea ce incă n-a reușit să dea plenar.. Actuala sa expoziție din sala Galeriilor de artă din Iași, deși are un aer de retrospectivă a etapelor la care ne-am referit, sau poate tocmai de aceea, o definește mai împlinit, indicindu-i totodată calea de urmat. Aceasta fiindcă Lucreția Filioreanu, ambițioasa planurilor grafiate sculptural în volute de anvergură și constructoarea unor volume sintetice ce puteau fi tributare anumitor reminiscențe, a descoperit pe parcurs voluptatea modelării lutului. E ca și cum un pictor, autor de compoziții ample, multe figurînd în decorativa oficială, ar reveni pe negîndite la jocul simplu al grafiei creionului moale.„Cîntăreața" e o simplă schiță în lut, aproape un joc, o modestă figurină, dar atît de sugestivă prin dragostea cu care degetele au mingiiat lutul. De la ea, pornește seria sculpturilor-metafore, axate pe o dominantă, stilizate ca niște sonete și acordate chiar prin cromatica sugerată lutului copt la ritmul gîndului (Baladă, Rod, Vocea pămîntului, Imn, Ecou) — toate converg spre unitatea de simetrie și economie a volumelor din „Izvor" sau din „Sărut" — lucrări ce trec dincolo de serial poematic.Lucreția Filioreanu știe cît poate solicita materialului respectiv și — pe neobservate — urcă împreună spre compoziția de anvergură (Avînt, Triumful muncii, Compoziție) reușind nebănuite transfigurări în sugerarea monumentalului pînă Ia evanescența materiei în» impunerea ideii de bază. Lutul trecut prin arta ei mo-1 delatoare prinde aripi, aruncind teluricul ori capătă rezonanțe de muzică seducătoare. Stilistă remarcabilă, ea știe să-și pună în valoare însușirea și ne cîștigă prin însușirile ceramicii ca element de înfrumusețare a universului domestic. Există o îndulcire a volumelor, adunînd lumină de peste tot și o economie a mijloacelor parcă anume în consonanță cu spațiul locativ modern, artista pledînd pentru un monumental intim, o artă prietenă, capabilă a stabili imediat afinități și a genera sentimente frumoase.Cu această expoziție, exceptînd valoarea unor sculpturi cunoscute și care solicită distanța de perspectivă, redescoperim, prin Lucreția Filioreanu-Dumitrașcu, voluptatea acelei ceramici setoase de mîngîiere cotidiană și avînd o funcționalitate care depășește pe cea a oi- beloului.Sculptura aceasta descinsă din tradiție ca tehnică și atît de modernă concepțional, trebuie așezată lingă cele mai dragi cărți ale bibliotecii noastre.
AUREL LEON

GLOSE ALECSANDRI
„Pe lîngă numeroasele reforme întreprinse în Moldova sub Domnia înălțimei Voastre și pe lîngă instituțiile care au mai cu deosebit nevoie de sprijinul Ocîr- muiril, Teatrul Românesc merită toată încurajarea, a- tît ca instituție națională, cît și mai ales ca școală morală, menită a contribui Ia țelul înălțimii Voastre.Menirea sa este de a lovi în relele obiceiuri care fac pată în societate și de a pune în iveală faptele strălucite a Istoriei patriei și simțirile cele mai nobile a omenirii. El este chemat totodată a fi un mijloc sigur de disvoltare a literaturei și prefacere a năravurilor; de și însă asemine menire folositoare au meritat a fi încurajată, Teatrul Românesc au avut a se lupta de la înființarea lui cu tot soiul de greutăți și de împotriviri care au adus mari piedici propășirei sale.Atîrnarea lui de Teatrul străin, la care au fost supus de către stăpînirea trecută, lipsa de o subvenție potrivită trebuințelor sale, prigonirile neîncetate a unei censuri aspre și nepăsarea deosăbitelor direcții ce l-au speculat, au avut pînă acum o fatală înrîurire asupra lui și l-au adus în starea unei păpușării, depărtîndu-1 de calea adevărată a artei dramatice. Cu toate acestea, Teatrul Românesc s-au făcut pentru public o trebuință atît de neapărată în cît lipsa sa este simțită de toți și mai cu seamă de acei care înțălege puternica înrîurire a Teatrului asupra societății. în privire deci a dorinței obștești și a netăgăduitelor foloase ce ar putea produce această instituție națională pe calea reformelor morale în care înălțimea Voastră dorește ca să intre (, Moldova, sublscălitul ca unul ce au lucrat necontenit atît la înființarea Teatrului românesc cît și la întemeierea lui pe prințipil de naționalitate, plecat roagă pe înălțimea voastră ca să bine voiți a-i încredința Direcția acestui Teatru pe termeni de zece ani, hotărînd și o subvenție anuală de 600 galbeni după pilda Teatrului străin.Subiscălitul, dorit a lua parte la lucrarea binelui obștesc, va contribua prin toate puterile sale la dezvoltarea acestei instituții naționale ca una ce în toate țările civilizate este puternic sprijinită de către ocîr- muiri și a cărie înflorire au fost pretutindeni unul din cele mai frumoase titluri de glorie a stăpînitorilor".Postelnic Vasilc Alecsandri20 noembrie 1854„Sfatul nostru extraordinar va lua în considerație propunerea de față, pe care o găsim foarte rezonabilă și va încheia hotărîrea sa“. Grigorie Ghica VodăȘi astfel la 15 dec. 1854 Vasile Alecsandri devine conducător al Teatrului Național din Iași.

★Renovarea caselor Alecsandri de pe strada cu același nume din Iași, în care va fi instalat și Muzeul Teatrului Național, e în curs. Notăm cu acest prilej că de fapt întreaga actuală stradă, pe partea ei stîngă, a fost proprietatea familiei Alecsandri, dar casa în cauză a rămas prin testament lui Iancu, fratele poetului. Cum însă acesta a trăit și a murit în Franța, Imobilul a fost locuit de Vasile Alecsandri și urmașele sale. De altfel, el a copilărit în această casă.După căsătoria fiicei sale a locuit însă la Copou într-o căsuță care mai există încă fiind situată peste drum de Complexul alimentar, între noile blocuri și magazinul Gostat de pe Calea 23 August. Acolo a fost vizitat de o delegație a actorilor ieșeni care îi solicitau sprijinul cu privire la noua societate dramatică, după cum povestește actorul Emanoil Manoliu în memoriile sale. Bine înțeles e vorba doar de o reședință ocazională, întrucît Alecsandri locuia propriu-zis la Mircești.Manoliu îl descrie ca un om de o ținută fizică ireproșabilă, „drept ca bradul, deși albit de ani* și — mai ales — foarte prietenos cu actorii.Păcat că însemnările lui E. Manoliu, fost actcr societar, bibliotecar al teatrului și publicist, au rămas risipite în presa vremii.



film

MINIMA REZISTENȚĂ
A DIVERTISMENTULUI (ii)

Se poate spune despre filmul mu
zical că este genul cel mai popular, gus
tat nu numai de tineret, ci de pături 
foarte diverse de spectatori. Dovadă — 
marele interes și cozile de la casă cînd 
pe ecranul unui cinematograf apare o 
comedie muzicală. E normal acest in
teres și nimeni nu-1 acuză, cu toate că 
se manifestă uneori prea zgomotos.

Filmul lui Cezar Grigoriu, împușcături 
pe portativ venea să umple un gol în 
producția ultimilor ani a studiourilor 
noastre, din care lipsise cu desăvirșire 
comedia muzicală. Publicul iși aducea 
aminte cu oarecare nostalgie de .Va
canță la mare" sau de .Dragoste la ze
ro grade" care, cu toate marile lor de
fecte, constituicu primii pași pentru fil
mul muzical românesc, pași care insă 
n-au mai fost continuați pînă la această 
£ouă încercare a lui Cezar Grigoriu.

'in păcate, în 1968, cînd apărea filmul, 
eram nevoiți să constatăm că «împuș
cături pe portativ" nu continua o expe
riență, ci o lua iarăși de la capăt.

Filmul avea unele calități, cele mai 
de seamă fiind de natură coregrafică. 
Se dansa foarte frumos, de la cunos
cutul .tropotit" al oșenilor, pînă la cei 
mai moderni pași de balet sau de dans 
pe parchet. Maestrul de balet Oleg Da- 
novschi reușea să dea dansului o ex
presie plastică deosebită, pusă excelent 
în valoare de un operator priceput ca 
Sandu Intorsureanu. Autenticitatea to
nifiantă a folclorului se împletea armo
nios cu vivacitatea dansului modern, 
toate intr-o interpretare foarte bună, 
care ne făcea încă o dată să ne în- 
credem în forțele artistice de care dis
punem și, în același timp, șă regre
tăm că acestea nu-și găsesc întotdea
una o superioară valorificare în pro
ducții cinematografice de prestigiu.

Tot un filon folcloric străbătea și în 
partea muzicală a acestei producții.

Dar, deși .comedie muzicală”, filmul 
nu valorifica nici melodii, nici cîntăreți. 
Un cuplu agreabil ca Margareta Pîs- 
laru - Cornel Fugaru se pierdea în țe
sătura stupidă de întîmplări polițisto- 
sportivo-sentimentalo-și-mai-nu-știu-cum, și 
aproape că nu li se lăsa timp să cînte. 
Singura pusă în valoare era cîntăreața 
de culoare Nancy Holloway care, deta
șată din mixtum — compozitum-ul întîm- 
plărilor comice, profita de un cadru ae
risit, propriu, in care se mișca și cinta 
excelent.

Marile defecte ale filmului stau în 
intriga lui. Oricît s-a străduit Cezar Gri
goriu să închege o acțiune, lipsa de pro- 
fesionalitate l-a trădat. încercarea îm
pletirii unor acțiuni diferite (una spor
tivă, alta polițistă și alta muzical-core- 
grafică) s-a soldat cu un adevărat ghi
veci fără sare și piper. Erau folosiți ciți- 
va buni actori de comedie, care știu cum 
să joace, dar n-aveau ce juca. O lipsă 
de inventivitate strigătoare la cer, ape
lul la situații comice răsuflate (Puiu Că- 
linescu, in travesti, de pildă), încercări 
de a parodia fără a cunoaște legile pa
rodiei, neglijarea aproape totală a unei 
logici elementare în montaj — (sub pre
textul încurcăturilor voite) — toate aces
tea dovedeau că Cezar Grigoriu nu cu
noaște meseria de regizor.

Deci, și după aceste neinspirate .îm
pușcături pe portativ", producția noas
tră de filme continuă să rămînă, ca și 
cea de pînă acum, fără comedie muzi
cală. Căci nici Knock-out-ul lui Mircea 
Mureșan nu reușea să fie mai mult de- 
cît o minoră încercare de a provoca rîsul 
prin Price mijloace.

Cadru din „Șapte bărbați și o ștrengărită"

A fost o surpriză pentru noi faptul că 
Mircea Mureșan, socotit un regizor foar
te serios și capabil după ecranizarea 
„Răscoalei" lui Rebreanu (și confirmat 
ca atare, ulterior, de „Baltagul") — se 
dezicea tocmai de această realizare a 
sa, în favoarea unei superficiale come
dii muzicalo-circo-sportivo-coregrafice. în
trebat în timpul turnărilor cum s-a adap
tat comediei .după tonul grav, tragic 
chiar, sub semnul căruia a lucrat .Răs
coala*, el a răspuns că ecranizarea ma
relui roman a fosț doar un occident, o 
întimplare, o excepț-e în octrvitctea lui, 
că adevărata lui vocație este comedia. 
După ce cm vizionat filmul, ne-a venit 
foarte o*eu să înțelegem sensul cuvîn- 
tuluî vo-rrtie.

Recurgind chiar la vorbele regizorului, 
vom spune pe scurt că .Knock-out' era 
(lOlosim verbele ia trecut pentru că nu 
credem că se va mai vorbi la prezent 
despre aceste filme) o comedie bufă in 
culori, cu multă muzică in care se po
vesteau avatarurile unei idile intre o că- 
lăreață de circ și un boxeur. La în
ceput lucrurile păreau destul de antre
nante, deși cam lipsite de originalitate. 
Pe parcurs, povestea se dilata și se pier
dea în hățișuri umoristice inutil compli
cate care forțau zîmbetul, nereușind în
să să-l transforme, decît foarte rar, în ris 

. sănătos. Se miza nu atît pe situații, cît 
\p° raoacitatea unor actori de a provoca 

umorul prin simpla lor apariție (Ovid 
icvuvresw, Toma Caragiu, Dem Rădu- 
lescu — ultimul, bietul, intrind și-n cuș
ca leilor, doar-doar o face pe cineva 
să rîdă). Nu se poate spune că actorii 
nu s-au străduit să-l servească pe regi
zor. Strădania lor a fost chiar prea ze
loasă, uneori depășind limitele come
diei, în favoarea circului. (E drept că 
o mare parte din acțiune se petrecea 
într-un circ). Dar strădania și exagerări
le actorilor porneau din dorința acestora 
de a umple cumva golurile multe și mari 
ale scenariului (autori : Mircea Mure
șan și Eugen Popiță). Ceea ce e foarte 
greu de înțeles la unii scenariști este 
concepția conform căreia își închipuie 
că se poate face un scenariu în care să 
nu spui nimic, că se poate turna un film 
în care nu se întîmpîă nimic, că se poa
te produce o operă cinematografică sus
ținută doar de cîteva comicării ale unor 
foarte buni actori, cu numele cărora 
sînt atrași spectatorii. Este, de asemenea, 
greu de înțeles cum un actor excelent 
ca Tomo Caragiu poate primi să facă 
simplă bufonerie.

Un alt element pe care s-a bizuit M. 
Mureșan în filmul său a fost culoarea. 
„Knock-out" nu este pur și simplu un 
film colorat ne asigura regizorul. .Am 
investit culoarea cu o funcție anume". 
Declarația poate părea extrem de inte
resantă, mai ales dacă o raportăm la 
procedeele unor regizori ca Jacques De
my („Umbrelele din Cherbourg"), Clau
de Lelouch (.Un bărbat și o femeie") 
și alții, în filmele cărora culoarea era 

<-,• s^-rini speciale, încadrin- 
du-se în dramaturgia filmului. De fapt 
o^a a vrut și Mircea Mureșan ; „vom 
crea cîteva așa-zise stări de culoare cu 
corespondențe pe plan dramaturgie". 
Dar felul cum înțelegea regizorul aces
te .stări de culoare cu corespondențe 
pe plan dramaturgie" este cel puțin șco
lăresc, amintind de încercările oarecum 
naive ale unui Rouben Mamoulian El 
spune : .la un moment dat, în cursul 
desfășurării acțiunii, situația devine al
bastră ; stare care pe plan coloristic 
va fi realmente albastră. Un personaj 
roșu de furie va evolua într-o tonali

tate de roșu. Cel care vede viața in 
roz... ș.a.m.d.". Simplismul unei astfel 
de folosiri a culorii este evident.

Supărătoare în pelicula lui Mureșan 
erau și locurile comune, imitațiile, pre
luările fără discernămînt. Filmul debuta 
cu un .concert pentru hohote de ris". 
Cine nu s-a gîndit imediat la un foarte 
cunoscut cîntec, „Baby-twist”, în care 
rîsetele în cascadă ale unui copil com
pletează o foarte frumoasă melodie cîn- 
tată de o splendidă voce bărbătească? 
Aici copilul a fost înlocuit cu Ovid Teo- 
dorescu ; o diferență care sporea... ori
ginalitatea procedeului. Apoi, dacă în 
„împușcături pe portativ" motocicleta 
pe care alergau protagoniștii necheza 
ca un cal, aici, în filmul lui Mure
șan, ea imită schelălăitul unui cîine.

Dar, în sfîrșit, acestea sînt cîteva mă
runțișuri. Păcatul cel mare este că fil
mului îi rămin extrem de puține calități 
care, cu toate cele spuse anterior des
pre actori, țin de interpretare. Citeva 
scene cu Toma Caragiu (cele in care 
primește observațiile inspectorului, cele 
în care prepară cafeaua) ar putea fi 
decupate pentru o antologie. Regre
tăm numai că sînt prea puține și se 
pierd într-un noian de mediocrități ; pe 
care regizorii români le învață destul 
de ușor de la .divertismentul" străin. 
Cod pe ecranele noastre ru’ează foarte 
multe filme-divertisment — de la foarte 
proaste, la bunișoore — ochiziționate 
otova, cu dezinvoltura core-i caracteri
zează pe achizitorii noștri. In aceste con
diții, ne apare firească hotărirea unora 
dintre creatorii autohtoni de a face și ei 
asemenea ... opere ; fie pentru a protes
ta („noi putem face lucruri mai bune I"), 
fie pentru a se alinia („așa ceva puțem 
și noi”). Și .împușcături pe portativ” 
și „Knock-out" și „Pantoful Cenușăre- 
sei” au fost simple alinieri Iq condiția 
minimă a comedioarelor muzicqle care 
se vînd cu duzina pe piața mondială.. 
In ultimul caz, alinierea < ne-a surprins 
cu atît mai mult cu cît era efectuata, de 
unul dintre regizorii, noștri de prestigiu, 
- Jean Georgescu — ale cărui Jucrări 
anterioare — cel puțin ecranizările du-: . 
pă Caragiale — îl recomandau ca pe ... 
un profeșionist sever și cu ridicată ca
lificare. Străbat ici-colo, în Pantoful - 
Cenușăresei, semnele profesionalității 
(grija pentru compoziția cadrului, une
le ingeniozități în montaj, evitarea în- 
demînatică a unor scene facile), dar 
acestea se pierd într-un noian de bana
lități, lipsite de haz, în ciuda agremen- 
tării scenariului cu poante de către un • 
maestru al umorului, Tudor Mușatescu.

Scenariul — fiindcă veni vorba de 
el — este, credem, principala hibă a 
acestui film. Atîta naivitate, atîta lipsă 
de imaginație și de capacitate de inven
ție cu greu pot fi adunate la un loc în
tr-o singură lucrare. Și totuși, autorii sce
nariului — Jean Georgescu și Alexan
dru Lulescu — au reușit o asemenea 
performanță. Circulă prejudecata că a- 
semenea filme — care folosesc acțiunea 
și conflictul numai ca pretext pentru 
muzică — nu au pretenții. Adică nu se 
vor nici drame de idei, nici dezbateri 
filozofice, nici altceva. Lipsa de „preten
ții" este însă echivalată cu banalitatea, 
cu cotidianul devalorizat, cu povestioare 
rizibile, prețuite numai în anumite zone 
suburbane. Povestea Cenușăresei din fil
mul lui Jean Georgescu era dintre a- 
cestea. Cel puțin unele filme de acest 
gen, pe care le importăm, au în cen
trul unei povești banale un cîntăreț bun 
sau un dansator care justifică măcar 
în parte pelicula. Ioana Pavelescu — 
protagonista peliculei lui Jean Geor
gescu — nu avea asemenea calități și 
atunci se nasc întrebările : pentru ce a , 
fost făcut filmul ? Ce vrea el să spu
nă ? Un critic găsise explicația : „În
treaga istorie - scria el — se înfățișea
ză, de fapt, mai mult ca un pretext, 
menit să lege între ele diverse episqa- 
de-scheci și numere de estradă (pe mu
zica lui H. Mălineanu)". Ar fi și aceas
ta o justificare dacă scheciurile sau nu
merele de estradă respective ar fi me
ritat să fie turnate într-un film — ținînd 
seama de marile cheltuieli pe care aoesi . 
ta le presupune. Dar ele erau atît de 
neinteresante Și atît de lipsite de umor, 
îneît abia dacă solicitau zîmbetul. Doar 
jocul neastîmpărat al ochilor Constanței 
Cîmpeanu și vocea ei frumoasă meritau 
atenție. Și, poate, cîteva fragmente din 
cîntecele lui Mălineanu.

Fusese clar încă de la „Dragoste la 
zero grade" și de la .Vacanță la ma
re" că dacă echipa care se înGumetă 
să facă asemenea filme nu strălucește, 
nu este doldora de, talent, nimic bun 
nu poate ieși. Dacă pe scena teatrului 
muzical aproximația artistică trece mai 
ușor neobservată, pe ecran ea se dez
văluie în cele mai mici amănunte. Cît 
de bine știa acest lucru Jacques Demy 
cînd s-a apucat de „Domnișoarele din 
Rochefort". Film fără pretenții, intr-ade
văr, cum îl numesc unii, dar cît de 
atent lucrat și cît de migălos șlefuit I 
Am așteptat acest lucru și de la Jean 
Georgescu ; putea să-l facă, nu înțe
legem de ce nu l-a făcut I

Oare mai este necesară o concluzie? 
Ea ar fi cel puțin neplăcută, căci ar tre
bui să spunem că, de fapt, cineaștii 
noștri nu au vocația divertismentului. 
Sau nu-i înțeleg sensul, socotindu-l un 
gen minor. Se va găsi cineva să-l rea
biliteze ?

P. MARIN

CONSTANTIN D. STAHI : „Tînârâ in costum bavarez" 
(Colecția Muzeul de artă din lași).

RETROSPECTIVA
CONSTANTIN D. STAHI

Inscriindu-se în ampla acțiune de rememorare și revalo
rificare a creației celor mai de seamă reprezentanți ai 
școlii de pictură ieșene, expoziția retrospectivă C.D. Stahi 
organizată de-, Muzeul de artă din Iași — sub responsabili
tatea muzeografei Maria Hatmanu — este inițiată cu pri
lejul comemorării unei jumătăți de veac de la moartea 
artistului. Retrospectiva reunește pentru prima oară cele 
mai de seamă creații ale pictorului, oferindu-ne astfel 
posibilitatea unei prospecțiuni în ansamblul operei sale.

Considerat în general ca un pictor academist, care a 
excelat mai cu seamă în elaborarea tablourilor cu naturi 
statice, Constantin Stahi ni se relevă acum — în primul 
rînd — ca un excelent portretist, cu evidente resurse 
realiste. Din acest punct de vedere, se poate afirma că 
retrospectiva organizată de muzeul ieșean are darul de 
a retușa o opinie transmisă de-a lungul vremii, de la un 
cercetător la altul, fără ca vreunul dintre ei să fi avut 
posibilitatea — pe care o avem noi acum — de a con
frunta această opinie cu ansamblul creației lui Stahi.

Este adevărat că natura statică revine cu o mare frec
vență în creația artistului; este adevărat, de asemenea, că 
mai ales în tablourile cu naturi statice și-a materializat 
pictorul — la modul cel mai manifest — idealul său ar
tistic : acel mimesis aristotelic potrivit căruia arta trebuie 
să imite natura pînă la confundarea imaginii plastice cu 
obiectul plasticizat; dar nu e mai puțin adevărat că toc
mai această subordonare absolută față de lumea obiec
tuală constituie și principala carență a naturilor sale sta- 
face cu aceeași magie, cu aceeași iluzionare a privitorului, 
oficial al lui Alexandru Macedon — se spune că erau atît 
de „naturali", îneît, la vederea lor, caii adevărați înce
peau să necheze... Afirmații similare se pot face și des
pre unele naturi statice executate de Stahi: nu am rămîne 
surprinși, de pildă, dacă in jurul florilor și fructelor 
zugrăvite de el am vedea roind albinele; nu ne-ar sur
prinde, de asemenea, dacă, lovind cu un obiect dur în 
nucile pictate de Stahi, am auzi plesnind cojile lor și 
am descoperi în interior miezuri mari și gustoase... In 
istoria artei se mai întîlnesc asemenea exemple uimitoare 
de „imitare" a naturii și poate cel mai ilustru dintre ele 
ni-l oferă francezul Chardin, dar la acesta obiectele sînt 
învăluite într-o profundă atmosferă poetică, emanînd parcă 
dintr-o viață interioară și misterioasă a> obiectelor, pe cînd 
la Stahi această atmosferă lipsește, naturile sale statice 
făcînd impresia că au fost zugrăvite în vid.

Nu același lucru s-ar putea afirma despre portretele 
tsale pe care le considerăm partea cea mai rezistentă a 
creației lui Stahi, considerație confirmată din plin de 
această retrospectivă. Să nu se creadă însă că în portre
tele sale, măiestria imitativă a pictorului ar fi operat în 
mai mică măsură. Dimpotrivă și în acest caz avem de-a 
face cu aceeași magie cu aceeași iluzionare a privitorului, 
dar deosebirea dintre cele două categorii de tablouri își 
are sorgintea în însăși deosebirea dintre subiecte. Pentru 
a însufleți imaginile unor banale obiecte de uz cotidian 
nu este suficient ca acestea să fie transpuse întocmai pe 
pînză ; ele trebuiesc în primul rînd transfigurate, trebuiesc 
investite cu valențe ext. aobiectuale care nu pot veni de
cît de la conștiința artistului, de la sursa afectivă a aces
tuia, pe cîtă vreme în cazul portretelor, dacă modelele 
sînt surprinse întocmai pe pînză, imaginile lor reflectă — 
ipso facto — și viața interioară a personajelor portretizate, 
știut fiind faptul că universul interior al omului se ex
primă într-o măsură mai mare sau mai mică și în trăsă
turile sale fizice, în fizionomia sa.

Exemple relevatoare în acest sens ni le oferă Stahi mai 
ales in autoportretele sale, dar și în portretul soției, în 
portretul de fată de la Milnchen, în portretul lui Gheorghe 
Asachi ș.a.

Sub raport documentar, expoziția are meritul că reflectă 
toate genurile de pictură abordate de artist — portrete, 
naturi statice, flori, compoziții, copii după mari maeștri 
ca Rubens și Rafael — dar ea este meritorie și sub ra
portul reprezentării tuturor laturilor activității desfășu
rate de Constantin D. Stahi: pictura, gravura, grafica, în- 
vățămîntul artistic.

In această privință trebuie să subliniem faptul că un 
aport esențial la cunoașterea completă a artistului îl adu
ce catalogul expoziției, redactat de muzeografa Maria 
Hatmanu, catalog care nu numai că este primul studiu serios 
și exhaustiv asupra vieții și operei lui C.D. Stahi, dar prin 
amploarea și autenticitatea informațiilor pe care le con
ține el oferă și 0 imagine evocatoare a unei întregi 
epoci, epoca în care a trăit și a creat vrednicul artist 
moldovean.

CLAUDIU PARADAIS



urare
E din părinți lăsat 
să-ntinerim,
ți frați de sărbătoare, 
să-nchinăm :
Cu merii albi bătuți 
să nu ne dăm, 
noi nu sîntem veniți 
să ne oprim.

In țara Eminescu - 
cum se știe
o carte-i sufletul 
de poezie...

alt mindru Voronet9
Nețărmurit e gindul
azi, domnesc !
Și-s tei frumos in codrul cu bătrinii. ..
Pe-o lacrimă de-a lor
ne-ncredem
cind de rost,
sfințit, săpăm fintinii.

A fi izvor in psalmul dimineții ?
A fi și-n bucurie și-n durere
Același frate !

Spun : in capul sîngelui nostru
e Ștefan Voievod,
dar totdeauna
pinâ-n Decebal să-ntinerim.
și zic la sărbători : 
e țara azi 
alt mindru Voroeeț care-l zidim.

OCTAVIAN VOICU

numai lingă munții aceștia
Fii tu cel așteptat, binecuvintă 
cu iubirea ta ținutul 
adus pe umeri de ai mei 
din osindă și din tăceri 
Numai lingă munții aceștia 
vom sui casă, vom ciopli 
noaptea pe lună, in lemn 
de stejar, o troiță 
cu numele bătrinului 
cel mai bătrin din neamul nostru

Și el a povestit la focul 
rămas nestins peste veac 
povestea cu un cioban 
care ți-a aminat somnul 
in ierburile veșnice, numai 
din dorința 
de a nu se desparte de turma și 
de muntele lui

Fii tu cel vestit, cintărețul 
incă neștiut a tot ce în grădina 
aceasta 
poartă însemnul fierbinte 
al semințelor ducind in lumină 
chipurile noastre de mai înainte.

GEORGE CHIRILA

stejarul
Crește de jumătate de veac și incă mai de mult 
Stejarul, in munți sunindu-și frunza aproape de soare, 
A răsărit din sămința ocrotită de sufletul omului, 
Din lacrima limpede a atitor neliniștite izvoare.

Departe in timp se mai aude vuietul de arme și cai 
Neoameni lovind cu săbii in ființa fintinilor țării,
Plinsul bărbat al celui căzut prea devreme in luptă 
In focul de ură aprins la marginea rece a zării.

Pe scoarța stejarului crestez amintirile rămase in gind 
Și trec prin pădurea străbună, voievod al luminii,
Sărut firul de iarbă așa cum mama iși sărută feciorul 
Cind ochii lui calzi fug in basmul grădinii.

Urcă de jumătate de veac și incă de mai de demult 
Stejarul veghind lăstarii din sol de baladă
Răsărit din sămința fierbinte ca singele nostru 
Intr-un decembrie trandafiri înflorind pe zăpadă.

AUREL BUTNARU

MODELE ROMANTICE LA V. ALECSANDRIIzvoarele romantismului românesc au origflki diverse și istoria literară a adus aici lămuriri utile definitive. In special, în cazul unor poeți ca Eliade Rădulescu, Vasile Cîr- lova, Gr. Alexandrescu sau chiar Dimitrie Bolintineanu, e- lementele împrumutate din literaturile apusene au fost e- vidențiate cu suficientă claritate. Cititorului contemporan îi apare limpede caracterul e- clectic al literaturii de la începutul secolului trecut, re- cunoscînd cu ușurință ceea ce provine din poezia ruinelor, a mormintelor etc. și în ce măsură registrul poetic preromantic a fost reformulat cu destulă îndrăzneală în spiritul vizionarismului.Nu s-a insistat însă îndeajuns asupra altui factor constitutiv al romantismului românesc și anume asupra aceluia determinat de creația populară. La Vasile Alecsan- dri, de pildă, există poezii de inspirație istorică în care romantismul se structurează într-o manieră cu totul diferită de cea a scriitorilor din generația anterioară, dovedind schimbarea de concepție în privința tratării folclorului, adusă de programul de la 1840. In Dan, căpitan de plai, poem romantic, această trăsătură nu este „adăugată* de poet, ci se găsește în țesătura intimă a cîntecelor populare. Dan este un erou idealizat și hiperbolizat în manieră folclorică. Lupta pe care o duce, ajutat de Ursan și de Fulga, împotriva tătarilor a- mintește de pasaje binecunoscute din balade. Numai cine are o lectură apreciabilă de basme și de cîntece epice poate accepta portretele și întâmplările surpradimensionate din această poemă. Dar Ursan pare neobișnuit în acest context de formule poetice tradiționale. Aici poate fi întrezărită contribuția personală a autorului. Așa cum o va face și Mihail Sadoveanu, el a dorit să aducă un elogiu acelor eroi a căror forță morală și fizică este sinonimă cu cea a naturii primitive și ocrotitoare. potrivit unor concepții romantice cunoscute.Totodată, autorul Pasteluri
lor a dat un exemplu de mimare a folclorului. Aceasta s-a petrecut, bineînțeles, în a- nii de ucenicie literară, căci volumul Doine, atît de salutar pentru cultura noastră originală, este totuși o lucrare de u- cenicie. Ciclul suscită însă discuții speciale privind natura sa folclorică. Cintec haidu
cesc este o variantă similară cu poezia Durda de Nicolae Văcărescu. Deosebirea de viziune estetică însă, față de predecesorul său poate fi surprinsă dacă ținem seama de structura individuală a autorilor. Fără îndoială că, privite din prisma lectorului contemporan, textele nu îndreptățesc atributul de «realiste*. Dar Alecsandri și generația sa au văzut dincolo de această apreciere simplificatoare. 
Cintec haiducesc și întreg ciclul de Doine cuprind aspecte de viață, eroi legendari și pagini de istorie privite cu venerație și cu entuziasmul propriu spiritelor exaltate și romantice. Obișnuiți să separe trecutul de prezent într-o manieră pe care noi eu greu ne-o putem imagina, scriitorii de la jumătatea secolului trecut știau să înalțe totodată faptele care, evident pentru noi, țin de datele concrete ale realului, în lumea fabuloasă de altădată, sinonimă pentru ei cu istoria și poezia. Atitudinea lor sentimentală față de personajele și întîmplările din creațiile culte, dar după modele populare, fie că era vorba de haiduci, fie că era vorba de eroi din cîntecele epice, vitejești, era perfect asemănătoare cu aceea a poeților anonimi. Același entuziasm și aceeași încînta- re naivă îi făceau să vadă faptele de altădată în proporții fabuloase, iar legenda devenea o realitate posibilă.Dintr-un asemenea climat spiritual s-au conturat Doinele lui Vasile Alecsandri și aceeași atmosferă i-a întreținut succesul în vreme. Nu este vorba numai de simple tablouri din trecut cu efecte moralizatoare și nici numai de intenția expres programatică de a fundamenta originalitatea literaturii române. A-

lături de acestea și mai presus de ele era vorba de revelațiile estetice ale unei generații care se regăsea pe ea însăși, iluzionîndu-se, în icoanele argintate ale trecutului. Această descoperire a hotărît și destinul primului ciclu original al poetului. Prin Doine și prin poeme ca Dan .căpitan de plai, se produce un proces de autohtonizare a romantismului, în- trucît formele de expresie străine sînt concurate sau

nele lui Vasile Alecsandri au evidențiat și lirismul specific poporului nostru ca particularitate etnică. Titu Maiorescu îl recunoștea în „sentimentalitatea doinelor* și găsea argumente împotriva lui Duiliu Zamfirescu, acesta din urmă fiind înclinat să accepte eroismul baladelor și să dezaprobe categoric lirismul cîntecelor, ca si formula romantică „românul e născut poet". Tn realitate, atît sentimentalitatea doinelor, cît

to-
un

înlocuite cu altele ce provin din repertoriul tradiției, al liricii, al cîntecului epic sau al basmului. Aici își are originea cel de al doilea mare izvor al romantismului românesc, transmițîndu-și ecourile în tonalități variate la scriitorii generațiilor ulterioare susținători conștienți ai programului de la 1840. V. Alecsandri a avut inspirația să nu persiste în exerciții mimetice. In schimb, Doinele, ca și Lăcrimioarele, și mai puțin Mărgăritarele și-au deschis alt destin mult mai sigur și de durată și anume au început să patroneze spiritual dezvoltarea literaturii române, așa cum s-a arătat în repetate rînduri de la Maiorescu încoace. Poetul nu a șovăit să se abată uneori de la modelele folclorice, res- pectînd însă ideea cultivării realităților naționale propusă de programul Daciei literare. 
Plugul blăstămat, de pildă, din 1888 este o poezie romantică prin impulsivitatea nului polemic. Aici aparetip de tiran, des invocat de generația lui Victor Hugo, în- trucît favorizează tablouri antitetice, discursuri violente sau patetice. Nu lipsește nici femeia răzvrătită, ca în împă
rat și proletar, personaj regizat cu meșteșug romantic, dezvăluind intenția de a mări capacitatea tensională a poemului.La același deci un text jutorul unei mantismului, rește și devenită formele de expresie proprii generației, pentru ca, în altă parte, în Dan, căpitan de 
plai, să-și facă loc alta similară, dar de proveniență autohtonă, anumite mânești, porane, perspectivă folclorică, iar o- perele se integrează într-o tipologie romantică distinctă, așa cum se întîmplă, de pildă la Eliade Rădulescu (Adio 
la Tîrgoviște), Gri gore Alexandrescu (Umbra lui Mircea 
la Cozia), Vasile Alecsandri 
(Plugul blăstămat), Eminescu 
(Epigonii), Al. Macedonski 
(Nopțile), indiferent de gradul lor de originalitate. A- similarea nu este totdeauna perfectă. Dar există și cazuri, cum am mai spus, cînd a- numite aspecte de viață, mai ales trecute, sînt evocate cu mijloace autohtone și, în primul rînd, prin viziune folclorică. Atunci romantismul devine intrinsec vieții românești și nu se mai pune problema integrării „din afară", ci mimarea prudentă a modelelor sau reformularea a- cestora.Colecțiile folclorice și Doi-

autor, coexistă construit cu a- sintaxe a ro- însușită cărtură- una din
Există cazuri cînd aspecte ale vieții ro- trecute ori contem- nu sînt evocate din

Și

eroismul baladelor sînt cepte tipic romantice, iar ația eminesciană, ca și a lui Sadoveanu, s-a dezvoltat în această perspectivă. O investigație concretă în operele celor doi scriitori ar convinge cu argumente precise în ce măsură fondul lor sufletesc a fost structurat în consonanță cu doina, cu balada sau cu basmul, confirmînd totodată propriile lor mărturisiri literare. Maiorescu se înșela crezând că Alecsandri a intuit cu „instinctul lui de poet** nota dominant lirică a poeziei folclorice. Căci, pe de o parte, el a făcut-o cu bună știință, pe de alta, autorul a apreciat deopotrivă și eroismul baladelor, iar această atitudine pornește dintr-o convingere proprie epocii. Primul care prețuiește specificul liric al poporului nostru este Costache Negruzzi cînd scria că „ceea ce carac- terisește pe moldovean sînt doinele sau cîntecele munte- ne“. Această afirmație pare să fie în avantajul celor două secțiuni ale liricii anonime, dar autorul aduce elogii deopotrivă și personajelor din cîntecele epice, cărora le prețuia spiritul de aventură romantică. Nu este exclus ca el să fi înțeles prin formula cîntec ceea ce noi înțelegem prin termenul cărturăresc de baladă. Alecsandri consacră aproape în întregime articolul Românii și poezia lor studiului cîntecelor bătrînești, re- levînd romantismul lor fascinant, indiferent dacă exagerează sau nu în această a- preciere. Ideea lirismului se prelungește foarte departe la scriitorii români. In articolul lui Hasdeu, Frunza verde, este subliniată afecțiunea organică a strămoșilor cu natura, pretext pentru „cîntece de o melancolie adîn- că', în aceiași termeni întîl- ndți deopotrivă și la patru- zeci optiști, și la Delavrancea. In discursul de la Academie, autorul piesei Apus 
de soare invoca teoria artelor spațiale și temporale, teoretizînd asupra eroismului

con- cre- cea

ca- cu- ver-cîntecelor epice care se racterizează stilistic prin mularea neobișnuită de be, ceea ce pretinde desfășurare în timp și gradație. In anul 1919, G. " îi reactualiza pe optiști atunci cînd încredere despre poetic al poporului, datorit rasei ori raselor contopite* •El era animat <de același spirit polemic și făcea aceeași paralelă cu literatura cultă ca și Alecu Russo ori Titu Maiorescu. „In privința genurilor, mai scria autorul Spiritului critic, vom avea de observat că poezia populară nu poate ținea piept decît cînd e vorba de genul simplu liric și mai a- les de baladă, de altmintrelea aproape singurele genuri importante din literatura populară". Lăsînd la o parte amestecul formelor presie și reducerea literare la conceptul de poezie, observăm rul articolului din 
nări literare, recunoștea folclor exact partimente din colecțiile lui Vasile Alecsandri sau din primul ciclu original realizat din aceleași izvoade populare. Ideea transpare și la Mihail Sadoveanu. Și autorul 
Baltagului se asocia părerii mai vechi că „doina și cîn- tecul bătrînesc au fost izvoare de viață și energie**... Cultul naturii și al trecutului se regăsește la Mihail Sadoveanu în consonanță cu marii romantici, are convingerea despre „sufletul întrupat în opere glasul inimii lor“.înclinat să creadă că anumite poezii pooulare n-au e- chivalent poetic în literatura cultă sau în folclorul altor popoare, părîndu-i-se demnă de relevat, în discursul de la Academie, intenția manifestă a lui Vasile Alecsandri ori a lui Delavrancea de a fi susținut ..un fel de primat artistic față de producția similară a altor neamuri*. Și pentru Mihail Sadoveanu înseamnă lui', idee trvzecioptisti și preluată de Hasdeu pentru a susține cu argumente filologice că naționalitatea română s-a născut „în secularele Carpaților**. povestitorul rect atunci rismul din servațiile sale, mai mult intuitive, sînt de-a dreptul relevante si mult mai convingătoare decît cele lucide ale criticului 
literare, tea este parte și aceștia au ceva nobil și distinct, numai al lor, deci numai al nostru. Lirismul acesta apos, adică această contradicție imposibilă și confuzie a genurilor, își are semnificația ei pentru cel care caută specificul, nota originală, a literaturii noastre culte**.Este rie de sandri

Ibrăileanu patruzeci- vorbea cu .spiritul

de ex- genurilor romantic că auto- 
Insem- în aceleași com-

Căci și el herderiană popoarelor de artă șî Și el este

codrul și munții .sălașul neamu- prefațată de pa-
păduri ale Cu Maiorescu, se întîlnește di- cînd estimează li- 

Miorița, iar ob-
de la Convorbiri deși intenționalita- romantică și într-o în alta : „Primitivii

vorba deci de o se- incidențe între Alec- _______ și scriitorii de mai târziu, la nivelul modelelor poetice și al teoretizărilor ce asigură unitate structurală unei întregi perioade literare. Contactele strmse cu creația foclorică au făcut ca în literatura cultă să pătrundă anumite categorii po- letice considerate de teoreticieni în unanimitate ca reprezentative pentru^ sensibilitatea noastră etnică și ilustrate inițial prin colecțiile de cîntece culese de V. A- lecsandri, ca și prin primele sale cicluri originale.
P. URSACHE

„Românul își iubește pămîntul, unde s-a 
născut, ca un rai, din care nici tiraniile cele 
mai crude nu sînt în stare a-l goni. Cîte năvă
liri de barbari au trecut peste biata țară! 
cîte palme dumnezeiești au căzut peste bie
tul român !... și cu toate acestea poporul au 
rămas neclintit pe locul său, păstrîndu-și 
ționalitatea în mijlocul aprigilor nevoi, și 
cînd spre mîngîiere: apa trece, pietrele 
mîn !"

na-
zi-
ră-

V. Alecsandri 
(„Românii și poezia lor')

-Â



POEZIA LUI ALECSANDRI ÎN EPOCĂ
Ca și M. Kogălniceanu, Russo, Bolliac, bardul de la 

Mircești înțelege devreme că literatura este mărturia vibra
ției conștiinței lui de cetățean, este manifestarea atitudinii lui 
civice. Contactul cu teoria romantică se arată a fi hotărîtor pen
tru direcția concepției sale artistice. Deviza „artei utile", înscrisă pe steagul romanticilor, îl cîștigă. Literatura este vă
zută ca o mărturie a comunității dintre năzuințele creato
rului și progresului patriei.

Pornind de la această observație, înțelegem conținutul 
caracterizării activității lui Alecsandri, făcută de Ibrăilea- 
nu: „opera sa este, pînă la 1860 și uneori și după aceea, 
strîns legată de evenimentele importante ale țării. La orice 
răspîntie a istoriei și culturii române din o bună parte a 
veacului trecut, îl găsim pe Alecsandri" (Note și impresii).

Activitatea poetică a bardului de la Mircești este legată 
strîns de elementele specificului nostru național: de folclor 
și tradiții, de trecutul de luptă, de natura patriei, de nă
zuințele poporului, de originea noastră romană, de sensul 
existenței noastre la gurile bătrînului Danubiu.

Primul volum, „Doine și lăcrămioare", apărut la Paris, 
in 1853, cuprinde poeziile scrise între 1842 ți 1852, i—.- 
țite în trei cicluri: Doine. Lăcrămioare. Suvenire. „Doinele* 
sînt poezii lirice scrise sub directa înriurire a creației fol
clorice pe care o culesese în lungile peregrinări prin munți 
sau le primise de la prieteni intimi, tot așa de fervenți ad
miratori ai creației populare. Ciclul poate fi considerai un 
omagiu adus acestei .averi naționale".

Următorul volum, apărut în 1863, reprezi tă ediția a 
doua a primului, la care a adăugat ciclul -Mărgăritarele", 
poezii compuse intre anii 1852 și 1862. Ciclul se deschide 
cu un cîntec revoluționar sunind ca o MarseiUeise a noas
tră, „Deșteptarea României*, urmată de „Hora unirii', apoi 
de puternica imprecație „Moldova in 1857", de „Sentinela 

/romană", de „Moțul și secuiul". Volumul este tipărit in 
' vremuri tihnite, după Unire. Acum, putea să-și publice 

poezii care, la vremea lor, avuseseră un rol de seamă in 
mobilizarea contemporanilor 
la realizarea marilor eveni
mente ale vremii. .Deștepta
rea României" circulase în 
1848 clandestin, în foi răzlețe, 
fără dată și fără nume de 
autor. Ea fusese compusă de 
poet după izbucnirea revolu
ției franceze din februarie (22, 
23, 24), 1848, deci înainte de 
30 martie, cînd avea să se 
producă revoluția la Iași. Poate 
că a fost scrisă sub impresia 
unei scrisori primită de la 
Bălcescu, care era la Paris, 
datată 24 februarie 1848. De 
acolo, de unde fusese prins în vîrtejul revoluției franceze, 
trimisese prietenului său o chemare entuziastă, tn scrisoarea 
lui Bălcescu, găsim aceste cuvinte: „Aflăm că nația cea 
mare s-a ridicat și că libertatea lumii s-a realizat". Ele sînt 
foarte apropiate de acelea ale lui Alecsandri din primele 
strofe „Iată! lumea se deșteaptă din adînca-i letargie! / Ea pășește cu pas mare cătr-un țel de mult dorit". Alecsandri, 
însuflețit de avîntul și măreția cuvintelor lui Bălcescu, com
pune un cîntec de chemare la deșteptarea națională, la lup
ta revoluționară pentru libertate și unire, in care întîlnim, 
pe alocuri, cite un ecou din cîntecul plin de avînt al marii 
revoluții franceze. Poezia aceasta, cu un caracter dinamic, 
era un îndemn la acțiune imediată. Lărgimea obiectivului 
ei era în spiritul revoluționarilor români de la 1848, despre 
ceea ce ar fi trebuit să fie mișcarea națională a românilor. 
Din primul moment, Alecsandri se gîndi că revoluția mult 
visată nu trebuia să se săvirșească separat, ci in unire unii 
cu alții, in vederea unei vieți laolaltă a tuturor românilor, 
așa cum avea s-o aducă desfășurarea vremilor in curs de 
70 de ani, din 1848 pînă în 1918. Și după cum poezia lui 
Alecsandri s-a aprins de la cuvintele înflăcărate ale lui 
Bălcescu, tot astfel, la rindul ei, „Deșteptarea României" a 
inspirat altă poezie eroică „Deșteaptă-te române" a lui An
drei Mureșanu. Poetul ardelean își intitulează poezia „Răsu
netul*, arătind că ea este un răspuns al românilor arde
leni la chemarea poetului moldovean.

Altă poezie cu mult răsunet în epocă a fost „Sentinela 
romană". Romantica evocare a trecutului, vibranta expre
sie a conștiinței etnice forma un crez pentru susținerea și 
exaltarea sufletelor pentru toate generațiile. Poema are 
asemănări cu partea de la început a „Cintării României" a 
lui Russo. Ca și în aceasta, se descrie cucerirea Daciei, vre- 

ymurile pașnice și fericite din perioada formării poporului 
român, luptele de apărare cu barbarii veniți din stepele 
Asiei. Poema poartă un motto : „Românul nu piere", fiind o energică și mîndră expresie nu numai a semnificației 
poemei, ci și a crezului patriotic al poetului. „Sentinela 
romană" este produsul lunilor de pribegie petrecute in 
Transilvania. Se știe că poetul a stat mai mult la Brașov, 
deci in apropierea Carpaților, unde i s-a „nălucit", după 
expresia lui Bălcescu, trecutul nostru îndepărtat. Entuzias
mul aprins in sufletele ardelenilor, cu privire la originea 
romană a românilor și-a găsit întîia expresie artistică în a- 
ceastă poezie a lui Alecsandri, pribeag în Transilvania in 
zilele Marei Adunări Naționale din Cîmpia libertății, 3/15 
mai 1848.

Tot o poezie alcătuită în aceeași perioadă (17 aprilie — 
16 iunie 1848), la Brașov, este „Moțul și secuiul" cu sub
titlul „Scenă din munții Ardealului". Moțul își afirmă cu 
convingere autohtonismul. Se știe că in această perioadă 
împotrivirile au îmbrăcat formele violenței dintr-o parte 
și din alta, dar nu-i mai puțin adevărat că înșiși ungu
rii recunoșteau prin unii reprezentanți ai lor dreptatea ro
mânilor. Astfel, baronul Wesselenyi a afirmat în parlamen
tul ungar, la 24 august 1848: „Numai pacea și înțelegerea 
ne poate salva. Românii merită deosebită simpatie și nu
mele acesta (de român) nu trebuie să le fie refuzat, căci 

r. este adevărat că ei sînt descendența românilor". (Elena 
Rădulescu-Pogoneanu, p. 40, apud Setton-Watson, A. His
tory of the Roumanians, Cambridge, 1934, p. 287).

Din același volum, merită să amintim poezia „N. 
Bălcescu murind". Alecsandri, prietenul cel mai apropiat 
sufletește al lui Bălcescu, nota, cu ocazia marții acestuia, 
cuvintele: „Mult jălitul N. Bălcescu, autorul a mai multor 
scrieri istorice de mare însemnătate, foarte iubit al tutu
ror celor ce l-au cunoscut, s-a săvirșit din viață la Paler
mo, în 28 noiembrie, 1852".

Această elegie este un interesant exemplu de 
lirism obiectivizat. A exprima propriile sentimente ale 
lui Bălcescu în apropierea morții, aceasta o putea lua 
asupră-și doar Alecsandri, care-l iubise ca un frate, petre
cuse cu el, în 1847, luni întregi în Italia, în exil la Paris, 
își scriseseră unul altuia lungi și afectuoase scrisori, după 
întorcerea în țară a lui Alecsandri.

Tot aici se găsește și populara „Hora Unirii" pe care, 
mai tîrziu. Vasile Alecsandri o va publica alături de poe- w ziile populare în colecția din 1866. Ea se ivise în cugetul 
poetului — într-o formă mai îndrăzneață, ca o chemare la

„Intr-o epohă ca aceasta, unde țările noastre 
au a se lupta cu dușmani puternici care cearcă 
a întuneca nu numai drepturile politice, dar 
și chiar naționalitatea românilor, poezia popo
rală ne va fi de mare ajutor spre apărarea 
aceștia; (...) românii tot români vor rămînea 
și vor dovedi că sînt români prin limba lor, 
prin tradițiile lor, prin obiceiurile lor, prin 
chipul lor, prin cântecele lor și chiar prin gio- 
curile lor".

V. Alecsandri

o unire mai mare — unirea intr-o singură țară a tuturor 
românilor in iunie 1848, cînd poetul se găsea tn mijlocul 
românilor ardeleni, după adunarea de pe Cîmpia liber
tății. „Foaia pentru minte, inimă și literatură" publică sub 
semnătura „Un român" o poezie de 5 strofe tntitidazâ .Hora 
Ardealului*, in care prima strofă este întocmai cu aceea din 
„Hora Unirii". Noua variantă, „Hora Unirii*, a fost compusă 
in zilele pline de mari speranțe ale pregătirii Unirii, prin 
mai — iunie 1856. Imediat ce a fost dată la lumină, a cu
noscut o mc~e popularitate. E*a cintată in toate manie o- 
cazii, împotriva dispozițiilor stăptnrrii, care o interzisese. 
Ea a pus la unison sufletele contemporanilor in privința 
marelui act național care se va desvirși ca formă la 24 ia
nuarie 1859. Poete cea mai vibrantă poezie patriotică a lui 
Alecsandri este poezia „Moldova in 1857". Anul 1857, spre 
deosebire de anul 1856 (in care răsar intiile speranțe ale 
unirii) este anul luptelor aprige duse in Moldova pentru u- 
nire. E anul in care s-au petrecut alegerile nelegale din 
iulie, consacrarea lor in august, iar după ținerea alegeri
lor definitive, deschiderea „Divanului ad-hoc“ la 22 (Iași) și 
30 septembrie (București). A fost o vreme de frământări și 
de temeri de revoluție, de care ar fi profitat Austria și 
Turcia spre a zădărnici, prin ocuparea Principatelor, orice 
încercare de reorganizare și de renaștere a lor. Și, în ade
văr, aceste mari puteri lucrau împotriva spiritului general 
din cele două țări românești de a se uni. Acțiunile în de- 
■ o-: car ea unirii se țineau lanț. Împotriva acestor dușmani ai 
năzuințelor maselor largi, Vasile Alecsandri aruncă „un 
sublim blestem', cum l-a numit Hasdeu, blestem în care 
respiră o patetică iubire de țară.

In continuarea activității poetice a lui Alecsandri sînt 
.Pastelurile*, compuse mai toate între 1867 și 1870 și pu
blicate in Convorbiri literare în aceeași vreme.

Cum era și firesc, aici poetul se impregnează pe ne
simțite de poezia vieții de la țară, pe care ochiul, sufletul 

său era făcut să o simtă. Du
pă o lungă gestație, senzațiile 
și impresiile vor izbucni deo
dată cu intensitatea unei re
velații. Evenimentul care s-ar 
părea că prilejuise, ba chiar 
provocase această izbucnire, 
fu apariția „Convorbirilor lite
rare". N-ar fi exagerat de a- 
firmat că Pastelurile lui Alec
sandri răsar odată cu „Con
vorbirile literare". „In august 
1867, poetul găsește pe masa de 
lucru, cîteva numere apărute 
atunci din Convorbiri literare 
și invitația de colaborare de 
la revistă. In martie 1868 tri
mite redactorului revistei un 

grup de pasteluri. Ceea ce a îneîntat de la început, ceea ce 
incintă și astăzi in aceste poezii simple, „ușoare" cum le 
numea poetul, în modestia lui, este — pe lingă armonia 
limbii, desăvîrșita sinceritate a sentimentului.

Următorul volum de versuri este cel din 1875, intitu
lat Legende. In el sînt cuprinse poezii care apăruseră între 
timp în Convorbiri literare, între 1869 și septembrie 1875. 
Ceea ce face adevărata valoare a ciclului sînt legendele 
istorice care învie pagini mărețe din istoria poporului nos
tru. In fruntea acestora stă „Dumbrava Roșie". Era întîiiul 
poem epic cu care se putea mîndri literatura română. In 
culmea carierii literare a poetului, poemul constituia o re
plică la „Sentinela romană" scrisă cu un sfert de veac 
înainte. Aceea, în epoca renașterii naționale, preamărea 
originile și rolul ce avusesem ca popor în zorii vieții noas
tre istorice. Acum, „Dumbrava Roșie* dădea o pagină colo
rată, bogată in amănunte din epoca de aur a istoriei Mol
dovei.

„Dan, căpitan de plai*, al doilea poem eroic din ciclul 
„Legendelor", vine, prin însemnătatea subiectului, și prin 
proporțiile compunerii, imediat după „Dumbrava roșie*. In 
privința concepției și a realizării artistice, opera se alătu
ră celor două „Doeme istorice* anterioare: .Sentinela ro
mană" și „Dumbrava roșie*, fiind o continuare a lor, „Dan 
căpitan de plai" are ceva din aerul baladelor populare. Nu
mele eroului principal, cu sonoritatea lui, vine parcă dtn 
mari depărtări și e ca o chemare la luptă. Prezentat în pro
porții mitice, poetul întrupează in el lupta eroică a po
porului român și, în special, a țărănimii, pentru apărarea 
patriei.

Următorul volum „Legende nouă*, apă—ut fn 1880, cu
prinde legende scrise după septembrie 1875, insumind și 
creații ca „Ostașii noștri* și „Cîntecul gintei latine".

Ciclul .Ostașii noștri* reunește intr-o broșură apărută 
în 1878 și apoi introdusă în volumul amintit, zece poezii 
inspirate din faptele de arme ale românilor in -ăcbotul in
dependenței. Au fost scrise intre august și Noiembrie 1877 
și publicate în Convorbiri literare din ianuarie șt februarie 
1878. Singură „Balconul și Carpatul*, datată 14 mai 1877, 
este scrisă înainte de intrarea noastră in război, du
pă ședința Camerei deputațUor tn care s-a proclamat inde- 
dependența României, la 9 mai 1877. Ce a impresionat pe 
Alecsandri în acest război a fost admirabila vitejie a ță
ranilor români.

„Cîntecul gintei latine* a fost scris și premiat in 1878. 
Cu el, numele lui Alecsandri a fluturat pentru un moment 
pe buzele tuturor oamenilor de cultură din țările latine. 
La noi, a avut un excepțional răsunet și s-a menținut 
multă vreme în amintire. Printre titlurile de glorie ale 
poetului este și acela de a fi obținut premiul pentru „Cîn
tecul gintei latine" la concursul de la Montpellier. Iar el a 
scos în evidență trei din principalele trăsături ale rasei 
latine: misiunea ei de fruntașă in cultura omenirii, fru
musețea ținuturilor locuite de neamurile ce o alcătuiesc și 
curajul și energia cu care a luptat pentru libertățile omu
lui și ale națiunilor.

Privind retrospectiv evenimentele social-politice din 
veacul al XIX-lea și creația poetică a lui Alecsandri trebuie 
să recunoaștem că acel care le-a aureolat cu nimbul poe
ziei și a contribuit implicit la mărirea strălucirii lor a fost 
Alecsandri. La asemenea versuri care avuseseră și ele o 
contribuție la înfăptuirea acestor evenimente se va fi gîn- 
dit Eminescu, cînd scria: „Voi credeați în scrisul vos
tru. ../ Și de aceea spusa voastră era stntă și frumoasă...* 
Poezii ca „Sentinela romană". Hora unirii*, pe care ado
lescentul Eminescu le va fi recitat cu entuziasm, i-au inspi
rat venerația pentru literatura generației trecute, mărturi
sită în „Epigonii". La 1870, cînd tînărul Eminescu scria a- 
cele versuri de recunoștință, era foarte aproape de acele 
mari realizări naționale și de luptele care le produseseră, 
simțind în toată ființa sa ce mare suflet vibrase in poeziile 
lui Alecsandri. Literatura din epoca renașterii noastre națio
nale — și în primul rând poezia lui Alecsandri — cu toată 
naivitatea ei — uneori — nu fusese o literatură stearpă, fără 
legătură cu viața țării, ci izvorîse din inima națiunii și se 
revărsase asupra ei.

1. D. LĂUDAT

MILITANT UNIONIST
Consecvent concepției sale 

de scriitor militant, în anii 
premergători unirii principa
telor române, Alecsandri a 
fost un factor mobilizator de 
prim rang. Gazete și foi vo
lante întrețineau entuziasmul; 
Hora Unirii, scrisă în 1856, 
circula din gură-n gură. Du
pă exemplul bardului de la 
Mircești, poeți și simpli ver
sificatori înflăcărați se consi
deră datori să susțină nobila 
luptă pentru unire. Pictorii 
Th. Aman, Ion Negulici, Gh. 
Tattarescu și alții exprimă și 
ei idealurile unirii, făcînd 
plastică militantă. Muzica își 
asumă misiunea de a dina
miza și încuraja la acțiune. 
Al. Flechtenmacher compu- 
nînd cunoscuta melodie a 
Horei Unirii, ci o foarte lar
gă răspindire. «Hora Unirii 
povestea Nicu Gone — se 
cînta și se juca în toate răs- 
pîntiile ; versurile lui Alecsan
dri erau pînă și în gura co
piilor".

Dintre poeții vremii, A- 
lecsondri își leagă numele 
mai mult decît oricare altul 
de marea luptă pentru uni
re, contribuția lui fiind pe 
drept cuvînt cea mai cunos
cută. La Alecsandri, acțiu
nea politică se îmbina cu 
creația literară, apelul .Hai 
să dăm mînă cu mînă" tra- 
ducînd plastic importanta 
idee a solidarității naționale. 
O constatare din viața de 
fiecare zi, — .unde-s doi pu
terea crește" - devine ideea 
de sprijin a unei strofe la
pidare ca un proverb. In
tr-o foaie volantă, poetul 
deplîngea o „țeară de jale", 
Moldova anului 1857, căreia 
îi anunță înălțarea. „Că- 
dea-va zidul" despărțitor. „E 
scrisă-n ceruri sfînta Uni
re”. Inrăiților „Dușmani ai 
țerii I Cruzi vînzători", le e 
rezervată urgia :

.Blăstămul țerii curînd să 
cadă 

Pe capul vostru nelegiuit I 
Blăstăm și ură I... Lumea 

să vadă 
Cît rău în lume ați făptuit!" 
Și scena și-a adus contri

buția la propagarea ideilor 
unioniste. Dinamicul Alecsan
dri scria în 1858 aceste cu
vinte : „Ne aflăm în ajunul 
unor mari evenimente și în 
lupta crîncenă pentru reali
zarea unui mare vis : Uni
rea Moldovei cu Valahia ... 
am căutat să fac din sce
nă un auxiliar puternic pen
tru succesul luptei noastre"... 
Pagini dramatice ca Sandu 
Napoilă, ultra retrogradul,
Clevetiri ultra demagogul,
.cînticelul comic" Paraponis- 
tul și altele militează pen
tru progres în general. In
spirat din frămîntârile unirii 
sînt Păcală și Tîndalâ, „dia
log politic" în versuri și Ci- 
nel-Cinel comedie cu cînte- 
ce, într-un act. Scena din

Cinel-Cinel se petrece la o 
moșie din Valahia, lingă ho
tarul Moldovei, cu un an 
inaintea Unirii. Intriga, de un 
pitoresc naiv, e simplă. Un 
fecior boieresc, Graur, din 
Moldova, duce un răvaș și 
o căprioară pitarului Sandu, 
de peste Milcov, din partea 
unei rude moldovene. Prezen
ța unor fete exuberante la 
conacul muntean deschide 
drum inevitabilei idile. Unda 
unui optimism sănătos cir
culă de la un capăt la altul 
al piesei. E multă tinerețe ; 
intriga erotică prin urmare 
nu poate lipsi. Fetele bo
ierului Sandu s-au îmbrăcat 
în straie naționale. „Vă în
treb sorioare — spune Smă- 
răndița — care haine poate 
să ne prindă mai bine, pe 
noi care sîntem românce, 
decit haina românească". 
Graur se apropie cu interes 
de Florica, fată în casă ca
re-l cercetează cu mirare pe 
moldovean. Dar tînărul pro
prietar i-o taie scurt : „Mol- 
doveanu, muntean, tot una 
și, - tot român I". Fiecare 
își laudă provincia, prilej 
pentru Graur de a aduce cu 
îndemînare vorba despre U- 
nire. „Coroana lui Ștefan ce! 
Mare a ieșit din pămînt ca 
să încunune viitorul țării. Al
ta nu se vorbește pe la noi". 
Emisarul moldovean le de
termină pe tinere să meargă 
in sat si să cînte Coroana 
Moldovei, cu versuri care slă
vesc unirea.

Campania unionistă a bar
dului a avut ecou imens. 
Cezar Bolliac îi răspundea 
cu un vibrant Răsunet la 
Hora Unirii : „Danțu-n horă 
s-ocolească/ Toată țara ro
mânească !“. Stăruitoare este 
la patriotul muntean ideea 
obîrșiei comune a moldove
nilor și valahilor :

„Sintem gemeni, măi
fîrtate. 

Din părinți într-o dreptate. 
Ca doi ochi la semănare, 
Ca doi brazi >a înălțare.

Cum te chem:, așa mă 
cheamă ;

Ce te temi, d-aia mi-e 
teamă ;

Imi ești frate și-ți sînt 
frate, 

In n.i doi un sufiet bate".

Dună exemplul bardului, 
alți poeți, între care C. D. 
Aricescu și Em. Cobălcescu, 
au scris și ei cîte o „horă 
a unirii".

Pe lîngă marile lui meri
te ca scriitor clasic, Alecsan
dri scriitorul-cetățean și-a 
cîștigat o dreaptă populari
tate în ipostaza de cîntăreț 
al luminosului act al Uni
rii.

COSTIN STRAJESCU



POET PATRIOT
Există o strinsă corelație între numele și opera unui crea

tor, incit pe Eminescu, de pildă, îl asooiem spațiului silvestru 
sau meditației cosmice ; pe Alecsandri nu-l putem concepe 
decît iradiind optimism sau ca poet al marilor aspirații popu
lare. Format în plin romantism, structura lui Alecsandri este 
□ unui clasic, nu în sensul unui cult al valorilor umane eterne, 
nici ca interpret al existenței într-o viziune raționalistă, ab
stractă. Din romantism păstrează afectivitatea, euforia vieții 
concrete, expansiunea, de unde revărsarea în afară, poezia 
rezultînd din prea-plinul emoției. Nu are mici sentimentul grav 
al timpului, al relativității, atît de specific romanticilor ; nu 
cultivă mici visul treaz ; nu-l pasionează nici substanța feerică, 
nici misterul profund al lucrurilor. Clasicismul lui Alecsandri e, 
înainte de toate, o problemă de echilibru, mai bine spus de 
integrare într-o existență nu numai acceptabilă, ci aprioric 
frumoasă, deal destinată să împodobească un destin. La Emi
nescu, romanticul, existența e constituită din voluptate și durere, 
într-o fuziune inextricabilă, sugerînd zădărnicia marilor elanuri. 
Alecsandri își acordează lira cu ritmurile și suprafețele lumi
noase, poezia fiind nu cunoaștere, ci exultanță, acțiune ; nu 
aventură interioară, ci laudă a permanențelor lumii, mișcare 
vitală și acord cu natura. Tonică în mod exemplar, traducînd 
apetența sufletului popular pentru natură, dînd expresie sen
timentului colectiv de solidaritate cu istoria, dinamic orientată 
în direcție profetică, vizionară, lirica aceluia care, pe drept 
cuvînt, a fost elogiat ca bard național, adună într-o albie largă 
tendințele spinîtualiîtății și aspirațiile generoase ale epocii. A 
oferit modele altora, a educat gustul și simțirea contempora
nilor, deschizînd drum lui Eminescu. Rapsodul a configurat o 
epocă, devenind ceea ce Victor (Hugo vedea ca titlu de glorie 
pentru un poet : «un ecou sonor al epocii".

Explicația fenomenului Alecsandri ține de orientarea, prin 
intermediul folclorului, spre specificul național, de caracterul 
militant al literaturii sale, trăsături investite de un patriotism 
activ, mobilizator. Pentru Alecsandri, poezia nu e un mod de 
existență strict individual, ci un glas al mulțimilor, idee expri
mată în termeni lapidari : „Poporul... este izvorul celor mai 
poetice creații, celor mai nepieritoare opere ; și poeții mari, 
care apar ca niște rari meteori, nu sînt decît revelatorii maeștri 
ai poeziei popoarelor concentrată în sînul lor". Iată o convin
gere estetică și patriotică, influențată pddte de tezele lui Ko- 
gglniceanu și Russo, dar purtînd, prin intermediul creației, 
prestigiul fui Alecsandri. Familiarizați de mult cu acest limbaj, 
din care rezultă că tinerii de Io Dacia literară exprimau con
știința de sine a unui popor, astăzi nu percepem poate în 
dimensiunile exacte rolul imens al unei asemenea gîndiri. Pe 
temeliile ei s-au clădit însă mari edificii literare, care, de la 
Eminescu pînă la Sadoveariu, traduc modul nostru specific de 
a privi lumea. Doinele lui Alecsandri, crescute din seva popu
lară, pulsînd de revoltă socială, reprezintă un manifest literar 
mult mai bogat în consecințe decît, de pildă, „prefața lui 
Cromwell" în cadrul romantismului francez.

Contactele cu istoria, exemplele de patriotism din trecut 

trebuiau să dea impuls unei demnități naționale îndelung ofen
sate. Alecsandri din Deșteptarea României, din Adio Moldovei 
sau din Hora Ardealului, poezii legate de momentul 1848, mili
tantul fervent pentru Unire, cîntărețul înaripat al eroismului 
popular în războiul de independență — a fost un generos poet 
al speranței, o prezență și un educator. La creatorul Horei 
Unirii, patosul este expresia unei profunde morale eroice. Pe 
scurt, la bardul de la Mircești, sentimentul, cuvîntul și fapta 
se manifestă în concordanță deplină, într-un militantism civic 
superior. E nevoie să ne repetăm. Timpul și formația noastră 
de oameni ai altui secol ne-au obișnuit cu alte forme poetice, 
dar să nu uităm că de la Doine pînă la Ostașii noștri s-a con
turat un stil Alecsandri ; Hora Unirii a fost o „Marseilleise" ro
mână, definitiv intrată în conștiința generațiilor; Peneș Curca
nul, poemul cu versurile lui simple, și alte pagini din ciclul 
de Legende, cu evocări luminoase (ca Dumbrava Roșie și Dan, 
căpitan de plai), sînt tot atîtea testimonii ardente de patrio
tism, care, asemenea baladelor populare, au circulat enorm, 
alimentînd spiritual idealurile de libertate națională și socială. 
Eroicul e, precum se vede, o latură fundamentală a patriotis
mului, căruia bardul i-a conferit o dimensiune instructivă, ono
rată prin fapte. Alecsandri se consideră poet angajat, respon
sabil, dator epocii și posterității. In octombrie 1877, în plin 
război de independență, mișcat de bravura ostașilor țărani, 
el îi scria lui lacob Negruzzi : „De-acum mă pot duce pe urma 
amicilor mei dispăruți ; mi-am văzut visul cu ochii ; nu mai 
pot vedea nimic mai frumos...". Să nu se uite totodată accen
tele poetului contestatar ; în contrast cu mîndra Odă ostașilor 
români, de menționat poezia Eroii de ia Plevna din care res
piră indignarea pentru nerecunoștința oficială la adresa făuri
torilor independenței.

Printre alte întîietăți, poetul Pastelurilor, pagini scrise la 
maturitate (între 1868 și 1875), deține și calitatea de inspirat 
poet al naturii. Cîntarea pămîntului patriei ca peisaj formează 
ea singură un capitol literar de anvergură. La Hugo sau Car- 
ducci, natura era pretext de reverie sau de filozofare, la Alec
sandri în primul plan trece sentimentul solidarității cu pămîn- 
tul țării, cu istoria, cu oamenii. Concertul în luncă, Malul Șire
tului, Lunca din Mircești, piese clasice, aparțin fondului de aur 
al poeziei românești ; prețioase în sine, pagini ca acestea au 
avut pe de altă parte un destin estetic exemplar. Muzica fer
mecată a pădurilor eminesciene, pastelurile lui Coșbuc, marea 
poezie a naturii din capodoperele lui Sadoveanu, priveliștile 
însorite ale Argeșului evocate de Ion Pillat, toate mărturisind 
atașamentul pentru acest încîntător spațiu natal, — cadru stră
bătut de ecouri istorice și spiritualizat de fiorul multiform al 
dorului - au contingențe cu premergătorul Alecsandri. Prin 
intermediul afectuosului zugrav, lunca de la Mircești a intrat 
în nemurire, precum celebrul lac alpestru al lui Lamartine : 
„Luncă, luncă, dragă luncă I rai frumos al țării mele, / Mîndră-n 
soare, dulce-n umbră, tainică la foc de stele!/ Ca grădinile 
Armidei, ai un farmec răpitor,/ Și Șiretul te încinge cu-al său 
braț dismerdător".

Intr-un secol și jumătate, cît a trecut de la nașterea poe
tului, literatura română a marcat o ascensiune continuă. Con

temporan al lui Bălcescu, Kogălniceanu, Russo, Ghica, al a toTi 
din ilustra pleiadă patruzecioptistă, patriot și militant, Alec
sandri este unul din promotorii literaturii modeme, figură mul
tilaterală, „personalitate rezumativă", cum i-a spus Ibrăileorj. 
Prozatorul și dramaturgul sînt componente ale acestei perso
nalități. Documente ale unei epoci de prefaceri complexe, ope
rele lui au netezit drumul, înlesnind ivirea altora. Este destinul 
valorilor devenite clasice. La 1878, cînd, animat de conștiința 
latinității noastre, poetul era încununat la concursul felibrilor 
(de la Montpellier) pentru Cîntecul gintei latine, laurii îi râs- 
pîndeau gloria și dincolo de hotare. Exemplul major al lui 
Alecsandri, patriotismul, trebuie cinstit mereu, cum o facem în 
acest iulie aniversar, cu pietatea și gratitudinea cuvenite ma
rilor înaintași.

CONST. CIOPRAGA

Bâtrinul V. Alecsandri intre fiii săi, Vasile și lancu. Pictură 
din 1845 de Levaditi.

CLASICITATEA
(urmare din pag. 1)Literatura noastră cunoaște numeroase o- pere și personaje memorabile, unele — zugrăvite, fără îndoială, cu mai multă migală, sondînd profunzimi nebănuite, însă prea puține ating popularitatea tipurilor create de marele și respectatul ctitor al teatrului românesc. Or, popularitatea dedusă din relieful aparte al personajelor și din substanța lor reală, legată de convulsiile unor anumite momente ale istoriei constituie îpcă unul din atributele certe ale clasicității. Poate este ciudat sau paradoxal, însă circulația largă a tipurilor literare nu se situează totdeauna în prelungirea tonului grav ori a importanței tematice. Chirița lui Alecsandri depășește, din acest punct de vedere, importanța personajelor de factură romantică ale lui C. Negruzzi din excelenta nuvelă Alexandru Lăpușneanul. Intervine aici, desigur, și o anume s.tuație privilegiată a personajelor comice, mai ales a a acelora din teatrul comic. Putem voroi, în acest sens, cu mai multă îndreptățire, despre tipurile lui Moliere decît de personajele lui Racine, de popularitatea largă a tipurilor fixe ale vechii comedii italiene (Comedia del’Arte) față de aria de răspîn- dire a operei lui Dante. încă o dată, nu-i vorba aici de ierarhii valorice cu toate că, referindu-ne acum numai la operele teatrului comic, se poate observa că și popularitatea exprimă, de cele mai multe ori, calități artistice, de nedezmințit. De ce. bunăoară,, au cîștigat asemenea circulație tipurile teatrului comic al poetului de la Mircești și nu Franțuzitele lui Costache Focca ? De ce Hagi-Tudose al lui Delavrancea (ca să comparăm autori din aceeași epocă) nu rămîne decît o palidă figură pe lîngă tipurile nemuritoare ale lui Caragiale ?Luînd în considerare operele sale satirice, Alecsandri este, în multe privințe, un precursor al lui Caragiale. Un precursor care-și are, însă, propria sa individualitate, care lucrează cu o paletă originală. Autorul lui lorgu de la Sadagura pornește de la aspectele epocii sale și face un teatru de observație socială, în care, așa cum el singur arată spun o mulțime de ocări celor care le merită. Dar aceste „ocări" constituie și revelații artistice, căci ele „plac publicului", prin urmare nu rămîn niște plicticoase lecții dialogate de morală. Succesul artistic se datorește, desigur, nu numai exactității observației. Alecsandri nu

ARTISTULUI
copiază, pur și simplu realitatea, ci o comentează, asemenea autent cilor moraliști. Moravurile sînt ilustrate prin tipuri reprezentative, cu o conduită accentuat ridicolă. Autorul folosește, cu îndemînarea marilor autori comici, șarja grotescă, dînd astfel eficiență mesajului satiric, Farmazonul din Hîrlău, Modista și cinovnicui surprind publicul, încă de la începutul activității lui Alecsandri în teatru, prin arta portretizării, în direcția aceasta, prietenul și colegul de școală al marelui artist care era Matei Millo rămîne un veritabil înnoitor. El este creatorul acelor cînticele comice, specie originală, care echivalează cu o serie de izbutite portrete de epocă. Barbu Lăutarul, Mama Anghelușa, Chirița în voiaj, Clevetici — ultrademagogul, Sandu Napoilă — ultrare- trogradul, Surugiul, Paraponistul, Șoldan viteazul, Herșcu-bocegiu, Vivadiera ș.a.. chiar dacă astăzi nu mai pot avea același ecou, condițiile sociale care le explică fiind de mult dispărute, nu rămîn doar documente de epocă. Ele reprezintă crochiuri ce sintetizează situații și atitudini morale, sesizate cu originalitate datorită simțului dramatic înnăscut al autorului. Conducerea vie a monologului, arta de a condensa impresii și opinii sub formă hazlie, fără pretenții, chemînd și vorbind direct și elocvent maselor cu limbajul specific al teatrului, sint trăsături definitorii ale dramaturgului. Intr-o limbuție fluentă, aproape delirantă uneori, Mama Anghelușa, „doftoroaie" se autocaracterizează, glumește pe socoteala „clienților", țintind credulitatea și îngustimea unor straturi sociale cu idei confuze și ambiții egoiste.S-a vorbit mult despre sursele și modelele personajelor comice ale autorului care a creat-o, între atîtea figuri, pe isprăvnicea- sa Chirița. Pe bună dreptate, însă, G. Căli- nescu critic despre care nu s-ar putea spune că îl exaltă pe autorul de la Mircești, recunoaște că în acest domeniu, „Alecsandri proceda asemenea clasicilor", căci și „Moliere aproape localiza, iar vodeviliștii de la începutul secolului al XIX-lea reiau pînă la obsesie toate combinațiile scenice ale secolelor precedente". De altfel, încă Kogălniceanu observa, în secolul trecut, că Chirița lui Alecsandri nu mai este nici modelul Angot, nici contesa d’Ecarbagnas a lui Moliere. Grotescă burgheză cu pretenții de nobilitate este moldoveancă autentică*. Autorul are, în adevăr, într-un grad superior. însușirea de a viza nu numai perso

naje existente la un moment dat, ci viabile în sens artistic, răspîndind și astăzi o molipsitoare veselie, o voie bună care decurge din însuși felul de a fi al autorului și care nu o dată este punctată de ironia fină, de spiritul satiric, împins uneori pînă la diatribă virulentă. G. Călinescu semnala în monografia consacrată lui Alecsandri „puterea comică proprie autorului, calitatea inefabilă a dialogului său“ (p. 82). Faptul se explică printr-o intuiție care nu dă greș și care, depășind comicul de situații, atinge substanța umană a personajelor. Exemplul cel mai tipic îl constituie Chirița, această eroină prin care autorul a stigmatizat par- ventinismul soției lui Bîrzoi ca și al bunelor ei surori întru ambiție, nuri și capricii. Alecsandri a intuit el însuși reușita acestui tip de el adus la lumină și, într-o scrisoare de mai tîrziu adresată bunului său prieten Matei Millo, arăta: „tipul Chiriței va rămînea în repertoriul nostru și va fi exploatat cu succes încă mult timp, căci este o baie nesecată". în adevăr, pe lîngă Chirița în Iași, sau Două fete și-o neneacă, dramaturgul adăugase, în 1852, Chirița în provincie, apoi monologul Chirița în voiaj (1864), iar Millo reluînd peripețiile aceluiași popular personaj, avea să scrie și să joace Chirița la expoziția de Ia Viena (1874). Pornind de la aceasta, Alecsandri elaborează ulterior Chirița în balon.Mult mai tîrziu, în 1893. Millo avea să re- vie cu un alt episod : Chirița în carantină. Tipul a circulat astfel, din epocă în epocă și din autor în autor, pînă astăzi. Prelucrarea lui Tudor Mușatescu, datînd din 1942 și, mai ales, imaginea reactualizată și atît de luxuriant colorată, cizelată decenii de-a rîn- dul de Miluță Gheorghiu pînă la noi, cei de astăzi — constituie o nouă dovadă a semnificației clasice a personajului.Chirița în provincie rămîne cea mai răsunătoare dintre comediile lui Alecsandri, aceea care, exceptînd firește, atmosfera e- pocii care era alta, îl anunța pe Caragiale. Un Tipătescu de mai tîrziu (O scrisoare pierdută) sau un Cațavencu aveau să-și marcheze venalitatea sub haina unei frazeologii bombastice, demagogice. Bîrzoi este însă mai primitiv atît în mentalitate cît și în utilizarea procedeelor de înavuțire. El primește „peșcheșuri" și „carboanțe* și imaginează șiretenia cu vinderea repetată a curcanului. Alături de figura ispravnicului și a consoartei sale, ne apar tipuri obișnuite în epocă (și în teatrul comic al epocii' ca Guliță, odraslă nătîngă și alintată care-1 anunță pe Ionel din Vizită ca și pe 

Domnul Goe al lui Caragiale, Musiu Șarl, preceptorul ironic, personaj înrudit cu Ros- togan (fără a fi vorba de o filiație) ș.a.înrudirea cu Caragiale exprimă însă și altceva. E vorba de aceeași impestrițătură de moravuri și idei caracterizînd o epocă de rapide prefaceri sociale. Epoca lui Alecsandri era aceea a părăsirii anteriului și a celorlalte obiceiuri de modă orientală, — epoca lui Caragiale aducea în lumină contradicțiile perioadei de instaurare a unui liberalism politic de fațadă. Tipurile ambelor momente istorice sînt însă surprinse de ochiul ager, dar diferit prin unghiul de observație, prin viziunea în perspectivă și prin umoarea temperamentelor de doi autori care și-au aflat în teatru modul preferat de manifestare. De aceea, alături de creația lui Caragiale, tipurile lui Alecsandri își păstrează totuși acea pregnanță comică, acea coloratură originală care le face autentice și vii, sintetizînd prin felul în care, sînț puse în mișcare umorul, dispoziția satirică. volubilitatea .tipic meridională — trăsături specifice atît ale autoruluj cît și ale poporului a cărui spiritualitate Alecsandri o exprimă cu vigoare, alături de celelalte mari figuri ale literaturii române.Dramă romantică, prin eroul protagonist ca și prin peripeții. Despot Vodă (1879) subliniază, prin soluția finală, revenirea la matca unei clasicități de extracție populară, în numele căreia, exponent al viziunii tradiționale a lumii, — Tomșa, conchide : „Mo- țoce așa vrea Dumnezeu / Acei ce-și vinde țara / își pierde neamul său." Domnia a- venturierului Despot Juses e un accident. A- poteozele de mai tîrziu, Fîntîna Blandu- 
ziei (1884) și Ovidiu (1884), prin sursa directă a inspirației romane, prin substanța meditativă, adecvată idealului greco-latin al seninătății, prin versificație și echilibrul construcției, accentuează și mai mult preferințele clasice ale autorului, în temeiul originii latine și a spiritualității mediteraneene a poporului român. In sensul acesta se justifică și viziunea anticipativă, de mare frumusețe, a lui Ovidiu care întrezărește, în locurile exilului său, viitoarea măreție a unei Rome noi.Clasicitatea lui Alecsandri însea—nă, astfel, și structură sufletească deosebită, adecvată, dar înseamnă și adînci și ramificate relații cu realitățile trecutului și ale prezentului, înseamnă largul răsunet și perpetuitatea unei atitudini și a unei opere care poartă acea amprentă specifică, autentică sinteză a spiritualității românești E tina din sintezele posibile, una dintre cele mai expresive și mai durabile.
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SINTEZĂ
A SPIRITUALITĂȚII 
ROMÂNEȘTI

Că ceea ce numim spiritul unui popor, în speță cel românesc, nu este un dat veșnic, imuabil și că el este un produs istoric care a dobîndit contur și s-a definit în elementele sale esențiale și specifice într-o anumită e- tapă a evoluției societății — sînt lucruri bine cunoscute. înclinațiile, modul de a gîndi și a se manifesta, trăsăturile caracterologice ale poporului român, intr-un cuvînt — spiritul său, s-a format și s-a șlefuit de-a lungul secolelor, căpătînd în zilele noastre k accente noi ca urmare a profundei revoluții materiale și morale din ultimele trei decenii.Spiritul poporului nostru s-a definit ca atare, și-a dezvăluit atributele majore intr-un anume moment al istoriei patriei și anume în epoca formării națiunii române ți a statului național român, cînd în concertul națiunilor a răsunat un timbru nou, particular, pornit dintr-un loc deosebit și născut dintr-un material specific. A- cea epocă coincide în bună măsură cu anii de înfocată manifestare și dă- 
ț ruire a lui Alecsandri. Viața și opera sa sintetizează în mare parte spiritul unei generații care a transmis urmașilor însușiri ce caracterizează spiritualitatea românească.Vorbind, în 1897, despre Vasile A- lecsandri, Hașdeu spunea că el ..este reprezentantul cel mai puternic, cel mai complet al gîndirii și simțirii românești (...) ; a fost vesel, trist, viteaz, cuminte, răbdător, plin de speranțe și de credință, glumeț și Înțelept ca poporul român însuși. In mintea lui întreagă n-a fost loc pentru nimic ce n-ar fi fost specific românesc și-n talentul lui nici o pornire care să nu fi fost specific românească" (vezi G. C. Nicolaescu, Viața lui Vasile Alecsandri, ediția a 11-a, București, 1965, p. 690).Inteligența, cultura, discreția și finețea, tactul, amabilitatea și farmecul, o neostoită dragoste de viață și un simț politic evident îl apropie de strălucitoarea pleiadă a luptătorilor fruntași ai generației sale. întoarcerea către trecutul istoric al propriului popor, slăvirea idealurilor și trăsăturilor sale caracteristice, educația patriotică, convingerea că poetul trebuie să fie un cetățean militant, că el are un rol social, eroic (modelul Byron) — crezuri cultivate cu atîta fervoare de școala romantică — alcătuiesc miezul unei stări de spirit și pilonii unei concepții din care Vasile Alecsandri și tovarășii săi de luptă și-au făurit un stindard. în împrejurările epocii, totul era menit să servească emancipării sociale și naționale. „Pentru noi toți — spunea Vasile Alecsandri — lupta era viața, a seri, a vorbi, a lu- cra — a alerga de la Paris la Viena și de la Viena la Constantinopole, pe cînd alții făceau anticameră săptă- mîri întregi, cu o răbdare de fakir, la lordul Palmerston în Londra — era viața noastră ; așa înțelegeam noi fericirea. Niciodată n-am știut ce va să zică descurajarea ; nu știam ce este osteneala".Obiectul suprem al strădaniilor și al dragostei lui Vasile Alecsandri, al celor ce vor fi numiți pașoptiști, era patria, pămîntul strămoșesc, poporul. La moartea Elenei Negri, N. Bălccscu X11 sfătuia pe Vasile Alecsandri să nu se consume numai pentru o iubire intimă, trecătoare: „Pentru ce să nu întoarcem dragostea noastră toată a- supra unui obiect mare și nepieritor ? Și ce este mai mare pentru om _ decît țara sa ?“, la care poetul răspundea : „voi ca durerea mea pentru pierderea ei (a Elenei Negri — n.n.) s-o prefac în dragoste către țara mea". Trei decenii mai tîrziu, Vasile Alecsandri mărturisea credința neîntinată în viitorul patriei, optimismul robust al generației sale în destinele fericite ale țării : „Să nu ne descurajăm, ferească Dumnezeu, de a pierde încrederea în noi și în viitorul neamului ! Omida mănincă frunzele stejarului, dar nu poate ucide stejarul (...). Să primim lupta cu suflet îndrăzneț, căci avem de apărat țara, acest depozit sacru încredințat nouă de părinții noștri și pe care sîntem obligați să-1 transmitem întreg la copii. (...). Să ne punem pe lucru, să luminăm poporul în care există vitalitatea națională, să renunțăm la dezbinări care r- ne slăbesc, să ne unim într-un singur gînd și să nu ne mai căutăm decît în noi înșine, lepădîndu-ne de satana, adică de protecții străine, și vom ajunge astfel mai departe decît am ajuns pînă acum".în Pasteluri, a cîntat, într-o manieră proprie, natura, iar poporului (și pentru Vasile Alecsandri el însemna, în primul rînd, țăranul) i-a redat un monument făurit de el însuși din comori de frumusețe și înțelepciune : Doinele, culegeri de folclor, Miorița. Ce-i . drept, mediul social în care a viețuit și de privilegiile căruia a beneficiat, l-a împiedicat pe Vasile Alecsandri. să pătrundă în esența stării și soluției problemei capitale a epocii, de unde și iluziile sale, înfățișarea idilică a celor ce însemnau totul. Întors de Ia Paris (1839), Vasile Alecsandri a avut revelația înțelepciunii, cură- țeniei morale, asupririi șî suferințe

lor țărănimii. In 1848, poetul îi spunea lui Iraclie Perumbescu : „poporul de jos — noi îl numim de jos; sărmanul popor și cu cit îi mai sus el decît noi" (vezi G. C. Nicolescu, op. cit., p. 205). Vasile Alecsardri a dezvăluit lumii „cit îi mai sus" acest popor. El l-a adus pe scenă (O nuntă țărănească ș.a.), el a descoperit poezia populară în toată frumusețea și valoarea ei literară, el a înfățișat-o ca „document doveditor al caracterului nostru național" cum spune G. C- Nicolescu. „Continuă cum ai Început— îi scria Elena Negri în 1843; — cel mai frumos titlu de glorie la care trebuie să rivnească un poet este acela de poet național și popular" (Ibidem. p. 78). în această direcție Vasile Alecsandri rămine cel mai fidel reprezentant al spiritulni epocii sale. -Ko- gălniceanu in literatura istorică a României — observa Hașdeu — și Alecsandri in literatura noastră poporană joacă pînă la un punct rolul lui fo- lumb in privința geografică". In ciuda „aristocratismului" său, ale unor înclinații atinse de fantezii și exotism, Vasile Alecsandri a nutrit un atașament, o iubire de țară și popor de o rară elevație morală. Ministru plenipotențiar la Paris, la o vîrstă cînd o călătorie în condițiile epocii pînă în tară însemna un risc, Vasile Alecsandri făcea acel drum anual : „vom veni în țară, căci sîntem minați de dorul ei" scria el în 1886.Ceea ce caracterizează în cel mai înalt grad spiritul epocii generației lui Vasile Alecsandri, ceea ce spiritualitatea românească a moștenit mai de preț din roadele morale ale zbuciumului acelei generații, se leagă, neîndoielnic, de lupta dusă pînă la jertfa do sine pentru emanciparea socială »i națională a ponorului român. înotă purtată pe toate planurile : ne baricade. cn pana si cu verbul, în cultură si în politică.întors de la Paris în 1839 cu „un mare bagagiu de iluzii și de idei moderne (...), adorator fervent a! treimei sfinte șî mîntuitoare ce reprezintă libertatea, egalitatea șî fraternitatea", Vasile Alecsandri a găsit în Moldova— cum singur spunea — „libertatea înlănțuită (...), egalitatea turtită, sărmana (...). Mare cîmp de luptă se întinde dinaintea noastră I dar lupta nu se sparie, căci ne susține și ne ani- mează speranța izbîndei", de vreme ce „o națiune care a supraviețuit atîtor calamități în decurs de 20 de secole, nu e sortită să piară în plin secol al nouăsprezecelea". Dacia literară, Propășirea, Arhiva românească, România literară, sînt tribune de luptă de cate Vasile Alecsandri și-a legat numele. Reoficializarea limbii române în în- vățămînt (1851), întemeierea teatrului românesc, ridicarea limbii și a poeziei române pe culmi fără precedent, cultivarea poeziei populare, a legendei și a poemului istoric și eroic etc. smt momente sau etape distincte, înălțătoare în procesul formării și dezvoltării spiritualității românești bazate pe cele mai alese însușiri ale poporului. Concomitent, Vasile Alecsandri a fost angajat în primele rînduri ale lupte’ practice, politice. El se află printre conducătorii mișcării revoluționare din 1848, redactează moderata petiție a celor 35 de puncte, dar șî cel mai înaintat program al revoluției române, Prințipiile noastre pentru reformarea patriei (Brașov, mai, 1848), figurează în comitetul revoluționar al emigraților moldoveni, scrie proteste și broșuri demascatoare, versuri mobilizatoare care devin, „cîntece naționale" : Deșteptarea României, Hora Ardealului. punct de pornire pentru Hora U- nirii.Lupta pentru Unire devine țelul suprem, al străduințelor sale : „dorul cel mai înfocat al nostru — scria el în iulie J848 — cît și a unei mari partide din Moldova este : Unirea Moldovei cu Valahia sub un singur guvern și sub aceeași constituție", în care el vedea un nas către unirea cu Transilvania si făurirea „Dachieî". Membru în comitetul unionist moldovean, primul care renunță la candidatura la tron în favoarea unui principiu pe care îl va întruchipa Al. I. Cuza, ministru de externe al Moldovei sub căi- măcămia de trei, apoi sub Cuza Vodă, diplomat fin și cuceritor îndeplinind misiuni delicate în marile capitale e- uropene — Vasile Alecsandri a dobîndit un loc de frunte și în istoria politică și în cea a dip'omației românești.După căderea lui Al. I. Cuza, poetul se retrage din viața politică activă. Producția sa literară si corespoooen- ța exprimă dezgust față de „apucăturile" noii clase ajunse la putere. Vasile Alecsandri nu era un „politicianist", nu era partizanul nimănui. El avea conștiința măreției sale, a rolului ne care-1 jucase în istoria patriei ȘÎ ținea ca el să rămînă neîntinat. Ră-’boiu' de independență avea sa-1 reîntinerească, să-i solicite din plin uneltele, talentul și patriotismul, de- monstrînd că Vasile Alecsandri a fost mi’itantul marilor idei, marilor acte naționale, în slujba cărora a consumat însușiri ce sintetizează spiritul unei epoci și al unui popor.
L BOICU

Cine, combătut de „torturile" liricii moderne, se apropie de Alecsandri spre a se recreea în zona inspirației spontane, constată, — de la o vreme, și nu fără uimire —, semne familiare ale „sufletului" modern. Este, mai întîi, un anume sens al gro
tescului în folclorica, prin atmosferă și metrică, „Baba Cloanța”, cu imagini atît de personale și de... eminesciene, ca aceea a „ochilor mari făr’ de noroc”, și cu sonorități insinuante, de o mare forță de sugestie (modelul nu va putea fi depășit de Coș- buc și Iosif). Este, apoi, sensul exoticului în risipite strofe solare din „suvenirile” și „mărgărităre- lele“ lui (deși marea vibrație erotică îi lipsește) și, mai ales, din „pastelurile* cu tonuri mai robuste sau mai edulcorate, dar cu imagini atît de transparente ; este, în aceleași „pasteluri*, o sensibilitate parnasiană în poezia discretă a lucrurilor mici, componente ale universului casnic, ca în „Serile la Mîrcești* și în caligraficele „pasteluri* chineze, vecine „rondelurilor* lui Macedonski și „laudei — călinesciene — a lucrurilor". In fine, modern ne apare Alecsandri in fermele generale ale versificației, prin combinațiile lui metrice, și ne gindim că oarecine va fi. poate, surprins de apropierea tehnică pe care o facem Intre versurile grațioasei „Dridri* și ale baudelai- rienei -Invitație la călătorie*. Cu deosebirea că inspirației lui spontane poetul nu-i impune, dincolo de schemele prozodice, rigorile mai profunde ale conștiinței artistice, regulile severe ale constrângerii, pe care le respectă poeții ce au și plăcerea de a le învinge. Aveau să apară aceste reguli în „jocul* poetic pe o altă treaptă a evoluției lirismului nostru, o dată cu apariția inteligenței critice. Rămîne că Alecsandri o precede printr-o subtilă intuiție a frumuseții plastice, — incompatibile cu imaginile acumulate, — a imaginii prinse în țesătura strofei, căreia nu totdeauna îi apreciază cu justețe densitatea. Din apele facilității se desprind însă strofele vii prin fluiditatea versului, precizia ritmului și discreta lor armonie.Frapant este vocabularul lui Alecsandri I Dacă lirismul eminescian ne apare astăzi mai rafinat în expresie, asta se explică prin adîncimea procesului metaforic. Sub raportul vocabularului numai, poezia lui Alecsandri se prezintă, — paradoxal —, și mai vetustă, și mai modernă decît a lui Eminescu. Eminescu acceptă neologismul mai rar, — cu atît, mai rar cu cît lirismul său devine mai profund, și, mai ales, în rime. în vreme ce vocabularul lui Alecsandri este evident mai neologistic, deși nu mai poetic, în poezie rezonanța mai profundă avînd-o cuvîntul autohton, asimilat de veacuri în limba comună. Alecsandri are atunci intuiția de a recurge la procedeul alăturării cuvîntului nou de unul autohton (ca în versul: „Sufletul cu voluptate în estaz adînc plutește") — procedeu pe care-1 semnalează T. Vianu în poezia lui Ion Barbu! Să mai spunem că Alecsandri este un autentic poet și un precursor al liricii noastre moderne? Ne gîndim la destinul poeziei lui Alecsandri și ni se pare că între lauda nemăsurată, cu secrete resorturi și vulgara negare a talentului, poetul nu merita „nici excesul de onoare, nici stigmatul nedemn".

★La întoarcerea sa din străinătate, — le explica Alecsandri cititorilor ediției lui (de referință !) din 1875, — el avea „iluzii" și „idei moderne" și adora „Treimea” libertate — egalitate — fraternitate. Găsise însă „un nămol de prejudețe absurde și de privilegiuiri monstruoase". Iar de libertatea presei, nici vorbă !Văzuse deci în scenă un vehicul ideal spre „biciuirea ... ridicole’or societății noastre". Numirea, în 1840, în comitetul de conducere a Teatrului Național din Iași îi oferea tocmai o bună ocazie. Scopului îi corespundea, firește, genul comic. La Paris, văzuse și citise un vast repertoriu, clasic și modern. Acesta va fi, — cum a dovedit Charles Drouhet, — izvorul comediilor lui Alecsandri. In plus, ele cer agerime și umor, adică tocmai calitățile potrivite structurii lui intelectuale. Alecsandri nu are invenție comică, dar pune în schemele clasice observația moravurilor locale și vioiciunea dialogului. Era conștient de situația lui particulară și nota aceste drepte cuvinte: „Nu știu dacă am creat teatrul național, dar știu că i-am adus un mare concurs*.Din primul ceas, văzuse și dificultățile cărora avea să le facă față în realizarea programului : crearea unei limbi conforme „cu caracterul fiecărui personagiu, precum și cu naționalitatea lui, și cu timpul în care trăiește": crearea unei școli de declamație pentru formarea unor actori „înteli- genți și corecți în giocul lor de scenă* ; și educarea unui public „mai mult dispus a gusta farse grosolane și drame apelpisîte, decît piese de înaltă comedie”.Cu aceste bune opinii a început formarea repertoriului comic românesc. E. Lovinescu vedea în el un „teatru de marionete" pe cale de a se perima.

Mausoleul de la Mircești (interior)

MODERNUL 
ALECSANDRITotuși, comediile lui Alecsandri par a învinge timpul, în ciuda criticilor prea încruntați. Este în natura comediei să incinte, — chiar dacă observația caracterului nu-i prea adîncă, — prin situații, prin burlescul onomastic, prin comicul de limbaj și vioiciunea dialogului ; și, astfel, de la acest nivel calitativ, comediile lui Alecsandri mai sfidează încă pronosticurile sumbre.

♦

A făcut carieră formula pusă în circulație de 
Ibrăileanu; Alecsandri este „poet în proză” ; au acceptat-: și G. Călinescu, și Șerban Cioculescu. Problema merită un mic examen.Proza poetului, agrementată din abundență cu 
impesii din numeroasele lui călătorii, se înscrie in linia memorialului lui Dinicu Golescu. Cel dintîi. Ibrăileanu a situat-o în această filiație, a- preciindu-i, din totalitatea operei, trăinicia. Mai caduc în opera lui Alecsandri ar fi versul, mai durabilă — proza.Ce este aici adevărat ? Poezia lui Alecsandri a- pare ca o etapă premergătoare a poeziei lui Eminescu, iar comediile lui — ea primii pași spre comedia lui Caragiale ; chiar teatrul în versuri are, în rîndul întîi, o semnificație istorică. Din totalitatea operei, proza, însă, se citește, dincolo de orice semnificație circumstanțială, pentru calitatea ei, în care apar notele cele mai individuale ale scrisului său: talentul de povestitor (cu tonul acela firesc și oriental-cursiv), culoarea verbală, umorul. Prin relație, note ale poeziei apar aici „exonerate de obligațiile versificației". (G. Călinescu). Talentul peisagistic apare plenar în „O primblare la munți" (1844), cu îmbinarea, — observată cu finețe de Șerban Cioculescu —, între simțul fantasticului și luciditate. Tabloul se umple o vreme de „fantasmagorii” (cu ocazia plimbării, noaptea, prin pădure) pentru ca la sfîrșit scriitorul să le destrame el însuși cu umor.Puterea de a evoca, — susținută de acuitatea observației sociale —, este evidentă în aventurile picarești ale Galbenului, ca și în descrierea — bogată în culori verbale —, a „Iașilor în 1844".întreruptă de revoluția din 1848, — cînd „li- 
bertatea-n fața lumii a aprins un mindru soare", — proza revine în preocupările poetului o dată cu a- pariția, în 1855, a „României literare". Aici publică partea I-a a „Călătoriei în Africa". Este, între toate, o carte îneîntătoare prin strălucirea paletei coloristice, în care se amestecă luminozitatea spațiului mediteranian cu nuanțele coloristice ale cerului și ale valurilor. Poet al peisajului exotic, A- lecsandri este aici și un ager observator al detaliilor inedite de civilizație, descrise cu minuție orientală, în toată varietatea lor pestriță.Ezităm, totuși, să punem aceste strălucite pagini de proză poetică mai presus de nu mai puține versuri de aceeași calitate, izolate din volumele de poezie (față de numai unul de proză). Alecsandri ne apare la fel de realizat în toate compartimentele operei lui, sau, — cum spune Maiorescu, — valoarea lui Alecsandri „stă în totalitatea operei lui". Nici poezia, nici proza nu sînt superioare una față de alta, dar în cuprinsul fiecăreia apar denivelări, în funcție mai ales de maturizarea talentului său.

Poet, Alecsandri este, — asemenea lui Eminescu 
—, și „poet in proză".

♦După ciclul patriotic, „Ostașii noștri” și dramele în versuri, Alecsandri încheie cu o retrospectivă lirică pusă sub semnul permanenței sentimentului patriotic :„Eu, care din junie stătut-am neclintit I Cu inima lipită de țara strămoșească / Și toate-a ei avînturi profund le-am resimțit / ... Vreau falsele hotare dintre români să piară / Ș-acest castel feeric, clădit la colț de țară, / In centrul României să luce ca un far".Meritele poetului sînt într-adevăr mari. Ibrăileanu a dat unei întregi epoci literare numele poetului. In totalitatea ei, opera alecsandriană ne anare ca ilustrarea acelei epoci. Versul românesc, — mlădiat de el, — se ridică la o claritate și precizie a limbii de care avea să beneficieze, sorbindu-i mai adînc sevele, poezia lui Eminescu. De comparație profită în epocă un grup de tineri care nu vedeau, de fapt, în Alecsandri un poet congener.Atacurile lor au adumbrit o clipă gloria poetului național. Dar, chiar în deceniile următoare, poezia bardului avea să susție, — prin nota ei de seninătate —, nu o rivalitate estetică în fața poeziei eminesciene, ci, alături de poeziile lui Mace- donski și Coșbuc, un echilibru în planul tonalității și atmosferei. Așa se explică de ce poezia lui Alecsandri va mai găsi încă la un poet de cultura și inteligența lui Ion Pillat o admirație nelimitată. Ea ne apare astfel nu numai ca o etapă în evoluția liricii românești, ci și ca o valoare de referință.
M. MARDARE



DIPLOMATUL PATRIOT ALECSANDRI
Patriot înflăcărat, însuflețit 

de nobile idealuri, Alecsandri 
reușise, încă de la mijlocul 
deceniului V al secolului tre
cut, să se afirme ca o stea de 
primă mărime pe firmamen
tul vieții noastre spirituale. 
Realist și dornic de acțiune, 
tinărul moldovean — aidoma 
celorlalți fruntași ai genera
ției : Kogălniceanu, Bălcescu, 
Negri, Cuza, ș.a. — a înțeles 
din capul locului necesitatea 
de a contribui prin toate 
mijloacele la apărarea drep
turilor națiunii sale la unita
te. neatîrnare și progres so
cial.

Prezent în mai toate mani
festările tineretului înaintat 
în preajma anului revoluțio
nar 1848, Alecsandri și-a pus 
tot talentul său literar la te
melia dezideratelor naționale, 
slujind, cu arma scrisului, ac
țiunea de solidarizare a romă 
nil or de pretutindeni. Era fi
resc deci — atitudinea sa de 
pînă atunci recomandîndu-l 

—• ca evenimentele din pri
măvara anului 1848 să-l gă
sească în primele rînduri ale 
luptătorilor revoluționari dor
nici să preschimbe rinduielile 
politice devenite anacronice. 
Dar, împrejurările interne și 
internaționale nefiind favora
bile încă unor atari înfăp
tuiri, semnatarul tuturor pro
gramelor revoluționare moldo
vene de la 1848, V. Alecsan
dri, a împărtășit soarta celor
lalți conducători ai revoluției 
române, pribegind, după înă
bușirea ei, în afara granițe
lor țării. Conștient de faptul 
că în condițiile istorice de a- 
tunci procesul de formare a 
statului modern român era 
condiționat de atitudinea Eu
ropei și că această atitudine 
putea fi înrîurită printr-o sus
ținută propagandă, Alecsandri 
pleacă în toamna anului 1848 
la Paris — din însărcinarea 
comitetului revoluționar — 
spre a dobîndi, prin mijloa
cele ce-i stăteau la dispoziție, 
recunoașterea legitimătății ca
uzei românești din partea 
cercurilor politice și a opiniei 
publice franceze. Luind con
tact cu diferite personalități 
ale vieții politice și culturale 
din capitala Franței (Ledru- 
Rollin, Michelet, Quinet, P. 
Bataillard) într-un timp rela
tiv scurt el a reușit să tre
zească interesul acestora față 
de soarta politică a români
lor După o pribegie de doi 
ani, timp în care a îndeplinit 
numeroase misiuni cu carac
ter diplomatic în numele co
mitetului revoluționar român, 
Alecsandri s-a reîntors în ța
ră, unde liberalismul (încă li
mitat) introdus de noul domn 
Grigore Ghica, i-a îngăduit să 
desfășoare o bogată activitate 
publicistică.

După 1850, neobosita pro
pagandă românească desfășu
rată pe diverse căi și prin 
felurite mijloace începuse să 
dea roade, cercurile politice 
și opinia publică franceză fi
ind cîștigate de cauza Uni
rii. Un merit incontestabil în 
această direcție a revenit și 
lui V. Alecsandri prezent în 
capitala Franței din vara lui 
1855 pînă în luna octombrie 
a aceluiași an, cînd avea să 
se reîntoarcă — prin Constan- 
tinopol — în țară, pentru a 
întări frontul de luptă al u- 
nioniștilor moldoveni. Aici, 
împreună cu Negri, Kogălni
ceanu, Rallet, Rolla și C. Hur- 
muzaki, constituind comitetul 
de luptă pentru Unire, a în
treprins acțiuni energice me
nite să dezvăluie marilor pu
teri europene semnatare ale 
tratatului de la Paris (30 
martie 1856) ingerințele să- 
vîrșite de către caimacamii T. 
Balș și, apoi, N. Vogoride în 
dauna intereselor naționale 
românești.

Momentul culminant al ac
tivității sale politice a fost 
însă cel cuprins între 25 oc
tombrie 1858 și 25 mai 1860 
cînd V. Alecsandri a deținut 
funcția de ministru de exter
ne, mai întîi în Moldova, în 
timpul căimăcămiei de trei, 
și apoi în Țara Românească, 
în vremea domniei lui Ale
xandru Ioan Cuza. Revelatoa
re pentru modalitatea de în

țelegere și de rezolvare a di
verselor probleme de politică 
externă — deosebit de deli
cate dacă le raportăm la mo
mentul istoric respectiv — au 
fost (în prima fază) schimbul 
de note diplomatice cu consu
lul austriac Godel-Lannoy, în 
octombrie-noiembrie 1858, cum 
și atitudinea adoptată față de 
un reprezentat oficial al pu
terii suzerane, Afif-bei, atunci 
cînd aceștia încercaseră, în

„... Un popor, care supus fiind veacuri în
tregi la tot soiul de întîmplări crude, știe să-și 
apere naționalitatea ca românul, păstrîndu-și, 
ca și dînsul năravurile, portul, limba și legea pă
rinților ; un popor ca acela este menit a se 
urca pe treaptă cît mai înaltă, un popor ca 
dînsul este chemat la o soartă măreață și 
vrednică de el". v. ALECSANDRI

numele guvernelor respective, 
să compromită înfăptuirea U- 
nirii. Intervențiile sale pe 
lingă reprezentanții marilor 
puteri la Constantinopol, pur- 
tînd pecetea demnității na
ționale, au fost pe cit de o- 
portune, pe atît de hotărît ar
gumentate, trădînd suficient 
rafinament diplomatic. Presti
giul politic dobîndit printr-o 
susținută și multilaterală ac
tivitate in favoarea Unirii s-a 
reflectat și în faptul că cea 
mai influentă dintre grupările 
unioniste, cea a micilor pro
prietari, l-a propus drept can
didat al ei la alegerile care 
trebuiau să desemneze pe 
domnul țării. Dar, dacă înal
ta funcție nu corespundea pro
priilor aspirații, lupta patrio
tică a fost continuată cu ace
eași fervoare de către Alec
sandri în calitatea sa de mi
nistru de externe și, mai ales, 
de apropiat colaborator al lui 
Cuza.

Se știe că după alegerea lui 
Al. I. Cuza ca domnitor al 
celor două Principate, proble
me deosebit de complicate își 
reclamau rezolvarea: recu
noașterea dublei alegeri, pre
gătirea și înfăptuirea refor
melor interne, acceptarea lor 
de către puterea suzerană și 
marile puteri garante etc. In 
calea înfăptuirii acestor dezi
derate se opuneau forțe in
terne și externe a căror ac
țiune — deseori conjugată și 
desfășurată cu predilecție în 
capitalele apusene, Paris și 
Londra — trebuia neapărat 
anihilată. Or, neutralizarea 
înrîuririi pe care activitatea 
forțelor reacționare o exer
cita asupra politicii marilor 
puteri era mult diminuată de 
faptul că Țările Române, a- 
flîndu-se sub suzeranitatea 
Turciei, nu puteau fi repre
zentate oficial pe plan inter
național decît de aceasta, iar 
nu de proprii agenți diplo

Priveliște spre lunca Șiretului (in depărtare) de pe priavorul 
casei bătrinești de la Mircești,

matici. In aceste împrejurări, 
misiunea încredințată lui V. 
Alecsandri în primăvara și 
vara anului 1859, de a dobîn
di sprijinul guvernelor de la 
Paris, Londra și Torino pen
tru recunoașterea actului 
istoric al Unirii, a semnificat 
un eveniment dintre cele mai 
importante, nu numai în ca
riera diplomatică a poetului, 
ci și în istoria politică a pa
triei : pentru prima dată un 

reprezentant al Țărilor Româ
ne unite a fost primit de că
tre suveranii unor mari pu
teri europene in calitate de 
trimis oficial al domnului.

Desigur, rezultatul fericit al 
întrevederii pe care Alecșan- 
dri a avut-o, nesperat de re
pede, cu Napoleon al III-lea, 
a fost asigurat in mare măsu
ră și de pregătirile pe care 
împăratul Franței, împreună 
cu suveranul Sardiniei, le fă
cea in vederea declanșării 
războiului împotriva Austriei. 
Cei doi rezervau Principate
lor române — unul din pivo
turile principale ale politicii 
orientale franceze din acel 
timp — un rol deosebit în în
deplinirea planurilor antihab- 
sburgice.

Dobîndind, așadar, cu ușu
rință mai mult chiar decît 
sperase să obțină în capitala 
Franței, Alecsandri s-a îndrep
tat spre Londra, unde îl aștep
ta o situație mult mai difici
lă, determinată de faptul că 
politica orientală engleză vi
za păstrarea integrității Im
periului otoman. Numai după 
repetatele asigurări de respec
tare întocmai a Convenției în 
privința relațiilor Principate
lor cu Poarta, reuși diploma
tul român să obțină adeziu
nea guvernului englez în re
cunoașterea dublei alegeri. 
Revenit pentru scurtă vreme 
la Paris, unde avu prilejul să 
discute cu ambasadorii Rusiei 
și Austriei, generalul Kisseleff 
și, respectiv, baronul Hilbner, 
Vasile Alecsandri pleacă la 
Torino, cea de a treia etapă a 
misiunii sale diplomatice în 
Apusul Europei. Întrevederea 
cu premierul sard Cavour și 
vizita protocolară la regele 
Victor Emmanuel s-a soldat 
cu declarația încurajatoare a a- 
ccstora, nu dezinteresată însă, 
de a fi susținători de nădejde 
ai cauzei românești. Alecsan
dri, împărtășind punctul de 

vedere al domnitorului Cuza, 
și-a manifestat oarecare re
zerve față de planul franco
sard de angajare indirectă a 
Principatelor — prin sprijini
rea insurecției ungare — in 
campania antihabsburgică. La 
27 iulie 1859 importanții sa 
misiune politică în străinăta
te se încheia cu un rezultat 
ce onora nu numai diploma
tul, dar și țara.

Activitatea diplomatică a lui 
V. Alecsandri in perioada i- 
mediat următoare dublei ale
geri a lui Cuza nu s-a limi
tat numai la misiunile din 
străinătate. In pofida limită
rii sferei lui de activitate, din 
motivele politice cunoscute, el 
a fost autorul unor importan
te inițiative cerute de impera
tivele epocii.

Printre acestea se numără 
înființarea agenției Principa
telor Unite la Paris, al cărei 
titular avea să fie fratele po
etului, cum și a biroului de 
corespondență.

Conștient de dificultățile ce 
avea să le întîmpine acțiu
nea reformatoare a lui Cuza, 
Alecsandri ceruse și izbutise 
să obțină, încă de la prima 
sa întrevedere cu Napoleon 
al III-lea, consimțămintul 
principial ca Principatele U- 
nite să aibă la Paris un 
agent oficios. Pînă la înfiin
țarea agenției însă (26 august 
1860), a cărei utilitate a su
bliniat-o in repetate rînduri, 
el a preconizat și susținut cu 
tărie necesitatea creării unui 
oficiu de propagandă prin 
presă, în capitala Franței. In 
proiectul alcătuit încă din no
iembrie 1859, Alecsandri își 
exprima părerea că organiza
rea propagandei prin presa 
europeană nu mai putea fi lă
sată pe seama particularilor, 
ci trecută în sarcina guvernu
lui, care, prin mijlocirea bi
roului central de coresponden
ță cu sediul la Paris, subor
donat direct ministerelor de. 
externe ale Principatelor, ur
ma să dirijeze publicarea în 
presa apuseană a informații
lor și comentariilor privitoa
re la români. încuviințat de 
către domnitorul Cuza, pro
iectul lui Alecsandri fu pus 
imediat în aplicare, în frun
tea acestui oficiu fiind numit 
la propunerea autorului pro
iectului — talentatul pu
blicist filo-român, A. Ubicini.

După demisionarea cabine
tului Ion Ghica (la 25 mai 
1860) al cărui ministru de ex
terne era, activitatea diploma
tică a lui Alecsandri avea să 
se întrerupă, nu însă defini
tiv, fiind trimis într-o nouă 
misiune la Paris și Torino (in 
primăvara anului 1861) lega
tă de chestiunea recunoașterii 
unirii administrative a Prin
cipatelor. Deși împrejurările 
politice erau mai puțin favo
rabile decît în anii anteriori, 
rezultatul demersurilor sale în 
cele două capitale a fost un 
succes diplomatic real, reu
șind să reînvioreze climatul 
favorabil intereselor Princi
patelor în cercurile conducă
toare franceze și piemonteze. 
Mult mai dificilă a fost însă 
misiunea sa din toamna anu
lui 1863, cînd Alecsandri s-a 
înfățișat din nou împăratului 
Franței spre a-l încunoștiința 
asupra iminentei lovituri de 
stat din Principate. Atitudi
nea politică îndrăzneață a lui 
Cuza crease oarecum suscepti
bilități suveranului, încît răs
punsul acestuia a fost echi
voc. Totuși, Alecsandri s-n 
declarat satisfăcut și de re
zultatul acestei misiuni, care 
avea să fie și ultima în vre
mea domniei lui Cuza.

Reîntors în țară el s-a re
tras la Mircești dedicîndu-se 
numai activității literare, re- 
nunțind definitiv la preocupă
rile de natură politică. Popu
laritatea pe care și-a dobîn- 
dit-o a determinat însă, ade
seori, pe politicienii români 
să apeleze la serviciile sale. 
Si dacă, pe arena politicii in
terne, el va mai apărea din 
cînd în cînd, în calitate de 
deputat sau senator, pe plan 
diplomatic avea să facă o 
ultimă concesie cercurilor gu
vernante de la noi acceptînd, 
în 1885, funcția de ministru 
plenipotențiar la Paris.
Activitatea sa diplomatică din 
această fază a vieții a fost 
mai lipsită de relief, fiind un 
executant al ordinelor primi
te de la București. Totuși el 
a continuat să rămînă același 
atent și persicace observator, 
reușind să-și reprezinte, cu 
neschimbată distincție, țara, 
dovedindu-se un strălucit di
plomat și patriot.

D. VITCU

PREOCUPĂRI ACTUALE ALE CENTRULUI DE SOCIOLOGIE DIN IAȘI 
de vorbă cu prof. dr. I. NATANSOHN directorul ceitrihi— Nu de mult s-au desfășurat lucrările Simpozionului național de sociologie „Forța de muncă din țara noastră — obiect de investigație științifică interdisciplinară", care a stirnit un deosebit interes în rîndurile specialiștilor din domeniul cercetării științifice și din sectorul productiv. V-am ruga să ne spuneți ce reprezintă această manifestare științifică pentru Centrul dv. de sociologic ?— Simpozionul național de sociologie, care și-a desfășurat lucrările la Iași, constituie prima manifestare științifică de amploare a Centrului nostru, în actuala sa formă organizatorică. înființat în urmă cu doi ani, el a avut menirea de a reînnoda vechile tradiții sociologice ale Universității noastre. Deși alcătuit dintr-un colectiv foarte restrîns, Centrul de sociologie a reușit în acești doi ani să elaboreze lucrări valoroase, să realizeze legături cu alte centre, să popularizeze și să atragă studențimea în munca de cercetare sociologică. Simpozionul de care aminteați a constituit un fericit prilej de valorificare a numeroase lucrări elaborate în cadrul Centrului, precum și de deschidere a unui dialog fertil între cercetătorii forței de muncă. O expresie elocventă a valorii activității Centrului nostru o constituie participarea masivă a numeroși specialiști din întreaga țară. Intenționăm să sintetizăm concluziile dezbaterilor și să le supunem organelor de decizie. In curlnd, vom tipări un volum care va cuprinde o parte din lucrările elaborate de Centrul nostru, precum și majoritatea comunicărilor prezentate la simpozion, împreună cu concluziile dezbaterilor pe secții.— Care sînt preocupările actuale ale Centrului de sociologie ?— O parte din membrii colectivului, printre care lector T. Popescu, lector Gh. Bourceanu, lector V. Miftode, asistent A. Neculau, asistent A. Carpinschi, lucrează la tema „Statutul socio-profesional ai muncitoarelor țesătoare", în colaborare cu economiști, psihologi, eticieni, medici. Această temă interesează în primul rînd Combinatul textil și organele sindicale. O altă temă abordează problema relațiilor interpersonale în cadrul grupurilor din întreprinderile ieșene. Pe baza unor cercetări concrete psihosociologice, colectivul condus de A. Neculau a obținut de pe acum o serie de rezultate interesante. O temă de mare importanță, în realizarea căreia sînt atrași și numeroși studenți de la Secția sociologie-psihologie ai Universității, este „Procesul de urbanizare și mobilitatea forței de muncă". Colectivul acestei teme condus de lector Gh. Bourceanu, a întreprins pînă în prezent cercetări concrete în zona Pașcani. Foarte interesante rezultate a obținut și colectivul de sub conducerea lectorului T. Popescu, care abordează problemele cultural-educative ale forței de muncă.— In legătură cu preocupările Centrului privind studierea forței de muncă, am fost informați că ați încheiat un contract de cercetare cu Consiliul popular județean. Ce semnificație are încheierea acestui contract?— încă la începutul acestui an, Centrul de sociologie s-a adresat instituțiilor și întreprinderilor din Iași, oferind încheierea de contracte, acordarea de consultații și asistență în rezolvarea diferitelor probleme sociale apărute în procesul de producție. Am încheiat contractul cu Consiliul popular județean și ducem în prezent tratative cu Combinatul textil Iași pentru un alt contract, privind studiul relațiilor interpersonale și influența lor asupra randamentului muncii. De asemenea, avem în vedere și posibilitatea încheierii unui contract privind probleme de psihologia comerțului (profilul psihosocial al vînzătorului, o tipologie a cumpărătorilor, psihosociologia reclamei etc.).Avînd în vedere amploarea cercetărilor întreprinse în prezent de Centrul de Sociologie și necesitatea atragerii studenților de la Secția de sociologie-psihologie în aceste cercetări, ne străduim în prezent să asigurăm înzestrarea centrului cu aparatură modernă, să completăm colectivul cu operatori de teren și să intensificăm schimbul de experiențe cu alte centre similare. In ceea ce privește tematica cercetării, urmărim o lărgire a sferei preocupărilor noastre prin diversificarea studiilor pentru a putea răspunde oricăror solicitări privind rezolvarea problemelor concrete și eventuale încheieri de noi contracte de cercetare.

AL. I.

OMUL Șl ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂSub auspiciile Secțiilor de Sociologie și Psihologie — Pedagogie ale Academiei de Științe sociale și Politice, de curind a avut loc în sala de conferințe a Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale o importantă dezbatere științifică cu tema : „Problemele umane ale întreprinderii industriale".La această reuniune științifică au participat numeroși sociologi, psihologi, pedagogi, din institutele universitare și de cercetare științifică din Capitală (Prof. C. Nicuță, Prof. C. Ionescu, prof. C. Botez etc.) ca și un mare număr de specialiști și cadre de conducere din diferite ministere și instituții centrale cu caracter social-economic.Potrivit programului elaborat în acest scop, în cadrul Dezbaterii au fost prezentate un număr de opt comunicări științifice : Factorii psihologici ai productivității muncii industriale (C. Botez) ; Detectarea unor probleme de psihologie socială și optimizarea muncii (Georgeta Dan-Spî- noiu) ; Metodologia diagnosticării problemelor de ergonomie în întreprindere (G. Iosif) ; Sarcinile medicinii muncii în întreprinderea modernă (L. Pilatt) ; Problemele promovării și mobilității profesionale în atenția sociologului de întreprindere (Pompiliu Grigorescu) ; Eficiența cercetărilor de selecție și repartizarea personalului (Zissu Weintraub) ; Stabilirea măsurilor organizatorice privind adaptarea și integrarea profesională (Septimiu Chelcea) ; Probleme sociale ale forței de muncă (Petre Cristea).Răspunzînd îndemnului partidului exprimat la cel ae-al X-lea Congres, potrivit căruia „o mai mare extindere trebuie să cunoască cercetarea sociologică, contribuind la e- fortul de perfecționare a relațiilor sociale, la cunoașterea și dirijarea conștientă a fenomenelor politice, demografice, etice ale societății noastre", cercetătorii participant la a- ceastă manifestare științifică au expus cîteva din principalele rezultate ale cercetărilor lor privind modul de adaptare a omului la întreprindere și a întreprinderii la om.Analiza rezultatelor obținute în acest domeniu, parțial cunoscute publicului din lucrările publicate deja (ex. Psihologia muncii industriale, Relațiile umane în grupele de muncă industriale etc.), a evidențiat contribuțiile cercetărilor psihologice și sociologice privind căile eficiente și umaniste de abordare diferențiată a personalității umane și de asigurare a condițiilor materiale și spirituale prielnice integrării moral-profesionale a fiecărui om al muncii in întreprinderile noastre socialiste.In lumina experienței cîștigate în acest domeniu al cercetării, parlicipanții la această dezbatere științifică și-au exprimat speranța că prin adoptarea noii legi privind înființarea de laboratoare psiho-socio-pedagogice în întreprinderile industriale, se vor crea condițiile unei mai strinse legături dintre teorie și practică — chezășia sporirii eficienței cercetărilor științifice și a producției industriale.
VASILE C. CIOCIRLAN
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GESTIUNEA TIMPULUI EXTRAPROFESIONALAmploarea, complexitatea și rapiditatea prefacerilor de ordin economic, social, politic, științific și tehnic actuale, pe planul formării forței de muncă, pun în termeni noi și problema utilizării timpu- 'ui din afara perioadei de muncă. Desigur, din totdeauna, dezvoltarea societății în ansamblu, a individului, a fost legată de timp. Astăzi însă, mai mult ca oricînd, trăim într-o intens^ și permanentă confruntare cu timpul. Drept urmare, folosirea lui rațională, prețuirea fiecărei unități, apare ca o condiție decisivă a propășirii fiecărei țări. Evident, folosirea chibzuită a timpului de muncă rămîne preocuparea de seamă a omenirii : a-1 gospodări bine înseamnă a fructifica eficient potențialul tehnic, material și uman, a fi în pas cu revoluția științifică tehnică, înseamnă a transforma rapid posibilitatea în realitate, pe spirala ascendentă a vieții materiale și spirituale. Dar reducerea valorii economice a timpului numai la cel petrecut efectiv în întreprindere, ar avea consecințe dăunătoa- , re, mai ales în condițiile dez- 1 voltării intensive, specifice perioadei actuale.Destinat formării și pregătirii forței de muncă pentru cerințele dezvoltării economice și împlinirii omului în întregul s u, oferindu-i astfel posibilitatea de a se depăși, timpul extraprofesional (timpul din afara procesului organizat de muncă), prin implicațiile ce le produce, contribuie substanțial la multiplicarea randamentului, a ingeniozității și responsabilității în muncă a fiecărui angajat. Este semnificativă în acest sens sublinierea tovarășului Nicolae Ceausescu la plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c. conform căreia „..succesele cele mai însemnate pe care le-am obținut sînt legate de formarea omului nou“. Or, măsura în care oamenii își ridică continuu calificarea, își întrețin cunoștințele de administrație și conducere modernă și se preocupă de întreaga lor formare, depinde direct de conținutul și funcțiile date timpului extraprofesional atît de către societate, cît și de către fiecare ins. Participarea acestui fond de timp la pregătirea tuturor cadrelor, indiferent de domeniul unde activează, fiind reclamată în tot mai mare măsură. devine necesară și examinarea eficienței sale cu aceeași rigurozitate ca și pentru timpul de muncă. In consecință, cercetările asupra bugetului de timp extraprofesional se impun extinse și tratate cu toată răspunderea. Faptul 

că epoca contemporană creează condiții obiective pentru mărirea acestui timp nu simplifică problema. Omul modern dispune de mai mult timp extraprofesional decît precedesorii săi, însă activitatea în care este angajat îi impune o asemenea folosire, încît forța de muncă să devină tot mai calificată, iar subiectul ei un om cu un vast orizont.Această problemă nu se semnalează prima dată. Organele în drept dispun chiar și de o serie de anchete referitoare la unele aspecte ale utilizării timpului extraprofesional, deși, investigațiile întreprinse pînă în prezent sînt unilaterale și nu au frecvența necesară surprinderii mutațiilor produse de dinamismul vieții actuale. Sînt totuși finalizate suficient observațiile și concluziile de care se dispune ? Destinația dată timpului extraprofesional corespunde peste tot cerințelor actuale ? Cheltuirea acestui fond de timp, așa cum se desfășoară în prezent, poate fi socotită eficiență ? Iată doar cîteva probleme la care un răspuns afirmativ, după noi, nu se poate da decît în parte. Este adevărat că cercetările întreprinse privind poziția, durata și distribuția diferitelor activități din fondul de timp extraprofesional indică menținerea unor deosebiri însemnate de la o țară la alta și de la o perioadă la alta, datorate diverselor variabile socio-economice și demografice ale țărilor și perioadelor lor de dezvoltare. Din acest punct de vedere nu se pot deci stabili puncte de referință general-valabile. Cert este însă că din studiile existente se degajă ca o cerință fundamentală necesitatea unei reorientări în destinația timpului extraprofesional. Acesta nu mai poate fi considerat doar o antiteză a muncii, o simplă odihnă sau recreație pentru refacerea fizică, din care poate oricine și oricînd risipi ci, urmează să devină o activitate cu un conținut bogat și variat, dirijată într-un scop bine determinat.Timpul consacrat acumulării cunoștințelor științifice, a materializării lor în sisteme de producție de înaltă eficiență și destinat trăirii din plin a bucuriei vieții adică timpul liber propriu-zis (cel rămas după scăderea din cele 24 de ore a timpului de muncă și a celui consacrat obligațiilor menajere și necesităților fiziologice) trebuie să constituie componenta de bază a timpului extraprofesional. Afirmația se bazează pe faptul că în prezent timpul liber, ca urmare a sporirii 

funcției lui creatoare, reprezintă imul din criteriile avuției materiale și spirituale.După datele antropologiei și psihologiei moderne, o participare de masă la revoluția științifică și tehnică ar putea fi atinsă abia atunci cînd timpul disponibil al omului ar depăși un anumit prag — c.c.a. 30 ore săptămînal, adică de trei ori mai mult decît astăzi.Ref erindu-ne la țara noastră, în perioada actuală, rezervele cele mai mari pentru sporirea părții creative și recreative a timpului extraprofesional, sînt legate de dimensionarea optimă a sectorului prestator de servicii. Aceasta cu atît mai mult cu cit ne găsim în fața unei explozii a acestora. In atari condiții, subaprecierea unor categorii de servicii pe considerentul că sînt neproductive sau nerentabile, coborând sub o a- numită limită, alocarea fondurilor de investiții și preocuparea pentru perfecționarea lor, poate frîna creșterea economică și gradul de satisfacere a necesităților populației, printr-o serie de efecte greu de remediat. Deocamdată, un volum mare de timp se consumă pentru satisfacerea necesităților de transport, cele afectate deservirii în gospodărie și muncii casnice. Datele oferite de unele anchete întreprinse în ultimii ani asupra bugetului de timp al diferitelor grupuri ale populației, de către Direcția centrală de statistică și Centrul de cercetări sociologice al A- cademiei, sînt concludente. Rezumînd exemplificarea la grupul muncitorilor notăm faptul că timpul de deplasare la și de la locul de munc\ în zilele de lucru, la bărbați ajunge, în medie pe țară, la 1 oră și 20 minute, cu deosebiri sensibile între diferitele localități, dar limitele minime rămîn mult prea ridicate (calculul nu poate ignora nici celelalte transporturi la fel de obligatorii, ca cele legate de deplasarea pentru cumpărăturile zilnice, precum și cheltuiala de energie, oboseala fizică și nervoasă acumulată pe timpul deplasării și care de asemenea răpesc din timpul liber) ; activitățile casnice și de deservire reprezintă peste 18°A) din fondul total de timp al femeilor muncitoare și peste 6»/t din cel al muncitorilor b 'rbați ; mari risipitoare de timp se dovedesc și serviciile post-vînzare pentru obiectele de folosință îndelungată (asistență tehnică, aprovizionarea cu piese de schimb, reparații in cadrul și în afara termenului de garanție, prestările în construcții etc.) solicitate, în mod legitim, din ce în ce mai 

mult de toate păturile populației.Cu toate că se referă numai la unele poziții, aceste date sînt suficiente totuși pentru a observa că structura timpului extraprofesional a unei părți de seamă a populației active și implicit eficiența sa, nu este cea mai corespunzătoare. Această situație impune organelor îndrept un ansamblu de măsuri a c'ror concretizare, să permită mărirea fondului de timp liber — indicator de bază a eficienței timpului extraprofesional. Sporirea preocupărilor legate de aspectul activ, creator, educativ al timpului liber corespunde pe deplin sarcinilor stabilite de ultima plenară a partidului nostru pe linia îmbogățirii cunoștințelor profesionale. politice, ideologice cil turale a tuturor oamenilor muncii, ca o necesitate obiectivă a dezvoltării cu succes a societății noastre. Este dovedit doar că, în concepția modernă, calificarea profesionali este un proces continuu, în sensul că este susceptibilă de a se perfecta permanent și la orice nivel, pe acest tărâm toți oamenii fiind în curs de dezvoltare.Cercetările efectuate pentru stabilirea tomografiei utilizării timpului liber, indică faptul că acesta capătă în țara noastră o structură rațional determinată, în care studiul în diferite forme de înv=ță- mînt, lectura liberă, se îmbi

CONSTANT1N C STAHI : „Natură moartă"

nă cu un complex de acțiuni recreative, precum și faptul că prezența în producție, vechimea în muncă, activitatea obștească, nivelul de instruire, acționează invariabil în direcția creșterii indicilor culturali. Se formează astfel o nouă morală a timpului liber. Consemnînd progresul înregistrat, nu se poate omite faptul că timpul afectat, în medie, preocupărilor culturale este încă redus. După sursele menționate, ponderea cheltuielilor de timp pentru lectură în timpul liber sînt : la bărbați 8,2o/o în zi de lucru și 6,9<>/o în zi de repaus iar la femei 7,70/0 în zi de lucru și 5,9o/o în zi de repaus. O comparație între cititori pe grupe de studii arată că interesul fațî de cărțile științifice și tehnice este direct proporțional cu gradul de școlarizare, în timp ce față de literatura beletristică interesul este relativ uniform. Creșterea rolului cărții în procesul complex și dinamic de formare a omului modern, a celorlalți agenți culturali (cinematograful, televiziunea, institutele de artă, alte forme de pregătire extra- școlară și extrafamiliară) implică multă exigență și mobilitate în programul editorial sau cel difuzat. Studiile de marketing pot oferi și în a- ceste sectoare premise pentru o justă și deplină prospectare a necesităților și preferințelor utilizatorilor, în vederea satisfacerii și orientării lor spre valorile superioare ale științei și culturii.Sporirea funcției creatoare a timpului liber nu presupune, se înțelege, renunțarea la ce

lelalte destinații ale acestuia, după cum nu poate însemna renunțarea la celelalte activități consacrate fondului de timp extraprofesional. Problema constă în a se asigura de către factorii răspunzători, dar și în cunoștință de cauză, o gamă largă de posibilități atît pentru satisfacerea deplină și lesnicioasă a tuturor necesităților vieții cotidiene, cît și pentru instrucție și destindere, necesare deopotrivă societății și individului, ajun- gîndu-se într-un fel la o individualizare a timpului liber în cadrul fiecărei categorii a populației. Fără a subaprecia efortul material și organizatoric necesar a fi întreprins în continuare, se poate susține fără rezervă că posibilitățile îmbunătățirii gestiunii timpului extraprofesional, depin- zînd într-o măsură hotărîtoare de activitatea, inițiativa, priceperea și responsabilitatea organelor autorizate și a fiecărui individ, rămîn practic nelimitate. Dar cîtă vreme timpul liber va fi despărțit de timpul de muncă, folosirea celui dintîi nu va putea fi concepută decît în mod abstract, iar funcția sa de întregire a personalității nu se va împlini de deplin. De unde concluzia că numai cercetând sistematic realitatea social-economică și ac- ționînd multilateral se poate asigura o gestiune a întregului fond de timp extraprofesional, în concordanță cu idealurile și cerințele societății noastre socialiste și ale perioadei pe care o parcurgem.
I. NIȚA

> ESTE NECESARA 0 SOCIOLOGIE A MEDICINII?Asistăm astăzi la o tendință a numeroase științe și discipline al căror obiect de studiu este omul, în multitudinea manifestărilor sale, de a-și depăși granițele tradiționale și de a converge — pornind din direcții diferite — către fundamentarea unei concepții integraliste asupra ființei umane. în acest context colaborarea interdiscipli- nară devine un imperativ, de la care medicina nu se poate eschiva.O perspectivă sociologică este necesară oricărei științe care studiază ființa umană, pentru că nu ne adresăm niciodată unui om în general, în afara interacțiunii sale cu ceilalți oameni, cu societatea. Intre medicină și sociologie s-a stabilit o corelație strînsă, necesară, ceea ce a făcut pe unii să considere, nu fără temei, medicina ca o știință In intersecția dintre biologic și social.Sănătatea populației a devenit astăzi un obiect de cercetare sociologică. Tratarea problemelor sănătății din punct de vedere sociologic este rezultatul evoluției concepțiilor și tehnicilor de lucru în medicină și sociologie, precum și a transformărilor sociale care au scos tot mai mult în evidență caracterul unitar al fenomenelor umane, individuale și colective. Sinteza dintre sociologie și medicină face ca ultima să capete un pronunțat caracter militant, transformator.Practica și cercetarea științifică medicală s-au născut și dezvoltat în strînsă legătură cu apariția și evoluția societății omenești. Medicina studiază omul în nemijlocita influență pe care societatea, mediul social o exercită continuu asupra deprinderilor și caracteristicilor sale și nu ca pe un fenomen pur biologic. Evoluția sociologică constituie una din noile dimensiuni ale medicinii contemporane, care concepe omul ca pe o ființă complexă, integrată într-un mediu biologic, psihologic și social.Desigur că acțiunea factorilor naturali și biologici se exercită în continuare asupra omului, dar ei trec prin filtrele din ce în ce mai dese ale societății, care îi respinge pe unii și îi folosește, transformați, pe alții. Gîndirea si practica medicală, care vreme îndelungată s-au centrat pe individ, se orientează astăzi din ce în ce mai mult spre înțelegerea problemelor medico-sociale ale populațiilor, ale colectivităților omenești.

Angajarea într-o măsură din ce în ce mai importantă a statului în conducerea și finanțarea acțiunilor de ocrotire a sănătății populației arată, indubitabil, că activitatea medicală este privită la noi ca un serviciu social, atît prin caracterul social al prestațiilor, cît si prin aportul deosebit de important al asistenței medicale la dezvoltarea social- economică a țării. Asigurarea sănătății populației nu este numai expresia unui umanism generos, ci și una din pre- mizele fundamentale ale progresului economic și social-culturalîn țara noastră care a înscris prin St. Stîncă, în urmă cu 80 ani, prima lucrare medieo-socială cu caracter marxist, există o veche tradiție în ce privește preocupările sociale ale medicilor. O serie de medici din secolul trec-t care și-au pus probleme ce depășeau preocupările lor strict profesionale, au încercat să cunoască și sub alte aspecte realitățile sociale cu care veneau în contact nemijlocit, adu- cînd o importantă contribuție la investigarea concretă a unor aspecte ale vieții sociale din România.în deceniile II și IV ale secolului nostru, mișcarea sociologică a echipelor monografice, urmărind să cunoască în mod integral realitatea socială, s-a văzut obligată să includă în cercetare și probleme de sănătate publică, pentru că orice cercetare sociologică concretă întâlnește în mod ineluctabil o problemă medicală, după cum orice activitate și cercetare în cadrul medicinii umane se leagă inevitabil de probleme de resortul sociologiei. Astfel s-a a- juns Ia considerarea stării de sănătate a populației ca o componentă a situației sociale, care nu poate fi înțeleasă decît în ansamblul din care face parte.Dar sociologia medicinii nu se rezumă la cercetarea fenomenului de masă al stării de sănătate a populației ci privește omul și pe plan individual. Raporturile interper- sonale dintre medic și pacient, de exemplu, comportă numeroase aspecte sociale, psihologice, etice etc. Medicul cu orientare sociologică va urmări nu numai efectul biologic — însănătoșirea sau ameliorarea bolii — ci va urmări activ creșterea valorii sociale, a personalității fiecărui pacient. Recuperarea biologică, realizată prin miiloace terapeutice medicale, va fi întregită astfel prin măsuri de recuperare socială, pentru prelungirea vieții productive. înțelegerea complexă a bolnavului, a psihologiei sale, a situa

ției speciale în care se află, combaterea „iatrocentrismului" sînt probleme actuale deosebit de importante ale practicii medicale contemporane.Astăzi în țara noastră se efectuează analize aprofundate eu caracter sociologic în ce privește elucidarea problemelor majore ale ocrotirii sănătății. Cu ajutorul metodelor de investigare sociologică se studiază în acest sens problemele medico-sociale ale fertilității populației sau cele legate de patologia specifică țării noastre, fenomenele de urbanizare și industrializare și influența lor asupra sănă- tătii. cerințele medicale ale marilor aglomerații urbane, 
mă Wile de prevenire și combatere a bolilor profesionale și a accidentelor de muncă, diversificarea asistenței me- «ficale, care trebuie să țină cont de progresele tehnieo-ști- intifice ale societății, de dinamica fenomenelor demografice și implicațiile lor medico-sociale etc.Pentru a merge înainte medicina trebuie să depășească granițele ei tradiționale. Ea poate și trebuie să intervină în variate domenii ale activității umane, pentru optimi- zarea acestora. Intr-o societate modernă este de neconceput o organizare a ocrotirii sănătății și o funcționare corespunzătoare a asistenței medicale fără o cercetare sociologică în problemele sănătății. Sociologia medicinii este în măsură să ofere premize științifice în vederea generalizării unor măsuri preventive și curative cu caracter social, care să le completeze pe cele medicale. Considerăm că ea îsi justifică integral locul pe care-1 ocuDă în cadrul sociologiilor de ramură, subcrdonîndu-se principiilor de bază ale sociologiei generale.Astăzi, în țara noastră, urmînd o tradiție prestigioasă, sociologia se înrolează în serviciul medicinii constructive, punîndu-i la dispoziție mijloace complexe de investigare a domeniului larg al realității sociale. Din pregătirea medicului nu trebuie să mai lipsească teoria și practica sociologică, metodologia investigării sociologice a problemelor medicale.La granița dintre sociologie și medicină se găsește un teren fertil, încă insuficient explorat, spre care se îndreaptă ambele științe. Disciplina de sinteză numită sociologia medicinii constituie o necesitate a vieții contemporane. Ea asigură metode practice, eficiente pentru dirijarea procesului ocrotirii sănătății populației, conferind medicinii un rol important în viața societății, în progresul ei multilateral.

R. DUDA



ANDRtl VOZraSKI (U. R. S. S.)

scrisoare lui Roberto Obregon Morales

„Poetul Obregon Morales, ucis bestial, 
a fost un eminent poet al Guatemalei. A 
vizitat și țara noastră. împreună am cu
treierat Moscova in lung și-n lat, discu- 
tind despre poezie și tinerețe".

Te chem, Obregon.
Vom hoinări prin sărbătorescul nostru oraș. 
Împreună vom fi iar.
Ne vom minuna de turnuri.
Tu, blindule, meditativ Obregon 
care atit de mult ai iubit 
revoluția și poezia.

Din Mexic am primit scrisoarea ta.
Ea pune stăpinire de-acum pe versurile mele, 
că inima din nou ți-o macină tristețea.
Să te chemăm, cereai, in Rusia 
unde jos, lingă ei, mestecenii 
își împrăștie podoaba de frunze pe cimpul 

pustiu, — 
frunze curate-crista!
ca-n mijlocul farfuriei de sticlă aurită.
Te chem, Obregon, 
dar tu ai cotit-o pe altundeva.
Lorca te așteaptă pe țărmi depărtați.
Sint acolo și Lermontov și Maiakovski... 
Te chem, Obregon, 
dar tu nu ne mai vei fi musafir.
Cu bariera graniței
— ca baioneta de la pușcă — orbește 
ți-au spintecat inima I

In românește de PETRE PASCU

VAHAGN KARtNC (U. R. S. S.)

ca soldatul

Ai fost pentru mine ultima picătură de apă 
pe care nu știu cînd și unde am băut-o, 
ca soldatul acela in vecii vecilor treaz, 
pe care-n vis il ocolesc toate izvoarele...

Ai fost pentru mine ultima pilpiire a focului, 
flacăra pe care unde am aprins-o, cine știe ? 
Ca drumețul acela in vecii vecilor mergind 
după zori, pină găsește lumină...

Ai fost ultima picătură
de cerneală — unde s-a dus, nestatornica ? 
Știu că se aseamănă poeziei,
acel dor arzător...

RAZMIK DAVOTAN (U. R. S. S.)

frunză pe-o singură tulpină

Trăim amindoi, frunze pe-o singură tulpină, 
tu prin gindurile mele și eu prin ale tale. 
Ne căutăm, ne-mbrățișăm ...
Ne iubim ? Cine știe...

M-ai luat in brațe strins, strins, 
ceva in afară de lume s-a-ntimplat. 
întunericul chircit intre noi 
a strigat atunci pentru ultima dată.
Zăcea la pămint. Și peste întunericul distrus 
ne-am căutat disperați, amindoi.
Cite stele și vise s-au prăbușit atunci 
din ceruri...

MICUAII KV1LIOZE (0. R. S. S.)

telefonul

Noapte. Sună telefonul din perete... 
ușor, nemilos și uituc... Tace 
o clipă 
apoi,
ca și cind ar fi uitat ceva, 
Dumnezeu știe ce, 
începe iarăși : sălbatic și insistent, 
uniform și fără speranță, 
veșnic, fără sfirșit,
Sună, sună...

irică din tarile socialiste
începe să plouă afară.
Plouă. Plouă peste oraș.
Bate-n cabina telefonică
iar și iar, 
se-ntoarce, se pierde, 
iarăși se-ntoarce, ud, 
se caută înnebunit prin buzunare, 
caută mărunt. ..

Și sună, și sună 
telefonul din perete 
în camera 
de mult rămasă goală...

In românește de NICOLAE NICOARĂ

AMIIIA KAMIENSKA (Polonia)

această lume mică

Această lume mică ce pare atit de simplă 
floarea soarelui mărarul bulbul argintiu al cepii 
vrejul dovleacului izbucnind printre șipcile 

gardului 
răzoarele azurii de varză murmurul zmeurei 
norii de colb ce le-nfășoară și unul singur 

alburiu lipit de zările copilăriei 
Toate și încă de luat in seamă fluierașul verde 

de plop 
ne-ndeamnâ in nevăzută chemare 
să le păstrăm cu noi in marea călătorie 
intr-un buzunar mititel al cosmosului.

versurile se preling prin vine

Versurile se preling prin vine 
tâinuitoare mări de cuvinte 
o voce încremenită 
arsă de soarele singurătății 
ca șoapta nisipului ce se prefiră 
ci unde ești, unde ești 
făptura-ți vie din singe și carne 
s-o pot atinge 
s-o pot acoperi cu propriu-mi trup 
s-o pot invâlui in răsuflarea mea 
și păstra intru încredințarea 
că numai astă nemurire 
e pentru mine fâră-asemănare 
Dar cum doamne tot ce ating se veștejește 
și se usucă tot ce jinduirea mea alege

și departe rămine tot ce boarea speranței mele 
cheamă 

care-s fructele in care mai pulsează 
sucurile virstei tinere
care-s culorile și miresmele să-ncapă al lor ecou 
Timp înțelept fii binecuvintat
tu cerni nevăzut durata și-arăți cit de mărunt 

e nimicul 
adinei sint hăurile cuvintelor 
cum să cutezi să le treci 
doar o aripâ-n zbor sâ le despice de la pămint 
aducindu-mi-le pe buze 
imbulzindu-mi-le pe limbă 
grămăjoarele de cuvinte 
Strigătul visului meu

Trad. NATALIA CANTEMIR 
și VASILE ROTUNDU

N. KĂNCEV (Bulgaria)

zilnic

Și toate diminețile sosesc ca să verifice dacă 
mai sintem aici.

Cineva a plecat in noapte fără să se ridice 
din pat.

Pe straiele celor trimiși noaptea și-a uitat 
culoarea.

Și fiecare pe tăcute se întreabă de unde aceste 
lacrimi de pe iarbă.

De ce crestată și-ngropată in țărinâ salcia 
învie ?

Schimbările din jur, păcat, abia-abia văzute 
sint.

Dacă sufletele s-ar ridica de peste tot
pe virfuri-ele atunci ar ști. 

Dar punctul lor de sprijin treptat, spre sus 
se răsucește — 

și diminețile zilnic il urcă pînă la norul 
de amiază.

MIHAIL IOȘCOV (Bulgaria)

tăietura

Mărul...

Planetă smulsă 
din constelația „Cumpenei".

O parte 
e pastișa soarelui roșu, 
cealaltă - a serii 
poroase și reci.
In fiecare por s-a cuibărit liniștea.

Trec ca un hoț 
din por 
in por, 
ca să ating jumătatea luminii.

Mă voi opri 
numai in fața acelui cuțit, 
care inecat de seve verzi 
ii va implini echilibrul...

Dar...
o cafenie sâmințâ se va rostologi : 
„la-mă și pe mine, 
eu sint plină de roade I*.

In românește de MARIA MAGDALENA MUTAȘCU

CHELAN VIEN (R. D. Vietnam)

să fii mamă vietnameză

Să fii mamă vietnameză 
nu, nu-i de loc ușor.
Să povestești copiilor in adăposturi 
despre păsări, 
cind cresc florile și cind se ofilesc, 
cind trebuie să fremete de viață 
trăind iarăși
cum trăiesc oamenii prin alte părți, 
să nu cunoască marca avioanelor 
și disperarea.
Să asculte muzică-n surdină 
și să nu cunoască frica de război 
ca astăzi.

CHINH HUU (R. D. Vietnam)

lămpi

Pe drumurile 
pe care le-am chemat in luptă 
spre nord și spre sudul azuriu 
evitam dureros lămpile 
ce ne fixau ochii in întuneric de noapte.

Lămpile ochilor săi le are deschise 
ca un suflet drag, care nu se stinge, 
ca Vietnamul de Sud 
ce nu doarme de douăzeci de ani, 
unde ei, copiii, nu dorm in liniște 
și se trezesc noapte de noapte 
și țara toată suferă cu ei.

Acestea sint luminile 
care după drumurile lungi 
împrăștie lumină printre noi, 
acestea sint lămpile bucuriei și durerii 
ce-aprind in noi speranța.

Cind mergem spre victorie-nainte 
cu speranța 
numai in dragostea fierbinte, 
in sate, in orașe, 
pe munți 
ne luminează aceste lămpi din plin.

In românește de NICOLAE N1COARA

co men tar

I AMERICA LATINĂ
SI C. E. E.» Tendințe noi apar în ultimul timp în relațiile comerciale ale Americii Latine. Ele sînt determinate în primul nnd de Declarația adoptată anul trecut la Buenos Aires, în cadrul comisiei de coordonare latino-americană (CECLA). In spiritul acesteia, s-a anunțat la Bruxelles că între Argentina și autoritățile Pieței Comune au fost angajate negocieri directe pentru încheierea unui acord comercial nepreferențiaL Evenimentul poartă în sine semnmca- ții multiple privind raporturile Comunității Economice Europene cu țările latino-americane și, în același timp, denotă o nouă orientare a politicii economice a țărilor situate la sud de Kio Grande.Socotite pînă nu de mult „o arie de competență exclusivă" a Washingtonului, țările latino-americane caută cu îndrăzneală noi piețe în Europa și A- sia, inclusiv în țările socialiste, care să le accelereze dezvoltarea și să le permită desfacerea disponibilităților suplimentare de export, rezultate în urma naționalizărilor și a reformelor agrare mn unele state, precum și din măsurile inițiate de guvernele din alte țări sud- americane care au dus la o diversificare a ramurilor industriei naționale și la sporirea gradului de prelucrare a bogățiilor naționale. Necesitatea promovării acestor relații se impune, totodată, și ca urmare a tratativelor dintre „cei șase" și Marea Britanie, cu perspectiva extinderii sistemului economic vest-european, perspectivă care sporește temerile latino-americanilor de a nu se găsi la un moment dat izolați, în afara unei zone a schimburilor închise, la discreția Statelor Unite, „partenerul lor tradițional".Deja statele latino-americane consideră că Piața Comună europeană le neglijează. Ele îi reproșează relațiile privilegiate ce le-a stabilit cu statele tinere africane, subliniind că preferințele tarifare acordate acestor țări privează America Latină de o parte a ae- bușeelor ei și contribuie la „deteriorarea legăturilor tradiționale existente între C.E.E. și America Latină". In ultimul timp se observă, de altfel, că A- merica Latină adoptă poziții hotărîte în organizațiile internaționale pentru a condamna sistemele de preferințe de care beneficiază unele țări în curs de dezvoltare. In capitalele latino-ameri- cane se admite, desigur, că problema nu este simplă. Se știe că, în principiu, politica vest-europeană este provizorie și că se acordă o asistență specială țărilor în cauză pentru ca ele să-și diversifice economiile. Date statistice recente arată de altfel că, în vreme ce importurile celorlalte țâri a- flate în curs de dezvoltare din țările C.E.E. au înregistrat o creștere de 10 la sută, cele ale latino-americanilor au stagnat aproape total. In domeniul exporturilor situația a fost aceeași, ceea ce trădează o scădere a soldului activ al țărilor latino-americane ; tendința este deosebit de marcată în cazul Argentinei. ale cărei exporturi tradiționale de carne și cereale întîmnină dificultăți sporite pe piața protejată a comunității.Iată de ce se exprimă îndoieli că Piața Comună ar fi sinceră atunci cînd proclamă principiul „diversificării economiilor" în politica lor față de țările în curs de dezvoltare. Ea este bănuită că dorește să perpetueze un sistem ce îi oferă avantaje economice și politice. De fapt. Declarația de la Buenos Aires formulează aceste reproșuri atunci cînd ea face aluzie la barierele vamale pe care C.E.E. le-a ridicat în fața anumitor produse latino-americane care mai înainte erau exportate în mari cantități spre Europa. Ea cere reevaluarea relațiilor prin „stabilirea unui sistem de cooperare bazat pe principiile justiției, echității și respectului reciproc" și care să funcționeze prin intermediul unor „mecanisme permanente de consultări și negocieri".Totodată, reprezentanți ai cercurilor guvernamentale latino-americane se pronunță tot mai hotărît pentru o „deschidere" spre țările socialiste. In acest fenomen, ei întrevăd posibilitatea stabilirii unor relații economice care să avantajeze țările Americii de Sud.
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