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A AU III
Cota cea mai înaltă a calității și a eficaci

tății, idealul pe care și-l propune presa noas
tră este acela de a exprima și de a contribui 
chiar la formarea conștiinței de sine a națiunii socialiste. Este o funcțiune care atîrnă nu 
numai de numărul de pagini și de condițiile 
tehnicii de elaborare și de răspîndire a pu
blicațiilor ci — mai ales — de sufletul care se 
revarsă prin ele, îndestulînd setea de a ști, 
setea de cunoaștere și de orientare a cititori
lor în miezul fierbinte al actualității, adică al 
istoriei în mers.

Conștiința de sine a nației nu poate expri
ma deci o realitate statică. Ea reprezintă în 
fiecare moment o rezultantă a raportărilor la 
un ansamblu dinamic, Ia un flux al evenimen
telor care se intercondiționează, se întrepă
trund și se oferă mereu cercetării, meditației și acțiunii noastre transformatoare.

Presa noastră a cunoscut și cunoaște remar
cabile succese în edificarea spirituală a ma
selor de cititori. Sărbătoarea devenită tradiție, 
de la jumătatea Iui august a fiecărui an, săr
bătoarea presei române oferă ocazia de a 
scruta mai de-aproape activitatea ziariștilor 
și a tuturor organelor presei scrise și vorbite.

Firește că ziarele și revistele îndeplinesc un 
uriaș rol în toată lumea civilizată, în sensul 
informării, al instruirii și al întreținerii unui 
permanent dialog între oameni și între nați
uni. In țările capitaliste avansate se vorbește 
chiar despre presă ca despre a patra putere 
în stat. Numai că orientările presei răspund 
acolo ideilor și intereselor unor grupuri limi
tate, dornice să formeze o opinie publică în 
sensul vederilor lor. La noi, și — în genere — 
în țările socialiste, presa reprezintă interesele 
și aspirațiile întregului popor. Oglindirea tu
turor opiniilor provenite din sinul maselor de 
cititori, discuțiile largi referitoare la conținu
tul acțiunii de legiferare a statului socialist, 
participarea la toate acțiunile și inițiativele 
partidului pentru dezvoltarea democratică a 
metodelor de conducere prin larga populari
tate a măsurilor și a dezbaterilor colective, — 
toate acestea reprezintă merite ale presei ro
mâne și dovezi ale forței ei organizatorice și 
ale combativității ei comuniste.

Presa românească are strălucite tradiții pro
gresiste. Ea a avut totdeauna reprezentanți de 
frunte ai conștiinței populare care au dat glas 
cu talent și curaj aspirațiilor adînci ale mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor. Apariția în 
ilegalitate, acum 42 de ani, a primului număr 
al ziarului Scînteia marca însă un moment 
deosebit, un moment în care, direct și simplu, 
fără emfază și fără retorism, demagogia, fal
sitatea, interesul venal al unor cercuri res- 
trînse erau puse în cea mai crudă lumină, 
erau văzute în adevărata lor semnificație. 
„Scînteia" și apoi toată presa ilegală a deve
nit, de aceea, o puternică armă a luptei 
populare care crea veritabile coșmaruri gu
vernelor burgheze. Conștiința de sine a nea
mului cunoștea atunci o salutară victorie.

Astăzi, presa reprezintă la noi o importan
tă pîrghie a formării conștiinței socialiste. Do
cumentele de partid și de stat ca și inițiati
vele venite din sînul muncitorimii dobîndesc, 
prin intermediul presei, o mare putere de in
fluențare.

Mijloc modern de comunicare, presa a de
venit astăzi plămînul prin care respirăm, 
menținîndu-ne în inima contemporaneității. 
Prin imprimerie, electricitate, unde herziene, 
sateliți de comunicații etc. — inteligența și 
sensibilitatea umană cucerește noi teritorii, 
aspirînd la solidaritatea întregii omeniri. Presa, 
folosindu-se de aceste mijloace ale tehnicii, 
rămîne o forță spirituală, oglindă și conștiin
ță de sine a națiunilor ș ia întregii umanități.

Gh. MAFTEI „Chemări"
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Citesc în Scînteia din 30 iulie anul curent o corespondență cu privire la e- coul unei expoziții de artă plastică românească deschisă în mai multe orașe ale Statelor Unite. O expoziție de artă modernă, în care sînt prezentați laolaltă artiști maturi, alții mai tineri, precum și nume intrate în panteon, ca Ion Țuculescu. Relatarea dă extrase din presa americană și opinii ale unor specialiști. M-ain oprit asupra acestei știri, una printre altele, în șirul neîntrerupt al valoroaselor și apreciatelor noastre expoziții deschise de ani în șir pe toate continentele lumii pentru că fragmentele respective oricum am vroi să ne imaginăm contextul din care au fost extrase, exprimă categoric o opțiune, și nu numai niște e- logii sau o caracterizare. O opțiune subiectivă poate, care are însă darul de a reflecta o stare obiectivă : și anume faptul că în imensa orchestrație a culturii u- niversale sunetele fiecărui instrument contribuie la frumusețea ansamblului, numai dacă particularitățile structurii și sonorității lui sînt respectate și mai ales puse în valoare. Acest adevăr, valabil în general, în zilele noastre iese izbitor în relief și încă subt o formă nouă care tinde să acorde unora din instrumente calitatea unui stimulent pentru celelalte. In ce sens? In nici un caz doar în cel al „varietății stilurilor" — nu de beneficiul acestei virtuți artistice duce lipsă cultura contemporană. Căci cine s-ar încumeta să claseze astăzi — fie și într-o

ordine provizorie, — furnicarul de idei, experimente, căutări, modalități, fie și numai din domeniul artelor plastice ? Adeseori ar descoperi că este nevoit să iasă de pe terenul artei pentru a găsi criterii de diviziune a preferințelor, a înclinărilor, a opțiunilor.Evoluția gustului aleargă vertiginos ; spre deosebire de ceea ce se petrecea în trecut, mai repede încă decît inovațiile artistice, fiindcă istorismul culturii artistice contemporane, răspîndit și multiplicat pe toate căile „mass-media" oferă oricînd celui mai larg public posibilitățile de a i se trezi gustul pentru reînvierea în spirit actual, a unor stiluri, sau de a înțelege și prelua rapid interpretări ale artiștilor înșiși, sau curente legate în- tr-un fel sau într-altul de arta ocmai fiindcă se deschid prin trecutului. Aceste posibilități, intermediul „mass-media", printre care aș include și turismul în actualele lui forme, se exercită într-un cîmp de forțe mixte, în care experiența artistică nu se poate contura indepen

dent, ci numai în amestec, uneori destul de greu de diferențiat de alte experiențe. Această reciprocitate de intervenție agitată între experiențele spirituale diverse accelerează evoluția preferințelor de gust artistic, inclusiv cele referitoare la stilul de viață, deci la moda vestimentară, la instalarea interiorului, la comportament, gesticulație etc. Dar n-o accelerează numai, ci tinde să o și stabilească pe alte baze, în care rolul artei dlevine mult mai mare, chiar dacă în a- parență, ecourile ei apar — în comparație de pildă cu cele ale competițiilor sportive — mai reduse. Care să fie aceste baze ? De pildă este evident faptul că interesul pentru arta- popoarelor cu o tradiție folclorică încă vie, cunoaște o creștere remarcabilă. Să fie la mijloc doar o curiozitate pentru aspecte socotite exotice ? Un soi de turism cultural, avid de tot ce e necunoscut ? Cred, dimpotrivă, că interesul este de natură mult mai profundă, El ține de însăși necesitățile(continuare în pag. 6)
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CICERONE TEODORESCU:

Platoșa 
duratei

Din Scrierile selective apărute în 1969 în două volume, Cicerone Theodorescu a operat o nouă alegere, pe dimensiunile mai restrînse ale unui singur volum cu gîn- dul de a feri acea parte a operei care stă sub cea mai sigură protecție, Platoșa duratei. E o selecție de autor mulțumit și nemulțumit totodată de el însuși și de receptorii cu învestitură de critici, după mărturisirile din 
Cuvint-înainte, reluare, la rîndul său, într-o versiune comprimată a prefeței care însoțea culegerea anterioară. Poetul guvernat de luciditate își declară deschis intenția de a-și perfecta în continuare scrierile, chiar și pe cele socotite altădată defintive, manifestă o iritare greu stăpînită împotriva opiniilor „decisiv- strivitoare sau simplu intempestive", ale unei critici cu care se va război și în versuri și pe care o vede ridicată uneori la dimensiunea unei conjurații universale.Primul volum, Cleștar (1936), primit favorabil de critici ca Pompiliu Constantinescu sau G. Călinescu, recomandă o poezie cerebrală, ușor ermetică la nivelul expresiei, mișcîndu-se dezinvolt în zona abstracțiunilor, ambiționînd, după crezul formulat în Cores
pondențe, purificarea tumultului interior : „Bătîndu-ne obrajii cu viscolu-i sticlos / Lumina se topește pe noi ca o ninsoare, / grăbită-n coborîșuri, se liniștește jos. / Și viscolele toate rămîn interioare". împotriva dorinței de sublimare prin depășirea viscolului interior. Cicerone Theodorescu scrie în Cleștar poeme ale unor stări sufletești de largă amplitudine, trecînd de la singurătatea îndurerată și regretele impregnate de „silă și urît", la disperarea neagră generatoare de revoltă și patetism. Titanismul, gesturile colosale devin astfel atributele firești ale acestei poezii : „Eu din adîncuri, negru, cu brațele furtunii, / Pămîntul ca un clopot s-aud deasupra mea, / II zguduiam, cu scrîșnet, demenții de-a chema / — De este — clopotarul, la ferăstruia lunii" (Titanul).Odată cu volumele C.F.R. (1938), Cintece de ga
leră (1946), Focul din amnar (1946), Din toamna lui 
39... (1949), reunind versuri scrise în perioada ascensiunii fascismului și a războiului, poezia capătă o coloratură acuzat politică, vaticinatorie sau aluzivă, pentru a evita transparența simbolurilor. Ciceronei Theodorescu începe a cultiva tot mai insistent alegoria care va deveni una din constantele liricii sale. Pro- meteismul îngenuncheat, strigarea neputinței au acum o trimitere istorică vizibilă sub vălul simbolurilor. Exploziile de ură, dilatarea gesturilor și acțiunilor pînă la dimensiuni cosmice se explică prin prezența unei compresii exterioare tot mai accentuate și mai inumane. Alegoriile au în vedere intervertirea ordinii naturale a lumii prin siluirea normelor și a cutumii 
(Neue Ordnung, Culcuș siluit) și își găsesc o fericită expresie în Focul din amnar, care sub titlul Vocile 
nopții fusese citit în cenaclul lui Eugen Lovinescu. Poem alegoric al „țării-n robie căzută", trimitere directă la oprimarea fascistă, Focul din amnar amestecă viziunile halucinatorii ale tristețelor descurajante cu sentimentul stenic al prospectării unui viitor văzut tot prin mijlocirea simbolurilor : „Sunt sorii strînși scînteindu-și tăciunii / Sunt uraganele caste-ale lunii ; / Potecile lunii sunt, tulnice lungi, / Ecouri de mîine, de azi și de-atunci ; / E-al nevăzutelor focuri asediu / Pe țărmul de dincolo stînd la priveghiu ; / Sunt zorii șoimului și-ai nesfîrșitului ;/ Sunt macii umezi ai răsăritului / Pîlpîitori din tăceri și-așteptare".Volumele următoare din care s-a alcătuit selecția : 
Un cintec din ulița noastră (1953), Oameni și dra
goste (1958), Copiii cartierului (1961), De dragoste 
(1961), Hronic (1965), Zburătorul de larg (1965), Fă
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urari de frumusețe (î 955—1969), Pădurea de cleștar (1967), Țărmul singuratic (1968), îndreaptă poezia lui Cicerone Theodorescu spre concentrarea și purificarea expresiei, „Ceva — sub chipul pietrei nestemate — / De limpezi flăcări și de simplitate", cum mărturisește în Drumul simplității. Ideea e încorporată în chenarul riguros al imaginii, acuratețea și proprietatea limbajului, calități remarcabile ale poeziei, riscînd însă să ducă spre o secătuire a lirismului. Cicerone Thedo- rescu scrie cu Un cintec din ulița noastră și Copiii 
cartierului, o cronică a Griviței, de ieri și de astăzi, surprinzînd momentele impresionante ale unei lupte eroice și împlinirile contemporane privite din perspectiva bucuriilor simple ale vieții familiale și ale copilăriei. El recompune universul infantil cu puritatea și grația lui, surprinde mirările generate de schimbările miraculoase ale vîrstei : „Copilărie fermecată ! / Uitate în mătăsuri moi, / Ce singure, ce triste cată / Păpușile... Sunt încă noi, / — Mă faci, tu, mică înapoi ?“ (Rondelul tetei ce a crescut). O bună parte a liricii lui Cicerone Theodorescu e cu adresă satirică și pamfletară. Cînd nu se războiește cu abstracțiunile : demența, brutalitatea, trădarea etc., poetul scrie parabole și fabule în care revin cîteva perso- naje-tip de o simbolistică destul de naivă (cocori, reptile, vulturi ș.a.m.d.). Critica optuză, nereceptivă la subtilitățile unei opere este și ea încriminată cui violență, în termeni tari care prin repetare slăbesc forța de convongere a pamfletului. Pînă a ajunge la selecția din Platoșa duratei, poetul a trebuit să taie parcele întregi de proză versificată, fără a putea elimina elementele impure. Ii lipsește pamfletului forța invenției imagistice sau măcar verbale, așa încît îi preferăm satira disciplinată prin forma fină a rondelului spiritual și evitînd turnura didactic-moralizatoare : 
Rondelul unui belfer, Concert de tobă, și, mai ales binecunoscutul Rondel al dopului isteț, îndreptat împotriva abilității mereu triumfătoare, adaptabilității ridicate la principiu de viață : „Ca să răzbați mai iute-n viață / Nu trebuie să fii Esop..." / Plutind ușor. — istețul dop / Se vrea mereu la suprafață... / Și fie-n zeamă de dulceață, / In apă simplă sau sirop, / Lin, fără caznă, filantrop / „Fă tot ca mine"... Te învață / Plutind ușor, istețul dop".Dacă e să-mi exprim o preferință, ea se îndreaptă către acele poezii încărcate de gravitate și reflexii asupra curgerii timpului, asupra istoriei și a dragostei așa cum rezultă din volumul Oameni și dragoste și din ciclul Eram tineri pe străzile Romei din volumul 

Țărmul singuratic. în Verile tinere nălucile asaltează amintirile, iubirea defunctă nu mai poate fi reconstituită, sentimentul zădărniciei copleșește : „Trece-o stea căzătoare, ca un semn de-ntrebare, / Ca un salt, ca o pîndă, ca o cobră flămîndă. / îmi surîd celelalte, liniștitoare. / Dar privirea-mi aleargă după ea, tremurîndă. / Mai ies din adîncuri de lumi, se mai leagă / Resturi de stele între aceste / Cioburi și smalțuri — ceva, din poveste — / Fărîme abia din povestea întreagă" în Eram tineri pe străzile Romei impresionează fuziunea dintre biografia intimă și istorie. Privind ruinele romane, poetul are obsesia timpului revolut și distrugător, evocă epoca obscură de cruzime și vicii, tresare cînd descopere urmele îndepărtate ale originilor și își strigă legătura cu stirpea dacă, simbol al persistenței peste veacuri. Sînt poezii în care artistul a beneficiat de forța matură a reflecției, transformîndu-și gîndurile în „lespezi curgătoare", formula definitorie din piesa liminară a volumului : „Captînd subpămîntenele izvoare / Unda pierdută, licărul ce moare, / O-ndelungată patimă se cere / Și jertfă, și-așteptare, și tăcere, / Și-o mînă cu sfieli șovăitoare / Și-amară-nverșunare și putere".

Nietzsche afirma (în Originea tragediei) că dialogul platonician a asimilat — precum trageaia — forme de expresie multiple, oscilînd între narațiune, lirism, dramă și alte modalități. Exultanța dionisiacă în fața naturii, la Platon s-a convertit în cugetare filozofică, aceasta aevenind un mod al apolinizării. Dialectica lirico-filozofică urmează la Al. Philippide un curs similar, într-o direcție dacă nu franc optimistă, cel puțin eliberatoare de tragic. Imense draperii ascund orașe-monștri („mai mult îngrămădiri de pietre decit case"), gări de fier și fum, cimitire de piatră, priveliști nocturne „amenințătoare și răutăcioase" ; intr-un con de umbră intră orașul „cu-nfățișarea unei blestemate larve (Visul rău), ori tablouri baudelaireene cu „neguroși mușterii" și „Venere venale" din Balada unei spelunci și Cintec de noapte. La baza Visurilor în vuietul vremii (titlu onomatopeic, grupul vi, vui, vr sugerînd foșnirea) stă un impuls estetic, ideal congener cu acela de ethos al purității, — totul reafirmat stăruitor, laborios, în proiecție universală. Ieșirea din „cunoscut", evadarea dintr-o lume „gheboasă de trecut" sînt posibilități din domeniul visului. Toți poeții visează, însă după Eminescu la Al. Philippide poetica reveriei capătă o anvergură deosebită, cu puncte de plecare comune în romantismul german. Aproape în același timp cu Visurile..., 4.1’ Philippide dădea în versiune românească (1940) poeme din Hcilderlin, Novalis și Morike, ca și din contemporanul Rilke. Nevoia de albastru celest, opusă „gîndului anarhic și amar", se exprimă precum la Holderlin, într-o superbă aspirație spre desăvîrșire: „Și-ntr-un tărîm de inedit azur, / In care nici-o amintire nu vibrează, / S-ajungi în calea ta văzduhul pur : _/ Miraculoasă veșnică amiază...“ (Privești cum zboară norii). Dintr-un poem novalisian, Astralis, emană o „întristare grea", ca efect al eșecului în conștiință ; în alte pagini, visul nu poate înfrunta labirinticul, subteranul, învălmășitul, cumplitul, sfărîmatul, otrăviciosul, blestematul, dogoritorul, mucedul, scrumul, duhoarea e tutti qunti, generatoare de „versuri crâncene și-amare". Nici o vrajă (termen de invocat) nu produce despovărarea. Cum să uiți de „sinistra coasă" a Timpului ? întrebarea din Adîncire revine în meditații pe aceeași temă (In vuietul vremii, Seară cu fulgere), paralel cu regretul risipirii postume în „lutul trândav și-n azurul sfînt". Nimeni nu rămîne printre fulgere ; de aici ruptura momentană cu visul, căutarea unei soluții nu de esență lirică, ci de nuanță pregnant filozofică. Pătrundem într-o amplă rețea de opoziții. Un poet pasionat de „zări" limpezi cum e Al. Philippide, propune la un moment dat un drum contrar, destinat să ducă Ia anihilarea dorințelor. Un fel de Nirvana, prin reducere la zero a două impulsuri antinomice : „Să mergem către zările urîte / Și să scăpăm de grija de-a dori !“ Dacă pămîntescul și astralul traduc în această dialectică dimensiuni inconciliabile, timpul- vuiet demonstrează la rîndu-i imposibilitatea concilierii în individ a trecutului cu viitorul. Poezia amintirii, motiv vechi, devine o poezie cu substrat dramatic a timpului irecuperabil, retrăit numai ca metaforă, pretext de retrospective, de contemplații felurite. Trecutului îi aparțin totuși singurele certitudini. Visuri „clipesc în amintire" asemenea stelelor „văzute în funduri de fîntîni" ; de la „izvoarele-amintirii" se-aud „frânturi de glasuri", ecouri depărtate ; „paianjenii-amintirii" torc fire „pe fundaluri de trecut neizbutit..." Continuă, în- tr-un mod original, un filon eminescian. Devenit trecut, prezentul va fi o obsesie a viitorului, fără spaime însă, încît tonul e calm, adecvat proporțiilor infinite : „Trăim acum, dar nu ne vom pricepe / Decît în viitoare lumi și vieți". Vocația timpului este la AL Philippide vocația unui soliloc la care totul ține de resursele închipuirii ; un timp al rotației universale, cu reflexe „realiste" în măsura în care realuli și visul. nu se neutralizează reciproc : „Sîntem făcuți mai mult din noapte. / Prezentul cu scînteia lui nu poate / Să lumineze-abisurile toate / Și veșnicul amurg din noi". A mi- tologiza, mai exact a visa vrea să zică în acest poem, a extinde dimensiunile, a le transfera din contingent și finit în. infinit. Căci iată argumente : „Trecutul meu și alte trecuturi și mai vechi / Ca niște continente scufundate / Sub suflet stau necercetate. / Cu urme anonime și străvechi : / Sînt visuri ale stîncii ancestrale, / Sînt amintiri din viața mea de plantă, / Fiori de viermi și nostalgii astrale / Și poate-o tainică prefigurare / A vieții mele viitoare. . •“Un poem poartă titlul împăcare. Este însă împăcarea o formă a apolinizării ? împăcările lui Al. Philippide sînt a- desea renunțări dure, pe cînd apolinizarea implică o mască senină. Momentele de uitare sînt la Al. Philippide acelea de deschidere spre „libera natură creatoare" (în care „toate au rămas la fel"), în special acelea de deschidere spre cosmic, trăsături caracteristice lui Eminescu, lui Blaga, , altora de asemenea. Trecutul rămînînd îngropat în „giulgiul lui de clipe", poetul, un Robinson „cu insula în suflet", sfidează Timpul și Moartea opunînd clipei perisabile lucrul creat pe măsura „veacurilor". Acela care se măsoară cu Timpul („Eu însumi vreme mă fac") propune contemporanilor alte perspective, prezentîndu-le la modul expresionist : „O vino printre fulgere cu mine, / Printre ghețari de nouri să ne croim un drum / Și de pe culmea serii bătută _de furtună / Sa contemplăm un univers de scrum I" (Seara cu scrum). De la înălțimea unui Promontoriu închipuit, un glas proclamă mîndru (exemplul Eminescu !) necesitatea ieșirii din efemer, deplîngînd : „Silita poezie-a vremii noastre, / Intr-adevăr prea mult a vremii noastre / Și prea puțin a vremurilor toate". Idealul romanticului e în același timp și unul clasic, vizînd perenitatea : „Să socotim cu veacuri, nu cu ani !“ Sensul orgoliosului : „nici un vers pentru contemporani", trebuie transpus ca o invitație spre etern. „Caut ceea ce durea- spune mai explicit în Viața alături. Prin incan- reci. ghețoase, tentațiile philippidiene suscită a- plutirea în „mîntuit azur", sub sorii înghețați, la „Din timpul meu aș vrea să sar / Pe-o rază rece / Să-nconjur cosmosul stelar..Apolinizarea în-

1

ză“. ni se descențele nalogii cu Ion Barbu, de lumină.cetează subit, ori de cite ori îndoiala surpă și macină, le'- eînd pe poet de „vuietul de vînturi al vremii care trece...“ Peregrinările în propriul univers interior (In marile sineu- rStSth sfărâmă nunțile iluzorii sore etern. însă poezia ră- mîne. cu toate servitutile, singura consolare : ..Miraj sonor cu car° îmi înșel / Neîncrederea în visul tainic si nebun" tin vuietul vremii). In plină maturitate, poetul Visurilor... îsi plasează oriera sub semnul unui rit al cuvîntului eliberator. Sysif știa că înfruntarea îl face egal cu zeii. Al. Phi- lippide crede nezdruncinat în eternitatea artei : ,.M-atîrn de tine, Poezie, / Ca un copil de poala mumii, / Să trec cu tine puntea lumii / Spre insula de veșnicie...“
Erată la nr. 31. In prima frază din Poezia lui Al. Philippide, în loc de „interesele mari ce distanțează" se va citi „intervalele mari...“



nalt, voinic, cu o anume 1 masivitate ce nu-i îngreu
nează mișcările, pare de 
acolo, este al acestor 

locuri. înalt, masiv, el este de 
aici, din luncile mustind de a- 
pa pe care nu mai prididesc 
să o soarbă, din cimpurile ame
nințate de înecuri; el este al 
pămîntului și în același timp o- 
mul apei. Omul care iubește rî- 
ul, care-i cunoaște viitoarea și-i 
cintărește puterea, care-i știe 
toana și furia și meandrele.

Omul pămîntului și apei mer
ge în stingă mea cu pași mari 
și siguri prefirind printre gene 
smârcurile cenușii și cerul apos. 
Mașinile au lăsat urme adinei 
în pămîntul rfăscolit de cau
ciucuri, de șenile. N-ai ce drum 
ilege. Ești pe șantier, mai exact 
oe un șantier la „Cota zero" și 
icum, aici, se discută „lucrările 
ie organizare" — amplasamen
tul viitoarei colonii.

S-a excavat abia întîiul metru 
:ub de pământ. El, inginerul 
Sheorghe Poleac a venit aici 
>dată cu primăvara. S-a luptat 
•u Bistrița la Bicaz, cu Uzul, la 
^oiana Uzului. „Asta este mese- 
ia mea". Știe să calculeze exact, 
nilimetric, inginerește și știe să 
>iseze în vara acestor începu- 
uri la șalupele cu care, în vi- 
tor, s-ar putea ca reporterul să 
e deplaseze de la Ștefănești-Bo- 
așani, la Galați. Acum, doarme 
i camera de oaspeți a Consiliu- 
li popular din Ștefănești, tra- 
?ază liniile primelor amenajări, 
ngajează viitori constructori, 
iitori buldozeriști, viitori exca- 
atoriști. De la el pleacă și că- 
e el se adună firele șantieru- 
li care va fi; el vede aici, prin- 
e dealurile nămolite, sub cerul 
loios, barajul de mîine și dor
itoarele și școala și cantina și 
lia și cuburile colorate ale co- 
ilor. *
... Și liniștea din jur, în care 
se întipăresc pașii grei de pă- 

întul Luncii Prutului, se des- 
amă în fața ochilor lui și în 
ța ochilor mei, a aceluia pe 
.re, găsindu-l nu tocmai străin 
' viața șantierelor, i-a arătat 
tre dealuri și smîrcuri locul vi
erului oraș, locul viitorului ba- 
j, al viitorului lac de acumu- 
re al hidrocentralei. Tăcerea 
'.zduhului și tăcerea lui, la fel 
• închise, s-au destrămat sub 
Idura proiectelor. In mijlocul 
iroiului și al ploii, între câțiva 
Ipi delimitînd zona șantieru- 
i și în vuietul apei curgînd a- 
oape, am înțeles lumina ace- 
i chip a cărui biografie nu 
ate fi desprinsă de drumuri 
sfundate, de ploi și viscole, de
Ionii mareînd „Cota zero (C*
Aici, Za 3 kilometri de Ște-
aeștli lui Alexandru cel Bun
ai lui Ștefan cel Mare și ai 

luilalt Ștefan, Luchian, zbîr- 
!e acum telefoanele mai ceva 

în ... Botoșani.
— Aici Argeșul, Someșul, sau 
iana Uzului! Sînt de meserie 
fer, sau exc.avatorist, sau arti- 
ier. Aș lucra la voi. Mai a- 
ți locuri ?

țara și oamenii țării

COTA Z
reportaj de Gheorghe FĂRTĂIȘ

„... că și eu am stat Ioane la 
tine la Bicaz și la Poiana Uzu
lui. De acum, vino și tu la mi
ne, la Ștefănești".

— Mi-a scris nevasta.
— Și ai venit ?
— Am.
— Ce te-ai grăbit așa ? Ți-era 

teamă că n-o să mai fie nevoie 
de șoferi ?

— Teamă ? Nu! Da’ aici se 
cheamă că-s acasă. Și apoi, tre
buie să facă cineva și începu
tul.

★
începutului i se spune „Cota 

zero". Termenul ține de ingine
resc și tehnică, de proiecte și 
calcule dar și de tenacitate, de 
îndrăzneală, de vis. „Cota zero". 
Adică un șir de stîlpi îngrădind 
un perimetru de pământ frămân
tat de mașini. „Cota zero". Adi
că nimic. Adică ÎNCEPUTUL.

★
Ne-am obișnuit cu Bicazul, cu 

lacul de acumulare, cu plimbă
rile de agrement pe „marea" 
noastră din Moldova. Ne vom o- 
bișnui în curînd, ca și cum ar 
fi fost acolo din veac, cu bara
jul de la Poiana Uzului și Com
plexul turistic din zonă. Acum, 
privim din nou începutul. A 
construi, a devenit pentru noi 
un fapt cotidian. Un nou car
tier de blocuri, o nouă hală, o 
nouă uzină, un baraj nou. Ști
rea nu mai conține în ea sen
zaționalul de acum 20 de ani, de 
acum un deveniu. Știrea a deve
nit ceea ce este în sine : infor
mație. Ceea ce astăzi mai are 
în față particula viitorului, mîi
ne, poimîine, va apare scris cu 
particula cu care notăm trecu
tul. Vom realiza — am realizat. 
Simplu, firesc, bărbătește, coti
dian.

★
Inginerul Gheorghe Poleac 

măsoară întinderi, stabilește re
pere, angajează oameni, recali
fică oameni. Este pionierul No
dului hidrotehnic, este coman
dant și cercetaș înmănunchind 
o sumedenie de alte renponsa- 
bilități pe care le împarte de
ocamdată cu Vasile Spătaru, nu
mit pe post de șef de brigadă 
dar care, pînă mai deunăzi, lu
crase la amenajarea șoselelor 
în zonă.

Nu ascunde și nici nu vrea 
să ascundă că munca pe un 
șantier nu este de loc ușoară și 
că viața de unul singur, fără 
familie, nu este o fericire, adi
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că o fericire din aceea măruntă 
și somnolentă, căpătată în schim
bul a nimic sau a prea puțin; 
soția e în Iași, îl caută la cîteva 
săptămîni încărcată cu pachete; 
și el mărturisește toate acestea 
cu acel firesc pe care doar li
niștea că altfel n-ar ști să tră
iască și să fie o poate aduce in 
traiul cuiva.

♦
Drumuri desfundate, mașini 

parcă rătăcind, bărbați cu cis- 
me înalte și țigări uitate în col
țul gurii. Strigăte și chemări și 
îndemnuri, basculante împinse 
în buza gropilor pentru temelii, 
primele schele, gesturi așezate, 
prelungi, — și mai este iată a- 
ceastă dimensiune a timpului 
nostru, fascinantă și nicicînd pe 
deplin cunoscută.

★
Inginerul Gheorghe Poleac 

mă conduce binevoitor și îmi 
cere simplu să privesc în jur, și, 
dacă pot, să pricep măsura viito
rului care începe astăzi, aici.

★
S-au bătut primii piloni. Va 

veni zvon de mașini și utilaje 
grele care vor săpa pămîntul, 
vor bascula benele de beton în 
corpul barajului. Vor apare dru
muri de acces, se vor întretăia 
în sus și în jos mașinile puter
nice ca niște elefanți domesti
ciți. Se vor înălța gîturile de le
bădă ale macaralelor și vor ri
dica pămîntul cuvele excavatoa
relor,așa cum se ridică pocalul 
vinului nostru de viață lungă. 
Atunci vor fi cantine și dormi
toare și băi și școală și lumină 
și apă caldă. Atunci s-ar putea 
ca unora dintre ei să li se pa
ră greu să dea unii dintre ei bir 
cu fugiții regretând asfaltul ci
tadin, simțind lipsa cinemato
grafului din centru ori a baru
lui din colț ...

Mă gîndesc la cei ce vor veni 
și vor rămîne, sau la cei care 
nu vor fi în stare de asemenea 
tărie și mă încearcă neliniștea 
de a nu găsi cuvîntul care să a- 
dune în sine greutatea, dificul
tățile, răspunderea; tot și nimic. 
Cuvîntul acela ar putea fi; ÎN
CEPUTUL. Dar mai exact, mai 
definitoriu i se spune „Cota 

zero".
★

Fulgeră peste neguri sulița u- 
nui soare nehotărît, lăsînd în 
urma lui cenușiul mai cenușiu. 
Adie un vînticel cald, nehotărît 
și el între vara în care se știe 
și toamna nu prea îndepărtată. 
Tăcerea s-a înstăpînit parcă

„înălțimi" (Foto : loan NEGftEA)
de-un veac. Stăm în lunca năpă
dită de umbre lăsîndu-ne privi
rile furate de rostogolirea un
delor în jos, pe firul apei. Gin- 
dul, scăpat atenției, clădește po
duri arcuind peste maluri și vi
aducte și hidrocentrală și le zu
grăvește în orbitor alb, ba nu, 
în luciri metalice ca solzii de 
pește. Te doare privirea de prea 
mult alb, de prea multă lumină 
și întors din gînd te străbate 
căldura prietenoasă a soarelui 
mîngîind cu ultimile-i raze în 
seîntei de foc apele rîului și 
zîmbetul înflorit larg pe fața ce
lui pe care m-am obișnuit să-l 
numesc în taină „omul de la co
ta zero".

— Mîine va fi o zi bună. S-a 
uitat soarele înapoi.

O spune fără a se adresa cui
va anume: parcă sălciilor cu 
fum și zare, parcă pămîntului 
mustind de apă în dorința ne
mărturisită de a-i da încredere 

și speranță în puterea soarelui 
de mîine.

Privești în jurul tău — nimic 
schimbat, șanțuri adinei săpate 
în pămîntul răscolit ca de pașii 
gigantici ai unor uriașe anima
le dispărute, — nimic schimbat 
și totuși simți cum te cuprinde 
și te stăpînește siguranța, certi
tudinea unui mîine bun și rod
nic care va aduce cu el mașini, 
oameni, care va usca pămîntul 
și va întinde pînza\ netedă a 
drumurilor de asfalt, care va ri
dica aici, între sălcii și răchite, 
colonia marelui șantier.

Mîine va fi o zi bună! Sigu
ranța vine mai puțin din cunoaș
terea străbună a glasului natu
rii, ci din cealaltă cunoaștere, 
mereu mai pregnantă și mai pu
ternică, a omului, a oamenilor.

La Cota zero, la barajul de 
la Stînca-Costești, mîine va fi o 
zi bună !

11 r a c t

IMPLICAȚIA
N. BARBUNoțiunea de implicație a făcut o adevărată „carieră" cuprinsul discuțiilor mai recente despre teatru. Ca și iunea.E greu de imaginat, de la o vreme, cronică sau sin- i de oarecare pretenție referitoare la arta spectacolului 1 ca respectivii termeni să fie invocați nu numai cu ruință ci, adesea, chiar și cu... străduință, ca un blade elevație sau de profunzime.Folosirea repetată, adesea strict ornamentală, a cu- tului implicație (vrînd să desemneze o acțiune deri- ă, firește, dintr-o inițială „opțiune" și care, la rîndul nu poate fi decît „majoră" etc.) duce, și în acest caz, banalizare și, evident, la o alunecare de sens.Ceea ce e știut, presupus (ori... implicat !) în arta, irului, de la Sofocle încoace, și chiar înainte de el, riturile și jocurile magice, ajunge astfel să fie dat ca descoperire a cutărui practician contemporan, amator teorii sui generis, și asimilat, în cele din urmă, cu oarecare procedeu.De la primele spectacole văzute la noi ale lui Za- Ischi, regizorul rus de mare stimă și merit, artist ăscut, trecînd prin discuțiile despre metoda lui Brecht, i prin disputele ce pornesc încă de la Artaud ca să 

ajungă la Grotowski și de la Peter Brook la susținătorii spectacolelor happening (cu variante care se rezumă de multe ori la cîte un singur șef de trupă în căutarea altor „chei" de influențare a publicului), se vorbește tot mai insistent despre caracterul deschis al teatrului, despre gradul tot mai ridicat de implicare a celor din sală de1 către cei de pe scenă sau de către cei care nu mai sînt pel scenă dar animă,provoacă, declanșează, acțiunile și deciziile apropiate ale spectatorilor.De la conținutul etic, umanist, al implicației, prezent chiar și atunci cînd nu se vorbește despre aceasta în modi expres, accentul se deplasează asupra procedeului de a transmite acest conținut, asupra tehnicii de a determina acțiuni și atitudini convergente cu intențiile realizatorilor. Determinarea calității etice, a orientărilor axiologice, cedează teren în fața unui gen de pedagogie mai bine zis a unei metodici insolite, unilaterale, de multe ori restrictive, și exclusiv empirice.Dacă actorii sînt puși să se plimbe prin sală și chiar să ia loo în bănci, dacă întreaga acțiune e montată în mijlocul rîndurilor de spectatori, dacă piesa se joacă în- tr-o sală închisă sau într-un parc sau pe stradă se consideră de la sine înțeles că efectul e mai șocant, că scopul reprezentației este cu certitudine atins.Tendința apropierii actorului de spectator, avînd, ca punct ideal de atingere, chiar identificarea celor doi termeni, se face simțită astfel mai ales în plan spațial, fizic. Dar între apropierea fizică și contopirea spirituală se poate evidenția cîteodată și un raport invers. Strigătul care izbește urechea, gestul celui care, inoportun, vrea să te apuce de braț ori să-ți sfîșie haina provoacă reacții de apărare. Un actor care, cu sau fără fard, vine să-ți vorbească din locul alăturat, din stal, tu avînd conștiința că el e interpretul, — nu te convinge neapărat. Ba, de cele mai multe ori, dimpotrivă. Și dacă actorul nu poate fi condamnat să rămînă numai o umbră încadrată în cutia 

cu iluzii a scenei, nu-i mai puțin adevărat că legile nescrise dar permanente ale comunicării dintre oameni, ale comunicării reale, sufletești, nu pot fi forțate. Partizani ai receptării lucide ori emoționale (de altfel căile nu sînt niciodată atît de simple și de purificate, atît de net separate), să recunoaștem, că implicația reală a spectatorului se realizează la nivelul conștiinței, ca act individual și colectiv totodată (teatrul rămîne, prin excelență, o artă colectivă în receptare, de aceea ea nici nu a fost și nu va putea fi substituită de spectacolul văzut în solitudine, pe micul ecran). De aceea, vorbind despre autentica și adînca implicare a publicului, nu putem face abstracție de idealurile umane în virtutea cărora se poate realiza efectiva angajare a conștiințelor.Din domeniul sever al logicii, trecînd în acela al psihologiei, noțiunea de implicație poate dobîndi, în acest fel, un înțeles în estetica teatrală. Altfel, ea se limitează la procedeul indiferent, care poate nega sau afirma fără dis- cernămînt și cu egală îndreptățire.Modul implicării este desigur important, dar și mai important rămîne conținutul implicației. Transferată aici, în cîmpul responsabilităților și al sensurilor umane, noțiunea în discuție adună ca într-un veritabil focar permanențe deduse din structura însăși a teatrului. Procedeul se verifică numai în funcție de idealul uman, de modelul pe care-și propune să-1 slujească.Dar revenind astfel la sensurile originare ale actului scenic, cît de departe sîntem de floricelele stilistice menite să asigure, în cel mai bun caz, distincția limbajului critic! De aceea, cînd un comentator de seriozitatea lui Valeriu Râpeanu observa de curînd că „paradoxal — implicarea publicului începe abia după ultima cădere de cortină", atunci cînd probleme de conștiință sînt declanșate, cînd sînt zguduite inerții șl gînduri latente ies la lumină, apreciam semnele unei reînvigorări a conceptelor pomenite, în funcție de marile adevăruri ale omului.
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ION GRECEA:

Prizonier 

ia nouă ani

Cunoscut mai ales iubitorilor de literatură polițistă, Ion Grecea atestă prin Prizonier la nouă ani (Editura Ion Creangă, colecția „Biblioteca contemporană", 1973) o fragilă cunoaștere a u- niversului copilăriei.Cartea sa se înscrie lăudabilei inițiative de reînviere a unui trecut dramatic, nu prea îndepărtat pentru noi, cei care l-am trăit, dar evident necunoscut tinerei generații, tentată nu de puține ori să eticheteze eroismul, dramatismul anilor de război drept romantism desuet, drept exagerare a celor vîrstnici, menită să stîrnească interesul, să oblige la reverențios respect. Readucerea în prim plan a războiului, cu pecetea sa de moarte și dezlănțuit curaj, a oamenilor marcați de el, modelați, formați în umbra lui, înseamnă educarea patriotismului, a spiritului civic, cultivarea vitejiei, îndrăznelii, copiilor noștri. înseamnă oferirea posibilității de a disocia eroismul autentic de bravada celor ce sfidează normele de conduită în societate. E- xemplul micului oștean, eroul cărții, de aceeași vîrstă cu prezumtivii lui cititori, i-ar putea influența pe aceștia, i-ar putea emoționa, le-ar putea deschide noi perspective în pătrunderea semnificațiilor vieții.Și fabulația romanului de față îndeplinește în general dezideratul. Marin Lungu, de numai opt ani, orfan, crescut din mila sătenilor din Es- chibaba dobrogeană, unde se născuse, ajunge copil de trupă, cel mai mic soldat al diviziei. Curajos, cutezător, el „face“ războiul antihitlerist alături de soldații români, realizînd acțiuni temerare. Inteligent, se strecoară printre dușmani, aducînd informații-cheie pentru înaintarea victorioasă a armatelor noastre. Gradele militare (mai întîi fruntaș, apoi caporal), cele trei decorații primite, timpul scurt petrecut în lagărul nazist, conferă fragedei existențe trăsăturile romantice ale eroului ideal. Dar autorul nu uită că personajul său rămîne totuși copil, sedus de deliciile jocului (se dă cu săniuța, colindă în noaptea Anului Nou pe tovarășii săi de luptă) în rarele răgazuri dintre primejdioasele sale misiuni de cercetare. Nici clipele de maximă tensiune, de firească, omenească teamă nu lipsesc din creionarea profilului micului e- rou, apropiindu-1 astfel mai mult cititorului. In același timp oferindu-i autorului prilejul unui suspense veridic.Afirmam la început că I.G. cunoaște relativ, insuficient, copilăria și copiii, în primul rînd. prin nesocotirea gustului lor estetic. Deși susține că se află „încă sub impresia puternicelor sentimente ce m-au stăpînlt de Ia prima la ultima filă a scrierii acestui roman", chiar și la apariția cărții, deși subiectul, personajul sînt generoase prin structura lor deosebită, Prizonier la nouă ani nu prezintă suficiente atribute ale unei bune literaturi : „forma" nu a asimilat complet experiența de viață a autorului, ideile, atitudinile sale. Cuvintele nu și-au găsit veș- mîntul lor inedit, surprinzător, singurul capabil să reînvie limba, să-i acorde valențe artistice. Obișnuitul, exprimarea-șablon, ignoră percepția mereu trează, proaspătă, proprie copilului, dorința și capacitatea lui de a vibra, de a trăi estetic o pagină de literatură adevărată. Or, conturarea în linii grăbite, cu determinanți stereo- tipi, a unor eroi șterși, convenționali („pozitivi" firește) nu aparține artei autentice. Un „flăcău destoinic" și „ascultător" devenea (în aceeași pagină) „bărbat tenace, de neînvins" (sergentul Panait). „Umeri înalți de munți împăduriți" (imagine ce revine obsedant, fără virtuți simbolice însă) acopereau întreprinderile „rapide" și „fulminante" ale unui ofițer „diabolic", „dibaci", „neînfricat" etc., „care făcuse multe zile fripte nemților". Formulări precare, frizînd un anume tip de .reportaj („Oameni cu căștile trase adînc peste ochi, în mantăile noroite și ciuruite de gloanțe, călcau cu nădejde, zorind pasul, ho- tărîți și neînduplecați să pună cît mai degrabă mîna în gîtul dușmanului") coexistă cu alunecări de condei ce țin de genul polițist : un partizan cehoslovac era unul din acei șoferi „stă- pîni ai volanului, pe care cu greu îl poți a- junge într-o cursă de automobile, cu atît măi mult să-1 întreci" (De altfel, evocarea unei curse automobilistice, chiar drept termen comparativ, în decorul sumbru de război, aduce cu ocheada unui condamnat la moarte — fost mare comandant — în momentul execuției). Descrierile — și nu sînt puține •—• concurează compunerile elevilor cu simpatii pastorale: primăvara „dăduse colțul ierbii și cîte un vînticel răzleț aducea ... zvon de clopoței scuturați zglobiu de mioare și băulitul cîte unui cioban rătăcit ...“Prizonier Ia nouă ani arată, încă o dată, că generozitatea subiectului nu poate suplini travaliul artistic, șlefuirea îndelungă a cuvintelor, a frazelor, a paginilor, că cititorul, mizînd pe emoția așteptată, este frustat în drepturile lui de consumator de artă.
L. BURDUJA

CONSTANTIN ȘTEFURIUC

voi privi cu copacii versuri de primăvară

De-ocum voi privi cu copacii
De fapt, un plop palid ar fi trebuit să fiu, 
Dar patria-i o muzică albastră
Și-o pasăre m-aduce din pustiu

£ bine să dormi pe genunchiul stelei 
In patria ta luminată ;
E de aur pasul griului, 
Fintina parcă-i o fată.

Se coc păsările in aer
Cimpii cu aripi zboară peste riu 
De-acum voi privi cu copacii 
Așa-s de-na/te nopțile in griul

Stă dreaptă țara.
Intr-o parte
Cimpia alergind sub caii de omăt ; 
Citisem eu pe-o pajiște de carte 
Despre Înfloritul singe, despre griu 
Clădind trupul fintinii din
Ciocirhi de rouă.
Stă dreaptă țara
Și-mi limpezește gîndul
Prin ochi și prin semințe.

Â nalizînd literatura unui scri-
Zl itor clasic sau actual, criticul 

de astăzi nu poate în nici un 
caz să facă abstracție de viața scri
itorului, de acel necunoscut care se 
ascunde dincolo de operă. Discuția 
deschisă nu de mult de revista LU
CEAFĂRUL are nevoie de unele 
precizări, de mici reformulări. Cre
dem. că era mai bine și mai la o- 
biect să se fi pus o altă întrebare : 
ce relație există intre existența scri
itorului și opera sa, în ce raport de 
natură estetică se află. Punîndu-se 
astfel problema, nu s-ar fi produs 
unele absolutizări hazardate și nici 
nu s-ar fi privit biografia ca pe o 
anexă, ca pe ceva exterior creației. 
Evident că valoarea unui romanci
er este dată de operă și nu de bio
grafie, dar orice mare roman este 
un efect direct al existenței, o ima
gine sintetică a conștiinței morale 
și estetice a scriitorului. Existența 
ca temă a literaturii — iată proble
ma cea mai importantă și cea mai 
apropiată de adevăr cînd vorbim 
de opoziția biografie-operă. Ne in
teresează cu adevărat și chiar ex
trem de mult viața romancierului 
nu ca să-i descoperim posibile și 
inevitabile coincidențe, să vedem în 
fiecare personaj o mască a scriito
rului, identități de situații, ci ca să 
ne convingem și să ne lăsăm pă
trunși de autenticitatea compoziției 
estetice. Fără să exagerăm putem 
afirma că, în general, existența ro
mancierului modern determină în
săși existența literaturii sale. Ce în
credere poate să trezească, un tînăr 
care la 24 de ani va scrie sau a 
scris un roman despre colectivizare 
cînd experiența lui în acest „sector" 
social e zero ? Romancieri repre
zentativi fără „biografie" nu prea 
am văzut și nici nu sînt de imagi
nat. Credem că nimeni nu-și închi
puie că Moromeții lui Marin Preda 
ar fi putut fi scris de.. . Al. Iva- 
siuc ! înainte de a trece la analiza 
poeziei eminesciene, G. Călinescu 
ne-a dat o biografie a poetului. Cri
ticul, profesor și el, introduce și 
explică o operă prin viață, mijloc 
excelent de a trezi interesul, plăce
rea de a cunoaște poezia, geneza ei.

Progresul care s-a produs în re
torica romanului european (Franz 
Kafka, Albert Camus, Andre 
Malraux, Jean-Paul Sartre, Ernest 
Hemingway ș.a.) nu este de natură 
strict formală. Mutația ne vorbește 
și ne face să înțelegem faptul că 
existența scriitorului modern, de o- 
bicei integrat istoriei și în același 
timp judecător al ei, se confundă 
aproape în întregime cu opera și a- 
ceastă relație, această coincidență 
provocată, reprezintă ideea de an
gajare, de participare la fenomenele 
sociale, o opțiune ideologică nemij
locită. Biografia este un element e- 
sențial în analiza sociologică, dar 
și unul de neevitat cînd e vorba de 
o analiză estetică. Opera lui Ernest 
Hemingway poate fi înțeleasă și ex
plicată, definită mai bine fără să-i 
cunoaștem experiența dramatică a 
omului ? Credem că nu. Bătrînul și marea, Pentru cine bat clopotele, Fiesta șa. sînt reflexe ale relației 

existență-operă. Cînd Ernest He
mingway a simțit că viața nu-l mai 
ascultă, cu un formidabil singe re
ce, scriitorul își ucide personajul. 
Romanul vieții se transformă la 
marii scriitori în romanul conștiin
ței ei. Anularea biografiei în anali
za operei este o absurditate. Franz 
Kafka, acest sfînt al subteranei dos- 
toievskiene răstignit pe crucea vie
ții, și-a trecut biografia în operă. 
Existența lui se confundă cu litera-

Existenta-9

temă a 
literaturii

Zaharia SÂNGEORZAN

tura. De asemenea, opera lui Dos- 
toievski este condiționată, și de via
ța pe care a dus-o în Casa morți- 
lor. Romanele lui Andre Malraux 
nu sînt numai excelente „scriituri" 
cu nu știu cîte nivele ale semnifi- 
cantului, ci și experiențe directe 
aile unui eu suprasolicitat de revo
luție, de rezistența franceză, de 
„condiția umană". Existența lui Va- 
sile Voiculescu din ultimele dece
nii explică în mare parte și geneza 
tulburătoarelor povestiri imaginare, 
cît și excepționalele Sonete... Via
ța ca temă a literaturii o descope
rim și la Liviu Rebreanu, Camil Pe
trescu, Zaharia Stancu, Laurențiu 
Fulga, Marin Preda, Eugen Barbu, 
Dumitru Radu Popescu, Nicolae 
Breban, Titus Popovici, Augustin 
Buzura ș.a. Capodoperele Ion, Pădurea spînzuraților și Răscoala pot fi 
analizate și raportate și la dramati
ca existență a romancierului obse
dat de creație, de elementele ei vi
tale.

Foarte mulți din tinerii romanci
eri de astăzi pe care-i urmăresc cu 
atenție și ale căror romane le ana
lizez, mă frapează uneori prin lip

sa lor de biografie socială, prin ne
cunoașterea „vieții". Unii din ei cu
nosc foarte bine tehnica romanului 
modern, au deja un stil pot vehicula 
cu ușurință idei îndrăznețe, dar nu 
au suficient de clar sentimentul o- 
perei. Narațiunile lor sînt sărace 
în epic, tînjesc după evenimente. 
Experiența lor socială e redusă. Ro
manele agonizează în afirmații gra
tuite, intr-un limbaj care încă nu 
a făcut contactul cu viața, cu rea
lul. Viața din multe romane actu
ale nu este a personajelor prin care 
vorbește scriitorul, ci a „scriiturii". 
Tinerii romancieri români au în
vățat mai întîi să scrie frumos și 
numai după aceea s-au gîndit, dacă 
s-au gîndit sau nu, să-și trăiască 
viața, să facă din ea și de la nive
lul ei, o literatură. Este o mare dis
crepanță între tehnica romanescă 
și adevărul pe care această tehnică 
vrea să-l comunice. Predomină scri
sul ultra-rafinat în defavoarea cre
ației. O echipă de romancieri foar- < 
te dotați ca : Petru Popescu, Virgil 
Duda, Corneliu Ștefanache, Bujor 
Nedelcovici, Romulus Guga, Radu 
Mareș, Dana Dumitriu, Vasile Sălă- 
jan, Platon Pardău, Ștefan Dimitriu 
ș.a. nu au renunțat să-și transforme 
estetic viața în romane, să-și asu
me riscul „coincidențelor", a „sin
cerității" divulgate, să opteze pen
tru o proză care este un reflux al 
propriei lor existențe. Niciodată uri 
mare romancier nu se naște fără ' 
biografie socială și nici nu poate fi 
înțeles în totalitate în absența ei. Viața postmortem este o confesiu~ 
ne a unui timp social în care a 
trăit scriitorul Romulus Guga. Re
lația existență-operă este inevitabi
lă și, bineînțeles, explicabilă. Acest 
fenomen de sincronizare se vede 
limpede în unele din romanele lui 
Corneliu Ștefanache. Personajele au 
„vîrsta" romancierului, respiră cu 
larghețe viața lui. Romanele lui Pe
tru Popescu suferă cumplit de „bio- J 
grafism", „trădează" experiența ro
mancierului de pînă acum (dragos
tea, armata, istoria, relația individ- 
societate etc.). Timpul social și 
timpul biografic intră masiv în o- - 
pera prozatorilor de azi. Cu tot 
scepticismul „noii critici" (în care 
unii tineri critici văd „mîntuirea" 
lor) cu privire la importanța bio
grafiei, viața scriitorilor, a muzicie
nilor și a pictorilor interesează, e 
de luat în considerație. Limbajul 
plastic, culorile obsedante din ta
blourile lui Van Gogh nu suportă 
oare și o „explicație" biografică ? 
Poetul Al.Macedonski este de neîn
țeles fără o cunoaștere profundă și 
completă a vieții. Exemple de acest 
gen ne oferă orice literatură din lu
me. Viața scriitorului, muzicianului, 
pictorului, sculptorului nu va ră
mîne niciodată indiferentă operei, 
căci romanul, simfonia, tabloul, sta- / 
tuia sînt măștile cele mai vii, cele 
mai durabile, cele mai autentice a- 
le existenței creatorului. Viața ca 
temă a literaturii este o idee care 
merită o discuție mai amplă și cu 
referiri precise la actualitatea lite
rară românească.



Dacă am ales acest mărunt episod din memoriile lui Iorga, pentru a-1 punea în fruntea comentariilor 
la O viață de om așa cum 
a fost este, pe de o parte, pentru a-1 surprinde pe omul eu tumultuoasă existență într-o clipă de calmă scufundare în u- niversul, atît de drag lui, al documentelor trecutului, pentru a-1 privi pe omul atît de viu „la o parte... de orice viață chiar", iar pe de altă parte, pentru a-1 surprinde în acest timp suspendat -eallzînd tocmai viața pe care ji-o dorea, trăind numai viața 
pe care o scria.Orice operă mare are o viață ngropată în temelii. O viață de 
>m așa cum a fost este o aseme- îea operă. în amplul studiu introductiv la această carte (reedi- ;ată de Valeriu și Sanda Râpeanu 
:u o deosebită acuratețe și nzestrată cu numeroase și foarte imănunțite note explicative, Ed. 
Winerva. 1972), Valeriu Râpeanu uminează unele din arcanele personalității lui Nicolae Iorga, malizînd toate acele elemente biografice — complexe, acte, situații care concură la alcătuirea imaginii pe care marele om ) oferă despre sine. De altfel, ntreaga operă a ultimului cronicar al Europei are o viață de om ngropată în temeliile ei. Se poate spune că — asemenea acelor nonahi din vechime, de al căror ppțiuni rareori s-a bucurat istori- :ul nostru în vremile critice pe ■are le-a străbătut, dar pe care -a urmat purtînd redingota vea- rului său —, el a trăit cu adevărat doar atît cît a scris. Viață, nai largă, desigur decît aceea a răirilor imediate ale odiosului ■u. Intr-adevăr, prin medierea storiei neamului și a neamurilor, i întregii omeniri, pe care a cer- etat-o în toate mădularele ei a- est istoric, el a trăit ca în1r-un el de trup lărgit la extrem al ău. Și viața acestui vast orga- tism a trăit-o în măsura în care i scris-o.Categoria organicului este do- ninantă în viața și opera lui Ni- olae Iorga, și asupra ei trebuie ă ne oprim pentru a înțelege ra- >orturile sale cu universul cuvîn- ului și, în deosebi, cu arta cu- ■întului. Căci un om care tră- ește numai viața pe care o scrie ■ste, înainte de toate, un poet în ensul arhaic al cuvîntului, adică > ființă care își făurește existen- a din cuvinte.Observăm ,așadar, o obsesie a irganicului la memorialistul din 
) viață de cm. Legăturile? orga- lice, pe diverse planuri, sînt >entru el esențiale. Legături ce e stabilesc nu numai cu „cei vii“ i și cu „cei morți“. întrucîtva n spiritul vechiului dicton latin 
— „nil liumanum a me alienlim 
>uto“ — Iorga recunoaște esen- iala comunicare între oameni : nici un om nu e străin cu totul le tine și nici tu nu poți i străin de nimeni". Umanitatea — de pretutindeni și din toate impurile — alcătuiește un vast ■orp, un „eter uman umplînd oate spațiile". Nu este nimic cu idevărat „străin“ de noi, și noi nșine sîntem alcătuiți din tot •cee ce în aparență e „străin". Drganicitatea firească a legături- or umane, participarea unuia la viața tuturor și. a tuturor la via- a unuia ca un comandament în- ,cris în însăși condiția umană, ste un motiv care revine neînce- at și sub cele mai diverse forme n textele lui Nicolae Iorga. Categoria organicului, pe care — ară să speculeze mai adînc asu- >ra implicațiilor sale filosofice — storicul o intuia și o recunoștea, letermină, într-o anumită măsu- ■ă, concepția sa asupra istoriei, :rezul său moral, precum și ahu- nite atitudini și acte publice ale sale.Observarea organicității în u- îiversul uman îi inspira, de altei, un adevărat cult al organicu- ui. De aici, sentimentul de soli- laritate, promovat de Iorga, cu trecutul, cu solul, cu țara, cu cei n care vedea reprezentanții autentici, organici, ai „țerii", cu „țe- ■anii". Chiar în această inocentă particularitate ortografică, poți esiza obstinația cu care cărtu- arul urmărește dovedirea și ma- nfestarea unei legături organice, •adicale. în scrierea „țerii" trebuie să se recunoască subsolul ațin, acea terra originară din tare purcede cuvîntul nostru, în

NICOLAE IORGA,
memorialist

Secolul al XIX-lea se sfîrșea cînd încă atît de 
tânărul Nicolae Iorga, pe pragul unui veac nou ca 
și al unei noi epoci în viața sa, poposea la Haga 
unde — scotocind prin arhive, cercetând corespon
dența olandeză cu Constantinopolul, ori, închis în
tr-o odăiță a hotelului Leul de aur — „la o parte 
de orice zgomot, de orice grijă, de orice viață chiar“ 
■—■ trăia, cum va spune mai târziu, în ceasuri mult 
mai tulburi ale vieții sale : „săptămîni de eremitică 
singurătate, care m-au făcut să înțeleg sporul, mi
gala, perfecția vechilor erudiți din mănăstiri, care 
trăiau numai viața pe care o scriau“.

și țăranului român. Această țară este, înainte de toate, aceea a vieții care vine din trecut, a omului „de la care vii și care, prin figuri pe care le-ai văzut, prin altele care n-au trecut niciodată înaintea ta — se înfundă în adîncul vremilor pînă se pierde în nesfîrșirea lor : părinții, moșii, stămoșii, viața pe care ai fost chemat s-o duci mai de- parte“. Din acest substrat organic ne vin, mai mult decît alte moșteniri materiale ale trecutului, felurite îndemnuri și puteri. Profundă observație a aceluia care, printr-o repulsie pentru generalitățile abstracte, nu era filosof, dar al cărui ochi pătrundea departe în adîncime : „morții nu se dau morții". Cu alte cuvinte, toate cele ce sînt aparent moarte, revolute, în universul liman, își continuă viața. Bizanțul trăiește apres Byzance, după căderea Bizanțului. Tot astfel, moșii și strămoșii din noi, ale căror îndemnuri trebuie înfruntate și adeseori respinse, dar de la care ne vin „puterile pe care le păstrează partea aceea singură care continuă viața lor, ca s-o păstreze măcar cum a fost, dar și s-o înalțe și, pentru păcatele lor, s-o ispășească".Aceste legături organice existente în corpul istoric al omenirii, la care revine iarăși și iarăși Nicolae Iorga, au ceva din comunicarea vitală și spirituală pe 
GHEORGHE SIMON

mina fintinarului

Văd cum înflorește 
mina ziditorului de fîntini 
ca și rouă pe aripi de crini

Aud cum ard semințe 
în grădinile nopții 
visînd la marile ninsori

acoperișul meu

că flacăra albă ne arde pe toți 
clnd țara-și adoarme pruncii 
și veșnicia arde sub roți

atunci înflorește mina fîntinarului 
și vremea rodește
pădurea de orgă I

și arzi acolo

Ochii tăi
țărmuri arzînd
la care ajungem plingînd

miinete mele
lungi de ploaie 
se roagă la tine-n odaie

și mă furi dintre păsări 
ca o apă verde ce sună 
înmugurește sîngele, Domniță 
ca șerpii răsuciți pe lună!

V-aș dărui ziua care-mi fuge 
de sub picioare 
v-aș dărui sîngele 
desemnînd o floare 
dar lăsați-mă să trăiesc puțin. 
Acoperișul meu . e verde 
ca și destinul pădurii 
înstrăinată de păsări 
ca pe aceste cuvinte 
v-aș dărui cămașa de frunze 
r.îurile mor
în mine

și se depărtează femeia 
pe care o strig I

inima trandafirului
Truda zilnică a orașului 
și a singurătății mătăsoase 
din inima trandafirului 
împarte fiecăruia dimineața

Prea dulce clipa 
cînd nori o recheamă 
cînd sub plăpînde ierburi 
ne-a obosit aripa 
ca pe o floare îți scutură mina 
și-ți fumează prin singe spaima 
la-ntimplare-mi vei culege privirea 
vestind bucuria: de-o vecie 

mireasă 
fără acoperiș să poți zice 
merg prin lume ca la mine acasă; 
cel ce te roagă să-i semeni 
inima ți-a făcut-o casă 
c-un fir de iarbă subțire 
apoi și-a pus o cămașă de mire!

care o presupuneau și o puneau în lumină anumite concepții arhaice, de la cele ale gîndirii mitice pînă la cele scripturare. Ca și acestea, ceea ce numim eate- goria organicului în viziunea lui Iorga determină o aplecare spre păstrarea și cultivarea tradițiilor, un cult al strămoșilor, rituri în contactul cu forțele păstrătoare, o întreagă cultură a amintirii. Istoricul este un mandatar al trecutului, o ființă prin excelență conservatoare, un sacerdot care oficiază rituri revivificatoare. lor ga se consideră pe sine, la ora examenelor de conștiință, o făptură asemenea „țeranilor" care slujesc forțele genezice, puterile regeneratoare, care repetă aceleași gesturi ca într-un cult, legînd între ele prezentul, trecutul și viitorul. Vocația cronicarului purcede din revelarea legăturilor sale organice și coincide cu un cult al antecesorilor, adevărate divinități tutelare. Iată, în acest sens, o confesiune semnificativă : „I-am simțit (pe înaintași, n.n.) totdeauna în mine și cu mine și, dacă am făcut și vreun lucru bun, lor li l-am închinat în partea care lor le revine, întocmai așa cum plugarul antic depunea o parte din rodul cîmpului sau al turmei înaintea icoanei zeului. Căci ei, antecesorii, sînt zeii, zeii noștri ocrotitori pe căi pe care conștiința noastră trebuie să

Nicolae BALOTĂ

le aleagă, căci ele vin de la mulți din ei și sînt așa de deosebite, adesea cum ei au fost deosebiți".Este firesc ea memorialistul pătruns de o asemenea cultică prețuire a antecesorilor să se afle, de la începutul întreprinderii sale, în fața unei dileme. Actul său de rememorare izvorăște d intr-un sentiment de pietate ; dar actul acesta nu constituie el, în același timp, o indiscretă destăinuire a unor taine, nu este el, cum i se pare lui Iorga : „un lucru jenant și im- piu“ ? Este interesant cum reținerile pe care le are și le mărturisește cel care a scris O viață 
de cm așa cum a fost se aseamănă cu acelea ale unui contemporan al său, în multe privințe atît de îndepărtat, Franțois Mau- riac. Ca și scriitorul român, în primul capitol al memoriilor sale, scriitorul francez în preambulul la Memoires interieures (publicate în 1959). își mărturisește scrupulele morale în fața acestui act de dare în vileag a unor trăiri intime, ca și a expunerii unor ființe apropiate. Cu ce drept, se întreabă și unul și altul, tîrăște memorialistul pe scena deschisă persoane care n-au avut o viață publică ? Deși nici unuia nici altuia nu-i lipsea un impuls al misionarului moralizator ceea ce presupune intervenția în existența altora, deci o anumită indis

creție. Totuși, spre deosebire de exibiționismul unui Jean-Jacques Rousseau ori Andre Gide, pudoarea lui Nicolae Iorga ca și aceea a catolicului Franțois Mauriac îi împiedică pe aceștia să se expună în goliciunea lor, iar cît privește tainele celor din jur, și în deosebi a unor intimi, ele sînt tratate cu menajamente de o mină delicată. Să nu uităm, de altfel, că o anumită mentalitate mai conservator provincială, îi impuneau lui Mauriac, din îngusta sa sferă bordeleză, ca și moldoveanului Iorga, rigorile și pu- dorile tăcerii. In prima pagină a orimului volum din O viață de om citim: „Față de oricine te-a iubit datorești cea mai desăvîrși- tă discreție : acestea sînt lucruri care nu se scot în piață". Și totuși, cronicarul trebuie să se supună unui imperativ care-1 obligă să depună mărturie despre cele ce a trăit direct sau prin cei imediat apropiați lui. Atunci cînd începe să-și scrie memoriile (la îndemnul soției sale, cum spune o legendă) Nicolae Iorga este departe de a se fi retras din viața publică. Dacă mari memorialiști — un cardinal de Retz, un duce de Saint-Simon, un Chateaubriand — au început să-și compună memoriile atunci cînd înțelepciunea sau decepțiile vîrstei i-au îndemnat să scrie despre ce au trăit, mai curînd decît să conti- nuie eforturile ambițioase ale vieții publice, istoricul Iorga (deși cu amărăciunea unui mare eșec în urmă, aceea a guvernării sale ratate), nu se simte încă un scos din arenă. De aceea, în memoriile sale care se vor, în același timp, procesul unei epoci și examenul unei vieți, el adoptă pe rînd —- ca într-o judecată rolurile diverse ale judecătorului, acuzatorului, apărătorului Și, de cele mai multe ori, ale martorului activ. Acesta din urmă nu este un simplu spectator ; mărturia sa nu este niciodată distant-indiferentă,. ci spontană, pasională, oglindă a unui temperament fugos. Repet, pentru a- cest martor privilegiat prin virtuți și (de ce nu !) prin vicii cu totul excepționale, a depune mărturie este o datorie. Memorialistica dintr-o asemenea perspectivă nu este o retrospecție nostalgi'c-melancolică ci un act de prezență. Pentru Iorga, istoricul obsedat de participarea organică la o viață ce depășește mult fruntariile individualității, mărturia insului face parte din’ și este una cu obligația omenirii de a scrie istoria pe care o face. „A scrie istoria e o datorie pentru omenire, a o adăugi cu ce ai aflat e o obligație pentru fiecare, rămînînd ca acei care pot scrie să adune ce au aflat de la cine poate numai vorbi".Rolul martorului pe care istoricul Nicolae Iorga și-1 asumă de timpuriu, îl putem asocia cu însăși descoperirea istoriei și cu relevarea vocației sale de istoric. Cînd, în cea mai fragedă copilărie, ~ îi cad în mînă Croni
cile României, a doua ediție a 
Letopisețelor lui Mihail Kogălni- ceanu pe care le citește în coltul unei odăițe de la „cucoana Marghioala Vizdogeasa", el se vede luînd parte la judecățile Divanu- rilor domnești, la tumultul luptelor de odinioară. „Nu eram părtaș, dar că eram un martur, de aceasta nu mă puteam îndoi". Martorul, chiar dacă nu e un participant, cum. va fi mai tîrziu, este un spectator privilegiat. Nicolae Iorga, în ființa spirituală a căruia vom desluși mai presus de orice, vizionarul, se constituie pe sine, de la început, ca unul care vede. El este atras de un univers al desfășurărilor spectaculare. Prozatorul dintr-însul, cum vom vedea, se lasă seduăde forme și culori, cunoaște voluptatea ochiului care se plimbă pe superficiile lucrurilor, narațiunea sa fiind aceea a unui vizual. Astfel, mărturia sa dobîndește o maximă intensitate atunci cînd este a martorului ocular, cînd izvorăște din contactul direct cu lucrurile. Contact al unui spectator curios care-și amintește atît de bine tot ce a întîlnit în lumea 
văzutelor încît, după o jumătate de veac este în stare să-și reprezinte culoarea legăturii cărților de mult pierdute ale copilăriei sale. Istoricul se consideră un a- semenea martor care a văzut fa-(Continuare în pag. 13)
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(continuare din pag. 1) de echilibrare ale psihicului uman, care caută parcă să-și verifice propriile lui șanse de stabilitate intr-un univers în vertiginoasă transformare. Și le caută acolo unde valori umane eterne pot fi aflate într-o formă simplă, directă, nesofisticată, nu lipsită uneori de o notă de duioșie. Le mai caută și acolo unde granița dintre materie și spirit, care coincide cu însăși teritoriul artei, traversează un teren fără zone aride, fără asprimi, deznădejdi, străbătut totuși de neliniști fertile. O artă capabilă să se contureze, prin trăsăturile ei cele inai caracteristice, ca o experiență spirituală așteptată, cerută, necesară u- nui moment istoric dat, intră însă într-un circuit al răspunderii colective. Nu P~‘~m într-adevăr pune astăzi întrebarea dacă linul din factorii cei mai importanți ai propagandei noastre culturale în străinătate nu va deveni tocmai arta modernă, prin specificul soluțiilor ei propuse problemelor referitoare la integrarea umană în mediul înconjurător. Grija organizatorilor de expoziții în străinătate de a întreține o permanentă raportare a valorilor artistice moderne la valorile artistice tradiționale, spre reliefarea sensurilor mai a- dînci pentru fiecare din e- le, ar trebui deci să fie o grijă de prim ordin. Nu însă pentru a menține arta românească într-o zonă de acalmie tradiționalistă — ci pentru a demonstra celor care se interesează în primul rînd de folclorul și de' arta noastră veche, că vor găsi tot atîtea elemente caracteristice și în arta contemporană românească. Iar felul în care artiștii noștri actuali receptează ceea ce există sau se întîmplă pe lume, poate contribui tot atît de mult, și sub forma unei sinteze tot atît de originale ca și cea a artei vechi, la împlinirea artei moderne universale. Nu este desigur necesar în nici un domeniu să fii „la modă“ pînă la cel mai mic detaliu, sau pe fragmente disparate, doar spre semnalizare, dar este necesar ca, înțelegînd ceea ce în substratul unui fenomen de „modă“, poate avea valoare de simptom, să ne prezentăm în lume, fără prejudecăți și rețineri cu realizările care ne definesc mai bine, în care sîntem cel mai expresiv noi înșine. Va fi mijlocul sigur de a arăta și cît de autentic sîntem legați de tradiție, și, în același timp,, cît de degajat putem lucra, în raport cu ea, depășind-o, 
creînd și nu numai recre- 
înd tradiții. De altfel expozițiile care prezintă arta noastră sub aceste două înfățișări sînt cele mai prețuite, fiindcă sînt cele mai revelatoare și sugestive. Aș • propune să le preferăm, deocamdată măcar în ocaziile importante, celor care, deși frumoase și elegante în sine (fie monografice, fie de ansamblu) nu oferă în suficientă măsură, publicului străin, posibilitatea de a raporta vechiul la nou și invers. A- cesta este însă actul mental decisiv al adeziunii la propunerile unui univers de cultură. Să nu-1 ocolim.

ste cunoscut că frumuse
țea unui oraș cu trecut bo
gat constă in îmbinarea 

armonioasă a părților vechi cu 
cele noi, treptat de-a lungul is
toriei. Istoria aceasta reprezin
tă însăși viața orașului, reflec
tată în ritmul pe care arhitecții 
au știut să-l stabilească între 
monumentele mari și cele mici, 
între piețe și • străzi, între arhi
tectură și pictură, între nou și 
vechi.

In structurarea orașului exis
tența monumentelor istorice și 
de arhitectură condiționează sis
tematizarea, atît în ceea ce pri
vește monumentele izolate cît 
și grupări și complexe arhitecto
nice, în așa fel incit noul cu ve
chiul să se completeze, punîn- 
du-se totodată reciproc în valoa
re. De aceea, la Iași, oraș cu un 
bogat tezaur de monumente is
torice și de arhitectură, se pune 
problema integrării acestora în 
modern și valorificării lor in 
cadrul unor ansambluri judici
os modelate, care să țină seama 
atît de latura arhitectural-urba- 
mstică cît și de cea estetică. Zo
na centrală a lașului, vatra ve
chiului oraș adăpostește o serie 
de valori arhitecturale certe ce 
trebuie păstrate cu grijă și pu
se în valoare corespunzător, prin 
rezolvarea problemelor dificile 
ridicate de amplasament, artere 
de circulație ș.a.

Dintre clădirile monumentale, 
de o mare valoare artistică, Tea
trul Național „Vasile Alecsandri" 
s-a integrat adine în viața coti
diană a orașului, căpătînd o va
loare de simbol. Construit la 
sfîrșitul secolului trecut de că

tre arhitecții vienezi Felner și 
Helmer, clădirea teatrului dis
pune de o sală bogat ornamen
tată cu elemente în stil baroc, 
fiind una dintre cele mai fru
moase săli din țară.

Relevînd preocupările majore 
ale edililor pentru găsirea celor 
mai bune soluții de sistematizare 
o zonei adiacente teatrului, a- 
nul trecut a fost organizat un 
concurs de idei la nivel republi
can, la care s-a prezentat un 
număr de 20 proiecte. Dintre a- 
cestea, au. reținut atenția juriu
lui 8 proiecte, acordîndu-se 3 
premii și 5 mențiuni. Dată fiind 
importanța acestei zone în ca
drul orașului, criteriile de apre
ciere au fost mai largi, urmărin- 
du-se evidențierea soluțiilor ca
re rezolvă cel mai judicios com
poziția de ansamblu a pieții, pu
nerea în valoare a tuturor mo
numentelor istorice și în special 
a clădirii teatrului. S-a urmărit 
de asemenea realismul soluțiilor 
prezentate, prin utilizarea judi
cioasă și eficentă a terenului, e- 
tapizarea construcțiilor propu
se, demolările necesare. Totoda
tă, s-a avut în vedere modul de 
rezolvare a circulației, prin se
pararea fluxului pietonilor de 
cel al autovehiculelor, rezerva
rea spațiului necesar pentru par
caje. Au fost luate în conside
rare și alte principii ca respec
tarea axului de compoziție a pie
ții, orientarea esplanadei per
pendicular pe fațada principală 
a teatrului, evitarea unei des
chideri largi dinspre strada Ște- 
far cel Mare, clădirea teatru
lui puțind pierde astfel din va
loare.

Proiectele care au fost distinse 
cu premiul I și II ex equo aduc 

rezolvări ce urmăresc punerea 
în valoare a clădirii teatrului, 
o utilizare rațională a terenului, 
etapizarea facilă a construcțiilor 
noi și rezolvarea în bune con- 
dițiuni a circulației din zonă. 
Ambele soluții mențin esplanada 
agrementată cu spații verzi și 
statui ■— dar în idei diferite, în 
sensul că primul proiect preve
de amplasarea unui bloc turn cu 
P + 10 etaje în acest spațiu, iar 
cel de -al doilea lasă esplanada 
foarte largă ceea ce nu permite 
un control al perspectivei. De a- 
semeni, de o parte și de alta a 
esplanadei, cele două proiecte 
prevăd amplasarea unor spații 
comerciale (artizanat, studio fo
to, florărie), săli de expoziții, ga
lerii de artă, agenții de turism. 
La intersecția străzilor Dobro
geana Gherea și Ștefan cel Ma
re, se propune realizarea unor 
volume înalte de locuințe, obți- 
nînd în spre Piața Unirii un cap 
de perspectivă favorabil. Se a- 
preciază ca pozitivă rezolvarea 
laturei sudice spre clădirea Con
siliului popular municipal și a 
zonei Ștefan cel Mare — hotelul 
Continental — Cuza Vodă în ca
drul celui de al doilea proiect. 
In general, rezolvările permit 
accentuarea perspectivei dinspre 
Mitropolie către ansamblul pie
ții.

Lucrarea distinsă cu premiul 
III relevă o tratare generală a 
soluției mai simplă, amplasînd 
în piață un bloc turn ce consti
tuie un accent cam agresiv, ne
indicat într-o asemenea zonă.

Soluția urbanistică definitivă, 
care să conducă la realizarea u- 
nui ansamblu central bine înche

gat și armonios modelat din 
punct de vedere plastic, stă în 
atenția proiectanților ieșeni la 
elaborarea detaliului de sistema
tizare (șef de proiect arhitect 
Gheorghe Cheptea). Desigur, va 
trebui luat in considerare fap
tul că valoarea unei piețe depin
de și de modul cum sînt pro
portionate elementele ei, de re
lațiile care există între cele trei 
dimensiuni care o conturează în 
spațiu. De aceea se impune a fi 
evitate dimensiunile prea mari, 
pentru a nu se pierde scara an
samblului, urmărindu-se obține
rea unor perspective clare, ușor 
de stăpînit. Nu este' lipsită de 
interes nici ideea de a menți
ne esplanada actuală și a realiza 
piața prin- îm binarea elementelor 
construite cu spațiile plantate, 
pe baza unei arhitecturi peisa
gistice adecvate, cu accente și 
ecrane de verdeață, care să diri
jeze privirea spre volumele prin
cipale și să pună totodată în va
loare clădirea teatrului. In acest 
caz, spațiul verde se impune a 
fi alcătuit din specii cu o peri
oadă de înflorire cît mai întin
să. încadrarea armonioasă în ar
hitectura zonei centrale a ora
șului, unitatea compoziției, sînt 
elemente esențiale care vor con
tribui la realizarea unei zone ur
banistice reprezentative pentru 
municipiul Iași. Dar, în afară de 
importanța sa funcțională și ro- i 
Iul de centru principal de des- 1 
fășurare a vieții publice, an
samblul va constitui și un ele
ment de înfrumusețare a orașu
lui. -j

Ansamblul Pieții Teatrului Național lași, premiul I (arh. Vraciu P., arh. Verona Gh., arh. Vraciu Silvia). Ansamblul Pieții Teatrului Național lași, premiul III(arh. Morariu Violeta, arh. Râducanu I.)
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Dimensiunile 
actului de la
23 August 

in reprezenta
rea plastică <■>

Dimitrie GAVRILEAN : „Cîntare României
fost întîmplător, ci rezultatul u- nei lupte subterane binegîndită de către organizațiile comuniste ilegale, în cor sonanță cu voința poporului muncitor. Astfel, atenția paletei s-a îndreptat spre sedii ilegale, spre chipuri de ilegaliști, spre ședințele ținute în beciuri și multiplicarea manifestelor antisfascis- te, spre întreaga propagandă împotriva unui război nedrept. Sînt opere ce consemnează realist dramatica jertfă anonimă a celor care l-au pregătit pe 23 August, e o- magiul adus faptelor neștiute de marele public și cu atît mai emoționate. Vezi „Execuție" de Adrian Maftei, „Tipografie ilegală" de Șt. Szonyi, „Ea nu-și va trăda fiul" de Mimi Șaraga-Maxi, „Românca" de Gh. Vînătoru, „Tinerețe" de Brăduț Covaliu. De la ele, arta a mers la insurecția propriu-zisă prezentată ca înfrățire a muncitorilor cu ostașii pentru apărarea obiectivelor vitale și dezarmarea ultimelor cuiburi fasciste. Muncitorul luptător care a înlocuit ciocanul cu arma automată e de fapt trecerea din ilegalitate în lupta fățișă, e apariția pe scenă a muncitorului comunist care precede ființa gărzilor patriotice.De aci înainte insurecția începe să capete o rezonanță de nelimitată întindere, ea apărînd ca un act dincolo de timp și spațiu, fruct al unei înaintate gîndiri politice. Am putea spune că pictorii urcă spre o eseistică cromatică, recurgînd la anumite metafore de exprimare puse în slujba ideilor. „Făuritorii propriului 
destin" de Dan Hatmanu e poporul care întoarce cu forțe unite uriașul zar al soartei, răsturnînd totodată și fatidicul „ce ți-e scris, în frunte ți-e pus" și dovedind că pentru a cîștiga trebuie să acționezi ; „Spiritus rector" al lui Eugen Boușcă e simpla răsucire a vîrtejului care răstoarnă totul, născut parcă din tumultul Scrisorii a IlI-aalui Eminescu; „Chemarea" lui Gh. Maftei e trezirea țării la o. viață nouă, cu sunet de tulnice peste sate, iar „Sărbătoarea" lui N. Constantin simbolizează înfrățirea generală într-un cadru geografic reconoșcibil. Pe ace- ceași linie e „Dimineața" de N. Matyus, în care cerul prevestește victoria zorilor, comandînd atmosfera sărbătorească pe care Cor- neliu Ionescu o va prelua în „Bu
curia muncii", împlinind-o cu dimensiunile mișcărilor de toamnă îndestulată.De altfel, lucrări ca „Omagiul păcii" de Camil Ressu, „Case noi" de Eugen Popa, „Seceriș" de Ion Țuculescu, „Amiază de august" de Gina Hagiu, „Cîntec pentru unire" de Viorel Mărgineanu, „Pămân

școlii ieșene de muzică
GEORGE PASCU

turi" de Octav Angheluță, „Rod bogat" de Petre Abrudan, apar drept un corolar al acelui august.Chiar atunci cînd pictorii vor relua mai tîrziu leit-motivul victoriei, de astă dată o vor face doar ca punct de plecare, ca de pildă Ion Gînju în „Ziua victoriei", cu referință la binecunoscuta „Victorie de la Samotrace".In general, însă, ușurată de obsesia amănuntului istoric, pictura găsește de fiecare dată mijloace pentru evitarea clișeelor uzuale și. forța de a transmite fiorul a- cestui act ce capătă, cu trecerea timpului o rezonanță la dimensiunile ființei noastre naționale. 
„Ultimul glonț" de V. Mihăilescu- Craiu protestează împotriva absurdității războaielor, pe cînd „Po
mul vieții" al lui Ion Petrovici, continuă ideea, pledînd pentru progresul pașnic. In continuare, 
„Zi de muncă" a lui P. Hîrtopea- nu ca și „Recolta" de Maria La- zăr, reușesc să transmită bucuria plenară a agricultorului surprins în spații nemărginite, așa precum peisaje industriale semnate de Mihai Cămăruț, Ștefan Hotnog și A- drian Podoleanu, așa precum priveliștile citadine din pînzele unor C. Agafiței și N. Milord, imagini de oraș modern, aduc un tonus viguros de civilizație tehnică, reprezentării globale a vieții libere.Un loc aparte îl ocupă poematica plastică, fie că ea descinde din tradiția de aur (Dimitrie Ga- vrilean, Ecaterina Petrovici, Ilie Boca), e o proiectare a concepției proprii despre ceea ce construim (lulia Hălăucescu, Val Gheorghiu, Mihai și Zenaida Mădescu, Vigh Istvan, Vasile Istrate, Aurel Di- nulescu, Mircea Ispir) fie că ne conduce spre viziuni cuceritoare de transfigurare a realităților (Constantin Radinschi, Liviu Su- har) sau către lirismul cu acoperire certă (P. Buzatov, Leandru Popo- vici, Grigore Popovici).Pe bună dreptate, Brăduț Covaliu scria mai de mult într-un articol din revista „Arta" :„Arta românească posedă o dimensiune modernă și revoluționară prin raportarea gîndirii superioare, marxiste, la tipul nou de spiritualitate a societății noastre socialiste, și concret, la valențele umane ale operei integrate organic în arta și viața societății".Incît, mereu reflectat în altă o- glindă, actul de la 23 August rămîne veșnic actual, reprezentat tot mai încărcat de sensuri, gene- rînd lucrări solicitate de spiritualitatea în plină evoluție a vieții u- nei țări renăscute.

Aurel LEON

Pare paradoxal ca muzica noastră de ieri și de azi să 
fie mai puțin receptată decît muzica străină. E drept 
că, în rapida sa evoluție, muzica românească a avut și 
are de înfruntat capodoperele artei universale care con. 
stituie pentru auditori sisteme de referință valorice. As
tăzi, însă, succesele obținute de compozitorii noștri la 
concursuri internaționale ne dau dreptul de a nu ne mai 
teme de comparația cu muzica străină. Ezitările publicu
lui au făcut ca înseși instituțiile de concert și de spec
tacol să aibă reticențe țn programarea muzicii noastre, 
fapt care a diminuat vehicularea, deci cunoașterea cre
ației românești.

„Săptămîna muzicii românești" organizată recent lai 
Iași se înscrie ca o acțiune necesară de a contribui la 
cunoașterea, la receptarea ei și la justa prețuire a crea
ției autohtone. O confruntare masivă cu muzica româ
nească a putut desigur obosi auditorul suprasolicitat 
uneori de expresii muzicale noi sau mai puțin famili
are, dar i-a trezit interesul și l-a făcut să constate bo
găția de conținut, diversitatea de stiluri și varietatea 
genurilor unei muzici de care era inexplicabil depărtat.

Prezența compozitorilor ieșeni in programele concer
telor simfonice a fost de natură a releva faptul că după 
o etapă de acalmie, asistăm la o reactivare a impulsu
lui creator, și poate ne este permis să sperăm ca, in 
scurt timp, lașul să-și fi luat locul avut altă dată în 
istoria creației românești.

Calitatea orchestrei simfonice a Filarmonicii, a coru
lui „Animosi", a formației „Musica Viva" cit și a soliș
tilor instrumentiști apăruți anul acesta pe estradă (și 
acompaniatorii lor, bineînțeles) ne dovedesc că nivelul 
artei interpretative ieșene de azi este superior oricărei 
alte etape anterioare.

Publicul, s-a arătat interesat și receptiv. Și dacă să. 
Iile n-au cunoscut afluența obișnuită la concertele sim
fonice ordinare, în, schimb participarea masivă a tinere
tului a dat vigoare reacțiilor favorabile, deseori entuzi
aste, a ascultătorilor, mai ales la programele cu muzică 
foarte nouă. Faptul că unele lucrări, al căror profil sti
listic denota ancorarea în formule tradiționale fără o 
autentică vibrație emoțională și doar cu timide tentative 
de abordare a unor sonorități noi, au fost tratate cu 
aplauze de conveniență indică un foarte promițător grad 
de receptivitate al tineretului care se apropie azi de 
muzică dotat nu numai cu antenele afectivului. La sim
pozionul cu tema „Muzica românească contemporană — 
expresie a umanismului societății noastre" s-au încercat 
incursiuni în problematica ce se impune cu stringență 
creatorilor, interpreților și auditorilor.

Dacă teoretic nu s-au dat solicitanților răspunsurile 
dorite, practic programele au clarificat unele sensuri. 
Astfel, programele celor două formații de muzică con
temporană, cit și Simfonia „Aliaje" de A. Zeman au de
monstrat ponderea mare a fluctuațiilor timbrale, dese
ori considerate ca unice mijloace de expresie.

Desigur, muzica nouă nu înseamnă numai punctua- 
lism sonor sau Sprechgesang, nu înseamnă numai desfă
șurare liberă, fără o sintaxă prestabilită, nu înseamnă 
numai combinații aleatorice sau amestecuri de zgomot, 
pasaje vorbite și sonorități insolite; există muzică nouă 
creată pe o sintaxă evoluată din cea tradițională, pe 

unele coordonate formale prestabilite, proprii unui com
pozitor, și pe coordonate determinate matematic.

Pe de altă parte, cvartetul studențesc al Conservato
rului a lansat în concursul de la Brașov o nouă lucrare 
de Sabin Pautza. întregind succesul înregistrat la Cluj 
de către formația pe care o dirijează tînărul compozi. 
tor ieșean.

In concluzie, stagiunea abia trecută a confirmat că la
șul începe să aspire la o școală muzicală, cuceritoare 
prin tinerețea ei.

Nicolae CONSTANTIN : „Flori pentru eroi

Actul politic concentrind în el 'înd și faptă reduse la cea mai sențială formulă, deci fără o di- îamică a epicului, e firesc să trezească în reprezentarea artistică couri dintre cele mai variate, lînd el e însoțit însă de evenimente sociale, de acțiuni militare tunci transfigurarea artsitică va pela la virtuțile acestor încleș- ări dramatice și, dacă ne putem xprima astfel, din punctul de ve- ere al creatorului, fotogenice.Interesant ni se pare modul în are a evoluat transcrierea în lastică a actului de la 23 august 944 — respectiv în pictură, gra- că, sculptură și monumentalism. line înțeles că la început a fost rafica și pictura ; că cea mai so- citată a fost sculptura și că mo- umentalismul arhitectonic a be- eficiat de experiența înaintași- >r, mergînd direct la sinteza ale- orică. De altfel, prin paralelism, situație similară a înregistrat literatura : au început reporta- 11 și pdezia, a fost solicitată dra- aturgia, au urmat romanul și lenariul de film.Pictura a oglindit imediat fap- le de arme, plecînd de la cro- liul pe viu, fie că a consemnat ramatismul încleștărilor fie că a ntat în culori calde frăția de ptă. Numeroasele lucrări inspi- ite din întoarcerea armelor sînt a fapt imnuri în tonalitate ajoră, exprimînd entuziasmul i- ediat al unui popor ce irumpe a- mene apei îndelung zăgăzuite, î toate va domina chiotul stin- irdelor fluturate pe cer larg, a- atul mișcării, dar și solemnita- a momentului istoric. E firesc fie evidențiat gestul statuar, el gest conștient că rămîne penii totdeauna cu încărcătura cli- ilor hotărîtoare. In fiecare ostaș un erou, în fiecare femeie e o trie eliberată, în fiecare copili viitor fericit. Mă gîndesc, de Idă, la „Eliberarea" lui Al. Ciu- rencu, la „Steagul victoriei" de n Bițan, la „Rîuri încrucișate'* 1 de n Gheorghiu, la „Răsărit de soa- “ de Lucian Grigorescu, la „Moșit revoluționar" de Șt. Szonyi toate intrate în istoria picturii mânești din epoca respectivă, neînțeles cu valoare artistică scinsă din cea documentară.Treptat, eposul și-a restrîns a- i mijloacele de expresie intrînd alegoria cu trimitere precisă, a- a tendință de reluare a unor jloace uzuale în care victoria rămîne o femeie-pasăre, eli- rarea sfărîmare a lanțurilor sau or, insurecția o răsturnare de ziții militare, tinzînd spre acor- rea acțiunii cu gîndul.Pe măsură însă ce faptele de am 29 de ani au căpătat pers- ctiva necesară spre a putea fi iecate în toată amplitudinea, îtorii au înțeles în primul rînd tot ce s-a petrecut atunci n-a
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Andi ANDRIEȘ

E uh om vîrstnic de-acum, ușor încetinit de ani, oarecum mai greu și mai absorbit de gînduri. N-are importând nici părul, nici ridurile n-au importanță, e un om virstnic și atîta tot, asta e deajuns pentru un eventual portret.Ne-om obișnuit cu el, de ce să n-o recunoaștem ? II întîlnim aproape zilnic, îl salutăm, uneori îl salutăm prea grăbiți pentru că nouă uneori nu ne ajunge timpul. II salutăm repede și trecem mai departe, nu fără a observa că el are timp mai mult decît noi. El cumpără fructe din piață și citește ziarul în parc, îl recitește și mai merge o dată în piață — îndeletniciri clasice ale pensiei — deci are timp, e vîrstnic și atîta tot, fără nici un fel de retorică.Ne-am obișnuit cu el, existența lui nu reprezintă nici o taină, în cazul lui nu putem întreba cu melodramatică bună voință : oare ce ascunde trecutul ?Trecutul lui nu ascunde nimic, trecutul lui nu are nimic de ascuns. Cînd noi nu existam sau ne vîn- turam copilăria cu săbii de lemn, el își dedica maturitatea unei idei, acționa în acest sens în modul cel mai concret cu putință. In seara în care noi rotunjeam cu cerneală primară cîrligele unui abecedar uitat, el își lipea trupul de umbra rece a unui zid lăsînd acolo explozia albă a manifestului. Cînd noi ne întrerupeam respirația citind despre peripețiile nemaipomenite ale băiatului de lemn numit Pinno- chio, omul acesta rostea cu glas scăzut o parolă care trebuia să refacă o întreagă rețea ilegală.Ne-am obișnuit cu el, îl știm acum, poate prea rareori încercăm să ni-l închipuim așa cum era. Un om în putere, desigur, încordat și activ, prudent și însuflețit, înțelept, devotat cauzei și, așa cum obișnuim să spunem cîte o dată, viteaz.Ei da, omul acesta vîrstnic a fost un viteaz. O vitejie fără poză, o vitejie densă, continuă, subordonată revoluției și spiritului național. A rezistat la interogatorii, a renunțat la liniștea unui acoperiș, a intervenit justițiar în istorie și a tras gloanțele insurecționale la o răscruce decisivă.S-a adăugat cu modestie unei personalități enorme numită popor și a trăit în numele unui singur crez. Ne-a precedat, a precedat întregul eroism al prezentului nostru. E un om vîrstnic acum, are timp liber, dar cîtă tihnă ar putea compensa oare trecutul lui cel atît de lipsit de tihnă ?Oricît de grăbiți l-am saluta, omagiul nostru nu se fărîmițează nici o dată.

MARIN

SORESCU

bărăgan

Țipătul de lehuză al cocorilor !
Ies să mă uit cum se naște ceața. 
Cerul e boltit ca o creastă de cocoș, 
Aripile cocorilor se îmbucă pe zimți. 
Urcă precum mărfarul pe munte 
Șirul lung de țipete de lehuză.

O noapte în Bărăgan
E cît șapte în adîncime.
Cineva umblă prin bogăția de cocori, 
Cineva răscolește cu lopata 
Hambarele de cocori de pe cer.
Capul îmi e un bob de grîu, încolțind 
Și înfrățindu-se cu firele nevăzute 
Care se zbat și țipă.

ȘTIINJA-TEHNICA-OMUL
Comunismul satisface pentru prima daită în condițiile unei civilizații tehnice superioare năzuința din- totdeauna a omului spre unitate și integralitate. Mai precis, nu dintotdeauna ci din momentul în care sincretismul culturii primitive a fost înlocuit cu diferențierea cunoștințelor și autonomizarea unor specii distincte de valori. în dialogul Banchetul, Platon a dat expresie legendei potrivit căreia Zeus, pentru a ourma îndrăzneala oamenilor de a se asemui cu zeii și a deveni stăpînii lor, i-a tăiat în două, le-a distrus unitatea lor originară spre care ei, apoi, nu au încetat niciodată să aspire.în epoca modernă, locul lui Zeus în dezarmarea omului l-a luat producția capitalistă mecanizată, care-1 transformă pe omul întreg într-un om parțial, executor al unei funcții îngust specializate — ceea ce exercită o influență negativă asupra personalității omului și a atitudinii sale față de muncă. Specializarea merge pînă acolo încât azi, așa cum observa cineva în mod ironic, ,jcel ce știe să prăjească un păstrăv nu știe să prăjească un crap". Dar mecanizarea complexă și automatizarea a dat naștere altor tendințe : apariția unor profesiuni de profil larg, reducerea numărului de profesii etc.Aceste tendințe spre universalitate se vor realiza pe deplin numai în comunism. în literatura filosofică, de exemplu în revista „Vaprosî filosofii11, s-a discutat problema dacă în comunism va dispare sau nu diviziunea socială a muncii, se va înfăptui idealul unui om întreg dezvoltat armonios și multilateral. Referindu-se la această discuție, Volkov — în excelenta sa carte de Sociologia științei îi critică pe acei participanți la dezbatere care „au căutat, în esență, să eternizeze diviziunea socială a muncii și profesionalizarea care decurge din ea, prin urmare și pe omul „parțial11. Și aceasta pentru că „prezentul este extins asupra viitorului iar acesta din urmă este conceput ca o simplă continuare a ceea ce există în prezent11 (Sociologia științei, p. 267).In continuare, Volkov susține că dinamismul metamorfozelor sociale și al gîndirii, prin automatizarea producției și ridicarea calificării muncii va| transforma procesul producției sociale într-o știință experimentată, obiectualizatăși intelectualizată procesului muncii pînă la nivelul la care toți partici- panții la acest proces vor deveni intelectuali.In această situație este evident că tipul specialistului îngust, al „Savantului ignorant, care se dezinteresează de tot ceea ce depășește domeniul său de strictă specialitate, „erudiția de breaslă11 pe care a caracterizat-o atît de bine A. D. Herzen ca un fel de clacă unde fiecare își are fîșia și locșorul lui, se ocupă de mărunțișuri și n-are răgaz să vadă cîmpul întreg, cretinismul profesional care presupune unila- teralizarea pînă la caricatură a unei singure capacități și înăbușirea celorlalte, organismul social în care nu omul își alege profesiunea, ci profesiunea 

își alege omul — toate acestea vor fi depășite. Omul nu mai poate să rămînă un om parțial dacă avem în vedere că știința însăși încetează a fi doar o formă de activitate socială, dacă avem în vedere că lumea viitorului comunist este în primul rînd lumea științei, a omului pentru care metoda de gîndire, capacitatea de a gîndi creator, orizontul larg și năzuința spre integritate și universalitate sînt infinit mai importante decît depozitarea de cunoștințe în sine. în-
cintec

Femeie cu sinii degeaba,
Ce frumos mergea treaba
Cînd nenăscuți eram și tu și eu
Și ne înmulțeam prin dumnezeu.

Și nu era nimic propria zis,
Decît o dragoste în vis,
Polenul scuturat de pe o stea 
Fecunda pleoapa ta, pleoapa mea.

Și-acum ne-am pomenit în biata luntre 
Ce ne-a adus pe mare și pe munte 
Din multe vieți ne-a strîns aici, pios, 
Femeie cu sîni de folos.

întoarcerea faraonului

Cînd vin acasă,
Mă întîmpină de fiecare dată,
De-o parte și de alta a scării.
Neclintite,
Două pisici.

Amîndouă toreînd
Același mister.
Par doi sfineși înfricoșetori,
Kcduși Ia scară.

Casa mea nu e un palat,
Cu ziduri groase și Iabirinte.
Sfincșii sînt niște pisici
(Aleea cu sfineși pot eventual s-o mai lungesc) 
Dar eu mă simt la fel de important
Ca-n vechime,
Urc maestos treaptă cu treaptă, 
Faraon înconjurat de enigme.

Al. TANASE
.......—/săși tehnica automată cere capacități intelectuale dezvoltate, omul încetînd a fi o parte specializată a sistemului tehr.ic. „Orizontul larg nu este numai fru

mos, este și util. Specializarea umană fără lărgime de orizont este o formă de degradare a personalității, de dezumanizare, specialistul de competență unilaterală — oricît de folositor ar fi într-o etapă dată a științei — este pîndit de riscul anchilozării sau al „punctului mort11... poate avea și un rol frînator prin neînțelegerea altor puncte de vedere, prin ne- receptivitatea la nou, prin lipsa de perspectivă istorică11 (Victor Săhleanu, Nobila aventură a științei, 1971, p. 46).Toate acestea nu duc însă, după opinia mea, la dispariția diviziunii sociale a muncii, ci a unei specializări elastice, mobile. Universalismul exclude, specializarea îngustă dar nu orice fel de specializare," exclude nivelarea și depersonalizarea muncii dar nu tehnicizarea sa, inclusiv a muncii intelectuale, în sensul perfecționării cu ajutorul tehnicii cibernetice de exemplu, care va elibera nucleul creator al gîn- k. dirii de tot ce este repetitiv și modelabil. ’In perspectiva societății comuniste viitoare, tendința determinată a evoluției sociale spre universalitate, aspirația omului spre refacerea pe o treaptă superi- — oară a unității pierdute, spre integritate, presupune suprimarea unui întreg set de contradicții cum ar fi : contradicția dintre munca fizică și cea intelectuală ; contradicția dintre activitatea de direcție și cea de execuție ; contradicția dintre gîndire și acțiune, dintre știință ca sistem finit de cunoștințe și activitatea transformatoare a omului ; contradicția dintre munca științifică și activitatea de producție a omului, știința dobîndind o înaltă eficiență economică, socială și spirituală ; contradicția dintre știință și artă ; contradicția dintre conținutul și orientarea învățămîntului, pe de o parte și activitatea științifică, pe de altă parte. Este suprimată îndeosebi contradicția dintre imperativele științei și condițiile social-economice ale existenței ei (I. N. Volcov, op. cit., p. 328—329).In prezent, drumul spre acest ideal universalist al comunismului trece printr-un proces accentuat de 
mobilitate profesională — trecerea de la un statut profesional . la .altul, dispariția unor profesii și apariția altora, ierarhizări și restructurări în cîmpul activității profesionale, ceea ce determină prefaceri și ia sistemul de valori, de cerințe și norme de conduită, în sistemul de preferințe și satisfacții ale individului. De aici decurg nu numai direcții pozitive de acțiune dar și dificultăți de adaptare, sentimente de insatisfacție și nerealizare.Este vorba de schimbări care angajează persoana umană pe o scară mai largă de participare și răspundere, nu numai în calitatea sa de forță de muncă.Experiența României în ceea ce privește această dimensiune profesională a umanului a evidențiat schimbări importante : structura profesională a muncitorilor (apar profesii noi, cum ar fi aceea de operator chimist) ; nivelul de instruire pe care-1 presupun unele profesii legate de tehnica nouă; orizont 
profesional: se face simțită necesitatea îmbinării specializării cu formația pluriprofesională.Direcția principală a progresului tehnic nu mai este aceea de diversificare maximă a profesiunilor, în sensul specializărilor înguste, ci dimpotrivă, concentrarea profesiilor, constituirea unor profesii care presupun o calificare complexă, un mai bogat conținut intelectual al muncii, o evidentă superioritate teoretică și culturală față de vechile profesii.In Raportul la Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din iulie 1972 s-a subliniat că școala trebuie să asigure cunoștințe generale mai largi în domeniul fiecărei profesii, astfel îneît tînărul să poată presta munci diferite în cadrul aceleiași ramuri. Conceperea în acest fel a învățămîntului, lichidarea specializării înguste și a diversificării nejustificate a profesiunilor și meseriilor este o cerință ce se pune în egală măsură în școala generală, în liceu, în școlile profesionale și în învățămîntul superior. „Realizarea unei pregătiri multilaterale — precizează tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie o cerință importantă a economiei moderne, o condiție primor- ... dială a creșterii rolului creator al omului ân desfășurarea producției și, pînă la urmă, un principiu fundamental al însuși comunismului, care presupune manifestarea polivalentă în cîmpul muncii al fiecărui membru al societății11.în condițiile socialismului industrializarea intensivă și progresul tehnic nu duce la șomaj, la reducerea numărului muncitorilor ocupați, ceea ce determină o atitudine în general pozitivă față de tehnică — a cărei dezvoltare contribuie la reducerea efortului fizic.Ar fi însă eronat și simplist dacă am crede că acum progresul tehnic este linear, simplu și total ne- contradictoriu. în realitate, se ivesc contradicții între progresul tehnic și cel uman : între rapiditatea creației tehnice și posibilitatea asimilării ei în producție ; probleme deosebit de grele se pun îndeosebi pentru inginerii cu o pregătire mai veche care trebuie să exploateze noile obiective industriale, dispunînd de cele mai noi perfecționări ale tehnicii și de aici, evi- r dent, necesitatea reciclării rapide pentru a ține pasul cu dezvoltarea explozivă a științei și a tehnicii; între cerința integrării rapide a noilor muncitori proveniți din mediul rural în sfera industrială și psihologia tradițională, atitudinea conservatoare sau de neîncredere față de tehnică.(continuare în pag. 13)
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IAȘI

In inima platformei industriale 
ieșene sa află un patrulater 
deschis ca o grădină, rezervat 
exclusiv metalului. La peroane
le și rampele lui sosesc și plea
că vagoane, fie pe ecartament 
normal, fie lărgit; pe căile de 
acces intră și ies ca pe bandă 
rulantă felurite camioane — se 
desfășoară aici o activitate ne-1 
întreruptă zi și noapte. Uriașe 
poduri rulante retează aerul ca 
niște paralele duse la suprafa
ța solului, macarale pe șenile, 
macarale electrice sau mecani
ce, autostivuitoare, benzi trans 
portoare, electrocare, toate cir 
culă printre stivele uriașe cu o 
ușurință uimitoare, ureînd și 
coborînd țevi, foi de tablă, la
minate, profile siderurgice... In 
general, o atmosferă portuară., 
cu dane supraaglomerate, acea 
efervescență a schimburilor 
prin care respiră o întreagă in
dustrie.

Ne aflăm pe domeniul Bazei 
de Aprovizionare și Desfacere 
nr. 3 Iași, unitate de o impor
tanță covîrșitoare, întrucît de 
bunul ei mers depind. atit des
facerea produselor unor coloși 
în metalurgie ca Uzina metalur
gică Iași ori Combinatul side 
rurgic Galați (ca să nu cităm 
decît două), cît și aproviziona
rea cu materie primă a zeci de 
industrii din țară.

Nici directorul bazei, tov. ina. Ni colac Rădulescu și nici direc
torul adjunct, tov. irig. Alex. Rusu nu o vor spune, dar pen 
tru a asigura mers de. ceasor
nic unei asemenea activități 
(cartotecile includ peste 3-000 

de repere) trebuie o organizare 
sistematic gîndită și riguros a- 
plicată. Accentul cade pe orga
nizarea procesului tehnic in 
lupta cu timpul și, implicit, pe 
pregătirea profesională a sutelor 
de oameni care manevrează 

zilnic mii de tone de materiale.
La baza acestei sistematizări 

se află modul de sectorizare a 
materialelor în funcție de ges
tiuni, gabarit, frecvența manipu
lării atit la intrări cît și la. 
ieșiri etc. E în adevăr o specia
litate să menții ordinea la un 
asemenea rulaj și să ai tot 
timpul evidența sinoptică a re
perelor din bază, o specialitate 
care la prima vedere nu se lasă 
surprinsă.

In plus, Baza de la Iași des
fășoară o activitate în depozite 
exterioare pentru mărfurile ce 
intră în țară prin diferite punc
te (Halmeu, Domești, Galați. 
Constanța, Orșova, Episcopia. 
Bihorului etc.) și pe care în 
unele cazuri le expediază direct 
la marii consumatori, alteori le 
depozitează la beneficiari. E 
vorba, deci, de o rețea răspân
dită în toată țara, de la mare 
pînă în Bihor, ce trebuie co
mandată și supravegheată.

De modul cum își fac datoria 
lucrătorii acestei Baze, sub în
drumarea organizației de partid, 
a comitetului sindical și a co
mitetului oamenilor muncii, de
pinde producția atîtor uzine. Iar 
colectivul de la Baza de Apro
vizionare și Desfacere nr. 3 Iași 
a raportat realizarea planului 
pe semestrul I 1973 la intrări 
(piața internă și import) in pro
porție de 106,3 la sută față dc 
plan, iar la desfacere în propor
ție de 109,3 la sută. In această 
perioadă, Baza a dat beneficii 
peste plan 16.567.000 lei și a 
redus cheltuielile de circulație 
cu 11,4 la sută.

In inima platformei indus
triale a lașului se află deci o 
unitate de maximă importanță 
și cu a cărei activitate ne pu
tem mîndri. R

COMBINATUL MINIER - SUCEAVA
Constituit prin comasarea a patru întreprinderi, Combinatul minier Suceava, cu sediul în Gura-Humorului. are ca o- bicctiv principal Valorificarea zăcămintelor naturale de minereuri metalifere și fieroase din subsolul jud. Suceava. Bogăția subsolului bucovinean și hărnicia oamenilor au făcut ca această unitate să fie printre fruntași în realizarea sarcinilor de plan la toți indicatorii.

La chemarea conducerii superioare de partid și de stat, colectivele de muncă din cadrul Combinatului s-au angajat să realizeze cincinalul în patru ani și trei luni. Pe a- ceastă linie, la data de 10 august crt. exista un avans de 178 zile muncă, iar Exploatarea minieră „Vatra-Dornei" a realizat la aceeași dată sarcinile de plan pentru primii 4 ani din 

cincinal. Așa se face că localități ca Leșu Ursului, Ostra, Tarnița, Broșteni, Crucea sau Fundul Moldovei, nu de mult anonime, sînt astăzi bine cunoscute în toată țara ca centre miniere importante, aducînd un aport susținut la asigurarea materiei prime pentru industria noastră metalurgică și chimică și, totodată, oferind minereuri deosebit de solicitate la export.

Deși, prin comparație cu alte zone din țară, zăcămintele miniere din nord au început a fi exploatate mai tîrziu, ele au reușit să se impună în ultimii ani și astăzi să aibă o pondere importantă pe plan național. Meritul valorificării la nivelul actual trebuie atribuit în egală măsură perseverenței geologilor care au prospectat și minerilor care exploatează straturile. A 

colo, în adîncimi, răbdătorul miner, la lumina „lămpașului" caută, sfredelește, sapă și trimite la lumină bogății nebănuite, ce constituie baza angrenajului industrial și baza progresului nostru tehnic.De aceea, e o cinste să te nu-' meri printre .muncitorii- cei or patru întreprinderi miniere sucevene.
Economist P. BOGHIȚĂ

ce

ZMi
s

Sărbătorirea din acest an a Zilei Minerului, a avut 
loc în condițiile cînd întregul nostru popor răspunde, prin 
fapte, la chemările adresate de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu de a făuri Ro
mânia socialistă multilateral dezvoltată și cînd s-au împli
nit patru ani de Ia istoricul Congres al X-lea al partidului 

și un an de la Conferința Națională, evenimente de o în
semnătate istorică covîrșitoare pentru poporul nostru, pen
tru viitorul patriei noastre socialiste.

Ca un singur om, întregul nostru popor s-a pornit la 
o muncă entuziastă pentru a transpune în fapte hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. Din a- 
cest entuziasm, din această pasiune și abnegație s-au 
născut zeci de inițiative. Din acestea, cea care a cuprins 
întreaga clasă muncitoare, este chemarea organizației de 
partid București de a realiza cincinalul în patru ani și 
jumătate. De la un capăt la altul al țării muncitorii, ingi
nerii, specialiștii, țărănimea noastră cooperatistă au răs
puns cu promptitudine acestei chemări.

Alături de întregul nostru popor și minerii din bazi
nul Suceava, sub conducerea organizațiilor de partid, s-au 
integrat acestei întreceri, sporind prin munca și entuzias
mul lor zestrea de metale a patriei noastre. Minerii de la 
Leșu Ursului, Bistrița, Călimani, Vatra Dornei, Fundul 
Moldovei au adus prin succesele dobîndite, un aport pre
țios la întrecerea dintre județele țării, încununată după 
cum se știe cu cucerirea locului unu și a Ordinului Mun
cii clasa I.

Intîmpinînd cu noi succese Ziua Minerului și a 29 
aniversare a insurecției naționale antifasciste armate de la 

23 August 1944, minerii raportează realizarea unor succese 
pe măsura puterii și hotărîrii lor. Astfel, minerii de la 
exploatarea din Vatra Dornei au modificat datele de re
alizare a planului cincinal. Inițial ei au stabilit să reali
zeze cincinalul în trei ani și nouă luni. Acum, pe baza 
unor studii privind rezervele de care dispun s-au angajat 
să realizeze planul cincinal în TREI ANI ȘI ȘAPTE LUNI. 
Recent, conducerea exploatării a raportat realizarea Pla
nului pe patru ani.

Succese de prestigiu au obținut și minerii de la Fundul 
Moldovei precum și cei de la Leșu Ursului. Un singur 
exemplu este ilustrativ pentru grija pe care harnicii mi
neri o poartă respectării cuvîntului dat. Brigada vestitului 
miner Petru M-oraru de Ia sectorul III producție, care de 
pe acum lucrează în contul primului semestru al anului 
viitor, s-a mai angajat ca pînă la 23 August să producă 
peste plan încă două sute de tone de minereu.

Cu prilejul Zilei Minerului Comitetele de partid din 
cadrul exploatărilor, comitetele sindicale și de U.T.C. cît și 
Comitetul oamenilor muncii de la combinatul minier „Su
ceava" au adresat minerilor, maiștrilor, inginerilor, tuturor 
salariaților tradiționala urare de NOROC BUN și noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de producție, sănătate și 
fericire, lor și familiilor lor.



TRUSTUL INSTALAȚII MONTAJE-IAȘI
Procesul de industrializare a României socialiste a determinat profunde schimbări în viața economică și socială a țării, remarcabila dezvoltare a tuturor ramurilor industriale implicînd, în mod firesc, creșterea fără precedent a activității de construcții montaj, crearea unor instituții specializate care să asigure realizarea obiectivelor industriale, instalarea și montarea utilajelor în conformitate cu cele mai noi cerințe ale tehnicii mondiale Așa s-a ajuns ca, pe ansamblul economiei naționale, întreprinderile de instalații montaje să capete un rol deosebit de important în activitatea de investiții.In acest context, prin însăși titulatura sa Trustul Instalații Montaje Iași își definește, foarte succint, profilul. In fapt, volumul de lucrări planificat pentru execuție în anul 1973 — socotit pe bună dreptate anul hotărîtor al cincinalului — reprezintă pentru T.I.M. Iași o creștere a sferii de activitate, șantierele sale fiind răs- pîndite pe mai toate marile platforme industriale ale Moldovei. La ‘ Iași, la Bacău, la Bîrlad, Roman, Suceava, Botoșani, și Vaslui montarea și punerea în funcțiune, încă în acest an, a unor noi obiective industriale, precum și extinderea și modernizarea altora existente deja, este asigurată de specialiști 'cu înaltă calificare, toți salariații trustului străduindu-se să aducă un aport cît mai substanțial la munca de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltată.Rezultatele practice, experiența dobîndită zi cu zi, demonstrează că pregătirea minuțioasă a producției, organizarea ei pe baze științifice este o sarcină de primă importanță. Serviciului pregătire lucrări, considerat pe bună dreptate unul dintre sectoarele-cheie în ansamblul de activități al trustului, asigură pentru fiecare lu- crare în parte un perimetru pre

cis delimitat în vederea desfășurării în bune condiții a execuției. In acest scop, sînt efectuate pentru fiecare obiectiv în parte un volum de lucrări pregătitoare, sta- bilindu-se elementele esențiale de programare a producției.Pentru cît mai completa realizare a pregătirii, o însemnătate deosebită au avut-o întocmirea — în colaborare cu Centrul de Calcul al Universității din București și cel al Ministerului de Construcții — unor grafice de eșalonare pe baza datelor prelucrate de calculatoare.Paralel cu activitatea de pregătire, dar legată nemijlocit de a- ceasta se desfășoară o susținută activitate de documentare și informare care urmărește aplicarea cît mai rapidă în producție a tot ce reprezintă metode noi și eficiente în specialitate.Pe linia materializării acestor preocupări, putem cita, ca pe un progres deja realizat, studiile effectuate în vederea tipizării unor elemente uzuale în instalații (a- mintim printre altele alcătuirea unui catalog de instalații electrice utilizat pe toate șantierele) precum și extinderea prefabricării la un număr cît mai mare de elemente de instalații.O importantă deosebită în direcția perfecționării activității de instalații montaj îl au sistemele și programele realizate de biroul de informatică al T.I.M. Iași. Legat nemijlocit de producție, acest serviciu se preocupă de rezolvarea concretă a unui întreg complex de probleme între care proiectele de scheme izometrice pentru instalații tehnologice (utilizate deja la Fabrica de Zahăr din Roman) realizate pe baza sistemelor de programe DIZO, programe existente la Centrul de Organizare și Cibernetică. în Construcții București .Biroul de Informatică a T.I.M. Iași dispunînd de echipamente de prelucrare inițială și de culegere a datelbr, preia de la subunități o 

serie de lucrări în scopul eliminării activităților de rutină și al accelerării circuitelor informaționale, fapt care, alături de creșterea în general a calității și exactității informațiilor rezultate din prelucarea datelor, îmbunătățesc simțitor sistemul decizional la toate nivelele.Printre primele rezultate practice ale activității biroului de informatică amintim conceperea și implementarea aplicației „Gestiu
nea materialelor, obiectivelor de 
inventar și echipamente de pro
tecție" (G.M.O.I.E.P.), sistem care funcționează curent în cadrul trustului. Un alt sistem, a cărui concepere și proiectare a fost încheiată, așteptîndu-se numai aplicarea în practică, este cel de culegere a datelor pe bandă perforată, utilizînd calculatoarele F.C. 15.—P și F.C.—30—P. In paralel cu activitățile amintite mai sus, colectivul antrenat în munca de cercetare se preocupă și de conceperea unei aplicații utilizînd calculatorul FELIX C. 25. b privitor la informarea asupra stadiului în care se află o investiție (Evidența, documentației și realizărilor — EVDOC), sistem care — ca și cele amintite anterior — este coordonat cu sistemele concepute de C.O.C.C. București.Preocupările de viitor preconizează conceperea unor subsisteme de conducere pe probleme și apoi, prin intercondiționarea acestora, realizarea unui sistem de conducere integrat.Toate aceste eforturi, munca de cercetare și cea de pregătire se reflectă nemijlocit printr-o creștere a capacității de producție.In planul de perspectivă al T.I.M. introducerea sistemului integrat reprezintă una dintre perspectivele principale ale planului de dezvoltare pînă în 1980.

Silvia ȘTEFANESCU

Întreprinderea de prelucrarea lemnului-iași
plan

pro- 
pro-

olectivul de muncitori și tehnicieni de la întreprin
derea de Prelucrarea Lemnului din Iași a încheiat 
bilanțul activității pe semestrul I cu importante 
rezultate concretizate în depășirea sarcinilor de 
pe această perioadă.

Producția globală s-a realizat 102,7 la sută. iar 
aucția marjă cu o depășre de 100,6 la sută. Au fost 
ăuse peste plan importante cantități de mobilă,

Avînd in vedere ponderea mare a producției de ex
port, eforturile s-au încununat cu depășirea planului ma
ximal de export, îndeosebi prin aportul colectivelor de 
muncă de la Fabrica de Mobilă Curbată,

Eficiența economică a activității desfășurate pe se
mestrul 1/1973 este dovedită de depășirea producției marfa, 
lîndută și încasată cu peste 4 mii, beneficii peste plan 
la 1 200 mii și economii la cheltuieli de producție de pesta 
300 mii' lei.

O direcție principală a preocupărilor întregului colectiv a 
constituit-o reducerea continuă a cheltuielilor de producție.

In acest scop s-a fundamentat încă de la începutul 
anului 1973 măsurile și programul de lucru pentru con
tinua reducere a tuturor categoriilor de cheltuieli și în
chiderea tuturor robinetelor risipei.

Numai prin reducerea normelor de consum de mate
riale trebuie să se obțină economii de circa 2 milioane lei.

Se are in vedere reducerea pierderilor tehnologice in 
prelucrarea elementelor curbate cu o eficiența de 79 m.c. 
cherestea. Prin reproiectarea garniturii de export M 515 și 
M 516 se va realiza economii de peste 300 m.c, cherestea 
aburită.

Alt șir de măsuri are in vedere optimizarea diagra
melor de croire și îmbinare de PAL cu o economie de 5 700 m.p. PAL îmbinarea, judicioasă, a furnirelor și re
ducerea consumului de poliuretan prin înlocuirea acestuia 
eu vată de tapițerie realizîndu-se o eficiență de circa 500 
mii lei.

In domeniul economisirii energiei și carburanților s-au 
luat măsuri pentru montarea de motoare de capacități 
optime și de acționarea individuală a utilajelor în schim
bul III, măsuri ce vor conduce la economii de 65 mii kW 
cît și înlocuirea iluminatului incandescent cu cel fluores
cent cu o eficiență' de 10.800 kW. Spiritul de inovație, de 
scotocire a. ceea ce este nou și-a găsit materializare i’i 
cadrul acțiunii „Inovatehnica" în cadrul căreia s-a lan
sat chemarea către celelalte cercuri de inovatori din Iași.

Eficiența activității de inovații s-a- resimțit în eco
nomii postcalculate în semestrul I de peste 800 mii lei.

In scopul modernizării și îmbunătățirii tehnologiei 
producției s-au efectuat lucrări de mică mecanizare de 
752 mii prin montarea unui stand de pulverizat la secția 
de mobilă corp, precum și dotarea sectoarelor de finisaj 
cu cărucioare etajate în scopul măririi capacității de uscare 
și îmbunătățirii calității produselor.

Colectivul de munca din întreprinderea de Industria
lizarea Lemnului din Iași va continua și in viitor să-și 
aducă întregul aport pentru realizarea sarcinilor și înde
plinirea cincinalului înainte de termen.

V. lORDACHE



el care se afirmase ca istoric, filo
sof, lingvist sau literat, ca geograf, 
etnograf, muzicolog etc. — în ulti

mă analiză — pe multiplele planuri ale 
universului spiritual al creației și gîndi- 
rii umaniste, nu putea rămîne în afara
preocupărilor de interes medical. Fără 
pretenția de consacrare în domeniul me
dicinii ca știință, el se dovedește totuși 
și un precursor cu mari merite în isto
riografia medicală românească. Viziunea 
și erudiția, inepuizabilele-i resurse ale ex
presiei —- denotă nu numai vastul său o-
rizont spiritual, dar și o disponibilitate a- 
parte pentru înțelegerea și interpretarea
omului în multiplele-i sale ipostaze. Sen
sibil și atent observator al naturii umane, 
nu-i puteau scăpa tocmai laturile tangen
te stării de sănătate sau boală.

Rădăcinile intelectului său de excep
ție, aveau să-și tragă seva spirituală din 
cea mai fragedă pruncie. La Iași s-a bucu
rat de sfaturile și învățăturile multor das
căli, printre care se număra și vestitul 
cărturar monah Ieremia Cacavelas. Origi
nar din Creta, călugărul grec își făcuse 
studiile la Lipsea, se pare că studiase și 
medicina la Padova, fiind cel dintîi care 
i-a trezit lui Cantemir interesul și admi
rația pentru filosofia helmontiană pe care 
avea s-o aprofundeze mai apoi prin stu
diile sale de la Constantinopol. Aici, în 
cadrul „Marei Școli" (Academia) de pe 
lingă Patriarhia Ortodoxă, și-a acumulat, 
aproape fără seamăn în epocă, tot ceea 
ce-i putea oferi cultura antică, bizantină, 
orientală sau europeană contemporană lui. 
Profesorii acestei școli ecumenice se in- 
struiseră în Occident,, cei mai mulți la 
Padova, astfel se explică cum de era po
sibilă admiterea predării unor științe pe
care scolastica le refuzase pînă atunci. 
Dimitrie Cantemir avea să audieze unele 
expuneri pe teme medicale teoretice, pre
date printre alții și de Alexandru Mavro- 
cordat Exaporitul (consilier de taină), doc
tor în medicină la Bologna, autorul unei 
mult apreciate teze cu privire la circula
ția sîngelui, epocala descoperire a lui 
William Harvey. Astfel de lecții, sub for
ma comentariilor privind operele clasici
lor medicinii, lipsite însă de demonstra
ții practice de anatomie (disecții), fizio
logie, sau de vizite la patul bolnavului, se 
vor preda mai tîrziu și la Academiile 
noastre domnești.

Așadar, preocupărilor enciclopedice ale 
prințului român, dar și al spiri
tului umanist, aveau să se adauge în timp 
și cele de filosofie a medicinii. Admira
tor al sovantului belgian, medic, filosof, 
chimist, botanist, J. B. Van Helmont, a- 
doptă poziția polemică a acestuia față de 
scolastica vremii. De altfel într-una din 
lucrările sale „Laudă către Van Helmont", 
Cantemir încearcă să popularizeze ideile 
teosofice ale originalului gînditor. Sub 
aceeași influență în „Metafizica", intitu
lată de fapt „Sacrosanctae scientiae inde- 
pingibilis imago" — „Imaginea de nede- 
scris a științei sacre" (1700), combătînd 
aristotelismul scolastic, Dimitrie Cante
mir, filosofează cu mult umor asupra tra
gismului condiției omului pus să dibu- 
iască în noaptea neagră a ignoranței și a 
neștiinței umane. In plus, dezvoltă cîte- 
va idei referitoare la cunoașterea prin 
simțuri (cu interesante notații despre fi- 
ziopatologia vederii) rațiune si revelație, 
despre alcătuirea și originea materiei, 
timp și mișcare etc.

In „Loca obscura in Catechisi", antici- 
pîndu-l pe Jean Jacques Rousseau, Di
mitrie Cantemir combate concepția pre- 
deterministă, de inspirație calvinistă sus
ținută la acea vreme de prelatul rus F. 
Prokopovici, în lucrarea sa„ Prima învă
țătură a copiilor", insistînd asupra rolu
lui ambianței sociale în formarea carac
terului și a deprinderilor unor norme să
nătoase de educație și instruire.

In celebra sa lucrare de factură enci
clopedică : „Descriptio antiqui et hodiemi 
status Moldaviae" — „Descrierea situației 
din trecut și de astăzi a Moldovei" (1716), 
Dimitrie Cantemir ne dezvăluie o dată în 
plus spiritul său receptiv, cu o largă des
chidere spre multiplele și variatele dome
nii ale gîndirii creatoare — tot atîtea tă- 
rîmuri ale cunoașterii umane. Scrisă cum 
avea să afirme însuși autorul, la îndem
nul Academiei de Științe din Berlin, al 
cărei membru devenise la 11 iulie 1714, 
„Descrierea Moldovei" — cuprinde pe lin
gă multiple informații din domeniile is
toriei și geografiei, sociologiei sau etno
grafiei și numeroase referiri la starea de 
sănătate. Printre altele sînt semnalate in
fluența climatului și a așezării geografi
ce asupra acesteia, sînt menționate „fri
gurile rele" (de baltă), considerate un a- 
devărat flagel. Apare aici și noțiunea de 
contagiozitate, pe baza observațiilor con
crete de etnografie și geografie. Ciuma 
(„lipicioasa boală") o consideră a fi ve
hiculată de corăbiile din Constantinopol 
și Egipt a căror vase acostau în portul 

Galați. In afara datelor referitoare la mo
limele ce bîntuiau Moldova, consemnăm 
și pe cele privitoare la apa potabilă, ape
le minerale, la practicile empirice popu
lare, la rolul presupus vindecător al că
lușarilor, la descîntecele și farmecele din 
folclorul medical autohton, privite din- 
tr-un unghi comparativ și în strînsă legă
tură cu antichitatea romană și traco-daci- 
că. „Și cele mai grele boli — spune auto
rul — care s-au împotrivit multă vreme 
meșteșugului doftoricesc, se vindecă în 
acest chip, cu puțină osteneală. Atîta pu
tere are credința, pînă și în farmece". 
Un loc aparte îl ocupă semnalarea mal
formațiilor congenitale la unele animale, 
făcînd și precizarea că aceste anomalii 
s-ar transmite tot la a treia generație. A- 
ceste observații aveau să anticipe ceea ce 
mai tîrziu, peste un secol și jumătate va 
stabili Gregor Mendel prin legile transmi
terii ereditare a caracterelor, sau va teo
retiza Hugo de Vries prin descoperirea 
mutațiilor genetice. Dimitrie Cantemir, pe 
lingă unele considerații care vizează as
pectul etiologic probabil al unor îmbol

năviri (alcoolismul, traumatismele psihice 
etc.) se încumetă și în explicarea longe
vității — tributară obiceiurilor de viață, 
climatului, altitudinii, stării de sănătate 
etc. — elemente care conturează am spu
ne și ipostaza de precursor în gerontologia 
românească.

Un document pentru istoria chirurgiei 
găsim și în monumentala descriere a 
„marelui bolnav": imperiul otoman. Este 
vorba desigur, despre „Historia incremen- 
torurn atque decrementorum aulae otho- 
manicae" — „Istoria creșterii și descrește
rii curții otomane" — apărută în traduce
re engleză (1734 și 1756), franceză (1743), 
germană (1745) —• unde eruditul cărturar 
preiluminist relatează cu lux de amănun
te din practica medicală a vremii o ope
rație de hernie efectuată secretarului său, 
de către un meșter chirurg popular alba
nez („avelonian"), în însăși incinta palatu
lui său de pe malurile Bosforului, Sînt 
descrise pregătirile preoperatorii, actul o- 
perator efectuat fără anestezie, după teh
nica chirurgilor din Alexandria, precum 
și evoluția postoperatorie. Această tehni
că executată de meșterul ambulant alba
nez, meșter rustic — era și la noi execu
tată de „vracii" care știau să folosească 
bisturiul („chirurgii itineranți").

Din cele mai vechi timpuri, medicina 
populară — etnoiatria — plecînd de la 
simpla observație empirică, neștiințifică, 
a cunoscut multiple rezolvări practice, te
rapeutice. Despre leacurile tămăduitoare 
pentru oftică, ohti'că sau hectică (termeni 
ce desemnează tuberculoza) amintește 
pentru prima oară Dimitrie Cantemir în 
a sa „Istorie ieroglifică" (1705). Ftizia era 
considerată contagioasă „vătămătoare la 
obște". De altfel, această necruțătoare 
boală ar fi afectat și pe una dintre fiice
le sale. Dacă „Istoria ieroglifică" se în
scrie în circuitul valorilor culturale, drept 
un poem alegoric, sau un veritabil roman 
înzestrat cu multiple virtuți epice, dar și 
cu harul pamfletului politic, făcînd din 
autor un egal al lui Ariosto în „măiestri- 
ile caligrafice" — noi ne vom referi însă 
la elementele de larg interes iatroistorio- 
grafic desprinse din context. Dimitrie 
Cantemir încearcă a crea o terminologie 
românească, pornind de la fondul lexical 
latino-grecesc, cu intenția de a lărgi ast
fel aria de exprimare a limbii noastre și 
în domeniul filosofiei științei medicale. 
In acest sens, din colecția de neologisme 
explicate la „Scara . .. cuvintelor streine 
tîlcuitoare", un fel de glosar dl lucrării, 
numărăm aproape 70 de termeni medi
cali, printre care : antidot, agonie, apote- 
cariu, rețetă, boală hronică. laringă, pi
lulă, ipohondrie, hidropie, orfanotrofie, di- 
atesis, anatomic, articulație, simptomotic, 
prognostic etc. Notăm în plus și aforis
mele cu conținut igienic sau terapeutic, 
„sentențiile" cum le numește autorul, me
tafore împrumutate din domeniul medical, 
expresii dense ale unor maxime, cugetări, 
proverbe, precum și unele satire la adresa 
medicilor și farmaciștilor vremii. De re
marcat concepțiile medicale avansate, 
cum ar fi cea privitoare la reactivitatea 
organismului conform temperamentului, 
sau despre binefacerile psihoterapiei: „cu- 
vîntul mîngăios la întristare ... nădejdea! 
bolnavului rădicînd". Așadar, unele as
pecte din opera acestui „mare dragoman 
al occidentului și orientului", constituie 
în plus și o pledoarie nu numai pentru 
răspîndirea cunoștințelor medicale ale vre 
mii respective, pentru medicina practica
tă prin diversele locuri străbătute de au
tor, dar și pentru preocupările vădit ia- 
troistoriografice ale sale. Și aceasta într-o 
epocă în care literatura de specialitate 
autohtonă lipsea cu desăvîrșire.

In opera sa întîlnim printre alte as
pecte de patologie și numeroase referiri 
la> bolile marilor personalități istorice, cum 
ar fi spre exemplu observațiile amănun
țite privind instalarea unui ramolisment 
cerebral în cazul morții tatălui său, fos
tul domnitor („Viața lui Constantin — vo
dă Cantemir" — 1719). Alteori ne oferă 
o succintă panoramă a concepțiilor tera
peutice dominante ale vremii sau posibi
litatea de a pune astăzi un diagnostic re
trospectiv, pe baza simptomatologiei de
scrise.

Precursor al dialogurilor filosofice de 
mai tîrziu ale lui Leopardi, Dimitrie Can
temir în tratatul de morală „Divanul sau 
gîlceava înțeleptului cu lumea, sau giude- 
țul sufletului cu trupul" scris în gre
cește și românește, tipărit la tiparnița 
domnească de la Iași (1698) — preconi
zează valoroase idei pe plan educativ — 
moral, dar și pe acela al biologiei vîrste- 
lor, atunci cînd împarte viața în „prun
cie" (am spune astăzi mica copilărie), „co
pilărie" (vîrsta școlarității), „catarigie" 
(pubertatea), „voinicie" (adolescența cu 
nestatornicia ei), „bărbăție", „cărunțelele", 
„bătrînețele". Fenomenul îmbătrînirii îl 
consideră drept rezultat al dezechilibrului 
produs între „stihii" (elemente constituti
ve ale organismului).

Dincolo de spiritul scrisului și cugetării 
tradiționale bizantine, el este un admira
tor însuflețit al valorilor culturii univer

sale, clasice și contemporane. In paginile 
operei sale găsim numeroase pasaje cu 
prețioase informații referitoare la medicii 
din antichitate, după cum ne familiari
zează și cu medicii curților domnești: 
Andrei Likinios, „doftorul cel lăudat", su
pranumit și „akestor" (tămăduitor), des
pre grecul Ioan Comnen etc. Reala cultu
ră medicală, mai vastă decît s-a apreci
at uneori, ne este relevată și de faptul că 
profesorul francez Edouard Jeanselme, în 
lucrările sale cu privire la medicina bi
zantină, îl citează de nenumărate ori pe 
Dimitrie Cantemir.

Prestigioasele sale contribuții de necon
testată valoare și pe acest tărîm al iatro- 
istoriografiei și iatrofilosofiei românești 
— le tezaurizăm cu grijă și respect în 
sanctuarul spiritualității contemporane. 
Ele constituie și însemnele eternității pes
te veacuri a celui care, asemeni marilor 
spirite renascentiste, s-a dovedit prin 
competența și cutezanța gîndului său, un 
deschizător de drumuri noi în cultura 
românească, mărturia deplină a preocu
părilor și orizontului larg pe care l-a îm
brățișat o operă ce avea să înscrie spiri
tualitatea neamului în circuitul valorilor 
universale.

LIMBAJUL 
FRESCELOR

Ion ISTRATIDrumeț prin părțile septentrionale ale țării, m-am oprit într-o recentă duminică aurită de lumină, pe la cîteva din bijuteriile de foarte străveche artă arhitectonică și picturală din Moldova ale căror nume sînt pe buzele noastre ale tuturor. Intîmplarea a făcut ca undeva la un loc mai tihnit de popas de la Voroneț să mă. aflu în familiaritatea cît se Doate de amicală a unor excursioniști străini care se găseau acolo spre finele vacanței lor și care mi-au oferit prilejul să resurprind, mai cu atenție, cîteva cu totul impresionante și concludente amănunte și aspecte artistice ca cele cu atîta har etalate, în chip măias- tru, de frescele mănăstirilor sucevene. Veritabile muzee în aer liber datînd, precum bine se știe, din veacurile XIV—XV și cele următoare, dar cu vechimi încă și mai adînci în istorie, dat fiind faptul că o seamă dintre ele s-au înălțat pe vatra eîtorva și mai în etate ctitorii, acestei comori ale artei noastre medievale fac, mai întîi, dovada foarte convingătoare a unor anumite influențe. Sînt, se înțelege, cele greco-bizantine, cele slavonești, armene, și chiar cele gotice de mai tîrziu, cu toate însă apărîndu-ne astfel integrate și a- similate de creativitatea geniului nostru arhitectural, îneît cee' _ ce rămîne predominant ca specificitate estetică este arta românească. Desigur, sînt cunoscute împrejurările diverse de ordin istoric și cultural care au ocazionat aceste impulsionante înrîu- riri sănătos altoite și inspirat crescute pe trunchiul tiradiițiel autohtone. După cum, este îndeajuns de elucidat rostul civilizator și, în genere, culturalizator al a- cestor bătrîne așezăminte. Dacă, însă, avem în vedere și spiritul competitiv al celor care cu dalta și, îndeosebi, cu penelul lor blagoslovit, cu o tehnică din cele mai ingenioase și cu o știință_ co- loristică desăvîrșită au îmbrăcat, prin secole, cu nepieritoare podoabe murale aceste superbe edificii, cu frumuseți cromatice de neegalat însuflețite de geniul înțelept în care ne vorbesc, de pildă, albastrul Voronețului, verdele de la Sucevița sau galbenul-ocrui de la Moldovița, — e cert lucru că anonimii autori ai respectivelor fresce posedau o adevărată magie în utilizarea cît mai expresivă a limbajului lor plastic. Acesta, începînd cu detalii din cele mai greu de sesizat și sfîr- șind cu scenele de amploare pe care le zugrăvesc, investește, în mai fie ce realizare, cu energie și sobrietate, adînci semnificații artistice pline de inteligență și savoare, impunîndu-se printr-o puternică și exemplară originalitate creatoare. In plus, acest limbaj specific iese, nu de puține ori, din canoanele iconografice, pro- priu-zise, spre a exprima, pe planul motivelor compoziționale, a- numite aspirații populare mal mult sau mai puțin explicite referitoare la năzuința noastră spre neatîrnare. In lipsa acestora sînt, în tot cazul, de observat că ele reprezintă, oricum, ecouri discrete, dar precise ale unor evenimente politico-sociale ale vremurilor de atunci. Angajată, am puntea spune azi, în contemporaneitatea timpului său, limba aceasta a armoniei și contrastelor coloris- tice devine ca, bunăoară, în unele scene cu teme religioase ce înfățișează „Judecata de apoi“, de o terifiantă eficacitate prin tentativele ei aluzive care vizează direct rivalitățile de ordin extern ale Moldovei de odinioară, simpatia freschiștilor, fiind, desigur, întotdeauna de partea oamenilor năpăstuiți și greu încercați ai a- cestor pămînturi. Dacă mai reținem că astfel de tîlcuri sînt valorificate printr-o lucidă și cu totul inedită utilizare a efectelor de lumini și umbre urmărite pînă, în cele mai intime tonalități ale registrelor lor plastice, ne dăm lesne seama, de ce, în ansamblul său, graiul culorilor și eficiența vocabularului lor cu care ni se adresează respectivele fresce moldave își păstrează nealterat mesajul lor cutezător și incantabil, pledînd, cu convingere, în sprijinul continuității de veacuri, a artei noastre, ca și pentru virtuțile ei estetice din care mereu avem atîta și atîtea de învățat.
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Zegătura organică, indes- 
tructabilă dintre socialism 
și democrație este o sin
teză istorică superioară, al cărei 

conținut și semnificație se mani
festă in societatea noastră, în 
modalități și forme specifice, în 
toate domeniile vieții și la toate 
nivelele realității, care apar ca 
rezultat al creației conștiente a 
maselor. Pentru științele socia
le, al căror rol în contextul so
cietății noastre devine din ce în 
ce mai mare, abordarea acestei 
probleme se impune ca un obiec
tiv esențial, cu numeroase și 
profunde implicații teoretice și 
practice.

O cercetare de real interes în 
această direcție este și lucrarea Dialectica democrației socialiste 
de Ion Florea, recent apărută la 
Editura științifică. Autorul, ple- 
cînd de la faptul că între socia
lism — ca operă a opțiunii și 
participării conștiente a maselor 
la făurirea unei noi civilizații 
materiale și spirituale în istorie 
—, și democrația socialistă — ca 
ansamblu de drepturi și liber
tăți prin care masele devin cu 
adevărat factorul conștient al 
creației istorice —, există o in
terdependență vie, interdepen
dență care se manifestă în toa
te etapele strategice ale luptei 
pentru instaurarea și dezvolta
rea noii orînduiri, își propune 
in cartea de față să sublinieze 
citeva dintre aspectele definito
rii ale acestui proces istoric o- 
biectiv în condițiile concrete ale 
edificării societății noastre noi.

Problematica lucrării, unitară 
în fond, se diversifică astfel în 
multiple aspecte cu privire la fe
nomenul studiat, stăruind asu
pra unor laturi importante ale 
acestuia, ca și a corelațiilor exis
tente între ele.

Lucrarea se deschide cu un 
studiu amplu asupra legăturii 
dintre socialism și democrație, în 
care se evidențiază semnificația 
acestei probleme în contempo
raneitate, cînd sistemul mondial 
socialist a devenit factorul hotă- 
rîtor al dezvoltării istorice. Este 
relevată, în acest sens, rezolva
rea marxist-leninistă, profund 
științifică a problemei democra
ției socialiste de către P.C.R. în 
procesul construirii societății so
cialiste în țara noastră, sublini- 
indu-se faptul că pentru parti
dul nostru democrația socialistă 
înseamnă asigurarea participării 
active a tuturor membrilor so
cietății la conducerea treburilor 
obștești și de stat, la viața pu
blică. „In concepția partidului 
nostru, dezvoltarea democrației 
formează o componentă organică 
a procesului de împlinire multi
laterală a socialismului în patria 
noastră și a trecerii la constru
irea comunismului". Intr-un alt 
studiu, Statul socialist și democrația, autorul se referă la uni
tatea de esență dintre stat și

DIALECTICA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
democrația socialistă în condiți
ile realităților noastre noi. Prin 
rolul și locul său în societate, 
prin natura și funcțiile sale, sta
tul nostru socialist constituie în 
fapt o întruchipare deplină a 
democrației socialiste. De altfel 
trăsătura caracteristică funda
mentală , definitorie a statului 
nostru este centralismul demo
cratic, care rezultă din înseși 
principiile organizării și funcțio
nării sale: rolul conducător al 
partidului in cadrul mecanismu
lui statului socialist, centralis
mul democratic, participarea 
maselor la conducerea statului, 
legalitatea socialistă și conduce
rea colectivă. Prin întreaga sa 
activitate, statul socialist contri
buie totodată la lărgirea și per
fecționarea continuă a democra
ției socialiste, la tot mai puter
nica afirmare a acesteia. „In 
fond, creșterea rolului statului 
socialist, sporirea atribuțiilor sa
le în conducerea, organizarea și 
dirijarea economiei, culturii și 
științei, ca și integrarea sa tot 
mai organică în societate în e- 
tapa actuală a dezvoltării so
cietății noastre se realizează prin 
participarea tot mai activă a 
maselor la exercitarea funcțiilor 
statului socialist, prin împleti
rea activității de stat cu cea a 
partidului și organizațiilor soci- 
al-obștești, prin lărgirea, adîn- 
cirea și perfecționarea democra
ției socialiste". Autorul lucrării 
dezbate pe larg, în continuare, 
aspecte importante cu privire la 
manifestarea și particularitățile 
democrației socialiste în dome
niile vieții materiale și spiritu
ale în societatea noastră, insis- 
tînd asupra noilor elemente ce 
apar la nivelul concret a reali
tății în actuala etapă istorică pe 
care o străbatem — făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Aflăm în contextul 
lucrării, astfel, referiri ample la 
raporturile dintre economie și 
democrație, dintre democrația 
socialistă și echitatea socială, 
dintre democrație și conștiința 
socialistă, dintre democrația so
cialistă și valorile morale, din
tre democrație și cultură, dintre 
democrația socialistă și promo
varea valorilor umane, dintre 
filosofie și democrație, dintre 
democrația socialistă și liberta
tea de conștiință. In fiecare din 
studiile axate pe aceste aspecte 
există în permanență preocupa
rea de a privi în unitate econo
micul, politicul, eticul și juridi

cul, înțelese ca procese istorice 
vital interconexate, ca elemente 
dinamice care se presupun reci
proc în sfera realității.

Se impun totodată subliniate 
în mod deosebit, pentru actua
litatea lor și spiritul de reală 
comprehensiune ce le caracteri
zează, studiile Democrația socialistă și rezolvarea problemei naționale și Dimensiunile interne și internaționale ale democrației socialiste. Arătînd că numai socia
lismul poate crea cu adevărat 
condițiile necesare pentru reali
zarea egalității reale și depline 
între toți membrii societății, fă
ră deosebire de naționalitate, a- 
cest fapt fiind condiționat de e- 
galitatea social-economică a tu
turor oamenilor muncii, de des
ființarea proprietății private și a 
oricărei forme de exploatare a 
omului de către om, autorul sub
liniază pregnant, pe baza date
lor concrete ale realității, în ce 
constă democratismul consecvent 

Eugen Ștefan BOUȘCA : Spiritus rector"

aplicat de partidul nostru în re
zolvarea problemei naționale. 
„El rezidă în statornicirea egali
tății depline între toți cetățenii 
fără deosebire de naționalitate, 
în toate domeniile vieții ■— eco
nomic, politic, juridic, social și 
cultural și în interzicerea cu de- 
săvîrșire și pedepsirea prin Con
stituție a oricărui gen de îngră
dire sau discriminare pe consi
derente naționale". Partidul co
munist, forța conducătoare în 
societate, acționează cu fermita
te pentru crearea condițiilor ma
teriale, politice și culturale în 
care această egalitate să devină 
fapt de viață, în care totalita
tea acestor drepturi și libertăți 
cetățenești să fie exercitate în 
mod efectiv. Referitor la unita
tea dialectică dintre intern și in
ternațional în conținutul demo
crației socialiste, semnificativă 
este precizarea autorului că 
principiile democratismului soci
alist — ca expresie a umanismu

lui orînduirii noastre își au 
reflexul, într-o aplicare specifi
că, și în domeniul politicii noas
tre externe, ceea ce evidențiază 
unitatea organică, de conținut și 
principii a politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru".

Studiul Partidul comunist și democrația socialistă constituie 
în contextul cărții, prin unita
tea internă a conținutului, o sin
teză asupra problemelor esenți
ale ale lucrării. Autorul relevă 
faptul fundamental că politica 
partidului nostru, prin însăși na
tura și esența sa, este o expre
sie a democrației socialiste, va
loarea definitorie a umanismu
lui acesteia. Știlul de conducere 
a întregii vieți sociale, specific 
partidului nostru comunist, îl 
constituie dialogul permanent cu 
poporul, cu masele de oameni ai 
muncii. Partidul comunist, con
ducătorul întregului proces re
voluționar de edificare a socia
lismului, este forța politică con
ducătoare în sistemul democra
ției socialiste. îndeplinind rolul 
istoric de „motor al perfecțio
nării democrației în societate și 
în autoreglarea din interior a ♦ 
sistemului democrației socialis
te", partidul nostru se preocupă 
în permanență „de dezvoltarea 
democrației în sinul său, care 
constituie el însuși un organism 
dinamic, bazat pe participarea 
tuturor membrilor săi la elabo
rarea și înfăptuirea politicii sa
le, pe un profund democratism, 
ca exemplu și model, al celei so
ciale". O particularitate de esen
ță a democrației noastre socia
liste este de altfel aceea a îm
pletirii și condiționării armoni
oase dintre democrația statală, 
obștească și de partid, care se 
contopesc în procesul unitar al 
democrației socialiste din țara 
noastră. Acest proces istoric pre
supune în mod obiectiv, cum 
subliniază autorul lucrării, ne
cesitatea sporirii rolului condu
cător al partidului, ca legitate a 
edificării socialismului multila
teral dezvoltat, a trecerii spre 
comunism: „In procesul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și al perfecționării de
mocrației socialiste se afirmă 
astfel tot mai puternic rolul con
ducător al partidului în societa
te, caracterul său de principală 
forță a democrației socialiste. 
Măsurile adoptate de Conferința 
națională a partidului din iulie 
1972 în direcția perfecționării 
formelor și metodelor de organi
zare și conducere a vieții econo
mice și sociale, vor duce la îm
binarea tot mai armonioasă a 
democrației politice, economice 
și social-obștești, la creșterea ro
lului Partidului Comunist Ro
mân în dezvoltarea democrației 
noastre socialiste".

Vasile CONST ANTINESCU

ADRIANA MITESCU:

Libertate și responsabili
tate in artă și literatură
Colecția Dezbateri ideologice a Editurii politice debutează cu un eseu despre Libertate și responsabilitate în artă și literatură semnat de Adriana Mitescu. Tema abordată este de o deosebită importanță pentru estetica actuală. Autoarea a știut să puncteze cu claritate și inteligență intr-un eseu de dimensiuni reduse principalele probleme ale raportului dintre responsabilitate și libertate în artă și literatură, exemplifici ndu-și inspirat și sugestiv ideile, angajînd o discuție elevată, susținută cu argumente convingătoare. Discursul, de o impecabilă logică, al Adrianei Mitescu pleacă de la „două capete de pod istorice" : răspunsurile date problemelor libertăți'! și conștiinței umane, libertății și răspunderii pe care o implică aceasta, de către Faust al lui Goethe și Doctor Faustus al lui Thomas Mann.Poemul lui Goethe — scrie A. Mitescu — „este un manifest al experienței de cunoaștere a unei lumi reale", iar opera lui Thomas Mann — „un manifest al libertății creației contemporane". Deci, dacă magul de la Weimar întrupa artistic aspirația spre libertate în general, de vreme ce așa cum se spune și în cartea la care ne referim — libertate înseamnă cunoaștere, conaționalul său din veacul al XX-lea ilustra aceeași aspirație în planul artei. Nu intenționăm să facem aici un inventar al ideilor Adrianei Mitescu. Am menționat doar punctul de plecare al eseului, extrem de semnificativ și fertil în ceea ce privește problematica abordată. Foarte rezumativ vom spune că autoarea își propune să demonstreze, si- tuîndu-se în unghiul de vedere marxist, în perspectiva o- ferită de ideologia noastră, de documentele de maximă 

importanță ale partidului nostru, faptul că libertatea de creație implică responsabilitatea socială : artistul nu poate spune orice și oricum în numele libertății, căci condiția audienței și viabilității operei de artă o constituie răspunderea față de semeni, față de societate și, în ultimă instanță, față de însuși actul de creație, act care este lipsit de valoare în afara socialului, a umanului. Pentru a argumenta o asemenea idee care stă la baza cărții. Adriana Mitescu apelează la puncte de vedere teoretice și la fapte de artă contemporane menite să ilustreze, să închege demonstrația, să-i ofere cititorului o imagine cît mai cuprinzătoare.Am zăbovit mai mult asupra celor expuse în capitolul Experiment și durată valorică. Nu prea înțelegem ce vrea să spună Adriana Mitecu prin durată valorică, sintagmă pleonastică cel puțin în ce privește arta, î'trucît orice produs artistic își relevă valoarea în luptă cu timpul. Nu poate fi vorba de durată valorică, ci pur și simplu de durată, de durabilitate, în raport direct proporțional cu valoarea operei, valoare pe care i-o conferă ideile general-umane, mesajul cu rezonanță peste timp, originalitatea formei, a expresiei artistice etc. Durata rezultă din și confirmă valoarea unei opere. Disocieri utile întreprinde autoarea în capitolul citat privind întrebarea : a experimenta înseamnă oare „și" sau „totodată" a crea ? Dar mai interesantă decît încercarea de a răspunde este invocarea unor exemple din câmpul artei, poeziei secolului XX. Se poate elucida, teoretic, o astfel de problemă? A experimenta în cîmpul artei, mai mult decît în știință, poate să nu însemne nimic din punctul de vedere al creației. Pusă aprioric, problema este falsă. In măsura în care experimentul se dovedește fertil și conduce la valoare, în mod sigur el implică creația. Oportunitatea și valoarea experimentului nu pot fi judecate în abstract, ci plecînd de la realitatea concretă, cu alte cuvinte de la finalitatea experimentului. Toți cei ce s-au extaziat în diverse epoci în fața unor experimente au făcut-o subiectiv și intuitiv. Timpul a confirmat sau a infirmat valoarea experienței și deci și a intuiției celor ce au judecat-o. Autoarea , consemnează la un moment dat a- ceastă constatare : „Problema ultimelor decenii, în panorama internațională și autohtonă, prezintă un reviriment al experimentului care e în acord cu concepția despre 

opera deschisă sau aceea ’despre opera neterminată". (Precizăm că într-un capitol aparte A. Mitescu se ocupă de Opera deschisă între polivalență și arbitrar). Dacă experimentul este expresia libertății de creație, dacă poezia contemporană „a deplasat interesul artistic de la concepția de perfecțiune și armonie a operei spre experiența brută, inedită, autentică a poetului", transmiterea nemijlocită a experienței atrăgînd dispariția formei — cum notează autoarea —, atunci ni se pare firească întrebarea pe care și-o pune chiar A. Mitescu : „Cum se reflectă, așadar, în experimentele poeziei contemporane raportul dintre libertate și responsabilitate ?“ Avînd în vedere realitățile lumii contemporane și revoluția științifică-tehnică, A. Mitescu crede că în acest caz „responsabilitatea devine însuși criteriul de valorificare artistică a libertății consumate de-a lungul creației. Experiența sau experimentul pe care ni-1 propune artistul este sau nu artă în măsura în care el încorporează în operă un dialog conștient cu realitatea care îi cade sub simțuri". In sprijinul afirmației sînt aduse exemple elocvente. Dar autoarea nu uită să ia în discuție și acele experimente ce depășesc o asemenea libertate angajată și ajung la „ex- periențe-limită care ambiționează să exploreze zonele psihicului în condiții de tulburări violente și chiar nefirești", sau care escamotînd „necesitatea" exprimării și comunicării, aduc în discuție opoziția dintre a crea și a fabrica, încercînd să șteargă orice deosebire între operă și realitate, golind astfel de sens însăși noțiunea de operă, de artă etc. Exemplele citate sînt din nou dintre cele mai semnificative. Nu este cazul, repetăm, să trecem în revistă toate ideile eseului Adrianei Mitescu. Cert e că a- cesta, avînd un vădit oaracter interogativ, dar nu retoric, invită la meditație. Bine documentat, scris într-un stil alert căruia nu i-ar fi stricat însă un plus de simplitate avînd în vedere scopul colecției, eseul are meritul de a pune sau a repune în discuție probleme majore ale artei contemporane. Autoarea ne lasă deseori libertatea de a da un răspuns. Precum numeroase cercetări de artă contemporane, cartea Adrianei Mitescu (ca și tema abordată) rămîne deschisă.
Constantin COROIU
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CONTEMPORANEITATE
Arcadie PERCEK

s
cientizarea progresivă și universală a lumii reprezintă una din caraeteristicele cele mai definitorii ale contemporaneității. Ceeace dea- semeni r.e frapează în legătură cu acest proces este și ritirihl extrem de alert înecare el se desfășoară, sub ochii noștri chiar, sugerînd paternitatea unei singure generații.Statisticile ne-au demonstrat-o deja, ân cifre cit se poate de elocvente : aproape jumătate din toate 

datele științifice de care ne servim in diverse do
menii de activitate au fost Obținute abia in ultimii 
15 ani. Aceleași statistici ne-au mai demonstrat că 
9O«/o dintre oamenii de știință pe care i-a avut ome
nirea în tot cursul existenței sale, se află încă în 
viață.Acest ritm frenetic este departe de a fi atenuat. Pledează pentru această afirmație faptul că, în unele țări, investițiile efectuate In știință sînt de peste o sută de ori mai mari, decît erau în urmă cu numai 3—4 decenii. în virtutea unor calcule prognozice efectuate de specialiștii în problemă, aceste investiții nu numai că nu se vor menține lă orizontală, ci se vor dubla chiar, în țări ca U.R.S.S. și S.U.A., în perimetrul numai al deceniului în curs de desfășurare. Este incontestabil că grație acestei impetuozități și grație acestei încrederi oarbe ce i se acordă, prestigiul științei 1 devenit deadreptul considerabil în lumea contemporană. Mutațiile extraordinare pe care știința le-a ndus în cadrul existenței prin degravarea regnului mimai în general și a speței umane în special de ser- rituțiile penibile ale muncii epuizante au contribuit, desigur, în măsură absolut hotărîtoare, la fasonarea icestui prestigiu.Abordînd acest aspect al problemei nu pot rezista ;entației de a pune pe cititor în contact direct cu un abel, extrem de explicit, care indică modificările survenite în ponderea pe care o dețin omul, animalele și :ehnica, în ceeace privește energia folosită, exprimată n procente. Datele cuprinse în acest tabel se referă a situația din S.U.A., dar ele sînt superpozabile, cu nici diferențe, oricărei alte țări’, cu nivel ridicat de ndustrializare.'Inul 1850 1900 1930 1950 2000Tehnica 15 10 4 3 0,5)mul 79 52 12 1 —Animalele 6 39 84 96 99,5Comentariile pe marginea acestui tablou în scop de xplicitare sînt de fapt inutile. Traectoria omului, a .nimialelor și a ’tehnicii, pe parcursul a numai 150 de .ni, din punctul de vedere al energiei folosite se im- iune brutal, forțînd evidența. Acel fascinant procent le 99,5% care coincide cu sfîrșitul mileniului, moment ie care îl vom trăi numai peste 27 de ani, prefigu- ează ascensiunea, vertiginoasă pe care o va îmbrăca tiin'ța și tehnica în acest scurt interval de timp.John Bernal prevede chiar, în această privință că, în iitorul apropiat, circa 20% din întreaga populație a jmii se va ocupa direct sau numai indirect de com- lexa problematică a cercetării științifice. Așadar, ste de presupus și nu fără temei că știința și teh- ica se vor infiltra din ce în ce mai consistent în oale structurile lumii contemporane sau ale celei de nine, antrenînd mutații tot așa de consistente în ca- acterul și dinamica tuturor activităților umane, în iteracțiunile dintre om și natură, în relațiile inter- mane și chiar în personalitatea individuală însăși. în irtutea acestor mutații scad sub ochii noștri, în mod onsiderabil distanțele, iar natura se pliază în fața cestei forțe, devenind din ce în ce mai docilă și ca tare mai exploatabilă. Ceea ce ne frapează în gradul el mai înalt în legătură cu acest alert proces de me- imorfozare a lumii este transformarea universală muncii și consecutiv și a gîndirii umane.Pentru a ilustra aceste mutații este suficient, cred, compara posibilitățile științei în materie de forță de reacție senzorială, cu acelea ale omului, știut ind că, forța de muncă a acestuia este de numai ) de W, în timp ce viteza sa pe linie de transmisie ■nsitivă este de ordinul a numai unei zecimi de îcundă. Este așadar incontestabil că știința s-a ansformat chiar în perimetrul contemporaneității itr-un veritabil ferment accelerator, indispensabil regresului. în interiorul industriei, — ca să nu ăm decît un singur exemplu —, cea mai vertigi- oasă și cea mai alertă dezvoltare o înregistrează rele ramuri care sînt alimentate în mod copios de iință. Și acestea, după cîte știm, sînt chimi/a, elec- onica și automatica.,O nouă legitate se impune în consecință de la ne : Cu cît o țară industrială se dezvoltă într-un tm mai rapid, cu atît acest ritm îl urmează îndea- •oape pe acela care marchează dezvoltarea științei, . respectiva țară. Pentru a înțelege și mai bine reastă legitate să ne referim chiar la țara noastră, imparînd ritmul de dezvoltare al științei și tehni- i, în paralel cu acela de dezvoltare al industriei n 1938 și cu acela din zilele noastre.In virtutea acestui spirit, a acestei legități este de resupus că știința, și tehnica vor deveni un fel de 
nbră a omului contemporan, — și acest lucru se 

observă deja —, dar in special a celui de mîine. anume cultură și pregătire de ordin politehnic te necesară fiecărui individ, indiferent de locul iu în procesul muncii. Regretatul savant Grigore bisil, de curînd dispărut dintre noi, își făcuse o levărată profesiune de credință din racordarea 

umanismului la știință și invers. Matematica este indispensabilă profesorului de zoologie și de botanică, după cum și specialistului în electronică ii este tot așa de indispensabilă teoria evoluționistă a lumii biologice.Dar nu trebuie să ne referim numai la specialiști, însuși publicului larg trebuie să i se deschidă apetitul pentru știință. Asta printr-o acțiune educativă generală, de perspectivă. Se impune transformarea 
scientizării progresive a lumii, într-o veritabilă și 
permanentă stare de spirit. Savantul sovietic N. N. Semionov laureat al premiului Nobel, vorbește despre știință ca despre o pecete a timpurilor noastre : ,jNu că ar fi o modă, precizează undeva acesta, dar este o necesitate dominantă, care face să ne gîndim tot mai asiduu la posibilitățile umane, de a folosi mai deplin știința, ca univers general de preocu
pări ... Chiar dacă ești muzician, spune tot el, nu poți dobîndi notorietatea, dacă nu-ți unești eforturile cu știința cea mai înaintată11.Crearea și întreținerea acestei stări de spirit este roditoare întocmai ca cernoziomul și poate influența considerabil direcțiile de dezvoltare ale destinului individual. Marele biolog german Max Delbriick, deasemeni laureat al premiului Nobel, își considera cariera tributară acestei stări de spirit scientistă, care i-a fost creată și menținută, în ciadrul ambiental de familie, încă din timpul copilăriei. „îmi aduc aminte, se confesează undeva susnumitul savant, că, la noi în casă, se stabilise un fel de tradiție, duminică seară, prin vizitele profesorului de psihiatrie Adolf von Hamack, vecinul nostru, cu care prilej aveau dispute Vii, pe tema unor probleme de filozofie, științe ale naturii, cosmogonie, etc. Noi, copiii reuniți în acele seri de neuitat, în întreaga viață, ascultam uimiți, încercînd să descifrăm sensurile acelui dialog... Interesul meu pentru știință, provine din acea epocă a copilăriei".Țara noastră, angajată intensiv în eforturile constructive și progresiste ale industrializării totale, ca și a dezvoltării multilaterale, este prin forța lucrurilor, interesată, în mod vital de problemele științei, într-o asemenea situație, este cît se poate de normal de a năzui spre crearea unui climat formativ, a unei matrici care să ne pună la dispoziție specialiștii de care avem nevoie, pe măsura necesităților. Este apoi, cît se poate de normal, ca în acest context să năzuim spre o instruire cu caracter general a publicului larg, a întregii societăți, punînd pedala în special pe tineret, care este receptiv prin definiție și care tot prin definiție reprezintă însuși viitorul țării.O cale de formare a apetitului pentru știință, în . ceea ce privește publicul larg și implicit .tineretul este literatura științifică de popularizare, care din anumite puncte de vedere poate fi convertită într-un veritabil cordon ombilical, unind funcțional aceste două elemente. Această literatură este deservită de scriitorii de știință, o categorie de creatori bine diferențiată, care își revendică posibilitatea de a se descurca cu ușurință atât în problemele folosirii unui limbaj și a unui sltil literar, de certă atrac- tivitate, cît mai ales de a se descurca în infinitele meandre ale științei. Scriitorul de știință trebuie, forțamente, să abordeze largi arii, cu caracter inter- disciplinar, stabilind punți de legătură și condiționări reciproce între electronică și sociologie, între industrie și estetică, între geometrie și agronomie, etc.Pierre Auger, mare fizician și omul care a condus timp de 12 ani departamentul de științe al Organizației Națiunilor Unite, el însuși mare scriitor de știință, spune undeva, în legătură eu această categorie profesională, care încă nu și-a găsit un statut bine definit, din punct de vedere organizatoric: „Scriitorul de știință, popularizatorul, este obligat să se adreseze tuturor categoriilor spirituale, tuturor felurilor de public". Referindu-se la literatura de popularizare tot Pierre Auger precizează următoarele : „Nu trebuie să ne înșelăm, este o sarcină foarte dificilă. Unele spirite cumsecade o consideră chiar imposibilă, nevăzînd în încercările scriitorului de știință de a face să pătrundă anumite cunoștințe, în rîndurile marelui public, decît crearea de mituri, de un fel nou".Țara noastră oferă nenumărate posibilități de afirmare atît oamenilor de știință, cît și celor de litere. O multitudine de publicații oferă cu generozitate spațiu corespunzător, tuturor creatorilor din diverse domenii de activitate. Anumite corective se impun totuși. Ținînd cont de larga adresabilitate, a nenumăratelor reviste de care dispunem, de publicul larg pe care aceste reviste îl deservesc, în marea lui majoritate tineret, nu greșesc prea mult dacă susțin că s-ar putea contribui mai consistent la crearea acelei stări de spirit despre care am vorbit, indusă de scientizarea progresivă a lumii, dacă s-ar acorda o importanță sporită problematicei complexe. a științei. Scriitorii de știință sînt pe alocuri palid repre- zentați și acest fapt exteriorizează un anumit anacronism. înseși revistele de știință au simțit nevoia să materializeze în coloanele lor această intensivă osmoză dintre tehnică și umanism, creînd compartimente întitulate deobicei Varia, în care își găsesc ecou probleme de literatură, artă, cultură, sociologie, etc. etc. etc.Dintre revistele noastre de largă circulație, doar câteva dau importanța cuvenită problemelor de știință. . A limita publicistica științifică cu largă adresabilitate doar la revista Știință și Tehnică, însemnează a comite un act anacronic și în contradicție cu spiritul vremii.E. Ung, într-o comunicare, susținută la congresul internațional de estetică din 1960, compara știința cu acel personaj mitologic care este Minotaurul, și care, mai devreme sau mai tîrziu, va devora în întregime arta și literatura. Nu sînt de părerea lui Ung, pentru că sensibilitățile umane, departe de a se toci, în cadrul civilizației noastre ultratehnicizate, se vor accentua mereu. Sînt însă ferm convins că știința și tehnica, își Vor ocupa treptat locul care li se tyivine, în paginile publicațiilor de tot felul, ca și în programele de mass-media. Universul fabulos în care ne-a proectat revoluția tehnico-științifică trebuie cunoscut și apreciat de către toți.

C DE CE SKYLAB?
Sau despre raportul As
tronomie—CosmonauticăȘîntem în plină desfășurare a activității celui de al doilea echipaj din cadrul programului Skylab. Programul acesta a fost în general popularizat în diferite reviste și ziare de la noi, iar în timpul misiunii primului echipaj, amănuntele furnizate periodic au familiarizat cititorul în linii mari cu principalele obiective și metode abordate.Skylab 2, va avea desigur un program extins, nu numai cantitativ, datorită numărului sporit de ore de lucru, cît și calitativ, grație experienței acumulate în timpul activității primului echipaj.In prezentul material nu vom' da amănunte tehnice, care, uneori pot să se și schimbe, în funcție de diferite situații neprevăzute (mai există totuși neprevăzut !), ci vom aborda un aspect mai general al cercetării spațiale, care se pune de la o vreme, unde apar concepții destul de stranii, chiar la oamenii considerați competenți în materie.Este vorba de relația dintre astronomie și cosmonautică, în această epocă de dezvoltare vertiginoasă a tehnicii.Dar, înainte de a dezvolta acest controversat subiect, pentru a satisface și dorințele acelei categorii) de cititori dornici de senzațional și de recorduri, vom. face unele precizări.Astfel, primii doi comandanți ai misiunilor Skylab, Charles Conrad și respectiv Alan Bean, ne-au vizitat țara, după participarea lor la zborul lui ,.Apollo-12“ In ceea ce privește recordul de durată, deținut pînă nu de mult de veteranul zborurilor spațiale, James Lovell, erou al expediției ratate „Apollo-13“, după prima misiune Skylab, conducerea a fost preluată de Conrad, care are la activ șl două zboruri în cadrul programului „Gemini" (5 și 11), deci în total patru ieșiri în snațiul cosmic. Desigur însă că, dacă misiunea lui Skylab 2 va fi încununată de succes, după cele 59 de zile în spațiul circumterestru recordul absolut va1 fi deținut de Alan Bean, care îl va păstra și după a treia misiune Skylab, deoarece comandantul acesteia Gerald P. Carr, se află la primul zbor în spațiul ex- traatmosferic.Să revenim însă la disputa care ne interesează.Se aud ziceam, de la o vreme, voci care afirmă că datorită realizărilor cosmonauticii cercetarea astronomică și-a pierdut din actualitate: de ce adică să mai observăm de exemplu, planeta Jupiter cu telescoa- pele de pe Pamînt. cînd în direcția ei au fost și vor mai fi trimise sonde spațiale automate ? O consecință a acestui mod de a gîndi. eronat după părerea noastră, este că se simte deia astronomia eclipsată de cosmonautică : în majoritatea publicațiilor cînd apar materiale consacrate cercetării spațiale sînt citate. în cele mai multe cazuri, realizări obținute eu aiutorul sateliților artificiali și a sondelor interplanetare, cercetării astronomice propriu-zise. acordîndu-i-se un sna- țiu mult mai redus (vezi de exemnlu colecția pe ultimii ani a revistei „Știință si tehnică").Pentru a demonstra argumentînd la concret teza noastră, să analizăm care sînt perspectivele si limitele cosmonauticii în comparație continuă cu metodele „clasice" ale astronomiei.In ce constau înlesnirile furnizate de cosmonautică? Se trimit anarate automate sau pilotate de oameni sure anumite corpuri cerești si acestea din urmă sînt astfel studiate in situ, obținîndu-se într-adevăr rezultate pe care clasica astronomie nu le-ar fi putut furniza cu aceeași rapiditate și siguranță. Asa s-a si înt.îmnlat în cazul spațiului circumterestru, al Lunii, si planetelor Venus și Marte. In prezent, alte sonde automate se îndreaptă spre Jupiter, de unde vor transmite desigur. date foarte interesante, chiar senzaționale ponte, cum a fost acum cîțiva ani descoperirea „craterelor lunare" pe Marte.Si... cam atît !Nu putem pretinde sM trimitem o rachetă să ia o probă din Soare sau. sfi zicem, dintr-o nebuloasă s’~ tuată la cîteva mii sau milioane teu mai vorbim de miliarde) de ani lumină distantă Cine are o asemenea pretenție, nu cunoaște nici bazele elementare ale astronomiei, si în consecință, nu este cazul să fie admis într-o asemenea discut’e.Dar cercetarea astronomică clasică răspunde oare favorabil acestui gen de probleme ? Răspunsul obiectiv este că răspunde, dar numai pînă la un punct. Metodele astrofizicii moderne, bazate pe astrofotografie, astrofotometrie, astirospectroscopie și radioastronojnie ne permit să determinăm constituția chimică și starea fizică a suprafeței corpurilor cerești, indiferent de natura lor (stele, nebuloase, planete etc.). Iar astrofizica teoretică ne duce în profunzime. Dar, și din nefericire există și aici un dar, aceste observații sînt viciate și limitate de însuși elementul nostru vital : atmosfera terestră. Cînd observăm un astru oarecare cu un telescop vrem să distingem cît mai multe detalii, vrem să folosim grosismente cît mai mari. Insă aerul atmosferic este în continuă agitație, ceea ce produce o fluctuate a calității imaginii. Este ceea ce în limbajul specialiștilor se numește turbulența atmosferică, care limitează puterile telescoapelor. Dacă gigantul reflector de 5 m diametru de la Mount-Palomar are o putere de mărire (grosisment) teoretică de 15.000 ori, rareori el este folosit cu o mărire de 2.000 de ori ! Telescoapele se construiesc mari și în scopul de a capta cît mai multă lumină, spre a putea face vizibile corpurile cerești foarte slabe, deci foarte îndepărtate. Metoda fotografică, grație efectului cumulativ, permite performanțe și mai mari. Dar șl aici atmosfera terestră se opune. Atomii din păturile superioare ale atmosferei fiind excitați de radiații de toț felul, emit la rîndul lor o lumină slabă, care dă ceea ce se cheamă „luminozitatea cerului nocturn". Această luminozitate a cerului nocturn duce la voalarea clișeelor fotografice în cazul expunerilor foarte lungi, necesare înregistrării obiectelor cosmice foarte slab luminoase. Deci asemenea expuneri nu se pot realiza de pe "pă- mînt. Și observațiile spectroscopice sînt tulburate, prin apariția liniilor telurice, nu întotdeauna ușor de separat prin efect Doppler-Fizeau de veritabilele linii spectrale ale obiectiului respectiv. Ce-i de făcut ? _Prin unirea celor două tehnici, a aceleia furnizate de cosmonautică, cu metodele astrofizicii moderne se pot obține cele mai prețioase rezultate.Asta de fapt și face Skylab, care este și un observator ceresc, ale cărui observații nu sînt viciate de e- fectele datorate atmosferei terestre. Și în viitor, prin lansarea în spațiul circumterestru a unor telescoape tot mai mari, granițele cunoașterii vor fi tot mai mult pvl
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Lirică cipriotă

ELLI PEONIDU

hecuba

Pe ulițele moarte ale Troiei 
ca o tragică apariție 
hoinărește imaginea ta 
din veac în veac.
Au căzut căruntele șuvițe
s-au cufundat in orbite luminile ochilor, 
s-au subțiat uscatele miini.
A dispărut familia lui Priam, 
a murit Troia măreață, 
strivită de trecerea vremii, 
îngălbenită parcă, precum pozele vechi 
din de mult uitate albume.
Puternicul trup al lui Hector 
minunatul cap al lui Paris 
s-au scufundat laolaltă su spadele.
Și glasul proorocind,
al Cassandrei 
a amuțit... 
tăcerea pămîntuluh .. 
Hecuba, nefericită mamă 
roditoare precum pămîntul 
dar îndoliată ca el, 
liniștea nu ți-e sortită.
Privirea ta-i măcinată de jale, 
iar prin ochii mamei 
pătrunde pînă-n adîncul nostru 
— setos — 
întrebarea : 
nu va apare, din nou 
poate în altă întruchipare 
același cal uriaș, 
marele cal traoian ?

TEODOROS ST ILIAN OU

cu cei obosifi

Veșnicia pășește alături cu cei obosiți.
Cu aceia care în zori se trezesc
și adună sunete și răsunete 
pentru a aduce în cîntările lor 
nota speranței.

Multe știu ei, nu-i ușor să-i uimești,
iar să-i îngrozești, cu adevărat, e peste putință. 
De pasul greu al acestor oameni osteniți 
se tem egoiștii, brutalii.
în sufletele celor osteniți se adună mînia, tăcerea, 
clocotind in adine pentru o nouă erupție.

nimic nu vreau să uit

Nimic nu vreau să uit.
Zadarnic, voi, întimplări, fapte 
încercați a mă abate din drum 
călăuzindu-mă, împotriva dorinței mele 
pe calea vrută 
de voi.

Tot vpi luneca pe cărarea 
nevăzută de ochiul nimănui.
Nimic nu vreau să uit,
din minunile
pe care, cu sfințenie, 
viața le păstrează.

MIHALIS PAȘI ARDIS

poet —luptător

„Trosc !“ — răsună cheia în lacăt 
de parcă liniștea s-ar fi împiedidat 
de o piatră ori de un semn.
Dar el nu s-a oprit, n-a întors capul, 
continuînd să scrie și gîndind doar,

că, desigur, așa se zice că intră în case îsus. 
Atunci fu sfîșiată noaptea de fulgerul de pe boltă, 
a izbucnit soarele, iar orașul învăluit în neguri, 
apăru în față în toțată strălucirea-i viitoare.
Spre mîine și el pășea 
în rîndurile imensei coloane.

lui lorca, in 7966

Noi mergeam, pașii tăi răsunau, 
trist răsunau la gîndul că timpul 
aleargă precum drumul 
pe care și noi pășeam.

Iar apoi, nu știu de ce, noi am privit către cer, 
și luna călătoare, tovarășa noastră de drum, 
a clipit către noi cu ochii lui Garda Lorca 
în al treizecelea an de la moartea sa.

Traduceri de Anatol GHERMANSCHI
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ALBERT CAMUS

Casa
din fața lumii

-

Patrice și Caterina își iau micul dejun la soare, pe terasă. Caterina e în costum da baie, iar feciorul, cum îl numesc prietenele ei, în slip, cu un șervet în jurul gîtului. Mă- nîncă roșii cu sare, salată de cartofi, miere și foarte multe fructe. Pun piersicile la gheață și, scoțîndu-le, sorb picăturile de transpirație ale fructelor catifelate. Fac și must de struguri pe care-1 beau înălțîndu-și chipurile spre soare ca să se bronzeze (mai ales Patrice care știe că-i stă bine ars de soare).„Miroase soarele", spune Patrice, cu brațul întins spre Caterina. Ea apucă brațul. „Da, spune ea, miroase-1 și tu". II miroase, apoi se întinde mîn- gîindu-și coastele. Ea, pe de altă parte, se așează pe burtă și își coboară maieul pînă pe șolduri.„Sînt cumva indecentă ?“— Nu", răspunde feciorul care se uită în. altă parte.Soarele se revarsă și întîrzie pe chipul său. Cu porii ușor umezi, respiră focul dogoritor și adormitor. Caterina își savurează soarele, suspină și geme :„E bun, exclamă ea.— Da", răspunde feciorul.Casa era agățată pe culmea unui deal de unde se zărea golful. In cartier i se zicea casa celor trei studente. Ajungeai la ea pe un drum anevoios ce pornea dintre măslini și se oprea între măslini. Pe la mijloc, devenea un soi de palier, de-a lungul unui zid cenușiu presărat cu desene obscene și invocații politice a căror lectură reîmprospăta puterile călătorului obosit. Apoi, din nou măslinii, zdrențele albastre de cer printre ramuri și mirosul de fistic în lungul unor pajiști pîrjolite pe care se uscau pîn- ze violete, galbene și roșii. Ud leoarcă, răsuflînd din greu, dădeai la o parte o mică barieră albastră, ferindu-te de gheara arbuștilor, și mai aveai de urcat niște trepte abrupte, dar învăluite într-o penumbră albastră unde îți potoleai deja setea. Roza, Clara, Caterina și feciorul o numeau Casa din fața Lumii. Deschisă toată peisajului, era ca o nacelă suspendată de cerul strălucitor deasupra dansului colorat al lumii. De la curba perfectă a golful ețului, de jos, ierburile și soarele cădeau pradă unui avînt ce ducea pinii și chiparoșii, măslinii prăfuiți și eucalipții pînă în a- propierea casei. In inima acestei ofrande înfloreau după anotimp, măceșe albe și mimoze sau acest caprifoliu care în serile de vară își răspîndea miresmele de pe zidurile casei. Rufe albe și acoperișuri roșii,- surîsul mării dedesubtul cerului neted prins în două capete de orizont, Casa din fața Lumii își ațintea ferestrele largi asupra iarmarocului de culori și lumini. Insă, în zare, un șir de munți înalți și violeți se întîl- neau cu golful, Ia una din margini, cuprinzînd această beție în desenul său îndepărtat. Atunci, nimeni nu se mai plîngea de drumul anevoios și de oboseală. Bucuria se cucerea zi de zi.Trăind astfel în fața lumii, simțindu-i povara, văzînd în fiecare zi cum i se luminează chipul, cum apoi i se întunecă pentru a străluci a doua zi cu toată tinerețea sa, cei patru din casă aveau conștiința unei prezențe ce era pentru ei și ju

decător și justificare. Lumea, aici, devenea personaj, trecea printre cei de la care cerejri bucuroși sfat, în care echilibrul n-a ucis dragostea. O luau martoră :„Eu și lumea, spunea Patrice în legătură cu orice, vă dezaprobăm".Caterina, pentru care a fi goală însemna a nu ține seama de prejudecăți, profita de lipsa feciorului și se dezbrăca pe terasă. Și rămînînd să privească jocul culorilor de pe cer, spunea apoi la masă, cu un fel de orgoliu senzual :„Eram goală în fața lumii.— Desigur, spunea Patrice cu dispreț, femeile preferă în mod firesc ideile senzațiilor". Caterina se mînia, nevoind să fie o intelectuală. Iar Roza și Clara deodată :„Caterina, taci, n-ai dreptate".Căci, se înțelegea de la sine, Caterina nu avea dreptate niciodată, ea fiind cea pe care toată lumea o iubea în același chip. Avea un trup greoi, de culoarea pîinii arse, și instinctul animalic a ceea ce este e- sențial pe lume. Nimeni nu deslușea mai bine decît ea graiul profund al arborilor, mării și vîntului.„Micuța asta, spunea Clara, mîncînd fără întrerupere, e o forță a naturii".Apoi plecau cu toții să se încălzească la soare și să tacă ...Și ziua pășea de la un răsărit la asfințit peste dealuri, deasupra mării, în soarele gingaș. Rîd, glumesc, fac planuri. Toți surîd aparențelor și se prefac a li se supune. Patrice trecea de la chipul lumii la fețele grave și surîzătoare ale fetelor. II miră uneori acest univers ivit în jurul său. încredere și prietenie, soare și case albe, nuanțe de-abia percepute, izvor de fericiri depline a căror rezonanță exactă știa s-o măsoare. Casa din fața Lumii, își spuneau ei, nu-i o casă unde te distrezi, ci-i o casă unde ești fericit. Patrice își dădea bine seama de acest lucru cînd, în- to!rcîndu-și fețele spre seară, lăsau să pătrundă în ei omeneasca și primejdioasa ispită de a nu semăna cu nimic...La cină tăceau toți. Dar de comun acord au trecut cu toții pe terasă. Zilele sfîrșesc prin a se ajunge din urmă, prin a-și semăna. De la dimineața din golfulețul inundat de cețuri și soare, pînă la liniștea amurgului, în golfuleț. Ziua răsare pe mare și apune în spatele colinelor, pentru că cerul arată doar un drum ce duce de la mare spre coline. Lumea spune mereu un singur lucru, ne interesează, apoi ne obosește. Dar vine-o vreme cînd, tot repetînd, ne cucerește și obține premiul de perseverență. Tot astfel zilele de la Casa din fața Lumii, țesute din pînza luxoasă a rise- telor și gesturilor simple, se sfîrșesc pe terasă în fața nopții burdușite de stele. S-au întins în șezlonguri, iar Caterina pe zidul de strajă.Pe cerul încins și tainic strălucește chipul nopții întunecate. Foarte departe, în port, se zăresc niște lumini, și urletele trenurilor sînt tot mai rare. Stelele se măresc, apoi se micșorează, dispar și renasc, închipuie mișcătoare figuri între ele, le adaugă altora. In a- ceastă liniște, noaptea revine la adîncimea și carnea ei. Plină de lunecări de stele, descoperă o

chilor jocurile de lumini ale lacrimilor. Și fiecare, cufundat în adîncimea cerului, regăsește în acest punct extrem în care coincid toate, gîndul tainic și afectuos de la temelia singurătății unei vieți.Caterina, într-un acces de dragoste, a suspinat nuprai. Pa- > trice, simțindu-și glasul schim- * bat, întreabă totuși: A„Nu vi-i frig ?— Nu, răspunde Roza. Și-apoi e așa de frumos".Clara s-a ridicat, și-a pus mîinile pe zid, și-a înălțat fața către cer. In fața a tot ce e simplu și nobil pe lume ; ea își unește viața cu dorința de viață, își confundă speranța cu mișcarea aștrilor. Se-ntoarce brusc, adresîndu-i-se lui Patrice:„In zilele bune, spune ea, dacă te încrezi în viață, e nevoită să-ți dea un răspuns, mulțumitor.— Da", spune Patrice fără s-o privească.O stea cade. In urma ei, se răspîndește lumina unui far îndepărtat, în noaptea și mai neagră. Niște oameni urcă drumul în tăcere. Ii auzi tropăind și respirînd puternic. O leacă mai tîrziu urcă o mireasmă de flori.Lumea spune .mereu un singur lucru. Și pe acest adevăr umil ce trece de la o stea la alta, se întemeiază o libertate ce ne dezleagă de noi înșine și de ceilalți, ca și pe acest alt adevăr umil ce trece de la o moarte la alta. Patrice, Caterina, Roza și Clara iau acum cunoștință cu fericirea născută din cufundarea lor în lume. Dacă această noapte este un fel de imagine a destinului lor, ei se minunează că e carnaval și în același timp tainic și că pe chipul său lacrimile se1 amestecă cu soarele. Iar inima lor de durere și bucurie poate înțelege această lecție îndoită ce duce la moartea fericită.E tîrziu acum. E miezul nopții deja. Pe fruntea acestei nopți ce e ca un repaos și o meditație a lumii, un murmur surd și un zgomot de stele vestesc deșteptarea următoare. Din cerul burdușit de aștri, coboară o lumină tremurătoare. Patrice își privește prietenii : Caterina, ghemuită pe zid, cu capul pe - spate ; Roza, cuibărită în șezlong, cu mîinile întinse pe Gu- la ; Clara, în picioare, dreaptă lîngă perete cu pata albă a frunții sale boltite. Ființe tinere, în stare de fericire, ce fac schimb de tinerețe și-și păstrează secretele. S-a apropiat de Caterina și privește peste umărul ei de carne și soare, în rotunjimea-i de cer. Roza s-a apropiat de zid și toți patru se află în fața Lumii. E ca și cum rouă pe neașteptate, mai răcoroasă a nopții ar spăla de pe fruntea lor semnele însingurării și, eliberîndu-i de ei înșiși, prin acest botez tremurător și fugar i-ar reda lumii. In acest ceas cînd noaptea plouă cu ste- le, gesturile lor încremenesc pe chipul mare și jnut al cerului. Patrice înalță brațul către noapte, atrage în avîntul său jerbe de stele, apa cerului tulburată de braț și Algerul la picioarele sale, iar ^împrejurul lor o mantie seînteietoare și întunecată de nestemate și scoici.
Traducere de Luca PITU 
din La Mort heureuse, 
Gallimard, 1971



(continuare din pag. 9)

Perspectivă și „distanțe"
Al. CALINESCU

Intr-un prim articol (introductiv) consacrat „perspectivei 
narative" (vd. „Cronica" din 22 iunie a.c.) lăsam intenționat 
la o parte contribuția criticii engleze și americane; aceasta 
nu numai fiindcă abundența materialului ne obligă la o tra
tare separată, ci și pentru faptul că, m dorința ei de a cla
rifica lucrurile, de a studia toate raporturile posibile și de a 
lămuri toate problemele spinoase, critica anglo-saxonăa ob
ținut uneori, după opinia noastră, rezultate altele decît cele 
așteptate : ceea ce părea simplu a devenit teribil de compli
cat, iar punctele nevralgice care, la un moment dat, își gă
siseră, aparent, o rezolvare „definitivă", erau repuse în dis
cuție de așa manieră încît întregul eșafodaj al argumenta
ției trebuia refăcut. Evident, trebuie să recunoaștem multor 
dintre aceste contribuții rolul de pionerat precum și meritul 
de a fi menținut treaz interesul pentru aceste chestiuni ; 
dar o „recuperare" cu adevărat critică a opiniilor anglo-sa- 
xone înseamnă și semnalarea erorilor pe care cercetătorii 
n-au putut să le evite.

Percy Lubbock (The Craft of Fiction, 1921) era conștient 
de faptul că este absolut necesară studierea tehnicilor, a 
principiilor de construcție a romanului, o critică „internă 
prin urmare. Pe lingă o serie de observații de un elemen
tar bun simț dar și de o anume naivitate („forma" trebuie 
să corespundă „conținutului", romancierul trebuie să fie 
„consecvent") Lubbock aduce in discuție problema punctului 
de vedere, pe care o consideră de altfel de o importanță 
capitală, și prin care înțelege relațiile ce se stabilesc 
între narator și narațiune. Lubbock distinge citeva moduri 
de „prezentare" (scenică, panoramică, dramatică, picturală) 
cărora le atașează trei tipuri de „perspectivă" (diferențiate 
în funcție nu numai de cunoașterea pe care o are autorul 
asupra evenimentelor ci și de persoana la care se face nara
rea). In fapt, Lubbock amestecă trei categorii și trei criterii 
deosebite: „punctul de vedere", modul de reprezentare și 
modul de expresie lingvistică; să mai notăm că cercetătorul 
nu-și ascunde preferința pentru unul dintre tipuri, și că de
mne — fatalmente — subiectiv atunci cînd încearcă sa de
monstreze superioritatea tipului respectiv, avantajele pe. care 
acesta le-ar prezenta (e vorba de narațiunea „dramatizată 
la persoana a treia, care ar permite o „integrare" în interio
rul povestirii atît a naratorului cit și a lectorului).

La Norman Friedman („Point of View in Fiction", 1955) 
reapare opoziția dintre „showing11 și „telling11 ; el distinge 
nu mai puțin de opt tipuri, principalele criterii folosite fiind, 
„știința" autorului și situația naratorului. Confuzia se repetă, 
în sensul că unele' tipuri interesează în fapt doar contextul 
enunțării (prezența manifestă a naratorului, intervențiile lui 
directe, sau situația lui „neutră") iar altele „distanța" pro- 
priu-zisă; să remarcăm totuși faptul că Friedman pune 
acum pe primul plan problema semnelor prezenței narato
rului, ating astfel o întrebare fundamentală: „cine po
vestește ?“

Și la Lubbock, și la Friedman sau la Cleanth Brooks și 
Robert Penn Waren (care, în Understanding Fiction, 1943, 
propun termenul de „focus of narration", disociind între 
evenimentele analizate „din interior" și cele analizate „din 
exterior") apare ideea, chiar dacă neformulată explicit, a unei 
poetici a prozei. Ea este avansată, în ciuda unui anume scep
ticism ce ar putea fi și masca unei necesare prudențe, și de 
Wayne C. Boothe, care preconiza o „retorică a ficțiunii" (The Rhetoric of Fiction, 1961). Această „retorică" implică în pri
mul rînd relația autor-cititor, căci ea se va ocupa de „mij
loacele prin care autorul reușește să-și controleze cititorul". 
Dacă Boothe ține să afirme că opera este prin esența ei indi
viduală, el recunoaște totuși necesitatea stabilirii unor prin
cipii de ordin general: „Narațiunea este o artă, nu o știință, 
dar aceasta nu înseamnă că vom ajunge în chip irevocabil la 
un eșec atunci cînd vom încerca să formulăm niște principii. 
In orice artă se pot observa anumite fenomene sistematice, și 
critica nu poate în nici un fel să se derobeze de la responsa
bilitatea ei în ceea ce privește ficțiunea; ea trebuie să în
cerce să explice reușitele și eșecurile tehnice, prin raportare 
la niște principii generale". La Boothe se observă clar un in
teres sporit pentru aspectele procesului narării; el se ocupă 
în chip deosebit de „vocile" autorului și de tipurile de nara
tor. Merită reținută, înainte de toate, ideea că in orice operă 
romanescă există un „autor implicit", ce nu trebuie confundat 
cu naratorul: „Chiar un roman în care nici un narator nu 
este reprezentat sugerează imaginea implicită a unui autor 
ascuns în culise, în calitate de regizor, de mînuitor de mario
nete, sau de dumnezeu indiferent...“. Ca și Friedman, subli
niază importanța reprezentării sau ne-reprezentării naratoru
lui în narațiune. In plus, arată că eternele discuții privind su
perioritatea cutărui sau cutărui „punct de vedere" sînt inu
tile : orice opțiune a romancierului pentru o anumită perspec
tivă implică, la urma urmelor, .. .atotștiința (după cum, într-un 
roman, nu este obligatorie, și aceasta nici nu afectează într-un 
fel valoarea lui, consecvența față de perspectiva inițială). 
Acolo însă unde Boothe devine peste măsură, de „relativist" este 
în stabilirea tipurilor de „distanțe" : el nu se înșeală arătînd 
că raporturile (seriile de raporturi, mai bine zis) pot exista în
tre autor, narator, personaje și cititor, dar părăsește terenul 
„narativității" și introduce distincții de natură etică, intelectu
ală etc. In această direcție se poate ajunge la lungii serii de 
raporturi, fără vreun profit real pentru studierea compoziției 
romanului și fără a favoriza deducerea unor principii cu carac
ter general; ceea ce echivalează cu o îndepărtare de la obiecti
vele poeticii.

-___________ J

ță către față ceea ce reconstituie, prin cuvintele sale. Iar dacă, de cele mai multe ori, el trebuie să-și reprezinte (precum copilul din Casa Vizdogesei) gesturile isterice, o face pe temeiul documentelor pe care le caută, cu neostenită rîvnă, le descoperă jubi- lînd și le studiază cu deliciile celui care vede în ele urma evenimentelor trecutului materializată în pergamente și cerneluri, în hîrtie și cerneală tipografică.Dar dorința pătimașă de a ve
dea lucrurile derivă din nevoia organică de a fi în miezul lor. Organicitatea viziunii lui Nicolae Iorga ne apare ca o evidență din rîndurile pe care istoricul le dedică nașterii vocației sale, în primele capitole din cartea întîia a memorialului său. „Martor11 precoce al marilor scene istorice desprinse din filele Letopisețelor, el dobîndește încă atunci, în copilărie, „putința de a trăi, aiurea, oricînd și oriunde", cu aceeași realitate ca și aceea de la care plecase și la care,, „bogat de amintiri ciudate și rare“, trebuia să se întoarcă. Această capacitate a participării simpatetice, a identificării cu altul, cu altceva, este, într-adevăr, principala virtute nu numai a istoricului, ci și a artistului Iorga. Discursul său — științific ori poetic — recurge necontenit la această unire primordială cu obiectul intuițiilor sale. El nu devine istoric prin aprehendarea dinafară a unor materii străine de el ci, oarecum, prin plasarea sa în interiorul istoriei ca atare. Plasarea deloc artificială, voită, ci firească, organică. „Nu m-am făcut istoric — mărturisește el — nici din cărți, nici de la profesori, nici prin metodele seminariilor ; eram așa decînd îmi aduc aminte și poate din ceea ce au lăsat în mine alții care pe vremea lor au văzut larg istoria țerii, și au și făcut-o" Uimitoare afirmație pe care n-o putem pune la îndoială, nici să o atribuim unei simple iluzii. „Eram așa", cu alte cuvinte : eram în stare să trăiesc însuși evenimentul istoric, să fiu în miezul lui. Cu toată multa sa învățătură, Iorga mărturisește a nu fi învățat istoria înainte de a fi trăit, de a 
fi fost istorie. Martorul acesta, artist parcă înainte de a fi istoric, este mai mult decît un spectator de la distanță, mai mult chiar decît un participant. Mărturia sa înseamnă, la limită, a da glas istoriei însăși, a deveni vocea ei. De aici insistența cu care Iorga revine asupra acelor strămoși ai săi care probează legătura sa cu trecutul istoric. De aici, rădăcina organică nu numai a concepției sale istorice, ci și a istcricității în ființa sa. Vorbind despre Gheorghe Arghiropol, bunicul său după mamă, „boier bizantin cu suman și ițari", devenit adecă răzeș sărac, face o intere-

idei contemporane

N. IORGA
memorialist

sântă confesiune privind raportul său preaintim cu istoria: „De la dînsul și de la ai lui îmi vine ce e mai istoric în ființa mea. Prin ei înțeleg istoria așa cum aș fi văzut-o, simțindu-mă tovarăș, rudă, prieten, uneori complice cu toți aceia a căror viață o scriu“. După Iorga, nu poți scrie istoria, decît fiind în ființa ta istorie. Chiar și participarea sa la evenimentele istorice, la politica activă a timpului său, derivă dintr-o identificare originară cu istoricul, pe care el o explică nu ontologic ci, oarecum, mitologic, prin prelucrarea în făptura sa a unui legat strămoșesc: „Din cauza lor (a strămoșilor, n.n.) am intrat în1 viața politică, deși tîrziu, așa cum intru într-o odaie cunoscută, fără trufie și fără sfială". In sensul în care Heidegger afirmă despre cuvinte că alcătuiesc „casa omului", putem spune despre istoricul Nicolae Iorga că istoria constituie casa sa și însăși făptura sa : „Mă mutam pur și simplu în ea...", mărturisește el odată cu o firească simplitate.In această istorie, în trecutul pentru el niciodată revolut întru totul, istoricul găsește sursa exaltantă pe care identificarea simpatetică i-o oferă. Ca într-o adevărată unîo mystica, el are în participarea la istorie „impresia de total, senzația de viată Si nu de viață efemeră, curgătoare, ci durabilă. In studiile sale îl vedem coborînd necontenit la izvoare, cercetînd temeiuri, căutînd permanențe. Plăcerea sa este de a iscodi cîte un „vechi și depărtat adevăr" pe care și-1 apropiază sau, mai exact, în care se descoperă pe sine. Dar nu numai istoricul dintr-însul vînează acele senzații de viață ce emană din viața trecutului, ci și artistul. Si noate artistul în primul rînd.In propoziția subordonată a unei fraze-monstru (fraze care alcătuiesc principala dificultate dar și principala seducție stilistică a textelor lui Iorga), după ce-si descarcă supărarea pe cei care, abia inițiați în istorie, îi aruncă în față „cu o brutalitate de rîndaș", acuzația de a fi „romantic", termen de care nu se leapădă, dimpotrivă, Iorga declară despre istorie că „e o artăt[. Declarație esențială. într-adevăr, poziția sa față de

faptul istoric este eminamente artistică. Fără să contestăm marile merite științifice ale istoricului, vom vedea într-însul, înainte de toate, artistul. Și a- ceasta nu este o idee preconcepută, o tentativă de a muta accentul valoric de pe opera istoricului savant pe creația artistului. Dar, dacă ne-ar fi greu și ar fi oțios să atribuim, în constituția spirituală a lui Nicolae Iorga, un primat poetului, nu este greu să distingem — fără să procedăm la separări arbitrare — în discursul său, un primat al artisticului. într-a- devăr, după cum spuneam, trăind în și prin istorie exclusiv viața pe care o scrie, el organizează această viață scrisă în funcție de o sumă a valorilor estetice. Istoria pentru el este, mai presus de orice, artă, adică plăsmuire.înainte de a urmări valențele artistice ale prozei din O via
ță de om așa cum a fost, vom avansa sub forma schematică a unei teoreme ceea oe urmează să demonstrăm. Socotim aici că Nicolae Iorga ne oferă cazul unei drame exemplare a artistului care se refuză pe sine, creînd în pofida cenzurilor, a opreliștilor pe care singuri și le pune în cale. Asistăm în laborioasa sa viață de creație și construcție la o refulare a esteticului, sacrificat în numele unor valori diverse — teoretice, etice, social-politice. O anume rușine 
de artă, manifestată în cele mai diverse moduri, se constituie sub presiunea unor coduri morale, a praxisului dominat de idealurile unui misionarism asumat etc. Estetul refulat se răzbună. Apare o proastă conștiință artistică. Atunci cînd a- ceastă conștiință dirijează lucrările (de creație imediată : poezie, teatru, sau mediată : critică, istorie literară), scriitorul se lasă dominat de concepțiile pseudo-estetice ale unei conștiințe falsificate. Dar artistul a- pare într-însul malgre Iui, în ciuda obstacolelor care-i obturează posibilitatea de manifestare. Putem vorbi despre o erupție a artisticului îndeosebi în a- cele lucrări (istorice propriu zise sau de evocare, memorialistice, deci avînd tot un caracter istoric) în care cenzura antiestetică nu opera cu aceeași vigoare ca în creația artistică propriu-zisă.De aici, abundența valorilor artistice realizate într-o proză ce nu se voia „de artă", chiar dacă marele artist își dădea prea bine seama că istoria pe care o elaborează este, primordial, artă. De aici, așadar, delic- vescența poeziei și, în parte, a teatrului său, dar și vigoarea epică a atîtor pagini de istorie, a acelei proze turmentate de lavă pietrificată sub care simți flarberoa atelierelor subpămjn- tene ale unui Vulcan, artist și meșteșugar osîndit.

ȘTIINȚA-TEHNICA-OMUL
Al. TANASE

(continuare din pag. 8)Există și alte contradicții asupra cărora nu putem insista aici.Conținutul intelectual al muncii este puternic influențat de progresul tehnico-științific, de explorarea și adîncirea acestui progres. Pentru marxiști este limpede că revoluționarea întregului mecanism de producție prin automatizare nu poate constitui în capitalism nici o soluție salvatoare pentru ameliorarea tragicelor contradicții ale orînduirii capitaliste, nici izvorul unic al frustrărilor și degradărilor Ia care e supusă persoana umană.In ce privește socialismul, la întrebarea care sînt consecințele de ordin moral, cultural-profe- sional ale progresului tehnic contemporan asupra muncii, răspunsul diferă de la un autor la altul : unii accentuează sporirea rolului muncii de înaltă calificare ,alții dimpotrivă ponderea muncii necalificate. Cînd vorbim despre consecințele și implicațiile dezvoltării tehnice trebuie să înțelegem între ceea ce ține propriu-zis de determinismul

tehnologic și ceea ce aparține condițiilor concrete ale folosirii tehnicii. Căci nu atît progresul tehnic propriu-zis, cît insuficiențele și imperfecțiunile sale determină consecințe parțiale și temporar negative. Tendința istorică este în orice caz aceea de îmbogățire intelectuală a muncii. „In socialism scopul și însăși rațiunea automatizării — stadiul suprem al progresului tehnic — constau în absolvirea omului de tot ceea ce este doar un simplu „automatism" în activitatea sa de producție, de orice fel de sarcini tehnologice stereotipe și deci, transferabile pe seama mecanismelor, cu atît mai mult cu cît ele le pot executa incomparabil mai productiv și mai corect". (Gh. Chepeș, 
Cerințele tehnicii noi și calificarea muncitorilor 
industriali, în voi. Gh. Chepeș, Emanoil Drob și Maria Popescu, Aspecte ale integrării profesionale 
ale muncitorilor în industria modernă, Edit, politică, 1967, p. 47). Intr-o asemenea perspectivă, progresul tehnic nu numai că nu exclude dar și determină muncitori cu o temeinică pregătire profesională, cu un larg orizont de cunoștințe științifice, tehnice și de cultură generală.
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In vara anului 1915, împlinin- 
du-se douăzeci și cinci de ani de 
la moartea poetului Vasile Alec- 
sandri, foștii săi prieteni și ad
miratori au organizat, la Mir- 
cești, o comemorare de propor
ții impunăt°are. „A fost o reculegere pioasă — scriau ziarele timpului — fruntașii cugetării românești adunîndu-se în fața mormîntului marelui bard, spre a venera o dată mai mult, memoria celui ce simbolizează astăzi năzuințele cele mai mari și mai sfinte ale neamului românesc". Au vorbit atunci, în fața 
cîtorva mii de participanți la

solemnitatea organizată, repre
zentanți ai guvernului, ai Aca
demiei Române, ai primăriei 
Iași și ai Universității: I.G. Du
ca, dr. C.I. Istrati, G. Mîrzescu 
și I. Onciul. In numele Teatru
lui Național din Iași — al cărui 
director era, la vremea aceea — 
scriitorul Mihail Sadoveanu a 
spus: „Alecsardri... și-a iubit 
neamul mai presus de orice. A 
cules poezia populară și s-a in
spirat din izvoarele vii ale a- 
cestei poezii, scriind întotdeauna 
în graiul curat al părinților. In
tr-un timp cînd literatura nu era
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DE LA MUNTE
LA MARE

ORIZONTAL : 1. Compozitor clasic român, auto
rul piesei corale „Mîndruliță de la munte" și al horei orchestrale „In munți" ; 2. Odinioară, de la Ma

carieră, ci un apostolat, el a înțeles să-și consacre talentul și puterea de muncă, neamului".
In fotografia 1 : Sadoveanu, 

rostindu-și discursul. In stingă 
sa, dr. C.I. Istrati. In fotografia 
2 : „Cei nouă din Vaslui și cu 
sergentul zece" — formațiune 
militară care a fost adusă speci
al la înmormintarea scriitorului 
(la 26 august 1890) pentru a sim
boliza pe eroii descriși de poet' 
în poeziile sale de elogiere a os
tașilor care au luptat pentru in
dependența țării.

Ion MUNTEANU

rea Neagră (fem. pl.) — Micuțul... mării; 3. Fire 
de pescar — A scris „Zile în mijlocul munților", „Cînd corabia...“, „Refugiu în prăpastie” (Jules). 4. A îndesa terenul — Farul din Constanța în accep
ție exhaustivă — Din Carpați ! ; 5. Frînă marină — Din ocean ! ; 6. Autorul romanului „Amiralul oceanului, Cristofor Columb" ; 7. Zis cu năduf — „Lotca de aur" și „Cerbul de aur” în muzica ușoară; 8. Iese la suprafața apei (pop.) — „... Munții Neamțului", scriere de Hogaș — Rîs ; 9. Piatră dură — Ce
rul în oglinzile mării ; 10. A imaginat în versuri o „Călătorie pe marea de la Bicaz" — Culoarea mării mărginită de peninsula Kola (mase.) ; 11. Sînt — 
Legat de Zeus de o stîncă pe muntele Caucasus.VERTICAL : 1. Protagonist al filmului „Cîntecele mării" — Cai de mare ; 2. Compozitorul marșului „Vînătorii de munte" — A cutreierat „Pe drumuri de munte" ; 3. A transpus pe portativ „Vox Maris" — întins; 4. Port... gol! — Din Leaota! — De
zastru legendar cu finiș pe muntele Ararat; 5. La 
Hîrșova ! Cărări ! — Marină (abr.) ; 6. Momente cavalerești — ... de Janeiro, orașul dintre munți și
ocean ; 7. Stăpînul întinderilor submarine în creația Iui Jules Verne — Mi ! — La țărm ! ; 8. Nadă naturală marină; 9. Colț de stîncă! — Pe loc — 
„De la munte la mare" în stare incipientă ; 10. „La 
cabana Trei brazi" de Fl. Delmar — Mișcări marine 
după furtună ; 11. Predestinat — Autorul poeziilor 
„Munții" și „O înșurupare în Maelstrom".

Viorel VÂLCEANU

POȘTA LITERARĂ

Eugen AMĂRIUȚEI — E un joc frumos, intr-un 
repertoriu destul de vast, poate prea vast, dar asta 
deocamdată n-are importanță. E poezie adolescentă, 
pendulînd între candoare și cinism, între gravitate 
și parodierea gravității. Pentru primii termeni citez Urmele istoriei în apele țării, Crez, Elegie cu fluiere, pentru următorii: Rondel imprevizibil, Stanțe cu bănci, Romanță, Iubirea mea de două veri. Vorbim în somn, Sonet XXIII, Vino în codru, ar fi pu
tut fi scrise cu cerneală tipografică dacă... v-ați 
fi oprit la timp. Dar canoanele formei fixe, pe dei 
o parte și libertatea versului „liber" pe de alta v-au 
făcut să spuneți mai mult decît era nevoie în eco
nomia poemului. Atenție la reminiscențele de lec
tură. Să sperăm împreună la „ceva mai mult".Silvia Barbu — Doriți a ști dacă poeziile trimise 
spre „examinare" confirmă faptul că, în viitor, 
„printr-o muncă și (o) documentare permanentă" ați 
putea ajunge „pe culmile perfecțiunii". Cum ar fi 
răspuns oare oracolul din Delfi la o asemenea în
trebare ? Ceva gen „cunoaște-te pe tine însuți" ? Eu, 
ca modest lector, vă voi spune că vacanțele de vară 
sînt de bun augur pentru liceenii iubitori de litera
tură.Eugen PELIN — Versuri criptice, intortochiate, 
sfidînd logica (ceea ce nu-i o noutate) și cîteodată 
gramatica (ceea ce e regretabil). Poezia înseamnă și 
a stabili relații noi între cuvinte, dar nu orice rela
ție nouă între cuvinte devine poezie. Spre exemplu : Mă desparte de tine / geamul de după perdea / 
ieșit din tîmpla / unei nopți de septembrie / chipurile spînzurate / într-un colț al tău / închis cu la
căte severe". Sau „Pisica s-a născut / în spatelei 
palmelor mele" (din poezia care se cheamă Anul 2000). In Umbră de amintiri, Ochii pierduți în aripi 
sînteți mult mai aproape de ceea ce se pare că ați 
putea fi: un elegiac care își pulverizează prin iro
nie condiția.Viorel GRAUR — Ironic vals e un semn de asu
mare a gravității deși nu cred că aveți vocație de 
benedictin. Fracul nu vă prinde (vezi Complicitate cu peisaje, Ironic vals). Sînt multe versuri citabile, 
dar poezii în întregime — nu. In genere, după un 
vers reușit urmează unul stupefiant: Mă strigă cea
sornicul ogrăzii, / cumătră s-a topit (care — cumă
tră vulpe sau cumătră din vecini ?...) o crizante
mă-mi înveselește cuvîntul / și parcă / ironic se-n- 
vîrte pămîntul — / cafeaua și faptul divers mă ard,/ 
oglinda mi-e în fîntînă / las sărutul în visuri și 
plec I spre ierarhia din stînă...“. De ce — ca sa 
găsiți rima pentru fîntînă ?Gabriela GRIES — N-am înțeles exact ce vreți să 
spuneți. Abundă punctele de suspensie și numele 
proprii (vag franceze) — Jac, Tres Claud Jean, 
Avril. Intr-adevăr, e foarte cald ...Narcis IONESCU — Din cînd în cînd este bine să 
ne amintim cum se nasc, trăiesc și mor fluturii: 
„Din nu știu ce lume apare în lume / o larvă care 
ride (faptul este dovedit științific ?) larva mișcă și 
se transformă în fluture / fluturele se șterge la 
ochi / și nu-i vine să creadă că există / apoi își ia 
zborul mai sus sau mai jos / după cum a învățat să 
zboare / prinzîndu-se de o corolă / de unde ia nec
tarul existenței / se culcă pe patul aducerii aminte / și... moare". Și concluzia, plină de învățăminte: 
„A fost odată un copil, un adolescent, un om matur, 
un bătrîn și... nimic". Cam asta-i situația.Alexandru CIOCOI — E o neînțelegere : persoana 
incriminată nu răspunde de „domeniu", ea s-a oferit 
doar să vă facă un serviciu, să transmită versurile 
„mai departe", ceea ce a și făcut. Cît despre faptul 
că redactorii de la revistele bucureștene știu să „res
pingă" cu multă eleganță (bănuiesc cît de fericit ați 
fost în atari împrejurări), cinste lor ! Noi aceștia din 
provincie mai avem și lipsuri...

Vasile MIJA, CODRIN, Ion BRAILEANU, GEN- 
GEN, Gh. CONSTANTINESCU — de bun augur.

Reveniți.

ION C. POPESCU, ROMAN ANDREI, DORU SPE- 
RANȚIA, ALEX. MITITELU, CANDID, FLOAREA 
DIN PRĂPASTIE (!) — Intre dv. și poezie distan
ța este prea mare pentru a fi străbătută într-o sin
gură viață.

ANCA MÎȚU, VASILE STOLERU, GEORGE A- 
PETREI, CU ZIC GHEORGHE, GHEORGHIU FLO
RIN — Unele semne de poezie există. Depinde 
cum veți ști să le dezvoltați în continuare.

LECTOR



întîlmre 
la prislopCu cît urcă spre nord. Carpații devin tot mai inexpugnabili și păsurile de trecere mai rare. Ultima poartă dintre Moldova și Maramureș o constituie Prislopul, pasul descălecatului de țară.Spre a sărbători veșnica în frățire a oamenilor de pe ambele părți ale munților, sucevenii au luat mai de mult inițiativa ca, în fiecare august, să organizeze „Hora la Prislop11 manifestare a întrecerii artistice populare din trei județe : Suceava, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Deci și în această duminică (12 august crt.) au urcat din toate satele vecine mii de maramureșeni, năsăudeni și suceveni, regăsindu-se sub bucuria unei veri îmbelșugate. Serbările au început cu o somptuoasă paradă a portului popular, atît de pitoresc și de bine păstrat pe aceste meleaguri. Un uriaș evantai de culori, de Ia gravele cusături bucovinene pînă la penajul uluitor al dopurilor maramureșene, au înveselit peisajul auster al munților. Au urmat programe ale formațiilor de artiști amatori, cu. care prilej Comitetul județean Suceava pentru cultură și e ducație socialistă a distribuit diplome soliștilor, tarafelor și dansatorilor. De asemenea, au fost premiate cele mai frumoase costume. Totul s-a încheiat cu o mare serbare populară și cu tradiționala horă a munt» lui.Bine înțeles că în asistență au fost și numeroși turiști, a- trajși de faima alcestei serbări aflate la a șasea ediție, iar în tîrgul deschis sub aer liber au fost oferite podoabe de artizanat purtînd specificul fiecărei zone etnografice.Anul acesta, festivalul „Iîora la Prislop" a constituit tema unui film documentar al televiziunii, astfel că o vom putea în curînd admira si pe micul ecran.

tribuna 
românieiFormula publicistică pe care a adoptat-o revista editată de Asociația „România", orientarea sa atît de elevat ancorată în spiritualitatea și permanențele românești nu numai că se mențin, dar se dezvoltă din ce în ce mai remarcabil. Dovadă stau și nenumăratele! scrisori de simpatie sosite din toate colțurile lumii în care se află comunități române și din care revista publică mereu fragmente revelatorii. Acestea măsoară în cel mai înalt grad eficacitatea publicației, interesul și farmecul ei inedit, det o mare elocvență mai ales pentru cei ce se află departe de patrie. Dar originalitatea inițiativelor redacționale o recomandă și cititorilor din țară. Remarcăm rubricile lui Fănuș Neagu, Cornelia Călin, Mircea Malița. Din ultimul număr primit semnalăm ca excepționale ideile sintetizate în paginile intitulare : „Invitații noștri : „Țăranii" și „Prin satele celor plecați" — itinerarii lucide, de o mare forță afirmativă a actualității și cu o netăgăduită și profundă notă emotivă. De asemenea, din pagina dedicată „anului Cante- mir", semnalăm valoarea contribuției documentaristice a lui Viorel Cosma despre activitatea de muzician a marelui qăr- turar umanist și domnitor. O caldă și interesantă profilare a personalității lui E. Lovi- nescu semnează Edgar Papu, cu ocazia împlinirii a trei decenii de la moartea criticului. Extragem : „A existat sau nu acest „sincronism" dorit și propagat de Lovinescu? (...). Am spune, cu toată convingerea, că „sincronismul" său a fost nu numai atins, ci și depășit. Ar trebui — ceea ce încă nu avem — o analiză amănunțită a celor două decenii în context universal. Ansamblul surprizelor ar fi nebănuit. (...). Așa, bunăoară, principiile „noului roman" francez, au fost formulate și aplicate plenar, cu decenii înainte, de Camdl Petrescu. Apoi, anterior lui Sartre, a existat la noi ..un Blecher, care atinge ascuțișuri de trăire pînă unde nu va a- junge doctrinarul existențialismului.

0 M E
transilvania

Revista revistelor din lu- sibian Transilvania. Pride ansamblu are temei- actului critic, străduin- să nu omită lucrurile
O adevărată lucrare de referință^ începe să devină rubrica nărui virea nicia du-se ... demne de relevat și eventual să sancționeze cazurile de insuficientă realizare.Organizarea observației pe capitole (ideologie, poezie, proză, critică, istorie literară etc.), vine să probeze un anume spirit metodic util în astfel de întreprinderi. Gruparea problemelor cu discernămînt, contopirea demonstrațiilor într-una singură, ajută la formarea u- nei imagini omogene a mișcării noastre publicistice, înfă- țîșnindu-i convergențele care în fond o caracterizează
suveniruriPerioadei de vîrf a turismului îi corespunde o harnică activitate artizanală, menită a pune în valoare frumusețea unică a produselor folclorice românești, atît de căutate. Proliferarea unităților care desfac aceste produse e un lucru bun. Cererea înregistrează, de altfel, în lunile de 'vară, o cotă extrem de ridicată, ceea ce ne dă sentimente de satisfacție.O obiecție însă.Dacă, în cadrul dezbaterilor pe care cercurile de specialitate și presa le duc în vederea unei determinări axiologice, avem avantajul stabilirii delimitărilor între autentic și surogat, nu tot astfel se petrec lucrurile cu cei care ne vizitează țara.Neavînd posibilitatea delimitărilor, turiștii străini se adresează „cu încredere" unităților care expun produse artizanale, procurîndu-și mostre ale folclorului nostru, care a- poi se îndreaptă către cele patru vînturi ale lumii.Or, chioșcurile răsărite în mai toate drumurile muntelui și mării sînt invadate de piese cu aspect incert, de contrafacerea adesea vulgară a motivelor noastre populare.Cunoaște cineva acest comerț atît de implicat procesului răspîndire a frumuseților rii noastre ? 11 urmărește neva ? de ță- cî-

oaspefi 
străini din cuLa Asociația scriitorilor Iași au avut loc î tîlniri scriitorii spanioli Miguel Vey- rat și Clara Janes și cu ziariștii bulgari Emil Nicolov, Ivan Colev, Ivan Banov.Ln convorbiri au participat scriitorii Mircea Radu Iacoban, secretarul asociației, George Lesnea, Andi Andrieș, Corne- liu Sturzu
omagiul 

bibliograficObișnuit, aniversările oamenilor de cultură și de artă sînt omagiate prin ediții ale operelor, expoziții și, desigur, studii exegetice. La acestea se adaugă și o modalitate bibliografică de a cinsti memoria scriitorilor dispăruți. E vorba anume de lucrări menite a înlesni accesul atît spre opera respectivă, cît și spre materialul comentator. Acestui gen de lucrări științifice i s-a dedicat de un colectiv de cer- cetători-bibliografi de la Biblioteca centrală universitară „M. Eminescu" din Iași.Printre ultimele lor realizări cităm fișarea revistei „Jurnalul literar" de sub conducerea lui G. Călinescu (realizator G. Oniscu), cu respectivul indice pe materii șl cu sistematizarea făcută conform clasificării zecimale, în ordinea alfabetică a autorilor și a studiilor, precum și o serie de cercetări) bibliografice privindu-i pe D. Bolintineanu (Eugenia Toma). Duiliii Zamfirescu (G. Oniscu) și I. Agîrbiceanu (Maria

un de stu- I. Dutil de- fir
Rezlescu). Trebuie inclusă .aici! și monografia operei stolnicului Const. Cantacuzino (Maria Rezlescu), precedat de diu introductiv semnat Lăudat.Or, un omagiu mai cît acesta de a oferi un conducător în opera unui scriitor, cu indicații precise și1 autorizate, nu poate exista, el invitînd direct la cunoașterea! amănunțită a operelor situate în atenția noastră

revelația 
documen

tuluiO revistă pe care o răsfoiești cu o deosebită emoție, datorită fiorului pe care ți-1 transmite ineditul și autenticul, e desigur „Manuscriptum".Din ultimul număr (3), apărut într-o ținută de remarcabilă exigență, remarcăm „Revelația documentului" care își îndreaptă lumina asupra lui) Miron Costin, „primul cronicar Umanist al Moldovei" (Perpessicius). C. A. Rosetti și Ion Ghica, din fiecare prezen- tîndu-ni-se o antologie de texte. Ineditul satisfăcut de data: aceasta prin texte scrise de Ion Pillat, M. Blecher și de dramaturgul George .Ciprian.

Deosebit de calde prin detaliile lor omenești, sînt evocările prietenești privindu-i pe Ion ” ' și Tudor Mușatescu. Oinsolită a lui G. Căline e dezvăluită de Gea Intrucît, oum seriei „nu era un lucru neo-
Barbu latură nesouBogza dînsul bișnuit ca în ședințele secției de literatură și artă a Academiei să se deseneze" desigur că mai ales G .Călinescu nu putea face excepție. Așa dar — Călinescu desenînd.

ȘOȘONEL FIIND BUNICAflînd că Șoșonel a devenit bunic, am înțeles că pămîntul se învîrte prea repede. Parcă ieri — nu-i așa ? — minusculul Avasilichioaie lipea mingea de iarbă, driblînd pe sub adversar și țrimițînd-o apoi direct pe „damigeană", spre spaima portarilor și extazul galeriei. Șoșonel are nepoți, _ viața și gloria în fotbal aleargă cu 10,0 pe sută, rămîne amintirea unei pozne (mai țineți minte cum, odată, l-a „dus cu șorțul" pe marele Petschovski, trimițîndu-i mingea printre picioare ?), rămîne, adică, atît : un duios, incert Și_ aburos „a fost odată". Șoșonel trece pe stradă și nu-1 vedem •— de, e greu să faci legătura' între fotbal și bunici, pe Avasilichioaie ni-1 a- mintim vîslind în echipamentu-i mereu prea larg și remoreînd mingea, în slalom vrăjitoresc, c-o parîmă nevăzută. Cine să-1 bănuiască pitit în umbra bătrînelului cu nepoți de mînă ? Nea Emile, cînd nepotul va trage primul șut în mingea cu buline, să mă chemi ca să ciocnim o ulcică de vin : așchia nu sare departe de trunchi și vreau să cred că Avasilichioaie II va fi cel care o să ne arate, peste 10—15 ani ,cum poate fi condusă mingea pe sub iarbă, în inimitabilul stil Șoșonel, adică în maniera Dobrin.-|-Chaplm+ piperul bunei dispoziții moldovenești... Și uite- așa, zicem că gloria în sport e stea căzătoare, dar toți alergăm s-o apucăm de coadă. Pînă și scriitorii. Subsemnatul, ologit de-o fiară de confrate pe plaja de la Neptun, pășește acum, șontîc-șontîc și umblă pe la doftori să afle calea de-a drege încîlcitura dintre astragal, cal- caneu, scafoid și cuboid. Scriam, mai' anul trecut, că, după ce și-au parcat Pegasul și îmbrăcat slipul, scriitorul român redescoperă obligatoriu sportul. Merită să plătiți șapte bilete de intrare (plus timbrul olimpic) ca să-1 vedeți pe Marin Sorescu (singur printre fotbaliști...) șutind din întoarcere și înscriind imparabil pe sub Cor- neliu Leu, să-i vedeți pe Fănuș Neagu și Guță Băieșu jucînd popice în stilul Fred—Barney, pe
V__________ —____________

O serie de rubrici, fruct al cercetărilor de arhivă sau al comentării de ediție, precum Scriitori români în arhivele străine. Cronica edițiilor, Arhiva sentimentală etc., între- geso un număr excepțional, care își justifică prin bogăția și calitatea preocupărilor întârzierea apariției.
Cluburi 
de artăNe-am ocupat la timp de semnificațiile inițiativei luate de conducerea intr’eprițnderu Nicolina—Iași de a înliința un club al artelor prin care sar lariații să aibă un contact mai strîns cu expoziția de pictură mentală, în care arta și cultura. După monu- a urmat o expoziție au fost prezenți cu- noscuți pictori din Iași și o dezbatere pe tema : De ce o literatură nouă ? In cinstea sărbătorii de la 23 August, la Nicolina e în curs de montare acum expoziția „Bucuriile vieții obișnuite" a pictorului V. Mihăilescu-Craiu și se pregătește o dezbatere pe tema accesibilității artei contemporane, la care vor participa scriitori și critici de artă. De menționat că și Casa de cultură a sindicatelor, lărgind activitatea cercului de artă plastică, a pus bazele unui club al picțo. rilor amatori. Prima lor expoziție e axată pe tema festivă „Culori pentru 23 August"; totodată e în curs de pregătire o expoziție itinerantă pentru principalele uzine ieșene. La Casa de cultură din Pașcani se află pe simeze tot o expoziție a pictorilor amatori.Un club de o factură specioasă e în curs de a naștere la Casa de cultură Suceava, află o de artă deschisă rii unei populari la Suceava se va numi al tineretului și își va axa activitatea pentru început pe muzică, teatru și coregrafie. O primă manifestare publică au avut-o în ziua de 11 august cu prilejul sărbătoririi zilei minerului, cînd în tot județul Suceava au avut loc manifestații ample. Tocmai pentru a populariza artele plastice, Casa de cultură din Suceava a invitat filiala Iași a Uniunii artiștilor plastici să organizeze o expoziție colectivă. Vernisajul va avea loc în curînd.De asemenea, clubul artelor de pe lîngă Casa corpului didactic din Botoșani a organi

mal lua din unde în prezent se excepțională expoziție populară și etnografie, în vederea conStitui- asociații a creatorilor suceveni. Clubul de

zat o expoziție plastică festivă în cinstea zilei de 23 August și l-a invitat pe pictorul nemțean N. Milord să deschidă o expoziție personală la Galeriile de artă din Botoșani.Menționînd de asemenea, activități susținute la Casa de cultură din Roman (Cenaclul N. To.'itza) și la cea din Bîrlad,) putem conchide că, prin ajutorul caselor de cultură șl al cenaclurilor, artele și cultura sînt la ele acasă în întreprinderile din Moldova.
N. IRIMESCU

t. V

lasă im- (ceea ce ar fi comice cu r<- (vezi „Bibanul" stele de muzica nerăsărite, deci

Album duminical.In adevăr, vechi album de familie, deci reminiscențe, tie că e vorba de melodii uitate sau de Maurice Chevalier, desene animate care, chiar dacă n-au mai fost date, presia că da trist), scenete veniri jenante la talgere) și ușoară încă ... odrasle ce trebuie încurajate. Nou a fost doar misterul din str. Soarelui, din care neobositul Aristide Buhoiu a tras să scoată ceva... vechimi arheologice. Și totul prefațat de cupletul zilei spus de Radu Zanarescu la modul general (mai cunosc niște cazuri, dar n-am timp să le spun).Salvarea a venit de la aventurile epocii de piatră și - mai tîrziu — de la înfricoșător de hazoasele pelicule cu, „mari comici muți ai filmului- bunică" (că multe mai avem în depozit!). Pînă și Octavian Co- tescu a ținut cu orice preț să facă un soi de comperaj, plim- bîndu-1 pe Aurelian Andrees- cu în cărucior, anunțînd succesele peste hotare ale Didei Drăgan și mîngîind pisicile care dorm la fereastră. Norocul i-a stat în simțul de blajină autoironie cu care a precizat de la început că „interpretează rolul vieții lui".Cu toate acestea, ne-a lipsit invincibilul șoricel, cel care bagă spaima în motani (să nu mai fie nici un episod cît de scurt în cinematecă ?) și prea puțin au apărut fîntîna de la șosea și lacul Herăstrău, aceste lichide fundale pe care e- voluează atît de grațios solizii noștri oîntăreți de muzică u- șoară. De ce nu s-a apelat la Cișmigiu, care n-a mai fost filmat de alaltăieri ? Că doar deplasarea regulamentară cu autocarul a fost făcută la Iași, de unde s-a transmis meciul de fotbal, iar Bucureștiul e atît de fotogenic, oricum l-ai privi.Album duminical ! slăbiciuni de familie pline de un farmec înduioșător. Păcat că a fost omis cîntecul Margaretei Pîslaru, cel care „trosnește a ceapă".
AL. I. INTERIM

Nicolae Barbu aruneînd bila în pași de charleston, pe Andi Andrieș și Ștefan Oprea vînturînd rachetele peste și sub mingile de tenis, pe Sandu Faur faultînd ca-n tinerețe, pe Adrian Pău- nescu trosnind șuturi-bombă direct proporționale cu propria-i masă, pe Ilie Constantin exe- cutînd stopuri amortizate pe abdomen, pe Dan Cristea croșetînd furios printre adversari... Și uite-așa ne_ copilărim, așa îmbătrînim, cu min-, gea pe umăr, pînă cînd or veni nepoții să ne-a- .. cum se șutează (de fapt)rate, compătimitori, corect cu ristul ...
M. R. I.

P. S.Ieșenii au pășitDiviziei A. Fără a , __ __puncte. Bune și-astea. Judecat în contextul întregii etape, rezultatul obținut de gazde (cu echipă net „subțiată" față de aceea care a activat în Divizia B) ni se pare onorabil. La urma urmei, stînga (punînd fotbaliști' valoroși la murat, așa, ca să fie cămara plină) n-a izbutit decît un pirpiriu 1—1. Apoi, victoria ieșenilor se cuvenea a ii mal confortabilă, dar, parcă pentru a nei aminti tuturor pățaniile din celelalte campionate, arbitrul Ion Rusu n-a acordat un penalti clar ca bună ziua : scăpat singur în careu, Dă- nilă este ajuns din urmă și izbit ca la rugby. Spre hazul lumii, un comentator sportiv bucu- reștean a interpretat această fază drept... „ciocnire reciprocă" (?!?). Care va să zică, încă din prima etapă arătatu-ni-s-a fantoma lui Cursaru. îmi fac cruce cu limba în cerul gurii și-aștept cîutatul cocoșilor, doar-doar om scăpa de duhuri. ...In ceea ce privește jocul propriu-zis (slăbuț, cam slăbuț), se cuvine să remarcăm faptul că, pentru întîia oară în istoria echipei „Politehnica", apărarea se situează sub nivelul atacului. Oană, sîntem siguri, va lua măsuri.

cu dreptul în campionatul străluci, au cîștigat douăetape, rezultatul obținut de gazde (cu„Steaua", care dijmuiește în dreapta și-n
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, prin munca și devotamentul contribuit efectiv la obținerea la catedra de pe care-1 coor- macromolecularăa avut loo în din Nantes, cu

Șooala românească de chimie, continuatoare a unor prestigioase tradiții, a primit recent o nouă confirmare a valorii sale pe plan internațional. Consiliul profesoral al uneia dintre cele mai vechi și prestigioase instituții de învățămînt superior franceze — Universitatea din Nantes — a conferit cunoscutului om de știință, profesorul universitar doctor Ion Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei, șeful catedrei de chimie organică a Universității „Alexandru loan Cuza“ din Iași, titlul de Doctor Honoris Causa pentru merite deosebite în cercetările științifice privind chimia organică .
— Cu ce impresii vă reîntoarceți de la Nantes ?— Vă mărturisesc că am fost deosebit de emoționat. Țin să subliniez de la bun început faptul că înalta distincție ce mi-a fost acordată se răs- fringe în egală măsură și asupra tuturor colaboratorilor mei care, lor științific, au < unor rezultate valoroase atît aici chimie organică, cît și în sectorul donez la Institutul de chimie „Petru Poni“.Solemnitatea decernării titlurilor marele amfiteatru al Universității un fast deosebit în acord cu vechile tradiții ale acestei universități fondată în anul 1461. In afară de mine au primit aceeași distincție și profesorul Lochner, rectorul Universității din Duseldorf — fi- ziolog, profesorul Loregelli de la Universitatea din Genova — fizicianul și literatul Golo Mann, fiul scriitorul Thomas Mann. La festivitate au participat ministrul Olivier Guichard, membru al Guvernului francez, rectorul Universității din Nantes, membri ai Consiliului profesoral și numeroase personalități din viața publică și culturală franceză. Un moment emoționant pentru mine a fost acela cînd, ridicînd privirea, am văzut drapelul României abordat pe frontonul clădirii Universității din Nantes.

— Care sînt domeniile principale pe care s-au 
axat cercetările dumneavoastră și ale colectivclo>- 
pe care le coordonați ?— In decursul celor 40 de ani de muncă în cadrul învățămîntului superior m-am preocupat în mod continuu de cercetarea științifică, indisolubil legată de activitatea didactică. îmi este greu s'i enumăr toate lucrările efectuate și publicate în decursul timpului, de aceea mă voi referi numai la două domenii de cercetare abordate în ultimii 10 ani. La catedra de chimie organică a Universității din Iași preocupările cadrelor didactice și ale cercetătorilor au fost axate asupra sintezei și reactivității unor noi tipuri de combinații organice de o structură mai puțin obișnuită, cunoscute sub denumirea generică de ilide. Pentru aceste comb.i- națiuni al căror studiu este în plină dezvoltare se prevăd numeroase și interesante aplicații practic" în viitor.Cel de-al un colectiv se referă la noi polimeri doilea domeniu, abordat împreună e» din cadrul Institutului „Petru Poni“, obținerea și studiul proprietăților unnr termostabili. Acești polimeri tură heterociclică, datorită calităților Ier sit încă de pe acum numeroase aplicații de practic. în diverse ramuri ale industriei.

— Colaborările științifice cu institute 
țămînt superior,

de struc- și-au ga- ordin
învăr 

spe- 
con- 

• ac

de i 
țămînt superior, de cercetare, cu reviste de 
cialitate și personalități de peste hotare au 
tribuit la cunoașterea în lume a realizărilor 
tuale ale chimiei românești ?— In ultimii 10 ani am participat la congrese și simpozioane internaționale unde am comunicat rezultatele cercetărilor efectuate împreună cu colaboratorii mei. Astfel, la congresele de la Praga, Bruxelles, Toronto, în cadrul unor conferințe ținute la Imperial College din Londra, tot în Anglia la Universitatea din Norwich, în Franța, la universitățile din Paris, Marsilia, Nantes, Toulouse și la Institutul de chimie macromoleculară din Strasbourg, în Belgia, la Universitatea din Louvâin, în R.P. Chineză, la Institutul de chimie din Șanhai. In toate aceste conferințe am expus rezultatele originale obținute în domeniul chimiei organice și macromoleculare, obținute la Iași și în întreaga țară. Am avut de asemenea ocazia să întîlnesc nu- ----  cu care de idei chimieimeroși oameni de știință de peste hotare am avut un interesant si fructuos schimb asupra problemelor mai importante ale contemporane.

— Cîteva cuvinte despre munca omului 
ință, despre drumul, uneori greu, pe care-1 
pînă la obținerea unor rezultate evidente.— Cred că experiența învață și ea generează teoriile. Dincolo de munca metodică, acumulativă, în știință există întîmplări peste care poți trece fără să știi, sau... cînd îți dai seama, rezultatele obținute te surprind și te întorci iar să cercetezi. Așa a fost la noi cu ilidele. De la momentul inițial și pînă acum am obținut aici mai multe ilide, compuși organici teribil de activi care, repet, deschid acum porți largi unor căi noi de sinteză în chimia organică.

Interviu realizat de Corneliu DORNEANU

de Ști- 
străbate

Scrisoare din R. D. Germană
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? fi dorit ca pe aceste cuvinte să nu se aștear
nă izvoarele reci ale zilelor albe. Pentru că 
mitologia 'cîmpiilor vălurite ale Malslember- 
gului a stat, în acest noiembrie, sub zodie de am
bră. Am plecat vișin crescut din speranță

— către Nordul mai presus de vîrstă. M-au întîmpi- 
nat case mici, cu ecoperișurile roșii odinioară, cu 
privirile deschise către grădini tăcute. Cercetînd lu
mina nopții, am aflat la Schwerin astrul Alfa din 
Carul Mic, zăbovind in vîrful pinilor de Saxa. Era 
Steaua Polară, la patru sute de ani lumină. Aici, în 
nordul Germaniei, lacurile își înclină apele către 
Baltica. Le-am întîlnit peste tot mărginite de păduri 
înalte și negre. Ramurile le poartă tinerețea pen
tru ultimul popas al culorilor. Așezările se învelesc 
in soarele de amintire văratecă, cu semne de taină 
deșteptate la porțile baltice. Aici se întorc pînzele 
albe și o insulă de albastru trece deasupra ano
timpului. Am rămas mai multă vreme în fața porțe
lanurilor aduse din Dresda, acum o jumătate de mi
leniu și m-au cutreierat ginduri care au fost țesute 
spre a fi citite doar o singură dată. Au încremenit 
izvoarele în pînzele lui Pieter van Laer și Both, în 
timp ce „Santinela" lui Cărei Fabritius, dormitînd 
pe o scîndură, cu uniforma zdrențuită, păzește o 
lume pe care numai arta o cheamă din uitare. La 
primul nivel al palatului ducal din Schwerin s-a 
amenajat un muzeu politehnic ce însumează prin
cipalele cuceriri ale științei moderne; exponatele 
(miniaturi însuflețite de impulsuri electrice) te con
ving că poți produce, printr-o simplă răsucire de 
manetă: energie, fontă, tablă subțire, zahăr, trac
toare. Să recunoaștem că ipostaza aceasta de „homo 
faber" flatează orice vîrstă și orice profesiune.

Farul de la Warnemiinde e împins în mare de o 
cărare de piatră; împrejur veghează, cu sutele de 
mii, albatroșii, — prea mari și prea ursuzi ca să 
mai plutească într-o poezie. Am bănuit că dincolo 
este Danemarca și îngîndurarea lui Hamlet, și în 
inimă mi s-a deschis, curată, o pagină din Bălcescu. 
Auzisem vag, în universitatea din Cluj, despre scul
ptorul Ernest Barlach. Numele său reprezintă pen
tru germani un simbol de onoare patriotică. Prigo
nit de fascism, el s-a refugiat în apropiere de Giis- 
trow. Nu știu dacă atelierul putea fi mai bi
ne așezat decît între fagii uriași, copleșitori de 
demni și de singuri. A dus piatra din Hercinicii su
dici, ale căror creste au fost potolite de furtuni ca și 
cele ale munților Dobrogei — în blînde caravane de 
dealuri cu amintiri de piscuri; ele adîncesc asfințitu
rile cu sfială și cu mulțumire. Și aici, vremea Și-ă 
ascuns o parte din podoabe sub nisipuri. Sculpturile 
lui Barlach definesc și teama și dragostea. Artistul le-a 
însoțit de versuri pe care bătrînul custode, prieten 
nedezmințit al României, mi le citește oficiind pare 
că o nebănuită plecare spre purgatoriu... „Zbură
torii" lui Barlach îmi aduc aminte vorbele lui Goethe 
din „Wilhelm Meister": „Unde sînt de folos este 
patria mea!“ Războiul de 30 de ani își poartă oștile 
de umbre pe coridoarele albe ale recviemului lui 
Wallenstein. Ecourile sînt trezite de acordurile ro
mantice din „Oda pentru bunic" „Seid umschlungen, 
Milionen! Diesen Kuss der 
șați-vă, milioane de oameni! 
întregii lumi").

Lebede negre se apropie 
unor pajure domolite de 
pulsează-n antiteze fastul Sans-Souci-ului, 
de artă care traversează în pas de vals 
Marmora a devenit aici floare de cer și strugure de 
cihlimbar. Văzînd cum a acționat spiritul romantic 
asupra lui Frederic al II-lea, mi-am adus aminte de 
dialogurile ce le-a avut aici Voltaire. Și am cules o 
frunză galbenă de pe brațul Afroditei. Troia și al
tarul ei de virtute au fost aduse de nordicul Schilie- 
mann la Pergamon să ceară veacurile cu imnurile 
Ilionului. Afară, te întîmpină o altă lume; chei de 
bolți sfărîmate, apoi palate de cristal, geometrii în
drăznețe și utile, de vîrstă recentă. Germania de

mocrată se constituie un simbol al victoriei rațiunii 
pe pămînt. V-am propus un drum către nord, la 
Steaua Polară, între timp am aflat că, datorită echi- 
nocțiilor ea își transferă denumirea mereu altor as- 
tre; peste două milenii, visătoarea Vega, acum atît 
de aproape, va sprijini bolta cu un bob de lumină... 

Măreția epică a acestor corăbii călătoare clădește 
pe efigiile iernii destine gotice.

ganzen welt" 
Acest sărut îl

(Imbrăți- 
dăm dan

rie țărmuri, 
putere. La

asemenea 
Potsdam, 
un regal 
metafora.

între Anzi și Pacific
Situata între Anzi la est și un lanț muntos âe .“asta, ^a vest, străjuită de apele Oceanului Pacific, Chile, una dintre țările bogate în resurse naturale de pe continentul Americii de Sud, are o_ suprafață de 741.767 km.p. Pe acest teritonu trăiește o populație ce depășește nouă milioane de locuitori, formată din metiși, europeni și amerindieni.Chile este o republică, condusă de un președinte, care este în același timp și șeful guvernului.Poporul chilian are o străveche civilizație, s-a îndeletnicit cu agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea metalelor; este un popor eroic și mîndru, pentru care libertatea și indepen- dența au. constituit rațiunea de a exista. Mun- tele arid și oceanul zbuciumat au dăltuit firea chilianului. L-au făcut dîrz, l-au obișnuit cu munca grea, l-au călit. Aceasta explică și de ce exuberanța specifică Americii Latine o găsești mai puțin exteriorizată la chilieni.Ideile generoase care au călăuzit lupta pentru libertate a poporului chilian și-au găsit întruchipare și în acte legislative datînd din prima parte a secolului XIX. In 1823 era abolită sclavia și tot în acel an învățămîntul devenea o- bligatoriu.Dar adevărata primăvară pentru poporul chilian a venit cu mult mai tîrziu... De aproape 150 de săptămîni, pe întreg cuprinsul țării, bate vîntul înnoitor al unor rînduieli menite să înfăptuiască aspirațiile poporului spre o societate eliberată de chingile exploatării și asupririi, înaintînd pe calea unor profunde transformări antiimperialiste și antioligarhice, spre socialism, la 3 noiembrie a cunoscut o prin importanța ei, ntul cuceririi inde- guvemului

4

In urmă cu aproape trei ani, 1970, istoria poporului chilian cotitură hotărîtoare, care, p ‘ este asemuită ou evenimentul pendenței politice — instaurarea guvernului Frontului Unității Populare, format din reprezentanți ai forțelor de stînga, cu participarea activă a partidelor comunist și socialist. Victoria în alegeri a acestui guvern popular, cu miniștri din rîndurile muncitorilor, instalarea lui Salvador Allende în funcția de președinte all Republicii Chile au declanșat procesul desprinderii treptate a economiei naționale din imperiul monopolurilor străine și autohtone, în vederea obținerii „celei de-a doua independențe", — cea economică. Dacă independența politică a fost cucerită pe cîmpurile de luptă de la Chacabuco, bătăliile prezentului pentru eliberarea economică și socială se desfășoară cu înverșunare în întreprinderi și în mine, în instituții și școli.Trei ani înseamnă prea puțin pe scara timpului și totuși guvernul chilian, condus de Salvador Allende, a reușit în această perioadă să înfăptuiască mai multe transformări progresiste decît a cunoscut Chile în întreaga istorie a e- xistenței sale. „Revoluția chiliană — a declarat președintele Allende, referindu-se la sensurile fundamentale ale programului ,Unității ,'Populare — își propune să pună capăt exploatării omului de către om și să traducă în viață cuvintele liderului Incas Tupac Amaru care spunea : „Nu vrem ca stăpînii să se îmbogățească din mizeria indianului".Actualele realități, rod al politicii celor a- proape trei ani de guvernare a Unității Populare, în ciuda împotrivirii sălbatice a elementelor de dreapta, marchează înnoiri cu adevărat istorice, care schimbă din temelii întreaga țară. Naționalizarea zăcămintelor cupriferte a avut incandescența unui moment istoric în viața națiunii. „El cobre es chileno" (cuprul este chilian) a devenit expresia sintetică a împlinirii unei mari și vechi revendicări populare. Procesul de „chilenizare" s-a extins și intensificat în sectoare de bază ale economiei țării. Statul a intrat în posesia și a celorlalte bogății naționale — salptrul, fierul, cărbunele, oțelul, cimentul. De asemenea, guvernul a etatizat sectorul bancar. In plină desfășurare, reforma a- grară a dus la exproprierea latifundiilor. Roadele acestei politici se vădesc în creșterea nivelului de trai al maselor populare, în unitatea tot mai strînsă a poporului chilian în jurul guvernului condus de președintele Allende.Intre Republica Socialistă România si Reț- publica Chile s-au statornicit și se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare, întemeiate pe principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în afacerile interne și avantajului reciproc, principii tot mai mult recunoscute în întreaga lume. Apropiata vizită a tovarășului Nicolae Ceau- șescu în Republica Chile va constitui un moment deosebit în intensificarea raporturilor de prietenie, va contribui la întărirea relațiilor e- xistente între cele două țări, servind intereselor celor două popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.
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