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PENTRU PROGRESUL

Inscrise in șirul ev enimentelor care particularizează efigia acest», an jubiliar — al treizecelea an de la Eliberarea patriei, an al celui de-al XI-lea Congres al partidului — lucrările Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României afirmă, odată in plus, spiritul profund democratic al întregii noastre vieți social-politice și economice, caracterul științific al ansamblului activităților desfășurate in scopul edificării măreței opere de construire a socialismului miiltilateral-dezvoltat in Romania. Asa cum s-a afirmat de către diverși vorbitori iu cadrul dezbaterilor pe marginea documentelor prezentate, elaborarea lor. cu participarea . și consultarea largă a oamenilor muncii, a activiștilor de partid și de stat, a oamenilor de știință, a specialiștilor și a reprezentanților organizațiilor de masă și obștești constituie o nouă dovadă a modului consecvent in care conducerea partidului, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovează neabătut principiile democratice ale intensificării contribuției maselor largi la elaborarea politicii partidului și statului, la conducerea societății.Deschizător de largi perspective pentru evoluția prezentă și viitoare a României, proiectul de program al partidului poartă In întregul său conținut .amprenta personalității comuniștilor români, a celui care conduce destinele partiduluț și ale poporului nostru pe calea socialismului și comunismului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, din inițiativa căruia a și fost realizat arest istoric document, deosebit de semnificativ denumit Carta ideologica a Partidului Comunist Român.„Bazîndu-se pe concepția științifică materialist- dialectică, pe învățătura rriarxist-Ienmistâ, programul partidului dă o perspectivă măreață apropierii treptate între clase — în condițiile ștergerii deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală — perspectiva înfăptuirii unei societăți noi. a unui popor omogen al societății comuniste, a poporului muncitor unic, tn această perspectivă istorică, programul prefigurează apropierea continuă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, apropierea popoarelor și mersul lor, într-o unitate tot mat deplină, înainte spre societatea comunistă, care va asigura adevărata egalitate și libertate pentru toate popoarele, pentru toți oamenii muncii" (Nicolae Ceausescu — Cuvîntare la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României).De asemenea, ca și alte documente de excep 1 nală importanță ale partidului, proiectul planulu’ cincinal 1976—1980 poartă amprenta înaltei responsabilități si exigențe comuniste față de destinele României. Materializarea prevederilor^ acestui nou cincinal va marca o nouă etapă, hotăritoare, pe linia dezvoltării armonioase a tuturor județelor, a tuturor zonelor țării. Se are in vedere continua ridicare a eficientei economice, fapt care impune reconsiderarea stilului și a metodelor de muncă la toate nivelele, pentru a asigura o sporire substanțială a eficienței producției și pentru ridicarea rapidă Ia un nivel superior a întregii activități cconomico-sociale. în acest sens, „Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează e- roXcei clase muncitoare — clasă conducătoare a societății noastre — harnicii țărănimi, intelectualității, tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani, de alte naționalități, țineri _ și vîrstnici, bărbați și femei — chemarea de a în- tîmpina cea de a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului cu noi și mari succese în toate domeniile de activitate, de a faee totul ca pe baza dezvoltării eco- nomico-sociale accelerate a țării, a creșterii venitului național, să se asigure un nivel tot mai înalt de civilizație materială și spirituală a întregului popor, progresul și prosperitatea României socialiste11. Chemare rîndurile întregului popor, partidului și al conducerii elan în făurirea unui viitor tate și bunăstare a tuturor cetățenilor țării. Viitor prefigurat în modul cel mai pregnant in noile documente de partid, supuse dezbaterii întregului popor, a cărui deplină adeziune chezășuiește împlinirea de noi și noi succese — trepte pentru o tot mai distinctă și prestigioasă afirmare a României în lume.

Traian SFINȚESCU : ..Constanța'1

GRATITUDINEA 
ARTEI

Cineva a ascuțit un creion și a lăsat iluzia de grafit pe 
ctmpul alb. Presarea intîinplătoare a estompat-o, creind o 
umbră de inserare calmă din care înce să apară tot mai dis
tinct siluete, încleștări dramatice, holocaustul distrugerilor 
unui război pe care il considerăm uitat, schilozi și protezele, 
acele stranii surogate de membre omenești. Sînt schițele 
reporterului de front Traian Sfințescu. In carnetul său ele 
urmează imediat după crochiurile de acasă, de la Marginea— 
Suceava, desene calme, cu chipuri de țărani bucovineni vîn- 
joși și de copii veseli; după priveliști ieșene, bucureștene; 
după notații agere din Italia, Austria, Elveția. Franța... In
tr-un asemenea context, pledoaria antirăzboinică pe care o 
auzim distinct din seismograful creionului silit să surprin
dă avioane în flăcări, răniți în ambulanțe, paragini, e mult 
mai convingătoare. „Pura informație, impusă de funcția de 
consemnare a evenimentelor, s-a dublat întotdeauna la 
Traian Sfințescu printr-o căldură umană a pledoariei pro 
sau contra", notează criticul Ion Frunzetti.

Aliniind picioare de lemn și cauciuc ce-și așteaptă clien- 
ții, brancarde rudimentare, cizme uzate de drum ca niște 
veterani ai campaniilor, căști găurite de schije, creionul ar
tistului protestează cu mijloacele de care dispune împotriva 
masacrului ordonat. Pefuzind prezența omului in cadru și

cu profund ecou in strîns unit în jurul acestuia, angajat cu de demnitate, liber-

CRONICA

porumbeii
Porumbei gingași într-o țară 
fericită în de aur contur 
mingiie aerul si coboară 
în cîmpuri de miere, v-o jur. 
Și acolo bat din aripi, bat, 
îndrăgostiți, de fierbintea țarină, 
ca de un astru purtat 
cu duioșie din mină în mină. 
Și-i vezi apoi dup-un timp 
cum nemișcați în zare 
cheamă un alt anotimp 
ținind in ciocuri izvoare.

Vasile MIHĂESCU

vestire
Pentru cei ce vor veni se-aprind luminări 
galbene precum toamna ce-nmiresmează șura ; 
cuvinte nerostite pe buzele fecioarei ard, 
imne necintate îmi încălzesc făptura.

Iată pămîntul pregătind nașterea 
fructelor viitoare ; de trudă și dragoste-i plin 
o, și cît de românesc mi se pare 
mirosul de piine, ori gustul de vin.

Viorel VARGA

lăsind doar uneltele să vorbească, suferind alături de caii 
schilodiți și de jalea caselor bombardate, jurnalul de front 
al lai Traian Sfințescu rămîne un document zguduitor Și 
dezvăluie fondul umanist al unui pictor lucid. De altfel, anii 
războiului și ai consecințelor lui și-au pus amprenta pe a- 
ceastă retină sensibilă atit de pregnant incit multă vreme 
Sfințescu va fi atras de pitorescul mizer, pe care il disecă 
in amănuntul semnificativ. Abia mai tirziu va fi cucerit de 
picturalitatea luminii răsfrinte pe ape, de frumusețea corpu
lui omenesc bucuros de viață, de noblețea chipurilor în
cordate in muncă. Culoarea lui va ciștiga un lirism rafi
nat, cu un anume dramatism al vibrației majore.

Arta lui Traian Sfințescu are o duioșie confesională, res- 
pirind mulțumirea înțeleptului care nu-i întristat de ceea ce 
nu are ci se bucură de darurile sale, muncește retras și 
refuzînd chiar orgoliul semnăturii oferă colectivității fruc
tele talentului său. Sfințescu n-a trăit din ci pentru pic 
tură apelînd la iartă spre a-i lumina viața aspra și a-l a- 
juta să-și definească aspirațiile. A dat artei totul fără a-i 
pretinde ceva, dar în adîncul ființei lui a crezut în grati
tudinea ei-

Ci. nu s-a înșelat o dovedește retrospectiva pe care Mu
zeul de artă din Iași (prin muzeografa Virginia Vasilovici) 
i-a organizat-o în condiții optime; atît cele peste 200 de 
lucrări adunate cit și excelent realizatul catalog-monografie 
reușesc să comunice posterității ceea ce e valoros în opera 
acestui pictor dispărut prematur și pe nedrept uitat. Expo
ziția merit# a fi dusă mai întîi la Suceava, pe meleagurile 
natale și apoi la București, unde a lucrat și s-a stins Sfin
țescu.

Pînă la urmă, arta nu-și trădează supușii iar recunoștința 
ei tremură o cunună de lumină pe creștetul celui care a 
visat să fure cît mai multă lumină în numele artei.

Aurel LEON
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Poeții ultimului eșalon

In sinteza temeinică pe care o consacră poeziei actuale în Rondul de noapte, Mircea Iorgulescu aduce argumente irefutabile, într-un deplin acord cu adevărul, în sprijinirea unei afirmații mai vechi, insuficient demonstrate pină acum, după care Nicolae Labiș este personalitatea cea mai interesantă (nu și cea mai valoroasă în planul creației propriu-zise, zdrobite timpuriu de moartea tragică a poetului) din toată lirica postbelică. Nicăieri nu am citit rînduri mai exacte de repunere în drepturi, într-un cadru foarte larg, care cuprinde toată poezia nouă, a poetului Nicolae Labiș ca în cartea lui Mircea Iorgulescu : „Lupta cu inerția desemnează o atitudine și numai așa vom înțelege varietatea schimbărilor care au loc în evoluția unor destine literare care păreau a fi, pină la acea dată, cristalizate și previzibile. Pină la Nicolae Labiș, mai ales Poezia — concepută ca instrument accesibil oricui — are identitate, nu și Poeții, care tind mai curînd spre anonimat și despersonalizare prin formulă invariabilă (...); în bună parte, principala formă de existență a poeziei — și a literaturii în general — este, pe parcursul unor ani, decalcul rutinat și perpetuu. Nicolae Labiș este de aceea intîiul poet autentic și original din noua literatură română; în el, revoluția își află primul cîntăreț în forme personale. Excesiva preocupare de „experiment", înțeles ca frică de comun, precum și obstinata încercare de compunere a unor „autobiografii lirice", care se vor manifesta cu frenezie 8—10 ani mai tîrziu, nu își au rădăcinile altundeva" (pp. 44—45). în această perspectivă, Labiș este un inițiator, iar A. E. Baconsky — care l-a contestat violent într o vreme pe autorul Primelor iubiri — apare ca poet care și-a manifestat și în practică „teroarea de rutină". Această „teroare de rutină", iscată de creșterea conștiinței poetice, de „lupta cu inerția", proclamată de Labiș, a condus, paradoxal, la „crearea și instituționalizarea unui fel de „limbaj" comun al poeziei, egal accesibil și adevăraților creatori, și versificatorilor de rînd, care se confundă astfel pînă la completa asemănare" (p. 90). Din lupta cu rutina s-a născut, cu timpul, o nouă rutină. Aceasta, ni se sugerează, se manifestă în operele unor poeți care suportă influențe ce se întind de la Arghezi la Bacovia, la Blaga, Ion Barbu și la „avangardiștii" unor perioade literare depășite. La acest bilanț al influențelor am adăuga și pe acelea, nu mai puțin covîrșitoare, care vin din partea poeților „luptei cu inerția" (între aceștia aflîndu-se cîteva talente remarcabile, a căror originalitate nu poate fi contestată : Nichita Stănescu, Ion Gheorgne, Cezar Baltag, Marin Sorescu) către cei mai tineri. Acestor influențe li s-au sustras poeții cu apariție singulară : Dan Laurențiu, Mihai Ursachi, Emil Brumaru, ale căror volume au devenit repede, la rîndul lor, puternice focare de iradiere stilistică, lărgindu-se astfel sfera manierismului în care se zbate o parte din poezia celor mai tineri poeți. Semnele unei înnoiri reale a liricii, ieșită de sub constrîngerile unor spirite tutelare, îi apar lui Mircea Iorgulescu mai evi dente în scrierile ultimei generații de poeți, din rîndul căreia îi numește pe Horia Bădescu, Mircea Di- nescu, Paul Emanuel, Dinu Flămînd, Adrian Popescu, Ion Mircea.Este incă foarte greu de precizat, cum nu s-a în- tîmplat nici cu poeții „luptei cu inerția", nici cu cei afirmați mai tîrziu, după ce bătălia fusese cîștigată, care sînt speranțele durabile ale ultimei generații de poeți. Nu știm dacă identificarea „unui lirism de esență muzicală", la poeții menționați de Mircea Iorgulescu în capitolul începutul unui deceniu, ne poate îndreptăți, la atîția ani după simbolism, să vorbim de apariția „unei generații distincte de poeți", chiar dacă am adăuga și alte semne particulare, la fel de neconcludente pentru că sufăr de o mare doză de generalitate, putînd caracteriza poeți din toate timpurile și din cele mai diverse curente ; „puritatea și grația viziunilor, expresia subtil „naivă", cu precădere orientată în direcția exprimării unor stări de sensibilitate, refuzul abstracțiunii ucigătoare de poezie, inaderența la poezia—masă de cuvinte, disciplinarea imaginației și simțirii prin cultură" (p. 97). Nici printre poeții premiați de Editura „Eminescu" pe anul 1973 (editura bucureșteană merită toate laudele pentru instituirea acestui concurs anual de debut) nu putem distinge vocea originală așteptată, chiar dacă subscriem la prezentarea elogioasă și judicioasă care li se face în revista „Luceafărul" celor mai mulți dintre ei (v. nr. 29, din 20 iulie 1974). C. Stănescu vorbește cu căldură despre Mircea Florin Șandru, dar nu-1 poate defini altfel decît ca un poet care stă în umbra unor influențe foarte disparate : un „regim de puternică vrajă eminesciană" și „lirismul boemei Iui Constant To- negaru". Carolina Ilica nu depășește, ca noutate, faimosul volum de debut al Măriei Banuș, Țara fetelor, care va stăpîni tiranic încă multă vreme lirica feminină, constituind ispita și obsesia debutantelor. Cit privește sonetele tinerei poete, acestea sînt puse de Dorin Tudoran în legătură de subordonare cu acelea ale Constanței Buzea, iar „plastica imaginilor" este căutată în versurile lui Mircea Dinescu. George Florin Cozma, ne asigură Dan Cristea, scrie o poezie căreia îi „lipsesc notele profund distincte", iar Dinu Adam îi apare lui Nicolae Baltag inegal, pastișeur al recuzitei tradiționaliste și inventator de „locuri comune" proprii, cînd nu este „tutelat" de George Alboiu ! 

(Observațiile aspre ale criticului ne obligă să ne gîn- dim cu îndoială la premiul II pe care l-a obținut, în cadrul concursului amintit, volumul înaltele porți). într-o cronică anterioară (v. nr. 25, din 21 iulie, al revistei) constatam și noi efortul conștient pe care-1 fac unii tineri scriitori, nu lipsiți de talent, de a se încadra in stiluri poetice deja constituite. Nu faeem, în cronica de față, decît să aducem noi ilustrări.Marcel Mureșeanu, autorul volumului Cel din urmă, Editura „Dacia", 1974, nu este un debutant, dar abia culegerea recentă, precedată de două plachete care au trecut neobservate, îl impune atenției criticii. O aluzie din poezia titulară a volumului de la „Dacia" dezvăluie un tropism care-1 pune pe autor in raza de atracție a poeților afirmați în deceniul al șaptelea: „O prietenii mei / acolo unde sînteți lumea e numai fîntîni / și ceruri răsturnate-n havuze, / numai purpură de vorbe-nțelepte. / Strig radule, nechita, a- drian, / și tu nume al soarelui, ana, / am rămas, trebuia Cineva să rămînă. / Dar eu vin, nu mă așteptați / eu vin !“ (Cel din urmă). Filiațiile literare pe care le afirmă volumul Cel din urmă trimit însă către un tradiționalism interiorizat, în care se amestecă ecouri din Blaga. Indiferent că scrie despre sat, despre dragoste sau despre „umbrele trecerii", poetul știe să scoată dintr-un fond de viață ancestral-rurală imagini care trădează o sensibilitate de bun augur : „Ctitori ai pă- mîntului / și ai văzduhului, / cînd săbii ruginite ne trec prin mîini, / cînd, noaptea cîte o dată. / cad la un pas de tîmplă alunecoase bocete de lut. // Se apleacă și acum merii și perii / de sub streașină, / cu călcîiul fac fîntînă în pămînt pruncii, / curat e și nemișcat aburul galben al poamelor. // Dar numai cu ochiul cel dinăuntru / se văd cum trec umbrele vremii / peste noi, peste grădina noastră cea veșnică. /' Nu-i dimineață pe lume / să nu se ridice cumpenele, / să nu stea o clipă în lumină / pînă cînd atingem apa lor neîncepută" (Cumpenele).Corneliu Popel, deși publică de mai mulți ani în paginile revistelor literare, debutează editorial abia a- cum, cu volumul Frații mei blinzi. Editura -Junimea", 1974. Poetul cultivă un ten oracular, enigmatic, care amintește uneori de poezia lui Dan Laurențiu : Cel care vine înalță / flacăra pură a Imnului: / „e-un timp care cere cînt pierdut în uimire" (Un ochi auriu). Partea poetului, care se încarcă cu un vag sentiment de vinovăție, ar fi umilința : „grea mînă pe umărul / Iui grea suflare / în spatele lui și-nainte / durerea aburului / acela greu și sfînt / / mai departe păcatele / cad pe fruntea lui / el cu pură ființă / dez leagă ordinea / universală" (Poetul). Cînd Corneliu Popel se va convinge că imaginile cețoase („Muntele", ..șușaua sublimă", ultima metaforă păcătuind și împotriva limbii literare) îl îndepărtează de drumul adevăratei sale vocații, care e a unui poet na turist, discret și melancolic, va putea să dea adevărata măsură a posibilităților sale. Reținem îneînta- rea naivă în fața naturii nevinovate din aceste versuri : „el va rămîne în lumea / ierburilor fără duh / și va căuta inima / grasă a bursucului / cum mă va privi / și ce va spune / decît că e dureroasă / imaginea celui care / nu vine aproape / de binele florii și / de iubirea albinelor" (Dacă fiul pădurii). De remarcat că și poezia patriotică a acestui poet lipsit total de retorismul romantic se întemeiază pe același acut sentiment al naturii : „dragii mei / dragii mei / unde vor fi acele / stîne ale paradisului / și unde va fi / cîntecul tîrziu / al turmei care pleacă / / întru alegerea darului adevărat / se duc ele / spre mirosul de fîn / cu sfințenie copt / caută-n mulțime / roade ale pămîntului / și ale cerului și ale / apei pierdute" (Deasupra lor plutește).Cîntărețul de sticlă, Editura „Cartea românească", 1974, volumul de debut semnat de Anais Nersesian, este tot o autobiografie lirică a vîrstei în care adolescenta devine femeie. Deci un debut obișnuit pentru poete. Cum experiența poetică se consumă, în astfel de cazuri, mai ales în găsirea imaginii potrivite pentru a nota franc acuitatea unor senzații tulburi, numele Gabrieleî M.linescu și, indirect, al Măriei Banuș, au fost îndată rostite în preajma acestui debut (v. poemele : Sfîrșit de capitol, Baladă, Trecere, Prefigurare, Banală romanță de noapte, Intre ore...). Depășind autobiografia lirică, ajutată de o imaginație plastică remarcabilă, poeta ajunge să comunice, în poeziile citate ca și în altele, stări lirice mai complexe și mai rafinate, în tablouri uneori fantastice : Potret, Pe dig, Acest arbore de noapte, Simetrie, De ziua lor).Poeții foarte tineri reținuți de Mircea Iorgulescu în Rondul de noapte, pentru a ilustra, după o selecție riguroasă, începutul unui deceniu, laureații concursului Editurii „Eminescu", ca și autorii comentați de noi în acest foileton și în menționata cronică anterioară ne conving de existența unor talente promițătoare, ivite în anii din urmă, dar mai puțin de constituirea unei generații capabile să înnoiască lirica actuală măcar cît au făcut-o Labiș și poeții care i-au urmat. Subordonarea lor față de generația lui Nichita Stănescu este încă foarte evidentă, dar s-ar putea ca chiar printre acești tineri să existe steaua sau stelele unei constelații lirice viitoare, cu lumini proaspete, mai strălucitoare. Deocamdată lipsesc semnele care ar putea-o anunța.

PE URMELE LUI
DON QUIJOTE

„însemnările de față se doresc o invitație ia călătorie ; o călătorie în interiorul operei ; la drum cu don Quijote pe vechile lui cărări abandonate"Călătoria anchetă a luj Valeriu Cristea în labirintul romanului lui Cervantes este de-a dreptul excepțională. E o călătorie inițiere, o călătorie din viața romanului în viața ideilor. Capodopera lui Cervantes este re- interpretată dintr-o perspectivă cu totul nouă : Valeriu Cristea a pătruns în viața cea mai ascunsă a romanului. asediindu-1 din toate direcțiile, cu o imensă voluptate a redescoperirilor. Criticul nu citește cj interpretează. El face o operă de creație : epicul și climatul din roman condiționează un stil viu, colorat, cuceritor. Eseul, și în multe pasaje, pare a fi un compendiu liric al romanului, o oglindă în care revedem la scară redusă quijotlsmul. Valeriu Cristea este obsedat de e- xistența și ideile romanului, de „mitul" lui critic. Febra, complicitatea cu care e scris eseul, și, în totalitate, hotărăște destinul unor idei-șoc, al unor idei-apel. Tradus în spaniolă, eseul lui Valeriu Cristea nu ar lăsa indiferentă critica iberică. Valeriu Cristea se întrece pe sine cînd vorbește despre roman ca formă pură a epicului. La temelia solidă a analizelor criticul pune entuziasm, intuiție, talent literar, o neascunsă dragoste pentru idee. Eseul se naște odată cu descoperirea unor teme fundamentale care sînt puse în relație, cu scopul de a surprinde exact specificul romanului : nebunia, dragostea, oratoria, hanul, viața întreruptă, libertatea interioară, personajul ca spectator, dispariția aproape completă a eroului picaresc, scene din viața Spaniei etc. Temele îi oferă lui Valeriu Cristea și o competiție cu vechile idei despre roman. Criticul recreează o o- peră cu intenția de a-i prelungi existența. Putem spune, și fără să greșim, că eseul e tot atît de captivant, ca și romanul Voluptatea analizei este enormă. Valeriu Cristea reușește o dublă performanță : recreează sintetic romanul, ne introduce în intimitatea lui, și ne face cunoștință cu o lume nouă, care trăiește datorită interpretării criticului, ideea de carnaval, de dezabuzare a privirii, o explicabilă și foarte necesară „dezmărginire a conștiinței". Eseul lui Valeriu Cristea e și un studiu comparativ asupra modelului de viață quijotesc, răs- frînt și în alte literaturi ale lumii ; „In familia marilor spirite dezabuzate (în sensul gnoseologic al cuvîntului), Shakespeare, Baudelaire, Tolstoi, Dostoievski, Cehov— Cervantes reprezintă pe Tartuffe. Adevărurile lor — despre om, despre societate, despre lume, Shakespeare și Tolstoi le exprimă cu forță și revoltă, Dostoievski cu exasperare și speranță, Cehov fără ostentație, Baudelaire aproape cu indiferență. Cervantes și le spune pe ale sale cu' aerul că le ignoră, strecurîndu-le abil printre rînduri, ferit, cu o mască de cumințenie oportunistă trasă bine pe față".ExDeriența critică a lui Valeriu Cristea este o experiență a ideilor trăite. Romanul lui Cervantes este văzut ca o „uriașă simfonie anarhică", un „labirint" ; „Don Quijote e un mare roman de dragoste : personajele sale iubesc,- citesc despre iubire, născocesc și înscenează iubiri în chipul cel mai diferit cu putință". Temele romanului devin în viziunea lui Valeriu Cristea, temele criticului : „Don Quijote e un splendid șirag de discursuri înlănțuite pe firul peregrinărilor eroului și pe care a- cesta le rostește pretutindeni, la stîni și la răscruci de drumuri, la hanuri și în palate, în fața unei asistențe u- mile sau selecte, numeroase sau reduse la încăpătorul Sancho : discursul despre veacul de aur și cel despre arme și litere, eele mai celebre, discursurile despre poezie, despre cele „patru feluri de neamuri", în care „se pot împărți toți cei ce se află pe lume", despre libertate, despre cele două soiuri de frumusețe, a trupului și a sufletului, despre trufie și recunoștință, despre război șl dragoste, și altele, de dimensiuni mai reduse, exortații, apologii, diatribe, din care s-ar putea alcătui una din cele mai frumoase antologii ale genului". Epicul pur al romanului se formează din atitudinea personajelor față de propria lor viață. Existența lor cunoaște, mai întotdeauna, hiatul : „Personajele lui Cervantes suferă de o fractură a existenței. Biografia tipică e cea segmentată, tranșantă printr-un eveniment-cheie. Omul se fringe ca o trestie în opera lui Cervantes. Viața sa ia dintr-o dată un alt curs, cu totul neașteptat. Se poate vorbi de tema evoluției catastrofice : omul e acesta și dințr-o dată altul". Toate comentariile strălucesc nu prin frumusețea în sine a expresiei, ca la Nicolae Manolescu, ci prin viața debordantă a ideilor. Valeriu Cristea nu scrie „frumos", ci adevărat, exact, însuflețit ; e un limbaj neanemic, ci vital, spontan, inconfundabil. Valeriu Cristea își creează ideile pătrunzînd fără prejudecăți în labirintul romanului : „Capodopera lui Cervantes e tragicomedia anacronismului, văzut în toate planurile, inclusiv filozofic și religios (...). Romanul lui Cervantes se transformă într-un spărgător de mituri".Rememorăm viața epică a romanului lui Cervantesprin ochii lui don Quijote. Celebrul personaj se bucură în e- seul lui Valeriu Cristea de toate onorurile și de toate observațiile posibile. Existența lui Don Quijote e dejucată : nici o mască nu iese în lume fără ca Valeriu Cristea să n-o recunoască, să n-o definească. Personajul e văzut ca erou. Don Quijote e urmărit cu o tenacitate analitică care sperie. Valeriu Cristea a devenit în acest eseu umbra credincioasă și necruțătoare a lui don Quijote. Modelul tiranizează plăcut imaginația criticului. Cine e însă don Quijote ? El este „parodia critică a unui de- zabuzat, parodie plină de simpatie însă, de căldură, de dragoste, ridieîndu-se nu de puține ori pînă la sublim, dar totuși parodie (...). Don Quijote e un Crist burlesc a cărui acțiune rămîne sterilă". Nebunia lui don Quijote .. e simulată, că el și-o joacă, ca și Hamlet. . .“. Cervantes, prin don Quijote și Sancho Panza, creează tipuri fundamentale de personaje. El „bifurcă pentru totdeauna tipologia romanului". Don Quijote se definește și în raport cu viața hanului, Pentru eroul lui Cervantes hanurile constituie „principalele focare ale intimității", un „paradis al sufletelor chinuite". O singură observație : era binevenită comparația cu venta lui Jar. Potocki din Manuscrisul de la Saragosa. La Mihail Sa- doveanu mirajul hanului primește alte semnificații : hanul e un spațiu unde personajele, prin pocește, se vindecă de umilință.Pe urmele lui don Quijote este călătoria-revelatie a unui critic aliat ideilor, o mică capodoperă de virtuozitate analitică.
Zaharla SÂNGEORZAN



Stema județului Suceava se ridică u- 
riașă pe dreapta șoselei dintre sîn- 
zîiene și mierea ursului, proiectată 
pe cerul sub care floarea soarelui 

măsoară mișcarea luminii, răsucindu-se 
către munți. Există desigur o corelație 
între crugul de rotire al planetariumului 
universal și goana noastră pe Terra. Da
torită zenitului care ne picură neliniștea 
în creștet, același care magnetizează și a- 
cest popor de floarea-soarelui, simțim im
perioasa nevoie de a ne smulge din rădă
cini și a porni după vechea lege a oieri- 
tului: căldura jos, către marea cea mare, 
răcoarea sus, în Carpați. Așa dar, ne a- 
flăm. sub zodia, mișcării. Oficiile de tu
rism sînt sufocate, gările și autogările a- 
saltate, asfaltul cîntă sub cauciucuri. 
Toată lumea circulă, încrucișîndu-se : 

cei cruzi încă gonesc spre altarul soare
lui numit litoral, cei bronzați grăbesc în 
sens invers, spre nordul răcoros.

Iar printre miriști blonde Și prundul 
Moldovei ne întîmpină Suceava cu isto
rie, cu industrie, dar mai ales cu ozon de 
păduri, toate așezate sistematic in blazo- 
nul-scut după reguli de heraldică, formînd 
o prestigioasă și ademenitoare carte de vi
zită. Unde să deschizi acest ghid al dru
meției tind din fiecare însemn se naște 
mintal un drum ? Istoria ne va însoți 
peste tot, toate locurile sînt ale ei, așa că 
la ea acasă nu vom merge anume. Dar 
mineralul ?

Drumul mineralului te conduce tocmai 
sus, pe unde se joacă la fiecare duminică 
din mijloc de iulie Hora de la Prislop sau 
hora celor 4 județe prinse în jurul unui 
pas al descălecării : Suceava. Maramureș, 
Bistrița și Neamț. E vorba de terasele de 
escavație din Călimani, unde milioane de 
metri cubi de steril sînt în curs de mutare, 
descoperind grafica în culori nemaivăzuta 
a rocilor din miezul muntelui iar răsări
tul de soare coboară în peria brazilor pe 
prispe de piramidă aztecă. Escavatoare- 
dinozaur se ceartă cu cerul, arătîndu-i cu 
gesturi largi planșeta genezei minerale sub 
care așteaptă sulful. Dar pînă să răzbești 
sus, în aerul tare al Suhardului și Mestecă- 
nișului, trebuie să faci un popas la Ostra 
și la Tarnița, să urmezi trenuțul mineri
lor și să cobori în „metroul cărbunelui" 
spre a-i cunoaște pe eroii de la Leșu Ursu
lui, pe care îi găsești în ziua de 16 fe
bruarie 1975. Au ei un calendar al lor, 
altfel decît zodiacul despre care pome
neam la început, o scindură albă de brad 
pe care se fac notații cu ultimul bulgăre 
negru extras în șutul respectiv. Sînt a- 
colo socoteli încheiate cu cincinalul ter
minat la 16 mai trecut și urmele unei 
bătălii purtate în adîncurile tainice cu 
perseverență și încrâncenare. E un eroism, 
anonim pe care oamenii cu lămpașe în 
frunte și cu benghiuri de cărbune îl chel
tuiesc clipă de clipă, acel eroism al mi
nutului care în nivelul trei valorează cit 
ora.

— Mișcări cit mai precise, eforturi eco
nomicoase și încordare a judecății, restu-i 
ușor, te asigură Petru Moraru, cel mai 
popular fruntaș în muncă din mină. Mai 
departe vă pot spune ortacii mei. că eu 
grăbesc să ajung la Udești, lingă Bosanci, 
în satul lui Eusebiu Camilar și al meu. 
îmi iau familia și pornesc spre litoral. 
Avem bilete la tren și locuri la Eforie, 
l-am promis fetiței celei mari că-i răsplă
tesc premiul luat în clasa VIII-a cu o va
canță la mare. De altfel, și eu duc dorul 
soarelui, chiar am nevoie de el. Muntele 
te suge, nu-ți dă cărbuni pe gratis. Cînd 
mă întorc e-hei, stăm noi de vorbă!

Bogăția subterană solicită să fie scoasă 
la lumină. Or. ne aflăm în anotimpul lu
minii.

Drumurile Sucevei
între plimbare și cărăușie

Există apoi un drum al metalului care 
ne conduce în platforma industrială din 
lunca Sucevei, sub Cetatea de scaun, la 
picioarele Istoriei, acolo unde parcă se 
zămislesc norii înainte de a fi ridicați cui 
macaraua de cer. Vorbind despre metal, 
sucevenii nu uită să aducă vorba, cu o 
mîndrie nedisimulată , despre „oțelul de 
Suceava" — întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb, cea care îi aprovizio
nează pe voinicii Călimanului. Trebuie să 
recunoaștem însă că mai înainte a fost 
aici Uzina de reparații auto, metalul ți- 
nind să nu rămână în urma lemnului (Com
binatul de celuloză și hârtie). Colectivul 
de conducere format din trei ingineri ti
neri — Toma Gh. director. Șest ac Mihai 
inginer șef și Pentiuc Const — director 
adjunct — a pus totul, încă din primele 
zile de intare în producție, in slujba me
talului ademenit să devină prietenul omu
lui de la volan. Și dacă pe fulgeratele 
steiuri din Căliman ne aflam in Carpați. 
la I.R.A. am pătruns în tainele familiei 
„Carpați". E vorba de peste 1500 repere 
piese de schimb fabricate aici pentru în
treaga economie națională, de peste 7000 
de mașini „Carpați" intrate în această cli
nică de reparații capitale plus vreo 2000 
de motoare similare. Ultima mindrie : 
servo-frina pneumatică, piesă deficitară pe 
plan național.

— Viitorul fiind nu numai al drume
ției auto ci și al cărăușiei de șosea, ne 
spune ing. Const. Pentiuc, uzina noastră 
s-a profilat pe containizare. Fabricăm ma
carale hidraulice de 2,5 tone forță, obloane 
hidraulice pentru echiparea autocamioa
nelor în vederea manevrării containerelor 
și echipăm autocamioane noi cu platfor

Traian SFINȚESCU: „Spre Cetățuia“ Traian SFINȚESCU : „Țăran voitinean"

me basculabile, deci facem totul pentru a 
înlesni transportul rapid, sigur și cit mai 
economicos dl mărfurilor. Acest sistem de 
cărăușie cu volume închise ia o dezvoltare 
amplă pe plan mondial așa incit viitorul 
e al containerului care trece din auto în 
tren, în avion, în vapor și înconjoară glo
bul rămînînd mereu intact.

puncte de referință
Și acum drumul lemnului, derulat in

vers, de la mobila de Suceava, Rădăuți, 
Cimpulung și de la palul de Fălticeni; 

de la hirtia și mucavaua de Suceava; de 
la casele cu cerdacuri traforate și porți 
înflorate cu împletituri sculptate — urcînd 
spre bungeturi de codri carpatini pe lingă 
balada lui Ciprian Porumbescu.

Sub păduri, la Ilișești 
Frate brad să ne trăiești 
Pe sub cetina ta verde 
Eu cu mândra m-oi tot pierde.

Prin grija Întreprinderii județene a coo
perației de consum, Ilișeștii au devenit o 
instituție a drumeției, oferind în cadrul 
atit de pitoresc al pădurilor dintre Sucea
va și Gura Humorului un loc de „aleasă 
delectare" sadoveniană. Dintr-o dată te 
afli în afara timpului, reîntors la bucătă
ria tradițională cu mâncări pregătite pe 
îndelete, cu vinuri anume alese spre a se 
asorta cu specialitățile complexului (mo
tel, camping, stînă). Deschizi geamul ca
merei mobilate in stil bucovinean sau pre
feri căsuța de camping și te afli în brațele 
pădurii. E vama brînzeturilor sau a „frup- 
tului alb“ cum zic localnicii, a cărnii de 

pasăre și a fructelor, prima treaptă a re
gimului estival de munte.

A doua și cea cu adevărat inedită e la 
„Trei movile", în inima pădurilor, pe dru
mul național 17 A Cimpulung—Vatra. Mol- 
doviței — Rădăuți Km 10 intr-un peisaj 
sălbatic cu vedere spre Rarău și Pietrele 
Doamnei. De astă dată poposești la păs
tori acasă, totul fiind autentic și pe linia 
unei tradiții milenare. Colacii copți pe 
vatră însoțesc toate specialitățile de brîn- 
zeturi și miel fript haiducește, iar mămă
liga ciobănească te învață ce înțelegea Ion 
Creangă prin „urs purtat în sin să țină de 
foame". La „Trei movile" îți rămân toate 
părerile de rău că trebuie să te uiți la ceas 
și te gîndești la drumul de coborîre în ar
șița verii. E otita răcoare aici și atit de 
tare aerul incit par încremenite, nesoco
tind legea lui „ora ruit“.

Un popas de tranziție între munte și 
deal pare a fi cel dintre vestitele livezi 
ale Rădășenilor. Un bufet-terasă așezat în 
preajma lacului alimentat de izvoare te 
invită la reverie fălticeniană, cu gîndul la 
N. Gane, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu. 
Anton Holban și — bineînțeles — la Ni- 
colae Labiș. Căsuțele campingului de sub 
copaci par ieșite din penelul visător al lui 
Aurel Băeșu iar undițarii de pe iaz te duc 
cu gîndul la „Nada Florilor".

De-abia la ieșirea de pe plaiurile suce
vene, faci un popas la Hanul Drăgușeni și 
în fața vestitelor sărmăluțe moldovenești 
începi să uiți frigăruile din preajma Mdl- 
doviței. Lemnul însă te însoțește și aici în 
minunatele lambriuri și decorații interioa
re. La barul cu băuturi cosmopolite asculți 
o pereche de americani citind dintr-un 
„compendiu of art“ : „The north of Molda
via, a land of forests and heroic legends, 
has preserved veritable art treasures ne
arly five hundred years old...". Blonzii tu
riști intră în Suceava, noi ieșim.

Uriașa emblemă cu istorie, metal și lemn 
se proiectează peste vegetație pînă. în 
albul camping al fostului han de poștă în
drăgit de Sadoveanu și readus la viață de 
strălucire de către gospodarii de azi ai Su
cevei.

Al. ARBORE

POȘTA LITERARĂ
IOLANDA VIAȘU — Cîteodată și un singur vers este suficient pentru a anunța dacă autorul este printre cej „chemați". In unica poezie trimisă nu am descoperit acest vers. Totuși e posibil ca el să existe în alt text, așa incit — mai trimiteți.V. TĂNĂSELEA — Elanul (de tînăr ostaș) este _ lăudabil, dar versurile sunt prea aliniate, prea stau cuminți în front...CONSTANTIN MIHALACHE — Peripețiile dv. „In căutarea hipodromului" (din Iași), intră în sfera „faptului divers". Din cele patru pagini (care nu alcătuiesc, totuși, un reportaj) rămîne valabilă întrebarea : „Oare cîți ieșeni au încercat să caute acest hipodrom sau cîți nu ar fi dorit ca sîm- bătă după masă să se bucure de peisajul ce-1 oferea concursul ?“ .Vă mărturisesc că si eu aș fi dorit, dar m-a inhibat lipsa de precizie în stil’ a organizatorilor (hipodromul se află „pe șoseaua Iași—Ciurea" !) precum și riscurile unei călătorii cu autobuzul 18. Cum în perioada următoare nu se mai anunță nici un concurs hipic, cum sînteți si în vacanță, căutați în literatură șl în filme poezia cailor. Undeva veți afla și acest vers : „caii în măsele ronțăiau lumină".SPIRU D. DORNEANU — „Nici o slovă strălucită", cum singur spuneți undeva.AURICA MURARIU — Am „verificat poeziile anexate alăturat", sentimentul ce le animă este generos, sunt scrise corect, ceea ce nu înseamnă însă, că stăpîniți „al stihurilor meșteșug".

DUMITRU ANDREI — în genere, locuri comune. Singurele versuri citabile sunt acestea : „Un cer/ de aripi albe / E cerul nostru azj / Mîini calde string la fiecare pas. / E liniște în țara mea".ROD1CA MUSTAȚĂ — Să citim confesiunea ce va făcut-o o femeie „In gara Simeriei" :„Da, donșcară, de ieri dimineață sînt aici. Am venit de la Hunedoara — iar m-a urmărit bărbatu-mleu... și mă întor- săi peste dealuri iară, dar degeaba că tot aici ajunsăi. Că vezi, vreau să pliec... Și mi-o luat actele milițianu. Și eu aștept și toți oamenii de aici așteaptă... că s-au rupt legăturile trenului... și aștept...îmi găsîi fata — are 28 de ani și e frumoasă ! ! Că vezi donșoară, ea samănă cu mine ! Cînd fusese mică au furat-o țiganii, bată-i crucea de țigani, șl tot mi-am căutat fata și n-am găsit-o pînă acu. Și are casă și e măritată... O, și Pădurea Bujorului e frumoasă ! Ce frumoasă e ! ! Dar vezi, donșoară, acolo nu sînt conuri și nu pică pinii la pămînt... nu ! Că n-au de unde, că dacă nu cresc ; dar sînt bujori mulți, se împle locul de bujori din ăia marii și tot colorați !O, donșoară, și ieram mică și mama mi-a zis să dau ocol pădurii de bujori de trei ori, de trei ori donșoară, și să aprind un arbore din trei că voi vedea dacă voi trăi fericită ori amărîtă ca acu...Să vezi donșoară, am avut doi bărbați — cu primul un copil — iar iera prizonier și nu l-am recunoscut ca tat Și apoi vezi, iera prizonier I... Iar ăsta d’acu mă urmărește cînd cu bicicleta cînd cu motocicleta și eu fug și el mă urmărește și fug... da, na ! că nu mă ajunge... Și eu fugeam cu bicicleta odată... Am numai 52 de ani, pe fata mea c cheamă Germena, și e frumoasă, frumoasă !...“V. RUGINA — Nimic nou în versurile din urmă.LADISLAU DARADISC — „Sînt tînăr, ambițios, sensibil. Mai trebuie ceva ?“ Mai trebuie. In Nocturnă, Iți tremură 

există o vibrație a cuvîntului care avertizează că este posibil să scrieți și poezii, nu doar versuri.TUDOR MIHULESCU — Cît privește versurile închinate „Luceafărului", important este să citiți pe Eminescu și să gîndiți întru Eminescu, altminteri „la steaua care a răsărit / e-o cale atît de lungă" pe care mulți au încercat să o străbată (vedeți, în acest sens, antologiile cu „dedicații"), dar și-au pierdut destul de repede suflul..H. IONICA — Ce mai e nou prin Tecuci ?DAN CERNESCU — O afirmare programatică iar nu consubstanțială a eului. Fiecare text pare a fi schița unei poezii viitoare, și implicit a unei „arte poetice". Iată doar un exemplu : „Voi veni simplu / Cu tot ce mă cutreieră / Cu-ntrebătoarea, treaza rîvnă / A celui ce gustă / Spre a se găsi / Spre a ști, spre a fi / Limpede în limpezimea / Miezului tău" (Voi veni simplu).CARMEN FOCȘA — Deși se înscriu într-un cerc restrîns de cuvinte, din unele simboluri fiind de mult stoarsă seva, versurile coagulează, totuși o stare lirică ; „Știu, ne devoră vulturi cu aripi _ aburind / chiar de mă vinzi tăcerii mă voi găsi oricum, / E prea aproape cerul și nu mă mai cuprinde / Să-mi poată ascunde-n faguri polenul meu de scrum. / / Preschimbâ-mă-n nisipul fugar pe care scrii. De care-i plin veșmîntul ce nu mai poți să-l scuturi / Eu nu mai vreau să-ini sape in zodii galerii / Aceleași mîini ce-n mine ucid atîțla fluturi".COSTICĂ IANCU — In primul rînd trebuie să rezolvați chestiunea acordului dintre subiect și predicat. De ce să mențineți aceste două mari puteri ale propoziției în conflict ?MARIA PREDICA — Urcînd sistematic treptele lecturii veți afla că poezia este altceva decît ceea ce scrieți acum.
Nicolae TURTUREANU
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Poezia latină 
intr-o nouă antologie

Creația poetică latină, ciclul de tuluT uman de-a lungul a opt «acurt, const^eun univers de esențe care sta la temelia cUtJni Traducerile din poezia latina cu ^cepat tagaa «tar în cercul junimiștilor, s-au »nns CU gul unui secol, în citeva amoiogu UimUrte U «P<« de aur, alcătuite de M. Herescu și p- Sttti război si în ultimul deceniu, întocmite M_drițoiu 'șl S. Crăciun. Inălțindu-^ amintite, P. btati. el însuși poe <aouâ vo-pe tainele limbii latine, a publicat de curtea O—® lume de traduceri, precedate de UD. studiu mtHXtacB dens și sintetic alcătuit de M. i pa-p. btati a utilizat criteriul cronologi-, uraMMR^ noramic șapte secole de poezie latină. to-M— selectați cu medalioane competente, iar ***** . puse cu note erudite și exacte. limiteazi numai l i lectura poezia or —„logiile didactice, românești sau străine. d l1111.1"” orizontul de cunoaștere al poeziei latine —îmbracă aici vestmint romanesc, pentru prina JSsicii Ennius, Pacuvius, Aceius, P^“ gustanl, postclasicii Lacanus s‘1"“*taJE£ - —Flaccus, Statius sau, in sfîrșit, poeții _, Claudianus, Namattanus. Preferințele ti I flectate in ponderea acordata pc^țlot îndreaptă spre poezia secolului de aur,Jto Horațius, poet din care ne-a darul|ti|l™*~^ M_^ egal in limba română. Pentru sporire»i .toloeici precum și al rolului ș«*u  de poeziei latine, am fi dont sa întîtaun mm-meroase din poezia latina time, sect-*  noscut în literatura noastră. . . _ .. ___Traducerea poetică implică, pi Intre transportul de forme metrico-prcz ~ •_la alta, in cadrul sau in afara unei II l p— semnificatului antrenează inerent . cantului, posibil numai printr-o ccM»aMrt M I tr-un sistem poetic diferit. SistaUMU , ——țfc*latin bazat pe cantitate rindne o netraductibilă in limbile rnoderneeare (■■■»« zodie bazată pe accent. TnutortHMfl »■ _d°sea o echivalare cit mai apropiata • .ce antice, chiar in afara t?* 1*** -gggT-» dar cei mai mulți au renunțat ta ac«» adoptat metrica moderna cu avantajeteși ,Zâ~~« ențele ei. Preferințele pentru metrica consacrată de tradiție, relevata tacă deT. in recenzia la traducerile lui D- < rațius, se verifica incâodată. prin -- llBr_ ta 111 i.b* Stati. ca o cale cu larg ecou J***®"  lui Homer in hexametrele lui Vp» e«*e  iar „odele in metru antic ale .ui <*corectului Platen n-au Încălzit serva mentorul Junimii, deși , qpU.Aj.UI_ avea vechime seculară in patria - -■ --vă, pentru Horațiu. constată acetag_<jual. pîndit traducerea genuni a_ M »rimate", ba mai mult tocă, taqta» C*  ,__s-au compus poezii latine ilmMr uit

Ieșită din „cămara cu fructe.1' a lui Pillat, din Herța lui Fun- doianu, din cazanele de tomate și depozitele de cherestea ale lui Voronca, poezia lucrurilor redescoperă, odată cu virtua- litățile lirice ale obiectelor, universul miracolelor suave. In formulă modernă însă obiectul poetic devine un „punct de vedere", dezvă- luindu-și o semnificație pe un plan mai adine decît al descrierii, acela 
al spiritului. Ceea ce se reține, dî 
pildă, din poemele lui Emil Bru
mam este descoperirea cu totul 
personală a tradiționalismului prin 
codificarea lirică a concretului. Po 
ezia sa nu se realizează din numă
rul enorm de lucruri asociate de o i- 
maginație exuberanta, ca la Voronca 
(deși regăsim aceeași voluptate in 
evocarea lor. in versuri aproape i- 
dentice: „Să recunoști cum fieroe 
in bulion un suflet- (...). Și în ma
giun fantoma trecutului răsfierbe" ; 
-Sa<; aurora clopot de var in 
câni cu lapte-; .Conopidele cit 
omăt întirziat pe boschetele de 
?captc — și sticle cu apă minerală 
morcovii*)  ci. mai mult decit atit, 
este o co.-.fesie sugerată prin aceste 
«biccte. Imaginile lucrurilor devin 
astfel imagini invadate de intropa- 
tie. mai bine zis un mod de a con
feri materialitate emoțîCL La pruna 
vedere șî Xfircea Ivănescu ar îi un 
coleeț ocaj- de otaecte in casc cu 
jaluzele trase și miros nedefinn de 
ierburi -js«-ate De ia universul vo
tași al lui Angbeî și porta la poeme
le saje s—au străbătut msâ distanțe 
coxî.’ Ir.nc.rea aceste: modaîiGți 
lirice, eccnasă ooer ca punct dc 
pSecare. s-a predas prin realizarea 
ii fcMi * cwt c oe ~aV’i «jfii sntrv sLaj*\?ci  
hreâ <sâ m ce fenm a-i spune 
st -i -ZMtci si 2 Late, efect 

*-
Tresei. Fâeocâ de cu-
*îMe. poo* «Mi Imb care inain*

clx caae ăe WK r-an jn pâ-

în mediul studențesc pină azi.Predilecția pentru poezia rimau scurmă, pentru versul alb precum si . vări susținute a metricei antice porz îndreptăți, desigur, să preconiza.—. -- metrice ale poeziei moderne. Să - J u:' minescu a creat „imposibilul*  ir. O«*  și în Mitologicale. impăminteund m_ strofa safică și hexametruL^iar ta Mercur precum și — —— --------  -realizat variante în metru a sigur, „Eminescu este unic" — el _ strofa safică, distihul elegiac fost preluați de traducătorii r.ostn: G. Murnu la Șt. Bezdechi si D M strofa alcaică întîlnim versiuni retajț parte fidelitatea semantică, in oăe.e hc de Al. Andrițoiu. In afară de —.- .r. s*  rimat, tradiția noastră poetică a ratifi _ ____chivalent ritmat, folosit, printre șutau, oe r.deu in traducerile sale din OyiJiu și cnlllwaa. ■tau®"- ziu, de Th. Naum în excepționala yeni—e apCTride exil a aceluiași poet Aceasta ta —ț»zată numai pe ritm, eliberată de cătușe»» Metric» tice ca și de corsetul rimei moderne. tacataMe yta- cătorului să recreeze cit mai aproape, tară «xarih a»- ticipate. ritmul interior al gtndirii poetice ota onțlMt Problema transplantării unui număr de _pate 4latini in limba noastră ridică, fără îndoirii preMeMU unei posibilități stilistice mari în stare șă tattawă ptaCl de receptare diferențiată a unor individl»»IMU_ tinete si depărtate, în vreme. Experiența poetică Îndelungată a lui P. Stati i-a dat poaMBăte» ****** frecvente a unui registru poetic adecvat — tsMMtar cititorului de azi. urmărind „consonanța afeUHă" și „transferul de idei“ care depășesc hotarele unei virtuale traduceri exacte.Aceeași atmosferă lirică, cu puțină vigoare epică, sugerează și versiunea cărții secunde dir. Er ei da iz variantă lui Th. Naum. P. Stati se înrudește temoera- mental cu Th. Naum, excelînd în lirica elegiacă sau ta idilă. G. Călinescu, referindu-se la volumele lui P. Stati publicate între anii 1935—1949 observa : .P Stat: un poet de tipul clasic cu reverie calmă— și desenul timid". Volumele de traduceri anârute în ultimul deceniu confirmă sensibilitatea si mobilitaVa sa i:--’.. îmbogățită cu note de plasticitate și varietate a uneltelor poetice. Expresia sa poetică recrutată t’r’ ?•-•••- cențe normative dintr-o arie largă în timp si scatiu este luminată de aura arhaismelor sugerîr.d dist m.ța în vreme, sau, alteori de neologismul de ef--*  in- cercînd mereu să reconstituie poetic. în variante a- decvate, implicațiile stilistice ale originalului. Traducerile cele mai bune ale lui P. Stati îl situează în vecinătatea celor mai înzestrați traducători români din poezia latină. Prin vîrfurile creației sale de interpret al liricii și satirei latine își îmbogățește cu o dimensiune nouă universul poeziei sale originale, interesante pentru atitudinea horațiană, filtrată printr-un temperament poetic delicat si domol.Volumele de poezie latină traduse de P. Stati — cea mai amplă strădanie românească de cuprindere anto- — reprezintă un act de creație un gol în literatura noastră.
Traian DIACONESCU

porsa -raiuri
K'Crea oo—. Ca<J< și a epistolei Către BjlLatia .i a unor versuri din Ovidias ■

ie greu of
bewaetni — *-*  

G Cosăot si 
rss^L- Pectra 
Lisftad la o

■

aet scrase Ja >SE-ra zăpezii**.  în 
cepe oe obsr: ea o pc^nesxire. infu>

fi TreccKâ. , aș-
aeapt*  / Doarme ca capd pe car
tat i*e  care iseă i—am sems^x ! 

c-nd • ci>’SE. ia nutneli.
"tacă Mânvmoc / Seura. sorixtaCu- 
tae eeaaea de ninsei 1 xccrbcm 
tărerSt de pent r. puna când

os ttaeueiîe nanx ; / dc cocricc**
Tocnoaei. Kindă pavară O vacă 
aocâ de iroo«e ne 2psește din acest-- 
proctamăn aie inocenței, umorul fi
ind și el qxnpliee : „De ne-am putea 
iubi, jupuiți de memorie / ca două 
mere cojite la cina unor / pensio
nar. ridicoli, ca două mari pâsâr 
cu pene căzute / ’oamr.a. peste ma
rea Egee l ca două hieroglife des
cifrat- (Gh. Tomozei. Jupuiți de 
memorie).

Vechile motive: turnurile, gările, 
Cuatinile, oglinzile, clavecinul și dul- 
cețurîie. cafeaua băcanului, ceasu
rile cu capace, vaniliile, șofranul. 
ceainicele și ionatanele sint reînsu
flețite ca elemente cu patină sen
timentală. pentru a figura o lume 
de candoare și alb. Gustul pentru 
decorul de epocă mărturisește exis
tența fluxului liric, predispoziția 
către confesiunea directă, atenția 
captat^ de plăpindele minuni coti
diene închise în părul unei femei,

logică a poeziei latine și cultură care umple

MIHAIL SABIN

in poemele mele

Poete de unde această nevindecată 
ardoare a glasului tău
astfel m-a întrebat un bătrîn fericit 
după ce m-a auzit recitind 
toată noaptea

pentru că în poemele mele 
oamenii sînt fericiți călătorind 
dealungul unui țărm al iubirii 
sunetul verii și-al toamnei 
împarte lumina cei aleși să primească 
ploaia din versuri sînt fructele 
unui ram prevestind sărbătoarea 

marele cîntec mă caută îl caut 
și ardoarea cum spui fericite bătrîn 
este patria care răscumpără zilnic 
urma poetului.

moștenitor

Cel sortit de-o anume vibrație 
necunoscută a arborilor 
să moștenească memoria mulțimii 
transcrie nesfîrșita mișcare 
pe mari bucăți de cer 
investind în cuvinte 
ca pe-un drapel înaripat dragostea 
ca pe-o punte dintre țara de ieri 
și țara de miine inima 
dacă nu va putea stăpîni îndeajuns 
taina din cîntec
tot va rămîne un sunet nemuritor 
o silabă un vis

semn al trecerii sale desăvîrșite 
prin arcul carpatic 
prin poarta sărutului.

MIRACOLELE SIMPLE
în luciul unui șifonier de stejar, în silueta fragilă a cănii cu apă. Cavaleri ai morilor de vînt, poezii fac din vers un instrument fragil pentru a pătrunde în „lumea din oglindă" a lui Lewis Carroll. Tandrețea este însă permanent surdinizata ue autoironie, ca la Mihai Ursachi, u morul îmbinat cu un anume spirit patriarhal căpătînd rezonanța stranie a turației unui motor într o livadă înflorită. Proiecte primă văratice (Mihai Ursachi), compoziție perfect rotundă, trebuie citată ai -i în întregime : „Visul nostru era / (o, din naivitate / nici nu bănuiam că o mulțime de lume / se gîndtse mai înainte Ia asta) / visul nostru era să deschidem / un pension pentru fluturi. / Născoceam felurite metode educative, tu te pierdeai în detalii / cu privire la avantajele orei de dans în formarea / grațioasei deprinderi de a plana prin livadă. / Eu voi preda limbi străine și instrumente ] precum clavecinul, viola da gamba și cornul. / In privința chestiunilor practice să nu avem grijă :/ tu te pricepi / la dulcețuri și din rochii mai vechi, prăfuite, / știi să faci bluze ușoare și colorate ca florile-n mai / / Acesta era visul nostru, să deschidem / un pension pentru fluturi : / și din naivitate nici nu știam / că o mulțime de lume se gîndise / mai înainte la asta 'Această „copilărire poetică", deloc singulară ca tentativă, plăsmuită, dintr-o nevoie de puritate, din i- ~tagini evanescente, presupune un fel de iluzionism cu cuvinte care trebuie să devină ușoare, inchizînc' in cristalul lor concentrate de sensibilitate. Poeziile — un fel de „cântece de parfumat gura1 — sînt e

Traian SFINȚESCU : „Periferie bombardată"

fectul unui joc rafinat, în tonuri stinse, mai mult un freamăt de culcare. Asociațiile insolite dintre o- biecte sînt frecvente. Lucrurile își schimbă identitatea lor știută din- totdeauna pentru a fuziona insolit. Intrigă și farmecă totodată în poezia lui Emil Brumaru ideea că lucrurile au puteri neliniștitoare.. („Mi-e teamă dc o portocală / eai este adîncă și rotundă"). In cazul a- cestei melodii „stîngace și blîndă",. naivitatea este evocată adesea doar- ca un artificiu, în realitate presupu- nînd o adevărată alchimie a cuvintelor și lucrurilor deopotrivă. Ini „paradisul" bucătăriilor de vară o- biectele se însuflețesc : „Pe urniă-am ținut pătimaș la o bilă <le fildeș lucioasă / Cu pîntece mic, ce-mi sărea uneori pîn’la buze / Stîrnindu- mi spre seară dorințe ciudate și * gînduri atît de confuze / îneît măc sfiam să rămîn cu ea singur în casă" ; lemnul doare, fierul capătă*  atributele mătăsii, in apă se bat: cuie, crinul devine un animal fabulos. „Și nimeni nu știe că dînsui (Julien Ospitalierul n. n.) îngroapă pe ascuns / In glastre de flori, ca să. fie parfumul mai fin, patefoane strî A cate". TAceastă „restituire a jocului",, cum ar spune Corneliu Sturzu, se dovedește a nu fi totuși o simplă, jucărie. Miracolul artei — acela de a da gust și cuioare concretului — se împlinește în poezia miniaturală venită pe calea purei sensibilități și care își găsește un Ioc alături de cîntecul de largă respirație, hrănind: nevoia noastră zilnică de afectivitate.
Magda URS ACHE
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întreprinderea de prelucrare mase plastice lași
mplinind acestapeste 11 ani de activitate, marca MOLDO- PLAST a reușit să se impună atît consumatorilor interni cît și externi. Creșterile anuale de producție, precum și ale numărului de sortimente ilustrează o experiență vastă, confirmînd voința de autodepâșire a colectivului. Aflate în plin proces de modernizare și de sistematizare, tehnologiile de fabricație aplicate reprezintă soluții din cele mai moderne. în curînd in treprinderea își va îmbogab gama de sortimente cu noi produse utile sectorului industrial și de consum. Sint ir. pregătire o serie de noi pro duse, cum ar fi '■— plăci din PVC dur plane extruse în grosimi de laI la- 6 mm, șagrenate superficial și adine sau cașerate cu folii de imitații furnir ; -— plăci din polistiren și ABS șagrenate sau cașerate ;— noi modele de covoare din PVC imprimate.Diversificarea producției dc 6 calitate din ce în ce mai bună preocupă în mod constant comitetul oamenilor muncii. în acest sens, s-au introdus în producția de serie noi sortimente. Cîteva din e- le : profil ghidaj glisieră tipII pentru industria de mobilă, șase tipodimensiuni de tuburi din polietilenă de înaltă densitate pentru industria de medicamente, două tipodimensiuni țevi PVC utilizate în industria fibrelor sintetice la copsurile de bobinare. profil jgheab din PVC dur destinai tablourilor de comanda și au toinatizare în industria electrotehnică, folie calandrată pe bază de amestec PVC și BAS folie vacuumabilă transparen tă pentru industria de med: caihente și cosmetice.' Sînt in curs de asimilare, urmînd sg se pună la dispoziția consumatorilor, o nouă serie de recipienți din polietilenă ae înaltă rezistență, cu capacitate de 60 și 100 litri Folosirea unor matrițe modulate ,va permite oferirea

RED.

cipienților cu diferite deschideri a gurilor de evacuare, prezentînd în același timp variante îmbunătățite de prindere. Recomandați în special pentru depozitarea și transportul produselor vîscoase și pulverulente, recipienții se pol utiliza cu foarte bune rezul- de înmuiere și sta bilitate tertate la depozitarea și conser mică ridicată. Z\oui tip de gra-varea produselor leg nule poate fi obț inut în di-îmbinarea gurii de umplere verse sortimente iii funcție dccu capacul permite solicitările ben»cficiarilor :șare caiiianv supenc* transparente, opace1 și nctcxicc.dc recipienții fabric; Un produs cu totul nou.in prezent. Asigurare încă puțin cunoscut de con-derii se face pnntr-u cnmatori cu largi pcrspectivcsistem brățară, in ir tituie gamaintrării noilor recipticni i u; dc tuburi PVC pl<istifiate ar-circuitul economic se vor îm nate ev fire DO’ies T°rice Pro-bunătăți considerabil condiții d 'S’ii se coate uii ’.iza in sec-le de ambalare, depo torul industrial si agricol, latransport a produseloi •ransnortui fluide ■ ■jr sub DreDe puțin timp a inceput in siune. racorduri pneumatice.cadrul atelierului de granu- racorduri hidraulicre. manșoa-lare fabricarea unui nou tip ne dc izolare, grădinărit etc.de granule dure pe baza dc Tuburile prezintâ capoliclorură de vinii după o ractei istici calitati ve ridicate.rețetă originală stabilită de fiind recomandate pentru pre-punctul de cercetare și anu- Siunea dc lucru 4 kgf/cm2 și

me „Granule dure pentru suflat sticle". încheierea cu succes a probelor de testare pentru acest nou tip de granule a confirmat caracteristicile calitativ superioare și anume: grad înalt de transparență, rezistență la șoc bună, punct 
avind o presiune de piesnire de peste 10 kgf/cm2. Tuburile din PVC plastifiate armate înlocuiesc cu succes tuburile din cauciuc. Fiind obținute din material transparent, prezintă avantajul că permit observarea circulației fluidelor în in terior. Materialul din care sînt confecționate permite utilizarea lor un procesul dc foarte lent.Tuburiletate ridicată și se pot manipula cu ușurință, datorită greutății mici pe unitatea de lun-

timp îndelungat, îmbătrinire fiindprezintă flexibili •

i muncitori, tehnicieni ieri de toate specialitâ- re- 1c de de

cu reducerea la a timpilor necesari sitelor. Aplicarea a condus la o îm simțitoare a regi

★Mișcarea de inovații din ca drul întreprinderii a cunoscut un avint deosebit, beneficiind de participarea celor mai bine pregăti;' s> ingin țile, ceea ce a condus la zolvari'a multor probleme gate de mărirea gradului automatizare a proceselor producție. îmbunătățiri con-

- (Structive a utilajelor, aplica rea unor noi tehnologii de fabricație. In total, do la înfi • ințarta întreprinderii s-au înregistrat un număr de 470 propuneri de inovații și invenții din care peste 250 au fost a- plicate. Prin valorificarea a- cestora s-a obținut o eficienții economică postcalculată de peste 10 milioane lei. La mișcarea de inovații au participat un număr de peste 750 sa- lariați.Realizarea unor cordoane de sudură cu aspect comercial și calitativ superioare lâ produsul — sacoșe din polietilenă, mult solicitate de beneficiarii interni și externi, s-a materializat prin propunerea tehnicianului Enescu Anton de la atelierul „prelucrate polietilenă". Autorul a realizat un nou tip de electrod de sudura a foliilor din polietilenă la instalațiile de sudat sacoșe, prin montarea și utilizarea căruia se obțin următoarele avantaje : capacitate de producție superioară, rezistență mărită a cordonului de sudură, aspect comercial corespunzător.in legătură cu îmbunătățire;: calității imprimării la sacoșele din polietilenă, operatorul O prea Valeriu a aplicat un nou sistem de imprimare a foliilor, stabilind condițiile pentru realizarea unor modele cu un înalt grad de finețe, care per mite reproducerea la nivelul exigențelor calitative actuale a oricăror fotoreproduceri, în scopul prezentării într-o formă cit mai atrăgătoare a ambalajelor imprimate. De re marcat cg prin aplicarea pro punerii s-au obținut rezultate bune cu minimum de cheltuieli. Cu rezultate bune se a- piică și propunerea maistrului Constantin Vasile, intitulată „Cap extrudere cu dublă filtrare", sistemul fiind utili zat în special la valorificarea deșeurilor, maximum schimbării propunerii bunătățire mulul de funcționare a instalațiilor de extrudere micșorîn- du-se timpii neproductivi cauzați de schimbarea și curățirea capurilor de extrudere, o- perație care necesită demontarea acestora, curățirea și schimbarea sitelor filtrante.In scopul reducerii importurilor și obținerii unor beneficii suplimentare, un colectiv de energeticieni a realizat o instalație de mare putere pentru pretratarea cu e- fect Corona a foliilor din diverse materiale plastice. în urma rezultatelor favorabile obținute, s-a trecut la generalizarea propunerii ținînd cont că întregul dispozitiv a fost conceput și realizat cu materiale fabricate în țară.Marile evenimente din acest an, a XXX-a aniversare a E- iiberării și Congresul al XI- lea al P.C.R., mobilizează întregul colectiv de la „MOLDO- PLAST" pentru realizarea de noi succese.
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ÎNTREPRINDEREA 
„VICTORIA" 
IAȘI

răspunde din plin 

exigențelor publicului
In aparență orice fabrică pare 

o unitate închisă în preocupările 
ei legate de fluxul producției, a- 
tentă la îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe toți indicii. Desigur, 
că nici întreprinderea Victoria 
— Iași nu face excepție de la a- 
ceastă regulă aflîndu-se angrena
tă în lupta pentru respectarea 
angajamentelor luate. In plus, 
Victoria a lansat către toate în 
treprinderile din municipiul Iași 
chemarea pentru realizarea tu
turor indicilor de plan pe 1974 
pină la data de 23 August, a- 
ceasla în cinstea celor două mari 
evenimente politice in perspecti
vă : 30 de ani de la Eliberare și 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui.

Colectivul de muncitori și teh
nicieni de la întreprinderea Vic
toria înregistrează lună de lună 
depășiri tot mai substanțiale. De 
pildă, numai in primele patru 
luni ale anului a fost realizat 
peste 70 la sută din planul anual, 
iar în prezent se țes ultimii me 
tri pentru 1974. Aceste succese 
se datoresc extinderii acordului 
global la peste 60 la sută in sec
țiile de bază, ceea ce a condus 
la realizarea unor ciștiguri mai 
mari cu 7—8 la sută, folosirii efi 
ciente a suprafețelor construite, 
realizîndu-se creșterea capacității

Magazinul „Gioconda" o carte

de vizită prestigioasă

Se pare că vechea mîndrie a 
lașului, Strada Lăpușneanu, cea 
care i-a furnizat un titlu de ro
man lui Mihail Sadoveanu și a 
fost descrisă în alte zeci de ro

de producție pe metrul pătrat 
De pildă, noua linie a atelierului 
de apretură a crescut capacitatea 
cu peste 15 la sută, fiind elimi
nate strangulările de producție 
la finisaj.

Creșterea producției a condus 
la o mai promptă aprovizionare 
a pieții. Dar, intrucit ne aflam 
la o țesătorie de mătase, deci o 
unitate care e foarte atentă la e- 
voluția gustului public. Intre 
■prinderea Victoria Iași se dove
dește o fabrică deschisă sugestii
lor din afară. Drept care, colecti
vul de creatori lansează mereu 
noi modele. Dintre acestea, vom 
aminti Bistrița imprimat țesătu
ră pentru rochii de stradă și ro
chii de ocazie din fire polieste- 
ricc, un material somptuos, ele
gant și purtabil; Topile. articol 
imprimat pentru rochii, costume, 
din fire de poliester șt acetal . 
Cczara. articol din poliester tex- 
■ urat pentru pardesie de dame • 
Andaluzia fi Lakme din fire de 
poliester text urat utilizate pen
tru cămăși bărbătești, bluze etc

Să nu uităm că țesăturile din 
poliester și poliester texturat 
prezintă caracteristici superioare^ 
au aspect de plinătate, un tușeu 
plăcut, sint ușor lavabile și re
zistente la purtat, calități ce le 
fac să fie deosebiț de solicitate.

mane, ambiționează să revină la 
gloria de arteră care dă tonul 
modei ieșene. De curînd, pe str. 
Lăpușneanu nr. 22 s-a deschis 
elegantul magazin „Gioconda* 1 în

l'T

rare uni oferite produse ale țe
sător iilor de mătase din țară, 
deci și ale întreprinderii „Vic
toria" _  Iași. .Vu e de mirare
câ in scurt timp „Gioconda" a 
devenit locul de intUnire al tu
turor iesencelor amatoare de ma- 

ir moderna com-

/n țexîw

* iți Âț
.Sinaia'. dm /ve «
_Gaby*  in culori de rare. o pe*  
letă extrem de atrăgăze^re. Tot 
aici se pat găsi pantaloni spent 
pentru femei, stofe pentru mo
bilă, materiale pentru plapume 
etc. E magazinul care poate sa
tisface cele mai exigente preten
ții, fiind in permanență foarte 
bine aprovizionat și cunoscind un 
mare rulaj de mărfuri. Un mo
del lansai de „Gioconda" cuce
rește imediat piața și se remar
că prin originalitatea imprime- 
ului și a texturii.

Nici bărbiații nu sint uitați, 
raionul de cravate, fulare, ba
ticuri, oferindu-le un adevărat 
evantai de culori și desene. E 
o încintare să admiri coada de 
păun formată din cravate îmbie
toare și parada baticurilor care 
de care mai încântătoare. Expo

ziția aceasta te reține fără să-ți 
dai seama, încintarea pe care 
ți-o provoacă magazinul fiind 
de fapt cel mai concret omagiu 
adus hărniciei și talentului țesă
toarelor de mătase. Aceasta, in
trucit la „Gioconda" văzînd și au
zind aprecierile clientelei iți dai 
seama de virtuțile produselor 
realizate de fabricile românești 
și in special de întreprinderea 
„Victoria" — Iași.

E o carte de vizită prestigi-

reaixsare * rațele

In clubul 
e prinderea

♦
Zilnic intre orele 1*30  — 19. 

iar lunea intre orele 12J0 — 18. 
puteți mingiia cu privirea ulti
mele noutăți sosite la „Giocon- 
da“. delectindu-vă ți auzul cu 
cântecul țoptit al mătăsurilor 
desfășurate pe tejghea. S-au a- 
dunat in rafturi toate culorile 
grădinilor ți minunatele desene 
născute de imaginația creatori
lor. „GtoeondtT e o pledoarie 
pentru frumos, pentru elegan
ță. pentru originalitate. E toto
dată o autoritară impunere a 
materialelor realizate din sim
bioza firelor de mătase cu cele 
mai variate fire textile.

Prin „Gioconda", ajungem 
„Victoria", această cetate a i 
gurilor fără odihnă pe care 
stăpinesc fete in halate pa 
late. Supranumită pe bună di 
late „fabrica tineretului", 1 
toria își are ritmul ei de m 
că, un ritm al vîrstei infh 
rate, entuziaste, totuși maturi 
ceea ce privește responsabilii 
Agerimea degetelor tinere c 
pe harfe de mătase bucuria
a munci, dind țării tot mai r 
te țesături cu emblema reuș

tineretului de la 
Victoria — Iași 

i de artă plasi
■ezători literare, seri de po

seral e de remarcat u 
cult pentru frumusețile

i intrucit tineretul care r,
cește aici se consideră veșni 
-lu)ba producerii frumosului 
Victoria, întregul colectiv e 
twri de nucleul creatorilor, 
.bonnd pentru ca orice 

sortiment intrat in războai
:e din toate punctele de ve 

eușv.â. E o solidaritate
:■-jare ce "xplică succesele 
-gistrate lună de lună in a 
- fabrică și bunele apreciet 
■are se bucură produsele

Așa clar, prin „Gioconda". 
gazinul eleganței, spre ulti 
țesături livrate de Intrepr 
rea „Victoria" — Iași, fa 
Hărniciei tinere.
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uvintul ca mijloc de evocare, yi 
cuvintul ca expresie a adevărulu-' 

• iată două extreme sub arcul că- 
" rora s-a scrsi mereu teatru dra
maturgie, dindu-se curs unei chemări 
care nu a fost numai literară, dar care 
a lăsat urme în aria largă a literaturii 
însăși. Evocarea se face astăzi, uneori 
emoționant, alteori întristător de ca 
duc, istoria (reală sau fictivă) fiina 
propulsată, pe scenă în haine de dom 
nitor sau în travestiuri ca acelea im
puse de regulile activității clandesv ■ 
ne. La fel, se încearcă și astăzi încăr
carea de adevăr a verbului scenic Ș’ 
tensionarea prin adevăr a conflictului
dramatic, scriindu-se și în manieră de 
teatru documentar, și potrivit canoa
nelor teatrului de parabolă, sau cu vie 
lența teatrului de demistificare, așa cum 
l-au practicat înaintași deveniți glo
rioși, in ciuda deosebirilor de structu 
ră și de convingeri (adică Brecht și Ic- 
nescu). La această ultimă categorie aș 
menționa un alt fragment dintr-o piesă 
de Mircea Ghițulescu: „Astăzi avem in
vitați" (revista Echinox) și comedia in
tr-un act: „Sentim..." (sau jocul cu sti
cle goale) de Ștefan Oprea (Cronica. 414 
1974). Mircea Ghițulescu. cum am mai 
afirmat, scrie cu precizie dacă se poate 
spune astfel, dialogurile sint de auten
tică teatralitate, o discuție aparent ba
nală despre coperta unei cărți deztă- 
luindu-se ca o analiză incisivă a reai- 
țiilor degradate dintre un sg| fi o 30- 
ție (Vera și David). Ulterior, la apari
ția partenerilor, dialogul face loc unui 
soi de canon dramatic CV era și Mari- 
neasca, pe de o parte. Jean fi David pe 
cealaltă), punctele de incidență marCtnc 
zonele in care nici o ipocrizie nu mai 
e posibilă. Personajele lui Ștefan Oprea 
sint tratate cu o convenționalitate cău
tată, se string sticle („borcane, caraf-.. 
șipuri, clondire de toate măsurile fi 
formele" — sint depozitate in scenă), h 
se încearcă sunetul. Vn personaj, Bă- trînul. va marca momentele evoluției 
celor doi : Cum era mort după ea 
sticla goală ii suna / Tiri-diri-<i<mM- 
apoi: D'n băiat. demult odaia. / S-a îndrăgostit dc-o fată. Tiri-ăin-dam—. a- 
chiziția de borcane depinzând de stare? 
sentimentelor ce-i leaja. dezleagă. • pune și readună pe Mfefc Ji Flora, pe 
Jean, și Louise. Dezvoltarea acțiunii ur
mează regula oglinzii, cu aerași con
venționalism căutat. menit să exprime 
condiția de fapt a acestor personaje u’e 
comedie. Tristă comedie, bir.e scrise, cu 
stăpinirea reală a limbajului specific 
la care a făcut apel autorul.

O comedie. între timp devenită pre
mieră (dar sub alt nume), publică, f 
Vasile Rebreanu : Sutiene pentru călugări (Tribuna, 899 și urm., 1974). Dacă 
satira nu ar ajunge aiit de repede^ în 
zona gratuitului fși chiar a vulgarității) 
am rămâne cu imaginea unei piese des
pre o cooperativă agricolă din Transil
vania (autorul insistă pe comicul lim
bajului, în replică la piesele oltenești 
ale lui Gh. Vlad) în care se petrec fap
te demne le Ilf și Petrov, și se povestesc 
(ca vițuri, glume adică) întîmplări reia 
tate de Faptul divers al Scînteii sau 
de cronica judiciară (povestea transpor
tului găinilor. însușirea ouălelor rezul

late in timpul transportului — cu sta 
ționarea peste noapte, e știută și râs 
știulăDar, după ce autorul ne a 
rată, priatr-un procedeu autentic Iile 
rar, felul in care se petrece fenomenul 
automatizării vorbirii ca reflex al dezu
manizării personajelor (Dumitru repetă 
stereotip: „Da. desigur, nu. Da re
plică de raport la telefon), el nu ma: 
stăpânește nici personajele fi nici ac
țiunea. întregul iuind aspect de schec*.  
cu țărani intirziați. Satira lovește peste 
tot. nu mai înțelegi exact care e ținta, 
lipsa de gust năclăit șt e întregul. Din 
fericire, in drum spre scenă piesa a mai

O altă premieră, acum deja preluată 
de cite ta teatre din țară, a prilejuit un 
text mai recto, dm care autorul a pu- 
blicct fragmente (in Tribuna). al iui 
Iosif Xaghiu: Intr-o singură seara (re- rrste Teaj-ul a publica: versiunea inte
grală). Drumul piesei spre scenă a fost 
lung (acest tip de drum, cum a seri- n-esfl. rămine încă prea lung-. dar nu e 
rău nici ața. căci s-a probat că nu c 
coroa de un text circumstanțial. Iosif 
Nagniu c consecvent atit in subtextu’. 
filosofic — discutind ce înseamnă sub 
raport moral. absențele din viață, indi
ferent cine si ce le determină —, cit și 
in tonalitatea pieselor. Caracterul ăe 
autenticitate al scrisului său devine 
astfel evident. Citind, la rîndul meu, aș 
spune că piesa lui se rezumă la versul 
lui Saint John Perse: „Dacă nu. era co
pilăria, ce era atunci și astăzi nu este" 
(pe care-l amintește Oniga). Da. pentru 
că așteptindu-l pe cel ce i-a fost tova~ 
răș de luptă, Mircea Onofrei se arată 
a fi, in felul său, un produs al acelei 
lupte, iar Oniga, de cînd apare, un al
tul. ipostază a unei dezvoltări mai am
ple, și ca atare atit de contradictorie 
Este piesă de revelații la un cap de 
drum, cu durități de neconformism 
(frumos personajul Petre), cu slăbiciuni, 
mascate decent, sau convertite în ima
ginea neașteptată a unui comporta- 
ment-limită, el însuși o armă de apă

rare. Oameni de aceleași convingeri 
căutînd mai bunul din ei, unii defini
tiv rămași în urma propriei lor vieți 
alții încercînd să se stăpînească in mo
mentul cînd au încetat să fie atit de 
importanți cit știu ei că pot să fie („și 
această inimă... și această inimă mai 
supusă și mai sălbatică și mai exte
nuată decit o mătură roasă, de cora 
bie"). Cumplită trebuie să fie, la Iosif 
Naghiu, nostalgia poeziei.

In revista Teatrul, care-i publică pie
sa „Menajera", cineva se întreabă de ce 
teatrul lui Alexandru Sever e aproape 
ignorat, cînd autorul a reușit să publice 
un volum (cu 3 piese) la Editura Emi- nescu. Mărturisesc, după lectura textu 
lui, că nu l-aș propune spre montare 
(ceea ce nu înseamnă că el nu va fi 
prezentat), deși calitatea scrierii, în si
ne. mi se pare indiscutabilă. Se intim- 
plă ceva cu acest autor, anume el scrie, 
îmi face impresia, silind drama să ia 
forma unui adevăr prestabilit, acesta 
însuși chinuit, artificios. „Menajera" 
este o piesă in tonalitate Mihail Sebas
tian, cu un conferențiar de matematică 
(Ion Aurelian Rebedeu — exact pină la 
detaliul cu cuantele, in ce privește ter
menii de specialitate), desenat după 
toate regulile, implicat brusc intr-o ac
țiune tangentă la mișcarea din. ilegali
tate. Tot ce se petrece e demn de un 
act dramatic — o denunțare, remuș- 
cări, complicate justificări și, mai ales, 
complicate consecințe. Ce vrea piesa 
inu rămine neclar, chiar dacă, repet, am admirat replicile (căutarea menaje
rei fi episodul introductiv cu doamna 
Mălincioiu. dialogul sec cu inspecto
rul—). Dacă in alte piese se mai spune 
uneori .nevasta e inamovibilă" (cum 
adică ?). sau pactul curativ al muncii" 
'arăți, cum adică ?), aici „să deturneze 

orice bănuială" nu e numai nu neolo
gism jolosit ncscenic in dialog.

Iu același număr al revistei Teatrul se publică și textul, premfat la con
cursul de scenarii pentru teatrul ra 
diofonic și de televiziune. : Personali late pentru concurs, de Comeliu Marcu 
(parafrazez: piesă pentru concurs1) 
Premiera a avut loc la T.V. Mă abțin 
de la comentarii — oricum, scena in ca
re scriitorul, tinărul timid Onțoiu, ii 
abordează pe secretarul de partid 
„vreau să scriu un scenariu despre cea 

mai de seamă personalitate a uzinei...' ) 
putea fi și introducere la o piesă sati
rică despre documentarea autorilor. 
Cursul pe care îl ia acțiunea e altul, 
Corneliu Marcu propune, in termenii 
teatrului actualității, o dezvoltare de 
interes moral (și nu numai) autentic. 
Chestiunea ce mă procupă e alta. Cum 
a fost posibil ca direcția estetică a tea
trului, — document, deci a teatrului 
faptelor autentice, să dea naștere une1 
dramaturgii ce imită teatrul document ? 
Chestiunea e de ordin principial. Prin 
teatrul-document autenticul intra in 
artă opunindu-se contrafacerilor. îmi 
tarea lui. mimarea duce lucrurile la 
consecința lor, convenționalismul, ste 
reolipia. Infuzia de viață sfîrșește prin 
a fi una de clișeu. Ori interesul pentru 
actualitate, și transfigurarea sa artisti
că e cu totul altceva.

Mihai NADIN

cartea de artă

Cintau trubaduriiMuzica evului mediu este muzica monodiei, a expresiei simple, profunde, decantate de orice artificiu exterior, o muzică redusă la esență pe care Doru Popovici in ultima sa lucrare „Arta trubadurilor" reușește să ne-o apropie. Cartea se impune în primul rind prin verva stilistică și în, al doilea, prin surprinzător de bogata documentare. Metodic din fire, Doru Popovici a epuizat toate sursele apelînd la literatură, istorie, pictură și bineînțeles la muzică spre a ne convinge că „dominată de măiestria trubadurilor și a truverilor, muzica evului mediu semnifică noblețea întunericului și a luminii, călătoare în eternitate. Arta trubadurilor exaltă un climat elegiac, sobru, este e- chilibrată ca un raționament" și, de aceea, e utilizată de Doru Popovici spre a convinge în special tineretul să aleagă din ea atitudinea față de viață și patriotismul. In privința aceasta, ultima recomandare a autorului este concludentă : „ascultînd cîntecele lor extatice, cîntecele iubirii ascunse în suflete delicate ca rouă, să nu ne izolăm de viață, ci, dimpotrivă, să ne întoarcem mai viguroși la ea și să ne îndreptăm — cum ar spune Marin Sorescu — către „ziua șiroind de vise..."După schițarea cu dezinvoltură a cadrului geografic șl a epocii istorice, autorul intră in tema de specialitate : muzica evului mediu, cea care preia în mod creator coordonatele muzicale ale antichității, dezvoltîn- du-se pe cele două coordonate, laică și religioasă. In felul acesta, urcă spre măiestria trubadurilor și a truverilor lăsînd la o parte aspectul literar al existenței lor și ocu- pîndu-se de caracteristicile muzicale pro- priu-zise. Discursul muzical modal s-a născut din vechile game bisericești împletite cu cele populare, mai puțin austere. C’i al ■ te cuvinte, „arta trubadurilor ni se prezin tă ca o fuziune sonoră, echilibrată și originală, între cîntecul gregorian și cîmccul popular" indiferent dacă e vorba de cîntece istorice, dramatice, de dans, pastorale, de curtoazie sau religioase. Ramificațiile artei trubadurilor îl conduc în Franța, Germania, Anglia, Italia, Peninsula Iberică... iar ca influență >n arta noastră e citată „Blestemul bardului" de Uhland tradusă de Șt. O. Iosif „Arta trubadurilor a influențat multe, foarte multe compoziții, cărți, picturț sau sculpturi celebre. In folclorul tuturor popoarelor au apărut trubaduri vestiți, autori de opere inspirate in care orizonturi cu Iimpe • zimi de infinit sărută pămîntul. Esența simbolului trubaduresc este binele ; nu se poate nici iubi, nici cînta, nici crea, decit stin- gînd urile și apropiind popoarele", scrie au torul. In susținerea acestui fir conducător, Doru Popovici își propune o sultă de portrp ■ te, începînd cu trubadurul Guillaume de Poitiers, duce de Aquitania și terminînd cu Wolfram von Eschenbach, poet, cîntăreț șl oștean din grupul Minnesăngeri.„Arta trubadurilor" confirmă că Doru Po- i'ovici știe să îmbrace chiar studiul de spe cialitate în haine de largă accesibilitate, cultivînd un stil spumos, cu trimiteri în cui tura generală, și incursiuni ce dovedesc o bine -ensibil'tate literară.Astfel, după anterioarele sale volume „Don Carlo Gesualdo principe de Venosa", „Cîn- tec flamand" și „Muzica elisabethană", cu acest omagiu adus artei trubadurilor Doru Popovici continuă seria unor foarte necesare studii de muzicologie. I. NEAGU

Galeria „Cupola“ lași

ION SĂLIȘTEANU
Pictura lui Ion Sălișteanu ni se impune prin decizia ei. Odată găsită matricea stilistică, fiecare lucrare nouă, fie ea un simplu crochiu de excursie documentară, fie o e- boșă, fie — mai mult — pînza definitivă, va avea marca deciziei, va fi scutită de ezitări și de prolixități. De urmărit, ca prim indiciu, tușa alertă care apare acum peste tot, chiar și acolo unde lucrarea se compune tematic și figurativ, tușa aceasta este de o siguranță impresionantă, ea contribuie în mare măsură la structurarea generală, strălucește și sprijină. Tema se localizează, de ordine, într-un sîmbure figurai — capul meșterului Manole — iar pe măsură ce alunecă centrifugal, elementele figu- rale se sublimează, dar nu vaporos, ele sînt tușe late, a- lerte — și prin aceasta transparente și luminoase — cu un program constructiv foarte riguros. Geometria lor este impecabilă. De altfel, în multe pînze lipsește pină și nucleul figurai, toată sarcina construcției revenind acestor tușe. La început, în ani, Ion Sălișteanu își pregătea decizia cu rîvna dar și cu poticnirile răbdătorului laborant. Chiar și după ce a trecut de faza cu pictură îm- păstată, deși structura devenise alta, mai abstractă și mai clară, tușele întîrziau în tratări suprapuse, se voiau, probabil, așa cum se și remarca atunci, imitații ale striu- 

rilor de pe scoarțele populare. Mă rog ! Sugestia aceasta poate fi urmărită și acum, și chiar este profitabil artisticește a ne gîndi la sorgintea de natură decorativ-popu- lară a tușelor, în sensul unei preluări de frumoasă tradiție, care și la alți mari artiști, la cei dinaintea războiului — Ștefan Dimitrescu, Tonitza — au determinat particularități de stil, dar este necesară, pină la urmă, aflarea unei motivații cit mai particulare, cît mai apropiate de specificul picturii lui Ion Sălișteanu. Motivația, ni se pare, este în acest moment al creației sale evidentă, ea își întemeiază datele pe gestica dominantă a operei, pe ritmul în care este concepută și executată. Ne interesează mai puțin sursa, cît modalitățile de aplicare, ne gîndim mai puțin — dacă nu facem biografie, și nu vrem a o face acum, într-o expoziție pilot — mai puțin deci la preluările din țesăturile populare, cît la ceea ce ni se pare extrem de elocvent: Sălișteanu este un gestual de factură muzicală, un geometru liric. Am spus totul ? Cred că da, deși diagnosticul riscă totdeauna să scape simp- tome care în timp pot determina ele însele evoluții noi.Numeam expoziția pilot, avînd în. vedere intenția ei inițiatică. Ca într-un laborator, atelier etc. Și nu o inițiere oarecare. Sălișteanu nu vine numai cu schițe care premerg sau pot premerge marea compozție, apologet al artistului care gîndește și se cultivă, care gîndește despre arta sa dar și despre a altora, care acumulează datele meseriei dar și ale umanismului, acest apologet al artei noi, revoluționare, vrea să arate publicului său — acum cel ieșean, încă puțin confruntat cu experiențele de substanță ale artei moderne — că nonșalanța pînzelor mari, a compozițiilor abstracte supradimensionate, nu e fructul facilului. Desenele lui, de observat, sînt ale unui desenator, ale unui meseriaș care a trecut prin etape, meseriașul a ars el însuși etapele, într-un cuvînt s-a profesionalizat superior.Toată expoziția este un act de probitate profesională și umanistă. Un act decis.
Val GHEORGHIU



Corelarea intereselor sociale și individuale în condițiile făuririi socialismului în țara noastră — proces istoric ce se desfășoară sub conducerea partidului comunist — constituie o activitate complexă și de durată care se dezvoltă continuu, o dată cu transformarea vieții economico-socia- le, cu evoluția de ansamblu a noii societăți. Transformările de esență în plan politic, economic, social, ideologic, moral etc. au implicat, în mod necesar, și re- voluționarea raporturilor dintre interesele sociale și cele individuale — așezarea acestora pe baze socialiste și comuniste. Fiecare treaptă nouă în edificare:, societății noastre socialiste, ca- racterizîndu-sc prin profunde transformări revoluționare produse în viața materială, în relațiile sociale și în conștiința individuală, a constituit totodată și un nou nivel în realizarea — pe temeiul dreptății și echității socialiste — a concordanței dintre interesele generale și cele individuale.Instaurarea puterii politice a clasei muncitoare, aliată cu țărănimea și alte categorii de oameni ai muncii, lichidarea proprietății private asupra mijloacelor de producție și făurirea noii proprietăți socialiste, desființarea oricărei forme de exploatare și asuprire a omului de către om, aplicarea principiilor dreptății și echității sociale, repartiția după cantitatea și calitatea muncii, acordarea și garantarea tuturor drepturilor pentru formarea și afirmarea multilaterală a personalității umane etc.— toate aceste ample acțiuni revoluționare au determinat transformări calitative atît la nivelul societății, cît și al individului, fă- cînd astfel posibilă, în mod trep tat, opera de corelare a interese lor.In acest context economico-so- cial nou, în care dezvoltarea pro -

Corelarea intereselor in societate
prietății socialiste asupra mijloacelor de producție a determinat afirmarea unor noi relații de producție și raporturi sociale, s-au întemeiat în mod necesar — ca atribute definitorii ale socialismului — o nouă poziție, un nou statut și un nou rol al oamenilor muncii în sistemul producției materiale și al vieții sociale în general: o nouă poziție— în sensul egalității tuturor membrilor societății față de tipul de proprietate care este socialist în întreaga economie: un nou statut — în sensul că prin poziția ce o dețin în societate, produ • cătorii au drepturi și îndatoriri corespunzătoare muncii lor în dinamica noilor raporturi economice, sociale și interumane; un nou rol — în sensul că fiecare om al muncii este, la locul său de activitate, atît factor al pro ducției, cît și factor de decizie socială.Pe baza noului tip de proprie tate socialistă s-a realizat dubla calitate a oamenilor muncii în societate: de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Acest fapt de importanță fundamentală — întemeiat pe transformarea radicală a însuși mecanismului producției și a înseși funcției sociale a activității de producție, care prin o- biectivele sale exprimă țelurile vitale ale întregului popor —. a adus cu sine o nouă situație socială și, implicit, individuala a calității de om al muncii. G- 

mul fiind factor de decizie socială, în măsura în care produ ■ ce pentru societate, participînd la înfăptuirea progresului istoric, produce și pentru afirmarea deplină a propriilor țeluri, ca expresie a necesităților și intereselor sale personale.In virtutea noilor relații de proprietate asupra mijloacelor de producție, care au generat schimbări de esență în planul tuturor relațiilor sociale, la teme iia organizării întregii activități în societatea noastră se află prin cipiul dreptății și echității socialiste. Acest principiu este pre zent cu necesitate in domeniul realităților materiale al noii societăți, concretizat in dezvoltarea planică și proporțională a e- conomiei socialiste, in repartizarea teritorială rațională a fort-, lor de producție. în preocuparea permanentă pentru omogenizarea societății, prin apropierea dintre sat și oraș, dintre munca fizică și cea intelectuală etc., acțkxund totodată și în sfera relațiilor sc ciale și a raporturilor mtera.ia- ne, de la sistemul distribuirii ac tivității sociale, la repartiția tunurilor destinate consumului maselor. Realizarea dreptâii: si chității socialiste este asigurată, la nivelul practicii soc:al-:stjri ce, de noul cadru al vieții sa cial-politice, de noul sistem ec conducere și organizare a soce. tații, bazat pe democrația socialistă, care determină pamctpa rea întregului popor, a tuturor oamenilor muncii la cocdtxerea la elaborarea și înîapcmrea p£a nurilor de dezvoltare- 

socială, la ampla acțiune de așe zare a relațiilor sociale pe principii comuniste de muncă și viață.întregul proces revoluționar al edificării societății noastre se desfășoară în lumina politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, relevînd rolul de forță conducătoare al partidului, care acționează pe baza cunoașterii profunde a realităților concret-istorice specifice țării noastre, în concordanță cu in teresele vitale ale întregii na- țitmi. Politica partidului repre- zintă o îmbinare organică, pe temeiul centralismului democratic, a conducerii și muncii colective, asigurînd o unitate indestructibilă intre partid și popor. Aceste principii, ființînd la nivelul conducerii superioare de partid, se manifestă în toate domeniile de activitate ale societății și la toate nivelele vieții sociale. In a- cest context, conținutul intereselor generale se definește ca expresie a dialogului permanent (finire colectivitate și membrii săi. Se impuls*  subliniat faptu’ efi in societatea noastră, pe te- mriri proprietății socialiste — a cărei înflorire reprezintă izvorul banfatării și fericirii maselor populare, efiprășia valorificării âepCinc a repari tații, energiei și talentelor lor. a implinirii perso- nalrtățn -zmane —, însuși noul scatxa social al oamenilor mun- du care coastă în dubla îor ca- inate de producători și proprie tar: a. mijloacelor de producție, se aP.i într-un continuu proces 

*) Economia întreprinderii (conducere, optimizare, analiză), Editura Academiei, 1973.

de perfecționare. In acest sens, consiliile și comitetele oamenilor muncii, adunările generale ale salariaților din întreprinderi și instituții constituie forme și modalități specifice ale conducerii și muncii colective. Măsurile privind creșterea rolului organizațiilor de masă și obștești, al o- piniei publice și al controlului obștesc —- funcționînd în întreaga noastră viață socială, reprezintă un cadru real de afirma • re a membrilor societății în dubla calitate de producători și proprietari, de manifestare a fiecărui om al muncii ca factor de de cizie socială. Instituționalizarea acestora constituie modalități ale conducerii și muncii colective. Aceste realități oferă, prin conținutul lor dinamic, noi premise și noi coordonate pentru realiza rea unei și mai strînse împletiri, în perspectivă, între interesele generale ale societății și interesele personale ale oamenilor muncii.Intrucît în orînduirea noastră totalitatea relațiilor sociale, de la cele de producție pînă la cele interumane, sînt bazate pe criteriul determinant al muncii, a- cest fapt conduce la posibilitatea realizării unei coincidențe reale între interesele sociale și cele in d'ividuale, la corelarea intereselor tuturor oamenilor muncii. Societatea noastră socialistă și-a propus drept țel, pe care îl tra-f duce cu consecvență în fapte.’ crearea unei noi baze sociale de producție în care dezvoltarea individuală nu este în contradicție cu interesul colectiv deoarece a devenit propria sa cauză. In a- eeste noi condiții istorice, dezvoltarea generală nu presupune limitarea dezvoltării individuale, ci se sprijină nemijlocit pe ea, dinamizînd-o spre creație, într-un efort general de progres social si de afirmare a personalității u- ■.nane.
.Mircea DRAGOMIR

cartea științifică

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Problemele economiei întreprinderii, in literatura de specialitate din țara noastră, constituie încă obiectul unor preocupări re- strînse. Evident, abordarea aspectelor macroeconomiei reprezintă o necesitate fundamentală, mai ales în perioada de formare și dezvoltare a economiei socialiste unitare. Cercetarea sistemului economic de ansamblu nu exclude, ci dimpotrivă, necesită studierea profundă a părților sale componente —, întreprinderile în calitatea pe care o au de organisme complexe productive și sociale.în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Toate forțele trebuie îndreptate spre întreprindere, spre proiectare și cercetare* 1.în acest context, elaborarea lucrării E- conomia întreprinderii *),  de către Sectorul de cercetări economice al centrului de științe sociale din Iași constituie o contribuție importantă la fundamentarea teoretică a proceselor ce au loc în întreprindere, la elaborarea unor instrumente de cercetare și influențare a activității practice. în cadrul problematicii abordate în acest volum un loc important îl ocupă tratarea semnificațiilor conceptelor de întreprindere socialistă, prin prisma manifestării sale ca organism ce poartă amprenta legilor și principiilor economice ale sistemului economic în eare funcționează. Sublinierea locului și a rolului întreprinderii în cadrul economiei naționale, este rezultatul analizei caracteristicilor întreprinderii socialiste, comparativ cu cele ale întreprinderii capitaliste. Firesc, problema este privită și cu referire specială la acele teorii contemporane care urmăresc estomparea deosebirilor esențiale, de conținut, dintre aceste întreprinderi.Un capitol important al cărți} îl constituie elaborarea și tratarea unor modele de optimizare a unor procese ce au loc în întreprindere. Astfel, analiza componentelor

cheltuielilor de producție La nivel microeconomic a condus la elaborarea mcitorcategorii de modele economiceAplicarea acestor modele are in vaiere ansamblul condițiilor tehnico-matenaie in care se desfășoară activitatea Ln'.repmtoeru.. structura cheltuielilor generate oe activitatea productivă, modificările survenite in a- ceastă structură în raport cu ranaya cantitativă și calitativă a producției. Prin apucarea modelelor propuse se urmărește ea un anumit volum de producție, care necesita un volum determinat de resurse julaje. forță de muncă, materii prime, mijloace financiare), să fie realizat cu cheltuieli cit mai reduse.Pe baza unui contract de cercetare științifică, prin aplicarea unui studiu de optimizare a duratei reviziilor generale a utilajelor de producție și a resurselor de forță de muncă, este tratată metoda de a- nalizâ (ADC/R), fundamentindu-se teoretic aspectele ridicate de studiul aplicat in întreprindere.Un model de optimizare a particularității de originalitate, este modelul folosit pe baza metodei arborelui minimal, care este orientat spre stabilirea modalităților de reducere a consumurilor de materii prime, de materiale și de manoperă in construcțiile de locuințe.Un loc distinct este rezervat problemelor metodologice de analiză economică și anume, analiza econometrică a funcției de producție în întreprindere, cu scopul repartizării și utilizării raționale a resurselor întreprinderii. Sînt abordate funcția cererii și coeficienții de elasticitate ca instrumente în sprijinul conducerii întreprinderii de a cerceta piața, de a orienta desfacerea produselor și producția însăși.Autorii lucrării au reușit să aducă contribuții esențiale la definirea' conceptului de întreprindere socialistă și să deschidă orizontul cercetării în acest important domeniu al teoriei și practicii economice. Se poate conchide că Economia întreprinderii constituie o prezență remarcabilă a autorilor ieșeni în literatura economică de specialitate.
Gh. MACOVEI

MEMORIA 
LOCURILOR IEȘENE

.Memoria locurilor ieșene", lucrare apărută recent sub auspiciile Comitetului de cultura și educație socialistă al județului Iași, este mai mult decit un simplu ghid turistic. Autorii, Aurel Bejenaru și Elidia A- grigoroaiei, cercetători inimoși, sinceri admiratori ai orașului de pe șapte coline, a- bordează afectiv materia, depășind informația seacă — proprie ghidurilor obișnuite — prip evocarea caldă, adeseori entuziastă, a intimplărilor și semnificațiilor „memorate"’ Jbstanța fiecărui obiectiv turistic, prin sub. mierea mesajului pe care-1 transmit acestea contemporanilor și posterității, prin trimiteri la surse bibliografice aferente, sau prin evocarea unor legende cu circulație mai largă sau mai restrînsâ, în special cînd e vorba de unele localități din mediul rural. -Memoria locurilor ieșene" este, de fapt, un titlu programatic care desemnează intențiile formative urmărite de autorii lucrării. Dorind să releve cititorilor cele mai elevate obiective de interes turistic din județul și municipiul Iași, ei încearcă, totodată, să le transmită și propria lor admirație, entuziasmul lor pentru ele. In acest scop se apelează la diferite mărturii, dar mai ales la scrierile marilor noștri clasici. Către Iași — de pildă — se poate merge pe drumul urmat de Ion Creangă : „De la codrul Pașcanilor, unde împreună cu Zaharia lui Gîtlan. în căruța lui Moș Luca harabagiul — Nică al «Amintirilor din copilărie» își simțise înstrăinarea «hotărîtă cine știe pentru cită vreme», prin Blăgeștii popasului de noapte pe «prispa unui rotar» și, mai departe, prin Tîr- gu Frumos și «Podu Leloaie», cum spunea Ion Creangă, drumul spre Iași mai este legat de biografia povestitorului și prin aceea că la Prigoreni avea să se stingă din viață tatăl său, Ștefan a Petrei".O dată pomenit, numele Prigorenilor constituie, la rîndul său, un bun prilej de a vorbi despre Ion Neculce și despre împrejurările în care a fost descoperit mor- mîntul cronicarului în satul său de baștină, Prigorenii Vechi. Relatările au, așadar, aerul unor divagații continue prilejuite de parcurgerea itinerariilor propuse de cei doi autori : „De la Mircești la Tîrgu Frumos1', „Spre curțile domnești de la Cotnari, Hîr- lău, Deleni", „De la Ruginoasa la Pașcanii lui Sadoveanu", „Către Iași pe drumul urmat de Ion Creangă". In cadrul municipiului Iași, prezentările se fac, de asemenea, 

pe trasee din care spicuim: „Urcind dea- la Copou", „Strada Cuza Vodă", „De - t țața romanească la Casa Kogălniceanu", -In Piața Unirii", „Piața Palatului Culturii*.  .Spre Zlataustul lui Ionel Teodorea- .-.u*.  .Nicoiina", „In cetatea lui Hefaistos", -Pe la mănăstiri", „Spre Repedea și Dobro- aț“ etc. Drumețind imaginar cu vizitatorii lașului, autorii semnalează vestigii ale trecutului îndepărtat, monumente de arhitectură și statuare, instituții de știință, cultură și artă, așezăminte de interes social- economic și politic, locuri de agrement etc., pe care le comentează peripatetic, rememorând împrejurările în care au apărut, evenimentele pe care le evocă, oamenii de seamă implicați în existența lor și vorbele memorabile rostite de aceștia în legătură <u ele.Oraș cu tradiții prestigioase în toate direcțiile vieții spirituale și cu o dezvoltare multilaterală fără precedent în anii socialismului, lașul a impus celor doi autori a- bordarea unei mari diversități de domenii: istorie, literatură, filozofie, artă, știință, tehnică, urbanistică etc., de unde au rezultat unele inadvertențe. „Muzeul de istorie a Moldovei, de pildă, cu cele trei secții ale sale (feudală, modernă și contemporană)", are, de fapt, patru secții : veche, feudală, modernă și contemporană ; Octav Băncilă se mută în casa din Păcurari în 1905, nu in 1907 ; George Topîrceanu împușca șobolanii cu arma de tir, nu cu cea de vinătoare ; „arhitectul Johann Freywald" este, de fapt, arhitectul Gustav Freywald ; Pinacoteca nu a fost instalată în localul vechii universități înainte de 1860, ci în 1860 și va rămîne aici pînă în 1879, cînd se mută în casele lui Constantin Theodor Ghica de la Copou, nu la Academia Mihăileană, unde va fi instalată abia în 1895, ș.a.m.d.Semnalăm, de asemenea, unele exagerări, cum ar fi, bunăoară, aprecierea că „Arta modei" este o construcție „splendidă și tulburătoare", sau că „dangătul dominant", care vestea în 1887 solemnitatea inaugurării mitropoliei, s-ar fi datorat „marilor clopote făcute „de însuși" Veniamin Costache". Dar, atît exagerările, cît și inadvertențele, semnalate sporadic ma} sus, vor putea fi evitate în viitoarele ediții ale lucrării, adîncindu-se cercetarea, sau solici- tîndu-se sprijinul unor specialiști în domeniile pe care le abordează aceasta. Pentru că, răspunzînd une} necesități de mult resimțită, la noi, „Memoria locurilor ieșene" se va difuza — credem — într-un timp relativ scurt, ceea ce va impune reeditarea ei, eventual în condiții grafice ceva mai onorabile.
Claudiu PARADAIS
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Mamaia
Ceea ce a realizat în primul rînd, ac

tuala ediție a Festivalului național de 
muzică ușoară de la Mamaia este, în 
principiu, o curajoasă înaintare în zone 
tematice alteori foarte rar și neconclu
dent frecventate. Intenție onorabilă, ca
re se cere apreciată ca atare, chiar da
că în concretizarea ei n-au lipsit alu
necările spre locul comun melodic si 
spre textul cel mai la îndemînă. Ex- 
ceptînd cîntecele premiate, diversitatea 
de stil s-a făcut prea puțin simțită, com
pozițiile înscriindu-se in perimetrul me
ritoriilor elaborări, capabile doar să re
liefeze amintita intenție, dar nu și să o 
pună în mod elocvent în valoare. A- 
preciind deci masiva prezență a com
pozitorilor de muzică ușoară în planul 
creațiilor legate de cele mai fierbinți 
și actuale năzuințe ale poporului, re- 
flectînd efervescența unei spiritualități 

umane mcjor angajate, nu putem să nu 
observăm că din cei aflați la startul 
acestei ambițioase competiții, puțini 
ș-au dovedit capabili să răspundă im
plicatelor ei exigențe. Motiv de reflec
ție, rezultatele dobîndite, premiile a- 
cordate, fiind un stimulent pentru o mai 
profundă considerare a problemei. Depă
șind în mod hotărît stadiul banalelor 
romanțiozități de duzină care sufocau 
pur și simplu orice expresie de autenti
că sensibilitate, înaintăm, odată cu a- 
cest festival, într-o altă zodie a muzicii 
ușoare, care nu o exclude pe prima, 
dar cere o acordare majoră a cintecu- 
lui la diapazonul dominantelor pateticei 
noastre existențe. Din care perspectivă. 
Mamaia 1974 devine un necesar punct 
de reper, bornă menționabilâ pe dru
mul unei plenare, multilaterale af~ —ăr

Bibliografie

Liviu Rebreanu

Serviciul bibliografic din cadrul Bi
bliotecii centrale universitare lași ne o- 
feră o nouă bio-bibliografie, de astă 
dată privitoare îa Liviu Rebreanu. Au
torul ei, L. Gavrilescu, a recurs la ma
terialul existent în fondul bibliotecii ș 
la unele trimiteri bibliografice. In aran
jarea operei și a referințelor generale 
s-a utilizat sistemul cronologic iar re
ferințele asupra operei alfabetic, după 
titlul volumelor, iar în codru! fiecărei 
opere tot cronologic. Lucrarea e com
pletată cu atît ce necesarul indice ce 
nume.

Lucrarea alcătuită în c-stec Adună' 
generale a Asociației s’^eeeco' » 
România constituie un îndreptar de pre
cisa și cuprinzătoare : — rere la izvoare

a muzicii noastre ușoare.
Drum a cărui parcurgere câ

continuare probitate profesională e’<=~ 
și perseverență. Capitole cu u“ c~*e-  
ciabil număr de pagini albe pe core 
abia urmează a fi scrisă zzâ z z z
noua istorie a muzicii noastre ețMxe- 
In care soliștii vor fi ei preze-- z 
ințeles pe măsura meritelor și a dfatMte- 
tei lor individualități. Funcție si «o de 
substanța și 
zițiilor care, 
si răsplătite, 
îcrise. Mai

rlipsi acel discernămînt critic, proprie ori
cărui demers estetic. ndeos-»c z~z z 
cesta își înalță ștafeta c -<r= : oe 
ta cam lesnicioasă pe core o 
uneori termenul de .

Să-i aplaudăm dec: 
amintindu-le obligat:' e 
in. continuare, tot mai c

fi

» linși

de o fi

Eveniment cultural
Editura Minerva c scos do sob ti 

în condiții grafice 'e~*c-:c:  « a 
volume din OPERE de Lueor Boța 
diția este întocmită de fico
Dorii Blaga, iar Cariatei 
semnat de Șerban GoafiteBR. Bfitetai
cum este conceputa acntei de
finitivă, seriozitatea co com» • flooe «Ar
borată, ne îndreptâ|este «fi v«d«OB 80 
ea, și mai mult decât ie sceac 
Fundații, un evenuoeat atibvwL Sftte 
publicate în volumele I fi pooML 
conform «testamentului edtond*  dfae S 
august 1959, al poeteloL C«MMb» w- 
lume, în curs de apariSe «r cxc*-r?or  
traduceri din literatura «iteăMKMM flpe***  
zie, proză, teatru), porrie papohod 
to log ie), proză Cwtze ~

lucrări filozofica, foajapitete Ba pppm
trilogii conform oce-’« r • ••*-.
corespondentă etc
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>

După apariția foiletonului de rfed*4»i  trecută, am fost agresat (nou «r spuoue câne M1* 
eu) cu zeci de telefoane. Bu. de pe Ia o jnî •*-  
coace, au început să-mi sosească gt xristarete. 
Care de care mai înfocată fi ceftenueUu ■
pur și smiplu m-am speriat cM puemt M •- 
nergie și vorbe mari fi proteOe fi oftaturi se 
pot invîrteji peste mormtntul cefei ce « 
echipa de Divizie A Sport Club Bucă*  .’ Dv. si 
alegem citeva fragmente:

• „... după cum se știe. i aport ul abserr&O- 
rului federal C. Ardeleana a menționat cu s*  
novați pentru lovirea arbitrului pe b&fcdau 
Munteanu și Sinăuceanu. Attt. După cucide*-  
tul cu arbitrul de linie, bătaia a devenit ge
nerală și... reciprocă. Dar n-a fost sancționat 
nici un jucător dinamovist! In schimb, au a- 
părut pe lista suspendaților, Voinea. Margasoi*.  
Volmer (scoși din fotbal pe cite doi ani), antre
norul Rădulescu (3 ani.'). Toți cei adăugați pe listă de către Comisia de disciplină n-au avut 
nici un amestec in episodul (regretabil fi con
damnabil) molestării arbitrului — fapt pe core-l 
atestă de altfel și raportul observatorului fe
deral. Dacă toți acești fotbaliști au fost sancțio
nați pentru lovirea adversarului. înseamnă că 
cei in drept n-au văzut (ori n-au voit să vadă) 
decit jumătate din numărul pumnilor distribuiți 
pe stadionul din Bacău. Jumătatea ... localni
că !“

• .. .Ion Catargiu. chemat la ședința Comi
siei de disciplină, nu este sancționat. Pe culoa
rele Federației, Florea și Sinăuceanu (suspendați 
pe cite doi ani) pling, iar Catargiu ii consolea
ză. A doua zi, jucătorii se urcă in trenul de Ba
cău. După plecarea trenului. Catargiu deschide 
ziarele cumpărate in Gara de Nord și constată 
cu stupefacție că... între timp a fost sancționat 
și el. Tot cu doi ani suspendare !“

MOMENT
Expoziții

Retrospectiva loan L. Cosmovici a fost 
montată la Muzeul de artă din Vaslui. 
Cu prilejul vernisajului, duminică 23 
iulie cri. a avut loc, in prezența orga
nelor locale de partid și de stat, o șe
zătoare iiterar-muzicalâ la care și-au 
dat concursul poetul George Lesnea și 
criticul de artă Aurel Leon.

♦
In ziua de 24 august se deschide la 

Galeriile de artă modernă Kopp din 
Weîsboden (R. F. Germania) expoziția 
Petre Hirtopeanu. Pictorul a selecționat 
ee’e mmî reprezentative lucrări (peisaje, 
flori, natură statică).

♦
- cod'- schimbului de experiențe pe 

-e de școli populare. Secția de arte 
p^sbee a Școlii populare de artă din 
Sbâu c deschis o expoziție de pictură și 
g-aScă îa holul Bibliotecii municipale din 

ca răspuns la expoziția organizată 
de ieșeni la Sibiu.

De ase-!»eve Școala Populară de
Ană efia lașă (casa Viorica Balan) cin- 
saesae ce’e două mori evenimente poli 
5ee • perspechrâ printr-o expoziție o- 
-ro; de arte c est; ce la Casa de 
ruftară a S'“*d :‘ccte’o- lași.

TOP-CRONICA
R.Tv. IAȘI 29

— Secția română —
1. Atlantida (Legendele Sarmi- 

secetaaeO — Experimental Quar
tet ; 2. Fină departe — Nicky Do- 
ror-.-~tn ; 1 Orașul — Eduard Țo- 
r-ei-- - r Ifiriu-ta —

Diacoeescu : 5. Legendele 
firului — Azur; 7. Distratul — 
■Ung ; X FMurea l-a gonit — Ro
gi gt Negru; St Fffi soarelui — 
Sfinx ; M. Dansul codrilor — 
Fboentx

— Secția străină —

UWItB

Implicațiile psihosociale 
ale actului căsătorieiDupă cum se știe, unirea prin căsătorie determină modificări morfofuncționale, metabolice, masive schimbări în echilibrul neuroendocrin. Se impune deci tinerilor candidați la căsătorie o perfectă sănătate fizică și mintală. Dar examenele medicale o- bligatorii nu spun deobicei totul. Sînt unilaterale, adesea incerte, formale. O anumită sensibilitate pulmonară, neuropsihică, cardiovasculară, mai puțin sesizabile la un control sumar, trebuie depistate și tratate la timp, pentru a nu deveni factori generatori de conflicte conjugale. Existența în alte țări a unor institute de informare pentru tineri, pentru mamă și copil, a unor universități pentru părinți, favorizează aplicarea diferitelor testări genetice și de personalitate ale tinerilor in perspectiva căsătoriei, și o educație sexuală competentă. La noi, nu totdeauna universitățile populare acordă atenție- unor prelungiri adecvate pentru părinți și tineret iar testele speciale nu s-au instituționalizat într-o formă oarecare. E suficient să ne referim la acei tineri care practică încă jocul „de-a căsătoria". Există astăzi reale posibilități de stabilire a paternității, dar obligația de a da un nume copilului nedorit nu implică și nu garantează fericirea căminului astfel întemeiat. Iată de ce căsătoria nu mai poate fi redusă la o simplă formalitate, ci trebuie să se sprijine pe considerarea factorilor obiectivi și subiectivi implicați. Printre aceștia, vîrsta contează cu prioritate. Chiar 6 diferență mică de vîrstă determină azi diferențe de concepție și, respectiv, neconcordanțe de preocupări, sentimente, idealuri. Realizarea profesională și socială are de asemeni valoare în actul căsătoriei. Am întîlnit în marea citadelă industrială a lașului tot mai mulți tineri căsătoriți, lucrînd la aceleași războaie și a- bataje. Munca le-a oferit prilejul să se cunoască plenar, să se admire și să se respecte, să decidă o bună selecție.Sub aspect moral-estetic, afectiv, căsătoria presupune o u- nitate de gînduri și sentimente, de pasiuni și aspirații, o adeziu-; ne etică și emoțională a candidaților la căsătorie. Cum se obține această adeziune ? Iată-i înaintea ofițerului Stării civile : „Cetățean..., accepți de bună voie și nesilit de nimeni să iei în căsători? pe numita ... ? Răspunsul vine grăbit sau evaziv ... Da ... Și întrebarea se repetă pentru parteneră. Discutam cu un grup de tinere de la Fabrica de confecții : Doban Ana, Tudose Georgeta, Buema Ana, Tomigeanu Doina, Rotaru Ana, cîte semnificații și nuanțe psihologice, afective, are acest răspuns : „Da“.Iată de ce propunem noi înființarea unui institut de mariaj, care să rezolve toate problemele dificile legate de actul căsătoriei, al familiei, la nivel de sistem educativ, instituțional. De altfel. aceasta este și părerea majorității persoanelor chestionate de noi asupra posibilității de pregătire a tinerilor pentru actul căsătoriei.

psiholog M. HODOROABĂ

1. La Melancolie — Sheila ; 2. 
Waterloo — ABBA ; 3. The Puppy 
Sand — David Cassidy ; 4. Si — 
Giglio la Cinquetti : 5. Harlem 
Song — JOrgen Dm ; 6. On My 
Life — Jimmy Cliff ; 7. Let It Me 
Me — D. Roussos ; 8 Ma — Rare 
Earth : 9. The looker — Steve 
MOr Band ; 19. Mais je t'aime — 
Mară» Lafoeec
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• ---- Mțc aatic in oalele fatbaluhâ nostru :
Hargascn șt Vcimer a» fost snsperdați fără a 
fi cze-nefi tn fața Comisiei de disciplină ' In 
v~na ocnzcțiUo- dznamoristnhii Din*  cure

în ședință, -olul p-ocu-omuui de ocazie, 
vei dot fotbaliști smt suspendați pe doi ani. 
Nmeni i-a fost interesat să-i asculte, nimeni uu amtn^t vechiul principiu audiatur etaltera pars.. Deed Dm*  a cerut ca Volmer jt 
'dargasotn să fie suspendați, onorata Comisie 
i-a snj-pendet. Așa. pe încredere “• . - - - -'-jJpendttreu terenului este o sancțiune 
indrepcată —soi ales împotriva spectatorilor. Ca- 
-e n-a*  păcătuit cu nimic. Ba. mai mult, n-cu 
reacționat nici atunci cind dinamovistul Dinu a 
făcsc către tribună acele gesturi obscene pe care s*  le-am mai văzut niciodată pe un teren de 
sport“.• .Toate instanțele din lume pedepsesc acte
le premeditate mult mai aspru decit pe cele spon
tane. Mistificarea de la Pitești a fost un act pre
meditat. început de către conducerea clubului ți 
ft-ializat in teren, de către jucători. IV*  numai 
că respectivii jucători n-au fost sancționați, dar. 
drept recompensă, li s-a făcut un cadou de două 
puncte (..Cum este posibil așa ceva T“.Am ales, din consistenta. corespondentă pe 
tema naufragiului băcăoan. doar paragrafele 
care înfățișează fapte. Concrete, evidente, veri
ficabile. Ele ne-au întărit convingerea că inci
dentele de la Bacău s-au judecat in pripă și cu 
regretabilă părtinire. Mă întreb ce s-ar fi tn- 
tîmplat dacă Sport Club Bacău ar fi jucat a- 
tunci nu cu Dinamo București, ci cu Politehnica 
Iași. La fel de aspre și de cîșe ar fi fost hotărî- 
rile Comisiei de disciplină ? Aud ?

M. R. I.

pe coperta cu .Colț alb*  — Maestru român al paletei ; 4. Exploatare trotagană de cărbune brun — Persoana din acuarelă !... — ț» altele : 5. Nalbă decolorată ! — Deșertul Roșu din peninsula Arabiei — Cățeii albi ai pâmintului (reg.) ; 6. Dukas Paul, compozitorul lucrării lirice „Ariana și Barbă Albastră" — Acuarelișt băcăuan; 7. Săgeata albastră*  — Pe jumătate bleu 1 ; 8. Localitate norvegiană — O. P. Roșia de Secaș, jud. Alba (pi ) ; 9. A dăruit «am—il«w scenei «Oleandrii roșii" — Compozitorul liedului ^boară-al nopții negru flutur*  pe versuri eminesciene ; 10. A obține fOntă aibă sau cenușie în stare fluidă — Acordă cuvfntul la___masa verde!; 11. Livada Albei — Distins prin-Semnul roșu al curajului*.VERTICAL : 1. Casa cu .Trandafirul roșu" ; 2. Schiță de colorat — A arăta pietre colorate ; 3. Nouă trepte muzicale — Cufundat in beția albă ; 4. A filosofat la „Zidurile roșii" (103&—1101), (3 cuvl — Olga Bălan ; 5. Intrind albastru în continentul negru — Insulă tn Marea Egee. celebră prin exploatările de marmură albă strălucitoare ; 6. Inventatorul cromolitografiei (1797— 1S34) ; 7 Jon Albu — Peisaj cu albedo 0,073 — Verdele bradului ; «. A pierdut o .Floare albă*  găsită de Sandu Boldureanu — Mare stea albă din constelația Lebăda ; 9. Violeta Rugină — A disoărea aoele : 10. Firul alb al neadevărului — Vestitul oraș r.evr- a’, bronzului ; 11. Mare port la Marea Galbenă — Jocul culorilor.Dicționar : STO, VRO.
Viorel VÎLCEANU



Noutatea
Și 
permanența 
canzonieruluiProdigioasa bibliografie Petrarca — însumînd lucrări de ordinul sutelor, în mai toate limbile ■— relevă că ilustrul aretin nu a lăsat indiferentă nici o națiune. In ciuda vastității scrierilor, omagierea poetului la cei 600 de ani de la moarte nu poate anula spiritele în tentativa de a reînnoi sau adăuga reflexe noi înțelegerii primului mare umanist, care a trăit acut, cel dintîi, contradicțiile epocii moderne și a deschis un drum nou poeziei lumii.înaintea lui Petrarca, anticul Catul celebrase deja, ca interpret al propriilor trăiri, frumusețea fizică a iubitei, grația și seducția spiritului ei, qîntase iubirea ca flacără care devorează, „ca beție fizică ieșită din adîncul misterios al materiei", exprimase cel dintîi cu o luciditate dramatică celebrul „odl et amo“, acel conflict dintre duplicitatea sufletului care vrea și nu vrea, care iubește și urăște. In fine, Catul încercase în „romanul" său de iubire, primul în istoria poeziei de dragoste, chiar o anume detașare specifică marilor spirite, care i-a permis la un moment dat, în gama trăirilor, să se disprețuiască, să sfideze viața și pe ceilalți. Catul însă, deși exprimă tot ceea ce natura umană poate să dea în iubire, nu are totuși deschiderea către mari orizonturi. Experiența iubirii nu l-a înălțat în sfera superioară a neliniștilor metafizice, la care Petrarca ajunge prin iubire și le aduce pentru întîia oară în poezia de dragoste.Desprinzîndu-se treptat de can- țona scolastică și balada populară, de adorația fără speranță și alegorismul medieval al dolce stilno- vismului, după pasagere imagini trubadurești ale iubirii și iubitei, Laura devine în Canzonier, o imagine însuflețită a unei frumuseți vii, a fericirii sub toate formele ei, cum s-a spus, care uimește,_ care ridică omul deasupra lui însuși lăsîndu-1 în cele din urmă singur, cu îndoielile sale, cu regretul de a nu fi decît ceea ce este, cu conflictul nepotolit al simțurilor care domină și al spiritului credincios care condamnă, cu sentimentul timpului care trece, al morții care se apropie și al misterului ei. Iubirea trăită de poet este în același timp plăcută și sursă de suferință („Nu mi te plînge suflete, ci-ndură/ și-alină dulce amarul ce ne-ngheață/ cu cinstea dulce de-a iubi în viață/ pe cea mai dragă mie și maj pură". S. CCV) îl robește și il înalță către mari întrebări’fără precedent în lirica de pînă atunci : „unde e binele, unde e răul ? de ce asta e rău și asta e bine ?“ („De nu-i iubire tot ce simt, ce-j oare ?/ Iar dacă e, din ce-a fost plămădită?/ De-i rea, de ce durerea mi-e-nsorită?/ De ce, de-i bună, roadele-s amare ?“. S. CXXXII). Poezia devine astfel, pentru prima dată, mijloc prin care momentul trăit intră în contact cu tensiunea profundă, echilibrul e rupt, forțele interne își schimbă parcă funcțiile, se înfruntă, năs- cînd întrebări și neliniști care, pornind de la imediat, îl depășesc prin încurcătura lor intrînd în durată, în permanență. Realul, luciditatea’, experiența angoasei, a instabilității, sentimentul timpului ireversibil capătă primul relief distinct în lirica începuturilor e- poeii moderne, anticipînd resursele marii poezii de maț târziu. Etienne Gilson vedea, în aeest sens, în Florile răului, păstrînd evident proporțiile, un echivalent formal și tematic al Canzonierului ; Clâude Pichois identifica în atitudinea lui Baudelaire față de M-me Sabatier atitudinea ui Petrarca față de Laura, și re marca ni se pare extrem ae relevantă, dacă pentru ilustrarea asociației punem față-n față cei doi termeni inseparabili ai păcatului din concepția luj Baudelaire, conștiința impurității și nostalgia purității — imagine obsedantă în poemele baudelaireiene — cu ritmul dramatic al luptei dintre ideile mistice ale credinciosului Petrarca șl dorințele senzuale ale a- cestuia din iubirea sa pentru Laura.Dincolo de reminiscențele abstracte sau retorice, de elementele unei lumi mistico-scolastice, zugrăvirea propriei pasiuni cu finețe și profundă psihologie în complicata mișcare pe care sentimentul iubirii o poate cunoaște, apare o adevărată istorie a sufletului poetului, care poate fi totodată a oricărui om. Această ca

pacitate de a coborî în sine, de a-și scruta propria-i ființă anali- zîndu-i cele mai mici reacții, ex- p'rimînd ca artist ceea ce a încercat ca om, distanțează considerabil pe Petrarca de artificiile poeziei anterioare a trubadurilor. Mai mult decît atît, realitatea transpusă de poet nu este totdeauna una aevea, ci este adesea pur subiectivă. Laura este concepută într-o gamă de stări și atitudini în a- cord cu emoțiile sale. Această stare poetică în care imediatul este depășit, imaginîndu-se ceea ce ai putea fi posibil, face din autorul Rimelor cel dintîi mare moștenitor al anticilor și primul mare inițiator al lirismului modern.Schimbător și frămîntat, pradă unei permanente febre morale, os- cilînd intre înălțare și slăbiciune, dorință și refuzul ei, abandon și acțiune, Petrarca a fost posedat mai ales de acea maladie a epocilor moderne, de acea neliniște
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care va naște m poet sentimenttr. celeî mai profunde melancolii. Nicăieri, de altfel, Petrarca nu a fos-, mai mare poet ca in sonetele — mai ales acelea compuse Intru moartea Madonei Laura — in care o tulburătoare melancolie — simțită și exprimată pentru întîia oară în pragul Renașterii — însoțește sentimentul labilității vieții, durerea de a trăi și iubi, conștiința sfîrșitului înscris deja în orice lucru. în cele mai suave imagini — în care înnoirea limbajului poetic se face simțită ca o necesitate a „mișcării" poeziei ce se împlinea — distingem deopotrivă drama personală a poetului după moartea iubitei și sensul adînc al unui destin comun al umanității. In fața ideii obsedante a sfîrșitului însă, poetul, indiferent dacă a oscilat între teama față de misterul care învăluie această trecere în necunoscut și dorința de pace după za
darnicul zbucium, se desprinde de concepția medievală asupra morții. Chiar în solitudinea în care s-a retras după moartea Lau- rei, durerea îi este generată nu de gîndul a ceea ce va urma în viața de dincolo, ci de iubirea pentru viața terestră, de aspirația către fericirea și gloria de care a fost mereu animat.Deși poetul însuși își disprețuia opera în limba vulgară, pria Canzonier totuși, Petrarca a rămas „părintele lirei moderne". Istoria literară oferă, de altfel, concludente exemple, cînd o „revoluție" literară strălucește mai puțin prin întreprinderile cele mai ambițioase decît prin creațiile spontane: este cunoscut că orgolioasele poeme alexandrine ale lui Catul au rămas operă minoră, în timp ce poemele de mică întindere, numite de poet „nugae" (nimicuri), au fosl acelea care au adus lui Catul nemurirea, au deschis poeziei latine căi nebănuite și au pregătit lirismul modern. Sau Odele șl Fran- ciada lui Ronsard, prin care poetul voia să rivalizeze cu anticii, au avut, se știe, un ecou mai redus decît Amorurile. In fine, nu creația în limba latină, în care Petrarca a crezut, î-a adus gloria la care a aspirat întreaga sa viață. In ciuda minimalizării Rimelor, a- cestea au înălțat autorului lor „un monument mai durabil ca arama" și au marcat un pas hotărîtor în începuturile exprimării sufletului modern. Georgeta LOGHIN

Poetica 
petrarchismuluiPoezia petrarchistă este o poezie de factură clasică, cu evidente tendințe către manierism. Poetul clasic este legat de noțiunea de autor model.Petrarchismul se definește în primul rînd printr-o fidelitate absolută față de cel mai tiranic dintre modelele de poezie — Can- zonierul lui Petrarca.G. Călinescu definea petrarchismul ca pe „o anume afectare sub raport liric și o știută mașinărie" în ce privește forma. „Artificiul stilistic constă în antitezele cumulate pe un spațiu mic .în repetarea unor elemente, în cifrarea cu fenomene fizice, îndeosebi climatice, a momentelor sufletești și în realizarea la chipul încifrat a unui tablou fizic complet, în enumerații. jocuri de cuvinte" etc. Acestor elemente li se adaugă altele: voluptatea suferinței. indecizia, fidelitatea în- tr-o iubire gratuită, curioziatea analitică, crearea acelor concetti.CanzonieruL apărut din expe- periența anterioară a liricii acelui dolce stil nuovo și din frâmîn- tarea novatoare a unui spirit pre- renascentist, exprimînd idealul de perfecțiune formală și de echilibru, de simetrie și de logică, devine un model infailibil al unei școli ale cărei ecouri au o durată și o râspîndire geografică ne- maiintilnite In istoria literară.Poetul petrarchist își concepe iubirea după modelul Canzonieru- ini. ca pe o poveste. Sonetele sau stanțele nu sînt independente, ele se inlănțuiesc intr-un subiect. Joachim du Bellay, in L’Olive, Jacques Peletier. în L’Amour des Amours. Ronsard în Le second livre des Amours și, mai tirziu, în poezia barocă, Jean de Sponde păstrează procedeul.L'n studiu de stilistică comparată ar evidenția tirania pe care forme stilistice consacrate o exercită asupra poeților europeni pînă în romantism. Nici Petrarca nu oferă prea multe surprize după parcurgerea unui număr de sonete. Poeții petrarchiști sînt prea subjugați de maestru. AstfeL prima generație de petrarchiști prețiosi ca Tebaldeo. Se- rapbino. Sasso distanțează oa- recum de Canzonier. înlocuind sonetul cu acea strambotto pomenită deja, cultivind cu ostentație senzualul, dar rămin fideli unor imagini consacrate. acumulate pe spații reduse, pierrind echilibrul modelului și frizind manierisnaiL Iubirea lor rămine Joc", lacrimile — „riuri", privirile — „săgeți ucigătoare*,  fruntea — .ivoriu", supefințele — .furtuni, ploi*  etc.Clasic, poetul petrarchian nu este liber. El aparține .școlii*  lui Petrarca, este un poet artizan, nu un poet inspirat Poetul clasic, care se spune „suveranității gindiriî conceptuale" (Maintain) are conștiința vocației raționale a limbajului. El tinde cum afirmă Mikel Dufrenne, „să nege starea poetică spre profitul actului poetic. Poetul este omul unei meserii care cunoaște toate rețetele artei sale pentru că a făcut o îndelungată ucenioie la școala maeștrilor".Poeții petrarchiști sînt buni meșteșugari, uneori ating virtuozitatea ca Seraphino sau Tebaldeo. Le lipsește însă fantezia, iar poezia lor ignoră forța cuvîntului. Ei știu mai întîi că trebuie să comunice ceva, o poveste despre o iubire mai mult sau mai puțin adevărată. Poetul clasic nu este indiferent la factorul receptor, dimpotrivă : poezia trebuie să se conformeze gustului, să menajeze acest gust. Astfel, identitatea mijloacelor în poezia petrarchistă nu este doar consecința neputinței de a spune tot, altceva și altfel. Ea este mai degrabă rezultatul unei conștiințe a valorii ca expresie a acordului dintre poet și public.Respectul față de modele, factura artizanală a poeziei petrar- chiste se explică nu numai prin clasicitatea ei, dar și printr-un principiu estetic fundamentat pe filosofia neoplatonică. Este vorba do»pre principiul poetic al identității pe care I. M. Lotman îl numește „estetica identității". A- cest principiu „conferă reproducerii precise a creației anterioare 

și nu creației noului valoare de frumos artistic".O anumită bază filozofisă, ideologică și socială a determinat refuzul originalității. Poezia petrarchistă se justifică filosofic prin întîlnirea dintre neoplatonismul medieval și renascentist și epicureismul anticilor. Toți poeții neoplatonici petrarchizează și toți petrarchiștii sînt neoplatonici.Revirimentul neoplatonic renascentist a început cu Petrarca. Ia Triumfuri, Petrarca îl pune, pentru prima dată, pe Platon înaintea lui Aristotel și de atunci s-a străduit să justifice această „ierarhizare". Iubirea sa pentru Laura este platonică, Laura repre- zentînd expresia terestră a frumuseții divine ; „Lumină vie, spirit văzui în ea". Mai tirziu, un reprezentant al petrarchismului Pleiadei, Joachim du Belly, relua motivul în celebrul sonet 113 : „O, suflete al meu, în zona aceea / De cer, presus vei întîlni Ideea / Eternei frumuseți ce-aici glorific". Shakespeare a platonizat și el în sonete.Platonismul a determinat însă și o anume concepție despre frumosul artistic : arta trebuie sătindă către perfecțiunea unor modele eterne, universale. Gustul publicului de pînă la romantism este educat în sensul acesta, de a accepta ceea ce este consacrat ca perfect. Este trăsătura gustului clasic prin definiție. Astfel, poezia place numai în măsura în care dovedește o anume fidelitate fața de un model anterior, acceptat ca prototip al perfecțiunii. Pentru poeții renascentiști acest model era, după cum am văzut, Cantonierul.Din perspectiva principiului poetic al identității, poezia petrarchistă comportă unele trăsături cu totul particulare : ea se_ încadrează în poezia de factură clasică (în înțelesul de permanență spirituală, de „disciplină" estetică) și se rupe definitiv de poezia modernă de la romantism pînă astăzi.Poezia petrarchistă este o altă poezie. Poezia modernă încearcă să învingă comoditatea și inerția, refuză modelul, nu acceptă perfecțiunea consacrată. Virtutea ei este de a elibera muzica impulsurilor intuitive ale cuvîntului, chiar daeă renunță uneori la controlul intelectualului.Poezia petrarchistă nu prețuia toate virtuțile cuvîntului. Dacă se cultivau calitățile lui muzicale, se ignora infinita lui capacitate asociativă. Poezia aceasta este o poezie „închisă*,  ea slujește un „subiect*.  cultivă o formă fixă; rima este o virtute cu totul spe- lă a versului, repetiția fonică, tod un rol ritmic, presupune țeași identitate in planul ex- xiei sonore. Arta sonetului pe- rch-st constă in potrivirea cit i ■Mxțtouigîtă a acestor repeti- si nu de puține ori invenția rezuma la combinarea diferită rimelor In terține.Nu au lipsit insă manifestări d, „revoltă*  împotriva canonului petrarchist. Este foarte semnificativ că aceasta revoltă e afișată uneori de către unii poeți care au trecut prin experiența petrar-chismuluL După ce în sonetele dedicate Oliviei urmase cu fidelitate modelul italian, du Bellay scrie un poem intitulat Contra petrarchiști îor.Shakespeare a dedicat și el sonete unei doamne brune, care nu mai are înfățișarea și nici virtuțile Laurei : „Nu-s ochii dragei mele strop de soare / Și roșul gurii ei nu-i de coral...". Poezia începp să nu mai fie „imitație creatoare". Poezia petrarchistă pierde din ce în ce mai mult teren. O dată cu secolul al XVIII- lea, care impune principiul originalității în toate genurile literare, poezia își începe o nouă istorie.
Viorica S. CONSTANTINESCU

LIVIU LEONTE, 
ANDI ANDRIES, 
N. BARBU, 
ȘTEFAN OPREA,

colegiul de redacție:
redactor șef 
redactor șef adj. 
redactor șef adj. 
secretar g-ral 
de redacție

VASILE CONSTANTINESCU

Prezentarea grafică : VALER MITRU

glob

Subteranele londrei
Pentru majoritatea londonezilor, subteranele citadelei lor nu înseamnă decît o vastă rețea de conducte și canale de colectare a apelor reziduale. Puțini știu că în subsolurile Londrei se ascunde mult mai mult — un al doilea oraș, fantomatic, alcătuit din veritabile gări de metro, pe ale căror peroane de un secol nu a mai călcat picior de om, ruinele u- aor băi publice și cafenele, un cimitir de locomotive cu aburi, tuneluri seculare, un labirint de ape curgătoare, peșteri. O parte din canale și tuneluri datează din epoca romanilor...Lumea subterană a Londrei nu a fost niciodată reprezentată cartografic, nicăieri nu e- xistă nici un fel de scripte în care să fie consemnat ce se găsește în sudul sau nordul subteranelor orașului.întocmirea unei evidențe, a unui inventar ar merita totuși osteneala. După cum spunea arheologul Ellis Hillman, „Londra a trecut la subsol o parte a problemelor sale și a istoriei sale**.  Căci în acest subsol nu se găsesc numai vestigii ale unui trecut mai apropiat.Londra este una dintre c*4fc  mai vechi așezări urbane dW lume — în timpul măririi Imperiului roman, se numea Lon- dinium — și, se crede, că mai bogată în ruine decît multe alte orașe. Geologii ar dori să facă o oarecare ordine în haosul existent, să treacă la un program de explorări subterane, în vederea depistării tezaurului de valori arheologice și istorice care ar exista în subsolul Londrei. Acesta, suge- rează unii, ar putea fi trans-format într-un interesant o—biectiv turistic.Geologii își pun insă tot- .odată întrebarea cit timp va*outea structura straturilor subterane să suporte presiunea Londrei de la suprafață.Nu numai subsolul napolitan se aseamănă cu un cașcaval șvaițer, ci și cel al Londrei. Acest oraș e construit deasupra unui bazin calcaros, umplut cu roci argiloase. între calcar și argilă se află structuri de piatră, care din cînd în cînd se prăbușesc, provocind ușoare mișcări seismice.Zona subterană a Londrei este, in plus, impinzită de cursuri de apă, care își croiesc calea pînă la suprafață, pătrunzînd in pivnițe, izvorind pe alocai printre pietrele de caldatWF Mulți londonezi sînt convinși că au devenit reumatici pentru că dorm deasupra unor artere de apă. Pe aceștia din urmă îi interesează poate mai puțin propunerile lui Hillman ca una din gările îngropate din vestul Londrei, pe ale cărei șine se găsesc multe din primele locomotive cu aburi din lume, să fie transformată într-o expoziție...
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