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PENTRU CAUZA UMANITĂȚII
Continuînd importantele acțiuni de politică ex

ternă concretizate în propunerile cu privire ia 
instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale și referitoare la problemele dezarmării, 
țara noastră a întreprins recent o nouă acțiune cu 
semnificație istorică în contemporaneitate — pre
zentarea la O.N.U. a documentului intitulat Pozi
ția României cu privire la îmbunătățirea și de
mocratizarea activității Organizației Națiunilor 
Unite, la întărirea rolului său în realizarea cola
borării între toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, 
a unei păci trainice. Noul document românesc pre
zintă o serie de măsuri concrete menite să contri
buie la creșterea efectivă a rolului și eficacității 
O.N.U. îh soluționarea problemelor majore ale lu
mii contemporane, pentru ca activitatea acestui 
forum al popoarelor să fie astăzi la înălțimea exi
gențelor pe care le ridică realitatea istorică. O 
cerință fundamentală, în acest sens, este aceea a 
democratizării activității O.N.U., faptul că orga
nizația nu poate face abstracție de impetuoasa 
afirmare a principiului de egalitate în drepturi 
a tuturor statelor, acest principiu impunînd în 
prezent cerința ca statele membre să participe, 
pe baza deplinei egalități în drepturi, la întreaga 
activitate a organizației, cunoscînd totodată o re
prezentare corespunzătoare în organele ei de con
ducere. De asemenea, ancorarea nemijlocită în 
realitățile lumii de astăzi impune necesitatea o- 
biectivă ca legea fundamentală a existentei 
O.N.U., Carta, elaborată cu mai bine de trei de
cenii în urmă, să fie adusă și ea lia zi, prin eli
minarea unor formulări anacronice și înscrierea 
unui principiu suprem pentru evoluția umanității 
— acela al deplinei egalități în drepturi a tuturor 
țărilor. Documentul românesc relevă totodată ce
rința ca în cadrul O.N.U. să fie adoptat un Cod 
de conduită cu caracter universal, privind drep
turile și îndatoririle statelor, care să ducă la sta
tuarea, generalizarea și înrădăcinarea unor re
lații de tip nou, în concordanță eu cauza păcii și 
dezvoltării libere a popoarelor. România apre
ciază că O.N.U. trebuie să-i revină atribuții tot 
mai importante în înfăptuirea unei noi ordini e- 
conomioe și politice internaționale, care să ducă 
la apropierea și egalizarea relativă a nivelurilor 
de dezvoltare a tuturor statelor. în lumina vo
cației sale de a promova pacea și securitatea, 
O.N.U. trebuie să-și sporească rolui în preveni
rea stărilor conflictuale și în soluționarea dife
rendelor pe cale pașnică, să acționeze concret 
pentru ca omenirea să realizeze pași efectivi în 
direcția dezarmării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare — cerință fundamentală pentru însăși 
existența civilizației. Noul document evidențiază, 
pe linia perfecționării activității O.N.U., cerința 
îmbunătățirii structurii, organizării și funcțio

nării acestui organism internațional, preconizînd 
o serie de măsuri realiste pentru ca acesta să 
devină într-adevăr o tribună democratică la care 
toate popoarele să-și poată susține și apăra inte
resele, contribuind astfel la Promovarea țelurilor 
comune ale întregii umanități. România pleacă 
de la concepția partidului și statului nostru că 
astăzi toate popoarele lumii sînt interesate ca 
O.N.U. să fie un promotor activ al legalității in
ternaționale, al dezvoltării libere a tuturor po
poarelor. Acesta este și sensul recentelor propu
neri ale României socialiste pentru perfecționa
rea activității O.N.U., pătrunse de spiritul unei 
înalte responsabilități față de destinele păcii, față 
de cauza libertății și progresului omenirii ,cu con
știința participării la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

CRONICA

Florin NICULIU : .Jmn Eroilor"

Cînd voi scrie
Cîtid voi scrie a șaptea poezie 
așa cum vorbesc, 
voi spune atunci 
că destinul e mult mai aproape 
de inima noastră.
Cînd voi scrie a treisprezecea poezie 
așa cum respir, cu singura deosebire 
că poemul îmi termină viața, atunci 
se va ști: razele soarelui sînt cetățeni 
pașnici ai țării mele.
Cînd voi scrie a treizeci și treia poezie 
așa cum îmi bate inima, cu singura deosebire 
că patria e chiar sîngele ei, atunci 
am să spun : — Prieteni, e timpul ! Viețuiți 
această carte.
Cînd voi scrie a patruzecea poezie, 
orologiul lumii va bate vîrsta mea, 
și-atunci nu va mai fi nici o deosebire 
între carte și inimă, între patrie 
și fericire.
...Prieteni, e timpul, viețuiți această carte, 
destinul e mult mai aproape de inima noastră, 
razele soarelui sînt cetățeni pașnici ai țării mele, 
nu e nici o deosebire între carte și inimă, 
între patrie și fericire.
Orologiul lumii bate vîrsta mea.

Horia GANE J
Cercetarea științifică și modernizarea industriei

Din multitudinea de corelații pe care le 
antrenează procesul de modernizare a in
dustriei, o deosebită dezvoltare cunoaște in
teracțiunea dintre știință și producție, ca 
urmare a rolului determinant pe care pro
gresul tehnico-științific îl are în evoluția 
ascendentă a numeroase domenii de activi
tate și îndeosebi a producției materiale.

Aplicarea cuceririlor științifice în produc
ția industrială a produs transformări revo
luționare, de mare importanță pentru pro
gresul societății omenești, lesne de sesizat 
în domeniile materiilor prime și surselor 
de energie, în domeniile mijloacelor de 
muncă și organizării muncii etc.

în prezent, o serie de elemente importan
te, definitorii pentru modernizarea indus
triei românești cum sînt: mecanizarea com
plexă și automatizarea producției, introdu
cerea unor tehnologii noi și perfecționate, 
lărgirea bazei energetice (îndeosebi pe sea
ma unor surse energetice noi) și de materii 
prime, sînt direct determinate de progresele 
cercetărilor științifice, de dimensiunea și 
calitatea acestei activități.

Interacțiunea dintre procesul moderniză
rii industriei naționale și cercetarea științi

fică își exprimă efectele atît prin ridica
rea calitativă și tehnică a întregii noastre 
producții materiale cît și prin mărirea sfe
rei de cuprindere și a procentelor de valo
rificare în cazul muncii de cercetare.

Obiectivele actuale și de perspectivă, pri
vitoare la dezvoltarea industriei, jalonate în 
mod științific de către importantele docu
mente adoptate de Congresul al XI-lea al 
partidului, trebuiesc a fi atinse în condițiile 
manifestării tot mai puternice, și în țara 
noastră, a revoluției tehnico-științifice con
temporane.

în acest context, cercetarea științifică, 
pentru a-și dovedi pe deplin eficiența so
cială, trebuie să meargă cu un pas înainte, 
să soluționeze nu numai problemele legate 
de înfăptuirea concretă a planului cincinal 
și a planurilor anuale, ci să abordeze pro
bleme noi, de perspectivă, pentru a putea 
orienta și oferi baza întocmirii viitoarelor 
planuri de dezvoltare economico-socială, 
pentru a situa întreaga dezvoltare a socie
tății noastre pe temeiul științei și tehnicii 
celei mai avansate.

Pentru realizarea acestor deziderate, pe 
baza orientărilor stabilite clar de către con

ducerea partidului nostru, cercetarea știin
țifică cunoaște ea însăși un profund și mul
tilateral proces de modernizare.

Desfășurarea cu succes a procesului de 
industrializare socialistă în țara noastră a 
făcut posibilă și o lărgire continuă a bazei 
tehnico-materiale aflate la dispoziția cer
cetării științifice. Astfel, în cincinalul pre
cedent volumul cheltuielilor pentru cerce
tare marchează o creștere deosebită, fiind 
mai mare în 1970 de 5,7 ori comparativ cu 
1965.

Cincinalul actual, caracterizat printr-o 
sporire însemnată a ponderii 'factorilor in
tensivi ai dezvoltării economice, înregistrea
ză o dublare a mijloacelor destinate finan
țării științei, respectiv 15,6 miliarde lei, din 
care 4,5 miliarde lei pentru întărirea bazei 
tehnico-materiale a cercetării.

Cheltuielile ce se fac în actualul cincinal 
pentru dezvoltarea cercetărilor științifice 
românești reprezintă 1,2 procente din veni
tul național, în deplină concordanță cu ne
cesitățile și posibilitățile economiei noastre.

Ion COBZARU 
(continuare în pag. 3)

STATUTUL
PSIHOLOGIEI*)

Acad. Vasile PAVELCU

Problemei statutului psihologiei 
i se poate substitui echivalentul 
ei mai simplu : întrebarea „Ce 
este Psihologia ?“.

Asemenea întrebare, confrunta
tă cu rezultatele intrate, cu mai 
bine de un secol în urmă, în pa
trimoniul științific al omenirii, a- 
pare astăzi ca desuetă, dacă nu 
paradoxală. Dar atunci cînd na
tura unui obiect sau fenomen nu 
este încă destul de bine cunoscu
tă sau cînd transformările obiec
tului de cercetare ne pun în fața 
unor noi aspecte care nu ne mai 
sînt destul de bine cunoscute as
tăzi, în comparație cu cele ale zi
lei de ieri, necesitatea întrebării 
este evidentă.

întrebarea, în prima ei motiva
ție, s-ar fi putut pune mai ales 
în opera lui Aristotel, în vremea 
căruia abia se conturau primele 
jaloane ale acestei discipline, sau 
spre sfîrșitul secolului al XVI-lea, 
cînd numele de psihologie începe 
să se afirme. In istoria acestei 
discipline se înscrie, în mod deo
sebit, anul 1881, cînd psihologul 
Ochorowicz a declarat solemn că 
„psihologia a încetat de a fi o 
știință filozofică; alături de fizică 
și fiziologie, ea a devenit inde
pendentă". Asemenea „proclamație 
de independență" ar trebui să în
semne un început de statornicie a 
poziției acestei științe nou născu
te.

Rămîne mai justificată a doua 
motivație a întrebării puse : ceea 
ce am știut despre psihologie ieri 
nu_ mai este integral valabil as
tăzi. Omul de știință îsi dă sea
ma astăzi, mai bine decît în tre
cut. că întreaga realitate, fiind în 
devenire, investigația însăși a rea
lității respective se transformă ne
contenit.

Psihologia, ca și celelalte știin
țe, nu este, ci devine. Semnifica
țiile se modifică nu numai în re
lațiile dintre semne, sau dintre 
semne și obiecte, ci și în cadrul 
raportului obiectului de cercetare 
cu psihicul omului. Statutul unei 
științe se schimbă ori de cîte ori 
în contextul sistemului .său apare 
o nouă disciplină, atunci cînd, 
pentru știința respectivă, se im
pune o nouă metodă, un nou mod 
de interpretare sau o nouă arie 
de cercetare. Fiecare moment de 
restructurare a sistemului științi
fic obligă pe omul de știință să-și 
replieze conștiința, reflecția, atît 
a.sup_ra. sensului propriei sale ac
tivități, cît și asupra valorii rezul
tatelor obținute. Iată de ce între
barea pusă inițial este valabilă în 
orice moment istoric și nu numai 
pentru psihologie, ci și pentru 
oricare altă știință.

Este, de asemenea, evident fap
tul că astfel de întrebări nu au, 
pe parcursul istoriei, și în toate 
sistemele sociale, același caracter 
de urgență și necesitate. Sînt pe
rioade cu aspect de criză, cînd 
transformările rapide și adînci, a- 
părute între, elementele sistemu
lui sau între sisteme, obligă pe 
omul de știință, în misiunea lui 
plină de răspundere, să facă efor
tul de a restabili echilibrul, de a 
determina sensul noii configurații 
științifice. Modificarea statutului 
științei este condiționată de dez
voltarea și expansiunea logică a 
științei, dar mai ales de condițiile 
social-economice și politice res
pective. Ca valoare socială, o ști
ință reflectă structura, configu
rația societății din care face par
te.

(continuare în pag. 5)

* Discurs de recepție rostit în 
ședința plenară a Academiei R.S. 
România din 30 octombrie 1975.



ION B»AD

ULTIMUL 
DRUM

ROMAN

Pentru cine cunoaște poezia lui 
Ion Brad, romanul Ultimul drum 
(Editura Eminescu. 1975) continuă 
ca și precedentul, Descoperirea fa
miliei, nu numai atmosfera și to
nalitatea liricii, dar și o tematică 
foarte precisă, continuitatea gene
rațiilor, solidaritatea cu lanțul 
strămoșilor, cu toți cei care au 
contribuit la constituirea unei spi
ritualități și a unui profil etic. 
Temă specifică literaturii transil
vane impregnate de o adîncă preo
cupare etică și cetățenească, de 
o anume gravitate în descoperirea 
valențelor educative și formative 
ale fenomenului literar. Ion Brad 
se îndreaptă în romanul său asu
pra unei colectivități, numeroasa 
familie a Borceștilor din Zăpadia, 
situată în valea Tîrnavei Mici, în- 
cercînd a-i surprinde atributele 
dominante, elementele coagulante 
și persistente de-a lungul istoriei. 
Scriitorul este un bun cunoscător 
al satului ardelean, el însuși stă- 
pînit de gravitatea și seriozitatea 
eroilor, de răspunderea lor în fața 
societății și a conștiinței. Narațiu
nea, severă și gospodărească, de
marează greu, scriitorul nu vrea 
să uite nici un amănunt și să o- 
mită vreun reprezentant al fami
liei, trecînd în revistă, cu meti
culozitate, pe fiecare cu datele bi
ografice de rigoare. In centru se 
situează Petre Borcea, inginer șef 
în Centrala metalelor neferoase, 
venit în locurile copilăriei pentru 
a-1 reîntîlni pe bunicul său Ar- 
timon, adevărat patriarh al fami
liei, purtător al unor calități pe 
care urmașii se străduiesc să le 
perpetueze. Paralel cu evenimen
tele ocazionate de venirea lui 
Borcea și, apoi, cu ultima călăto
rie a bătrînului Artimon, ample 
retrospective pun în lumină, din 
unghiul aceluiași Petre, istoria fa
miliei, „rădăcinile" prezentului.

In ipostază de prozator, Ion 
Brad este mai apt de a surprin
de reacțiile devenite acte repetate 
ale unei colectivități, decît de a 
contura individualități memorabile. 
Istoria recăsătoririi lui Octavian, 
tatăl lui Petre și fiul lui Artimon, 
este, de fapt, istoria reacției în
tregii familii, obligate să opteze 
între ceea ce se cade și ceea ce nu 
se cade. Primul care își face pro
bleme e însuși Octavian și, îna
intea confruntării directe cu cei 
șase copii, acum oameni în toată 
firea, le cere mental părerea, 1- 
maginîndu-și răspunsul fiecăruia. 
Toată procedura dinaintea întîlni- 
rii cu copiii și cu părinții, visele, 
discuțiile cu rudele viitoarei soții 
intră în sfera ritualului, a conti
nuării ciclurilor vieții în forme în
cetățenite printr-o practică mile
nară. Scena capitală pentru vii
torul lui Octavian se desfășoară, 
de asemenea, conform unui cod 
nescris. In preambul apare o mi
că diversiune legată de Ioana, lo-

cronica literară

Romanul tradițional

Liviu LEONTE m

godnica unuia din băieți, episod cu 
rol de a amîna discuția esențială, 
urmează intonarea cîntecului „Cî- 
tu-i Sibiul de mare" oare le a- 
mintește celor vîrstnici de primul 
război și emoționează pe toată lu
mea pentru ca, rapid și fără com
plicații, căsătoria lui Octavian să 
fie acceptată de rudele pînâ a- 
tunci adverse. Pînă și rezerva pe 
care continuă s-o aibă și s-o în
trețină bătrînul Artimon și soția 
sa Mărie face parte din același 
dictat al tradiției, respectate cu 
sfințenie.

Personaje care să se rețină cu 
forța individualizării artistice sînt 
două, Petre Borcea și bunicul său, 
Artimon. Ele sînt „implicate" în 
evenimente, le trăiesc, nu numai 
discută asupra lor, cum se întîm- 
plă cu ceilalți eroi ai romanului. 
Prin Petre Borcea scriitorul în
treprinde o retrospectivă a cîtor- 
va momente-cheie din istoria per
sonajului și nu numai din istoria 
lui. Nepotul lui Artimon a fost, în 
adolescență, martor și participant 
l>a fondarea României actuale, u- 
neori a suferit de pe urma unor 
abuzuri, dar nu și-a pierdut în
crederea în dreptatea istoriei și a 
contribuit, prin munca sa. la pro
pășirea țării. Scriitorul reînvie cu 
îndrăzneală, în spiritul adevărului 
istoric, un episod dramatici din 
tinerețea lui Petre. Atitudinea sa 
cu ocazia centenarului revoluției 
de la 1848 este răstălmăcită, teza 
de istorie de la bacalaureat e con
siderată naționalistă, finalul ei, 
„țărîna fierbinte a Transilvaniei", 
apreciat, nici mai mult nici mai 
puțin, ca subversiv. Disputa lui 
Petre cu anchetatorii, demascați 
ulterior ca oportuniști, relevă o 
conștiință curată, atașată unui tre
cut de lupte pentru afirmare so
cială și națională pe care prezen
tul îl continuă și-l finalizează. Ion 
Brad nu ocolește problemele „de
licate", nu se grăbește să dea so
luții cu girul definitivului. înfă- 
țișînd cîțiva eroi cu biografii pre
vizibile sau mai complicate, a că
ror evoluție îndeamnă la reflecție. 
Alte proiecții în trecutul lui Pe
tre Borcea se opresc la întune
catul an 1940 sau la trecerea prin 
Blaj a lui Lucrețiu Pătrășcanu, în 
1947, după discursul în care spu
sese că nu trebuie despărțit nu
mele de român de cel de comunist. 
Prozatorul e sensibil la asemenea 
momente din biografia eroilor, 
care le-au marcat existența și au 
contribuit la cristalizarea unei 
stări de spirit durabile, exempla
re.

Cel de al doilea personaj via
bil al romanului. Artimon, colec
tează întreaga simpatie a scriito
rului. Prin ei, Ion Brad a inten
ționat să întruchipeze un ideal de 
omenie și de consecvență. Arti
mon, „moșul" lui Petre, e un mo

del de intransigență și inflexibili
tate morală, sprijinul și sfătuito
rul familiei în clipe grele. Prin 
el, Ion Brad face legătura cu li
teratura rurală de tip sadovenian, 
fără a cădea în idealizare sămănă
toristă. însăși moartea lui liniști
tă, drumul ritualic pe care-1 face, 
cuvintele („Tu, Mărie, eu mă duc") 
trădează reminiscențe sadovenie- 
ne. întîlnirea lui Petre cu Arti
mon, călătoria de la Zăpadia la 
București se petrec la aniversa
rea Unirii, locurile vizitate, mai 
puțin discuțiile declarative, tre
zesc ecouri din istoria al cărui 
simbol îl reprezenta Artimon îin 
conștiința nepoților.

Romanul se vrea mai mult decît 
este și intenția de largă cuprin
dere a lumii rurale nu are aco
perire în discuțiile prea abunden
te, fără legătură strînsă cu bio
grafia eroilor, cu viața lor inte
rioară. Ultimul drum descopere 
însă, în direcțiile sale durabile, 
autenticul în recompunerea satu
lui ardelean contemporan, în mo
dul de a gîndi și de a se expri
ma al locuitorilor săi. Ion Brad 
păstrează o măsură, operînd prin 
sugestie și nu prin aglomerarea 
elementelor regionale. reprodu
ced cu umor subiacent schimbu
rile de replici abundînd în pro
verbe și zicători sau transcriind 
scrisorile eroilor unde gramatica 
nu e la înălțime dar pulsează o 
afecțiune și o mare sinceritate. 
Autorul Ultimului drum rămîne și 
în construcția epică același poet 
echilibrat și grav, de structură 
clasică, îndreptat spre temele de 
angajare morală și civică. Oriun
de am deschide volumul îl desco
perim pe poetul Zăpezilor de aca
să : „Toamna înaintase vertiginos, 
serile cădeau mai devreme, lăsînd 
nopților spațiu larg de somn și 
desfătare. Pe lunca Tîrnavei că
dea, spre ziuă, o brumă ușoară, 
ca răsuflarea morților de sub pă- 
mînt. Era bună pentru struguri. 
Se îndulceau mai tare. Și prune
le „bistrițe", ultimele pe care le 
lăsau neculese, pe pomi, se învă- 
luiau în beția rece a brumei, pri
vind astfel stelele, prea mari și 
prea depărtate, cu ochi de mire
se triste. Griul fusese bun în vara 
acelui an. Grăunțele sănătoase aș
teptau acum cu nerăbdare săru
tul pămîntului, să prindă rod. 
Moara veche, de la irugă, trimi
tea peste sat bîzîitul morocănos 
al uzinei de apă. Sitele cerneau 
iarăși făina nouă. în bulboana de 
la „coada morii", unde se îneca
seră, mușcînd parcă unul din 
trupul celuilalt, Ricu și Nicodim, 
plescăiau acum, din cînd în cînd, 
somni mari, cu burta albă".

Reabilitarea fantasticului
Inutilitatea discursului despre discurs, iată motivul unei oarecare- 

rețineri a lui Tzvetan Todorov, în fața demersului critic vizînd lite
ratura, în general, literatura fantastică în mod special. Ceea ce m* 
l-a împiedicat să scrie o interesantă carte despre fantastic, avansînd 
ipoteze și propunînd delimitări, altele decît Roger Caillois, deosebirea 
de vederi privind însă mai mult modul de a fi al fantasticului, decît 
rațiunea de a fi a acestuia. în general, demersurile de această natură 
se opresc la porțile fantasticului, intuindu-i intens prezența, în timp 
ce deosebirile de vederi se referă exclusiv la întinderea posibilă a 
acestui veritabil Matto Grosso al inepuizabilului continent al imagi
narului. Altfel spus, se fac diverse presupuneri referitoare la aria de 
întindere a fantasticului, înainte de a se .preciza, intr-iun mod cît de 
cît verificabil, ce este fantasticul. Oricît de utilă, simpla acumulare de 
fapte nu poate duce însă la o definiție, fie și pentru acel atît de su
gestiv motiv, admirabil plasticizat de Jean Piaget, atunci cînd se referă 
la zadarnicul efort de a obține cifra unu, adăugind la nesfîrșit cite 
un 9 le capătul ctif rei 0,99. ..

De altfel, nici amintita parcelare a fantasticului nu se bucură de 
un cît de relativ consens, iar clasificările, foarte minuțioase .uneori, 
amintesc de acele, e drept, violent fanteziste clasificări de dinainte de’ 
Dimnee, potrivit cărora, intr-un compartiment erau grupate, de pildă 
„.animalele putî.nd să se scarpiine". Nu e deci de mirare că exegeții își 
contestă reciproc minuțioasele clasificării, multe dintre ele arbitrare, 
toate la fel de vulnerabile. Dificultatea intervine tocă dim clipa în oare 
se impune să delimităm fantasticul de mitologie sau miraculos, de 
grotesc sau bizar. Fapt este că un fantastic în stare pură este greu 
de obținut, după cum la fel ide adevărat este că cel mai greu poate fi 
definit fantasticul din perspectivă estetică. Situația la care se adaugă 
prejudecata, profund înrădăcinată, potrivit căreia literatura română 
ar manifesta o funciară inaderență la fantastic. A spus-o Călinescu și 
Philippide, a repetat-o Adrian Miarino, o afirmă, cu nuanțări oportune 
de astă dată, Const. Ciopraga, în Personalitatea literaturii române : 
„Sîntem, ca structură psihologică, refractari nebulosului, absurdului. 
Tdt ce intră în conflict cu o anumită organizare clasică a viziunii 
noastre întâmpină rezistență, de unde eșecul inserțiilor suprarealiste 
sau onirice, neaderente la organismul națiunii". E vorba deci de do
menii care, evident, nu epuizează nici pe departe fantasticul. O reală 
vocație pentru fantastic o au î.n schimb literaturile germană și ame
ricană, francezii satisfăcîndu-și nevoia de fantastic prin lecturi din 
Edgar Poe (Baudelaire) sau Hoffman (Geraird de Nerval). Eminescu 
a fost și el. la rîndul lui, influențat de romanticii germani. Sărmanul 
Dionis cultivă „insolitul, anormalul, dezintegrarea logicii introduse in
tr-iun cadru al extraordinarului". în plus, după cum „în Franța, îm
prejurarea că, fără a vădi disponibilități cu totul speciale", prozatori 
ca Prosper ■ Meniimee, Balzac, Maupassant „au dat cîteva creații fan
tastice de primă mărime", tot astfel, arată Sergiu Pavel Dan în cartea 
sa Proza fantastică românească, iliteratura noastră vădește și ea cer.te 
disponibilități pentru fantastic, fapt remarcat, printre altele și de Roger 
Caillois, >car.e a introdus în a sa Anthologie du fantastique patru autori 
români : Eminescu, Gala Galaction, Mircea Eliade, V. Vdiculescu. Sergiu 
Pavel Dan realizează. >la rîndul său, o antologie, în mod firesc mai cu
prinzătoare, inclusiv din punct de vedere al criteriilor, atît de largi, 
înaît riscă, prin exces, să .anuleze cinice demarcație, iar și iar contestată 
prin stăruitoare asimilări. Pentru el „nu există și nu poate exista, prin 
urmare, o limită de principiu între miraculos și fantastic". Ambiguitatea, 
identificată de mulți exegeți drept semn al fantasticului, este transferată 
de astă dată autorului, care va trebui „să nu se trădeze a fi purtătorul 
de cuvînt al unei metafizici constituite îintr-iun sistem : religios, teozofic 
sau ocultist" adică al unui „fantastic instituțional". Ceea ce pune în 
discuție intenționalitatea, modalitate iniu totdeauna operantă, pentru că, 
în definitiv, sînt foarte multe cazuri lîin care între intenția autorului și 
irealitatea operei 'intervin flagrante discontinuități. Oricum, perspectiva 
rămîne. în generai, fecundă, permițînid afilierea la fantastic a unui im
presionant număr de autori (Mateiu Caragiale, Gib Mihăescu, M. Ble
cher, Uirmuz, Pavel Dan, Ștefan Bănulescu ieitc.), expresie sugestivă 
a polivalenței unei culturi, capabilă să-și demonstreze în continuare 
și în mod definitoriu multilateralele virtuți și vocații.

Esențial este să degajăm fantasticul din noianul de prejudecăți, 
care-i barează ©alea la o dreaptă judecată, motiv de a privi cu oare
care .reținere demersul lui Marin Beșteliu, destul de contradictoriu 
prin poziția adoptată în această problemă. Iinițiltiulînidu-șii cartea Rea
lismul fantasticului, acesta leagă, în mod paradoxal, fantasticul de 
literatura antirealistă, ajungînd la a considera că „iraționalismul filo
sofic .este salutar pentru Poezie (dar și pentru fantastic n.n.) prin vi
ziunea priop.uisă despre cunoaștere, cit .mali ales prin căiile și „metodele" 
.prin care aceasta .poate fi doibîndită. Intr-un fel, f.ilosofia a făurit pentru 
artă o nouă estetică prin punerea îin discuție a căilor inductive, a con
ceptului de Sinteză, atribuit ca facultate a conștiinței, prin prioritatea 
acordată viziunii analogice asupra cosmosului și suplinirea limitelor 
raționalității, prin intuiția spontană a adevărului". într-o epocă în care 
absolutizarea „tatuiției spontane a adevărului" este .supusă tirului con
centric al unor gînditori (e drept, raționaliști !) de talia lui Piaget sau 
Bachelard, asemenea aserțiuni par cel puțiin anacronice, iintiroducînd 
confuzie într-un domeniu care reclamă o clară și nepărtinitoare tra
tare a datelor. Și, îin fond, un gen care se revendică insolditului datorat 
unei zone de lindeciidabiilitate. faptelor care, plasate între posibil și im
posibil pun în alertă normele oricărei logici, nu poate fi cedat irațio
nalismului, fie și pentru simplul motiv că într-un teritoriu alogie inde- 
cidabilitatea este practic de neconceput. Și apoi dezvoltarea matema
ticilor moderne și existența futunologiei au smuls definitiv „posibilul" 
și „imposibilul" din orice speculații gratuite, o estetică modernă avînd 
de racordat propria sa viziune asupra fantasticului la masivele mutații 
ale gîndirii contemporane. Mutații care permit o reconsiderare a relației 
imaginarului ou fantasticul, ultimul fiind și el de neconceput fără aoeî 
„humus intelectual", care-i permite, de pildă, lui Galvano Volpe, să 
depășească romanticele disocieri și hiiatusuri dintre discursul rațional 
și cel poetic, prin.tr-o tratare la obiect a limbajului metaforic, valid 
prin multidimensionalitate și nu prin obstinate expurgări de conținu
turi logice și conceptuale.

întocmai ca și fantasticul, în ce are el mai definitoriu integrator.

Al. I. FRIDUȘ

mențiuni critice

PETRE GOT: Masa de mire
Echilibrat și de un rafinament estetic deosebit, dovedind în același 

timp o interiorizare aparte, ca trăire întru poezie, sincer și cu devo
țiune, Petre Got, în recentul volum de versuri Masa de mire (Editura 
Albatros, 1975), reușește o performanță, ca posibilitate și menire a poe
ziei în genere, aceea de a sugera cu minimum de expresie un spațiu 
larg afectiv și cognitiv. în acest volum se celebrează conviețuirea * și 
viețuirea într-un cosmos, ca sărbătoare, ca sursă unică de^a fi noi în
șine, de a fi solidari cu propria noastră ființă, în ultimă instanță, sa 
ai curajul să te bucuri de viața ta, bineînțeles, nu în sens epicureic sau 
de devălmășie a spiritului, ci acel curaj de a fi tu însuți, țață de 
cosmos, față de casa și Patria ta. Este un curaj al bucuriei, specifică 
firii românului : „Nimica nu-i al meu, nici eu nu mi-s / în lume sînt 
cinstită lumînare ; / Pornit-am pentru toți către genuni, / în flacăra 
mea crește fiecare". (în flacăra mea). Sau, ceva eminescian : „Un vint 
aprins se cerne prin păduri, / De ceară este fiecare brad, / Imense va
luri de securi / într-una cad în mine și recad“. (Simt cum mă cere 
timpul).

Respiră în acest volum o puritate a sufletului deschis către lume, 
o meditație senină, mioritică asupra ființei umane, de aceea putem spune 
cu încredere despre Petre Got, că este un poet care știe să-și dozeze 
fluxul liric, are bine însușită „știința" versului și, bine exersat simțul 
poetic. îi lipsește doar o anumită concentrare spre un nucleu tematic, 
care să evidențieze mai clar credința sa în poezie. Pentru poet, pămîntul 
este „o rostire", el vrea să deslușească firea („Să-nvăț plînsul prea adînc 
al Firii. . .“), suferința este tot o bucurie : „L-am îmbrățișat, în vis

pe tata, / Suferea cu ochiul stins, / ca dovadă că moartea și viața / Sînt 
două scene peste care a nins". (Emblemă). * u

Petre Got spune răspicat într-un vers că „viața nu e de.vinzare 
și poetul are menirea de a aminti oamenilor că bucuria, ca și poezia, 
este o sărbătoare a sufletului deschis către lume !

Gheorghe SIMON

MENELAOS LUDEMIS: Turbarea
Schema narativă a romanului Turbarea (Editura Cartea romanească, 

1975) ne oferă o singură posibilitate : interpretarea etică. „Turbarea" 
este echivalentă cu „alienarea", consecință a teoriei care desemnează 
omul ca mijloc. Personajul are calitățile unui „zoon. politikon" și con- 
formîndu-se acestui concept — este negativ sau pozitiv. Personajul po
zitiv (Aristomenis Tiniakos, secund pe vasul „Temistocle — Pireu", Pan- 
tazis Sorokos, mecanic pe același vas, căpitanul Simos etc.) este un 
picaro, care trăiește aventuri în căutarea binelui. înfruntând poliția și 
puterea nefastă a personajului negativ, el refuză compromisul. ^Persona
jul negativ (Mac, Platymeris, reprezentanții poliției ș.a.) este înfruntat 
cu demnitate și curaj.

Fără îndoială, intervenția rațiunii înlătură consecințele nefaste, justi
ția și adevărul pun în echilibru binele și răul. Grecia și America, aflate 
în cele două extreme, se înfruntă pe vasul „Temistocle", care are me
nirea să unească și să despartă destine. „Temistocle" devine — astfel — 
simbolul libertății disputate. Ca o consecință a acestei dispute, perso
najele capătă dimensiuni caricaturale, de satyricon. Principiile morale 
lasă să se întrevadă viitorul Greciei noi, înălțarea personajului pozitiv 
pe culmile gloriei politice.

Roman politic de manieră tradițională, lipsit de ambiguități inutile, 
Turbarea se citește cu plăcere, în ciuda construcției artificiale a unor 
personaje.

Corneliu POPEL

Literatură și cunoaștere
Problema funcției cognitive a artei în . general și a literaturii în 

special a cunoscut de-a lungul anilor accepțiuni dintre cele mai diverse, 
a generat dispute adesea polemice, a suferit reevaluări esențiale ors 
amendări de amănunt, fiind — evident — deschisă și astăzi. Unghiu
rile de vedere diferite au dus la concluzii cu caracter foarte diferențiat, 
de la eseuri teoretice pînă la poeme.

Marea majoritate a scriitorilor au încercat cu mijloace proprii să 
dea un răspuns acestei întrebări. Poate tocmai din cauză că materialul 
în această problemă este deosebit de bogat, întocmirea unei antologii 
cum este cea a lui Mihai Nadin și A. I. Brumaru, Literatură și cunoaș
tere din seria „Permanențe. Perspective" a Editurii Eminescu e dificil 
de realizat, fiind în orice moment pasibilă de adăugiri. Ea nu poate 
fi totală și tocmai din acest motiv apare o dificultate în plus, aceea 
a selectării materialului pe care va să-l conțină. Pe ce criterii ? Comu
niunea de idei, adversitatea lor, greu de spus.

Autorii antologiei își îndreaptă din această cauză atenția asupra în
tregii literaturi române selectînd din diferiți autori opinii explicite din 
felurite eseuri ori implicate în armatura de idei a operelor literare 
în sine.

Dau răspuns, astfel, acestei întrebări capitale slujitori ai condeiului 
din toate timpurile, reuniți în antologia de față, de la Macarie și pînă 
la scriitorii generației contemporane.

Fără îndoială rămîn în afara selecției mulți scriitori și multe opere — 
și nota asupra ediției dă explicații utile în acest sens — dar marele 
merit al antologiei este acela de a fi găsit cele mai semnificative frag
mente, opiniile cele mai răspicat și argumentat afirmate.

Anatol GHERMANSCHI
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Schele
întors printre noi, Negru Vodă. 
Tu nu m-ai lăsa 
Răstignit pe cupole,
De-ai ști că fără schele 
Am să cobor 
în zbor de Manole.
N-ai schilodi schelele
De-ai mai ști. 
Că în avîntul meu 
Singerînd lumina, 
Voi sădi-n cuvînt 
Fîntina ;
Răcoroasă-n secetă 
Și fierbinte-n ger, 
Ce setea de înalt va adăpa 
Cu șuvoaie de cer.
Fiind precum ți-e teamă. 
Zidirea cea mai de seamă.
O, nu-ți mai cerșesc 
Infirmele schele 
Prca-negrule Vodă 
Și nu-ți fie milă.
Că mi-au crescut de-acum 
Aripi de șindrilă. ..

Ori dorul
Ce înalt am iubit
Știe numai
Acea primăvară.
Dar nu mai știu
De-mi cînta în suflet,
Ori prin pomi, afară.
Ce adine m-a durut.
Știe numai
O toamnă tirană.
Dar nu mai știu
De fringea prin arbori
Ori la mine-n rană.
Ce fierbinte doresc
Știe numai
O vară-n amiază.
Dar nu mai știu
De arde în soare
Ori prin mine-i trează.
Și ce rece nu vii,
Știe numai
O iarnă polară.
Dar nu mai știu
De fluvii îngheață,
Ori dorul mi-1 ară..

Gheorghe TIPLEA 
:

Fruntea lui Mihai Viteazul
Urc dealul, 
blinda golgotă a unei istorii 
care cheamă
Voievozii timpului 
cu suliți către restriștiile toate 
dinspre care martirii mai vin 
cu frunți — moștenire, 
cu limbă de caznă lăsată 
în locul soliei
zîmbitoare ca lacrima ruptă-a cucutei.

Nu uităm 
timpurile vechi ca durerea 
despărțirilor vremelnice 
de-aceeași Cetate !
Nu uităm 
timpurile-cremene mioritică 
pentru care ne-am strîns nu o dată 
să dăm răspunsul străvechi 
al Fiului Iui Scorilo 
celor care veniră cu trufie aici.

Zadarnic loviră fruntea aceasta, 
Ea ne răsare la fel 
atunci cînd ne recunoaștem străbunii 
în zarea chemării 
de-a exista !
Zadarnic răscoliră morminte 
Capul viteazului l-am ascuns 
sub lespedea-ntreagă a pămîntului românesc. 
Capul lui 
rămine aici 
pe umerii dornici 
de poverile roadelor noastre, 
cu priviri care-alină, 
veghează 
sau înspăimîntă pînditoare priviri ;
îl purtăm 
în durerea și bucuria istoriei.

Da
Ne-am învățat bine lecțiile istoriei, 
lecțiile scrise în anii 100 
și mai încolo, 
și după,
Lecțiile de Posada, de Călugăreni, de Iulia Alba, 
lecțiile toate cite mai sînt 
către Mărășești și Oituz 
și apoi mai departe 
pentru că pămîntul acesta 
își scrie la fel numele 
cu Pîinea și Sarea.

Ion Mihail POPA

Cercetarea științifică
9 9

și modernizarea industriei
(urmare din pag. 1)

In deplină concordanță cu tendințele și cerințele manifestate 
în evoluția industriei naționale, cercetarea științifică este orien
tată cu precădere spre acele domenii care pot contribui nemijlo
cit la progresul producției materiale. Se dă, în acest sens, o mai 
mare atenție cercetării aplicative și de dezvoltare. Această orien
tare nu semnifică însă neglijarea cercetărilor fundamentale. Parti- 
■dul nostru concepe dezvoltarea cercetării științifice ca un tot 
unitar, combătând acele tendințe de a separa în mod abstract cer
cetarea fundamentală și cea aplicativă.

Cheltuielile tot mai mari antrenate î,n sectorul cercetării știin
țifice impun nu numai o bună organizare a acestuia, ci și o ju
dicioasă repartizare a forțelor de cercetare pe domenii ale știin
ței și pe teme. Pentru rezolvarea acestei din urmă cerințe și-a 
făcut treptat tot mai mult loc și în acest domeniu planificarea.

întreaga activitate de cercetare științifică este cuprinsă în 
prezent înitr-o secțiune a planului național unic de dezvoltare eco- 
nomioo-sacială. Există, elaborat, un program general de cercetare 
pe 10 ani, precum și programe speciale pe teme prioritare ; pen
tru unele domenii există prognoze de lungă durată pînă în anul 
2.000. Este important de subliniat faptul că, în programul men
ționat, circa 70 la sută din obiectivele de cercetare înscrise con
tribuie la rezolvarea problemelor modernizării industriei, ou deo
sebire în ramurile chimiei și construcțiilor de mașini.

Pe baza indicațiilor' 'date de către conducerea partidului, prin 
lege s-a stabilit ca în cadrul planului național unic de dezvoltare 
economică și socială a țării secțiunea referitoare la cercetarea 
științifică și progresul tehnic să preceadă celelalte secțiuni. Indi
catorii cercetării și introducerii progresului tehnic devin în acest 
mod elemente dinamizatoare, de realizarea cărora depinde în ul
timă instanță modernizarea întregii economii naționale.

In rîndul măsurilor importante stabilite pentru creșterea con
tribuției științei românești la dezvoltarea economiei se înscriu 
și acelea care contribuie la integrarea învățămîntului ou cerce
tarea și producția. Rezultatele bune obținute de pe urma aces
tor măsuri, concretizate în numeroase invenții, inovații și pro
duse .noi 'dovedesc pe deplin justețea acestei orientări dată de 
către partid.

Obiectivele care stau în fața cercetării sînt deosebit de com
plexe, rezolvarea lor în timpul optim va necesita desigur, în 
continuare, dezvoltarea bazei tehnico-materiale cît și perfecțio
narea formelor de organizare și conducere a forțelor științifice.

Măsurile luate în scopul concentrării și folosirii în comun 
a bazei tehnico-materiale pentru producție-cercetare și î.nvăță- 
mînt dau o perspectivă ctară evoluției viitoare și garanția unor 
rezultate tot mai 'bune pentru progresul social-economic al țării 
noastre.

In cuvântarea ținută la Conferința națională a cercetării știin
țifice și proiectării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, arăta că „Avem un număr mare de probleme de so
luționat în cincinalul următor, dar cei 100 000 de cercetători, cîți 
vom avea în 1978—1979, vor putea face față cu succes acestor sar
cinii. Unind forțele putem soluționa toate problemele înscrise în 
Directivele și Programul partidului !“

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cercetării, îmbunătățirea 
continuă a 'Organizării și conducerii acestui domeniu, constituie 
premisele sigure pentru abordarea cu succes a problemelor com
plexe din viitorul cincinal, definit ca cincinal al revoluției teh- 
nico-științifioe contemporane.

întoarcerea desenului risipit
în seara premierii cu Burghezul gentilom, 

a avut loc vernisajul (observați, de-abia 
aici, firescul barbarismului) unei expoziții 
de desene, avînd ca personaje principale pe 
Dan Hatmanu și pe Francisc Bartok. Primul 
— cu o primă suită de portrete în creion ale 
actorilor Naționalului ieșean, unii din ei tre- 
cuți între umbrele lui Aurel Leon (prefa
țatorul expoziției), al doilea, tot cu creionul, 
într-o funambulescă garderobă de epocă.

Dan Hatmanu știe să-și regăsească unel
tele pe care, cu o generozitate dezarmantă, 
le-a risipit în ani. Și, ce e important, știe 
unde le-a lăsat. Cîți nu uită că au desenat 
de dragul de a desena, fără tirania finalită
ții ! O finalitate în serviciul desDoticei com
poziții, care, ca și romanul, obsedează cu 
egoism pe artistul de azi. Să nu hulim com
poziția, să-i recunoaștem hegemonia, dar să 
nu ne uităm la desen, la cheful de a dese
na, cu țîfna prețioaselor doamne molierești. 
Dan Hatmanu n-a uitat anii cînd, împreună 
cu alt bolnav de desen. Constantin Baciu, 
ieșea la desen, cu mapa sub braț, în stradă, 

iscodit de pietoni care se duceau sau care 
se întorceau de la Hală. Și acum, din cînd 
în cînd, trădînd compoziția, lăsînd-o să aș
tepte în atelier, udă, fuge să facă desene. 
Acolo unde fuge, regăsește totdeauna unel
tele lăsate. Ultima dată, cum ne-o arată se
ria de planșe din Foaierul roșu, a fugit în 
vecini, la Teatru, să-i deseneze pe actori. 
I-a desenat, și ni i-a înfățișat, îtntr-o primă 
serie, în propriul fief, la galerie, unde răz
bat sublimele minciuni dintre cortine și su- 
fituri, unde ajung rumorile și aplauzele. 
Numai că, de data aceasta, Hatmanu n-a mai 
vrut să fie desenatorul rău din seriile de 
la Cupola și de la Cronica, că doar ghidușul 
Ariei, elful micilor farse. A vrut să fie po
liticos cu actorii, așa cum, luînd cuvîntul în
tr-o mare adunare a pictorilor și sculpto
rilor, maestrul Baba a spus că se simte oas
pete și că, de aceea, ține să fie un om politi
cos. .. Că, venind vorba, de la același ma
estru i se trage lui Dan Hatmanu apetitul 
pentru desen, pentru portret. Politicos cu 
actorii, deci. De unde și suita aceasta nu 

atît de șocantă ca celelalte, cu care ne obiș
nuise, de un echilibru asemănător întrucât
va stampei tradiționale românești, cu vădi
ta intenție de a nu atinge sensibilitățile unor 
oameni prin excelență sensibili, în realitate 
acele minunate spirite care ne aduc în se
rile cu ninsori, sau cu ploi, sau cu stele, 
bucuriile nebune ale închipuirii. Linia e cu
minte și ascultătoare, ținută atent în frîu, 
ca pe un cal la prima cursă, urmărind cu 
fidelitate cvasifotografică modelul, resPectînd 
cea mai mare parte a datelor fizionomice, 
într-un cuvînt, numind personajul. Da, ca
lificativul cel mai potrivit este fidelitate. Și 
totuși, demonul, de data aceasta un demon 
mai mic nu poate sta liniștit în creionul 
desenatorului și divulgă de la fiecare cîte 
ceva care, probabil, nu s-ar vrea divulgat. 
Din nou — rara dexteritate cu care e înzes
trat Hatmanu, perspicacitatea de a iscodi 
ascunzișuri, de a găsi corespondența aces
tora pe obraz : o schimă, un rictus, un 
zîmbet, deci o bonomie, un ambiț, o re
nunțare. ..

Șarmantă treabă 1
★

Unul dintre cei care Par să descopere 
de-abia acum desenul este Francisc Bar
tok, prin excelență om de Pictură, de șe
valet. cu tot ce presupune această condiție,

Gh. ANTON : „Zodiac"

printre altele, fiind vorba de desen, și de 
ceea ce numeam desen cu finalitate, ca au
xiliar al compoziției. Să nu se înțeleagă de 
aici neștiința-i de a desena ; oricînd, urmă- 
rindu-i o pictură, vei descoperi linia, re
țeaua ascunsă pe care stă culoarea grea și 
rafinată. E vorba acum doar de propunerea 
desenului ca ființă în sine, pentru sine, în 
propriul ei serviciu. Pretextul e, mai întîi, 
o seară Moliere, apoi o imaginară gardero
bă veche, apoi o tentație ludică, greu de 
crezut la Bartok, artist de gestică gravă, 
dar, iată, materializîndu-se spre surpriza 
noastră. Poate e bine să divulg un mic inci
dent : chemat de pictor să-i văd primele 
din această serie de desene, pentru a-i pre
fața catalogul, marcat probabil de ceea ce 
numeam gestica sa gravă, (de altfel, forma 
în care se găseau atunci desenele, era ab
solut neconcludentă), am refuzat politicos. 
Nu știu ce _s-a întîmplat, poate și refuzul să 
fi lucrat bine în cazul acestui artist, prob, 
dar la deschidere am descoperit cu plăcută 
și de-acum durabilă emoție, reușita : dese
nele lui Bartok nu sunt, după înșelătoare 
aparențe, niște simple caligrame pe o temă 
vestimentară, ci structuri de sine stătătoare, 
combinații aparent lejere, în fond profunde 
integrări în spațiu, caz în care desenul e 
creator de planuri, de adîncimi. Și, final
mente, linia, această linie deloc abilă, fă
cută cu remarcabilă reticență, de o plastici
tate incontestabilă, lăsată, cum observă 
George Popa în catalog, să-și dezvolte nes
tingherită încărcăturile narative, virtuțile 
plastice.

*
Descoperim în foaierul teatrului patru pa

nouri, în tonalitate degradată, aparținînd 
mereu inventivului creator Gheorghe An
ton,_ designer cu disponibilități de făurar. 
Zodiacul său este de o frumusețe elegantă, 
destinată mereu proiectatelor noastre inte
rioare. De văzut.

Val GHEORGHIU



Un studiu despre progresul artelor
Al. DIMA

Una din vechile probleme controversate e, 
desigur, cea referitoare la progresul arte
lor și valorii estetice în genere. Li s-a con
testat acestora într-adevăr, posibilitatea evo
luării pe o linie ascendentă, cel puțin, în- 
tr-o măsură, asemănătoare relativ cu gra
ficul științelor naturii. Kant și apoi Croce 
au statuat argumentele socotite de ei pe
remptorii cu privire la inexistența vreunui 
progres perpetuu al artelor. S-a ajuns, în
deosebi, la teoria unicatului artei atît de 
frecventă și axiomatică, și astăzi. Fiind „u- 
nicate", fără comunicare, ca niște insule izo
late în timp și spațiu, operele de artă ar fi 
lipsite de orice relații dintre ele, și, prin 
urmare, și de cele de progres, rezultate prin 
comparație.

Dezvoltarea esteticii contemporane în di- 
. . recția teoriei informației, a sistemelor, a 

ciberneticii și a altor metode moderne, în 
genere a cercetărilor interdisciplinare, a 
supus însă problema unor noi dezbateri și 
analize care tind a depăși vechea poziție 
sceptică privind progresul artelor.

De curînd, Editura Științifică și Enciclope
dică a publicat o temeinică lucrare semnată 
de profesorul Ignat Florian Bociort de la 
Facultatea de filologie din Timișoara și care 
se referă la problema citată sub titlul Teo
ria progresului literar-artistic. Clar siste
matizată, cartea dezvoltă — în capitole lim
pezi — ca obiective dominante, o critică 
stringent argumentată prin care se combat 
soluțiile negativiste proclamînd inexistența 
progresului în arte, examinează contribuții-V __

Discutată de istoria litera
ră în aspecteie-i domi
nante, considerată „mo
zaic" și „simfonie", o. „o- 
peră de educare estetică 

a spiritului public" (Al. Dima; 
sau o „carte despre o carte 
încă nescrisă" (N. Manolescu), 
Pseudo-KyuegetiKos stîrnește 
mereu studiul cercetătorului, 
ea apărind continuu, odată cu 
trecerea timpului, mai nouă, u 
anume taină ce sălășluiește în 
țesătura ei intimă cheamă și 
recheamă cititorul pregătit sa 
o înțeleagă. Păstrîndu-și pros
pețimea și ineditul, ea exerci
tă o perpetuă atracție indife
rent de numărul anilor adunați 
de la apariție. Deși a devenit 
o operă centenară (a fost scri
să în primăvara anului 1874 
„subt aburoasele sărutări ale 
soarelui de aprilie") s-ar putea 
crede că ea nu mai răspunde 
gustului estetic contemporan. 
Și, totuși, recunoaștem cu plă
cută surpriză că îi căutăm a- 
deseori tovărășia, ori de cîte 
ori simțim nevoia reintîlnirii 
cu „dulcea cugetare", finețea 
cozeriei și erudiția de bun 
gust.

Lectura „falsului manual de 
vînătoare" generează aceeași 
încîntare pe care o încercăm 
în fața capodoperelor picturii, 
sculpturii și muzicii universa
le; o incîntare ce se cere re
petată de nenumărate ori, fără 
a plictisi vreodată. Și aceasta 
înseamnă că ne găsim în fața 
unei opere unice, create de un 
umanist din „seria" lui Loren
zo de Medicis, Rabelais și A- 
natol France (T. Vianu).

De altfel, chiar în momentul 
apariției acestei lucrări, Emi- 
nescu i-a punctat principalele 
caracteristici într-o recenzie 
scrisă imediat după publicare. 
Marele poet îi pătrunsese, prin
tre primii, valorile literare și îi 
sesizase noutatea în cîmpul li
teraturii române. Evidențiindu-i 
stilul epistolar, al „scrisorilor 
intime" precum și o „melanco
lică descripție" în comentariul 
tablourilor ce înfățișează sce
ne de vînătoare, Emlnescu no
ta : „Difficiles nugae. A înfinge 
o singură țîntă colorată pe răb
dătoarea hîrtie nu e nimic, ci 
dar a le așeza cu acea profu- 
siune cu care o face autorul 
cărții Pseudo-Kynegetikos cu 
vremea devin nimicuri foarte 
grele". (M. Eminescu : Pseudo- 
Kynegetikos de Al. Odobescu— 
în Opere complete, Buc., 1914. 
p. 376). Deci, înaintea altor in
terpretări, cel mai mare poet 
al nostru recunoaște operei o- 
dcbesciene fiorul participării 
artistului, dincolo de cuvîntui 
scris.

De unde vine și cui i se da- 
torește această undă lirică în
tr-o lucrare cu aparent carac
ter expozitiv, într-un eseu des
pre vînătoare?

O primă explicație ar fi 
structura intimă a lui Odobes
cu ; omul și artistul sensibili 
la culoare și sunet, la natură 
și poezie știu să dea frîu liber 
„deșartei închipuiri a imagina- 
țiunii" vînătorești, cu scopul de 
a se confesa și explica, într-o 
manieră inedită și de rafina
ment. Dacă nu ascultăm vibra
ția interioară a acestei cărți, 
ce adeseori sună ca o spove
danie, nu putem descifra zbu
ciumul unei vieți, ce întreprin
dea cu încăpățînare o „fantas
tică călătorie" în care sufletul 

Lirismul unui 
„manual 
de vînătoare"
să hoinărească fără nici o sta 
vilă, așa cum el însuși nota : 
„eu, ca un mevînător ce sînt. 
m-am apucat să colind răstim- 
pii și spațiile, căutînd cu ochii, 
cu auzul și cu inima priveliști, 
răsunete și emoțiuni vînăto- 
rești". Dorința de a retrăi in 
lumea propriilor plăsmuiri li
terare convinge din capul lo
cului că opera se îngemînează 
cu viața, cu trăirea afectivă. 
Prezența creatorului, cu senti
mentele și amintirile lui, în 
nenumăratele pasaje („Din co
pilărie și eu am trăit cu tă- 
mădăienii... Eu n-am uitat mici 
pe răposatul Caraiman, veselul 
și priceputul staroste al vî- 
nătorilor tămădăieni..., cînd 
uneori fugim obosiți de lume 
și rămînem, singuratici și ne
turburați, în mijlocul nesimți
toarei sălbăticiuni"...) face ca 
lungul excurs, pe tărîmul ar
telor. despre vînătoare. să ca
pete viață, să trăiască asemeni 
unui mare și inegalabil specta
col, în fața ochilor uimiți ai 
cititorului. Cu siguranță că lip
sa acestei participări continue 
a autorului ar diminua, sau 
chiar ar anula emoția artistică.

Cea de a doua motivare ce 
se poate aduce pentru a jus
tifica lirismul „falsului tratat", 
se leagă de specificul eseului, 
ca gen literar. Se știe că „su
flul animator al eseului" nu 
poate fi stringenta logică ci 
reflecția subiectivă, unilatera
lă", observă Adrian Marine 
(Dicționar de idei literare, Ed. 
Eminescu, 1973 p. 609), iar e- 
seistul „monologhează și dia 
loghează într-un spirit de de
plină independență față de o- 
biectivitatea curentă". Cunos- 
cîndu-și bine maestrul în arta 
eseului literar, pe Xavier de 
Maistre, pe care îl citează în 
primele pagini ale cărții sale, 
și uneori scriind în maniera a- 
cestuia („Și-n adevăr, să se- 
dem strîmb și să judecăm 
drept : oară ce desfătare vînă-

le epocilor anterioare, schițează metodolo
gia unei noi cercetări pe baze marxiste, ana
lizează icleea de model în istoria artelor și 
literaturii — așa cum e văzută astăzi — în 
sfîrșit sprijină orientarea criticii și creației 
literare contemporane.

Concluzia generală a lucrării constă în 
concepția că există totuși un proces pro
gresiv atît în artă cît și cu privire la va
loarea estetică ce purcede de la un model 
abstract. Acesta sintetizează invariabilele o- 
perelor de artă de-a lungul istoriei lor și 
anume : tematica, tipologia, diferitele fațete 
ale formei etc. rezultate din contribuțiile 
generațiilor anterioare de artiști, ale unei 
colectivități ideale în timp și spațiu. Mode
lul abstract rămîne însă condiționat de coor
donatele istorice si sociale ale operei, ceea 
ce alcătuiește miezul științific propriu zis 
al lucrării de față.

Remarcăm, îndeosebi, reanalizarea carac
terului de „unicat" al artei și al tendinței 
exagerate de absolutizare a lui.

Profesorul docent deschide, cu acest punct 
de vedere, o nouă perspectivă de soluțio
nare a problemei în discuție.

Lucrarea e riguros redactată, poate chiar 
prea riguros și abstract, și ar necesita exem
plificări mai ample.

Informația abundentă, spiritul critic și 
combativitatea în continuă efervescență, 
tendința spre originalitatea de idei, aplica
ția marxistă suplă și creatoare — reco
mandă acest studiu nu numai teoreticieni
lor artei, ci si criticilor literari. _____  J

Puternica vocație critică a lui 
Mircea Iorguiescu este, tempe
ramental vorbind, a unui po
lemist de aleasă marcă, sincer, 
uneori chiar brutal ae sincer, 

frenetic, lucid, necruțător, aispus ori- 
cînd să provoace discuții de răsunet, 
să „demoleze" false valori, să demaș
te in mod drastic, indiferent ae nu
me, de poziție socială, mediocritățile, 
totul petrecmdu-se sub nevoia impe
rioasă de a spune adevărul despre li
teratura. Rondurile criticului respec
tă acest „program", sînt îmbrățișate 
de o febră a participării, de o voința 
neînduplecată de a limpezi teritoriile 
invadate de confuzii, de a impune, 
prin opoziție, un punct de vedere 
tranșant exprimat. Singurul volum al 
criticului, Bondul de noapte (1974), 
nu ne vorbește decît foarte puțin des
pre posibilitățile autorului, căci dacă 
am aduna într-o serie de volume tot
ce a scris Mircea Iorguiescu am aveia 
o imagine cuprinzătoare, reală, a u- 
nei activități risipite ou dărnicie în 
România literară, Luceafărul, Con
vorbiri literare, Tribuna, Argeș etc. 
Mircea Iorguiescu este unul dintre 
cei mai prolifici critici de astăzi, 
ceea ce nu înseamnă că prolificitatea 
ar atinge, prin exces, superficialita
tea. Critica lui Mircea Iorguiescu nu 
răspunde unui astfel de calificativ ; 
aproape toate analizele sale se înte
meiază pe un gust sigur, pe o dreap
tă judecată de valoare, pe o ierarhie 
în care injustițiile sînt rare. Poziția 
critică a lui Mircea Iorguiescu în fața 
literaturii actuale este a unui spirit 
inflexibil, bătăios, dar constructiv. 
Rondurile criticului ne conving prin 
franchețea comunicării ideilor, prin

torească mai deplină, mai ne
țărmurită, mai senină și mai 
legănată în dulci și duioase vi
sări..."), Odobescu construiește 
răscolitoare solilocvii, adevăra
te punți ce leagă diferitele 
părți ale eruditei sale călătorii 
imaginate cu lumea-i lăuntri
că. Chiar de la primul capitol 
scriitorul exclamă printr-un 
solecism admis doar lui „Dar 
însă, și eu am crescut pe 
cîmpul Bărăganului ! Et in Ar
cadia ego ! Și eu am văzut 
cîrdurile de dropii, cutreierînd 
cu pas măsurat...". Ce înseam
nă alăturarea naturii Bărăga
nului, rememorată cu ochii co
pilăriei, de îndepărtată țară a 
păstorilor greci, simbol ai tim
purilor fericite de altădată ? E 
dezvăluirea discretă cu o u- 
șoară nuanță de tristețe a ceea 
ce a fost plăcut, în trecut, și 
prezentul răscolitor, chinuitor, 
pe care Odobescu îl trăia. A- 
cestea cîteva cuvinte închid în 
ele tot zbuciumul unui spirit 
ce se ascunde cu decență în 
spatele comentariilor statuilor 
și tablourilor zeităților vînă- 
torii, urmînd cu „ochii cetele 
nesocotite de arcași și lăncieri" 
sau „rătăcind cu ochii pe pla
iurile îneîntătoare, iar cu au
zul și cu gîndul prin fantasti- 
cile regiuni ale basmelor vî
nătorești".

S-a vorbit în istoria noastră 
literară de clasicismul lui O- 
dobescu. precum și de „tendin
țele baroce" ale prozei sale (D. 
Păcurariu). Sînt observații în
temeiate și ele se verifică de
opotrivă în multiplele sale pre
ocupări intelectuale sau în cre
ația literară. Totuși, felul par
ticular în care autorul Falsu
lui tratat simte, trăiește și con
semnează natura în paginile 
prozei despre vînătoare, uneori 
neașteptat, alteori pregătind cu 
meticulozitate, asemeni unui 
talentat regizor, un apus de 
soare sau „o gură de rai" din 
Bisoca, în aceste ipostaze ni 
se relevă poetul Odobescu, ro
manticul ce se regăsește sufle
tește ori de cîte ori se lasă 
purtat pe drumurile ademeni
toare ale peisajului natural. Nu 
puține sînt pasajele în care 
„inima-i vegheată este mereu 
în mișcare, și urîtul fuge, fuge, 
departe, dincolo de nestatorni
ca zare a nemărginitei cîmpii" 
pentru a se umple de „farme
cul tainic al singurătății", de 
„susurul noptatic (ce) se înal
ță de pre fața pământului; din 
adierea vîntului prin ierburi, 
din țîrîitul greierilor, din mii 
de sunete ușoare și nedesluși
te se naște ca o slabă suspina- 
re ieșită din sînul obosit al na- 
turei" (...). Citind cartea natu
rii și repovestind „emoțiunile", 
filtrate de propria-i sensibili
tate, Odobescu, se așează, din 
acest punct de vedere alături 
de Al. Russo si C. Hogaș. De
tașarea și spiritul lucid se to
pesc în fața minunelor natu
rii. biruind întotdeauna eul ar
tistului, afectivitatea lui.

Un fapt rămîne. credem, de 
necontrazis : dincolo de „cerin
țele" unui Tratat de vînătoare, 
scris de un „nevînător". cu un 
titlu „Dedantesc si archaic", 
dincolo de hățișul doctelor di
gresiuni descoperim sufletul ar
tistului cu bucuriile si amără
ciunile, cu reveriile si realită
țile existenței omului Odobescu.

Antoaneta MACOVEI

polemica aprinsă cu care el știe să-și 
netezească drumul spre a înlătura o 
producție de serie și a saluta cu en
tuziasm operele de excepție.

Rondul de noapte este, dacă nu o 
sinteză de mari proporții, în orice 
caz, o schiță îndrăzneață a formelor 
estetice care anunță după 1945, teme
le literaturii noi. Este, fără îndoială, 
acea schiță care, prin identitatea ei, 
prin deschiderea largă, fecundă, spre 
înțelegerea Revoluției, ca moment 
crucial în istoria României, creează 
ideea fundamentală a sincronizării e- 
venimeintului social și politic cu o 
conștiință estetică n'oluă. Literatura 
încearcă să fie în acord cu acest fe
nomen, să-1 înfățișeze. Mircea Iorgu
iescu intuiește sincronizarea, nouta
tea vieții și a condiției omului, mo
mentele nașterii literaturii contempo
rane. Procesul este de o recunoscută 
complexitate. Tranziția este aceea 
care marchează un început și înte
meiază granițele unor noi forme de 
expresie. Tranziția ar fi reprezenta
tă de Emil Botta, Miaria Banuș si 
Cicerone Theodorescu. Noi am fi 
schimbat ordinea și nil i-am fi uitat 
pe Zaharia Stancu, Mihai Beniuc, 
Miron Radu Paraschivescu, Eugen Je- 
beleanu și Geo Dumitrescu. Nu e vor
ba de o posibilă scară de valori, ci 
de o realitate. în acord cu princi
piile din Cuvînt înainte, criticul do
vedește prin analize substanțiale, 
deocamdată referindu-se doar la poe
zie și proză, existența formelor și 
structurilor literare care s-au format 
în timp. De fapt, Mircea Iorguiescu 
construiește fiecărui scriitor un pro-

Rondurile 
de noapte 
ale 
criticului
fii scos de sub clasificările arhicu
noscute și repus în circulație în urma 
unei relecturi proaspete și în afara 
prejudecăților. Mircea Iorguiescu ru
pe mătasa înșelătoare a vechilor „pă
reri critice" creind în jurul operei un 
aer purificat, respirabil, înlesnind 
astfel să se apropie dintr-o altă 
perspectivă de inima operei. Curios, 
Mircea Iorguiescu nu a teoretizat nici 
o metodă ultramodernă și nici nu s-a 
jurat pe viață că nu va părăsi nici
odată „structuralismul" sau „tematis- 
mul", ci și-a descoperit de fiecare 
dată, fără complexe, cînd opera i-o 
reclama, o metodă. Profilurile lui 
Mircea Iorguiescu dovedesc o bună 
inițiere în metamorfozele poeziei, pro
zei, în valorile lor. Esențial este fap
tul că Mircea Iorguiescu știe să tra
ducă vocea fiecărui poet și prozator. 
El nu confundă niciodată o mască cu 
alta. Originalitatea lui Emil Botta 
„constă într-un iute joc de măști ai- 
ternînd între grimasă tragică și tizlă 
ironică, joc susținut cu frenezie i- 
maginativă". Autorul întunecatului 
April „practică în fond un teatralism 
superior, în care proza se coinfundă 
indefinibil cu sinceritatea și tot far
mecul acestei poezii stă în extrava
gantul aspect de bufonadă tragică". 
O necruțătoare și dură, poate prea 
dură, polemică duce Mircea Iorguies
cu cu versurile lui Cicerone Theodo
rescu. Criticul este rău cu o „operă" 
însumînd în două volume groase și 
compacte aproape 1000 de pagini, a- 
gonizînd în cea mai scandaloasă ba
nalitate. Cicerone Theodorescu „ilus
trează aproape perfect condiția epi
gonului". El este un „versificator pro
digios" care cultivă un fals herme- 
tism, o simplă fanfaronadă. Cicerone 
Theodorescu se adaptează fără difi
cultate oricărei formule lirice anu- 
lîndu-și, astfel, orice voință de a a- 
.junge la o minimă și eficientă origi
nalitate. Efectul este dezastruos : poe
zia cade în cel mai curat epigonism 
posibil. Cînd talentul există, cînd o- 
pera face să întîrzie contemplația, 
polemistul nu dispare, nu se ascun
de prudent sub perdeaua frazelor 
convenționale, ci disociază cu inteli
gentă și imaginație. începuturile lui 
A. E. Baconsky sînt desconsiderate 
pe motivul că respectă „moda" timpu
lui. Cînd evoluția se produce poezia 
iese din această experiență cu o față 
mai apropiată de emoție și adevăr. 
Nu credem însă că poezia lui A. E. 
Baconsky nu e „dramatică în sine",

că ea ar fi 
me“. Volur 
ae un astfe 
mentul La 
Iorguiescu 
vederea pi 
tăți. Toate 
s-ar încadi 
macedonsk, 
nu apar, i 
ție. Lipses 
criticului : 
iexandru, 
olana, Gh< 
unui „ronț 
cios unui 
zată în s1 
poeți", ma 
revista cil 
numai ei, 
tradiția, „i 
coperim la 
mând, Mir 
el. Adrian 
Poeziile lt 
rile Eleusi 
tate, diafa 
zicale, ușo 
poet o „te 
monie", pi 
cea Dines< 
matul juvi 
în expans 
nă“. Poez: 
o muzicali 
o fac de :

Siguranț 
în teritori 
velei ne i 
de profesi 
terea de < 
ză (Marin 
pescu, Tit 
inte"zr£e 
Iar., cont 
nici o di: 
jugă cu 
nistru, ce 
morale ca 
norm, de 
rate și vi 
nială a li 
Popescu : 
unei dom 
nativ înc 
tic și es 
Iorgulesct 
rea ident 
român. It 
și „poves 
rău. Gra 
cuze adu, 
nelor lui 
lipsește „ 
rul „înce; 
o constrt 
tirea în 
marea n 
căci „Buc 
rerea — 
șire din 
schimb c 
stracțe, d 
laborator' 
ca o gh 
„Tezistă, 
speculații 
și cu ar 
Alexandr 
agreabilă 
mijloace 

„Rondu 
lui conții

GEORGE DAMIAN

Din nou acasă
Umbre lungi așează noaptea 
Peste-ntinderile firii 
într-o vrajă grea se Iasă 
întunericul deplin.
Eu îmi reazăm fruntea albă 
De alcoolul din luceferi 
Și mă pierd pe-un zvon de suflet 
Către margini fără margini...

Plopii singuratici suie 
Teama lor pînă-n frunzișuri. 
Peste întuneric țipă 
Lemnul hăituit de vînt 
Bunii mei părinți se-ntoarnă 
De uitare în mormînt 
Și se stinge unda mării 
Cînd ajunge pe pămînt.

Dintre morții mei de suflet 
Cel mai des mă tem de tata ; 
îl aud cum tot înjură 
Cînd de foame, cînd de frig. 
Din acest ținut de veghe 
Eu mă tem dar tot îi strig 
Și de spaime mor salcîmii.
De rușine se usucă 
Grîul tînăr, viță crudă 
Și prin casa bătrînească 
Grinzile de spaimă-asudă...

A trecut de crucea nopții
Osia din carul mare 

Pe un fir de lună nouă 
In pădure umblă hoții 
Și-n ferestrele de-acasă 
Se lovesc trei lilieci 
Iar prin iarba din ogradă 
Vor să zboare uzii melci...

Am venit acasă iară 
Lemnul de la poartă 
Și în aerul tomnatic 
E o dornică risipă
Pe colina dinspre lu 
Latră-ntruna niște ci 
Tata a ieșit șuri 
Aducînd un nuJl în 
Caii tropăie în graje 
Și nechează înfundai 
Dinspre miazănoapte 
Cerul s-a decolorat 
Vinul ce-1 băuse tat; 
S-a întors iar în buti 
Și-un pitic cu față I 
Mi-1 aduce cu gălea

,,E o noapte rea" îm 
Bea ! e vin din cel n 
Chipul meu se alung 
Și docil i se supune. 
Bea ! îmi zice și dis; 
Tot așa, ca o ninsoa 
Iar în locul lui prin 
Aud pași ușori și-na 
Ca o adiere blindă 
Ca un tainic jurămî

Vreau s-aprind o lu 
Ca să pot privi în 
Dar lumina-i se prel 
Ca o lacrimă-n păm

De cai imi est

De cai îmi este inim 
Și ochii îi trimit spi 
Le-aud nechezul în 
Bătîndu-mi ritmi de



numai „expresia unei dra- 
tiul Cadavre în vid exclu- 
1 de punct de veaere. „Mo- 
biș" este pentru Mircea 
o radicala scnirnbare in 

ecizării unei reale identi- 
adevărate, dar poeții care 

a momentului, cu excepția 
anului Adrian Păunescu, 
u sînt luați in considera- 
: din tabla de materii a 
Nichita Stanescu, Ioan A- 
lan Laurențiu, Ana Blan- 
orghe Pituț ș.a. E riscul 

•t‘ de noapte prea cream- 
singur principiu. E anali- 
himb noua „generație de 
oritatea lor afirmați in 
jeană Echinox. Ei, și nu 
au asimilat foarte repede 
emne noi de lirism" des- 
Horia Bădescu, Dinu Flă- 
ea Dinescu, Paul Emanu- 
Popescu și Ion Mircea.
Horia Bădescu din Ma- 
sînt „De o mare simpli- 

e și grațioase, foarte mu- 
hieratice"; se remarcă la 

dința spre suavitate și ar
ătate și inocență. La Mir- 
1 criticul apreciază „frea- 
îil, bucuria unei vitalități 
ine, jubilația adolescenti- 
. lui Ion Mircea traduce 
ite și o transparență care 
îconfundat.
cu care criticul se mișcă 

e romanului sau ale nu- 
c să vorbim de un semn 
nalizare. Se vede aici pu- 
nstrucție critică, de sinte- 
Preda, Dumitru Radu Po- 
3 Popovici). Criticul nu-și 
oluptâțâa analizei, formu
lă, diagnosticul pus fără 
:ultate : „tragicul se con- 
rsa, comicul trece In si- 

mai întunecate drame 
ătă un aspect de bilei e- 
eprezentație stranie, colo- 
lente, nota cea mai origi- 
raturii lui Dumitru Radu 
nd dată de suprapunerea 
ante eticiste pe un fond 
iaț către pitoresc1 fantas- 
tism". Critica lui Mircea 
merge direct la dezvălui- 
iții literare a scriitorului 
i-l pe Ion Băieșu „clasat" 

cînd de bine cînd de 
și uneori întemeiate a- 

Mircea Iorgulescu rorna- 
lexandru Ivasiuc, căruia îi 
aginația etică". Romancie
ră să însuflețească literar 
:ie teoretică prin conver- 
aterial epic, dar transfor- 
este niciodată posibilă".

■ia, spaima, neliniștea, du- 
tă ce lipsește cu desăvîr- 
ceste romane, pline în 
sentințe și de fraze ab- 
explicații și de analize de 
Concluzia criticului cade 
tină și este irevocabilă : 
focată sub o avalanșă de 
iride, cu inima artificială 
ulații rigide, literatura lui 
Ivasiuc este suficient de 

a exercițiu metaliterar cu 
erare".
e“ de noapte ale criticu-
1.

Zaharia SANGEORZAN

Lemnul din șea și urma grea de sînge
pă Plutind ca un pîrîu prin trecători.

Caii românilor sint cai nemuritori !
De caii tatii mă agăț și-n vis ;
Cai suri, cai roibi ori murgi, nerăbdători, 
Nervoși în mersul lor abia simțit
Tîrîndu-1 după fierul plugului

îini. Din răsărituri pînă-n asfințit
i Șaizeci de ani în căutarea griului.

irii De cai mă tem și-acum cînd îi aud 
Tăind lumina-n trecere spre ziuă
Din nord spre sud.
Și-atuncea prind să chiui și să-njur 
Pădure-i peste tot în jur
Și frunzele miroase-a verde crud
Și iarba-i numai săbii, toată.

pune De cai îmi este dor
bun. Și cînd o fi să mor
e De-acolo să viu la nechezatul lor.

Pe drumul care-1 știu o să mă-ntorc
9 S-ascult galopul mînzilor stingheri 

Trecînd spre dimineața mirosind a grîu.
Să A cimbru și a busuioc !

are 
u-mi

lnavă
nbra lor
hi ca pe-un izvor 
ă și mă frige

(urmare din pag. 1)

Spre sfîrșitul celui de al doi
lea deceniu al secolului nos
tru. cînd apar semnele crize
lor economice, ale contradic- 
țiilor social-politice, sîntem o- 
bligați să constatăm simptome 
din ce în ce mai acute ale a- 
cestor contradicții în știință și 
filosofie.

Mă limitez aici la semnalarea 
cărții lui Karl Blihler Criza 
psihologiei (1929), a lucrării lui 
Ed. Husserl Criza științelor e- 
uropenc și fenomenologia și a 
lucrării lui Georges Pontzer 
Criza psihologiei contemporane, 
apărută postum, în 1947. Dacă 
prima lucrare se referă mai a- 
les la transformările structura
le interne ale psihologiei ca în
treg, celelalte două, cu toate 
deosebirile lor de ordin filoso
fic, conturează sensul științei 
Psihologiei din perspectiva in
tegrării ei în vastul sistem al 
existenței omului. Pledînd pen
tru o nouă psihologie, concre
tă, Georges Politzer găsește că 
„atributul de științifică se po
trivește activității psihologului 
la fel de puțin, ca și calitatea 
de creștin sălbaticului crești
nat". „Relatările psihologiei — 
spune tot el — nu sînt istoriile 
unor persoane, ci istoriile u- 
nor lucruri. Termenii relatării 
nu au nici o semnificație u- 
mană‘1

In efortul continuu de deter
minare a statutului diferitelor 
discipline, a apărut la noi, în 
ultimele decenii, un mare nu
măr de lucrări. Semnalez doar 
cîteva studii apărute în anii 
1946 șl 1947, în revista ieșeană 
„Ethos". întrebările nu se re-

Tatăl tatălui meu

Griul cînta tot mai verde,
Tot mai curat. Soarele-n praguri 
De seară culca stîna lunii.
Intrînd într-un fag.
Bunicul cel drag
Și-a prelins chipul stins.
Nepoții l-au plîns după care, 
Peste satul furat de păduri,
Bunica a strîns singură griul 
Ciinii de piatră n-au mai lătrat.
Și nouă ne-a spus că pomul s-a dus 
Să nu moară...

STATUTUL
PS1HOLOGITI

feră numai la științele uma
niste (istoria, filologia, etica, 
psihologia), ci și la științele na
turii. Acad. Șerban Țițeica, de 
exemplu, caută răspunsul la 
întrebarea :„Ce e fizica?" 
(1946, nr. 2). Comunicarea de 
azi reprezintă cristalizarea re
flecțiilor personale, începute 
din anii 1946 și 1947, în revista 
„Ethos" („Ce este psihologia ?“) 
și continuate în lucrarea „Dra
ma psihologiei" (1965 și 1972).

Ca disciplină antropologică, 
psihologia poate fi situată în 
cadrul general al științei omu
lui. Pentru a-i determina sen
sul, este necesar, deci, să avem 
înțelesul conceptului de om. în 
căutarea răspunsului la între
barea „Ce este omul de azi, de 
ieri și de mîine?" ar trebui să 
citez o literatură imensă, în- 
tr-o creștere permanentă. Se 
constată astăzi o urgență, neîn- 
tîlnită în trecut, urgența omu
lui contemporan de a-și reexa
mina statutul, poziția sa în 
lume. Acad. Const. Rădulescu- 

Motru este inițiatorul unei noi 
etape, experimentale, a psiholo
giei noastre românești.

îmi fac, cu acest prilej, și 
altă datorie omagială, de a 
semnala lucrarea predecesoru
lui meu în acest înalt for de 
știință și cultură, a academi
cianului Mihai Ralea, intitula
tă Explicația omului (1946). A- 
pariția acestei opere este un 
semn revelator al noilor im
perative umane, social-politice, 
ce apăreau în contextul vieții 
noastre sociale.

Se conturează, în felul aces
ta, două aspecte ale întrebării 
inițiale : primul se referă la 
sistemul științific ca ansamblu 
informațional organizat, iar al 
doilea privește obiectul investi
gației — omul. In acest sens 
voi încerca să schițez, în cele 
ce urmează, răspunsurile la 
două întrebări, strîns legate 
între ele : „Ce este psihologia, 
ca știință a omului?" și „Ce 
este omul ca obiect al psiholo
giei științifice?".

Prima întrebare, deoarece vi
zează elucidarea statutului ști
ințific al psihologiei, este de 
natură epistemică, iar a doua, 
în perspectiva cunoașterii omu
lui ca obiect al psihologiei, are 
un caracter ontic. Dacă le si
tuăm în cadrul semiotic, prima 
problemă este de natură sin
tactică, a relațiilor între știin
țe, iar a doua se situează pe 
un plan semantic, al sensului 
de om, ca obiect al psihologiei.

1. Ce este psihologia ca știință 
a omului ?

Din numeroasele răspunsuri 
la această întrebare, mențio
năm : 1. Nu există o singură 
Psihologie, ci mai multe; 2. 
Psihologia o găsim peste tot : 
3. Psihologia nu există, fiindcă 
ea nu este știință. 4. Psiholo
gia nu este încă știință ; 5. 
Știința care există nu este psi
hologie, ci fiziologie, antropo
logie sau psihanaliză ; 6. Psi
hologia de azi va dispare, de 
venind fiziologie, chimie și în 
sfîrșit fizică.

In fața acestei diversități de 
opinii, unii psihologi, renunțînd 
la o definiție, se limitează la 
adoptarea tautologiei de genul: 
„psihologia este ceea ce face 
psihologul". îi dăm dreptate lui 
Pierre Greco, care observă că 
..nenorocirea psihologului este 
de a nu fi sigur că face știință 
și, dacă o face, de a nu fi si
gur că aceasta este psiholo
gie". Dar aceasta li se întîm- 
plă și oamenilor de știință de 
alte specialități. Despre mare
le fiziolog Pavlov s-a spus că. 
în a doua perioadă a vieții 
sale, a făcut , mai mult psiholo
gie, el fiind însă convins că 
face fiziologie. A și fost come
morat, în 1950, ca psiholog!

Lipsa de unitate a psiholo
giei, deosebirile privind obiec
tul si metodele acestei discipli
ne explică și variațiile privind 
învățămîntul psihologic : la fa
cultățile de științe exacte, de 
științe sociale, litere sau me
dicină. Jean Piaget propune 
soluț'a creerii unor „institute 
interfacultăți", unde se va pre
da și psihologia. După datele 
de acum patru ani, numai psi
hologia aplicată numără 30 de 
specialități, număr în continuă 
creștere, iar numărul de psi
hologi, grupați în 34 de asocia
ții internaționale, se ridică la 
50.000 ; din 3 în 3 ani, ei se în
trunesc la congrese internațio
nale, urmînd ca în anul viitor 
să aibă Ioc al 21-lea congres.

Paradoxal este faptul că ma
joritatea opiniilor exprimă a- 
ceeași tendință spre unitate, a 
psihologiei. Din nefericire, a- 
ceastă unitate este concepută 
prin operația reducționistă a 
psihicului la fiziologic, fizic, 
sociologic sau antropologic. A- 
cest reducționișm epistemolo
gic reflectă, însă, reducționis- 
mul ontologic, psihicul fiind în
țeles ca fenomen fiziologic, fi
zic sau social. Aceasta ne obli
gă să examinăm cauzele monis
mului reductionist, care încear
că să suprime pluralismul e- 
pistemologic al psihologiei.

Statutul psihologiei oglindeș
te atît sistemul epistemic din 
care el face parte, cît și obiec
tul propriu de cercetare. Atîta 
timp cît nu se va ajunge la un 
acord asupra obiectului psiho
logiei, nu vom realiza unitatea 
acestei discipline. Să ne oprim, 
deci, asupra înțelesului de om 
— ca obiect al psihologiei.

(continuare în nr. viitor)

Teatrul Național 

„Vasile Alecsandri^

GOGOL: 
însemnările 
unui nebun

De foarte mulți ani, Gogol nu a mai fost prezentat Pe scena 
ieșeană, în ciiuda marelui succes de care s-au bucurat aitît 
„Revizorul" cît și „Căsătoria". Revenind acum — prin iniția
tiva unui actor, Dionisie Vitcu, și a unui regizor, Brandy 
Barasch — marele scriitor rus ni se înfăț'șează, mai mult 
decît în spectacolele anterioare, ca un precursor genial al 
teatrului modern, ca unul care a lansat încă în prima jumă
tate a veacului trecut ideile — atît de decis preluate azi — 
ale însingurării, alienării și disperării individului intrat în 
ireconciliabil conflict cu o societate nedrept alcătuită. Po- 
prișcin, personajul gogolian al cărui jurnal ne este înfățișat 
în actualul spectacol al Teatrului Național, trebuie socotit ast
fel un model, un punct de plecare, un reper la care eroii 
teatrului modern revin mereu chiar fără voia autorilor. Rela
ția personajului cu societatea este sursa principală a degringo- 
lării sale psihice ; locul insignifiant pe care societatea i-1 oferă 
în falsa ierarhie a valorilor, umilințele la care îl supune, 
frustrările bombardează nemilos psihicul eroului, alterîndu-1 
treptat. Dionisie Vitcu și Brandy Barasch au înțeles exact 
această relație și spectacolul lor se întemeiază pe ea, în ciuda 
aparențelor de „caz psihopatologic" care se insinuează uneori 
și ©are animă — ni se pare — comentariile din foaiere. 
A reduce drama lui Poprișcin la obsesia sa amoroasă în
seamnă a minimaliza lucrurile nepermis. Este adevărat că 
motivul vehiculat în jurnal de la început pînă la sfîrșit este 
cel al unei neîmpliniri în plan erotic, dar acesta este numai 
pretextul prim care se exprimă o nemulțumire, o durere mai 
adîncă a eroului și anume insignifianța sa socială ; el, om de 
viță nobilă, a ajuns un umil funcționar, consilier titular a 
cărui cea mai importantă misie e să ascută pene pentru 
director. Umilința lui, la început cuminte și admirativă („Di
rectorul nostru trebuie să fie un om foarte învățat... Destul 
să te uiți mai atent la director și vezi cu ce prestanță ți se 
impune, ah, prestanța iradiind din ochii lui !“), îi va deveni 
lui însuși insuportabilă și va evolua treptat spre antipodul ei ; 
mai întîi eroul dorește să urce și .el cîteva 'trepte în ierarhia 
socială : „Vom ajunge și noi colonel și de-o vrea Dumnezeu, 
chiar ceva mai mare ; ne vom face și noi reputație". Obsesia 
aceasta mereu augmentată, îi răsucește treptat bruma de luci
ditate pînă la explozia de megalomanie care-1 face să se creadă 
regele Spaniei. Insignifianța socială care l-a chinuit .este acum 
răzbunată, obsesia umilinței a ajuns la paroxism trainsformîn- 
du-se în inversul ei.

Dionisie Vitcu — actorul acesta uimitor de înzestrat, cu 
resurse sufletești și fizice ieșite din comun și perfect armoni
zate — parcurge drumul nebuniei lui Poprișcin cu siguranță 
Și cu o adîncă înțelegere a Psihicului devastat al personajului. 
O infinitate de nuanțe .exprimate printr-o infinitate de mijloace 
(gesturi, atitudini, priviri, intonații, tăceri, etc.) dau acestui 
unic personaj a'l spectacolului forța de a capta atenția, inte
resul și emoția spectatorilor, de a-i angrena în straniul mo
nolog al unei tragice prăbușiri. Ceea ce reușește Vitcu — fără 
îndoială, grație genialului text gogolian — este scoaterea lui 
Poprișcin din datele concrete ale condiției sale de mic func
ționar al regimului țarist și instalarea lui intr-o sferă de ma
ximă generalitate umană. Tragedia consilierului titular este 
tragedia omului vitregit de soartă, umilit de structuri sociale 
.ineclftabile. Vitcu are putere de analiză psihologică și asta 
n-ar fi maire lucru dacă el nu s-ar arăta capabil să trăiască, 
să se angajeze în psiholgia personajului după ce, distanțîndu-se 
de .ea, a studiat-o, a analizat-o, a pătruns-o. „Nu m-am dus 
la un spital să urmăresc bolnavii, deși mi-ar fi fost ușor", 
mi-a spus actorul lăsîndu-mă să înțeleg că asta i-ar fi redus 
posibilitatea unei creații strict personale. Meritul lui e cu 
atît mai mare, eu cît a înțeles totul, a intuit, a dedus totul 
dlin atenta studiere a textului și a exegezei asupra acestuia. 
Timp de doi ani cît a durat lucrul la „Jurnal.. Vitcu și-a 
făcut o cultură a rolului, ©are l-a ajutat infinit mai mult 
decît dacă și-ar fi petrecut timpul printre bolnavi. Așa se face 
că linia principală a evoluției personajului — pe care am 
schițat-o mai sus — a fost îmbogățită de interpret cu o mul
țime de nuanțe care trec de la admirația birocratică, la in
dignarea cetățenească și la dezgustul moral, de la mania per
secuției la suferința umilinței si de aici la delirul măririi, pen
tru ca în final actorul să realizeze o antologică scenă a pră
bușirii definitive într-un trecător moment de luciditate a per
sonajului : „Scapă-1, măicuță, pe sărmanul tău copil ! Picură 
din ochii tăi o lacrimă peste capul lui bolnav. St.rînge-1 în 
brațe, ascunde-I la sinul tău pe bietul orfan. Pentru el nu 
e loc' pe lumea asta... Plînge-1, măicuță, pe bietul tău băiat 
bolnav 1...“. Această secvență este în spectacol, grație inter
pretării lui Vitcu, o zguduitoare pagină de tragedie care —• 
poate pentru prima dată — ni-1 arată pe actor deosebit de 
înzestrat și dincolo -le comedie.

Regizoral, spectacolul e curat și are o anume siguranță, 
o bună distribuire a accentelor în curgerea acțiunii — deși 
e greu de stabilit (în acest caz, al spectacolului cu un singur 
actor) cît din reușita de ansamblu aparține regiei și cît inter
pretului. A existat — asta e clar — o bună înțelegere între 
ei și dacă e aproape sigur că regizorul a mers mult după 
interpret, contribuția lui rămîne totuși însemnată în echili
brul de ansamblu, în punerea în pagină a mișcării scenice 
și adecvarea ei cu restul : scenografie, bandă sonoră, lumini, 
personaje colaterale, inventate. Cel mai însemnat reproș ee 
trebuie făcut regiei este scoaterea din text a unor personaje 
despre care vorbește Poprișcin și concretizarea lor pe scenă. 
Această figurare (pornită .probabil din teama de monotonie) 
nu se justifică cel puțin atîta vreme cît ea n-a reușit a fi 
organică, a se integra universului atît de particular al erou
lui principal. Exterioritatea e păcatul care o face superfluă.

Remarcăm contribuția lui Helmuth Stiirmer care a creat 
un cadru scenografic excelent, cu valențe plastice deosebite 
și adecvate stării maladive a eroului. Culori închise, apăsă
toare. contorsionări de volume și nivele, încearcă și reușesc 
să răspundă unei afectivități tulburi. Banda sonoră datorată 
compozitorului George Rodi Foca are și ea calitatea deose
bită de a urmări și susține evoluția personajului, de a crea 
stări emoționale și chiar de a sprijini pe interpret în rostirea 
lungului și straniului său monolog.

Ștefan OPREA



Cîntecul mîinilor 123456789 lo

Forța creatoare a omului, măsura dezvoltării lui pe treptele civilizației, e 
marcată și de felul în cane a prelucrat lutul. Fenomen complex ca utilitate și 
estetică, ceramica e azi criteriul arheologic pentru identificarea, datarea și defi
nirea unei culturii.

„Lutul ca simbol primordial al tuturor mituirilor facerii și fertilității, lutul 
modelat și ars concretizîind obiceiuri, rituri, practici cultice, înregistrând progrese 
ale modului de viață, cuceriri tehnice, ilustrând concepții 'etice, realități etnice 
și virtuți estetice, a subliniat în toate timpurile, evoluția și cuceririle civilizatorii 
ale omenirii" (Tancred Bămățeantu).

Un remarcabil creator în lut a fost și Constantin Colibaba din Rădăuți.
Originar dintr-o veche familie de olari, el a dus mai departe prin veac 

măiestria frămîntării lutului. Născut la Rădăuți, la început de secol (1900), și-ia 
petrecut copilăria în casa părintească, iar învățătura șina insușit-o tot acolo, 
de la tatăl său : „Tata a fost olar, — spunea el — ca și alții din speța noastră". 
S-a stins din viață -în 1975. A existat între el și pămînt o înțelegere tacită, de 
undc-și sorbea puterea și frumusețea, frămîntându-1 și srupunîndiu-l formelor, îna- 
poimdu-i frumusețea și trăinicia. Tot ce etna în atelier a fost lucrat de mina 
și mintea lui, făcînd dar de bucurie atîtor vizitatori din toată lumea.

Anta lui Constantin Colibaba deși lucrată în material perisabil, e însoțită 
de formă, culoare, desen. Albul, verdele, cafeniul, galbenul dau expresie flori
lor, păsărilor de pe ulcioare și blide, căni, plosca și teracotă. Stema Moldovei 
cu zimbrul, chipul lui Ștefan cel Mane — toate respiră un aer calm, culorile 
nu-s stridente, nici terne, ci asemeni naturii, au farmecul ei : zîmbet, grație, izul 
pămîntului și sclipirea soarelui.

Motivul frecvent în teracote e bourul, iar pe blide cocoșul, stropit în 
smalțuri, cîntînd, ou penaj și creastă în zugrăveli de verde și galben. Cocoșul 
lui Colibaba vestește revărsatul zorilor, începutul unei zile de muncă ; el ves
tește hărnicia. Căci altfel nu se poate explica uriașa lucrare -ce olanul a de
pus-o, frămîntînd lutul, pînă la formele pe care le admirăm. înțelesul e deci 
profund și capătă adâncime de simbol.

Const. Colibaba a utilizat întreg arsenalul tradițional al ceramicii, lucrînd 
■intr-o gamă de culori deschise, vioaie, prin ornamente ce oglindesc mediul am
biant. Cu o viziune lepi-că, de mare povestitor, plin 'de umor uneori, de haz, 
el decorează flori, pești, păsări (cocoși), animale, chipuri de oameni etc.

„Meșteritul oalelor -niu-i ușor — spunea meșterul. Mai înitîi ad-uci lutul, îl 
calci și-1 frămânți, îl moi, de-1 faci aluat, apoi îl rupi și-1 așezi pe disc. începi 
să î-nvîrți la roată ș-i-i dai forma. Obiectele se așează pe poliță și după ce se 
zbicesc, se gliilesc cu humă albă. Sînt înflorite cu cornul în roșu^ negru, gal
ben, verde, maran. Pe unele il-e sgrafitez cu un cui. Le ard pe -urmă în cuptorul 
încins la mare temperatură. Cele sgrafitate primesc de-abia -după ardere cu
loarea și smalțul. Și iar le ard, căci — apasă pe cuvânt meșterul — în foc se 
schimbă culorile".

Ceramica creată de Colibaba amintește pe aceea de Kuty, dar într-un stil 
ce-i este specific, căci în alt chip autorul șa-a imprimat î-n modele priceperea 
și modestia. El a făcut să renască într-o manieră originală ceramica de Kuty.

Constantin Colibaba marchează o treaptă superioară de exprimare artistică 
îmbogățind astfel vechiul fond tradițional al acestor locuri. Premiile obținute 
pentru măiestria sa menționează „deosebita activitate creatoare în domeniul 
continuării tradiției ceramicii populare bucoivinene".

Ornamentele, decorațiile în culori și relief, imprimă ceramicii lui Colibaba 
un stiii propriu. Așezate la rând, străchinile povestesc frânturi rupte -din istorie 
ori eposul popular. Ele par file de album. Podoabele sporesc pe talerele sale 
mari, pe care alături de flori, se încing -uneori hore, după cîntecul mâini
lor sale.

Grațian JUCAN

ARPEGII
ORIZONTAL : 1. Muzică de carnaval

(pl.) — Scoate muzică din șanț ; 2. Tea
tru cu cîntec — Fănică și Marenzio ; 3. 
De-ale teoriei tempourilor — Ton ! ; 4. 
Jean Absil — Piano ; 5. Mișcare cu mu
zică ; 6. Muzică solemnă — Ignacy Pa- 
derewsky — Hawaiana Kaluna (P. Abra
ham) ; 7. Sunete de probă — Sub por
tativ ; 8. Prezent în. . . nocturnă — Foaie 
verde ; 9. Face muzica — Unitate muzi
cală caracteristică ; 10. Emil Monția —
Solista fermecătoarelor cîntece ale mării ; 
11. Muzică la raft.

VERTICAL : 1. Simulacru de flaut
(pl.) ; 2. Muzică de dans provensală —
Marcel Dupfe ; 3. Comună iugoslavă — 
Un forte de groază ; 4. Instrumente ale 
fanfarei puștilor — Tîrg în Țările de 
Jos ; 5. Vechi ocale — ,, . . . vals" de 
Mușatescu ; 6. Se dezumflă cîntînd —
Rolă fără muzică ! ; 7. Au urcat lira-n 
cer — Fiecare voce cu muzica sa ; 8.
Locul. . . celestei — Pus de Gilbert să 
cînte pentru ,,Suzana“ ; 9. Bucățile ope
rei — La minor și La major ! — Cînte
cul lui Donald ; 10. Muzică gravă dar
moderată.

Dicționar : ORO, OSS, OCI.

Viorel V1LCEANU

Șah NONA GAPRINDAȘVILI
LISTA CAMPIOANELOR MONDIALE :

Vera Mencik : 1927—1944 ; Ludmila Rudenco ; 1949—1953 ; 
Elisabeta Bîcova : 1953—1956 ; Olga Rubțova : 1956—1958 ; Eli- 
sabeta Bîcova : 1958—1962 ; Nona Gaprindașvili ; 1962 ; (și-a 
menținut titlul pînă astăzi în urma meciurilor susținute cu Alia 
Kușnir în 1965, 1969 și 1972).

Nona Gaprindașvili s-a născut în Gruzia. Drumul ei în 
șah începe în familie, căci toți cei cinici frați ai ei, care 
practicau diferite sporturi, jucau și șah. Cel care i-<a desco
perit însă talentul și a îndrumat-o este cunoscutul antrenor 
gruzin Karzeladze. De mică dovedea nu numai talent, dar 
și o mare putere de luptă, o mare dorință de cîștiig la masa 
de joc. La 15 ani, devine campioană a orașului Tbilisi. Era 
începutul unei cariere excepționale. La 16 ani, ocupă primul 
loc într-<o semifinală U.R.S.S., iar în finală se clasează pe 
locul III. La 18 ani, devine maestră și de pe atunci începe 
să se pregătească pentru meciul care-i va aduce titlul su
prem. (Tin această perioadă Nona nu neglijează iniei studiile 
universitare ; este absolventă a Institutului de limbi străine 
din Tbilisi, secția limba engleză).

Campioană mondliiailă era -atunci E. Bîcova (care își re
căpătase titlul învingînd în meci direct pe O. Rubțova). Me
ciul pentru titlul mondial a avut loc în 1962. Nona Gaprin- 
dașvili a cîștigart întrecerea de o manieră categorică : 9 la 2 
fără înfrângere. Din 1962 pîină astăzi, ea și-a mai apărat titlul 
de trei ori în meciuri directe cu A. Kușnir : 8i/z—4*/s în 1965, 
8>/2—4>/î în 1969 și 8>/2—71/2 în 1972.

A fost de două ori campioană a U.R.S.S. (cînd programul 
internațional i-a permis să participe), a luat parte din 1963 
pînă astăzi la cinci olimpiade (echipa sovietică clasîndu-se pe 
primul toc ila toate întrecerile), a cîștigat cupa campioanelor 
europene în 1969 și 1972, etc.

în ultimii ani, Gaprindașvili a cîșltigat unele turnee femi
nine internaționale de o manieră care obligă pe specialiști să 
o compare cu B. Fischer în anii lui de glorie. Astfel, în 1971 
realizează 13 p. din 13 îin turneul de la Belgrad, iar :în vara 
acestui an cîștigă turneul de la Timișoara -cu același scor 
(Partida ei ou T. Vujanovici, jucată cu acest prilej și publi
cată în „Revista română de șah" nr. 7/1975, este de o rară 
frumusețe).

Despre stilul ei de joc, cunoscutul maestru englez Golom- 
bek scrie în 1965 : „N. G. este desigur cea mai bună șahistă 
a timpului nostru. Dacă în domeniul tehnicii de joc Vera 
Mencik a fost mai bună, N. G. este superioară cînd este vorba 
de atac și conținutul de idei al partidei". De atunci maniera 
de joc a Nonei s-a mai schimbat, trecând de to jocul tactic 
către cel pozițional, așa cum se întâmplă cu toți marii jucă
tori de șah. Totuși, majoritatea comentatorilor sînt de părere 
că ea preferă și astăzi jocul adtiv, plin de idei tactice și re
zolvări spectaculoase care dau jucătorului de șah mari emoții 
și satisfacții.

(va urma)
B. PONOMAREV 
D. RADULESCU

Un menestrel:

GHEORGHE TEODORESCU-ROMANATI
,,Ceea ce m-a preocupat la lucrările mele de pictură a fost punerea in 

lumină a acelor minunate dovezi ale trecutului nostru, pe care le socot docu
mente interesante și valoroase, spre a le face cunoscute". In concordanța cu 
această mărturisire, opera pictorului Gh. Teodorescu-Romanați, întinsa pe o 
perioadă de aproape șase decenii, va purta această, valoroasă amprenta, iiindca 
cinstea lui de artist este absolută. înțelegîndu-și lucid propria valoare, el ramine 
plin de o smerită modestie pentru că are sentimentul unei îndatoriri tara 
margini, al unei chemări pe deasupra oricărui orgoliu. Originar din Oltenia, 
dintr-o familie cu preocupări pentru literatură și artă, preocupări^ cărora artistul 
le va rămîne fidel, iubind peisajul și pe oamenii ce-1 populează, respectind și 
admirînd vestigiile istorice, presărate pe toată întinderea regiunii sale natale, 
Romanați, și-a hărăzit într-un fel singur soarta de pictor. începuse astfel dru
mul sărăcăcios al artei, frămîntat de căutări și încercări. Viața artistică roma
nească, sugestionată prin educație de * pleinairismul grigoresci.an^ l-au ajutat să 
capete încredere în forțele sale, stimulîndu-i viziunea în manieră clasică, grefată 
pe un temperament romantic. Entuziasmat de lucrările lui Nicolae Iorga. publică 
în străinătate ,,My American lecture", cu 16 reproduceri după cele mai repre
zentative lucrări ale pictorului. Aceasta era în anul 1932. De atunci și pină 
astăzi, neobositul octogenar, a creat un număr însemnat de lucrări, portrete, 
compoziții, peisaje, naturi statice, care atestă o personalitate conturată, perso
nalitate ce se integrează organic în sensibilitatea și gîndurile pleiadei de pictori 
de la noi. Portretul tatălui, Nicușor, fiul meu, Lisette (soția artistului), sau 
Idilă, Margarete și albăstrele etc., constituie rezultatul unor căutări, realizarea 
unor profunde ritmuri plastice și cromatice, alcătuirea unor imagini care conferă 
artei sale o notă de realism fără echivoc.

Peisajele ilustrează un itinerar de o certă faimă. Voronețul, Moldovița, 
Vatra Humorului, sînt numai cîteva din multiplele tratan* pe aceasta tema. 
Legat de obiceiurile și viața țăranului, Teodorescu-Romanați n închina acestuia 
aproape întreaga sa activitate creatoare. (Vatra strămoșeasca, Copiii moților etc.), 
îi plăceau aceste locuri și-i plăcea să meargă să le intilnească : motive in care 
umbra se lupta cu lumina, producînd delicate stări sufletești. .................. A

Funcționînd ani de-a rîndul ca profesor de desen, a sprijinit și încurajat 
pe acei elevi care dovedeau talent și dragoste față de meșteșug. . . M .

Recenta expoziție a pictorului Gh. Teodorescu-Romanați, deschisă la Bucu
rești și aflată acum în Piatra Neamț, omagiază un artist care, provenit din 
altă regiune a țării, a dedicat Moldovei o parte însemnată. a activității sale.

Eugenia FLORESCU „Uliță din Rășinari**

Informații
HJ Revista româna de șah nr. 10/1975 apărută recent comunică rezul

tatul complet al competiției de șah prin corespondență inter-orașe dotată 
cu Cupa ,,Evrard-Dellanoy“, la care au participat 12 echipe din 5 țări, 
printre care și o reprezentativă a orașului Iași. ..Rezultatul echipei ieșene 
(locul VI), ținînd seama de componența etapei finale, scrie revista, este 
meritoriu".

Competiția a durat 3 ani. Formația echipei ieșene a fost următoarea : 
Aurel Anton, actual campion european, V. Vaisman, Adr. Marcovici, Boris 
Ponomarev, Nec. Doroftei și M. Cojocaru. Cel mai bun rezultat individual 
l-a obținut B. Ponomarev (masa a IV-a) cu 7llz p. din 11.

Q Marele turneu internațional „Memorialul Alehin", încheiat recent la 
Moscova, a fost cîștigat nu de unul din principalii favoriți, printre care 
se numărau, așa cum am anunțat, și trei foști campioni mondiali, ci de 
marele maestru Efim Gheller. Iată clasamentul :

Elo Număr puncte 
„sperate" *

Număr puncte 
realizate

1. Gheller 2.600 9 10Vî
2. Spasski 2.625 9‘/« 10
3. Korcinoi 2.665 10 9‘/t
4. Vaganian 2.530 7‘/« 9l/t
5. Holmov 2.540 7'11 9‘/s
6. Hort 2.600 9 9
7. Petrosian 2.645 10 9
8. Beliaski 2.500 7 8‘/î
9. Tal 2.645 10 81/:

10. Forintos 2.490 6'11 7

* Punctaj „sperat" înseamnă număr de 
coeficientului Elo.

puncte necesar pentru menținerea

Revista noastră organizează un concurs de șah 
prin corespondență dotat cu „Cupa Cronica".

Concursul începe la data de 1.1.1976. înscrierile 
se primesc pină la data de 22. XII. 1975. Se va acorda 
și un premiu pentru cea mai frumoasă partidă.

bridge

TAKIS 1975(d

Intențiile rubricii noastre fiind, 
între altele, și de a face cunoscu
te unele noutăți teoretice legate 
de sistemele moderne de licitație, 
vom începe astăzi prezentarea u- 
nei convenții extrem de eficace, 
care reușește să reunească inte
gral principiile interogative ale 
diverselor variante de Stayman cu 
licitațiile de transfer de tip „Te
xas".

Intr-o primă variantă, expertul 
Takis Stilianeas punea la punct, în 
1953—54, o convenție cunoscută 
sub numele de TAKIS sau STAY
MAN DUBLU, prin care, pe des
chiderea de 1 F. A. tare (16—18 
P. O.) a partenerului, reponden- 
tul dispune de două anunțuri—re
leu :

1° 2 trefle, cu o mînă slabă (0— 
7 P. O.), distribuțională, în vede
rea căutării celei mai favorabile 
parțiale la culoare (majoră); nu

mai în cazuri cu totul excepțio
nale se poate atinge manșa. Pe a- 
cest releu, deschidentul va anunța 
2 carale dacă nu are majoră în 4, 
2 cupe cu patru cărți (fără a ne
ga prezența a 4 cărți și la pică) 
și 2 pici, cu 4 cărți la pică, ex- 
cluzînd, de data aceasta. 4 cărți la 
cupă; repondentul decide...

Utilitatea unei secvențe de a- 
nunțuri de acest tip este evidentă; 
a lăsa partenerul să joace 1 F. A., 
cu o mînă de tipul :

S D x x x 
H V x x x 
D x x x x 
C x

ar constitui o probă de...sadism, 
în timp ce explorarea unei par
țiale, chiar cu numai 7 atuuri, nu 
poate fi decît avantajoasă.

2° 2 carale, cu peste 8 P. O., în 
căutarea celei mai bune manșe 
(sau șlem); în cel mai rău caz, 
16-J-8 P. O., se vor juca 2 F. A.

De data aceasta, secvența fiind 
puternică, deschidentul va da in
formații atît asupra distribuției în 
majore, cît și asupra forței :

a) cu o mînă minimă, de 16 sau 
17 P. O. (fără valori suplimenta
re), va anunța :

— 2 cupe=4 cărți, se exclude 
prezența a 4 pici ;

— 2 pici=4 cărți, excluzînd pre

zența a 4 cărți la cupă (repon
dentul poate închide licitația prin 
2 F. A.).

— 2 F. A.=fără majoră în 4 (re
pondentul poate pasa, dacă este 
minim : 8 P. O.) .

— 3 trefle=ambele majore în 4.
b) cu o deschidere maximă, de 17 

sau 18 P. O.:
— 3 carale = fără majore;
— 3 cupe = numai cupa în 4 ;
— 3 pici = 4 cărți, fără cupe.
— 3 F.A—maxim, ambele ma

jore în 4 (atenție !).
Pe cele două răspunsuri care 

garantează ambele majore (3 tref
le, respectiv 3 F.A.), se poate gre
fa convenția TEXAS „modificat" 
(minoră pentru majoră), forțînd 
deschidentul să anunțe manșa ast
fel :

— peste 4 trefle : 4 cupe;
— peste 4 carale : 4 pici.

Utilitatea acestei convenții, care 
reunește cerințele de simplitate și 
eficacitate indispensabile oricărei 
secvențe de anunțuri codificate, nu 
poate fi pusă la îndoială. Unicul 
dezavantaj este acela că, în urma 
răspîndirii tot mai largi a licita
țiilor de transfer (TEXAS si, mai 
ales, SUPER-TEXAS), cele două 
convenții nu pot fi utilizate în ca
drul aceluiași sistem, anunțul de 
2 carale ale repondentului fiind 
un transfer pentru cupe; utilita

tea licitațiilor de transfer este in
discutabilă, dacă ne gîndim la cele 
două situații care pot apărea :

a) repondentul este slab, dar are 
o majoră de 5 cărți ; anunțurile 
vor fi :

1. F. A.2 carale = transfer cupă 
(sau 2 cupe = transfer 

pică)
2 cupe

pas
(respectiv, 2 pici)
In acest caz, contractul va fi 

manevrat de mîna mai puternică 
și eventualele sale furșete vor fi 
protejate în fața atacului.

b) repondentul este puternic : 
transferul permite menținerea li
citației la un palier scăzut, per
mițând schimbul de informații, în 
vederea prospectării unui even
tual șlem (anunțuri de controale, 
găsirea unui dublu fit, etc...).

Unica soluție era de a „conci
lia" cele două tehnici; astfel, în 
aprilie 1975, „Le Bridgeur" publi
că, sub semnătura supercampio- 
nului francez Claude DELMOULY, 
articolul „TAKIS 1975 ET TEXAS", 
în care, sub forma unei noi con
venții, TAKIS’75, se realizează o 
îmbinare armonioasă a celor două 
principii.

Răspunsurile (pe deschiderea de 
1 F. A. tare) specifice noii con
venții sînt următoarele :

1. 2 trefle = TAKIS slab (0—7 
P. O., interes pentru majore) ; 
continuarea licitației este identică 
cu cea din vechea variantă.

2. 2 carale = TEXAS (transfer
pentru cupă) și

3. 2 cupe = TEXAS pentru pici; 
dezvoltările ulterioare sînt identi
ce cu cele ale SUPER-TEXAS-u- 
lui).

4. 2 pici = TAKIS puternic : cel 
puțin 8 P. O. ; dezvoltările sînt 
noi și vor fi prezentate în cele ce 
urmează. Atențiune : în SUPER- 
TEXAS, acest anunț însemna 
transfer pentru trefle !

5. 2 F. A. = TEXAS pentru- tref
le ;

6. 3 trefle = TEXAS pentru ca
rale (pentru aceste două anunțuri, 
continuarea licitației suferă unele 
modificări față de mecanismul con
venției SUPER-TEXAS, unde 
transferul în minore se realizea
ză prin 2 pici, respectiv 2 F. A.).

7. 3 carale = mînă puternică (pes
te 13 P. O.), o minoră de cel pu
țin 6 cărți (care va fi eventual 
numită ulterior), tentativă de șlem.

8. 3 cupe sau 3 pici = natural, 
majora numită în 6, forță îndrep
tățind speranțe de șlem; dezvolta
rea licitației = naturală.

9. 3 F. A. = clasic, concluzie (10— 
13 P. O., mînă echilibrată).

(va urma)
A. RUGINA



Valori ieșene 
in contemporaneitate

Demnă de cele mai călduroase apre
cieri, a doua ediție a săptămînii ,,Valori 
ieșene în contemporaneitate" a prilejuit 
organizarea, la Iași, a unui bogat program 
de manifestări cultural-artistice, cu grăi
toare dominante pentru prezentul spiri
tualității unui oraș durabil încrustat in 
stema permanențelor culturale românești. 
Fapt care explică, de altfel, prezența în 
programul acestei săptămîni a unor perso
nalități afirmate la Iași, a căror ulteri
oară traiectorie, deși legată de alte. peri
metre geografice, poartă în continuare 
amprenta climatului de specifică emulație 
propriu urbei lui Eminescu. Cîteva nume 
sînt, credem, mai mult decît grăitoare : 
prof. dr. doc. Al Dima, soprana Magda 
Ianculescu și baritonul Dan Iordăchescu — 
ultimii incluși pe afișul impunătorului, spec
tacol festiv, cu care a debutat Săptămina. 
Din suita manifestărilor mai amintim pe 
cele axate pe tema contemporanei afirmări 
a lașului în viața economică a țării,. pro
gramul cuprinzînd, apoi, dezbateri pe 
probleme de artă plastică, arhitectura, 
teatru, muzică, teatru pentru copii și ti
neret, evocări ale tradițiilor revoluționare 
ieșene, întîlniri cu scriitori ieșeni, vizite 
la casele memoriale Mihai Codreanu, Oti- 
lia Cazimir, Vasile Pogor, Mihai Kogăl- 
niceanu și la Bojdeuca lui Ion Creangă. O 
zi a fost dedicată științei și tehnicii, o 
alta culturii de masă, ultima cuprinzînd 
sesiunea de comunicări „Cultura și ma
sele" și un concurs al formațiilor artistice 
de amatori din municipiul Iași. Au avut 
loc întîlniri cu fruntași în producție și 
cu inovatori din întreprinderi ieșene.

Panoramizarea valorilor ieșene în con
temporaneitate a pus în lumină expresive 
realizări cultural-artistice și tehnico-știin- 
țifice ilustrînd momente de relief din 
contemporaneitatea socialistă a lașului, 
oraș al cărui profil respectivele manifes
tări cată a-1 întregi și defini. Direcție în 
care eforturile desfășurate pentru a asigura 
acestor manifestări un caracter reprezen
tativ se cer relevate drept factori hotărî- 
tori în ce privește transformarea acestei 
ambițioase inițiative într-o notabilă, pres
tigioasă tradiție.

M 0 M E N T
TELE...frame r

Leandru Popoviki

Purta mereu sub braț mapa cu lucrări 
și decupaje, zîmbea ușor contrariat, poate 
revoltat uneori, dar pînă la urmă a toate 
înțelegător. Alexandru Popovici a fost un 
cuminte elev al Liceului Internat și un 
la fel de cuminte student la Artele Fru
moase. Picta flori sfioase, cărora le cînța 
din vioară ca un îndrăgostit și le scria 
bilețele tandre, căuta suflete asemănătoare 
pentru cuminecătura cu rouă de inefabil 
și credea, credea înduioșător de convins, 
în triumful frumosului. Pentru a teore 
tiza dimensiunile artei altora scria prin 
reviste cu un îndemn venit de la Tonitza, 
se lupta pentru a-și impune admirații ui- 
tînd să recolteze admiratori pentru pro- 
pria-i artă. Ultima sa expoziție : desene 
în holul Casei Tineretului. Cea pentru 
viitor pregătită : pictură la cea mai bună 
cooperativă agricolă de producție din ju
deț. I-o vor deschide, poate, colegii. 
Leandru, modestul nostru prieten de fie
care zi, musafirul redacțiilor, omul acela 
cu obraz de măr păstrat în aromele finu
lui de la care a preluat riduri delicate, 
a plecat către Sărărie cu mapa sub braț, 
încă fericit că i-a apărut cîndva un de
sen în „Manifest" și i-a fost primită o 
lucrare la Salonul Moldovei. N-are im
portanță că astea sînt fapte de acum pa
tru decenii, el ți le destăinuia cu ace
eași bucurie pentru că ars longa, vita 
brevis. . .

nirii a 100 de ani de la nașterea lui Șt. 
O. Iosif. După un cuvînt introductiv al 
lui Ion Apetroaie, despre viața și opera 
poetului, actorul George Zaharia, împreu
nă cu Lucia Barbu, Toni Gribincea, Ana 
Țîrdea, Doina Stafidov, Adrian Pricop 
au recitat din opera lui Iosif, iar un 
grup vocal a prezentat, sub îndrumarea 
profesorului Al. Verdeș, cîntece pe ver
surile poetului.

Tot sub patronajul acestui cenaclu a 
fost organizată o seară „Ion Andreescu", 
în cadrul căreia conf. univ. Gheorghe 
Macarie a prezentat o expunere pe a- 
ceastă temă, expunere ilustrată cu repro
duceri din opera pictorului.

in cîteva cuvinte

Al lll-lea Salon
al cărții

La Iași s-a desfășurat, în zilele de 14— 
15 noiembrie, cel de al III-lea Salon al 
cărții. Seria manifestărilor a fost deschisă 
de Editura „Junimea", care a organizat, 
în ziua de 14 noiembrie, în sala „Victo
ria", lansarea volumelor Personalitatea li
teraturii române (versiunea în limba fran
ceză) de Const. Ciopraga), Interpretări și 
înțelesuri de Valeriu Râpeanu, Artă și 
sensibilitate de Corneliu Sturzu și Moș
tenirea modernilor de I. Constantinescu. 
Lucrările au fost prezentate de criticul 
literar Liviu Leonte, redactor șef al re
vistei „Cronica". Autorii volumelor au 
acordat autografe. în aceeași zi, la Casa 
armatei a avut loc o întîlnire cu citito
rii a scriitorului Ion Gh. Pană, autorul 
cărții Radio Donau nu mai transmite. 
Manifestările din ziua de 15 noiembrie 
au fost rezervate Editurii „Dacia" din 
Cluj. Astfel, în aula Universității „Al. 
I. Cuza" a avut loc o dezbatere pe mar 
ginea lucrării Opinia publică inter»aațio- 
nală despre dictatul de la Viena de O. 
Matichescu, prezentată de prof. univ. dr. 
Aurel Loghin, la Centrul teritorial de 
calcul a fost lansat volumul Conducere 
și informatică de V. Peteanu, iar la In
stitutul de medicină și farmacie a avut 
loc lansarea cărții Introducere în bio- 
farmacie de S. Leucuția. în continuare, 
sala „Victoria" a găzduit o seară literară 
în cadrul căreia scriitorul Const. Cuble- 
șan, redactor șef al Editurii „Dacia", a 
vorbit despre legăturile culturale dintre 
Iași și Cluj, după care a avut loc lan
sarea volumelor Rime de Michelangelo, 
în tălmăcirea Etei Boieriu, prezentată de 
poetul Corneliu Sturzu, Privitor ca la 
teatru de Ion Cocora, prezentată de cri
ticul Nicolae Barbu, Jurnalul lui Octav 
Șuluțiu (ediție îngrijită și comentată de 
criticul Nicolae Flore»cu), prezentat de 

■iticul și istoricul literar M. Zaciu, și 
v'ulumul de versuri întrebați fumul de 
N. Prelipceanu, prezentat de poetul Va
sile Igna. S-au purtat discuții interesante 
și au fost acordate autografe.

Alt statut ?
Organizarea de către Revista Iiterar- 

artistică T.V. a unor spectacole cu pu
blic constituie, fără îndoială, un fapt lău
dabil, el, evenimentul artistic, contribu
ind la o mai directă, și, implicit, mai 
eficientă difuzare a poeziei în rîndurile 
spectatorilor și telespectatorilor.

Un astfel de spectacol a avut loc re
cent și în orașul Rădăuți. Nu am înțeles 
însă de ce realizatorii emisiunii nu au 
transmis pe post pe nici unul dintre cei 
patru poeți suceveni folosiți în realizarea 
emisiunii, deși numele sînt cunoscute, pre
zența lor în revistele literare și de cul
tură ale țării dovedind-o cu prisosință. 
Din imaginile transmise pe post reiese 
că spectacolul putea foarte bine fi reali
zat oriunde în țară și, bineînțeles, nu 
cu atîtea cheltuieli datorate deplasării (cu 
avionul și vagonul de dormit), a unor 
poeți și artiști din capitală, de regulă, 
cam aceiași întotdeauna. . .

Plastică și medicină
Este recunoscută, între specialiștii di

verselor domenii, atracția deosebită a me
dicilor pentru creația artistică. Se pare că 
e o constantă cu sorți de perpetuare, 
microexpozițiile studențești din holul In
stitutului de Medicină, puse sub egida 
și în cinstea Congresului U.T.C., atestînd 
timpuria dragoste pentru pictură a viito
rilor medici care semnează, școlărește, cu 
o modestie de bun augur : Aflorei Roxa
na și Bîrlădeanu Aurora, din „anul IV 
Medicină generală". Fiecare expune, cîte 
12 acuarele, cea dintîi părînd a-și fi gă
sit un făgaș preferențial mai ales în tra
tarea reverberațiilor coloristice ale florilor, 
în laviuri care asamblează tonurile, într-o 
imagine ce-și cere, prin ea însăși dreptul 
la existență. Puse sub sticlă, unele chi
puri au reflexele (și ingenuitatea) picturii 
pe sticlă^ Aurora Bîrlădeanu, în schimb, 
pare încă nehotărîtă între vibrația tonu
rilor vii și detaliile desenului. Am putea 
cita, de la ambele expozante lucrări me
ritorii, avînd darul de a încînta, tine
rește. spiritul. Este argumentul menit să 
justifice perseverarea.

Cenaclul „Viața0
De curînd, cenaclul literar „Viața" al 

Casei de cultură a sindicatelor din Iași 
a organizat o manifestare dedicată împli

■ Se împlinește o jumătate de veac 
de la înființarea căminului cultural Petru 
Rareș din Hîrlău, devenit azi o activă 
Casă de cultură. ■ Sîmbătă, 15 nov., 
Bîrladul a vernisat într-un cadru deose
bit, prima expoziție de pictură a Cercului 
plastic de pe lîngă Fabrica de rulmenți, 
cu care prilej s-a deschis sala pentru ex
poziții a clubului din centrul orașului. 
Expun Mihai Gheorghiu (acuarelă), I. Raș- 
cenco (ulei), Săftiuc (cera color și ulei) 
și Ilie Berlea (sculptură). Toți fac parte 
din colectivul de muncă al fabricii. Des
pre semnificația evenimentului și calitățile 
lucrărilor expuse au vorbit scriitorii Au
rel Leon și Adrian Beldeanu. ■ A fost 
reluată activitatea cultural-artistică la Casa 
Armatei din Iași printr-o retrospectivă de 
pictură a prof. Ioan Bălău. Formația de 
teatru a oferit la sediu „Unchiul din Ja
maica" și, în curînd, la Casa Tineretu
lui, „Coana Chirița". ■ S-a deschis la 
Dalles Retrospectiva Victor Mihăilescu- 
Craiu. Se reîntîlnesc circa 140 de lucrări 
din muzee, colecții și inedite. ■ La cea 
de a XlV-a ediție a Salonului internațio
nal de grafică de la Barcelona, prezidat 
de Joan Miro, participă anul acesta 477 
de artiști din 32 de țări. De menționat 
că juriul acordă de fiecare dată un pre
miu și 4 mențiuni. în 1970 premiul a 
fost atribuit Teodorei Moisescu Stendl, 
iar Mircea Spataru a primit mențiuni în 
1971 și 1972. Anul acesta participă din 
țara noastră Șt. Iacobescu, Al. Chira, 
Ion Stendl, Dan Hatmanu, Teodora Moi- 
sescu-Stendl, Decebal Nițulescu ș.a.

N. IRIMESCU

Despre tendințe
■ Televiziunea începe să nu mai fie 

tînără (ca vîrstă), începe sa aibă multe 
amintiri înregistrate pe peliculă sau bandă 
de magnetoscop. Foarte multe televiziuni 
apelează la filmotecile lor sentimentale și 
redifuzează marile lor emisiuni. într-ade
văr, încet-încet au apărut generații noi 
de telespectatori.

■ A existat la un moment dat un 
mare entuziasm. L-a provocat televiziunea 
prin cablu. Iată însă că în Franța s-a 
renunțat la proiectul acesta. Motivul prin
cipal : prețul, care egalează valoarea a 
cincizeci de avioane „Concorde". Scump 
și nu merită. Mai ales cînd actualul mod 
de difuzare Tv mai are încă atîtea pro
bleme de rezolvat. Și tehnice și de con
cepție.

■ Popularitatea televiziunii și puterea 
ei de penetrație au făcut ca micul ecran 
să fie foarte solicitat în emiterea unor 
programe de dezbatere a problemelor so
ciale de mare interes. Televiziunea engleză 
a inițiat o emisiune de întrebări și răs
punsuri care pune în discuție diferite 
situații din viața cotidiană și care tre
buie să găsească o soluție în lumina le
gilor-

■ Tot televiziunea vine în ajutorul 
păstrării tradițiilor și a locurilor istorice. 
Celebra emisiune franceză „Capodopere în 
pericol" iși va relua programele sale, 
insistînd asupra eforturilor depuse în ve
derea restaurărilor, mai ales cu ocazia 
„Anului european al monumentelor". (Aș 
vrea să amintesc aici ciclurile de emi
siuni „Documente în piatră", „Drumuri 
în istorie" și „Baladă pentru acest pă- 
mînt" cu care televiziunea noastră înscrie 
o contribuție esențială la cultivarea dra
gostei pentru trecutul poporului).

Alexandru STARK
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Galeriile din Galați

Secția română
1. Mă-ntorc la twie — F.F.N. 2. Horă 

de băieți — SFINX. 3. Floare de cireș — 
AMICII. 4. De-ai fi tu (Salcia) — Sergiu 
Zagardan. 5. Norul — SFINX. 6. Balau
rul — PHOENIX. 7. Serenada din zori — 
Angela Similea. 8. Balada — Marina Voi- 
ca + Margareta Pîslaru. 9. Mare, tu — 
Mihaela Mihai. 10. Bunicii și noi — GLY- 
CON.

Secția străină
1. Dialog — Romina Power + Albano. 

2. Meal ticket — Elton John. 3. Fame — 
David Bowie. 4. If you don’t know — 
Magie Bell. 5. Am vrut totuși să știu — 
KREIȘ. 6. Un anume fel — Angelica Mann.
7. Fait doucement — Charden + Stone.
8. Rumore — Rafella Carra. 9. Italian — 
ADAMO. 10. Să mă iubești mult — Sa- 
ralta Zalatnay 4- LOKOMOTIV G. T.

Săptămina Tv.
(Programul I)

de 
î>n

VINERI, 21 NOIEMBRIE
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 

limba engleză. 17,00 Emisiune 
limba germană. 18,40 Tragerea Lo
to. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 : 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Univers ști
ințific. 20,20 Film artistic : Judo 
(prod, a stud, japoneze), premieră 
Tv. 21,45 Cadran economic mon
dial. 22,00 Ritm și melodie. 22,10 
24 de ore.

SÎMBĂTĂ, 22

11,00 O viață 
Francisc Rainer, 
drăgiți de copii 
Publicitate. 13,45 
țara mea - 
14,15 Telex.
Reportaj. 14,30 Handbal magazin. 
16,10 Vîrstele peliculei. 17,15 Ca
leidoscop cultural artistic. 17,35 
Club T, la Brașov. 18,30 Publi
citate. 18,35 Iubiri de țara — spec
tacol muzical literar, în colaborare 
cu Studioul de Radio Iași. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial : Mannix. 21,40 
24 de ore. 22,00 întîlnirea de la 
ora 10.

NOBEMBRIE
pentru o idee :
11,30 Eroi în- 
(reluare). 13,40 

Mîndru-i cîntu-n 
muzică populară. 

14,20 Recunoștința.

DUMiNICĂ, 23 NOIEMBRIE
8,30 Deschiderea programului. 

8,40 Cravatele roșii. 9,35 Daktari. 
10,00 Viața satului. 11,15 Aven
tura cunoașterii. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13,05 Album dumi- 

16,00 Rugby : Franța — 
17,30 Publicitate. 17,35 

mîndră grădină. Melodii

nical.
România.
Dobroge, 
populare. 17,50 Gala filmului de 
animație. 18,40 Omul de lîngă tine. 
19,00 Lumea 
jurnal. 20,00 
24 de ore.

copiilor. 19,30 Tele- 
Film artistic. 22,10 :

LUNI, 24 NOIEMBRIE
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Film do
cumentar. Mongolia. 19,20 : 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Cel 
mai bun continuă, 
cim și să trăim 
Reportaj. 21,20 
Familia Thibault 
de ore.

20,50 Să mun- 
în chip comunist. 
Roman foileton : 

(X). 22,10 : 24

MARȚI, 25

SS00 După țigări...
Deci am rezolvat și problema oampionataliui euro

pean de fotbal, așa că palmaresul lui Valentin Stă- 
nescu e strălucit. Cineva — gură rea — zicea că 
duminică, de la stadion, antrenorul s-.a dus acasă 
pe cele mai cotigjte ulițe și numai după ce s-a în
tunecat bine ca să nu-1 recunoască și să-l latre clinii 
mahalalelor. Alții ziceau că nu, că i-a așteptat cu 
I.M.S.-ul un cumnat al lui Angheliini șii un văr pri
mar al lui Mircea Sandu și i-a dus undeva pe toți 
trei să-i doftoricească, să le oblojească rănile — ale 
lui Valentin. Stănescu din suflet, Sar ale celor doi 
de pe partea aceea pe care s-au tot așezat mereu 
în timpul meciului cînid era amanul mai aman. Că 
v-aduceți aminte, cum s-a înscris primul gol ? An- 
ghelini și-a dat seama că spaniolul n-are țigări și 
s-a dus fuga să-i aducă, iar cînd s-a întors, spanio
lul, nepoliticos, i-a înodat picioarele și l-a făcut să 
alunece ca la dendeluș cînd fuge sania de sub tine. 
D’apo.i Mircea Sandu ! Nici un șugubăț Hopa-Mitică 
nu l-ar fi întrecut în căderi și-n berbeleacuri ! D’apoi 
Iordănescu, ce elegant băiat ! Cum i-a trimis el min
gea lui Angel Miguel în situația aceea de gol ! Ușor, 
delicat, ca nu cumva să-1 smintească pe bietul por
tar ; ce-î al lui e-al lui : e băiat fin. Și uite-așa, 
mai cu finețuri, mai cu .căderi în nas, mai cu căl
cări pe minge, am scos un norocos meci egal și 
le-am oferit spaniolilor steagul grupei. Să nu spună 
că le facem tocmai noi greutăți. Aș propune însă ca în 
călătoria în Scoția să nu plece nici unul di.n cei care 
au jucat duminică. Să căutăm alții, mai ambițioși, 
mai serioși, mai caniștiiinidioși. Că se găsesc.

Noile Galerii de artă din Galați au 
găzduit expoziția personală de pictură a 
pictoriței Angela Tomaselli.

Prezentă cu expoziții de mai mici 
proporții, la sala „Amfora" din București 
în decembrie 1974 — ianuarie 1975, la 
Galeriile de artă din Brăila în februarie 
1975 și în foaierul Casei de cultură a 
sindicatelor din Galați în anul 1970, de 
asemenea, participantă la numeroase ex
poziții de grup, interjudețene și republi
cane, pictorița gălățeană, a prezentat de 
această dată un număr mare de lucrări, 
aproape 50, din creația ultimilor ani. 
Se remarcă efortul constant de autodepă- 
șire al artistei, vizibil în lucrările de 
mai mari proporții, cu o surprindere si
multană, în acestea, a mai multor un
ghiuri tematice. Cîștigurile sînt obținute 
însă în lucrările apropiate Angelei Toma
selli, o foarte bună coloristă, lucrări în 
care peisajul natural, floral, transfigurat, 
creează armonii de o foarte bună calitate. 
Sînt de menționat efectele obținute prin 
centrarea imaginilor, pe unul sau mai 
multe focare, apariția petelor mari de 
culoare cu deschiderea fondurilor, apariția 
albastrului. strălucitor, vibrarea și griza- 
rea culorilor, care, alături de contrastul 
dintre închis și deschis, dintre culorile 
calde și culorile reci, creează perspectiva.

Expoziția a fost o reușită, o prezență 
de prestigiu în peisajul cultural gălățean.

Octav ENICEICU

Spectacole — concerte

Fotbal s-a jucat duminică și la Iași. Politehnica 
a primit vizita formației Colorado Curitiba, echipă 
care a făcut tot ce i-a stat în putință ca să ne stri
ce impresia despre fotbalul brazilian. Dacă Pele și 
Garincha i-ar fi văzut jucînd pe încrezuții lor ur
mași, le-ar _ fi smuls perciunii : faulturi, reclamații, 
lamentări și multe alte asemenea, din care cauză a 
mai rămas puțin loc pentru fotbal. Și ce părere 
excelentă aveam cu toții despre fotbalul brazilian! 
Dar cum și-o face omul cu mina lui...

Clubul Dinamo a readus în actualitate cazul jucă
torului nostru, Mihai Dănilă, propunînd federației 
suspendarea lui pe doi ani ! Reamintim cititorilor că 
Dănilă, care semnase, la sfîrșitul sezonului trecut, o 
cerere de transfer la clubul Dinamo, și-a negat op
țiunea înainte de începerea perioadei de transferări 
din cauza unei întâmplări neprevăzute : i-a murit 
tatăl și nu-și poate părăsi mama, față de care are 
firești obligații filiale. Lucrurile sînt atît de simple 
și atît de ușor de judecat, incit ne întristează insis
tența cu care clubul Dinamo urmărește destinul a- 
cestui jucător. Are oare fotbalul românesc interesul 
ca Dănilă să stea pe tușă doi ani ? Va cîștiga ci
neva din această măsură absurdă ? Să sperăm însă 
că federația va dovedi înțelepciune și va ține seama 
că este un caz special în care nu e vorba de in
disciplină, ci de un act .uman. Dacă Dănilă nu s-a 
dus la București, deși știa ce riscă, înseamnă că 
omul nu poate intr-adevăr să se iducă.

Se vor găsi la federație oamenii drepți care să 
judece drept.

INTERIM

TEATRUL NAȚIONAL „VASILE ALEC- 
SANDRI". Vineri, 21 nov., ora 19,30 : 
Burghezul gentilom de Moliere. Sîmbătă, 
22 nov., ora 19,30 : O scrisoare pierdută 
de I. L. Caragiale. Duminică, 23 nov., 
ora 15,00 : Noaptea de M. R. Iacoban. 
Marți, 25 nov., ora 19,30 : însemnările 
unui nebun de Gogol.

OPERA ROMÂNĂ. Duminică, 23 nov., 
ora 9,30 și 11,00 : Recital de canto și 
balet ; ora 19,30 : My Fair Lady. Miercuri, 
26 nov., ora 19,30 : Căsătoria secretă.

FILARMONICA MOLDOVA. Vineri, 21 
nov., ora 20,00, Concert Simfonic, dirijor 
Thomas McIntosh (Anglia). Solist Tudor 
Dumitrescu — pian. în program : Mozart — 
Divertisment în re major K. 251, Ceai- 
kovski — Concert pentru pian și or
chestră nr. 1, Bartholdy — Simfonia a 
IV-a Italiana.

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINE
RET. Duminică, 23 nov., ora 11,00 : 
Lucia și ursulețul ; ora 17,00 : Povestea 
vorbii.

EXPOZIȚII. Valori ieșene în contem
poraneitate (expoziție de artă plastică în 
sala contemporană a muzeului de artă — 
Palatul Culturii).

MUZEUL DE LITERATURĂ AL MOL
DOVEI (Casa „V. Pogor", str. I. C. 
Frimu nr. 4). Vineri, 21 nov., ora 17,00 : 
Ședința de constituire a Cenaclului lite
rar „Junimea". Invitat de onoare : poetul 
George Lesnea. Miercuri, 26 nov., ora 
18,00 : Prelecțiunile Junimii. Conferenția
ză acad. Const. C. Giurescu, despre Etno- 
geneza și continuitaea poporului român 
în ținutul carpato-danubian. Joi, 27 nov., 
ora 17,30 : seară culturală : ,,Prin mu
zeele Italiei" (cu proiecții de diapozitive). 
Prezintă lector univ. D. Irimia. Vineri, 
28 nov., ora 17,00 : Medalion literar 
„Nicolae Iorga".

CINEMATOGRAFE. Victoria (24—30 
nov.) : Mastodontul (R.S.R.) ; Un pahar 
prea plin (R.S.R.). Copou : O călătorie 
spre centrul pămîntului (S.U.A.) ; Soarele 
ne luminează deopotrivă (R.S.R.) ; Coar
nele de aur (U.R.S.S.). Tineretului 24— 
26) : Strălucirea soarelui (S.U.A.) ; Tobias 
Bremser (R.D.G.), (27—30) : Iacob min
cinosul (R.D.G.) ; Silicasol (R.D.G.), (24— 
30) : Program de desene animate nr. 27 
(pt. copii) ; Tătărași : Ștefan cel Mare 
(I—II), (R.S.R.) ; Geneze (R.S.R.), (27— 
30) :Șapte mirese pentru 7 frați (S.U.A.) ; 
Bun ca ziua (R.S.R.), (24—30) : Mary
Poppms (I—II) (pt. tineret). Nicolina (24— 
26) : Joe Limonada (R.S.C.) ; Suflet din 
sufletul neamului său, N. Bălcescu (R.S.R.), 
(27—30) : Ferma suspiciunilor (Fr.—It.) ; 
Termometrul dictează (R.S.R.), (24—30) :
Program de desene animate nr. 40.

CASA DE CULTURA A SINDICA
TELOR. Vineri, 21 nov., ora 18,00 : Din 
poezia și proza cenaclului „Viața". Sîm
bătă, 22 nov., Concurs muzical-coregrafic. 
Duminică, 23 nov., ora 10,00 : Filme de 
desene animate ; ora 11,00 : Gală de filme 
de scurt metraj. Marți, 25 nov., ora 
18,30 : Dialog pe tema : Normele privfcid 
judecarea abaterilor de la regulile de 
conviețuire socială cît și a celor privi
toare la apărarea și păstrarea bunurilor 
obștești. Miercuri, 26 nov., ora 18,30 : 
Expunerea Mitul destinului în religiile 
antice. Joi, 27 nov., ora 18,30 : Cronica 
evenimentelor politice interne și interna
ționale.

NOIEMBRIE
9,00 Teleșcoală. 10,00 Muzica 

populară. 10,20 Film artistic (re
luare). 11,45 Telex. 16,00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17,00 Telex. 17,05 Moment 
folcloric. 17,15 Scena. 17,35 Pen 
tru sănătatea dv. 17,45 Festivalul 
de muzică ușoară în țară. Sel-ec- 
țiuni. 18,10 Lecții Tv. pentru lu 
crătorii din agricultură. 18,45 Parti
dului, un cîntec din inimă. Emisiu
ne de cîntece. 19,00 Teleglob. 19,20 
1001 ’ • — “ ■ ■ 
20,00 Anchetă 
trul

de seri.

24
iluminist

de ore.

19,30 Telejurnal, 
socială. 20,30 Tea 
în Rusia. 22,10 :

MIERCURI,

9,00 Teleșcoală. 10,00 Să muncim 
să trăim în chip comunist. Re- 

10,25 Muzică populară, 
toți (re-

26 NOIEMBRIE

Ș» 
portaj. 10,25 Muzică 
10,35 Biblioteca pentru 
luare). 11,20 întîlnire cu Dan Ser 
bac,, solist al Operei Române din 
Cluj-Napoca. 11,35 Tiparnițe 
manești. Film documentar. 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
de limba rusă. 17.00 Telex. 
Pentru timpul dv. liber, vă 
mandăm. 17,15 La volan. 
Mult e dulce, 
nele noastre. , ......................
nu — 325 de ani de la naștere. 
18,40 Tragerea Pronoexpres. 18,50 
Tribuna Tv. 19,20 : 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică Tv. 20,30 Publicitate. 20,35 

u

ro
ll,55 
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17,25 

17,50 Contempora- 
18,15 Ant im Ivirea- 
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Telecinemateca. 22,00 Muzică 
șoară. 22,10 : 24 de ore.

JOI, 27 NOIEMBRIE
16,00 Teleșcoală. 

limba germană. 17,00 Telex. 
Enciclopedie pentru tineret. 
Muzica. 18,05 Atenție la. . . 
tenție. 18,25 Universitatea 
19,00 Meridiane iraniene. Film do
cumentar. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Mai aveți o întrebare ? 20,40 Bala
dă pentru acest pămînt. 21,00 Floa
re de cireș. 21,25 Revista literară 
artistică Tv. 22,10 : 24 de ore

16,30 Curs
17,05
17,30 
nea- 
Tv.

de

VINERI, 28 NOIEMBRIE 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 

engleză. 17,00 Emisiune 
germana. 18,40 Tragerea 

18,50 Din lumea plantelor 
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SÎMBĂTĂ, 29 NOIEMBRIE

11,00 O viată centru o idee : 
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C°APll‘i J1^^ ^Țelecinemateca (relua 
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Solarul Valery
S-au împlinit anul acesta trei decenii de 

la moartea lui Paul Valery, om exemplar, ce 
înmănunchease într-una din cele mai feri
cite structuri unanim apreciatele virtuți ale 
spiritului francez.

Asemenea lui Leonardo da Vinci sau lui 
Descartes, Valery reprezintă unul din acele 
momente ale conștiinței umane ajunse la 
un grad de organizare atît de înalt încît își 
permite reflectarea lumii în aspectele ei fun
damentale, printr-un travaliu propriu ce 
pune între paranteze drumul cunoscut al 
apropierii prin datele intrinseci ale cultu
rii.

Serile petrecute de Valery în compania 
domnului Teste — nume elocvent pentru 
simbolica personajului : (sediu al gîndirii și 
martor complice al sincerității), ne fac să 
vedem în autor un mare admirator al inte
lectului și al modului integral de manifes
tare a acestuia. Acest monstru al spiritului, 
cu care Valery a fost adesea identificat, este 
caustio taxat de Rene Girard drept un 
„dandy al inteligenții", dată fiind intranzi- 
tivitatea funcțională a gîndirii acestuia.

Propensiunea de a regîndi lumea și arta, 
tentația de a sparge obstacolele ce zăgăzui- 
seră la un moment anume dialectica artei, 
a poeziei în special, reprezintă pentru Va
lery premise ce vor prezida la obținerea u- 
nor victorii incontestabile în lupta contra 
sterilității în care se opriseră unele inves
tigații poetice. Aceste victorii vor fi deter
minate tocmai de soliditatea eșafodajului 
logic, ca și de savanta arhitectură a edifi
ciilor poetice la care nu știm ce să admirăm 
mai mult : viziunea maestrului sau ingenio
zitatea tehnicianului.

Gînditor profund și artist complet, dublat 
ca de propria-i umbră de un critic impeni
tent — prin aceasta un clasic deci —, so
larul, mediteraneanul Valery va fi învățat 
disciplinarea spiritului la școala gîndirii ști
ințifice grecești în care, ca în vestita aca
demie platonică, nu poate avea nimeni ac
ces dacă nu e mai întîi geometru. Demersul 
însuși al unora din dialogurile sale amin
tește de tehnica maieuticii : putem vorbi în 
cazul lui Valery de o geometrie a gîndirii, 
de o adevărată estetică a spiritului.

Definițiile prin care Valery își apropie 
realitățile lumii — și pentru formularea că
rora și-a cheltuit, cum afirma, aproape ju
mătate din viață — sînt de o rigoare ce nu 
este concurată decît de frumusețea aforisti
că a expresiei. Iată, la întîmpiare. cîteva 
mostre : „Nădejdea nu este decît neîncrede
rea ființei față de previziunile precise alo 
spiritului": „Omul este necontenit și în mod 
necesar opusul a ceea ce este prin grija de 
ceea ce nu este" ; „Este poet cel căruia di
ficultățile inerente artei sale îi dau idei", 
etc.

In versurile sale, Valăry nu caută să 
transpună adevăruri, ci prin poezie să ajun
gă la acestea ; tema majoră o constituie re
flecția asupra actului poetic în sine, în di
feritele sale ipostaze, proces în care rolul 
determinant îi revine creatorului. Irizările 
poeziei valăryene luminează chipul și des
tinul poetului, a cărui stare de grație o 
constituie „delicioasele chinuri" ale travaliu
lui artistic, desprins de orice fel de metafi
zică. Inserată pe traiectul cognitiv, poezia 
urmărește trezirea conștiinței de sine a eu- 
lui, proiectarea acesteia în afară, în actul 
perceperii, al sondării și analizei marilor 
probleme ale omenescului, — particulară și 
particularizantă însă.

Artă în slujba cunoașterii, poezia este la 
Valery o sărbătoare a intelectului, care se 
contemplă pe el însuși în puritatea de cris
tal a verbului poetic. Volumul de versuri 
din 1922, Charmcs, reprezintă alături de 
La Jeune Parque (1917) capodopere pe dru
mul poeziei absolute.

De treizeci de ani, în pacea de Ia Sete, 
poetul Cimitirului marin repauzează în fața 
eternului „acoperiș" al Mediteranei : „Ce toit 
tranquille, ou marchent des colombes, / 
Entre 'les pins palpite, entre Ies tombes,...".

Mihai BOTEZ

Dacă vreți să vizitați Londra vă dau 
un sfat : luați avionul de la Otopeni 
la Heathrow. Căci altfel veți fi tentați 
să vă opriți în drum la Paris și Lon
dra trebuie văzută cu ochii curați ca 

să-și poată spune povestea ei ; căci cum ai 
putea vedea St. Paul’s după ce în suflet ți 
s-a săpat majestatea îmbrăcată în dantele 
de piatră care e Notre Dame, sau încă 
nu ți s-a spulberat de pe gene fata mor
gana, moscheea de miraj încă acoperită de 
spuma albă a valurilor care au aruncat-o 
în Montmartre : Sacră Coeur !. Degeaba 
își va recita Big Ben arpegiul solemn peste 
turlele Parliament-ului; va fi acoperit de 
foșnetul ușor al mătăsurilor din grădinile 
Tuillerie cînd Louvre ironic, ca un diplo
mat galant își trimite provocarea peste 
canal.

Am ajuns seara la Londra. Agitația, for
fota, animția unei gări mari care te ab
soarbe și apoi te aruncă în viitoare, o per
sonalitate devenită atom într-un ocean. 
Nici măcar nu te zăpăcești, ci urmezi au
tomat un drum trasat parcă de un compu
ter.

Londra ! Poți s-o strîngi într-o coajă de 
nucă și poți s-o resfiri pe tot pămîntul. De 
altfel orgoliul englezilor n-are margini. 
Motto-ul marii procesiuni-paradă la alege
rea Lordului primar era : „astăzi lumea 
este piața noastră de desfacere, mîine uni
versul". Nimeni nu zîmbește, nici nu cli
pește măcar, totuși rîdem cu toții cînd leu
lui britanic de carton, mare și solemn, plim
bat pe un car alegoric i se desprinde pos
teriorul și cade la Pămînt. Ce paradă ! En
glezii, așa de solemni și flegmatici la pri
mul contact, sînt ca niște copii cînd e vor
ba de spectacole de paradă. Poate ca să 
compenseze tenta ușor cenușie a Londrei, de
filările sînt explozii de culoare și sunet. In 
noiembrie, cînd este ales Lordul primar al 
Londrei, se organizează o defilare străluci
toare. Reprezentanții fiecărei arme mărșă- 
luiesc în frunte cu mascota lor : un țap, 
un cîine Saint Bernard, un poney sau o 
cămilă. Pentru un străin par curioase aces
te costume cu fireturi, panașe și alămuri 
lucitoare, cu bocancii rotunjiți și întorși ca 
niște schiuri. Frumoși foc sînt caii albi cu 
pătura de pe crupă de blană neagră sau 
negri cu pătura albă. Toboșarul fiecărui 
grup are o blană întreagă de leopard pe
trecută pe umeri, dar scoțienii sînt cei mai 
pitorești cu fustițele lor ecosez și orchestra 
de cimpoaie. Spiritul practic englezesc se 
face însă simțit și aici, căci grupurile mili
tare sînt alternate cu prozaice deși ingeni
oase reclame pentru aspiratoare de praf sau 
mașini de scris. Intr-adevăr, impresionant 
este momentul apariției trăsurii lordului 
primar, care-ți ia ochii. O caleașcă din po
vesti, aurită și pictată în întregime, trasă 
de trei perechi de cai albi, ea îi poartă pe 
fostul și actualul primar, zîmbitori și salu
tați cu ovații. Sînt urmați numai de soldați 
în costume de epocă, unii chiiar în armuri. 
Totul se încheie în acordurile armonioase 
ale clopotelor de la St. Paul’s care îngînă 
sfîrșitul unei melodii pentru acest sfîrșit 
de paradă.

...Dr. Samuel Johnson, autorul celebrului 
dicționar, spunea : „Nu, Sir, cînd un om e 
obosit de Londra, el e obosit de viață". Și 
poate avea dreptate, căci deși Londra nu are 
monumentele Parisului, deși cele pe care le 
are nu sînt puse în valoare cum au făcut-o 
francezii, deși culorile sînt cenușii, aspectul 
mai mult de oraș comercial, oameni prea in
diferenți și vremea nu totdeauna favorabilă 
hoinărelii, Londra are un „ce" al ei pe care 
trebuie să înveți să-1 cunoști. Să privești 
pînă vezi, cum spunea odată un om de spi
rit. Și chiar fără s-o fi cunoscut, numele ei 
îți dă un anumit fior, căci fosta capitală a 
unui imperiu unde soarele nu apunea nici
odată, actuala posesoare a 11 milioane locui
tori, ea reușește să se mențină cel puțin în 
aparență ca o metropolă a bogăției și pros
perității. Și e de admirat cum totuși reu
șește, ea care a fost centrul bancar al lu
mii, să aibă chiar azi lira, după dolar, cea 
mai importantă monedă curentă, internațio
nală. Jos pălăria ! — am spune noi, dar iată 
că englezii fac tocmai pe dos, și cind se duc 
în City pentru afaceri, ei își pun, în semn 
de respect, pălăria tare. De fapt multe fac 
englezii pe dos; între altele merg, stau, și 
petrec cu mare plăcere pe iarba, așa de ver
de că pare neverosimilă, din parcurile lor.

Moldova, într-un roman din sec. XVII

Eberhard Werner Happel (1647—1690) este unul 
dintre romancierii germani foarte productivi de la 
sfîrșitul secolului al XVII-lea. Din 1673,* C1^d cori“ 
feul romanului epocii, Grimmelshausen, își încetează 
activitatea, Happel începe să publice roman după 
roman, unul mai voluminos decît altul. începe cu 
Asiatischer Onogambo (1673), continuă cu Der insu- 
lanische Mandorell (1682), Der ungarische Kriegsroman 
(1684), Der afrikanische Tamolast (1689), Teutscher 
Cari (1690) și Der akademische Roman (1690), ca să 
cităm doar cele mai cunoscute titluri dintre cele 12 
romane ale sale. Autorul, care ducea o viață de pri
beag (la un moment dat a ajuns chiar cerșetor), a 
trăit ca un adevărat picaro, pînă la căsătoria sa, la 
Hamburg, care-i aduce zestrea unei fete de negustor^ 
Happel nu-și rememorează viața. Nu se încadrează 
în genul practicat de Grimmelshausen, Beer, Speer, 
autorii cu cea mai bună reputație în sfera romanu
lui cu aparență realistă. El apelează în primul rînd 
la erudiție și la schema romanului galant și curte
nesc, roman avîndu-1 drept protagonist, în Germania,

însemnări de călătorie

HELLO, 
LONDON!
Și dacă-1 întrebi pe un londonez îți va spu
ne că iarba e făcută să te plimbi pe ea. Pri
mul lucru pe care l-am făcut în Hyde Parc 
a fost să scap mănușa jos ca să mă pot aple
ca să pipăi iarba să văd dacă nu e artificia
lă. Biinecuvîntat Golfstream. El face ca tot 
anul iarba să fie verde, ca vișinii să înflo
rească în ianuarie și narcisele în februarie 
si ca insularele să-și plimbe tenul lor de 
lapte și piersică.

Privită de sus Londra are aspectul unei 
metropole moderne în care blocurile uriașe 
covîrșesc frumoasele clădiri de demult. Ta- 
mlsa șerpuiește ca o arteră într-un trupfă- 
cînd să pulseze viața și bogăția șl în același 
timp aducînd o notă de personalitate ora
șului. Iat-o albastră, mîndră și calmă, încăr
cată de șlepuri colorate și mărginită de 
cheiuri cenușii de piatră cu felinare din 
alte vremi. Cele mai frumoase perspective 
ale orașului le ai de pe malurile Tamisei și 
chiar parlamentul apare în toată splendoa
rea sa, încărcat de măreție și mister privit 
tot de pe chei. Parlamentul a fost terminat 
cu un secol în urmă și a încorporat medie
valul palat al Westminster-ului. E format 
din Camera Comunelor și Camera Lorzilor. 
Pe turnul Victoria fîlfîie drapelul Union 
Jack arătînd că parlamentul e în sesiune. 
Turnul ceasului înfățișează cu mîndrie pe 
faimosul Big Ben, cunoscut prin sunetul său, 
semnal al B.B.C. Numele-i vine de la Sir 
Bendjamin Hall, iar celebrul sunet, de la o 
fisură a clopotului. Cînd parlamentul e în 
sesiune, turnul e luminat și noaptea. Parlia
ment Square este o piațetă liniștită de unde 
poți admira în voie dantelăria de piatră a 
minunatului edificiu și unde întîlnești multe 
statui ale oamenilor de vază englezi. Tot aici 
e și biserica St. Margaret unde odihnește 
Sir Walter Raleigh, cel ce a fost decapitat 
în acest square. Văzînd lama securii dea
supra sa el ar fi exclamat : „E o doctorie 
puternică, dar va vindeca toate bolile". Era 
o metodă practică de vindecare în acele 
vremi, des utilizată și multe capete încoro
nate, sau personalități celebre au avut a se 
mîndri că au folosit-o asupra adversarilor, 
sau i-au căzut victimă chiar ele. Iată „the 
scaffold site", eșafodul din Turnul Londrei 
lîngă care nu se poate să-ți stăpînești un 
fior la gîndul nenumăratelor vieți care au 
simțit gustul doctoriei lui Sir Raleigh.

Dar iată că ajungem și la Buckingham Pa
lace atît de celebru nu prin arhitectonica 
lui mediocră, ci prin schimbarea gărzii, pri
lej de delectare pentru străini, dar și pen
tru londonezii înșiși. Steagul fîlfîie, ceea ce 
înseamnă că regina locuiește Palatul și cine 
știe dacă nu cumva vom avea prilejul s-o

pe Anton Ulrich de Braunschweig. Dar Happel nu 
ajunge la profunzimi filozofice ca Anton Ulrich. La 
el erudiția este baza unor închegări cantitative : date, 
informații sînt transmise sub pretextul unei acțiuni 
de suprafață.

Acest lucru este valabil și pentru Romanul un
guresc de război, conceput în două volume, în 168'4 
și 1685. Deși se împletesc aventurile nemaipomenite 
ale celor trei eroi, dintre care se remarcă mai ales 
Tanco-Cergely albanezul, evenimentul care a provo
cat acțiunile fictive a fost asedierea Vienci de către 
turci (1683). întorsăturile și peripețiile dau prilejul 
ca, pe rînd, cîte un erou să povestească despre cele 
văzute de el ca martor ocular. Nu se amintește nu
mai desfășurarea evenimentelor războinice, ci sînt cre
ionate și tablouri geografico-sociale ale diverselor 
țări angajate în conflict sau aflate în preajma pu
terilor combatante.

Despre Ghica și Șerban Cantacuzino, domnii ro
mâni, se vorbește de cîteva ori în timpul narațiunii 
referitoare la asedierea capitalei austriece. Dar eroul 

zărim. După atîta măreție și desfășurare de 
forțe ești tentat să intri îritr-un Iqc liniștit 
în St. James’ Park alăturat palatului, bar 
și aici vei fi informat că strămoșul pelica
nilor pe care-i vezi a fost prezentat regelui 
Charles II de către ambasadorul Rusiei 
(1664). E foarte probabil că au și pelicanii 
stafia lor de familie ca orice nobil care se 
respectă.

Era imposibil ca un popor atît de legat de 
mări și oceane să nu aibă și un Arc al A- 
miralității, din păcate construcție remarca
bilă doar prin masivitatea ei. în schimb, în 
Trafalgar Square marele Amiral Nelson este 
într-adevăr impunător prin sobrietatea co
loanei ce-i servește de piedestal în mijlo
cul acestei largi piețe. Coloana e o copie a 
unei coloane corintice din templul lui Marte 
din Roma, iar reliefurile de bronz sînt fă
cute din tunuri franceze capturate. Pînă și 
londonezii recunosc că porumbeii de aici 
sînt la fel de celebri ca și amiralul. De alt
fel, englezii au un fel de a îmblînzi solem
nitatea și de a colora austeritatea, aici cu 
porumbei șl bazine cu apa de safir, la Bu
ckingham Palace cu gărzi colorate pitoresc 
și. în ultimul timp, pe toate străzile londo
neze cu hippies care contrastează violent cu 
peisajul și atmosfera din jur.

Dar e momentul să vizităm The Tower. De 
cel puțin 1000 de ani istoria Angliei se face 
aici. Turnul Alb a fost construit de William 
the Conquerer și mereu adăugat de alți regi. 
Mulți ani a fost închisoare. Este păzit de 
blajinii și împopoțonații Beefeaters sau 
Yeoman Warders cu uniforma lor Tudor. 
Una dintre caracteristicile Londrei este To
wer Bridge, fascinant și măreț deasupra Ta
misei cu turnurile de granit și piatră de 
Portland. Trebuie să stai să privești ridi
carea podului care se realizează în doar 
două minute. E o impresie de negrăit : mă
reție, romantism, putere. De fapt e însăși 
imaginea Londrei ce se deschide să primeas
că totul și apoi se închide ca să nu scape 
nimic. Trebuie să vizitezi Turnul Londrei. 
De la yeomanii de la poartă, zidurile încăr
cate de verdeață, contrastul între cenușiul 
vechi al zidurilor și verdele impertinent al 
pajiștilor, totul îți încîntă ochiul. Ce pașnic 
e totul și totuși ajungem și la mica placă 
înconjurată de un gărduț. Este faimosul 
„The Scaffold", eșafodul unde nenumărate 
capete celebre au căzut. Să ne amintim doar 
de Ann Boleyn si Catherine Howard, bietele 
regine ce au avut neșansa de a fi soțiile lui 
Henry al VIII-lea pe vremea cînd bărbatul 
mai putea închide astfel gura soției sale. "Ce 
ar putea să ne șteargă sumbra viziune ? 
Poate doar colecția de armuri chiar șl pentru 
elefanți. Dar aș zice mai degrabă priveliștea 
de vis a bijuteriilor coroanei. Nenumăratele 
crime ce s-au făcut pentru fiecare diamant 
s-au stins în negura vremii și a rămas doar 
frumusețea și puritatea sclipirilor de vis. 
Privește-le cu plăcerea pură cu care admiri 
diamantele seînteietoare din pîrîurile de 
munte ! Și să nu faci greșeala să întorci 
ochii spre cei ce le sorb din priviri căci vei 
vedea toată gama de simțăminte omenești.

Gina TUDOKANU

preferat a lui Happel, Cergely, ajunge și în țările 
române, unde se întîlnește cu iubita sa, rudă a fai

mosului Scanderbeg. Cu acest prilej autorul infor
mează despre Moldova, care ar fi Valahia cis-mon- 
tana. Se fac delimitări geografice, se precizează în
tinderea și se arată că aici n-ar exista decît tîrguri 
și sate. Cel mai nobil tîrg ar fi lass — lassy, unde 
se află reședința voievodului. în lista celorlalte loca
lități întîlnim Suctzou (Suceava), Niemetz (Neamț), 
Vaslui, Barlan (Hîrlău) și altele. Se vorbește apoi 
despre religia moldovenilor, despre vestimentație, etc. 
Dijma era de 200.000 galbeni, ceea ce indică bogăție. 
Miere și ceară existau în cantități mari. în schimb 
dacă se preamărește vinul transilvănean, cel moldo
venesc nu e pomenit deloc. Jafurile și asuprirea 
turcească, amestecul otomanilor în guvernarea țării 
sînt înfierate. Cum se ajunge la domnie, cîte intrigi 
se țes, despre acestea se relatează pe larg. Dar, ca 
și în cazul descrierii Albaniei, Persiei, Egiptului, 
Ciprului etc., datele respective nu au nici o înrîu- 
rire asupra mersului romanului. Ele au darul să 
transmită cunoștințe, care în ambianța ficțiunii ro
manești, se însușesc parcă mai ușor. Existența haidu
cilor, portretul unui țăran moldovean par a fi plăs
muiri cerute de ambianța exotică în care evoluează 
protagoniștii.

Horst FASSEL
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M. E. F. M. C. - C. I. C. H. Brăila

COMBINATUL DE CELULOZA Șl HÎRTIE SUCEAVA
Preocupări pentru înlăturarea imobilizărilor

Una din condițiile care 
contribuie la bunul mers 
al unei întreprinderi și 
condiționează creșterea co
eficienților de rentabilita
te pe ansamblu e înlătu
rarea imobilizărilor finan
ciare. Perfecționarea apro
vizionării tehnico-materi- 
ale și implicit a relațiilor 
contractuale, întărirea ro
lului contractelor economi
ce, permit o strictă core
lație a bazei materiale cu 
cerințele producției și. pe 
această cale, o accelerare 
a vitezei de rotație a mij
loacelor circulante. Pe mă
sura valorificării maxime 
a potențialului de care dis
pune, utilizînd metode și 

tehnici moderne, proprii 
relativ recentei discipline 
economice cunoscută sub 
denumirea de marketing, 
colectivul Combinatului de 
celuloză și hîrtie Suceava 
și-a însușit în mod evolu
at conținutul noțiunii de 
funcție comercială, folo
sind în mod cît mai judi
cios toate căile de promo
vare a desfacerii produse
lor și urmărind în același 
timp accelerarea rotației 
fondurilor circulante. La 
această unitate, în care e- 
ficiența economică repre
zintă un criteriu prioritar 
în ansamblul de probleme 
— principala direcție de 
concentrare a eforturilor o 

constituie utilizarea rațio
nală a fondurilor bănești. 
Desigur, preocuparea pen
tru găsirea și introducerea 
celor mai utile forme. care 
să asigure o judicioasă și 
echilibrată balanță finan
ciară se conjugă cu acțiu
nea permanentă de redi- 
mensionare a stocurilor de 
materiale, stabilindu-se un 
raport optim, elastic și o- 
perativ între resurse și ne
cesar, între baza materia
lă și sarcinile de produc
ție pentru exercițiul de 
plan următor.

Ținînd seama de o mul
titudine de factori (redu
cerea consumurilor speci
fice, utilizarea mai efici

entă a normelor de con
sum, înlăturarea risipei 
etc.) apar resurse impor
tante suplimentare în ba
za materială a întreprin
derii, creîndu-se astfel un 
excedent temporar de ma
teriale. Colectivul Combi
natului de celuloză și hîr
tie — Suceava cunoscînd 
efectele imobilizărilor fi
nanciare și urmărind cir
culația mijloacelor mate
riale, pentru valorificarea 
disponibilului p^in repu
nerea în circuitul economic 
național a unei largi game 
de rulmenți, anunță, pen
tru informarea celor inte
resați, următoarea situație 
a materialelor disponibile:

Situația rulmenților disponibili la 1 octombrie 1975

---
---

--—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Simbol 
intern

Denumirea materialului 
și caracteristici

UM Număr 
biucăți

P/U Simbol 
intern

Denumirea materialului U/M 
și caracteristici

Număr 
bucăți

P/U

214851 Rulmenți EL 3 buc. 10 16 222165 11 N 326 1 836

214868 EL 4 10 13 222220 N 406 5 57

214915 EL 9 10 11 222237 N 407 11 7 68

214972 E 7 11 20 10 222245 N 408 • n 5 83

214890 E 8 .. 15 10 222253 ’> N 409 11 3 97

215001 E 10 11 25 12 222286 N 414 6 152

3H5086 E 12 15 12 222278 11 N 411 5 129

215042 E 15 10 18 222300 N 414 W 5 214

215243 1208 .. 10 30 222325 11 N 416 11 4 309

215493 1206 K 22 25 222438 11 N 2206 11 3 47

215659 ,, 1222 K 11 7 294 222446 11 N 2207 11 3 51

215901 1317 15 170 222495 11 N 2212 4 86

216037 1307 K 11 8 36 222518 11 N 2214 3 114

216053 1309 K 15 46 222534 >> N 22-16 n
O 147

216133 1317 K ,, 40 178 222647 . „ N 2309 w
2 90

216752 2310 11 8 65 22-2696 N 2314 .. 2-5 223

216785 2313 15 110 222702 N 2315 11 5 257

216793 11 2314 5 140 222710 N 2316 11 3 299

217152 3200 li’ 100 48 222972 11 NE 204 4 40

217160 3201 11 37 48 222897 11 NF 206 11 20 47

217265 11 3211 11 10 100 222903 11 NF 207 1» 3 52

217273 3212 7 120 222911 NF 208 3 58

217298 3214 11 10 160 222928 11 NF 209 » 5 64

217304 3215 11 4 180 222936 NF 210 w 8 70

217441 3304 10 52 222960 . XT 213 5 92

217458 ■> 3305 10 56 222977 NF 214 11 7 102

218188 . 6011 11 40 43 222985 11 NF 215 11 3 114

218243 11 6017 11 8 80 223014 •1
’ ■ f?’ 218 5 174

218276 6020 11 7 120 223063 NF 306 >, 4 52

218284 11 6021 11 10 140 223088 11 NF 308 11 5 68

218296 11 6022 11 4 160 223.127 NF 312 » 1 138

218315 6024 11 6 190 223184 NF 318 3 354

218926 6216 11 10 95 2.23256 NH 311 11 1 116

219045 6228 11 33 500 223586 11 NJ 307 51 53

219141 6202 Z 11 150 18 224000 11 NN 3014 K 11 8 230

219254 6213 Z 24 64 2-24773 11 NU 215 11 58 95

219375 ZZ—2 RS 1715 18 224812 11 NU 218 11 20 145

219728 6316 1, 19 135 224820 11 NU 219 » 13 170

219736 6317 11 33 155 324837 11 NU 220 w 6 200

219744 6318 11 30 190 224853 11 NU 222 11 5 320

219752 11 6319 22 250 224917 11 NU 228 11 2 560

219777 11 6321 11 6 380 225157 NU 315 11 60 181

219884 6326 5 900 225212 NU 321 15 475

220328 11 6411 30 110 225261 îl NU 326 » 5 1056

220762 11 7309 11 23 57 2-25815 11 NU 2307 11 4 70

220867 11 7319 8 530 225831 11 NU 2309 11 6 95

220897 7322 4 1116 225848 NU 2310 H 50 112

221267 7450 1 1260 225911 11 NU 2317 28 375

225928 NU 2318 5 440
221025 7728 4 644

226850 22214 K .16 214
221066 11 7809 8 54

227017 11 22230 K 6 892
221105 ■> 7815 11 15 122 227033 « 222-32 K 11 4 1071

221138 7818 11 2 273 2-27074 22236 K 6 1470

321170 7906 3 37 227090 11 22238 K 11 5 1722

221201 7913 9 113 227113 11 22240 K « 1 1995

227484 2-2330 2 1580
221603 N 204 7 31

227812 22326 K 1 1312
221628 ■’

N 206 11 3 37
227878 22332 K 8 1995

221636 •• N 207 18 41 227894 22334 K 8 2415
221644 11 N 208 -» 6 46 228204 23034 11 8 810

221652 N 209 11 18 50 228341 23048 11 2 1675

221660 N 210 30 55 228390 11 23024 K 3 390

221077 N 211 19 60 228534 11 23038 K 6 1134

221685 N 212 5 67 228550 11 23040 K C.3 11 17 1286

221693 N 213 16 73 2287151 23060 K 11 11 3900

221784 N 216 15 103 228864 » 23076 11 4 6300

221732 N 217 1 119 229176 11 23122 .11 .10 400

221740 N 218 16 138 229586 2-322-0 11 24 410
230555 24192221675 N 220 » 1 190 CABK-W.30 7 57000

221804 N 224 11 361 231605 11 30317 15 186
221820 •-> N 226 1 437 231613 11 30318 15 220
221861 N 230 15 665 231984 11 -32219 6 175
221966 N 306 » 17 42 232126 11 32304 10 30
221974 - N 307 2 48 232271 11 32319 7 530
221982 N 308 « 2 56 233282 51311 8 53
228003 11 N 310 11

9 76 2.33483 11 51406 8 54
222011 N 311 11

2 92 233563 51414 3 260
222044 » N 314 ■> 29 149 ’34783 ACH 3048
222085 N 318 4 280 (Suedia) 11 15 847
222108 N 320 11 1 380 23.5288 11 NA. 30 11 16 49
228140 N 324 10 684 236643 67728 1» 5 655
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Întreprinderea de pompe bucurești
9

Lichidarea imobilizărilor financiare, premiză favorabilă 

accelerării rotației mijloacelor circulante
Acționîndu-se concret în di 

recția perfecționării aprovizi
onării tehnico-materiale și im
plicit a relațiilor contractua
le, se întărește rolul contrac
telor economice ca instrument 
util și eficient de planificare, 
urmărindu-se stricta corelație 
a bazei materiale cu cerin
țele imediate și de perspecti
vă ale producției și pe aceas
tă cale o accelerare a vitezei 
de rotație a fondurilor circu
lante.

La întreprinderea de pom
pe București, unitate etalon 
a economiei naționale, efici
ența reprezintă un criteriu

determinant în ansamblu de 
probleme — principala di
recție de concentrare a efor
turilor constituind-o utiliza
rea rațională și oportună a 
fondurilor bănești.

Este util să se cunoască că 
preocupările intense pentru 
găsirea și introducerea celor 
mai dinamice forme în direc
ția echilibrării balanței finan
ciare, se conjugă armonios cu 
acțiunea permanentă de re- 
dimensionare a stocurilor de 
materiale, stabilindu-se un 
raport operativ, elastic și di
rect între resurse și necesar, 
între baza materială (existen

tă și contractată) și sarcinile 
de producție pentru exercițiul 
de plan.

Ținînd seama de o multitu
dine de factori economici (u- 
tilizarea mai eficientă a nor
melor de consum, reducerea 
consumurilor specifice, înlă
turarea risipei. schimbarea 
conjucturală a unor repere de 
fabricație) apar resurse im
portante, suplimentare; în ba
za materială a întreprinderii, 
formîndu-se un excedent 
temporar de materiale și pie
se de schimb.

Economiștii acestei între

prinderi cunoscând efectele 
imobilizărilor financiare, in
tenționează valorificarea și 
repunerea în circuitul econo
mic a unei variate game de 
electromotoare, aparataj elec
tric, rulmenți, laminate feroa
se și neferoase, asigurînd pre
mize favorabile pentru acce
lerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor bănești.

în scopul informării celor 
interesați, redăm cele mai im
portante repere aflate în stoc 
disponibil la această unitate :

Denumirea materialului Caract. U/M Cant. P/U
Total 

valoare Denumirea materialului Caract. U/M Cant.
Total

P/U valoare

Electromotor Oțel pătrat MOCN 15 0300 kg. 392 10,50 4.116
615x3000X2/3 buc. 1 380 380

Oțel hexagon 25 MOC 11 H 55 55 458 6.20 2.859
1,1X1500x2/3 AS1 1 550 550

Tablă neagră OL 50 80 mm 440 4.50 1.960
1,1X1500X380 IP54 N90 1 580 580 Tablă manganoasă G 65 4 mm 55 685 5.70 3.904

1,5X1500X500 03 3 700 2.100 Tablă inox etaif 12 mm 135 49.85 6.730

2,2x3000x2/3 IP54 6 800 4.800 Tablă inox W 4541 12 mm 388 53.20 20.641

2,8X40 V 1 820 820 Țeavă construcții 121X5 » 335 4.90 1.642

4X1500X380 MPE 21 1.150 24.150 133X14 mc. 32,67 185.50 6.047

7,5X1000X500 »» 1 2.470 2.470 5» 133X14 kg. 882 4.50 3.960

7,5X1500X500 ELP6 1 1.850 1.850 W 140X18 569,100 4,50 2.561

7.5X1500X500 Ml 32 3 1.850 5.550 »> 159X9 mc. 30,49 153.00 4.665

13X3000X500 AS1 9 2.805 5.610 n 159X12 kg. 1.339 4.50 6.026

32X6000X2/3 1 17.000 17.000 » 178X22 mc. 81.27 430 34.946

110X500X2/3 1 46 700 46.700 219X16 ml. 14.420 410.30 5.917

13X1500X380 vertical ELP6 1 2.987 2.987 Bare de alamă kg. 59.950 40,0 2,398

18,5X1500X2/ vertical 8 4.130 33.040 Țeavă alamă 08X1.8 kg. 16 70.00 1.120

18,5x3000X3/6 vertical 4
z

4.000 16.000 « 024X1 556,5 51.00 28.382

22X1000x3/6 vertical B5 ., 2 5.290 10.580 Bare de cupru 15X5 ” ., 85 63 5.355

•jo a iwv x J/o vertical 1 13.000 13.000 », 30X5 55 , 36 61 2.196

7.5X1500X500 AE V 5.200 5.200 31,5 11.2 61 683

7,5X3000X500 AE 1 5.000 5.000 » 45X10 « 450 61 27.450

17X1500X500 AE 1 9.000 9.000 Rulmenți 3517 22.217 buc. 46 260 11.960

15X1000X2,5 vertical AE 1 4.000 4.000 3517 K 22.217 K 6 273 1.638

7,5X1000x2,3 vertical AE 1 6.300 6.300 3611 K 22.311 K 55 4 210 840

55X1500X500 vertical AE 6 13.500 81.000 22.315 55 10 300 3.000

12x5000x380 Exszy 13 5.486 71318 3.618 K 22.318 30 478 14.340

40X3000X220 AO2 1 7.600 7.600 6010 85 38 3.230

17X1500X380 SP 3 6.908 20.724 6011 » 75 43 3.225

Motor fierăstrău w 34 2.411 81.974 6012 55 64 48 3.072

Electromotor 6013 55 34 54 1.836
0,55X3000X220 Exp. A MI 88 713 64.504

6014 55 81 60 4.860
0,75X1500x3/6 Exp. » 6 505 3.030

6019 40 100 4.000
Electromotor

2,2X3000x3/6 Exp. 6 830 4.980 6030 55 18 470 8.460

11X3000x2/3 Exp. 16 2.770 . 44.320 6218 55 12 130 1.560

2,2x1000x2/3 Exp. TM. 2 1.340 2.680 6222 55 9 260 2.340

Aparataje TPS 580/6 o 11.850 23.700 6224 » 15 320 4.800

„ pornire 650/5 2 10.360 20.720 6300 55 125 16 2.000

„ TPS 1600/6 10 14.850 148.500 6318 55 4 190 760

„ TPS 2500/6 6 22.600 135.600 21308 55 6 130 780

Reostat pentru motor 3 2.000 6.000 29322 55 8 900 7.200

Electromotor 29412 4 600 2.400
11X3000X380 9 2.700 5.400

30207 288 30 8.640
17X1500X220 ■’ 1 3.800 3.800

P5—30215 55 18 195 3.510
Contactori cu ampermetru 25A 1 644 644

58 ■ 1.10230310 19
Carburator pt. motor S » 1 247 247

32217 21 113 2.373
Reductoare V 200x315 5 8.125 40.625

32220 55 5 210 1.050
Aparataje electrice defecte 1 42.900 42.900

450 3.1507526 7
MUF 520X600X6000 2 158.000 316.000

8132 8 300 2.400
Electromotor

445 51.175 .10X1000X380 defect. 1 3.170 3.170 8136 115

Oțel aliat 13 CN 30 075 mm kg 344 0.15 5.160 8204 250 20 5.000

„ 14 CN 12 080 mm „ 1.421 7,05 10.018 8224 55 11 240 2.640

„ 18 CN 10 080 mm „ 635 6,50 4.128 8226 6 300 1.800

„ 13 CN 30 0120 mm „ 576 8.00 4.608

„ 13 CN 30 0130 mm/ „ 2.083 8,55 17.810 Important
„ 13 CN 30 0140 mm „ 2.667 0,55 1.467 Unitățile socialiste din întreaga țară care sînt interesate

„ 13 CN 30 0150 mm . 1.279 8.75 11.192
de oferta prezentată de colectivul bucureștean 
comenzi ferme la următoarea adresă :

, pot transmite

Oțel pătrat 13 CN 35 0220 1.823 7,90 14.402 — întreprinderea de pompe — 
sectorul 3 —

str. Ziduri 
București

Moși nr. 25,

OL 38 0250 6.196 3.00 18.590 în ordinea sosirii comenzilor și in funcție de cererea be-
neficiarilor, ofertanta poate expedia produsele la adresele in-

„ OLC 45 0250 347 3,50 1.215 dicate.
355000Relații suplimentare , Ia telefon nr. — interior ser-

OL 60 0250 855 3.00 2.565 viciul de aprovizionare.
Asigurîndu-i de o colaborare ireproșabilă I.P.B. își as-

„ OLC 35 0250 527 3.00 1.581 teaptă prezumtivii beneficiari.

OL 37

, OL 37

0260

0300

1.858

2.580

3,05

3.50

5.667

9.030

Emil GEORGESCU
Vasile BAȘA
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