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1 MAI Filosoful—poet,

ârbâtoarea muncii și a solidari
tății internaționale este una din 
sărbătorile cele mai firești ale 
claselor și oamenilor ce și-au 
ciștigat și-și ciștigă piinea prin

muncă, și așezarea ei la început de pri
măvară nu poate fi, desigur, decit o do
vadă de speranță și de împlinire perpetuă 

In pofida anilor care o îndepărtează 
tot mai mult, dar neștirbită, întocmai ca 
atunci cînd am trăit-o ca realitate sau mi 
s-a întipărit în memorie din amintirile 
altora sau poate ale cartierului mărginaș 
întins de-a lungul căii ferate dincolo de 
care se zăresc — și ieri, ca și azi — halele 
afumate ale „Griviței Roșii", păstrez o 
amintire despre care n-am scris niciodată 
pînă acum. Este amintirea bucolică și ino
centă a unei zile joviale de 1 Mai, cu 
bărbați și femei îmbrăcați în haine de 
duminică și încărcați cu coșutețe burdu
hănoase de răchită, cu trenul de Snagov 
legănîndu-și vesel vagoanele cu pereți 
din șipci, cu pleduri colorate și fețe albe 
și scorțoase de masă desfăcute pe ver
dele crud al ierbii, cu un chioșc unde gă
seai mici proaspeți și bere rece și cu 
un acordeon cu 80 de bași care cînta 
neobosit valsuri și tangouri. Era, avea să 
mi se spună mai tîrziu, probabil primul 1 
Mai liber după război, cum urma de alt
fel să și intre, ca formulă jurnalistică, în 
acel început răscolitor de istorie nouă a
tuturor.

Unul din adevărurile cele mai profunde 
privind clasa muncitoare în raporturile ei 
definitorii cu celelalte clase și pături so
ciale și, în general, cu individualitatea 
omului afirmat ca om prin muncă, unul 
din aceste adevăruri, deci, este acela că, 
eliberîndu-se pe sine, istorio i se supune 
și-i aparține în numele unui refuz total și 
definitiv al nemișcării, în numele conti
nuei năzuințe spre recîștigarea și de«ă- 
virșirea umanului, în numele ascensiunii 
hotărîte inlăuntrul dreptății, al adevărului, 
al demnității. In același timp, revoluția 
eliberării de sine - căci despre revoluție 
este vorba, despre cucerirea puterii unei 
responsabilități politice fără egal în isto
rie ca cuprindere și năzuințe — înseamnă 
și revoluția eliberării celorlalți, a regin- 
dirii rostului și locului tuturor din pers
pectiva unui proces civilizator dintre cele 
mai complexe, mai dure și neiertătoare.

Este mai mult decit evident că din o- 
ceastâ perspectivă — devenită pentru 
România socialistă a anului 1978, pentru 
România socialistă care are in fruntea sa 
un partid puternic cum este Partidul 
Comunist Român, o realitate covârși
toare, deschisă în aceeași măsură 
spre viitor — căutarea cailor proprii 
de afirmare și de activizare a forțelor 
creatoare ce o alcătuiesc și-i determină 
ordinea economică, filozofică, politică și 
morală, nu poate lăsa și nici nu lasă in 
-fără parametrii de dezvoltare omului 
muncii, a calității vieții și muncii lui. 
Acolo unde participarea prin fapte la 
modelarea prezentului și a viitorului se 
arată a fi sporadică și convențională, 
omul muncii nu resimte prezentul și pre
gătirea prin acest prezent a viitorului 
drept opera sa, nu se mai recunoaște pe 
sine și nu-și mai recunoaște faptele de 
muncă și de viață, cî, cel mult, date fiind 
structurile în care trăiește și, prin forța 
împrejurărilor, va fi obligat să trăiască, le 
acceptă ca pe condiții impuse, cărora 
mai devreme sau mai tîrziu va trebui să 
li se adapteze.

Participorea permanentă a clasei noas
tre muncitoare atît la desăvîrșirea pre
zentului — o participare prin fapte dove
dite, concrete, neîndoielnice, care se nu
mesc fie pîine, fie uzine, fie tractoare, fie 
blocuri de locuințe, cît și la elaborarea 
perspectivelor, determinarea deliberată la 
nivelul întregii clase muncitoare, a între
gii națiunii — o națiune muncitoare — 
a schimbărilor politice, sociale morale, 
tehnice, a calității vieții în ultimă instan
ță, reașează și omul muncii de la noi in
tr-o poziție nu privilegiată, ci normală, 
conformă și armonioasă cu atributele sale 
fundamentale de ființă socială, a cărei 
existență se desfășoară în această epocă 
și în această ordine politică și economică 
a României din 1978. Traversăm astfel 
miezul unui timp care modifică zi de zi, 
ceas de ceas, profund și semnificativ 
exigențele față de viața spirituală și mo
bilitatea gîndirii, care pretinde de la ul
timul muncitor la directorul de fabrică, 
activistul de partid și scriitor, odată cu 
faptele muncii, informări omple și capa
cități de cunoaștere continuă, gîndire 
obiectivă și critică, atitudine și participare 
și implicare responsabilă.

Nimic din ceea ce a însemnat și în
seamnă pași ai istoriei societății noastre 
nu s-a născut din nimic și pe nimic și în 
afara oamenilor ei, a vieții și a muncii 
lor dăruită deopotrivă și cu bucurii și cu 
sacrificii. Calitatea civilizației către care 
ne îndreptăm continuă să pretindă mun
că, disciplină, inteligență, competență, 
valori autentice atît materiale cît și spi
rituale, criterii corecte și ferme de pro
movare, răspunderi exacte de sus și pînă 
jos, afirmarea plenară a forțelor crea
toare ale fiecăruia dintre noi, oameni ai 
muncii cu toții.

Cum spuneam, așezarea sărbătorii fi
rești a muncii la început de primăvară nu 
poate fi decît dovada certă a speranțe
lor și împlinirilor perpetue.

De Dna muncii oraaele tresar 
Li se aud marile roți dințate dinăuntru 
Și vintul de deasupra păminlului curăță 

lumina

sărbătorilor

Constantin Stoiciu

______________________________________________________________________

Izbucnită din echii cireșilor.
Și din ochii oamenilor vioi — alenei nd

pe străzi 
ea niște unde electromagnetice 
Primind putere de la soare și de la

păminL

ciierii limpezi pe străzile ade de 
sădi 

Porniți din uzine — intordndn-se 
in azine.

— Brațele Ier poartă copii ca pe 
obiectele cele mai de preț; 

și din căldura miinilor singele începe 
să amble 

Prin plozii alintați de florile primăverii, 
de steaguri.

Valeriu Bârgău

• In acest număr: • SĂRBĂTOAREA MUNCII Șl 
A CREAȚIEI : • Un steag de luptă, de-a lungul 
istoriei... — Evocare de Sânziana Pop • Țara creea
ză pentru țară • Demers pentru calitatea vieții
• „Nobila stirpe" - poem de Radu Câmeci • In
stantanee de Șerban Cioculescu • Fragmente cri
tice de Eugen Simion • Atelier literar de Geo Du
mitrescu • Meridiane lirice • Revista străină

Culorile orașului
ate de secole centrul vital al Moldo
vei, pulsind spre intreaga fard ți lume 
binefăcătoarele-i „culori" de bunuri, 
materializate in vagoanele de marfă, 
încărcate la Nicotină, cu nume „bine

înfipt" pe paginile istoriei mișcării muncitorești, 
sau bunuri in formă de pudră concentrată, con
sumată și peste hotare, ambalată in cutii pe 
care stă scris „Penicilina-Iași", sau in „produc
ții de serie*  ale promoțiilor de viitori specialiști, 
care părăsesc „palatul științei", luat în proprie
tate la Universitatea ieșană, in „bunuri-amin- 
tiri", povestite sub ramurile, din nou cu mantie 
verde, ale teiului Luceafărului nostru nestins 
— viu cit cuprinde cugetul și făptura noastră —, 
sau in „producții-zimbet", răsărite firesc pe fe
țele celor de aici.

Inimă și suflet, „suflet din sufletul neamu
lui". Cuget și simțiri. Marea Unire — Cuza — 
primul Domn al Țării Românești și al Moldo
vei. Străzi. Blocuri noi, palate vechi. Grădini 
și flori. Și oameni. Platină. Platina timpului 
apus, aureola de argint de azi și aurul de 
miine. Aurul nou ți aurul vechi. Nou pe trupul 
vechiului. Aur — Trei Ierarhi și ceasul ce cintâ 
Hora unirii. Și Eminescu — simbolul culturii 
românești ți dătătorul de nume revistei „Lu
ceafărul". Copoul freamătă de tinerețe. Și „co
drii freamătă alături". Se „leagănă" teiul secu
lar. Un critic spunea despre un cintec străvechi 
de oaste că este „floarea cea mai bine mirosi
toare a literaturii de odinioară". Și „Luceafă-

Dezideriu Horvath
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rezentată de autorul însuși ca prima 
monografie completă despre opera lui 
Lucian Blaga. mai puțin pe latura 
strict documentară sau informativă, 
această frumoasă carte a lui Alexan

sarDătoare, de la 
sffrsiț, □ tuturor 

întregii firi. Coci 
sărbător.ie decit

o 
k> 
a

ottceva sunt

• .«cvcra este 
început pină 

wiîor,
ce
celebrări și simboluri manifeste ale
■caturi». dnd de la firui de iarbă, 

a arDoru uriași, de to desmorțirea a 
tot ce e ru pină ia minunea perpetuării, 
tocse spec-e se a4 rmo T Există sărbători ale 
«er- p toamnei sau iernii, dor nici unele — 
co a e primaturi — nu sunt mai pline de spe
ranță, de credere in oogâțîa modelor vi
itoare si de kbertote nemăsurata : pentru că 
acu ai rv creste pominitul și ochii fi stelele 
■"depărtate. De dragostea Primăverii pomin- 
tu’m. vestea se transmite de la astru la astru 
ă chiar sxeee botrine reînvie fi moi lumi
nează cu o a pâ a lor im eon al planetei 
noastre.

Tocmo. a- -năvara s-a a*s  momentul cel 
«a ienat pentru să'Pâtoo'ea ființelor con- 
«e-t u. âtuare, a cetor core prin forța gin- 
□ p brațe or ou tost fi vor fi mereu in 
sta-e să sc'toe fața lumii, pentru că ener- 
ga core le ammo este de natură profund- 
creasoore, de— jrgică, ipostază in care se 
poate spune că oamenii sunt fi zei. Lumea a 
intrat defintov in zona umanului din momen- 
hd in care omul s-a manifestat printr-o ge
nială create 7Ote->a o sou spirituală. Crea
torul de ario nu poate decit să se bucure 
că ritr-o B de inceput ol lui mai in fiecare 
on —unertor de pretutindeni sunt sărbătoriți 
si se sărbătoresc ; scriitorul, considerîndu-se 
un or- al muncii, rede in ziua aceasta o săr
bătoare o tuturor celor ce muncesc, deci fi 
a sa proprie.

Oriat de multi exploatatori ai muncii iltora 
ar mai fi azi, toc mai iruiți sunt cei ce mun
cesc ia sinul noțiunilor loc. incit sărbătoarea 
de ks 1 Mai, fiind a cetor mai mulți, trebuie în
țeleasă ca una din cele moi înalte expresii 
de considerate oe core întreaga omenire o 
datorează fi o dă cu ocest prilej ocelei părți 
uriașe a e« core-i asigură existența fi pu
tința de o-si «sa tm «utoc fericit. „Oare nu 
are moi muftâ dreptate — spunea Eminescu 
— aceia carele rce că obiectul îngrijirii pu- 
btce e omiI (sji.) core proauce, nu lucrul 
câruva-i dă ființă T" Sărbătorirea celor ce 
muncesc din lumea întreagă este o expresie 
fi a grijii pentru omul care produce toate 
bunurile vieții.

Gbeorghe Pituț

In pag -a a 3-a : Argumentele istoriei și scrierile 
de epocă. UN REPORTER AL ANTICHITĂȚII IN 
ANCHETA (II) de M.bai Stoian

Individualitatea
limbii romane

olumul al II-lea al cărții profesorului 
Alexandru Niculescu. Individualitatea 
limbii române intre limbile romanice, 
(ESE, 1978), complet diferit de ce) din
ții, constituie pentru non-lingvist o

surpriză plăcută : ca un soi de reacție taumatur
gi că la cărțile de lingvistică propriu-zisă din ul
timele decenii, hiperspecializate și destinate evi
dent lecturii comprehensive a cel mult trei du
zini de specialiști din lume. Al. Niculescu scrie 
o carte care — cel puțin in primele două sec
țiuni — înglobează lingvistica faptului de cul
tură. Fenomenul des evocat, dar insuficient ana
lizat, al relatinizării românei literare beneficiază 
astfel de o sinteză originală. El este obsesia au
torului, de la pagina 1 pină la pagina 186, obse
sie incitantă și care atrage rapid in cimpul ei pe 
literat, pe istoric sau pe amatorul de artă. 
Că se poate discuta la nesfirșit cu privire la 
relatinizarea limbii române literare în perioada 
1780—1830 — lucrul este în afara discuției : bo
găția de fapte evocate in paginile amintite stă 
drept suprem argument. Dar meritul deosebit al 
lucrării de față ni se pare a fi tocmai cel al con
densării, al sintezei perspicace. Ea nu 
nimic esențial și. concomitent, spune 
cient de concentrat pentru a face 
palpitantă fie și unui nespecialist.

Plecind de la Pușcariu. cel care 
primul termenul de reromanizare. Al. Niculescu 
încearcă o aprofundare și o calificare a noțiunii 
în context istoric. Operație exorbitantă și nicio
dată epuizabilă ! Al. Niculescu o privește din 
diferite unghiuri, aruncă unele punți spre abis, 
și în infernul de fapte adunate se stabilește o 
relativă topografie (mai recentă și mai vie decit 
cea, de altfel excelentă, stabilită cu ani in urmă 
de N. A. Ursu).

Un nespecialist va admira pe drept cuvînt ca
pacitatea excepțională a autorului de a citi fri
vol o carte de lingvistică, de a o citi cu finali
tate culturală. Profesorul Al. Niculescu a 
întocmit un breviar de adevăruri esen
țiale cu privire la transformarea latinei 
în limbile romanice, breviar concis și ma
niabil (cf. cap. Latin vs. romanic). Să nu ne lă
săm induși în eroare de cursivitatea stilului și 
de limpezimea schemei propuse ! Autorul este 
un familiar al întregii bibliografii de specialitate 
și pune la contribuție cele mai recente lucrări 
în materie. Dar ele sînt utilizate în spiritul 
amintit mai sus, adică citite transversal și folo
site numai pentru schema adoptată. în aseme
nea fel îneît, atunci cînd ajunge la formularea 
unor propoziții scurte și esențiale despre speci
ficul latinei care a dat naștere românei („Limba 
română trebuie înțeleasă, așadar, ca limba la
tină a unor comunități sociolingvistice omogene,

izainte și conservatoare11 — p. 19) sau despre dife
rența latinitate-romanitate (..Romanitatea este o 
structură soci o-culturală populară, care se im
pune treptat din secolele X—XI. Latinitatea și 
romanitatea evoluează, incepind de la această 
epocă, separat : ele vor constitui limbi și culturi 
diferite" — p. 51). se vede, in lumina lecturii, că 
aceste adevăruri s-au filtrat din numeroase lec
turi fundamentale.

Secțiunea a Il-a este cea mai palpitantă. Aici 
iși căsesc rezolvarea ideile și supozițiile autoru
lui privind relatinizarea românei literare, refa
cerea din temelii a instrumentului nostru de co
municare. „Marea idee11 a lui Al. Niculescu la 
acest capitol o reprezintă introducerea sincroniei 
in domeniu] unde, pină acum, a domnit diacro-

Mihai Zamfir

dru Tănase („Lucian Blaga — filosoful poet, 
poetul filosof", recent apărută la Ed. „Cartea 
Românească1*)  aparține unui spirit viu, profund 
și original, așa incit mă miră (sincer) prețuirea 
acordată unei forme impersonale de istorie li
terară. Monografia, mi se poate răspunde, nu 
trebuie privită, nici ea, ca o modalitate opusă 
creației și originalității, cu condiția. însă, a stu
diului exhaustiv și a cuprinderii globale. Dar 
tocmai de aici se naște întrebarea. Reușește 
Al. Tănase, ca filosof și iubitor de filosofie, să 
echilibreze tratarea celor trei aspecte mai im
portante ale operei lui Blaga (filosofia, poezia 
și teatrul) in cuprinsul unei monografii care 
s-ar cere să fie cît de cît „obiectivă11 și impar
țială ? Pentru a da un răspuns neechivoc aces
tei probleme, ajunge să observăm, fie și super
ficial. conținutul lucrării recent apărute. Totalul 
este de 474 de pagini, dintre care în jur de 20 
sint consacrate unei succinte incursiuni biogra
fice introductive, peste 300 unui masiv capitol 
despre filosofie. iar restul operei literare a lui 
Blaga, respectiv poeziei și teatrului.

Ideea directoare a cărții lui Al. Tănase — pe 
cit de simplă, pe atît de complexă — este că 
Blaga a fost un filosof poet și un poet filosof. 
Corolarul : unitatea deplină dintre filosofia și 
poezia autorului, nu în sensul unei reductibili- 
tăți reciproce a celor două planuri, ci al unui 
continuu și mutual schimb de valori (inclusiv 
mijloace de expresie ?) între ele. „L. Blaga 
— scrie Al. Tănase — reprezintă cazul rar al 
unei opere organic unitare, în care există un 
permanent circuit valoric intre planul poetic 
și cel filosofic, in care poezia este gîndită și 
plăsmuită sub imboldul unei adinei și neliniști
toare întrebări metafizice, deci în perspectivă 
filosofică, iar filosofia este gindită și construită 
ca o catedrală de idei-metafore, de idei-imagine, 
deci ca o construcție deopotrivă teoretică și ar
tistică, folosindu-se în egală măsură de idei- 
concepte și idei-metafore, în care orizontul mi
tic se suprapune celui istoric11.

Nu se poate contesta vechimea considerabilă 
a acestui punct de vedere, susținut, într-o formă 
sau alta, de aproape toți comentatorii operei 
lui Blaga. Și totuși, el primește o interpretare 
nouă, inedită. în cartea lui Al. Tănase, infinit 
mai subtilă decit a fost cazul pină acum. Sint 
urmărite, firește, elementele comune ale filoso- 
fiei și poeziei (teme, idei, atitudini), acelea care 
pot justifica și susține ideea enunțată in titlu. 
Pentru prima dată, insă, aceste elemente nu 
mai apar cercetate ca rezultat al unor influențe 
exterioare intre cele două planuri, deci al unui 
raport de anterioritate și de subordonare, ci ca 
date constitutive ale unui univers lirico-filo- 
sofic esențial.

Cum se poate vedea, totul pleacă (și revine, 
pe parcursul analizei) de la citeva elemente 
comune poeziei și filosofiei lui Blaga, de la sub
linierea esenței filosofice a poeziei și de la 
relevarea naturii duale — conceptuale și artis
tice — a operei teoretice din Trilogii. Aici, însă, 
autorul va avea de ales nu numai între o latură 
sau alta a filosofiei, ci și intre multiplele sem
nificații istorice care i se pot atribui. De aceea, 
programul său (atit de bine, de serios funda
mentat) va trebui, inevitabil, să sufere un ușor 
ecart, pentru a fi prezentate mai amplu, mai 
nuanțat, o serie de probleme apărute in ultimii 
ani. Cit de vie, de actuală ,este filosofia lui 
Blaga ? Cite posibile corespondențe prezintă ea 
cu datele unei filosofii materialist-dialectice des
pre lume, cu o viziune deosebită despre sensul 
și natura existenței ? în răspunsul deosebit de 
profund la aceste întrebări (nuanțat, metodic, 
echilibrat) deslușesc una dintre cele mai impor
tante contribuții ale cărții lui Al. Tănase. 
punctul ei de maximă și serioasă responsabili
tate. Spațiul nu îmi permite să concretizez toate 
subtilele distincții făcute de autor, mina sigură 
cu care știe să despartă esențialul de acciden
tal. să releve și să dea interpretarea cea mai 
justă unor elemente idealiste și agnostice ale 
filosofiei lui Blaga, coexistînd cu umanismul 
integral, cu patriotismul și cu numeroasele ele
mente raționaliste. Voi aminti, de aceea, un 
singur aspect revelator : punctul în care pro
gramul inițial (unitatea poeziei cu filosofia) se 
intrepătrunde și coincide cu această necesară 
abordare ideologică. Sint date două aspecte 
esențiale ale operei : filosofia și poezia, fiecare 
prezentînd în substratul său elemente proprii, 
specifice ale celuilalt. Care dintre el (întrebarea 
s-a pus) este mai actual, mai valoros, mai 
apropiat de sufletul nostru contemporan ? Răs
punsuri au fost și pot fi foarte multe, dar al 
lui AI. Tănase (bazat tocmai pe intuirea „uni
tății organice11 a întregii opere) mi se pare sin-

Ion Madoșa
Continuare în pag. a 6-a Continuare in pag. a 6-a

VARIA
lasă afară 
totul sufi- 

problema
a introdus Conceptul

de istorie
..Permanențe-perspective"/k n colecția

1(Idei si atitudini) a Editurii ..Emines
cu11. Paul Cornea publică o antologie 
de texte prevăzute cu un amplu stu
diu introductiv (mai mult de o treime 

din carte) sub titlul Conceptul de istorie litera
ră in cultura românească. A doua parte a titlu
lui poate deruta. Aș fi spus conceptul de isto
rie literară la noi, fără să-1 leg de cultură, pen
tru că literatura e o parte a culturii ca și is
toria, dar autorul nu și-a propus să examineze 
conceptul respectiv din perspectiva culturii în 
genere, ci din unghiul esteticii literare, in felul 
in care G. Călinescu se ocupa in 1939 in Princi
pii de estetică de Tehnica criticii și a istoriei 
literare. Nu este vorba, prin urmare, cum vede 
omul de cultură și cu atit mai puțin culturalul 
istoria literară, ci cum o concepe estetica sau, 
mai nou, teoria literaturii.

în alcătuirea antologiei sale care, după opinia 
mea, este mai mult o culegere de texte foarte 
inegale. Paul Cornea s-a izbit de o mare difi
cultate, aceea de a nu găsi decit în citeva ca
zuri ceea ce-i trebuia, in rest fiind silit să

literară
recurgă la pagini sau în afara problemei sau 
numai în treacăt atingătoare de tema sa.

S-a intimplat apoi ca istoricii literari profe
sioniști, autori de istorii ale literaturii, să nu-și 
fi expus și metoda sau să și-o fi expus cu mult 
înainte de a trece la practică ori la mare dis
tanță de la efectuarea lucrărilor. Alte cazuri, 
frecvente, sînt ale criticilor care n-au practicat 
istoria literară, cercetătorilor care n-au prac
ticat critica literară sau ale structuraliștilor care 
sint împotriva 
pe toți ?

Textele sînt 
rilor, integrate 
de stabilite in 
decenii ale secolului al XX-lea (1900—1920) fi
gurează un text de Mihail Dragomirescu din 
1926, unul de G. Ibrăileanu din 1925 și altul de 
Sanielevicl din 1939. E. Lovinescu e pus tot aici

istoriei literare. îi chestionăm

așezate în ordinea vîrstei auto- 
cronologic in cele patru perioa- 
evoluția conceptului. In primele

Al. Piru
Continuare în pag. a 6-a
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rima și cea mai puter
nică senzație pe care o 
trăiești parcurgind ro
manul lui Mircea Cio
banu, Istorii este de

pătrundere intr-o materie foarte 
compactă. întimplările relatate cronica literară
presupun îndărătul lor o viață 
extrem de densă ; un flux sang
vin bogat și mereu proaspăt din 
sfera biologicului, psihologicului,
socialului și economicului ali
mentează textul. Autorul are
răbdare, narează faptele, ex- 
punînd amănunțit imprejurările 
aflate la originea lor, luindu-și 
și permisiunea unor îndelungi 
informații preliminare. Două 
volume, apărute pină acum, nu 
dau impresia să fi apropiat ro
manul de deznodămîntul său ; 
sintem încă pe drum, presimțim 
că istorisirea e departe de a se 
fi epuizat și ne mai așteaptă 
destule ocoluri ca să ajungem 
acolo unde — așa cum bănuim 
— ea își va afla încheierea. N-aș 
vrea să ascund nici o anume 
rezistență a romanului la lec
tură. Materia lui, atit de com
pactă, cere efort pentru a se 
lăsa perforată ; paradoxal, car
tea e plină de întîmplări încăr
cate cu multă substanță epică, 
dar „subiectul" ei propriu-zis, 
trenează. Autorul construiește 
împotriva esteticii caragelienc, 
care interzicea să-l lași pe Pe
tru cu halba ridicată, atunci cind 
a pornit să i-o trîntească in cap 
lui Paul. Mircea Ciobanu sus
pendă deliberat momente psiho
logice de încordare și revine în
dărăt la faptele din trecutul în
depărtat, pornind să le poves
tească liniștit, fără superstiția 
actelor oprite din desfășurarea 
lor violentă. Inginerul Gheorghe 
Palada are obiceiul curios să 
sărbătorească revelionul în mij
locul acelorași inși, pe care însă 
nu-i frecventează deloc restul 
anului. Respectă cu sfințenie 
ceremonialul, chiar dacă dato
rită lui petrecerea capătă inva
riabil o turnură forțată, falsă. 
Gazda, Maria Palada. părăsește 
în genere curind masa, lăsin- 
du-și convivii să se îmbuibe și 
să depene iarăși vechile lor pla
titudini cunoscute. Unul dintre 
nelipsiți e bătrinul Anghel Fili- 
pescu, senilizat de mult, dar cu 
o vervă de „paiață", a ramolis
mentului său. El povestește a nu 
știu cita oară, spre hazul gene
ral, cum i-a mîncat banii neves
tei, strînși pentru înmormintare. 
La un moment dat, dezgustat de 
moțăiala absentă și grețoasă a 
oaspetelui, Palada ii răcnește 
din capul mesei : „Filipescule. 
scoală-te că ți s-a răcit ciorba !“ 
Speriat, bătrinul sare in picioare 
și face o congestie cerebrală : e 
transportat la spital, unde pro
babil va muri. în urma acciden
tului funest. Palada. tulburat, 
are o noapte de insomnie, pri
lej ca să-și examineze retros
pectiv momente hotăritoare din 
viată, ceea ce îngăduie roman
cierului să le reconstituie minu
țios. înțelegem că Intre erou și 
Maria, soția lui. după o iubire 
înfocată, relațiile au ajuns in 
prezent la o aproape totală în
străinare. Chiar In căminul con
jugal, către sflrșitul aceleiași 
nopți agitate. Palada se culcă, 
fără jenă, cu Jana Pascal, ne
vasta unui invitat, care desco
peră faptul. Nu face scandal, 
pleacă, dar vine înapoi mai tir- 
ziu. distrus sufletește, căutind-o 
pe Maria, sore a-i impărtăsi umi
lința cumplită la care a fost 
supus. Tensiunea momentului 
rămîne iarăși suspendată : aflăm, 
pe apreeoe întreg Întinsul Pri
mului volum, povestea Măriei, a 
căsătoriei dinții, precum si îm
prejurările ruinării tatălui doam
nei Palada, negustorul Iancu Du- 
descu. Alte episoade ne întîm- 
pină, lntrerupînd chiar și firul 
acestei noi narațiuni. O bună

Mircea
Ciobanu:

„ISTORII1

parte din volumul al doilea co
boară in biografia Marelui Pa
lada, așa cum 1 se spunea ingi
nerului.

într-o accepție imediată, de 
suprafață, titlul „Istorii" ar fi o 
fină și secretă bagatelizare a 
epicului. Sint „istorii", vorbe 
de umplut timpul, intîmplări ca
pitale și derizorii, fiindcă apar
țin tuturor vieților și persona
jelor. cum stai să privești pu
țin lucrurile mal Îndeaproape.

E nivelul prim al lecturii. El 
relevă un solid romancier rea
list, evocator de medii negusto-

rești șl meșteșugărești, bucu- 
reștene, cu o pastă excepțională, 
in măsură să fixeze mai ales 
mizeria cărnii omenești, cum re
marca pe drept N. Manolescu.

Tot la nivelul acesta, e de re
ținut numărul considerabil al 
personajelor care dobindesc o 
existență intensă și un relief fi
zic și psihic puțin comun ; timi
dul și oarecum onestul peze
venghi Sache ; pețitoarea cu vo
cația meseriei sale, uitind'u-și 
din pasiune profesională intere
sele ; teribila, vitala, neostenita 
Logofeteasa, alergind in șareta ei 
să moșească femeile cartierului ; 
abulicul, blindul și tăcutul Iancu 
Dudescu, consumat de o dra
goste maritală inexplicabilă ; 
veșnic cirtitoarea și veninoasa 
Sisa, nevasta lui ; Împătimitul 
literelor tipărite, Almăjanu, fiul 
său, frumosul hoț Pavel, pis
truiata și supusa Ahavți și încă 
atiția alții.

Cit de bătrînesc ar părea mul
tora criteriul viabilității perso
najelor, el dă totuși măsura reu
șitei unui roman. Alte conside
rații posibile, pornesc totuși de 
aici și sint clădite pe nisip, a- 
tunci cind figurile vii, credibile, 
cu o existență autonomă și o 
pluridimensionare morală, lip
sesc.

Oprită Insă la primul nivel, 
interpretarea sărăcește cartea și 
lasă o insatisfacție, fiindcă trece 
prea ușor peste numeroase lu
cruri neexplicate. Pentru ce. 
totuși, Palada invită La el, 
de atiția ani, in noaptea 
revelionului, niște oameni 
cu care nu are nimic co
mun ? De unde a izvorit dezar
marea completă a lui Iancu Du
descu In fața ginerelui său. 
Martin Curț ? Că Maria, Intor- 
cindu-se singură acasă, și-a 
pierdut dintr-o dată întreaga 
zestre e o explicație prea pu
țin convingătoare ; ne mișcăm 
intr-o lume de negustori, de
prinși să-și apere prin proce
duri legale avutul. Cum a ajuns 
Gheorghe Palada să piardă dra
gostea soției sale, după o iubire 
furtunoasă ? Povestea cu Bibi 
Vicjogbi e puerilă. Ce sens are 
lungul capitol eu seceta din 
1946—1947 ? Care e rostul epi
sodului Petra-Lazăr Sterian in 
economia cărții ? Alte numeroa- • 
se întrebări țișnesc, cum încer
căm să examinăm în profunzime 
textul, să-i descoperim toate le
gitimitățile. Autorul apasă prea 
mult pe convenția realistă, ca să 
nu dea de gîndit. El se instituie 
organizatorul suprem al întregii 
materii epice, ne anunță că va 
proceda așa și așa, cind va sosi 
timpul. Face atit pe Dumnezeul 
romanesc, cu care îi aducea Sar
tre lui Mauriac acuzația că se 
identifică, incit stîrnește mai cu
rind necredință. Sintem impinși 
să căutăm o țesătură simbolică 
ascunsă, sub semnificația ime
diat realistă a „istoriilor" lui 
Mircea Ciobanu. Al doilea nivel 
de lectură se lasă indată ghicit, 
chiar dacă nu și ușor descifrat.

Maria e fecioară, dar prezintă a- 
nomalia de a apărea primului 
ei soț drept femeie. Naște un 
fiu, dar rămine practic castă, 
neajungind să știe nimic despre 
raporturile maritale. Accidentul 
cu Filipescu creează un soiu de 
suspectă și complice intimitate 
intre Palada și oaspeții săi pe 
care ii disprețuia pină atunci. 
Tendința lor e să nu mai pără
sească niciodată casa. și. gazda 
pare, inițial, să le tolereze 
șederea prelungită. Iancu Du
descu iși pune o nădejde irațio
nală, absolută, aș spune „reli
gioasă" in forța izbăvitoare care 
ii va veni prin Maria. Simbolul 
e iarăși transparent. Vasile To- 
gan ajunge instrumentul invo
luntar al nașterii și distrugerii 
iubirii lui Palada. La nunta zi
darului, inginerul o cunoaște pe 
Maria ; Togan e trimis apoi să 
execute actul de vandalism de
ment. distrugerea culei unde 
Marele Palada s-a lăsat robit cu 
totul unei femei. Putem găsi și 
alte corespondențe, analogii sau 
contraste grăitoare. Sentimentul 
unei ordini de sensuri criptice 
ne urmărește, chiar dacă nu-i 
deslușim incă limpede limbajul. 
De altfel, autorul insusi ne pre
vine prin niște reflecții foarte 
interesante la paginile 105 și 
106 din volumul a! doilea, asupra 
următorului lucru : Pe „ascultă
torul de basme" nu „îl poți face 
să creadă in ruptul capului că 
o împrejurare se hrănește de-a 
dreptul din temeiurile celeilalte 
dinaintea ei."

Nu e cumva cazul să vedem 
aici sugerată însăși tehnica na
rativă folosită de Mircea Cio
banu ? Istoriile au o Înlănțuire 
amăgitoare. Dincolo de ea se să- 
vîrșește o lucrare secretă, pe 
care epic vorbind, o putem numi 
destin. Dar mai mult, nu am 
greși căutind tilcurile povestirii 
într-o anterioritate a unor eve
nimente. neperceptibilă decit. 
abia tirziu. după ce ele s-au 
produs. Asistăm la o pro
gresivă și tragică însingurare 
a eroului, prin acumularea de 
putere. Cu cit Palada ajunge 
mai tare, acceptă să-și ia-.jhfc 
seama lui aoarta altora, solitu
dinea lui sporește și practic -e 
lipsit de orice posesie autenti
că. De aici și întrebarea chinui
toare din noaptea fără somn : 
..Ce este cu adevărat al tău 7“ 
în contrapunct Maria reinvață 
să trăiască, prin revelația iubi
rii pămintești și a rodului ei 
binecuvîntat. ajutînd-o pe Logo
feteasa la moșit. Inițierea aceas
ta în taina zămislirii vieții, gra
ție iubirii și suferinței, dăruie 
un contrast și mai uimitor us
căciunii lăuntrice rezultată din 
ambiția putem, fiindcă ultima 
reclamă o lepădare de oameni, 
cită vreme once legătură senti
mentală presupune o slăbiciune, 
iar Palada se străduiește să și-o 
invingă. O atare lectură a tex
tului actualizează cartea, condu

ci nd sistemul semnificațiilor lui 
către o parabolă a tiraniei. Cu 
două rezerve insă. Implicarea 
relațiilor sociale in exercițiul 
pjterii rămine cam vagă și e. 
practic, cel puțin pină acum, <>- 
colită. Palada se vădește un 
conducător de șantiere energic, 
cu inițiative salvatoare in mo
mente grele (dezordine datorată 
afluenței mari a declasaților. 
seceta). în ce măsură o anumită 
ordine ii stirnește apetitul pu
terii sau i-1 stăvilește, nu prea 
vedem, deocamdată. eventuala 
parabolă pierzindu-și astfel mă
car o parte din actualitatea ei 
mai accentuată. Pe urmă, însu
șirea puterii ia la Palada o ior- 
ma ambiguă. El pare să nu do
rească neapărat a-și asuma ro
iul de (actor decisiv dar împre
jurările il obligă oa.-.cum. Și in 
plus, in ervenpa lui hotăritoare 
devine mperios necesară. Per
sonajul, c’nar literar vorbind, 
rămine prea puțin conturat, e 
mai mult o referință abstractă.

Subtextuai, romanul poale fi 
citit insă si altfel. Cartea ne-ar 
oferi o parabolă a pregătirii in
sului pentru moarte. Domnul 
Mavrichi ii relatează lui Palada 
o poveste foarte semnificativă . 
un general, inaintea bătăliei de
cisive iși contemplă de pe o 
înălțime oștile, și. privind uria
șa mulțime înarmată, izbucneș
te in plins. La coboșire explică 
ofițerilor motivul reacției sale 
neașteptate, gindul că. peste o 
sută de ani, toți oamenii aceștia 
nu vor mai fi. Povestea are — 
după mine — rostul să strecoa
re in sufletul eroului veninul 
zădărniciei oricărei puteri pă
mintești. Cind aude povestea, 
°alada trăiește un moment de 
tulburare, dar apoi se înfurie și 
deplasează iritat discuția. Ceea 
ce-1 interesează pe el e dacă 
generalul a c’știgat sau nu bă
tălia. intrucd după comportarea 
avută, mai mult ca probabil o 
pierduse. Atingerea țelului, cu 
orice preț, ii pare lui Palada 
rostul suprem al existenței. 
Meditind acum, in amurgul vie
ții. simte gusiul vanității victo
riilor sale, măsurate la scara 
strivitoare a morții. Parabola a- 
ceasta implică și pe cea a pu
terii. dar e mai largă. Explică și 
ambiguitatea comportărilor erou
lui și-l disculpă intr-un fel prin 
destinul omenesc comun, in ciu
da forței și poziției proeminen
te. De fapt, așa și ..istoriile" ca
pătă alt sens semantic. Ele nu 
sint derizorii „in sine", dimpo
trivă. ne apar încărcate de zbu
cium omenesc, cresc din sudoa
re, instincte aprige și singe. Dar, 
decad, in ciuda tensiunii lor in
terioare la un nivel al indife
renței. pentru că oricit ar fi de 
pasionante, diferite, personale, 
se egalizează prin comparație cu 
imensitatea morții, sint reducti
bile la finalul ei anihilatoriu

Disparitatea aparentă a acți
uni’ dobindește o convergență, 
conducind nenumăratele „isto 
rii" către sfirșitul Marelui Pa 
lada. Din perspectiva aceasta 
numeroase episoade ciștigă o 
notă surprinzătoare, schimbă
toare de semn și îmbogățitoare 
ca insăsi complexitatea vieții 
Peste grotestul unor scene (fe- 
breîe erotice ale bătrinului Fi
lipescu. căsătoria Dinei Dudescu. 
sora Măriei, transformarea bo
tezului in nuntă acasă la Togan) 
coboară o umbră premonitorie. 
Aspectul, sumbru al altora (în- 

-♦implStnle -crunte din vremea 
secetei, povestea cu cerșetorul 
și nevasta mecanicului de la 
moară, dărimarea culei, suferin
ța neputincioasă a lui Leon 
Pascal) capătă licăriri comice.

Sigur că, necunoscind încă tot 
cuprinsul romanului, avansăm 
supoziții care așteaptă confir
mări. De pe acum insă. Mircea 
Ciobanu — putem spune cu toa
tă convingerea — ne-a dat sen
timentul unei cărți grave, scri
se admirabil (fraza are densita
tea textului și sună plin oriunde 
o ciocănim) ; ne aflăm intr-u 
construcție epică impunătoare, 
care izbutește să rețină o aten
ție principală între realizările 
majore, nu puține, ale romanu
lui nostru dir. ultima vreme.

Ov. S. Crohmălniceanu

viața cărților
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FILOSOFIE 
ȘI 

CULTURA

•
• Răspunzind unei problematici mai largi de estetică 

și filosofia culturii, studiile publicate de Ath. Joja in 
spațiul disciplinelor axiologice, incluse In sumarul aces
tui volum •) Îngrijit de Crizantema Joja, pune in lu- 

a logicianului. Și ne dezvăluie o 
prin care putem privi 
sub specie philosophise, 

specie historiae, precum 
epoci diferite, paginile 
măsură, de accentele

mină cealaltă față 
fereastră, mai puțin deschisă, 
arta „în devenirea ei abstractă, 
în devenirea 
și în esența 
sint marcate, 
momentului. . . ____
aceleiași formații umaniste și sint în același timp sub
sumate clasicismului. Nu numai prin apelul constant pe 
care-1 fac Ia idealul clasic al formației umane în spi
ritul paideiei, ci și prin resuscitarea in filosofia româ
nească a valorii de adevăr pusă in relație indisolubilă 
cu binele si frumosul. Există In scrisul lui Ath. Joja 
o căutare constantă a armoniei dintre dionisiac și apo
linic. In breșa pe care o deschid aceste dialoguri in
terdisciplinare retrospective șl prospective, extrospective 
și introspective (Logos și ethos), accentul se pune pe 
echilibru și armonie, pe raționalism și ordine, pe mă
sură și cunoaștere. Toate aceste paradigme sînt evi
dențiate cu precădere atit in Schiță asupra unei fenome
nologii a artei, Începută In 1943, în condițiile deten
țiunii în închisoarea de la Caransebeș, cît și în Profilul 
spiritual al poporului român. Ele catalizează și incursiu
nile in istoria fllosoflei române, în filosofia Istoriei în 
România, cît șl secțiunile dedicate analizei directe a 
unor momente esențiale din istoria literaturii univer- 

atras de fenomenele sub- 
Așa se explică atît tradu- 

publlcate în 1932, In re- 
incursiunile logicianului în 

! de idealul clasic. Anali-

ei concretă, sub 
ei". Redactate In 

intr-o oarecare
Ele poartă Insă cu consecvență amprenta

sale. Ath. Joja e vizibil 
sumate vocației aoolinlce. 
cerile sale in limba latină, 
vlsta Floarea de foc, cît și 
acele enoci literare marcate 
zele consacrate glndirii presocratice și tragediei, ciclul 
francez, opțiunea manifestă operată In lirica modernă 
pentru poezia lui Baudelaire, Mallarme și Valăry. citiți 
din perspectiva rezolvării conflictului între Apollo și 
Dionysos, Intre sensibil șl inteligibil, între logos și pathos 
articulează nu numai o perspectivă filosofică și critică, 
ci și o atitudine morală mai generală și, în mod sigur, 
dorința cercetătorului de a se înscrie în coordonatele 
spiritualității naționale, în „caracterul apolinic și rațio
nalist al mentalității românești". Ath. Joja consideră 
„caracteristică pentru psihologia românului apolinizarea 
fondului dionisiac, disciplinarea și inflexiunea patosului 
violent la exigentele formei șl măsurii". (Profilul spiri
tual al poporului român). Remarcabilă în aceste studii 
este știința descrierii unor cercuri concentrice în cerce
tarea fenomenelor estetice dinspre particular spre gene
ral, dinspre național spre universal, dinspre concret sore 
abstract, dinspre știință spre poezie Există Insă și frag
mente mal puțin realizate în care dialogul interdisciDlinar 
e Drea general, enunțiativ, pronunțat expozitiv. Ele sea
mănă cu niște schițe asupra cărora logicianul nu a re
venit cu niște taloane, ce-i drept bine fixate, delimitînd 
însă un spațiu de cercetare insuficient explorat (Logos 
și anthilogos; Lucian Blaga).

Filosofie și cultură circumscrie Insă mai mult decît o 
cercetare fnterdiscinlinară profilul unui cercetător, poli
valenta unei vocații, deschiderea unei cunoașteri ca și 
necesitatea acestei deschideri interpretative. Problemele 
legate de teoria valorilor primesc o rezonanță ampli
ficată In măsura în care descriu șt proDun un tip de 
cercetător al lor șl un mod de a practica axiologia 
prometeic și epimeteic. nerefractar acelor răscruci fe
cunde ale cunoașterii (Logos și ethos; Logos și pathos, 
Logos și praxis. Logos architekton).

Doina Uricariu

• Athanasie Joja ; „Filosofie și cultură", Editura „Mi
nerva", București, 1978.
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riticul timișorean Mar
cel Pop-Corniș, in la
pidara și pătrunzătoa- 
rea sa prezentare a 
volumului, observă

cu îndreptățire că Vasile Dan *)  
este dăruit cu o voce poetică 
ceremonioasă și că versurile 
sale, cu alura lor epigrafică, 
beneficiază de o rostire căreia 
nu-i este străină o anume notă 
de emfază. N-am fi, totuși, în- 
tru-totul de acord cu Marcel 
Pop-Corniș cind zice că o ase
menea emfază ar fi neapărat 
tipic ardelenească, ci înclinăm, 
mai degrabă, să credem că 
tînărul autor tinde și el să facă 
figură de poeta artifex, de poet 
ce elaborează versul cu multă 
minuțiozitate, ascultind cu vo- 
luptuoasă răbdare sunetele fie
cărui cuvint și căutînd a-i „co
pia" melodia prin apel la tipare 
sintactice nu dintre cele mai 
simple, dimpotrivă, caracteris
tice prin înfățișarea lor uneori 
atit de complicată incit impre
sia de „făcut" se arată a fi su
verană : „Acum e roșu, limpede 
astrul ; / ca un acoperiș (al lu
mii) înflorit. Vorbim / despre 
riu(-l în care „de două ori nu 
intri") / cu pietrele. (Riul în cer 
o, acum, / ca într-un ochi fe
ciorelnic)" (Ingenua viață a 
cărturarului). Nu susținem, e- 
vident, că o asemenea manieră 
este din principiu repudiabilă, 
atita timp cît Vasile Dan în
suși, în citeva rînduri, ne în- 
tîmpină cu poeme de această 
factură realmente izbutite, da
torită strunitei lor compoziții și, 
nu mai puțin, datorită tensiunii 
lor afectiv-intelectuale: „Cum 
se transformă de-acum în 
semne dulci / „trestia" trupului 
meu : galben / ca un plop ilu
minat în septembrie. (Cad / 
frunze In cer precum sigiliile / 
unor vieți vetuste ; o minu- 
ne-i / aceasta : în suflet să în
chidem ecoul lor / nesfîrșit / / 
Așa cum înalță aburul gurii 
(marama cuvintelor) / Diminea
ța senină : așa se înalță pină 
la mine, / limpede, și acest 
cînt. / Din cămările nopții ; / 
din trupul mistuit de simțiri : 
cu teamă răsună / poemul în 
altă limbă (pe care o vorbești / 
cu pasărea în crug)" (Orologiile 
portului). Recunoaștem însă că 
Vasile Dan reușește să ne a- 
ducă in situația de a renunța 
la orice suspiciune, convlngîn- 
du-ne astfel de reala sa voca-

Poeți 
timișoreni 

(I)

a 4

sonaje secundare (Eremciuc, Niculae...) care ies din ca
dru impunîndu-și personalitatea ; și finalul remarcabil 
prin densitate și echilibru, fără îndoială partea cea mai 
izbutită. Scriitura romanului e pretențioasă, cu preci
zări infinitezimale de mediu social și reacții psihologice 
duse pină la dlsoluția obiectului. O anume detașare, nu 
lipsită de o subțire ironie, atenuează Insă Impresia. Inte
resantă, In ultima parte, schimbarea registrului stilistic 
de la analiză la sugestie, de la privirea dinăuntru a per
sonajului principal la notația exterioară pe măsură ce 
personajul își ratează viața interioară.

încercare ambițioasă, cartea lui Virgil Duda, deși inegal 
scrisă, recomandă și de data aceasta un prozator de in
contestabil talent.

Dan Alexandru Condeescu

• Virgil Duda : „Cora", Editura „Eminescu", 1977.

Un roman 
sentimental

• Cartea lui Tudor Băran ») este inspirată din reali
tatea impunătoare a construcției socialiste. De la bun 
început, autorul se ancorează în istorie șl concret, în- 
cercînd să ne redea, prin filtrul viziunii artistice, eve
nimentul major al muncii creatoare. Romanul nu este 
numai Închinat „constructorilor primei linii de 3 000 
tone în 24 de ore din țara noastră", ci șl inspirat din 
faptele petrecute in timpul cît s-a înălțat acest obiectiv 
industrial. El este, in esență, o cronică „sentimentală" 
a realității ; cronică, pentru că istorisește cu minuție 
și scrupulozitate toate momentele de seamă care s-au 
petrecut pa șantier ; sentimentală, pentru că autorul 
vrea sâ surprindă, dincolo de fapte și de lucruri, fața 
ascunsă, reacțiile sufletești (adesea nespuse) cu care au 
fost confruntați oamenii acestor locuri.

De aceea, în jurul personajelor principale (principale 
nu pentru că autorul i-ar fi ales, ci pentru că. in rea
litate, prin faptele lor de muncă, ele s-au impus în 
prim planul evenimentelor istorisite) se încheagă tot 
felul de întîmplări, mai mult sau mal puțin previzibile. 
Deși totul se petrece pe un șantier, deși existența lor 
este marcată de bunul mers al muncii de constructori, 
ele se impun, din această perspectivă narativă, mai ales 
prin frămintările lor lăuntrice. Scriitorul va pigmenta 
istoria vieții lor sufletești cu scurte relatări asupra sta
diului construcției, a cotelor atinse de șantier, a pro
blemelor dificile șt-a felului cum au fost ele rezolvate. 
El va reveni însă, cu promptitudine, la dimensiunea 
psihologică, esențială pentru definirea profilului uman 
al personajelor sale.

Este Interesant de remarcat felul în care o structură 
narativă exemplară (aceea a construcției de excepție), 
așa cum a fost ea împlinită în folclorul românesc (Meș
terul Manole) Iși pune amprenta asupra romanului. Va 
exista, desigur, un sacrificiu : micuța Mariana Mindri- 
can va muri, pe fondul muncii neabătute a tuturor pen
tru terminarea obiectivului industrial. Eroii nu vor fi 
fericiți în dragoste : creatorul nu poate accede șl la fe
ricirea pămîntească. în jurul lui Cerăteanu, de exemplu, 
se vor interfera destinele Aurorei, Elviref și Paullnei, 
fără ca el să-și găsească, atît timp cit șantierul este în 
lucru, fericirea alături de vreuna din ele. La fel se în- 
tîmplă șt cu ceilalți eroi de excepție : Mîndrican, Hal- 
daru, Matei etc.

Măreția și grandoarea construcției se transferă și asu
pra destinelor umane : finalul este apoteotic, eroii pri
mind recunoașterea trudei lor și consacrarea binemeri
tată. Acum perechile se închid, căci, odată construcția 
terminată, oamenii pot beneficia șl de fericirile mal 
apropiate, mai pămintești.

Pe fondul puterii evocatoare a evenimentelor poves
tite, a semnificațiilor umane desprinse din efortul ne
întrerupt de construire a celor mal Îndrăznețe obiective 
industriale, scriitorul grefează acest „roman sentimen
tal" tn care, dincolo de construcția amplă, criticul ar 
putea remarca, neplăcut surprins, unele scăpări stilis
tice și o monotonie caracteriologică, pe care, cu mai 
multă atenție In procesul elaborării epice, Tudor Băran 
le-ar fi putut evita cu ușurință.

<
Mihai Coman

•) Tudor Băran : „Turnul etaloanelor", Editura „Dacia" 
1978.

Momentul 
experienței

ție poetică, atunci cînd osten
tația de a ne face martori ai 
abilității lui combinatorie ce
dează locul poemului liber in 
curgerea sa și, implicit, elibe
rat de constringeri sintactice mai 
mult sau mai puțin premedi
tate. De data aceasta, Vasile 
Dan dă la iveală mai ales 
scurte și dense poeme-inscrip- 
ție, emoționante prin unda 
gravă a reflecției discret con- 
fesivă, autentic sentimentală, ce 
se insinuează în miezul meta
forei : „Cu cerul trupul tău 
vorbește limpezit / ca prundul 
bolții fulgerat de-o albă / țeas
tă. Mai răcoroase plante, u- 
mede / Încolțind din carnea u- 
nui cerb fugar, t Deschis pri
virii se arată noaptea / cîntă- 
rețul : auzi pe chipul lui / cum 
cade în pinze frigul dintre 
astre" (Cu cerul). Sau : „Din
colo de chipul tău, în asfințit : 
/ cîntul, șarpele, fructele sînt, / 
arborii goi devastîndu-te. / Ră
vășit rătăcești pe cîmpii / îm
preună cu cerul. / Păsările au 
coborit în tine adînc / ca in
tr-un văzduh mai blind" (Au
tumnală). De altminteri, însuși
rea lui Vasile Dan de a prinde 
(precum Adrian Maniu, de 
pildă), în notații înșelător pro
zaice, cuvinte așezate în sin
tagme poetice revelatoare este 
remarcabilă. Multe din piesele 
volumului merită reținute fie 
și numai datorită împrejurării 
că ele încorporează versuri pre
cum cele ce urmează : „mirosul 
iute de mentă /al graiului în 
gura părinților" ; „noaptea. / 
floarea neagră, îmbobocind /

din răsuflarea pruncilor, din 
vadul / pururi deschis ai som
nului" ; „Noaptea : / veșmint 
spulberat pe prundul palid / al 
lumii" ; „Și iată / prima ză
padă subțire și albă / se aș
terne — / ca oasele păsării că
lătoare" ; „Rouă in arșiță / e 
trupul in noapte" ; „O, aminti
rea te inșală iarăși / cum cade 
blinda noapte / in cînt" ; „Caii 
ce-i vezi nu-s decit / gîndu- 
rile unei minți somnoroase, 
nori / peste pajiștea încețoșată, 
nartală". Și e o adevărată plă
cere ca, la un moment dat, a- 
ceastă risipă de metafore proas
pete ca expresie și pline de 
fior să se adune, să dea ființă 
unui intreg poem, precum atit 
de frumosul Poem ca o pasăre, 
„arfe eoliene sînt trupurile poe
ților în capcana / aerului /miș
cător ; la celălalt pol soarele îi 
leagă / cu frînghli de aur ; o- 
chii (în afară închiși) / privesc 
imponderabila existență a flo
rilor, / revărsarea / norilor care 
îngroapă în pămînt sămînța. / 
Trupul pur. / Buzele lor mur
mură inspirate poeme ca o pa
săre / in levitație / peste ape 
și uscat și planetă".

prefață mai amplă,

O cu accente analitice,
semnată tot de Mar
cel Pop-Corniș însoțeș
te și volumul de de

but al lui Petru Tlieșu**).  Să 
spunem așa, recidivele suprarea- 
list-siniboliste, cristalizind în 
viziuni carnavalești, de inflexi
une ironică și chiar parodică, 
asupra cărora atrage atenția și 
prefațatorul, par a se pune în

slujba unei psihologii poetice 
mai degrabă sensibilizată pină 
la vulnerabilitate decit in a u- 
neia necruțător cinică. Copiind 
parcă gestica trist-veselului 
Chariot, de pildă, poetul iși di
simulează „epica" somnului in 
asemenea viziuni carnavalești : 
„îmi spuneai : / „Plimbă-te !“ / 
Și iată-mă / Fără grabă / 
Pe malurile fumului / deși
rat / Și lunecos / Purtind 
o lunetă întoarsă / Cu care 
mă adăpostesc / Ceremonial / 
De distanță". La fel, descalifi
carea din unghi grotesc a realu
lui ințeles ca document istoric 
conduce la imagini de apoca- 
lism hilar, ca intr-un tablou de 
Salvador Dali : „Cerul se spri
jină in cirje / De plopii cre
dincioși / Ale căror frunze / 
plictisite / De soarele jilav / 
Au inroșit / Țarina / Putrezind 
in propriile lor lacrimi / / Cul
tivatorii de ciuperci nebune / 
Se roagă incandescenți / Iar 
zeul lor / Răscolit și ars / Sti
lizează / Bacterii / Și negru / / 
Curgea amurgul peste urmele 
noastre". (Episod atomic).

De altfel. Petru Ilieșu nu face 
nici un secret din faptul că poe
zia sa este un soi de „margi
nalia" la un intreg șir de mo
dele și viziuni ale poeziei și 
artei moderne. Generosul său 
prefațator ii numește pe Paola 
Santarcangeli, Jorge Luis Bor
ges, Salvador Dali, cărora, de
sigur, li se pot adăuga și alții. 
Nu putem, totuși, să nu obser
văm că o asemenea disponibi
litate mult prea largă și destul 
de ostentativ afișată denotă un 
oarecare joc infantil de-a poe
zia. In cele din urmă, acest joc 
sfîrșește prin a fi destul de 
previzibil in mecanica lui și, 
firește, chiar destul de neinte
resant. „Deprins de-acum / Cu 
toate jocurile — declară la un 
moment dat poetul — Vol face 
cale-ntoarsă !“. Forțăm nota și 
înțelegem versurile în cauză ca 
pe un îndemn pe care Petru 
Ilieșu și-1 adresează sieși, ani
mat de dorința realei dobindiri a 
timbrului poetic propriu. „E- 
xercițiile" de față (altfel, pline 
de calități) îndreptățesc o ase
menea speranță.

Nicolae Ciobanu
*) Vasile Dan : „Priveliștile", 

Editura „Facla", 1977 ; **)  Pe
tru Ilieșu : „Pastel handicapat", 
Editura „Litera", 1978.

• Cu ultimul său roman»), Virgil Duda realizează, dacă 
nu o lărgire a ariei tematice care l-a impus — universul 
„tehnocrat" al uzinei —, in orice caz adîncirea el prin 
adoptarea unul alt unghi de tratare a realității sociale : 
perspectiva cuplului. Experiența profund revelatoare pen
tru personajele romanului rămine insă confruntarea cu 
marele angrenaj industrial. Dragostea nu e decît o oglin
dire internă, proprie fiecărui cuplu, a relațiilor acestei 
lumi dinamice. Doar pentru Cora, personaj de excepție, 
dimensiunea interioară a trăirii are valori absolute. Iu
birea el „naivă". Inflexibilă și totală este însă sortită 
unei drame devenind. In context, un exces tragic. Dar 
și pentru celelalte personaje experiența erotică eșuează. 
Ceea ce lipsește din acest roman de dragoste este iubi
rea Cuplurile cârtii (Titus — Anda, Bădescu — Amelia, 
Bogdan — Cora, Burghele — Nadia, Bujor — Cora, Bujor
— Anda, și chiar Ovidiu — Cecilia) sint Ipostaze ale impo
sibilității iubirii, analizate cu finețe.

Situat Intre psihologic și social, romanul urmărește 
evoluția personajului central. Bujor Nlculescu, pe dru
mul de la virtualitate la realizare. Tlnărul, sub o apa
rență banală („Inginer de schimb la o instalație oareca
re, unul dintre cei ce se numărau cu zecile... tipul mas
culin de succes comun") ascunde posibilități pe care și 
le descoperă cu o veritabilă emoție — angajarea intensă 
într-o experiență erotică copleșitoare — sau pe care, 
în alt plan, Burghele le intuiește numindu-1 inglner-șef 
în noua sa echipă de conducere a combinatului. Dispo
nibilitățile afective ale tînărulul nu sint insă pe măsura 
aspirațiilor sale șl a dragostei Corei. Izbucnită brusc, ca 
o revelație, iubirea lui obosește repede In relațiile deloc 
comode cu fata ale cărei sentimente se cristalizează mal 
greu, dar cu dimensiuni care scapă bărbatului. între 
prima frază a romanului („Sub tavanul înalt, ghirlande 
din bogate crengi de brad alcătuiau o Imensă cupolă de 
un verde intens. In seara actasia, neobișnuita arhitectură 
vegetală... urmărea și să impună o anume stare de 
spirit".) și ultima („Se sperie, voi să se ascundă, des
chise o ușă și se trezi intr-o încăpere goală, întunecoasă, 
mirosind a tencuială proaspătă. Se simțea atît de vlăguit, 
Incit se așeză direct pe podea...") ascendența socială a lui 
Bujor Nlculescu este corelată cu eșecul său Interior. 
Fără a fi meschină, ambiția tînărulul pune pe primul 
plan realizarea socială. Ascensiunea sa, nu arivistă dar 
mai mult rod al Intlmplâril binevoitoare decit preț al 
unei Înfruntări cu realitatea, II suprasolicită, nelăsîn- 
du-i forța interioară de a păstra Iubirea dificilă a Corei, 
căreia ii preferă legătura comodă, aproape convențio
nală cu Anda tn jurul relațiilor centrale Cora — Bujor
— Anda celelalte cupluri par ipoteze ale unor posibile 
evoluții In timp ale acestora : Tltus — Anda o variantă 
Intre ură și Indiferență a relației Bujor — Cora, Burghe
le — Nadia varianta indiferent amicală a căsniciei Bujor
— Anda, iar Ovidiu — Cecilia varianta sălciu înțeleaptă 
a retragerii din „hățișurile ierarhice" tn mijlocul fami
liei.

Cartea debutează cu un motiv romanesc clasic : scena 
balului și prezentarea eroilor prin această imaglne-sim- 
bol. Arhitectura romanului cuprinde patru secțiuni ine
gale ca realizare : r, primă parte fără elemente specta
culoase dar captivantă prin lenta prefigurare a conflic
tului ; o a doua obositoare prin prețiozitate analitică ; a 
treia cuprinde o temă comună — vacanța — dar cu per

• Că experiența luată tn forma sa primă, conjunctu- 
rală, poate constitui pretextul unei apariții editoriale o 
dovedește (și) ultimul volum») semnat de Ion Cocora, 
adunînd cronicile dramatice publicate tn cursul ultimi
lor ani tn paginile revistei „Tribuna". Interesul are însă 
o sferă mal largă, determinată de capacitatea de reflexie 
asupra fenomenului teatral, experiența fiind o compo
nentă inanalizabilâ sau. tn orice caz, greu de detectat. 
Este aici una dintre contradicțiile ce par să limiteze, tn 
general, domeniul criticii de specialitate, refuztndu-i un 
statut bine definit și situind-o astfel in rindul discipli
nelor de graniță. Cu atit mal mult cu ctt absența ter
menului de referință — spectacolul, efemer prin con
diție și perisabil ca putere de rezonanță — tace imposi
bilă orice confruntare. Dar dacă este adevărat că numai 
cronica de teatru rămine, atunci ea rămîne ca paradigmă 
stilistică sau marcă a unei mari sensibilități (exemplul 
lui Eminescu), gollndu-se tntr-o oarecare măsură de con
ținut, care trece In sarcina cercetării documentare. Ceea 
ce propune insă Ion Cocora este o foaie de temperatură 
a momentului actual, personală și utilă, tncercind să dis- 
cearnă liniile de forță care-i asigură configurația. In 
acest scop, autorul și-a organizat materialul In citeva 
secțiuni, indicind o anume progresivitate a discursului 
ce flotează, de altfel fără dificultăți, Intre analiza literară 
a textelor dramatice și actualizarea acestora In diferite 
versiuni scenice.

In ceea ce privește tabloul dramaturgiei contemporane, 
remarcăm capitolul Teatrul și evenimentul sau 1877... pre
cum și cel dedicat teatrului lui Dumitru Radu Popescu 
(dar de ce nu și cel al lui Teodor Mazilu ș.a. 7), cuprin- 
zind referințe la valențele tilosofie-existențiale ale piese
lor si diverselor lor reprezentări scenice. De asemeni. Zece 
debuturi In dramaturgie atrage atenția asupra unor texte 
de interes aparținind lui Radu Dumitru, Ovidiu Genaru, 
Viorel Cacoveanu, Pavel Bellu, Dan Rebreanu, Steiian 
Vasilescu ș.a., nume încă puțin semnificative pentru 
spectatorul comun. Afiș teatral curent sau de la „A 12-a 
noapte" la „Procesul Horia" este secțiunea cea mal ex
tinsă a cărții conținind cronicile unor spectacole vizio
nate pe parcursul cîtorva stagiuni, nediferind Insă ca 
factură de cele din capitolele deja menționate. Noutatea 
este, aici, tn primul rind, una de informație, teatrologul 
putînd reconstitui pe baza acestor date biografiile artis
tice ale unor creatori sau chiar un sens genera! al miș
cării teatrale Nu lipsesc nici bilanțurile ierarhizate pe 
ani tncepind cu 1971 Impresii despre reprezentațiile unor 
renumite trupe străine ca și prezența pieselor Matca de 
Marin Sorescu, Slmbătă la Veritas de Mircea Radu Iaco- 
ban, Intr-o singură seară de Iosif Naghlu pe scene din 
Polonia și R.D.G. sint consemnate tn capitolul Trasee și 
confruntări Mai menționăm considerațiile eseistice care 
încheie volumul. Privitor ca la teatru II constituie o lec
tură plăcută, instructivă.

Valentin Dumitrescu
») Ion Cocora : „Privitor ca la teatru", II, Editura „Da

cia", 1977.

Culorile orașului
Urmare din pag. I

rul“ este o floare. O floare-bijuterie. Ca și pia
tra scumpă din sceptrul domnitorului Unirii — 
bijuterie națională. Și cloșca cu pui și oala din 
Cucuteni... Artă, cultură, unire și floare. Flori 
multe in Moldova. Aici se citește mult. Cărți 
de inginerie tehnologică și de medicină, de chi
mie și de muzică. Conservatorul și Penicilina 
stau alături. Proză, versuri și dramaturgie. Sa- 
doveanu și Moldova. Eminescu și Copoul. Alec- 
sandri și Teatrul National. Labiș și Mălini. 
George Lesnea, Ion Istrati, Corneliu Ștefanache 
și Mircea Radu lacoban. Proză, poezie, dramă. 
De ieri și de azi, cu porți deschise spre oraș 
și spre tară. „Junimea1' și „Luceafărul". lași. 
Poarta Moldovei Inima și suflul ei. Suflarea 
spre tară și spre lume. Eminescu a fost tradus

in 32 de limbi ale lumii. Penicilina prezentă pe 
5 continente. lașul in lume — România, de azi, 
in lume.

Stau citeva ceasuri de răgaz in inima lașu
lui. Copoul primitor, sub bătrinul tei, imi oferă 
tihna dorită. Tihna Copoului — gindului aripi. 
Zboară printre frunzele teiului, ce-și leapădă 
amintiri vechi și aminti-*  noi. Liniște, tihnă. 
Somnolență creatoare. Visez cu ochit deschiși 
visuri de ieri și de azi. Pentru miine. Orașul 
freamătă ușor alături, aici ajunge, doar, ecoul 
lui. Doi tineri se așează pe o bancă, puțin mai 
departe, ca nu care cumva, să-mi tulbure apa- 
renta-mi odihnă. Ea cochetă, proaspătă, „atit 
de fragedă". El sobru și grijuliu sd nu-și moto
tolească pantalonii, așezindu-se pe bancă. Bu
zele lor se împreunează, pline de freamăt... 
Freamăt din freamătul orașului, din culorile 
orașului. Trupuri din trupul și suflet din su
fletul lui.

Iași, aprilie 1978.



Nenumărate „depoziții" ale istoriei vin să se 
adauge șirului de informații privindu-i pe geto- 
dacii de dinaintea erei noastre :

Mai tîrziu, pe vremea cind domnea peste 
geți Boerebista. a venit în țara geților 
Deceneu [...] [Caesar] a adus sub puterea 
sa lumea întreagă si a subjugat toate nea
murile oină într-atît încît a pus mina și 
pe ostroavele așezate departe în sinul 
Oceanului [...] dar pe geți n-a fost în stare 
să-i infringă. cu toate că a încercat (...] 
Norocul, fericirea și singurul lor gind 
[al geților) erau să împlinească pe orice 
cale invătătura sfătuitorului lor Deceneu, 
socotind că numai asa vor trage foloase 
[...] Ii puteai vedea pe acești oameni vi
teji cu cită plăcere se îndeletniceau cu în
vățăturile filozofiei in puținele clipe de 
răgaz dintre războaie. îl zăreai pe cite 
unul cercetind așezarea cerului, pe altul 
scrutînd tăria ierburilor și a fructelor, 
pe altul studiind creșterea si scăderea lu
nii. pe altul urmărind eclipsele astrelor si 
felul in care soarele în rotirea lui atingea 
marginile răsăritului si apoi se întorcea 
spre apus : și cercetind ei toate acestea isi 
dădeau mai bine seama de mersul lumii și 
se linișteau. După ce le-a arătat geților, 
cu înțelepciunea sa. multe de felul acesta. 
Deceneu... (Iordanes).

Dar să ne reîntoarcem la „prezentul" in care 
triera „cu obrajii roșii" străbate Pontul Euxin. 
Prof ițind de curenți și de vintul stimit. corabia 
a reieșit in larg, părăsind cheiul cu turnuri inal- 
te și bastioane întărite, împărțit in bazine, prote
jat de hula mării prin diguri, stăvilare, plin de 
magazii și antrepozite. Cind fulgeră și tună, iși 
va fi neapărat amintit Herodot de un alt obicei 
de-al geților :

Cind tună și fulgeră, tracii despre care 
este vorba trag cu săgețile in sus. spre 
cer. și isi amenință zeul, căci ei nu recu
nosc vreun alt zeu afară de al lor.

Zamolxis — arată C.C. Giurescu și D.C. Giu- 
rescu — era numele cel mai răspindit pe care 
dacii sau geți îl dădeau zeului lor. Alte triburi 
îl numeau Gebeleizis ; Platon îi dădea numele 
de Vasilevs theos adică zeul rege. Acest zeu este 
cerul senin, luminos. Tot ce-i tulbură armonia 
si frumusețea, așadar furtuna, norii, grindina, 
trebuie combătut. De aceea dacii trag cu săge
țile în văzduh, spre nori, ca să-i gonească și să 
ajute în felul acesta pe zeul suprem. Ace
iași autori, avînd în vedere faptul că. actual
mente. în locurile de cult străvechi, scoase la lu
mină. nu-i de găsit numele lui Zamolxis. și nici 
vreo reprezentare sculpturală pe care să i-o pu
tem atribui, î$i puh îhffebăreă'-r'.jSă-fra-T’fi pri
mit romanii în panteonul lor si să-i fi interzis 
reprezentarea ca unul ce ar fi putut aduce a- 
minte de timpurile glorioase ale lui Burebista si 
Decebal ? Un răspuns sigur nu se poate da pînă 
acum". Un zeu. totuși, inamic, expulzat din 
panteon ?

In ciuda distanțelor, a vremii schimbătoare, a 
oricăror avataruri — „am fost întru batjocura 
vînturilor si valurilor" —, pasagerul setos de cu
noaștere. nesătul de orizonturi noi. nu-și conte
nește călătoria. Vasul însoțește, de astă dată, 
coasta de apus a Pontului Euxin. Omul n-are 
cum să știe — omul e om — că. peste alte citeva 
decenii, un succesor în timp al său. Platon, ii 
va invoca pe același Zamolxis. în raport cu un 
principiu tulburător, caracterizind medicina da
cilor : indestructibila dialectică a factorului fizic 
și a factorului psihic, adică legătura dintre sănă
tatea trupului si cea a sufletului. Scrie Platon : 

Zamolxis, regele nostru, care e și zeu. 
spune că. precum nu trebuie să încercăm 
a vindeca ochii fără să vindecăm intii 
capul, ori capul fără trup, tot așa nu se 
poate să încercăm a vindeca trupul, fără 
să îngrijim si de suflet si că tocmai de a- 
ceea sint multe boli la care nu se pricep 
medicii greci, fiindcă nu cunosc întregul 
de care ar trebui să se ocupe. Căci dacă 
acesta merge rău. este cu neputință ca 
partea să meargă bine.

Dar Lucian Blaga. peste milenii, răstoarnă in- 
du-si întrebarea — in 
piesa „Zamolxe" — 
dacă nu cumva zeul 
care întruchipează ar
monia, seninul, năzu
ința spre desăvirșire. 
așadar zeul capabil să 
dezintegreze mituri și 
credințe animiste, 
vechi, fetișizante, pre- 
dicînd tocmai fidelita
tea față de lumină, de 
ințelepciunea omeneas
că, s-a pomenit el 
însuși preschimbat in 
mit, ceea ce se apro
pie, pare-se. într-un 
sens, de descripția 
făcută de Herodot. 
„Mă-mpărtășesc cu 

cîte-un strop din tot ce crește / și se pierde. I 
Nimic nu mi-e strein, / și numai marea imi 
lipsește" (Homer).

Obiceiuri au cam aceleași totL afară ta 
geți și de travsi și de cei ore kxru;.-- ma: 
sus de crestonei". [„Unii istorici se opresc 
la un număr de 90 triburi. »Jții la 96. -ar 
alții ajung chiar la 150-1
...Despre lumea tracică de la nord de li
tru, Herodot avea informam cu tocul 
vagi [...]. Dar chiar din știrile lui Herodot 
putem deduce, indirect, că tracii au locuit 
in regiunea Carpaților (...]. Acesta mențio
nează pentru prima dată pe strămoșii noș
tri. getii. de neam tracic, dar diferentiați 
oarecum de masa mare a tracilor, prin vi
tejia lor, spiritul de dreptate și credință 
in nemurire (Dumitru Berciu).

Soare plin. Herodot se adăpostește sub o tendă 
din pinză și trestii ? Oprindu-se la Lstros. el ar 
mai fi putut observa progresul coloniei : case 
modeste înlocuite cu altele de piatră, unele cu 
etaj, cu pivnițe spațioase, necesare comerțului. 
Dacă ar fi urcat Lstrul. ar fi găsit la sute de ki
lometri amfore grecești din Thason. Rhodon. 
Cr.ide. ca și monede istriene cirvulind departe, 
dovadă a relațiilor econou..ce stabsitte cu băști
nașii daco-geti. fie din inima Caroaulor. fie tfcn 
prezenta Moldovă... Călătorul nostru ii cunoaște 
insă numai pe getii stabiliți intre Lstrj O»oarei

taho. & MKKoe ta-a ntau •» MU dM • 
ir.uines&g ta eak - ia aoterra ta aa etaa»

treaga construcție

■ Herodot scrie : „Neamul tracilor 
este cel mai numeros din lume, 
după acel al iniilor**...

După un scurt răgaz petrecut tn Tracia, 
în timpul căruia îi cunoaște pe geți. soco- 
tindu-i cei mai viteji din această seminție. 
Herodot... (Jules Verne).

n alt grec, abia năseîndu-se atunci cind 
omul nostru străbate Pontul Euxin — 
l-am numit pe Tucidide — va scrie la 
timpul său : „getii si cei din părțile a- 
celea sint vecini cu scitii" : viețuind

si mai tîrziu. la hotarul dintre era prezentă si 
cea precedentă. Plinius va vorbi de asemenea 
despre geți ca despre o ramură a tracilor. Dar 
călătoria pe apă a celui pe care-1 însoțim la bor
dul trierei — după un alt popas la Tyras (Ceta
tea Albă) — continuă : „Săltat puțin pe-o creas
tă de talazuri, / C-o repede căutătură în fată. I 
Văzu atunci apropiat pămintul", fără să oprească, 
inexplicabil, la Istros (Histria), unde sigur s-ar 
fi putut afla destule. în plus, despre ceilaHi geti. 
despre străvechii locuitori de 
și de dincolo de Carpati.

Rolul și importanța 
poporului român și 
zației au fost subliniate in repetate 
rînduri de multi eruditi. însuși cel ce e 
socotit drept primul învățat istoric, părin
tele istoriei. Herodot. a fost cel dinții care 
a atras atentia asupra lumii tracice, el 
fiind totodată si unul dintre primii istorici 
greci care ne-au lăsat știri foarte prețioa
se referitoare la traci si la unele din tri
burile lor. Herodot afirma în Istoriile sale 
(V, 3) că „Neamul tracilor este cel mai 
numeros din lume, după ace] al inzilor. 
Dacă ar avea un singur cîrmuitor sau dacă 
tracii s-ar înțelege între ei. el ar fi de 
nebiruit si cu mult mai puternic decit toa
te neamurile, după s<5cotința mea" [„.]

la nord de
tracilor în 
în istoria

Dunăre
istoria 
civili-

Precum tnsuși Homer, aedul — poetul epocii ar
haice — peregrina din «raț in oraș, einund poeme 
epice eu acompaniamentul instrumentului din de
taliul reprodus de pe un vas de epocă Ciră-chitarăț

și Munții Haemuș (Balcani), așadar băștinașei 
Moesîei. in dreapta Dună. i-<â nu si pe trasu 
septentrionali din stingă Lstru.'ui de la nord de 
Dunăre, daco-getii care Mauează Dacia tnca dm 
epoca bronzului.

Și totuși, o explicație a coc r.ukrii arter-nte 
In Pontul Euxin. fără popas la Is.-w. ar fi con
figurația geografică a tocului. deoane de a se
măna. in deceniul V a! secoteui V i_eji„ ea ac
tuala înfățișare— Veche rotoeie miieș^nă m 
Dobrogea. pe țărmul '.acului Sinoe. fast rait de 
mare, astăzi la ■ de kilometri sud de beatul Sf. 
Gbeorshe Istros se găsește — In perioada călă
toriei iui Herodot in Pontul Euxin — pe o insulă 
cu suprafața de M de hectare [tîrziu alipită us
catului] : teritoriul lagunei Siooe pe care e așe
zată Histria (după numele dat de ramam, care 
aveau s-o cucerească in secolul I-u] e.nj ae în
tindea oină la Deltă (Pence), lucra ver*.Cfcat  prin 
faptul că aici se continuă caracterele geografice 
ale Deltei Dunării :

De la țărmul mărh. (corăbiile lui Da- 
riusl urcă fluviu] cale de două zile [exa
gerat H si inceo să tett malurile pnntr-un 
pod la cotul fluviului unde se resfiră gu
rile Istrului (HerodMI.
• lstrul cu cinci guri (HerodMl.
• lstrul cu șapte guri (Straboa).

Poate că tocmai acest drum in interiorul gol
fului. pe fluviu, n-a mai dorit — sau n-a mai 
putut — să-1 tacă peteți .nul grec. Marinarii 
vorbesc mereu despre -Dteptunle*  din preajmă, 
porțiuni mlăștinoase de lingă Istru d chiar din 
partea de la nord de fluviu. Herodot se mulțu
mește să descrie Dunărea ooas'ră de astăzi așa 
cum era atunci :

lstrul. cu cind guri (_) cel mai mare 
dintre toate fluviile oe care le cunoaștem, 
curge si vara si iarna mereu deoootrivă 
de mare fiind dintre fluviile Sciției cel 
dinții dinspre apus. Pricina că Istru] a a- 
iuns cel mai mare fluviu este că si alte 
riuri se varsă in el. Iată riurile care ii 
sporesc apele [_.] Por a La [Prutul], 
iar celelalte sint : Tiarantos [Și
retul]. Araros (Buzău! ?|. Naparis (Ialo
mița ’] și Ordessos [pare-se Argeșul]... 
Venind de la azatirși [Transilvania, unde 
locuiau agatirșii]. fluviul Maris [Mureșul] 
isi unește de asemenea undele cu ale Is
trului. Din creștetul Munților Haemus 
[Balcani], îndreotindu-si cursul spre mia
zănoapte. se varsă in Istru și alte trei 
riuri mari : Atlas. Auras si Tîbisis. Athrys. 
Noes si Artanes. trecind Prin Tracia pe la 
tracii crobyzi. se varsă și ele tot in Istru 
[...] Căci lstrul. incepind de la celti — cei 
mai îndepărtați locuitori din Europa spre 
asfințitul soarelui după kvnețj — străbate 
întreaga Europă. După ce a trecut prin 
toată Europa, se aruncă in coasta Scitiei 
[probabil referindu-se la Porțile de Fier 
— oină unde, de altminteri, legenda spune 
c-ar fi ajuns, pe Istru. argonauții]. Așa
dar. Istru) ajunge să fie cel mai mare 
dintre fluvii pentru că aceste riuri. des
pre care am vorbit, si multe altele. își a- 
daugă apele la ale lui [...].
înainte de țara sciților, lingă mare, se 
întinde Tracia : de la un golf care pă
trunde în acest tinut. incene Scitia pe 
care Lstrul o străbate spre vărsare, indrep- 
tindu-si gurile spre soare-răsare.

Dacia pontică — tinutul dintre Dunăre și Mare 
— Dobrogea de astăzi purta, in anumite izvoare, 
denumirea inexactă sub raport etnic, și tirzie, 
de Scythia Minor, pentru că. numai la un mo
ment dat. scitii reprezintă un element răspindit. 
dar daco-getii au fost si aici. în permanentă, 
elementul autohton cel mai numeros, locuind 
mai ales in așezările sătesti. ceea ce face din 
Dobrogea un străvechi pămint dacic, care va fi 
transmis stră-strănepotilor de un Dromichete, de 
un Chemaxos. de un Burebista. de un Decebal...

Si iată-1 pe Herodot înfățișind datele istorice 
cu datele geografice culese direct sau indirect : 

[Darius] după ce a trecut [„pe uscatul 
celălalt", prin Bosfor] și a supus puterii 
sale si pe traci, făurește un pod peste 
fluviul Istru. vrind să aducă sub stăpînirea 
lui si aceste ținuturi toate [—1 Dar el. de 
îndată ce a pășit pe această parte a usca-

este urmărita ta ate oe: cartați, ale rețete 
Eete. rr-xiv care— tace. protetxL pe arenuaou. 
ta fo .ai «ta drept ștaparr calea Istruioi.

[Hipparcnaa| ora adaoță ta s Pontai 
ar fi fost coafiat-ns pe airao cn Adria
tic» in mwt >i părți- deoarece IstrtxJ de 
pttn pdrttJe Rmfte. ae împarte ta două 
brațe (eroare 3. fiecare rt-vnta-w ta- 
tr-uaa fla cete data mări, datorita tacfi- 
aărr taraba Dai. pe de a parte. Istral 
nu-si are izvoarele ta părțile Pontate. ci, 
tocmai taapocnvL in mmiLu tatuați axai 
sui de Marea Adr-atx*.  pe de alta par
te, el nu ae varsă *n  ■mindrari Bir. te. ei 
numai in Pont, iar ta brațe ae desparte 
numai spre tavărsare- Ta rest. Eapparctar 
a împărtășit o astfel de xțDorarta eu uni. 
dintre înaintașii tai care an peesupos ta 
mai există un Cirriu ea același nume ca 
lstrul doar ta «e varsă ta Adnatxca. des- 
prnziadu-ve tn fiuciul Istru : de aceea 
ta neamul pe la care trece ta-a -apro- 
muta: manete Irtruhc . toc pe aici ta-*  
era: drw de omgatie c La«oe la tn- 
lox-vere» de la raite «hem cstrateni-

Fte-ne tarte data am opera: să noi o sete- 
bere. înverRnd traiectul călătoo*.  te Herod-" : 
me perfect possta! ea triera _ro obrajii ratai" 
să fi însoțit mai tatii coasta Anatobei. pe țăr
mul rtaănieao al Poetului Euxin. ta apoi ta & 
ancorat in Jejsrdara tară de la poalele Can- 
cazulta. Penuu Herodot. interogarea realMoi tu
exclude inieragarea legendara lai : acxfel de- 
rine poștală explorarea prococstore-. popu
lațiilor <fan locurile pe care le cutieietâ. 
„Legenda esre amintirea irtorlta a unei hszu. a 
■nei vremi dnd-.a adevărate ta devenită mira
culoasă. grape timpului, dar mau ales fanteziei 
oamenilor, izvorită din nevoia de frumusețe ab- 

iDiaa C. Rasetti). Căci — ta nu tatăm 
— înapoia legendelor se înșiră secole de poezie 
orală, avindi-i drept autori p colportori pe bar
zi: profesioniști ai epocii ; ceea ce nu va îm
piedica. nici după scurgerea a trei milenii, adu
cerea la lumină a două man civilizații dispă
rute (cea troian! șj cea miceniană) : dincolo de 
ficțiunea poetică, opera homenană fixează o 
orinduire. un mod de a gindi. conferindu-le le
gendelor itaarieitate. Cunoașterea „virstei bron
zului**  pare ta treacă, in mod obligatoriu, prin 
Tliada și Odiseea. Pasul decisiv de la mit la 
istorie s-a realizat odată cu descoperirile ar
heologice. precum legendara Troîa și altele, 
mărturia homeriană găsindu-se astfel, pe deplin 
justificată, de mărturia arheologică

Homer [ta care, indiscutabil. Herodot 
se gindește pe intreg parcursul periplului 
său pontic] a infățișat nu numai regiuni 
din apropiere [...] ci și numeroase melea
guri îndepărtate și incă cu precizie. In
tr-adevăr, el prezintă miturile mai bine 
decit urmașii săi, pentru că nu le plăs
muiește pe toate miraculoase, ci in inte
resul științei se exprimă in alegorii [...] 
In primul rind să precizăm că miturile 
le-au preluat nu numai poeții, ci ji ce
tățile incă binișor înaintea poeților, tot 
astfel și legiuitorii, datorită folosului pe 
care-1 aduc (...) intr-adevăr, omul este 
însetat de cunoștințe ; prima manifesta
re a acestei avidități este dragostea de 
povești. Negreșit, pornind de aici, copiii 
încep să asculte povești și apoi ta ia par
te la ele din ce in ce mai mult. Pricina 
este faptul că mitul este o poveste a unei 
lumi noi [...] Astfel, poetul Homer in in-
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timplările adevărate și unele povești 
[..] urmărește de fapt același țel ca isto
ricul și ca acel care povestește fapte pe
trecute aievea [...] Intr-adevăr, a țese 
povești goale fără să pornești de la un 
simbure de adevăr nu intră in obiceiul 
lui [. ] Homer și-a procurat deci punctele 
de plecare din informația sa (Strabon).

■ „Dar n-a izbutit in încercările sale, 
fiind biruit de bărbăția și dirzenia 
geților"

eintorcindu-ne la argonauți și Întreba
rea dacă inelul de Ia Denis-Tepe este 
sau nu același de care și-au legat navi
gatorii de pe Argo corabia, putem răs
punde : absolut posibil 1 Legenda con

ține, evident, multe adevăruri, din păcate aces
ta — cu inelul — nefigurînd in epopeea care 
circulă ; se păstrează însă în tradiția orală lo
cală, de mult, de foarte de demult, pe semne 
și in perioada în care Herodot se află destul de 
aproape de locul cu pricina. De la bordul trierei

sale mult evoluate, ori cînd coboară pe uscat, 
Herodot mai culege și alte informații privitoare 
la daco-geții de dincolo de Istru, la nord și 
apus, din străvechea vatră a Daciei :

Le crește in țară și cînepă. care e foar
te asemănătoare cu inul, afară de grosi
me și mărime. In această privință, cine- 
pa întrece cu mult inul ; ea crește de la 
sine, și semănată. Tracii iși fac din cî
nepă haine care aduc foarte mult cu cele 
de in ; cine nu e prea obișnuit cu ea, nici 
n-ar putea deosebi dacă e vorba de in 
sau cinepă ; iar cine n-a văzut niciodată 
cînepă, iși închipuie chiar că hainele sint 
de in.

Și tot in legătură cu geto-dacii. avînd aceeași 
limbă — un dialect al limbii tracice, cu parti
cularitățile sale — căci alcătuiesc o singură 
populație, unitatea lor fiind vizibilă in comuni
tatea de credință și de cultură (probele vor
besc !). Herodot stabilește la un moment dat : 

După cite spun tracii, meleagurile de 
dincolo de Istru sint impinzite de albine 
și din pricina lor este cu neputință ta 
pătrunzi mai adine in ținut. Părerea mea 
(doar părere !] este inta că cei care vor
besc așa spun lucruri nefirești, pentru că 
aceste vietăți nu îndură frigul...

Ne place ta credem că el a judecat la mo
dul propriu, un lucru care se cerea a fi inter
pretat intr-un mod figurat : albinăritul a fost 
realmente una <En îndeletnicirile de bază ale
daco-geuior. ei aveau multe prisăci, iota — de 

cu ? — putea considera referirea fraților 
buni dta sudul Istrului. drept o saetafara uus- 
trtad anpenetrabihtaxea teritoriului daco-geti- 
tor. tap» recunoscut : -Eu nu ti-aș dori vr'oda
tă ta ajioicx ta at cunoști. / Nid ca Dunărea 
w-wry uram giial a tale oști. ’ După vre
muri muMi veniră. Incepind cu acei or-*pe.  ' Ce 

rerta «e pomenește, cu Danu a te taas- 
pe ; • Mutțx durară, după «rerauri. pe-ste Du
năre vt'w pod. ! De-au treroț tu «paima lu- 
ex * Tnagtime de norod : ' împărați pe rare 
teșea sa pasca ta-t mat încapă, t An vexit 
»-= tae-a na—tră de-a ceru? păininî p apă — 

$. nan ea ta sta laud, oa» că vuia ta

~* : Cs» «car dacă r cătâiorul ostru. ști
ind taa#< arctara. p fiind cn o data -acuzat*
c*-ta  pMSZraxi «cr»e—i)e. a-a născocit ei meta- 
feea ea atenefe- îiăeroaor etae nepotul cete mai 
caăetaa ti treptate <ăa. Panyass).

După raoariea M (Darml. feoorul său 
xev a ma ta răzbune m?uita a- 

dusă tatate da p a pom: d.n nou 
cs -taba napocțra pețitor, luftxd cu 
eî • ar? de wee de mn de
«ataș» p trei «ae de mc de aîîe ajutoa- 
rr. ste mod. pe 4r«s.r'! o arie două 
rate de corătxi p trec mp de race de 
trisHport. Dar s-a tabac*  a mcerearile 
«*>.  fi_ad birui? de bărteita s dlrzenis 
ferii or : a precum > ițnft. asa s-a fr*.-  
’on c& oser> ale. tară ta C dat vreo

St Dc-s« 5 ataease pe peri. preeefnd ro apro- 
r scar i cmctaces de cn eătauxra te Herodot m 
Ramai Exx.a tar rea a te Xe-*xes  m ș: -r-a-. pu
te Intr-adevăr, pacnnml tarii xriteu a f<xt 
bătut -«fi-eenrit de xte?e neatoun dom*re  să-i 
sobjuge kvjc isi. _ bopătia: după cir
ca 139 de as. la peripte portic al unărului 
"rijpnar in Iaci*.  Aiexandru cei Mare ajunge 
la Istru și eree nrrett d tal tapte grele cu 
Cetii in <ri*̂a  Suriului (deși tatal tau. Fibp.

I lega*  prietenie eu eetri p a toat in căta:orie 
pe Medof». f*t*  repete Guița, asa inei? a a- 
jrn» ma*  pu- rox prin aceasta rudenie p a în
tărit repatal Macedoniei*  — lordanrt). • La 
doar nouă am istanta de Alexandru cel Mare, 

n rocnandair*  macedonean, pe nume Zopyrion, 
isi vede armata spulberată de geții din zona gu
rilor Dunării • Cerii regelui Dromichete, din 
ri-r.pta nrunteană. uniți într-o mare și puternică 
uniune de triburi. □ infring In două rinduri pe 
Lys.-rsrh. cind acesta trece la nord de Dună
re • e*e.

CH MAI VITEJI ȘI MAI DREPȚI DINTRE 
TRACI (Hersăat)

Cit adevăr — strict Irioric— dar p simț al 
prefigurării evenimentelor, dacă avem in ve
dere f*p*ul  că. o parte in cete amintite, s-au 
pe?-ecu? după v.zi*ta  te Herodo? in Peetu! Eu
xin p mul? dopă rea a te Homer iassp :

Nusxeie etate lărax sau taraex apare 
imă in Truda ri Odiseea n este acordat 
de Hnmer tuturor traei'wo- ce locuiau nu 
-xvna: ia partea de -fcăr- a Peninsulei 
Bi iran: re. dar v in Asia Mică p in insu
lele in nordul Mării E«ee. Poemele ho- 
merice amintesc P nomele de Tbraeia.

acești traci— (Btn Con

cn identitate notorie ii 
fi pomenesc măcar pe 

traci p ramura lor 
nordică, geto-dacii lo
cuind pe actualul te
ritoriu al României : 
înaintea lui Herodot 
— Hecateu p Sofocle
• Tucidide • Troeus 
Pompeius • Plinius
• Diodor din Sicilia
• Ondiu • Strabon
• Dion Chrysostomus
• Dio Cassius •
Iordanes • etc. Și 
personaje mitice călă
toresc pe aceste me
leaguri : legendarii
argonauți • zeul e- 
giptean Osiris (plu
tește pe Istru] • fa-

aproape legendar (de-
semnind mai mul ți faraoni din perioada 2 200— 
1 800 ita.n.) premergindu-1 pe Herodot cu apro
ximativ un mileniu p jumătate.

Getii și dacii nu sint nici germani, nici 
slavi, nici celți. ci numai traci de ori
gine (Gr. Tseilesea).

Matei ații manevrează tungtle. înăltind iarăși 
vela. Că triera noastră nu s-a mai oprit la 
Tomis — unde iarăși se spune că lstrul ar fi 
avut un braț p un golf destul de bun pentru 
navigație — asta ar fi de Înțeles, căci abia peste 
două secole orașul intemeiat de coloniștii mi- 
lesieni va dobindi un rol decisiv ; dar de ce nu 
și la Istros. prin care — la vremea aceea — 
pătrunderea elenică in bazinul Dunării răminea 
o treabă apioape exclusiv istriană, greu de 
descifrat :

raonul

Către mijlocul secolului al V-lea a. 
Chr Istria, ca toate coloniile grecești 
din Pontul Euxin, ia un avint cu adevă
rat admirabil in direcția unei civilizații 
creatoare proprii p acest elan nu slă
bește decit pe la mijlocul secolului al 
Ill-lea a. Chr... (V. Pârvan).

Exact atunci orașul-stat sclavagist Istria este 
o placă turnantă a comerțului de tranzit cu di
ferite produse din centrele sudice, cit și ale 
autohtonilor, fiind totodată și un important nu
cleu meșteșugăresc, bate monedă proprie... Sau 
Callatis-ul (Mangalia) intemeiat de un secol, de 
către dorieni din Heraclea. cu o fertilă cimpie 
in jur. lac cu apă dulce, dar nedispunind de un 
port natural, și intreținind -trinse relații cu 
daco-geții, cu regii daci, avînd un rol însemnat 
în economia elenă... Herodot poposește insă, 
pare-se, mai jos de toate aceste colonii, la 
Apollonia [Sozopol], pierzînd astfel prețioase 
informații pe care istrienii și tomitanii i le-ar 
fi putut furniza (in unele scrieri, și geții din 
preajma Dunării, băștinapi, sint numiți tot is- 
trieni. asemenea locuitorilor Istriei). Să încer
căm insă noi a suplini lipsa acestor incursiuni 
la nord de Istru, prin însemnările lăsate de un 
conațional de-al istoricului-reporter. trăind 
peste cinci secole, Dion Chrvsostomus (orator 
grec poreclit „Gură de aur", expulzat, surghiu
nit zici, la sfirșitul primului veac al erei noas
tre, vizitator al roloniilor de pe țărmul apusean, 
dar și al sudului Dunării, al Munteniei actua
le, probabil al sudului Moldovei și al cetății 
Sarmizegetuza din timpul Iui Decebal :

Se întîmplă că am făcut o călătorie 
lungă drept la Istru și in țara geților [...] 
Dezbrăcat, fără coif și scut, neavind lan
ce și nici vreo altă armă [...] M-am mi
rat cum de mă răbdară, cînd m-au văzut, 
căci nu eram un om care știe să călâ-

Continuare în pag. a 5-a

radia 
cârneci

Nobila stirpe
1

Aici Muntele, la țărmul Mării Neliniștite, 
aici coroana apelor și strigătul de luptă 

al ierburilor 
și neînvinse armatele pădurilor, 
aici păsările — pe căile cerului ochii, 
aici noi cu pământul in suflet, cu pământul 

in brațe, 
apunând cu pământul in gură — 
cântec de naștere și de năpraznică nuntă. 
Aici Muntele ! la ferestrele timpului morții, 
prin ochii lor vântul trece călare : șiruri de 
morii viteji rezistând morților străini, 
supunându-i rădăcinilor, inghițindu-i văile 

subterane, 
mortii purtându-și sufletul steag, 
voievozi cu sceptre de aer si osteni cu săbii 

de vânt, 
mortii stirpei noastre la ferestrele timpului.
Pe culmile dealurilor înfloresc 
femeile de piatră — maicile noastre 

de neam —> 
înfrumusețând privirile armatelor

învingătoare, 
topindu-ie in sângele lor, trecându-le 

pământului, 
zeilor din adâncuri drept hrană, 
pre noi nâscându-ne. iar deasupra 
duhul lui Zamolxe in steaua dc veghe-.
Fluier de os !
In mine timpul ca un dansator se desfată 
m străbunii de hram la cină-mi se-adună 
sunându-si armele și coroanele și sfintele 

oase, 
din sufletul meu se înfruptă, din lumina 

ochilor, 
ea o rană tăcerea lor mă hrănește 
si ceruri se desfac pentru laude.
Oti ! si există in sângele meu această durere, 
oii ! si există in sufletul meu această bucurie
— pasărea neagră-n pasărea albă

topindu-se — 
tu cu ierburile cuprinzându-mă lin, 
inmiresmându-mă. pătima^o. fără de moarte 
eu semințele tak peste mine, in mine, 
iar de jur-imprejur câmpia faptelor tale !...

2
De cântec Poetul ! și zice : 
„Neamul meu e de timp, de pământ si de cer
— timpul său e veșnic, pământul său e sfânt, 
cerul drept pavăză —, iată-l aruncăndu-se 
asemenea înotătorului in apele destinului. 
iată-| inăltând acum pe țărmul acestuia 
Muntele.
paradisul in care se vrea !“•
De veghe Poetul ! și spune : 
„Asemenea magului, stau la răspântii

de veac : 
vorbele mele sunt simple, și grave, și pure, 
cu ele nasc si renasc, prin ele plantez istoria 
cu eroi, cu statui și cu imnuri, 
vorbele mele pulsează asemenea marilor 

stele 
lumină izvorând 
in lumină !".
De taină Poetul ! și zice : 
„împrejurul meii un halou de timp ; 
miez si izvor sunt, prin văzul meu trec 
mulțimile, pe frunte cu noblețea puterii — 
păsările inele fac dragoste-in zbor : vulturii ! 
nunțile morților in marile cetăți subterane, 
iar deasupra, de piatră, 
crucile neauzit legănându-se

.rrr s«rro<?..-biigu* 
De rugă Poetul 1 și spune t f -
„tredintei mele, pănrântuie, cerule, daâi-i 
puterea ierbii cotropitoare, dați-i -rc ■ 
alcoolul vârstei tinere, ardere sângelui 

mătur 
și nesfârșirea Căii Lactee, dați-i 
zborul pajurei : ciont de azur in cântec, 
omul-pasăre eu : 
aripi imense, cuvintele !“
De spadă Poetul ! și zice : 
„Urmați-mă ! Eu sunt al vostru : 
cuvântul și brațul ! sunt vârful de sânge 
din sângele Mamei Lupoaice, asprimea 

de foc 1 
Urmati-mă ! Vuiet prin vreme sunt cu. 
pentru voi neodihnă. călare oe calul

cel negru, 
și sabie suni pentru 
o veșnicie de ani depărtare 1“-.

3
„.Modernului timp 1 se cade, prieteni, 
modernă cântare 1 Noi tobe in sânge 
și-in suflet un dor de pământ si de cer : 
sfârșitul de secol 
e doar începutul mileniului care 
un astru afirmă crescând peste boltă 
asemenea soarelui veșnic !
Si iată : se țese aici poemul eroic : 
de purpură aripi, de flacără aripi, 
și pacea-in azur la Carpati si Danuhiu 
ca pasăre-a lumii.
pe indrăgostiti podobind. pe cei ziditori, 
iar neamul se-înaltă-in câmpii roditoare : 
Zamolxe-n lumină, deasupra !
Fântânile, iată, dau fumul de viață, 
iar caii albaștri din riuri răsar
— de cer herghelia galopului nostru — 
uimitele stele și lumi,
căci tâmplele noastre dau muguri și flori, 
cetățile-in ziduri iubiri împletesc 
ia imnele noastre de paterni !
Un dedesubt și-un deasupra se leagă 
cum ziua cu noaptea, cum noaptea cu ziua, 
iar aurul fierbe virtuțile stirpei 
în cercul de timp.
și-in prunci nesfirșirea semințelor noastre
— zidire de suflet și dâinuitoare — 
și-in miezul semințelor pruncii !
Modernului timp i se cade, prieteni, 
modernă cântare ! Mai bine stiti voi 
pe cer a o scrie cu litere lucii — 
ce-ți pasă, Poete, 
că viata-i doar clipa de aspră-ncordare !, 
tu arzi precum steaua Sirius eternă : 
lumină și veghe !...

4

Rămâne-in timp doar ce iubim adânc, 
ce ni s-a dat să-nnobilăm : o soartă! 
Săpată-in piatră litera trăiește 
cu ploile și vânturile, tare-i 
și urma păsării in zbor, iar moartea 
nu ni se pare veșnică durere 
ci doar o trecere spre altă stare.
Asa si ei — pe care-i respirăm — 
ei ce ne umblă in auz ca gândul : 
sunt cu iubire arbori incărcati 
în care frunze-s ochii neființei 
si urcă-in dealuri mari livezi vuind, 
și peste munți păduri in neoprire, 
și văi de cer se leagănă-in dorințe.
Rămăne-in timp doar ce iubim adânc : 
temei de suflet, sânge si visare, 
de retezate doruri mereu reînviind.
stele pe cer pornite din pământ 
și sceptre și coroane — însângerate 
in mâini de aer și pe frunți de aer, 
ca pajuri mari plutind de veghe largă.
Peste lumina lor lumina noastră, 
cum ceruri peste ceruri se adună, 
Zamolxe arde-in fiecare clipă 
șl-i fiecare dintre noi un rege 
domnind pe fire, imnuri și morminte, 
și-i fiecare dintre noi supusul 
ogorului pe care il sfințește.
Rămâne-in timp doar ce iubim adânc ! 
noi ne vom face vers și taină, gând 
vom înflori pe văile celeste 
noian de umbre-în veșnică vibrare 
si pietre-in care litera trăiește : 
in miini de aer sceptreie de aer.
iar peste frunți coroanele de aer...
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Hărțile griului
Incă o dată voi merge să văd 
un sat dansind in lumină 
acolo unde iarba incinsă 
crapă sub lama fluidă 
a aspersoarelor.
Cit e de cind intrebam 
in casa noastră din munți 
de ce se cheamă atit de frumos 
Cimpia Română, locul de bațtinâ-al 

griului I 
încă o dată voi merge să văd 
satul in care un om 
numără griul...

ION MÂRGINEANU

Scrisoare din Alba lulia
tu ințelege-mfi că sint iubiri 
pe care numai patria le știe 
nașterea ei le-a cumpănit 
sfint adevăr legat de glie

tu înțelege-mâ că sint semințe 
in care numai patria coboară 
iradiind apoi in fruct catarg 
de auroră dulce ce-nfioarâ

tu ințelege-mâ că sint grădini 
in care numai patria e floare 
cu limpezimea păcii înrudind 
atomii sevei grea, strălucitoare

tu ințelege-mâ că e-un abecedar 
in care patria-i doar inimă mereu 
origine sacră din care-nfâțișarea 
pentru vecie am luat-o la bine fi la greu.

Toma Roată : „Spre noi șantiere*

DUMITRU UDREA
Anotimp de foc
O lacrimă de dor ne crește sub pămint 
Din care se-ntrevăd făcliile de griu
Și iar s-aud venind străbunii la ospăț 
Călări pe cai de fum struniți mereu in friu.

Ei rătăcesc spre noi prin floarea de cireș. 
In vise zăbovind ca altodată-n rod
Și mingiie in mers un anotimp de foc 
Ivit peste cimpii c-un soare voievod.

m venit în mijlocul lor si le-am spus : 
a Vreau să scriu un reportaj despre cali

tatea vieții muncitorului din România 
de astări. Voi trebuie să mă aiutati.

— Să faceți o comparație, propune 
o com- 
de ani

unu] dintre interlocutorii mei. să faceți 
paratie intre cum se trăia acum 25—30 
$i cum se trăiește astăzi.

— Bine. Cum se trăia ?
— Ca după război. Totul pe cartelă.

nea. $i zahărul, si toate... Hainele ti le făceai 
De ..puncte". Erai fericit dacă aveai farfuria 
plină pe masă, nu indrăzneai să întrebi ce e in 
ea. In timpul secetei celei mari apăruseră spe
culanți si vindeau la coltul străzii bucăți de 
turtă cu dovleac si mălai... Asta era. Bocanci 
scofilciti cu pingele de cauciuc. mantăi de 
ploaie de celuloid. lodenuri spălăcite. Mai era si 
nesiguranța, nu te știai de azi pe mîirfe... Scrieți 
despre asta si reportajul o să fie citit. O să se 
vadă prin comparație cum trăim astăzi.

— Eu zic să scrieți despre scoală, zice altul. 
De aid pleacă totul. De cind muncitorul are 
acces ia scoală meseria nu mai înseamnă o 
cușcă din care nu ai cum evada. Meseria este 
acum o problemă de preferință. Te fad ce vrei. 
Înveți si capeți profesia care-ti place. Lăcătuș 
vrei, lăcătuș te fad. amecist vrei, amecist te 
fad. Dacă vrei inginer. înveți si a’ungi inginer. 
S-au sters diferentele dintre meserii si nu mai 
e nkri una inferioară, cu nid una nu-ti mai e 
rușine. Și asta înseamnă Calitatea Vieții, nu ? !

— Mai bine scrieți despre nivelul de trai. Dar 
să nu dati cifre că astea se găsesc 
Să descrieți exact tot ce se vede, tot 
Îmbrăcămintea, 
totul...

mobila. preocupările.

Si DÎi-

peste toL 
ce avem, 
obiectele.

— Scrieți tot ce se vede. Si Dadile personale, 
si autobuzul 2 care intirzie. Să scrieți exact 
cum este, nu numai ce e frumos, să scrieți si 
despre ce e greu că nouă nu ne e rușine cu 
greutățile noastre. Sint ale noastre si noi o să 
lt rezolvăm.

— Bir.e. am să scriu. Care sint greutățile 
voastre ?

Nu. viata lor nu înseamnă un covor de flori 
oină la palatul de destar in care rochiile de bal 
fosnesc ademenitor sub candelabre bogate. Fe- 
ririrea si-o alcătuiesc singuri, in salopetă, invîr- 
tind roata ventilelor la 6 dimineața, sau la mie
zul nopții...

Nu sint ființe insignifiante care se mulțumesc 
cu orice, numai să fie. numai să treacă o zi. 
Sint stăpinii marelui carnet de economii al vise
lor. Am stat de vorbă cu ei de nenumărate ori 
pentru că ne leagă o muncă in aceeași instala
ție. pentru că gindurile ni se întilnesc adeseori 
la aceleași ventile pe care le inchidem si le des
chidem de mii. de milioane de ori intr-o viată 
de om. îmi amintesc o noapte de avarie din 
iama aceasta. înghețase uleiul intr-o conductă 
si-a trebuit să rostesc cu mihnire : ..Băieți, 
pregătiti-vă. aterizăm : izolați conversia, cold- 
boxul. tot tadmul..." Afară era un ger năpraz- 
nie. aproape — 20’ C. alergam infierbîntat intre 
comoresoare si tabloul de comandă, si mă în- 
tilneam din cind in rind cu fata din acest re
portaj. plecată din manevră in manevră, de la 
un ventil la alt ventil după judecata capului ei 
si după indicațiile maistrului. La ziuă obrajii ii 
erau ca o cravată de pionier dar găsise undeva 
un zimbet încă, fericită că a reușit să facă
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Mihai Lebaci : «Primăvara*

LIVIA NEMJEANU-CHIRIACESCU

Pe deal prunii
Uriașe cochilii iși ridică spinările 
Susținind necrezute ninsori
Pe deal, prunii horesc către ziuă
Intru încoronarea cu flori

Rodul se umple, pâmintul se umple 
De miresme, pinâ-n rărunchi 
Peste solstițiu s-aud cum tropăie 
Prunele coapte câzind lingă trunchi

Aerul trage perdeaua de sunete
A necontenitei înfloriri
Pe sub bolțile promițind roadele 
Nimfe nuntesc și satiri.

Undeva s-au rupt zăgazurile
De arome amețitoare
Parcă sint luat și parcă m-ar duce
O nevăzută alunecare

Către retortele unde se-amestecă 
Amare otrăvuri cu gustul dulceag.
Pe deal, prunii clopoțesc din petale 
Cind funii de aer se-nfășur și trag.

ION ANDREITÂ
De țară
Mușc piinea cum mușc ară 
Părmți și fii-părinți 
Și gnu-mi urcă-n singe 
Năluci din vechi credinți.
Cu cai iesiți din steme 
Noroadele puhoi 
Re-nviu trecute drumuri 
In singele din not.
La cumpeni de restriște 
Sub soarele olog 
Ne bintuie prin singe 
Un corb și-un inorog. 
Amurguri ard pe rare 
Snopi g/ei de timp și rod 
Și-n flacăra de singe 
Văd frunți de voievod.
Și cresc din singe roșa 
Coloane'e de-a-naltuL 
Din roșu tocind simbol 
De luptă, preacuratul
Ș preacuratul gaben 
Și-albastrul pur din noi. 
Din curcubeul vieții 
Nemailipsind apoi
Sint mai bâtrin c-un secol 
Ce ctitori o Țară, 
Român dintotdeauna, 
Mai tinâr c-o povară.

LUCA ONUL

Imn
Noi ctitorim cetăți de griu 
In care glâsuim cu piine, 
Și-n care curg Bârbații-Riu 
In felul țârii de-a rămine.

Noi ctitorim cetăți de stele 
In care noi sintem bărbații, 
Ce nu vom fi mutați din ele 
Decit odată cu CarpațiL

Noi ctitorim cetăți de nunți 
In care glâsuim cu faguri, 
Și-n care curg Bârbații-Munți 
Sub stolul păsărilor steaguri.

Noi ctitorim cetăți de griu 
Cu metereze de secară, 
In care curg Bârbații-Riu 
Spre-adincul dragostei de țară.

Parodie și 
meditație poetică

Interpretarea celebrei comedii a lui 
Shakespeare „Nevestele vesele din 
Windsor", de către regizorul Ale
xandru Tocilescu și trupa Teatrului 
Tineretului din Piatra Neamț, origi
nală, îndrăzneață, are drept rezultat 
un spectacol de remarcabilă vervă și 
frumusețe poetică. Nu este vorba, în 
acest caz, de o lectură contemporană 
în accepțiunea simplificării brutale și 
deliberate (dimpotrivă, Tocilescu mai 
degrabă „încarcă" acțiunea printr-o 
parodie desfășurată, de amuzament 
plin și dezinhibat) nici de o decupa
re savantă a textului în așa fel îneît 
el să rimeze cu evenimente de ultimă 
oră. Se poate spune doar că regi
zorul își construiește spectacolul în
tr-o stare de spirit contemporană, o 
stare a tineretului mai cu seamă, care 
este aceea a amorului pentru muzica 
pop (și pentru muzică în general) pre
cum și a dezinvolturii de comporta
ment (ce nu trebuie confundată cu 
iresponsabilitatea cum se aplică să o 
facă mătușile cicălitoare). Alexandru 
Tocilescu urmează în creația sa două 
căi, aparent divergente : prima este 
parodia, de care aminteam mai sus, 
cea de a doua meditația profundă a- 
supra ecoului de melancolică vitalita
te, sir John Falstaff. în privința pa
rodiei, nimic nu-i poate fi reproșat : 
totul este ingenios pină aproape de 
pedanterie și de un desăvîrșit bun 
gust Sir John se înfățișează ca un 
„gentleman" copt, care și-a petrecut 
tinerețea în Indii, în vreme ce antu
rajul său e compus din diverși play 
boys caracterizați prin ochelari de mo- 
tociclist și lanțul ce le servește drept 
armă de agresiune. Pe aceeași linie 
sint re-individualizate toate persona
jele piesei, regizorul și scenograful

Francois Pamfil amețind literalmente 
spectatorul cu diversitatea culorilor. 
Pe scurt, un adevărat Babei modern 
este suprapus verbului shakespearean 
— și incă indivizii mai cintă și agrea
bila muzică a lui Nicu Alifantis. Și 
totuși verbul genialului dramaturg se 
aude cu toată încărcătura sa sugesti
vă și in deplină acuratețe.

Cea de a doua cale determină opti
ca asupra personajului principal. Ce 
fel de suflet este ridicolul, bombasti
cul Falstaff ? Reprezentanția se des
chide și se încheie cu imaginea unui 
arbore singuratic, cu bogată coroană, 
proiectat pe fondul unor cimpii verzi. 
După cruda lecție ce i-a fost aplicată, 
in final, eroul este crucificat pe sim
bolul (realizat plastic de către sceno
graf) încomoraților. Falstaff este 
într-adevăr singura victimă a piesei, 
un martir al propriei firi generoase, 
naive, tandre și vitale. Cum se împa
că cele două viziuni, parodia și medi
tația poetică, este și de data aceasta un 
secret al inspirației. Alexandru Toci
lescu merită felicitat de a-1 fi deținut, 
ca și întreaga echipă cu care a lucrat. 
Și, iată, constat cu părere de rău că 
spațiul iarăși nu-mi mai îngăduie, înain
te de sfîrșit, să analizez cum se cu
vine creațiile unor Cornel Nicoară (un 
Falstaff, ca să zic așa, de bun simț), 
a Eugeniei Balaure și Carmen Petres
cu, a lui Dragoș Pîslaru (a cărui 
plastică corporală trebuie neapărat 
menționată), a Iul Mihai Cafrița, 
Gheorghe Dănilă, Florin Măcelaru, 
Paul Chiribuță, Valentin Urițescu și a 
tuturor celorlalți care, împreună, sînt 
cu toții mari actori.

Marius Robescu

— Scrieți că mai sint birocrat! care nu înțe
les nimic din munca noastră, care cred că Pîro- 
liza este ca instalația de gaz din bucătăria lor.

— Eu zic c-ar fi mai bine să povestiți o in
ti molare. un fapt. Vite, povestiți o zi din viata 
unui muncitor, minut cu minut : să se vadă 
cum trăiește eL cum gindeste. ce simte-. Arătati 
cum se scoală in sori, cum isi duce cooiii la că
min. cum se urcă in autobuz. Pe urmă arătati-1 
la fabrică, cum muncește, cum se înțelege cu 
colegii, ca șefii, cum ridică o problemă intr-o 
ședință de partid. Apoi mergeți cu el acasă, 
însoțiți-) intr-un magazin, la med. arătati cum 
ii face temele ăluia micu’.

— E prea mult pentru un reportaj. Mai bine 
arătati o singură '.ti agi ne Arătati ce nivel cul
tural am atins. Descrieți biblioteca lui Bododel. 
Arei trei mii de cărți, are si toate Bileiele de 
papagal- E ceva pentru un operator, nu ?!

— Este.
— Vorbiți despre nivelul nostru profesional. 

La Butadienă o treime dintre operatori au școa
la de mafatri terminată. Un om cu scoală multă 
face un lucru mai bine si Înțelege totul mai 
bine.

— Adică ’
— Adică un muncitor cu scoală este un 

muncitor conștient de ro6tul lui. înțelege de 
exemplu cum stă problema cu poluarea si n-o 
să scalde satele vecine in gaze cind trebuie si 
dnd nu trebuie. Si oe dt poate n-o să-l lase 
rid pe alții s-o facă. Cu dt are scoală mai 
multă, cu atit ii creste greutatea cuvintului si 
simte si el că nu-i un nimeni.

— Asa o fi. nu zic nu. dar mai bine să vină la 
unul din noi acasă, la oricare, si să povestească 
tot ee vede, de la plinea de pe masă la televizor 
« frigider, să treacă ca intr-un invertar totul, 
articolele casnice, reviste, cărți, lucrusoarele co
piilor. fnrăriile. îmbrăcămintea, tot. Să facă asa 
ca la film, cu transfocatorul dnd pe una. rind 
pe alta si dnd o fi la urmă. hop. din toate se 
simte gustul vieții—

( A
MĂRKI ZOLTĂN

întotdeauna ziua aceasta
întotdeauna ziua aceasta 
vreme frumoasă aduce, 
o singură plutire, 
aerian e orașul 
in nesățioase miresme, 
prin nopți de păduri 
prin zorii apelor 
dinspre mustite ogoare 
larg revărsate 
pe străzi, fără umbră, 
aidoma vintului 
in sbor lunecat 
in văluriri impletindu-se, 
Pe drumuri acum 
oamenii pornesc, 
freamăt tot mai rapid, 
cadențate pulsații. 
Nu-i chip să urmezi 
graba fiecărui in parte, 
dar poți aduna 
frunțile toate-n memorie, 
mișcarea sufletelor 
luind in stăpinire lumina. 
De-aceea s-a trezit 
strălucitoare dimineața aceasta 
se alătură viitorului 
adine respirind.

In românește de 
' Gelu Păteanu

Bododel Comeliu este operator chimist cu ca
tegoria a 6-a. Are 50 de ani și dștigă 2 500 de lei 
pe lună. Soția lucrează tot în Combinatul Pe
trochimic Pitești. Duc o viată echilibrată șl 
bunăstarea nu lipsește din casa lor. Cred că 
sint mulțumiți de viată. Pasiunea operatoru
lui chimist Bododel Corneliu sînt cărțile. Una 
din cele trei camere ale apartamentului său a 
căpătat destinația de bibliotecă. între 10 000 și 
12 000 de titluri se înșiră ordonat, pe două și 
trei rînduri în rafturi solide de lemn lustruit. 
Proprietarul lor le îngrijește cu sfințenie. Pa
siunea este pasiune. N-admite o filă îndoită o 
copertă mototolită și se enervează dacă din in
timplare cumpără o carte cu defecte. Nu îm
prumută cărți decît celor care știu să le păstreze. 
O bună parte din cîștigurile lui iau drumul li
brăriilor și anticariatelor în care este deja 
cunoscut.

Cărților li se adaugă o vastă colecție de ziare 
și reviste numărînd drea 5 000 de exemplare. In 
sertare se găsesc dosare voluminoase cu articole 
decupate. Stăpinul casei petrece numeroase ore 
in această splendidă bibliotecă, aplecat asupra 
biroului său. răsfoind cărțile, studiind, oferin- 
du-si o meritată delectare spirituală.

Intre titlurile cele mai iubite sint cele legate 
de războaiele mondiale, opera lui Cosbuc si a lui 
Arghezi (are toate Biletele de papagal legate îm
preună și tine mult la această „carte"). Iși do
rește pentru viitorii ani să găsească în librării : 
Istoria literaturii române de George Călinescu 
și opera istorică completă a lui Nicolae Iorga.

O mențiune în plus : Bododel Comeliu n-a 
moștenit nici o cârte, nici un ziar. Le-a cumpă
rat pe toate de-a lungul vieții sale de muncitor. 
Biblioteca lui reprezintă — de ce nu ? — o po
sibilă definiție a Calității Vieții ?

DESCRIERE DUPĂ NATURĂ

0 FAMILIE DE MUNCITORI

Stroiuleasa Die. născut la 22 dec. 1947 In 
Curtis oara, județul Olt. Aldea Maria, născută in 

? Merisani. județul Argeș, la 25 iulie 1958. Anun- 
doi operatori chimisti la instalația Olefine II fin 
Piroliza I Pi test L

Copilăria lor a fost aproape la fel. Satele in 
care au crescut sint despărțite de 100 dp km si 
apropiate de 2 000 de ani petrecut! in aceeași 
lege, sub imperiul acelorași datini, obiceiuri si 
prinripii de existentă morală si materială. în 
perimetrul acestor date intilnirea lor pare fi
rească si desprinsă de intimplare. El avea 29 de 
ani. făcuse armata la grăniceri, terminase școa
la de maiștri si trăia cu pidoarele ne pămint. 
Era destul de matur să tină hățurile vieții în 
mină si destul de tînăr să poată ride din dnd 
în cind cu poftă, din toată inima.

Măria era mai tinără. Abia terminase liceul 
Industrial de chimie si ratase la numai cîteva 
sutimi intrarea la facultatea de farmacie. Fată 
de la tară, fără meditații cu universitari si fără 
tomuri cartonate in biblioteca personală. Dar 
fată de la tară, cu profil moral sănătos, fără re
fulări de cafenea si false tristeți iremediabile. 
Ambiția ei era să demonstreze acum că poate 
să lucreze intr-o instalație complexă, pe un post 
dificil, si Intr-un an a reușit să devină un mo
del viu de operator chimist-femeie.

Poza lor stă la gazeta de perete a secției ușor 
Îngălbenită de soarele acestei primăveri sănă
toase. Două destine, doi oameni vii si un crim- 
pei din viata lor. Două arene colosale în care se 
trăiește dnstit. nu se joacă teatru : munca si 
căminul. O familie de muncitori care ilustrează 
sensul existentei contemporane.
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fată unui moment de cumpănă, că nu si-a pier
dut firea si nu si-a trădat profesia.

Dintr-o gravă si responsabilă conștiință a 
chemării mundi se deschide poarta vieții. Si-o 
gură de rai iși face loc in vis. Ne rămine și 
această calitate fantastică de a trăi și dincolo 
de realitatea pragmatică, In lumea idealului, in 
lumea speranței.

La data cind acest reportai vede lumina ti
parului. cei doi colegi ai mei au primit poate 
o casă nouă, un apartament din fondul de stat 
într-un cartier din vecinătatea combinatului. 
La ceasul dnd scriam aceste rindurî însă. încă 
mai visau lurid : și va avea două camere mari 
si luminoase, si va fi „confort unu", si va avea 
faianță albă la baie si țevi ludtoare. si vom 
pune mobila asa.... si...

Miros proaspăt de var și zugrăveală nouă. 
Calc peste un linoleum neobișnuit de moale, 
cimentul din hol a fost acoperit de un strat de 
burete, „copiii sînt mici ar putea să răcească 
zbenguindu-se prin casă". Holul dă impresia 
unei verande, e mare si pereții imită cărămida 
în timp ce linoleumul seamănă cu un mozaic 
albastru si alb. Dintr-o cameră răzbat acordu
rile semnalului atit de iubit de copii : „1001 de 
seri". Nu-i deranjăm. Gazda mă invită în su
fragerie. E o liniște plăcută care te inundă 
poate din cauza armoniei, poate pentru că cei 
mici sînt absorbiți >de năzdrăvăniile ursulețului 
de pe ecran. Mă așez într-un fotoliu, gazda în 
celălalt. Stăm de vorbă. Lingă mine în bibliotecă 
se înșiră vreo trei sute de volume : o bună 
parte din seria Bibliotecii pentru toți, Romanul 
de dragoste. Romanul secolului XX. cîteva cărți 
de specialitate, toate avind amprenta lecturii. Nu 
sint prăfuite obiecte de decor. Pe masă. într-o 
vază cîteva fire de garoafă plăpînde în acest 
început de primăvară. în fata mea pe peretele 
crem, „o dimineață proaspătă de munte". Mi se 
spune că fratele gazdei pictează în orele libere.

Abandonați de ursuleț, copiii năvălesc în ca
meră și armonia rămine totuși. Rămine pentru 
că zugrăveala a fost aleasă potrivit cu tapiseria 
verde a mobilei, pentru că cele cîteva bibelouri 
nu incarcă vitrina și covorul se contopește cu 
furnirul cafeniu... Copiii mă cheamă să le văd 
jucăriile. în camera lor ordinea nu prea exem
plară o neliniștește pe gazdă si o face să se 
scuze, dar copiii sint fericiți să-și arate como
rile : un camion, masinute. acuarele... Mă uit in 
jur. Mobila e simplă, oricind se poate schimba 
poziția mesei, a paturilor, a scaunelor, totul la 
sugestia stăpînilor acestui loc tabu. Ei au cerut 
ca pereții să fie verzi si au făgăduit să nu-i 
mai picteze cu creioane colorate. De aid se 
poate ajunge in balcon de unde se vede toată 
pădurea Trivale — imensitate de rivnită sănă
tate. Perdeaua e lăsată în dormitorul mic. aran
jat cu gust, mingiiat de lumina estompată a ve- 
iozei. O canapea, un dulap, o noptieră, o mă
suță. două scaune scunde...

Desigur nimic nu poate fi mai simplu 
decît o locuință, decît obiectele mari și mă
runte care se găsesc în orice casă, alcătuind îm
preună ceea ce se cheamă universul casnic, 
căminul unor oameni de astăzi, neavînd altă 
pretenție decît aceea de a trăi dnstit o fericire 
cotidiană, cu încredere în ziua, si-n anul, sl-n 
secolul care bat la usă. Locuința mecanicului 
Postelnicu Marin si a soției sale Octavia și a 
celor trei băieți ai lor. Ovidiu. Marcel si Lucian, 
in care am fost oaspete un ceas, nu este un caz 
unic. Dimpotrivă, ea reprezintă un adevăr mul
tiplicat de milioane de ori. într-o imensitate de 
nuanțe în viata mundtorilor acestei țări.

DIALOG CU UN MUNCITOR

— Cum ti se pare munca ? l-am întrebat pe 
Găntoi Ion.

— Nu e foarte grea. Din punct de vedere fi
zic te solicită destul de puțin dar pretinde mul
tă concentrație psihică, multă atentie. Si răs
pundere foarte mare.

— Lucrezi de mult aici ?
— De zece ani. de cînd s-a pornit instalația.

filmf j
Viețile oamenilor celebri constituie 

subiectul a numeroase filme plăcute, 
perfect mediocre, pe care sentimen
tul de dragoste și intenția omagială, 
cu care sint făcute, le motivează in- 
tr-o anumită măsură. Sentimentul și 
intenția duc la realizarea unor părți 
emoționante, comunicate si receptate 
de public cu căldură. Consistenta lor 
rămine insă defectuoasă, cantitatea de 
informații ce alcătuiește desfășurarea 
lor nefiind suficientă pentru flacăra 
fierbinte ce trebuie aprinsă in con
știința fiecărui spectator. „Roman- 
tarea" vieții unei celebrități este o 
abordare riscantă care cere atentie și 
severitate in selectarea faptelor, pe 
lingă sentimentul de dragoste și ve
nerație cu care se procedează la în
șiruirea lor. Informațiile, transmise in 
scenete admirabile, cu replici deveni
te memoriale, nu sînt întotdeauna 
cheia potrivită pentru a deschide lu
mea de idei si idealuri ce a însufle
țit existenta unui erou ce s-a dove
dit in timp a fi geniu. Cu filmul 
Aurel Vlaicu, Mircea Drăgan (regie) 
și Eugenia Busuioceanu (scenariu) nu 
sînt străini de dificultățile ridicate de 
un astfel de subiect. In carnetul-pro- 
gram scenarista mărturisește că „e- 
xistau cîtiva sceptici care susțineau că 
un asemenea film nu se poate face. 
Si acum, iată-1 așteptînd confruntarea 
cu dumneavoastră. Spectatorii...". 
Spectatorii nu sint însă sceptici, ci 
severi, ei așteaptă întotdeauna fru
mosul. plinul, „mărul în floare, cîn- 
tarea și aurul".

Deschiderea filmului este splendidă, 
cu un cor bărbătesc, plin de accente 
grave. în folosirea versurilor poeziei 
lui Octavian Goga, La noi (muzica : 
Theodor Grigoriu). Retribuirea rolului 
principal lui Gabriel Oseciuc este in-

Simbolul 
sburătorului 

spirată. iar machiajul (remarcabil ma
chiajul in acest film, semnat de Ana 
Stan) face erou) foarte apropiat spec
tatorului, prin asemănarea ce o impune 
cu figura cunoscută din manualele șco
lare, incă din primii ani de școală. A- 
cest film, mărturisește scenarista, „este 
o datorie patriotică", dar, așa cum se 
știe, datoria patriotică, atunci cind 
este vorba de o operă de artă, nu tre
buie să neglijeze datoria estetică. I se 
poate reproșa scenariului dialogul prea 
didacticist, evoluind in „citate", fapt 
ce s-ar putea datora populării acestui 
film cu figuri de oameni de seamă 
ai epocii : Octavian Goga. Șt. O. Io
sif, Ilarie Chendi, Spiru Haret ș.a. 
Chiar și interpretii (elită actoricească) 
suferă de influente declamatorii ce 
depășesc austeritatea (eventual căuta
tă) și trec in gLacialitate. Distincția 
doamnei Prim-Ministru este adesea o 
seacă înțepenire (Ioana Drăgan). Une
ori trucajele sînt evidente. Mediul ță
rănesc transilvan, aspectele distracții
lor studențești din bodegile miinche- 
neze. atmosfera epocii — costume, a- 
titudine și culoare, mai ales culoare — 
sînt bine surprinse. Printre cele mai 
frumoase scene ale filmului remarcăm 
cele realizate cu muncitorii în atelie
rul în care Aurel Vlaicu își constru
iește aeroplanul. Eroul, acest repre
zentant temerar al neamului, care a 
încercat să treacă munții in zbor, cu 
aripi plămădite din iubire pentru ști
ință și tară, rămine un simbol al ideii 
de libertate și universalitate. Filmul 
încearcă doar această performanță.

Corina Cristea

Realizatorul ultimului telerecital. 
Constantin Paraschivescu, a avut i- 
deea excelentă de a invita în emisie 
un actor strălucit de teatru și de film 
care, paradoxal, este încă prea puțin 
sau mai puțin știut (ca nume), decît 
alții, de marele public: Vasile Nițules- 
cu. Actor de geniu și om cu înalte în
sușiri, Vasile Nițulescu este deopotri
vă de stimat și de iubit în lumea tea
trului, ca și in afara ei, insă marea 
sa modestie care exclude „regia" suc
cesului explică paradoxul și astfel el 
poate fi arătat oricind cu degetul pe 
stradă de admiratori care nu știu cum 
îl cheamă, dar l-au aplaudat în „Azi
lul de noapte" sau în „Tănase Sca
tiu" și-l numesc cu numele persona
jelor interpretate. Se poate spune că 
un asemenea artist nici nu-și poate 
dori mai mult, că „intrarea" lui în rol 
se dovedește astfel absolută, totuși 
prezentarea lui pe cea mai mare „sce
nă" a țării a fost mai mult decît bi
nevenită. Actorul, ilustrat cu strălu
cire de secvențe din piesele și filmele 
în care a jucat, a acceptat de data 
aceasta pentru o oră să fie și Va
sile Nițulescu, un om blind, fără „or
goliile" meseriei, iubitor înnăscut de 
poezie, el însuși un poet care nu pu
blică din timiditate, inteligent și bun, 
stînjenit parcă de privirile noastre. 
L-am cunoscut și sînt mîndru de asta.

★
Treî prieteni, doi băieți șl o fată, 

el electroniști și ea fiziciană, unul 
dintre ei fost sportiv de performanță, 
altul pasionat de vioară, iată, s-ar pu
tea crede, trei personaje ale unei 
piese, de ce nu ? romantice. Nicide
cum. Sînt trei eroi al „însemnărilor" 
de duminică ale poetului George Țăr- 
nea, de cîtva timp prezent pe micul 
ecran cu reportaje, pe care i-a descope-

Artă
performanță

rit în ipostaza de inventatori la 
I.P.R.S. Băneasa, acolo unde aceștia 
lucrează. întrebările și comenta
riu] poetului nu au făcut decît să su
gereze cu discreție, într-o după amiază 
liniștită a unei duminici, că în preaj
ma noastră există oameni pentru care 
fiecare clipă contează, fie că ea este 
trăită în încordarea savantă din fața 
calculelor complicate, fie pe un teren 
de tenis, fie în fața unei partituri. Oa
meni care pot fi oricind și eroii unei 
piese romantice, nu ?

★
Piesele lui Iosif Naghiu, un drama

turg care a început prin a fi poet, au 
suscitat interesul nostru mai mult prin 
volutele morale ale personajelor și 
mai puțin prin acțiunea propriu-zisă, 
Poetul-dramaturg sau dramaturgul- 
p,oet — cum să-i spunem ? — este Im
presionat de incertitudinile morale ale 
personajelor sale, de obsesia vinovă
ției acestora, fără a fi totuși un mo
ralist justițiar care să le acuze sau 
să le absolve în numele legii. De a- 
ceea, personajele sale iși resimt vi
novăția cu candoare, confesîndu-se 
pentru a se purifica șl nu pentru a 
se autodistruge. In acest sens, Va
liza cu fluturi, în interpretarea exce
lentă a Valeriei Seciu, a lui Ion Ma
rinescu și a lui Ovidiu Iuliu Moldo
van (regia : Sanda Mânu), prezentată 
marți In cadrul teatrului TV, consti
tuie un exemplu elocvent pentru in
tențiile și talentul lui Iosif Naghiu, 
pentru care poezia mu dispare nici 
chiar în cele mai dramatice momente 
ale adevărului, cum nu a dispărut, to
tuși, nici din viața lui.

Iulian Neacșu



calitatea vieții
— Ce categorie ai 7
— A 6-a.
— Cit cîștigi 7
— Destul. în medie 2 200 de lei pe lună. Dar 

să știti că nu e de aiuns să ai bani. Trebuie să 
ai si ce face cu ei. să găsești in magazine ce-ti 
trebuie și ce-ți place. Ce folos să ai buzunarul 
doldora de bani dacă după ce stai un ceas la 
rînd vinzătoarea, nervoasă (ostenită poate, că 
e și ea om !) se uită la tine... nu știu cum ' ! 
Cind nu se intimplă nici unul din aceste neca
zuri viața e frumoasă. Și destul de des e fru
moasă.

— Ești căsătorit 7
— Da.
— Copii 7
— Vor veni.
— Ce ti se pare că definește viata ta 7

Spini Oiintilâ : „Tehnologie"

ion lică vulpești

itâ.

DUMITRU BÂLÂEȚ

btrarea ia vocale

ică Blojan trecea prin inima satului, 
dimineața cind soarele (e aprindea din 
el însori și tacepea să ee verse, cum 
avea el obiceiul să spână : ..Hai. bă. 
frate, bă. bai că se aprinde soarele din

ei tasuși și se varsă*,  zicea pe la porp eu noap
tea in cap si pleca la cimp.

Trecea pnn inima satului și după el Rinca. 
nei’astă-sa. fi ducea geamantanul in cap » căl
ea mor. nesigur, ae legăna parcă. Vică vruaese
să zică ceva, dar trebuia să se Întoarcă și In 
întoarcere*  asta știa că trebuie să dea cu ochii 
de cel puțin do-, trei oamem. Oamenii ieșiseră 
la portL Stăteau ca stfipu. petrecndu-L Așa că 
V-că nu se mm in lor sue. nu-i mai zisese nimic

Desene da Sobin Ștetânuță

e

neveaei. care Si înghițise graiul Mersese cu pri
virile m ptoint. catenae coasta TonghiranUor 
și o taoae spre șoaea.

Coenii soaa că Vkă pleacă, știau, dar nu-si 
păleau închipui cum va fi plecarea hn Vică. 
Șuaa că a spuseje chiar el hc Dorică. după 
aderare. Beau pe sală la Floncă țuică, stăteau 
reremau , luna honma rasie broboane de su
doare pe fruntea hd Vică. Dorică h văzuse de 
zioa. ia scoală unde se Unme adunarea dar acum 
se mira cum străluceau ele. broboanele, și stau

— Viata mea este alcătuită din multele «i 
măruntele lucruri de zi cu zL Nici unul insă 
lipsit de importantă.

— Ce pasiuni ai 7
— Lectura, sportul...
— Ți le poți satisface 7
— Da. Citesc mult. Am destul timp pentru 

asta. Pînă de curind am făcut sport de perfor
manță. Am jucat rugbi intr-o echipă de Divi
zia B. Unii spun că am jucat bine. Și acum 
mai fac mișcare, ridic haltere, lucrez la sală... 
îmi plac și călătoriile. Mai ales cu turneele 
sportive am văzut destule oiașe.

— Ce studii ai ?
— Liceul industrial, Școala de maiștri. Lucrez 

Insă pe post de operator de tablou.
— Te deranjează asta 7
— Nu. Acesta este sensul viitorului. Muncito

rul va trebui să aibă o pregătire teoretică so
lidă, să fie apt pentru o eventuală policalificare. 
Ziua de mîine nu mă va găsi nepregătit.

— Te gîndești la ziua de miine 7
— Orice om se gîndește.
— Ce crezi că definește viața contemporană 7
— Orice ai face astăzi nu poți exclude din 

noțiunea de viață omenească două lucruri : vi
teza și tehnicitatea. Totul se petrece din ce în 
ce mai repede. Deplasarea, schimbările, chiar și 
moda, se petrec mai iute. Nu-mi este deloc in
diferent faptul că pot ajunge de la Pitești la 
Iași în numai cîteva ore. Tehnica și implicit vi
teza care o însoțește au schimbat calitativ viața 
omului.

— Ce crezi că-și dorește muncitorul de as
tăzi ?

— în primul rînd își dorește liniște. Nu vrea 
zgomote, stress, poluare. Vrea o viață liniștită, 
curată și naturală.

— Dar din punct de vedere material ?
— Fiecare om vrea obiecte trainice și fru

moase, îmbrăcăminte, mobilă, obiecte casnice, 
într-un cuvînt vrea confort. Și mai vrea ceva : 
să găsească sortimente diversificate care să-i 
satisfacă nevoia de libertate, de alegere, de op
țiune. Acestea sînt năzuințele materiale zilnic 
împlinite pentru un muncitor român.

în sens mai larg, ca idealuri de o viață rămîn 
după părerea mea apartamentul proprietate 
personală și autoturismul.

— Ce crezi că va înrîuri caracterul vieții In 
viitor 7

— Pacea. Omul vrea siguranța vieții lui și a 
copiilor lui. Nu mai poate suferi deasupra ca
pului fotografia bombei atomice și a apocalipsei. 
Dar asta n-o vrea numai muncitorul român. Ni
meni nu poate accepta nebunia unei bombe cu 
neutroni.

ÎN MIJLOCUL LUMII

Omul a încetat de mult să depindă numai de 
natură și de sine, cerințele calitative ale vieții 
sale l-au determinat să abandoneze un anumit 
tip de libertate individuală, gregară și superfi
cială, și să se integreze unui ansamblu com
plex structurat pe un alt tip de libertate, pe 
anumite criterii de calitate, cantitate, de cerințe 
și disponibilități definite în contextul colectivi
tății, dacă vreți, prin extindere de domeniu, in 
contextul omenirii.

tura și rezultatele acesteia. Astăzi mai matt 
decit oricind. din fragedă prtmae pini la anii 
senectuții, omul există continuu intre graniței*  
activității utile

Munca prezentului este temeha aoBdâ a vii
torului. in timp ce viitonil este • componentă 
esențială a calității nețxi prezente- O cnte con
tate care ar gind. cu precădere tetiospectrv, 
care și-ar încropi existența spirituală mwnai dm 
analiză, care s-ar apleca aproape exclusiv asu
pra trecutului neglijind programatic viitorul, vi
ziunea prospectivă. ar fi o colectivitate con
damnată. Timpul ar însemna pentru ea numai 
ceasurile care o conduc la degenerare. Ar fi o 
colectivitate închisă pentru care singurele schim
buri s-ar petrece in interiorul mocjii.

Mi se pare deci cu totul firesc să drcum- 
scriem problema calității vieții unei determinări 
politice esențiale pentru societatea noastră și 
anume aceleia a investigațiilor prospective și 
planificării in principalele direcții ale existenței 
materiale, sociale și umane. Un viitor proiectat 
in linii mari conferă un plus de siguranță vieții 
prezente. Planificarea sccialistă asigură idealuri 
și repere cu influență intimă pentru ceea ce 
numim cu un termen generic și de maximă ac
tualitate : Calitatea Vieții.

N. Stoicescu 
Andrei Lenard

N1C0LAE DiACONU

Siit toate altfel, 
stai iitr-e liHiii

Acesta, ung*  ca oa weo so piară - 
Hrânăad ca nota ntoc uops

VIOREL VARGA

Tineri sintem
Tineri sintem si țara ne tăia ia iobâa. 
Ofrande oducem, datini ne (ia ca cSa baladă
Inima noasfeă bale in ritaaai jpintkoi, 
b ritmai grinetor inâkăm cabane de sbvd.

EUGEN EVU

Fulger neîntrerupt
Fulger neîntrerupt patria 
curge prin vinele cehii ce-o cintă 
vulturi limpezi lovind cu singele 
prin viscolin de cuvinte

Mari jerbe i ocrotesc inima 
izvorind din mulțimi, pentru sine 
poetul e doar văzduh ;
nimeni nu o fost iertai de tâcere 
in numele mumei sale
Lumina.

radio

S-au nins cu zăpezi parfumate deli- 
catil piersici si vișinii pitici. înfaldu- 
ratii caisi si umilii corcoduși, prunii 
cei nebuni si cireșii dulci, si fiecare 
boboc trecut în floare ne-a prins în 
suflet un dor negrăit Ne-au ametit 
magnoliile si dulcele miros al zambi
lelor ne-a scos din primăvară prime
niți si luminați la chip. în aprilie cînd 
cucul ne pindeste numai din dreapta 

» cu sufletul /Dlin de bogății si neste
mate (să ne meargă bine tot anul) pen
tru a-si cin ta de dragoste, in aprilie 
cînd privighetoarea arde în țârii numai 
prin cîntec văzută, in aprilie cind griul 
și secara și orzul si toate cele cite sînt 
zic despre sămînta pusă cu eîndul la 
rod. în aprilie, spun, lumea-si cîntă ea 
Însăși vechile povesti ale soarelui-ră- 
sare si ale eternității prin repetabili
tate ciclică.

Aprilie îsi cîntă imnul regenerării si 
al împlinirii. Imn al încrederii si al 
optimismului, al speranței noastre in 
coate cite sînt pentru că sînt si pentru 
că vor mai fi.

Nici nu se putea lună mai elină decit 
aprilie ca omul să împlinească ar
monia naturii cu cele de el petrecute. 
Luna înfrumusețării orașelor si comu
nelor patriei noastre, lună a hărniciei 
sl a asigurării unui cadru cit mai plă
cut ochiului stîrnind îneîntare si odih
nă. ai pasului plimbat printre frumu
seți ca printre lucruri cunoscute, apri
lie ne-a adus semnele primăverii de 
pe meleaguri diverse sub forma eveni-

V _______

Aprilie
menteior Intrate în cotidian, nîantare 
de arbuști, punere de flori, ingriiiri d« 
spatii verzi. întrețineri de clădiri sau 
construcția altora^ Si dacă In aceste 
zile ale lunii aprilie veți fi auzit La 
radio (la emisiunea de dimineață .ja- 
dioprogramul orele dimineții", la Drinz 
„de la 1 la 3“. La „orele serii*,  sau la 
cluburile de 1a oca 3. sau la emisiunile 
de reportai) în mai multe rinduri sin
tagma „oraș al florilor*,  ea nu a fost 
un tic reportericesc ci a consemnat 
marea ambiție a fiecărui colt de tară 
de a deveni un imens Dare creat de oa
meni pentru oameni. Este ambiția fru
moasă. necesară a omului de a-si face 
viată plăcută si Incîntâtoare cind na- 
tura-1 a iută si hărnicia-i stă La inde- 
mînă.

Realizatorii programelor din această 
lună au consemnat cu o ritmicitate si 
o emoționantă discreție a poeziei lu
crurilor. fapte ale oamenilor muncii 
chemați in întreceri, chemind in Între
cere. ca un răspuns al conștientizării 
raportului între bine si mai bine.

După o lună a tumultului si eferves
centei. omul si natura intră in mai 
sedimentînd si asezlnd ordine si echi
libru. garanție a succeselor viitoare. De 
la spectaculos la obișnuit există Încre
derea si egalul mers al datoriei lmDli- 
nite. în mai vom binecuvinta ninsoarea 
pierdută si trecerea florii In fruct.

Constantin Stan

ne— jale.
Vică ae chinuia ai pară liniștit. dar nu putea 

pentru că nu era. Misă d cu greu capul, se uita 
nu mult ia părr.InL dar ofta, trăgea fumul adine 
pană i-ar C tnmi ta călrfie și vorbea rar, 
oterX Dorică era ..-.H:t ta e-L dar starea celui
lalt C făcea și pe el să-l privească des. să-i pă
trundă ta suflet, să fie mai atent

At_x3 aflase Dorică de la Vică :
— Am 13 ani. Dorică. de dnd s-a început co

operativizarea ta satul ăsta. în *81  am cărat piatră 
cu spinarea să fac drumul. Din "81 am bătut ta 
Ceeaie fca-.neată ulițele să scol oamenii la lu
cru. Și Pap sculat p:nă n-au mai așteptat sâ-i 
stng. Se sculau singuri și plecau la muncă. Dar 
ev tot treceam pe la porti și dam cite o gură, asa 
to abi cei ș se tavățaseră și ei. Și după 15 ani 
mte_ Se oprise aia pentru că Florică se uitase 
spre poartă. Strigase aneva. Apoi Vică inche-

— Dar plec «ta sat. Dortcă. să știL Poimiine 
(tmir.eată nri a-a dos urma. Florică spusese, și 
pottBitne c_m:oeață Vică Blojan fusese petrecut 
de tot satnL

Pini la aaaea mai aveau de urcat un deal, apoi 
de eoborit tacă o coastă. Cind ieși din sat se în
toarse spre nevastă și-i văzu ochii mari și negri 
rai □ priveau de sub streașină largă a geaman- 
tasr. ■*.  Ac fi încercai să-’ mai zacă. dar fi cu
noștea bine. Cu Vtcă nu era de glumit. H oțărî - 
rea lai na trebuia nesocotită. Si totuși, cind el 
se rutaarse ea fi văzu ta ochi o licărire blinda, 
tadertă. E se uita dincolo, peste capul ei cu 
geamantanul si zise :

?- Astr < aiul nostru. Rin co 7
— Satul nostru. Vică. după cum știi.
— Si asta-i via ce-am pus-o eu cu brigada în 

•87?

Ingeniozitatea 
artistului

Denumindu-și sculpturile „monoxi
le*.  sculptorul") a vrut poate să ne 
sugereze famul că o formă inițială, ce 
poate fi asimilată unui arhetipalic mo- 
deL oferă multiple posibilități de me
tamorfozare in spațiu prin transfor
marea întregului in subansambluri de
rivate. Problema estetică pe care și-o 
pune artistul s-ar Dărea că s-ar pu
tea reduce, la o Primă vedere, la 3 
problemă de logică artistică. într-a- 
devăr. este surprinzător să con sta ti că 
orice prezentă in spațiu a unui obiect 
multidimensional si articulat complex, 
este reductibilă la o matrice origina
ră. La o prezentă, la o schemă, la un 
volum conceput evident de artist a- 
tit ca un terminus ante-quem cit si 
ca un terminus post-quem ca să ne 
exprimăm in termenii istoricilor. în
tre aceste două limite sculpturile Iui 
Octavian Olana isi dezvoltă o istorie 
proprie a lor care este aceea a in
trării formei intr-un alt raport cu spa
țiul si ca atare a obținerii unui alt 
efect vizual, a unei alte impresii pe 
retină, a transmiterii unei alte emo
ții. Octavian Olariu reușind să dea 
deplină coerentă procesului de deri
vare a figurilor a reușit să gradeze 
si ansamblul de senzații încercat de 
orivitor. Antrenat intr-un ioc al ima
ginației. acesta încearcă voluptatea 
descoperirii unei noi posibilități de 
modificare a aspectului sculpturilor 
fie. am spune. Pe cale progresivă — 
prin îndepărtarea deci de ..matrice" —. 
fie regresivi — prin apropiere.

Dar ee reprezintă, in fond, aceste 
forme de bază, aceste matrici. aceste 
„monoxile" ale artistului 7 în linii 
mari pot fi definite ca obiecte făcind 
parte dintr-un repertoriu bogat de 
forme acreditate de o îndelungată

— Asta e Vică, via șl livada șl grădina și 
toate.

— Și eu am crezut că sînt ale mele, șl acum 
nu mai sint și de-aia fug de ele nu-i așa 7

— Ba ale tale, că tu le-ai pus cu oamenii și ale 
oamenilor că ei le-au pus cu tine, Vică și nu în
țeleg de ce pled tu pe șantier, unde n-ai fost 
niciodată și nu rămii unde te-ai pomenit și unde 
ți-e drag.

— Am să fac și acolo o brigadă și am să ridic 
blocuri și am să te iau și pe tine La oraș că aici 
nu mai e de stat.

Și plecaseră mai departe. Se apropiau de 
coasta pe care trebuiau să coboare și Vică iar se 
mai întoarse o dată și iar se mai legă intre ei o 
discuție. Zise Vică cu glas scăzut :

— Uite nu se mai vede satul. La care Rinca 
răspunse :

— Nu se mal vede. Și mai departe :
— Nid sediul, nid grădina, nid livada, nimic.
— Nimic. Dacă tu vrei să nu mai vezi nimic 

dintr-o muncă de 15 ani.
— Nu vreau eu. Rinco, nu ți-am spus 7
— De dne. Vică 7 Cine te scoate din sat afa-ră 7
— Primarul ăsta nou, care-1 aduse unul mare 

și ațiță lumea împotriva mea să-și pună omul 
lui.

— Dar nu înțelegi, omule, că s-au găsit trei 
neisprăviți care știi ce-au zis și tu ai luat-o de 
bună și te-ai repezit și ai spus că nu mai ai ne
voie de brigadă 7

— Ba înțeleg, că doar eu am zis că poate lu
mea crede că m-am îmbuibat și poate n-ar fi 
rău să dau locul altuia și primarul a luat-o și el 
de bună și cum vrea să-și bage omul, a zis că 
sigur e bine și ăia trei ai lui Coteț au strigat că 
așa e și cind a fost la vot s-au ridicat mai multe 
miini împotriva mea. Dar fie și așa, nu-mi 
pasă... Stai să mă mai uit o dată spre sat și să 
aștepți scrisoare peste trei zile că-ți spun cum 
m-am aranjat

Se pregăteau să coboare cînd spre ei urca 
tractorul trăgind din greu remorca cu stropitori. 
Tractorul s-a oprit, s-a oprit și Vică Blojan cu 
Rinca și s-au uitat unii la alții : stropitorii de 
sus. iar Vică de jos și n-au zis nici unul nimic. 
Tractorul n-a pornit, motorul murise, iar Vică o 
împinsese pe Rinca înainte și plecase și el după 
ea, ducînd în ceafă privirile care-1 ardeau ale 
oamenilor din remorcă.

Atunci strigase cineva, nu știa cine :
— Pleci Vică 7 De ce pleci, Vică 7
Și Vică se întorsese și luase geamantanul de la 

Rinca și-l aruncase in remorcă, apoi o urcase 
pe Rinca și sărise și el și nu mai știe precis din 
ce cauză ii cădeau din ochi cîteva boabe de la
crimi. Știa doar că Din Olaru, care strigase la el 
zisese din nou :

— Hai, bă. frate, bă. dă drumul calului că se 
aprinde soarele din el însuși și începe să se 
verse.

Și rîseseră toți.

Un reporter al antichității
Urmare din pag. ■ 3-<i

ressri. nid arcaș priceput, nici ostaș cu 
arme grele [_] Nu puteam nici să tal 
lemne din pădure sau să sap un șanț, 
nici să cosesc fin dintr-o poiană dușma
nă. deoarece mereu m-as fi speriat. Nu 
puteam nid să construiesc un cort sau 
lucrări de intăritură, așa cum desigur 
fac unii oameni de serviciu ai armatei, 
care urmează lagărele Fiind nefolositor 
la toate aceste*,  am ajuns la niște oa
meni întreprinzători, care nu aveau ră
gazul si asculte cuvtatărL d erau agi
tau si tulburat! ea niște nd de curse pe 
hipodrom. înainte de plecare, nerăbdători 
să treacă vremea. cai pe care rivna și 
Înfocarea fi fac să lovească pămintul cu 
copitele. Acolo. la d. puteai să vezi peste 
ț”" săbii, p'atoae lănci. toate locurile fi
ind pline de rai. arme și oameni Înar
mați. în mijlocul atitor oameni deosebiți, 
eu singur mă înfățișam grozav de nepă
sător. un spectator foarte pașnic al răz- 
bn<alui. neputincios trup. înaintat in 
virstă. om care nu purta sceptrul de aur 
și nid panglicuțele sfinte ale vreunui zeu 
care venise pe drumul unde-1 mina ne
voia ta tabăra ostășească, pentru a cere 
slobozirea fiicei sale, d veneam doritor 
de a vedea oameni luptind unit pentru 
rtăpinir*  și putere, iar alții pentru liber
tate și patrie [*uM.  ns.] (ta legătură cu 
l>oa Chryssostomus, ar mal fi de adău
gat faptul că. reintorcindu-se la Roma eu 
numai patru ani înaintea campaniei lui 
Traian ta Dada, devine unul dintre sfet
nicii acestuia, de unde și o presupunere re
lativ plauzibilă, lndtantă cu siguranță : să 
se fi folosit Traian de informațiile sale 7).

muzică^

Herodot, omul care și-a întrecut predecesorii 
șl contemporanii, își consumă zilele de dru
meție în Pontul Euxin, pe cînd întregul spațiu 
carpato-dunărean-pontlc trăiește din plin cea 
de-a doua epocă a fierului — Latine — înce
pută de la anul 7W I^.n.. pentru » ține pină 
la începutul celui'"de-aT doilea secol a! erei 
prezente, mai exact pînă in anul 106. cind Dacia 
este transformată în provincie romană și întră 
direct in orinduirea sclavagistă propriu-zisă. - 
Părâsindu-și la Apolîonia triera „cu obraji ro
șii", peregrinul nostru merge per pedes pînă 
dincolo de Bosfor, pe țărmul Mării de Marmara, 
la Peri th. Și apoi :

Cînd s-a Întors în patrie, faimosul că
lător nu împlinise încă douăzeci si opt de 
ani. căci abia la virsta aceasta, in anul 
primei olimpiade, adică la 456 î.e.n.. și-a 
citit istoria la Jocurile Olimpice (Jules 
Verne).

Alții ii vor urma, pe aceleași meleaguri pe 
care părintele istoriei, in urmă cu douăzeci și 
patru de secole, ii intiînise pe geți, CEI MAI 
VITEJI. CEI MAI DREPȚI DINTRE TRACI. 
Căci dincolo de toate năvălirile și presiunile 
exercitate, substratul autohton de sursă tracă — 
In spațiul carpato-dunărean-pontic — se men
ține ferm, aslgurîndu-și continuitatea.

„Noi. românii, trăind pe pămintul locuit, 
muncit și apărat odinioară de un mare 
popor, de oameni viteji și drepți, dorim 
să facem totul pentru ca în această zonă 
geografică, in Europa și in întreaga lume 
să domnească pacea și cooperarea fră
țească. bunăstarea și fericirea popoare
lor" (NICOLAE CEAUȘESCU — din Me
sajul adresat celui de al doilea Congres 
internațional de tracologie — 1976).

Un spectacol
eveniment

practică meșteșugărească, de o înde
lungată tradiție a dvilizatiei lemnului. 
A produce doar variante mai mult sau 
mai puțin evoluate sau subtilizate ale 
lor. i se pare artistului o operație 
inutilă si de aceea, credem, el a ales 
calea mult mat dificilă a studierii a- 
celor modalități de Păstrare nealtera
tă de către obiectul artistic al sensu
lui originar, de la care fantezia ar
tistului să poată pleca si să se poată 
reîntoarce precum la un izvor viu. 
Gradul de ingeniozitate al formelor 
lui Olariu trebuie, desigur, apreciat — 
si mă raliez in acest sens observației 
colegului Mihai Drișcu. autorul perti
nentei Drefete a catalogului expoziției 
— in funcție de concepția ce a stat 
la baza actului insusi al demersului 
creator, in sensul său concret, ope
rativ : indiferent de complexitatea 
formei sau a formelor derivate, sculp
torul a căutat să reducă oină la un 
minimum posibil pierderile de mate
rial inevitabile prin cioplire. Se pune 
astfel mult mai clar în valoare fap
tul că unei forme i se pot găsi o mul
titudine de componente deduse, fapt 
care face automat ca simbolul oe care 
ii întruchipează să se multiplice tn 
altele ce sint. in final, verigile unui 
Lanț continuu. „Monoxilele" lui Octa
vian Olariu sint rodul unei meditații 
artistice temeinice. Ele ilustrează din 
plin ideea că ingeniozitatea nu se e- 
xercită in gol decit dacă este susți
nută de un spirit de rigoare.

Grigore Arbore
•) Octavian Olariu. „Monoxile", Ga

leria „Simeza". aprilie—mai.

în Veneția Începutului de secol al 
șaptesprezeceiea, zumzăind de madri
gale, de cintece ă capei la, de casca
dele stilului concertata, melodramele 
lui Monteverdi (altminteri profund sa
cerdot și slujitor al marilor idei) în
cercau să cuprindă tot ce publicul as
culta cu plăcere, recitative vorbite și 
cintate, coruri și dansuri, ritornele 
cîntate de orchestra care nu mai avea 
numai rol de susținere a vocii. Natu- 
raleței scrierilor sale, care lăsau me
lodia să picure flexibil pe metrul poe
tic, se datorează schimbarea de direc
ție din opera italiană. Muzica deve
nea un mare spectacol sortit să placă 
tuturor iubitorilor de acțiune și de 
mișcare muzicală ; finele urzeli poli
fonice lăsau locul clarității de ima
gini succedate vioi și contrastant. 
„L’Incoronazione di Poppea", operă 
într-un prolog șl două acte pe un li
bret de Busenello, este una dintre pri
mele lucrări prezentate într-un teatru 
unde se Intra cu plată ; prima operă 
cu subiect istoric și tot prima care 
cuprindea un interludiu comic, sîmbu- 
rele operei buffe de mai tîrzlu. Aceste 
„prime" calități sint o dovadă a mo
dernității scriiturii : deși la o vîrstă 
înaintată, Monteverdi continua să păs
treze □ extraordinară vioiciune a spi
ritului și să Inoveze.

Cum se reflectă această modernita
te in spectacolul prezentat luni 24 a- 
prilie in premieră la Conservator 7 
Din punct de vedere al intenției de 
spectacol, destul de puțin. Interpreții 
(cu excepția Domnișoarei și a Valetu
lui, in versiunea văzută de noi aceștia

fiind Viorel Nicolaescu și Anca Dimi- 
triu) se mișcă rigid, o rigiditate insu
ficient exploatată ca să fie voită. Ca
litățile deosebite ale vocilor sint um
brite de această realizare pe jumătate 
a intențiilor regizorale. Am asculta cu 
mai mare plăcere căldura glasului lui 
Valeriu Popescu dacă ar crea un Nero 
cu puțină ironie interioară ; acurate
țea interpretării lui Ottone (Vaier 
Turcu) ar fi avantajată de o exploa
tare gindită, nu numai in gesturi, a 
exagerărilor melodramei. Este remar
cabilă in schimb înțelegerea cu care 
Traian Țugulea. cu economie de mij
loace. il întrupează pe Seneca. Inter
pretele sînt in bună parte mai aproa
pe de realizare : Cristina Brich (Po
ppea) cîntă cu strălucire și limpezime, 
coordonind inteligent ambițiile rolu
lui : valoarea vocilor Ceciliei Crintea- 
nu și Luminiței Teleabă este susținu
tă de o cunoaștere completă a par
titurii. Lidia Costescu și Adriana Ale
xandru, precum și Doina Nicoară și 
Viorica Boncu intervin curat și alert.

Din fericire, linia etern viabilă a 
muzicii preclasice păstrează oricum 
„modernitatea" dorită de Monteverdi. 
Versiunea orchestrală datorată lui Lu
dovic Baci, prologul și intermezzo-ul 
orchestrate de Ovidiu Cucu slujesc pe 
deplin această capodoperă a istoriei 
muzicii. Prin strădania de a prezenta 
pentru prima dată In țara noastră a- 
ceastă lucrare deopotrivă fermecătoa
re și cu semnificații profunde, spec
tacolul de la Conservator rămine un 
eveniment.

Grete Tartler
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unoscut cercetător de istorie literară,

CAugustin Z. N. Pop este prețios in 
ambele înțelesuri ale cuvîntuluj : in 
calitate de neobosit scormonitor pe 
urmele marilor clasici, Eminescu și 

Creangă, și ca scriitor căruia-i plac vocabulele 
rare, ba chiar și sensurile cu totul particulare 
pe care li le împrumută. Unul dintre acestea 
este verbul a peripatetiza, pe care l-am întîlnit 
de două ori în recenta sa carte, Pe urmele lui 
Eminescu, Editura Sport-Turism, București, 1978.

înainte de a le reproduce în contextul lor, 
țin să precizez că această carte împlinește „cu 
asupră de măsură1', cum spunea Eminescu, ex
plorarea itinerariilor lui, de la naștere (1850, 
Botoșani), pină la deces (1889. București) tre- 
cînd prin toate domiciliile, din țară și din 
străinătăți, de-a lungul acestui periplu. Lucrul 
este de mare preț pentru inchinătorii Luceafă
rului poeziei noastre, care pot întreprinde ha- 
gialîcul cît mai complet, mai bogat chiar decit 
acela al drept-credincioșilor musulmani, reduși 
la triunghiul Mecca-Medina-Ierusalim. Aș re
comanda așadar cartea în primul rind colegu
lui nostru, academicianul Geo Bogza, care ne 
invită, la cele două date fatidice, respectiv 
15 ianuarie și 15 iunie, să depunem flori la 
statuia din grădina Ateneului.

înainte de a încerca să pătrundem sensul par
ticular pe care Augustin Z. N. Pop îl dă ver
bului a peripatetiza, voi preciza că vocabu
la se găsește în Dicționarul explicativ al 
limbii române, București. 1975. unde ni se spune 
că este livrescă : „A discuta probleme de știință 
sau de filosofie, plimbîndu-se (după obiceiul 
lui Aristotel)1*.

într-adevăr, dascălul lui Alexandru Machedon 
preda filosofia unor învățăcei, parcurgind aleile 
grădinilor lui Akademos (de aceea școala aristo
telică s-a numit și academică — și de aci și 
toate academiile, prin definiție sedentare).

Aș zice, extensiv, că intelectualii de orice 
disciplină sau de nici una, pretind că peripate
tizează, cînd discută despre orice, plimbîndu-se, 
ori vorbesc umblînd, verzi și uscate.

Să trecem insă la textele lui Augustin Z. N. 
Pop. întîiul, unde e vorba de iubita din adoles
cența lui Eminescu, „ipoteșteanca" moartă „de 
dropică", așa crede biograful lui Eminescu. ..la 
20 ianuarie 1864, în virstă de 19 ani". Perechea 
era cam nepotrivită, prea precocele poet avind 
numai 14 ani. Să nu zăbovim însă. Cităm mai 
departe :

„Crisalida acestei pasiuni se reconstituie în 
meditațiile suvenirului peripatetizant din ciclul 
Iubitei de la Ipotești" (pag. 41).

PREZENTE

Adunarea generală anuală

a Asociației scriitorilor din Timișoara

INSTANTANEE

Filologicale ai)

FRAGMENTE CRITICE
t

Eseul romanesc
Avem așadar epitetul peripatetizant, derivat 

din verbul a peripatetiza. Cum mărturisim per
plexitatea noastră inaintea acestei cam prea 
prețioase construcții, trecem la exemplul urmă
tor, cu speranța că ne va lumina și sensul 
acestui citat.

Aci este vorba de nesalarizarea la timp a re- 
■ Jactorilor Timpului, din cauza, zice-ni-se, a in

dolenței lui Vasile Pogor. însărcinat de juni
miști cu colectarea sumelor necesare. Ce ne 
mai spune Augustin Z. N. Pop ? Să-1 urmărim 
cu atenție :

„...dezinteresul lui Vasile Pogor pentru traiul 
lui Eminescu și Slavici, neplătiți de citeva luni 
ca redactori, peripatetizează pe Negruzzi :

„Pogor mă scoate din sărite..." (pag. 198).
Verbul a peripatetiza, cu sensul obișnuit, de 

a umbla vorbind (din gr. peripatein. a se plimba), 
este intransitiv. La Augustin Z. N. Pop îl ve
dem tranșitiv. cu înțelesul, din context, a exas
pera, ca un superlativ al verbului a supăra, a 
mîhni, a întrista.

Dacă este așa — și alt sens nu poate fi dat 
celui din urmă citat — epitetul peripatetizant 
cată să fie la cunoscutul eminescolog, medita
țiile suvenirului celui mai patetic.

Autorul a crezut că verbul a peripatetiza 
pleacă de la etimonul patetic, adică emoționant, 
înduioșător, și că prefixul peri ridică senti
mentul la culmile cele mai înalte sau la ma
xima intensitate.

Acum totul se explică ! Augustin Z. N. Pop 
întoarce energic spatele sensului comun al ver
bului și al epitetului, spre a-i da o accepție 
mult mai personală și mai interesantă. Numai 
astfel putem interpreta folosirea lor. deviată 
de la sensul originar și vai ! cel comun. Scriito
rul prețios are vocabularul său propriu sau îm
prumută cuvintelor mai rare, sensuri cu totul 
insolite. Acesta este rostul major al experiențe
lor verbale, peripatetizate, pare-se. de unul sin
gur (ca să-1 imităm), bătind pasul pe urmele 
lui- Eminescu. De unul singur, pentru că mono
logul interior al eului profund este mult mai 
rodnic decit dialogurile, din care mai adeseori 
iese întuneric decit lumină. Nu-i așa ? El și nu
mai el poate da nu numai cele mai neprevăzute 
descoperiri onomastice și toponomastice. dar și 
variații lexicale revoluționare, de care neapărat 
vor trebui să țină seama viitoarele ediții ale 
Dicționarului explicativ.

Am scris aceste rinduri in atenția eminenților 
noștri lexicologi, la pinda tuturor marilor ino
vații !

Șerban Cioculescu

limba- 
ideilor. 
un stil 
la iro-

ubstanțial, intr-adevăr, noul roman al 
Slui Paul Georgescu (Revelionul, Edi

tura Eminescu, 1977), construit ca și 
cele precedente după formula moder
nă a eseului romanesc : introspecție, 

destrămare a epicului tradițional, reflecție mo
rală și parodie a reflecției. Limbajul sarcastic, 
care in Coborind părea exagerat ameriințînd 
fondul tragic al narațiunii, devine aici perfect 
adaptat unui stil de a gindi și de a se confesa, 
prin disimulare. Disimularea, comicăria 
jului nu pun insă în umbră seriozitatea 
O realitate psihologică alunecoasă cere 
de exprimare și stilul (limbajul) recurge 
nie pentru a sugera o înstrăinare de obiect, o 
gravitate a meditației și totodată, o încercare 
de a ieși din cercul problemelor profunde prin- 
tr-o bufonerie fină. Paul Georgescu vrea să 
marcheze in roman un amestec (și o condițio
nare) a timpurilor și. pentru a dovedi acest fapt, 
începe prin a amesteca limbaiul. '

Revelionul vrea să fie (citim în final) „roma
nul nopții, intrării lor (a tinerilor intelectuali 
din Platonești) in maturitate". însă pentru cei 
mai multi maturitatea înseamnă deja eșecul. 
Eșecul sentimental anticipează eșecul spiritual. 
Romanul narează, in fond, istoria a mai multor 
cupluri ce se destramă intr-o singură noapte. 
Prozatorul, care nu ascunde simbolurile cărții 
(cel puțin pe acelea de la suprafața textului), 
avertizează cititorul că Revelionul este o „săr
bătoare a viitorului, dar și a trecutului". Titlul 
romanului marchează, așadar, un spațiu epic 
semnificativ : existenta fragilă între două tim
puri și încercarea de a descifra posibilitățile vii
torului din neînțelegerile trecutului. „Trecutul 
neințeles" este o forță activă, cine stăpînește 
ceea ce a fost poate să privească dincolo de pre
zent. Trecutul este singurul factor ce poate fi 
cunoscut pentru că este singurul infăptuit. Dar 
este, poate fi cunoscut ? Eroii lui Paul Geor
gescu se intorc mereu spre trecutul lor și. de 
cele mai multe ori, trecutul nu este decit o con
firmare a eșecului. Totdeauna rămine însă ceva 
nelămurit care să permită o nouă încercare. Miș
care in cerc, viciu fără scăpare, climat firesc 
pentru o personalitate care trăiește la nivelul și 
prin forța conștiinței sale.

ornit sub simbolul confuziei timpuri- 
Plor, Revelionul sfîrșește prin a fi isto

ria unui roman ce este scris pe măsu
ră ce este trăit. Paul Georgescu se în
depărtează și aici de tipul romanu

lui clasic deși, aparent, acceptă convențiile lui 
incepind cu aceea a creatorului-personaj. El dă 
cititorului iluzia literaturii (prin referiri la este
tica romanului și la simultaneitatea timpurilor 
și a stărilor in roman) dar suprimă distanta față 
de personaje și nu mai manifestă orgoliul de a 
ști totul despre ele. A cultiva echivocul intre li
teratură si viată constituie una dintre subtilită
țile prozatorului modern. Proza din secolul 
nostru abundă in cărți care nu sînt decit 
jurnalele altor cărți, nescrise. Asta vrea să su
gereze o tulburare a structurilor clasice, un frag- 
mentarism care, prin psihologie, trece în artă 
sau invers. Paul Georgescu duce această ex
periență in roman pină la granița suportabilită- 
tii. El vrea să dovedească (și reușește) că totul 
poate deveni temă de reflecție epică, chiar și 
imposibilitatea de a scrie un roman cu o 
tipologie recognoscibilă însă fuga de romanes
cul tradițional nu poate fi totală, definitivă, eroii 
continuă, in negativ, să fie perceptibili si să-și 
prefigureze destinele.

Tapiserie de Virgil Almășon și Gheorghe lacob

Revelionul începe cu o prezentare a cuplu
rilor (cap. Musafirii) și sfîrșește cu o rătăcire și 
o trezire (ieșire) din coșmarul unei nopți confu
ze (simbolul este larg : confuzie a timpuri
lor. confuzie a virstelor, confuzie a pasiunilor). 
Cuplurile reprezintă mai multe ipostaze de a 
trăi intr-o „civilizație a rintașului". Vlad și Gina 
întruchipează cuplul-artist și ipostaza existentei 
ca spectacol. Trebuie observată mai intii nepo
trivirea lor. Vlad este un bărbat frumos și in
teligent, un*  guru aristocrat, Gina este urită si 
agitată. Portretul ei fizic este teribil : „slabă în 
jumătatea superioară, dar cu partea șezătoare 
remarcabil dezvoltată, cu pulpele groase de 
cloncană, slabă, dar cu sinii excesivi atîrnînzi, 
totul împodobit cu un cap mult lung, ascuțit 
foarte și, în genere, cavalin..." A trăi intr-un 
perpetuu joc al imaginației, a inventa ceva ce 
trebuie să atragă atenția celorlalți în altă direc
ție este modul său inteligent de a se apăra de 
urîțenie.

Tiberiu și Corina reprezintă cuplul-centaur, diz
grația și umilința mezalianței. Tiberiu este un 
intelectual de rasă, Corina, fiica reputatului Tachc, 
este mediocră și rea. El este mic. Corina ăre 
obsesia bărbatului inalt și se dă, din această 
pricină, inaintea logodnei, unui brăilean mai bine 
înzestrat corporal. Dimancea. comentatorul, 
belfer de română, este căsătorit de trei ani cu 
Iulia. funcționară la societatea „Ceres" din lo
calitate. ființă modestă, practică, iritată de teo
riile soțului. Dorința de putere vine, la ea. din- 
tr-un complex de inferioritate. Paradoxurile in 
serie ale lui Dimancea o scot din sărite, modul 
ei mediocru-burghez de a reacționa curmă ape

titul de speculație. Cînd, în plin banchet, soțul 
deschide o frază despre „sufletul (...) însetat" 
(de idei), femeia îi oferă, malițios, un șpriț. Ea 
s-a înstrăinat de inteligentul Gabriel și noaptea 
revelionului duce înstrăinarea spre ruptură. De 
altfel, majoritatea cuplurilor se desfac in această 
ambiguă sărbătoare. Corina cu părul slinos și 
ochii urduroși (prozatorul este crud față de fe
mei) umilește pe subtilul helenist Tiberiu și-1 
părăsește, în cele din urmă, pentru doctorul Pe- 
truș; urita Gina se încurcă, în aceeași noapte, 
cu elementarul Gică (variantă, s-a observat bine, 
a lui Pirgu) iar modesta Iulia pleacă la „codrul 
verde" (Casa Arnotenilor din Platonești) cu blon
dul Thomas.

Dimancea rămîne singur să cutreiere orașul cu 
un pachet de cataifuri in mină. Eșecul tineri
lor nu este numai un eșec sentimental. în pra
gul maturității, ei își părăsesc idealurile. în
vățatul helenist devine șeful asociației sportive 
„Istru" din Platonești. Vald-ințeleptul. enigma
ticul guru va deschide un magazin de delicatese 
culturale, alt tînăr. Radu, filosof neokantian, 
face carieră de funcționar la „Ceres", in timp 
ce doctorul Petruș. o speranță in profesiune, 
deschide cabinet pentru femeile cu dare de 
mină, după ce săvîrșise un act moral incalifica
bil. Similitudinea cu Craii de Curtea-Veche (ce 
n-a trecut neobservată — vezi cronica lui N. 
Manolescu în România literară) merge pină la 
capăt : există nu numai o intimpinare a Crailor, 
dar și un asfinți! a lor O scenă, admirabilă sub 
raport epic. înfățișează pe savantul istoric Tibe
riu suit pe capra trăsurii: în drum sDre ..Codrul- 
verde" : „Eu sînt Lemurie-voevod strigă el. îna
inte spre Apocalips".

Singurul care rămine în lumea incertitudinii 
lui este Gabriel Dimancea și replica sa finală, 
la sfirșitul nopții („acum mă trezesc") este o 
vagă promisiune. Trecerea. în maturitate se 
face cu prețul unor revelații copleșitoare : află 
că Iulia îl înșelase cu Radu și sc orientează 
acum spre necunoscutul Thomas, o veche trage
die familială (moartea tatălui, trădarea mamei) 
iese la iveală. „Trecutul neînțeles" devine, in
tr-adevăr. o forță redutabilă, dar in sens distru
gător pentru o conștiință lucidă.

In această schemă epică, reconstituită dintr-o 
narațiune fragmentată pină la sfărimarea ei în 
monede ce se înlănțuie capricios in mișcarea 
unui spirit agitat, trăiește estetic romanul lui 
Paul Georgescu.

Romanul părăsește adesea planul ideilor, 
descrie cu voluptate ironică o masă intermina
bilă. trece la o discuție lungă despre p’ictiseală, 
prezintă de mai multe ori portretele fizice ale 
convivilor (cu o cruzime, uneori, mateină) a- 
vind mereu preocuparea de a imp’nge faptele în 
simbol, adevărul în nuanțe, textul în subtext. 
Cind Gabriel Dimancea se bărbierește, el nare, 
cu fată clăbucită, un Janus de Carnaval. Deta
liul vrea să fie. dar. un simbol temporal, o 
imagine a împletirii virstelor. Scara din apar
tamentul cuplului Corina-Tiberiu indică si ea 
o dorință aprigă de parvenire în această lume 
aflată în pragul unei virste noi. Si Codrul-verde 
care revine obsedant în carte, pare a însemna 
ceva in acest roman complicat și profund.

Este inutil să discutăm dacă el este esențial tra
gic sau esențial satiric. Intim pinarea este sarcas
tică. asfințitul crailor din Platonești este profund 
dramatic. Revelionul este o carte originală. în
tre altele, tocmai prin această confuzie progra
matică de stiluri și planuri. Cînd este prea lim
pede (vizita la fratele Stefan), romanul este 
mai puțin interesant. Roman problematic, ro
man intelectual, roman despre pasiuni si despre 
imposibilitatea de comunicare, roman al ratării 
și despre ratare. Revelionul lui Paul Georgescu 
este, în stilul său sincretic, un excepțional eseu 
romanesc.

Eugen Simion

• în ziua de 20 aprilie 1978. a avut loc adu
narea generală anuală a Asociației scriitorilor 
din Timișoara, consacrată analizei activității 
creatorilor de literatură români, germani, ma
ghiari. sirbi. din această parte a tării.

Au participat tovarășii Mihai Telescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic Executiv, 
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C R. ; George Macovescu. membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii scriitorilor ; scrii
tori membri titulari și stagiari ai asociației, re
prezentanți ai conducerii Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă al județului Ti
miș, reprezentanți ai unor organizații de masă 
și obștești, ai altor instituții de cultură și artă, 
conducători de unități economice, ziariști.

Darea de seamă a fost prezentată de An- 
ghel Dumbrăveanu, secretarul Asociației scrii
torilor din Timișoara. Planul de acțiuni a fost 
prezentat de Nikolaus Berwanger, membru al 
Comitetului asociației.

Au luat cuvintul în ordine : Alexandru Jebe- 
leanu. Dorian Grozdan. Romulus Cojocaru, Mir
cea Șerbănescu. Sofia Arcan. Anavi Adam. Ion 
Velican. I. D. Teodorescu, Nicolae D. Părvu, Flo
rin Bănescu. Ion Marin Almăjan, Cornel Un- 
gureanu. Damian Ureche. Svetomir Raicov, Mar
cel Pop-Corniș. Pongrăcz Maria, Laurențiu Cer- 
neț. Gheorghe Schwartz. Izsăk Lâszlo, Traian 
Li viu Birăiescu. Nikolaus Berwanger, Valentina 
Dima.

Adunarea a analizat, în spiritul unei înalte 
exigențe, activitatea de creație pentru îmbogă
țirea patrimoniului cultural al patriei și de 
propagare a literaturii contemporane, desfășu
rate de scriitorii români, germani, maghiari,

Individualitatea
limbii române
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nia. Credem că astfel poate fi sintetizat demer
sul d-sale. într-adevăr. în timp ce majoritatea 
lingviștilor au fost pină acum obsedați de situa
ția dintr-un anumit domeniu al limbii (să zicem 
— de terminologia administrativă sau literară 
din epoca de tranziție) sau de o zonă geografică 
anumită (neologismele în Moldova, de ex.). Al. 
Niculescu încearcă analize pe tranșe sociale cît 
mai ample, surprinse în același moment : el se 
va ocupa, de exemplu, de „neologismele din 
România la 1800“. Corolar aproape obligatoriu 
al acestui mod de a vedea lucrurile, explicația 
de natură internă va căpăta din ce în ce mai 
mare greutate, iar jocul de forțe în interiorul 
celor trei Principate va deveni explicația ultimă. 

sirbi, care, înfrățiți, își pun talentul creator in 
slujba idealurilor umane, a politicii partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in țara noastră.

A luat cuvintul tovarășul Mihai Telescu, re- 
liefind realizările oamenilor muncii și perspec
tivele construcției socialismului in județul Ti
miș in actualul cincinal, chemindu-i pe scriitori 
să continuie legătura cu viața social-economică 
a județului pe măsura condițiilor deosebite 
creiate, prin grija partidului și a statului afir
mării scriitoricești, sprijinind ediția a Il-a s 
Festivalul național „Cintarea României".

în concluziile lucrărilor adunării generale a 
Asociației scriitorilor din Timișoara a luat 
cuvintul tovarășul George Macovescu, președin
tele Uniunii scriitorilor care a arătat că acti
vitatea asociației a confirmat ideea exprimată 
cu ani in urmă de conducerea partidului in 
scopul întăririi muncii Uniunii scriitorilor. A 
fost scos în relief faptul că atit în ce privește 
activitatea de creație a membrilor asociației, cit 
și a revistelor „Orizont" și „Knijevni Jivot" 
rezultatul hotăritor il constituie cartea bună si 
munca de calitate. Arătînd că există toate con
dițiile de desfășurare a unei munci literare su
perioare în această parte a tării, președintele 
Uniunii scriitorilor și-a exprimat încrederea că 
noile sarcini incluse in planul de activitate al 
Asociației pe 1978 vor fi îndeplinite cu succes 
pentru ca scriitorii din această parte a tării 
muncind cu exigență sporită și răspundere co
lectivă. in cadrul întregului front literar, să 
merite denumirea de „ajutoare de nădejde ale 
partidului".

în acest sens, studiul Occidentalizarca roma
nică a limbii și a culturii românești moderne 
(p. 55—98) apare de-a dreptul ca un program 
„sociocultural", pentru a-1 cita pe autor. în ar
gumentare, lingvistul va convoca faptele de is
torie politică, de istorie literară, de lexicologie 
etc. Nu încape îndoială că dinamica relatinizâ- 
rii (a „occidentalizării", in terminologia lui Al. 
N.) apare cu mai mare claritate. De fapt, noi nu 
avem pînă acum întreprinsă o operație funda
mentală : excerptarea principalelor texte dintre 
1770—1840, cu scopul de a stabili originea, forma 
și momentul pătrunderii neologismelor. Citeva 
pagini ale studiului de față (p. 69—69) indică, 
principial, calea de urmat. Dar operațiunea, de 
imensă anvergură, aparține viitorului.

Atunci cînd, lansat pe urmele neaoșismului 
al lui Iorga (p. 83), Al. Niculescu con-

Coneeptul de istorie literară
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cu un text din 1910 ți nu la epoca interbelică 
unde apar Sexțil Pușcanu D Caracoacea. ore 
puteau T. csț» înapoi, Tudor Vianu cu un text 
dtn 1962 și Pompă.u Constantinescu cu un text 
inedit dir. 1&45 al cărui titlu a fost schimbat din 
Curent estetic și individualitate artistică in Cu
rentele in istoria literaturii române. Din G. Că- 
linescu se dă textul din 1939. nu cel din 1947 in
titulat Istoria literară ea știință inefabilă și sin
teză epică, o reluare și transformare a celuilalt. 
Din celelalte texte, numai două sini anterioare 
anului 1960, și numai șase anterioare anului 1970.

Conceptul de istorie literară se ilustrează, nici 
vorbă, cu expuneri de principii, credem insă că 
cititorul care n-ar citi studiul introductiv al lui 
Paul Comea ar fi pur și simplu in imposibilita
te de a se descurca numai din lectura textelor, 
culegerii, a Ști de partea cui să fie, ce trebuie să 
înțeleagă prin conceptul de istorie literară și 
care este sensul său actual. Pe de altă parte, stu
diul introductiv este atit de încărcat cu date 
despre istoria conceptului la noi și aiurea, incit 
numai cititorul foarte avizat va pricepe cind re
ferințele autorului au fost exacte, vreau să zic 
obiective, și cind reprezintă un punct de vedere 
personal. Cu toate că in general expunerile se 
extind de la fragmentul excerptat la, atit cît 
este posibil, toate vederile autorului la care s-a 
apelat, judecata rămine circumscrisă mai ales 
fragmentului. Procedeul, aprioric, nu e totdea
una de cel mai bun augur. In fond există și ca
lea inversă. S-ar ti putut întocmi o antologie 
de pagini de istorie literară și cititorul ar fi pu
tut să deducă singur conceptul pe care se înte
meiază istoricul literar, eventual ajutat cu note 
de autorul antologiei și cu o prefață preveni
toare. Pe cind așa, cititorul află ce a spus 
Sanielevici despre „legea producerii curentelor 
literare" in articolul încotro merge omenirea ? 
publicat in Libertatea din 20 ianuarie 1939, dar 
nu va ști cum concepea și făcea istoria litera
turii N. Cartojan, intre alții, dacă el făcea, în 
deosebire de N. Iorga, o distincție intre feno
menul cultural și cel literar (omis și in studiul 
introductiv). Cred că multe din judecățile lui 
Paul Comea sint pertinente și drepte (de exem
plu judecata că D. Caracostea „expert in meto
de era. de fapt, insuficient înzestrat, atît pen
tru critica propriu-zisă. cît și pentru speculația 
de idei", ceea ce înseamnă că nu era nici bun 
istoric literar și atunci pentru ce să-1 antologâm 
la evoluția conceptului ? Sint insă și judecăți 
nedrepte. Astfel, Paul Cornea pare a fi de acord 
cu toate ideile exprimate de G. Călinescu in 
Tehnica criticii și a istoriei literare, dar susți
ne că autorul Principiilor de estetică e un „im
provizator" (fie și genial !) ți că a sa Istorie a 
literaturii române de la origini pină in prezent 
e un „roman" (fie și incîntător „in care scriito
rii devin personaje, iar operele — componente 
ale ficțiunii"). Cum G. Călinescu e și autor de 
romane și incă din cele mai însemnate din li
teratura română (Enigma Otiliei, Bietul Ioa- 
nide) se vede limpede că I se retrage autori
zația de istoric literar. Putem oare rămine nu
mai cu concepte de istorie literară fără istoria 
literaturii ?

Paul Cornea acordă un lung spațiu in intro
ducere raportului dintre metoda clasică a Isto-

sideră cultura transilvană mai „populară" decit 
cea a Principatelor, și vorbește despre „sociali
zarea" culturii ardelene, începem să avem re
zerve. Căci argumentelor lui Al. Niculescu li se 
poate răspunde foarte simplu : in Transilvania 
nu exista literatură beletristică demnă de acest 
nume (Țiganiada era necunoscută și e îndoielnic 
că ar fi fost mai ușor de înțeles decit poeziile 
„lăutărești" ale lui Conachi !), iar diferența in
tre Aaron, Barac, pe de o parte, și scriitorii din 
Principate, pe de altă parte este diferența între 
neizbinda estetică și textul cel puțin acceptabil, 
nu e sociolingvistică.

Lăsînd la o parte această contestabilă viziune 
particulară, vom citi cu încîntare contribuțiile 
parțiale și specializate ale recentului exeget : 
explicațiile „interne" ale sufixelor — ie — iune 
ni se par intr-adevăr convingătoare (p. 119—122) ; 
vechiul editor al primilor noștri dramaturgi gă
sește noi resurse pentru a analiza diferențele 
sociale ale personajelor pe baza lexicului 
(p. 126—137) etc. etc. Sînt tot atîtea dovezi că 
lingvistica, într-o perspectivă culturală, poate 
cîștiga în adîncime.

Dacă există o pararlingvistică, alături de para
psihologic, recenta carte a lui Al. Niculescu 
atestă un tulburător simptom.

riei literare (să-i zicem istoria fenomenului li
terar. a valorilor și a contextului in care au a- 
părut) și metodele noi ale criticii (să-i zicem 
Structuraliste). Pozitiviștii ca și neoporitiviștii 
au in vedere literatura ca instituție, istoria cri
tică examinează valorile ca momente de expan
siune ale spiritului purtind marca de epocă, 
deși sint totodată permanente, structuraliștii se 
preocupă de metamorfozele structurilor dezinte
resați de axiologie, atenți „ca la jocul de șah, 
numai asupra logicii combinatorii a semnifican- 
țilar" (am citat pe Paul Comea). Din moment 
ce structuraliștii sint impotriva istoriei literare, 
ne intrebăm dacă era necesar să fie discutați, în 
studiul introductiv, ma; ales că nu se extrag 
texte in culegere despre conceptul de istorie li
terară din ei.

Rugat in chip colegial de Paul Cornea să dau 
pentru culegerea sa un text, l-am invitat să 
aleagă personal, dacă va găsi ceva. A scos un 

Sandi Saramat : „Flori pentru cei dragi"

pasaj dintr-un interviu în care eram pus în si
tuația de a distinge pe critic de istoricul literar. 
Reproduc cu repararea erorilor de tipar din vo
lumul Orizonturi spirituale (1968) de Ion Biberi 
un fragment din răspunsul dat :

„Deosebirile intre critică și istorie literară nu 
sint chiar atit de mari pe cit par la prima ve
dere. In mod curent se spune că istoria litera
ră se ocupă de opere din trecut, in timp ce cri
tica se aplică asupra operelor noi. Distincția 
intre istoria literară văzută ca cercetare a înlăn
țuirii faptelor generale și reprezentative și cri
tica înțeleasă ca studiu al faptului literar indi
vidual semnificativ trebuie înlăturate de la în
ceput, intrucit și istoria literară se ocupă în 
primul rind tot de fenomenul literar individual 
pe care numai după ce l-a definit ca atare, il 
plasează intr-o serie istorică. La drept vorbind, 
istoricul literar se ocupă tot de fenomene ac
tuale, capabile adică să ne intereseze mereu, cu 
toate că nu mai sint, sub raport strict cronolo
gic, contemporane cu noi. Eminescu nu ne va 
reține niciodată mai puțin decit cel mai mare 
poet contemporan. Istoricul literar notează re
acția sa prezentă față de fenomenul literar din 
trecut, reacție ce poate să difere de gustul con
temporanilor de altădată. E prima lui dificul
tate. după Lanson. Dar și criticul judecă opera 
literară ca pe un efect al devenirii istorice, iar 
nu ca pe o apariție singulară, fără precedent 
sau echivalent, ținind să delimiteze, ca și isto
ricul literar, originalitatea, unicitatea sa, cu a- 
ceeași dificultate.

N-am nici o încredere in istoricul literar ro
mân specialist intr-o singură perioadă a litera
turii române. Nu poate scrie nimic despre Ne- 
culce cine n-a scris un rind despre Creangă sau 
Sadoveanu. nu ințelege nimic din Arghezi cine 
n-a citit pe Dosoftei. Indiferent cărej perioade 
se consacră, istoricul literar trebuie să-și trea
că proba cu Eminescu. Nu poate deveni istoric 
literar cine nu cunoaște profund opera scriito
rilor români fundamentali. Nu se poate începe 
cariera de istoric literar cu studiul unui autor 
neînsemnat. Pentru a scrie despre Ion Barbu 
trebuie să studiezi in prealabil pe Edgar Poe și 
Mallarme, să guști pe Anton Pann și Bolinti- 
neanu.

Am găsit, spre a reveni la antologia lui Paul 
Cornea, o bună definiție a istoriei literare care-i 
aparține : „Memorie a culturii, avind funcția de 
a ține la zi Antologia operelor reprezentative 
ale națiunii și de a face din lectura lor un pri
lej constant de îmbogățire sufletească și cunoaș
tere de sine, istoria literară e chemată să joa
ce mime un rol mai însemnat încă decît cel' pe 
care-1 îndeplinește azi. Avem toate motivele să 
credem că-și va onora această sarcină". Și noi.

Filosoful—poet, 
poetul—filosof
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gurul adevărat. ..Blaga. fn orice caz — scrie 
dinsul — și-a gîndit sistemul filosofic ca poet, 
iar universul poetic ca filosof. Diferențierile ce 
se impun intre cele două compartimente ale 
templului său spiritual — inclusiv in ceea ce 
privește judecata ideologică — nu trebuiesc fă
cute nici intr-un caz in termeni de descalificare 
ideologică a unuia în raport cu celălalt".

O discuție specială ar necesita modul in care 
Al. Tănase grupează (sau mai bine zis re-gru- 
pează), prezintă și analizează principalele lu
crări teoretice ale lui Blaga. subordonînd totul 
celor două comandamente esențiale : identifi
carea punctelor de coincidență cu poezia (deci 
a viziunii lirico-filosofice unitare) și distingerea 
elementelor actuale din Trilogii. Cum intenția 
mea nu este, totuși, de a relua toate distincțiile 
făcute de autor (cred că cele spuse pînă acum 
ajung pentru a le sublinia interesul), voi aminti, 
din nou, aspectul care mi se pare mai impor
tant : ordinea nouă, modernă și originală după 
care sînt dispuse și discutate lucrările din cele 
patru Trilogii ale lui Blaga. Spre a da un singur 
exemplu, „Diferențialele divine", deși apărută 
în 1940 și făcînd parte din ultima Trilogie (cea 
„cosmologică"), este așezată alături de „Cen- 
sura transcendentă" (1934) și discutată la în
ceputul întregului capitol despre filosofie, ca re- 
prezentînd ontologia autorului. Urmează pre
zentarea teoriei cunoașterii, a eseului .'.Despre 
conștiința filosofică", a teoriei valorilor, teoriei 
culturii ș.a.m.d. Dacă sistemul (apreciat tocmai 
pentru „monumentalitate") apare mai mult sau 
mai puțin deformat în această prezentare, ni
meni nu cred că va putea ignora, de acum în
colo .claritatea cu care sînt expuse aici ideile 
cele mai profunde ale autoruuli „Spațiului mio
ritic".

Sigur, acum, că paginile mult mai puține 
acordate poeziei și teatrului nu permit, nici pe 
departe, contribuții la fel de profunde, de va
loroase. Dar, ceea ce aș vrea să remarc este 
deplina și perfecta lor subordonare față de pro
gramul inițial, căutarea permanentă a ideii și 
a notelor coincidente cu filosofia. Note pre
zente, nici vorbă, atent și meticulos observate 
(sub niște titluri cam pedante, totuși, cînd ne 
referim la literatură). Se pune însă următoarea 
problemă : dacă poezia lui Blaga are (și desigur 
că are) un caracter esențial filosofic sau me
tafizic, cum arată autorul, de unde împreju
rarea că ea nu încetează, totuși, să ne miște și 
să ne emoționeze ca poezie pur și simplu, fără 
nici o altă determinare ? Discutabilă, aici, nu 
este atit recunoașterea unei „metafizici" a poe
ziei lui Blaga, cit tendința de a considera ca 
mai importante și mai valoroase tocmai poe
mele în care asemenea elemente sînt mai nu
meroase. Sub acest aspect. Al. Tănase nu-și 
dezminte. încă o dată, vocația și preferințele de 
filosof, el acordînd multă atenție unui poem 
modest ca „Pustnicul", tocmai pentru că aici 
retorica abstractă este mai evidentă. „Biblică" 
și „Tristețe metafizică" sint. tot așa. considerate 
„culmi de gînd filosofic și sensibilitate metafi
zică", deși o asemenea calificare pare și este 
improprie pentru poezie. Lucru valabil, in 
parte, și pentru capitolul consacrat teatrului, 
unde personajele sînt scoase din mit, din vi
ziunea proprie autorului, și analizate aproape 
exclusiv ca purtătoare de sensuri și idei 
abstracte.

Obiecția formulată în legătură cu poezia ri
dică o problemă de principiu și cu privire la 
modul în care este gindită de Al. Tănase uni
tatea operei lui Blaga. marea și profunda ei 
organicitate. Dacă notele si diferențierile spe
cifice sint permanent amintite pe parcursul 
cărții, nu reiese, totuși, cu destulă claritate 
modul în care ele se realizează și se mențin 
ca atare. Sau, cu alte cuvinte, spre a reveni 
la universul „lirico-filosofic" esențial, cum una 
și aceeași temă fundamentală (misterul exis
tențial) cristalizează, o dată. în viziuni abstracte, 
de esență filosofică, iar altădată în imagini „de 
o mare forță expresivă" (singurul element spe
cific amintit pentru poezie). Este o dificultate 
decurgînd, în parte, și din căutarea unității la 
nivelul exclusiv al ..gînditului". al unor idei ce 
par a fi fost conștiente autorului, mai puțin 
la acela al eului profund, creator sau coexten- 
siv limbajului.

Fără a avea o funcție pur retorică sau „adău
gată", aceste obiecții nu pot umbri marile ca
lități ale cărții lui AI. Tănase. Mai curînd eseu 
„unilateral", cu o temă originală, foșnind de 
idei și sugestii interesante. „Lucian Blaga — 
filosoful poet, poetul filosof" mi se pare o apa
riție deosebită.



atelier literar
posta redacției }

GABRIELA BOERU : Se
aude zvon liric in paginile dv., 
dar sint încă numeroase și stin- 
găciile, șovăielile, în mînudrea 
cuvintului (greu de spus, de pil
dă, „copitele frunzelor" — ima
ginea nu se realizează, nu de
vine credibilă, convingătoare). 
Trebuie să dobîndiți mai multă 
siguranță, să vă formați un gust 
artistic, și asta în primul rind 
prin studiu și lectură.

OLGA ROMANO : Vagi sem
ne, încă neconcludente. Va tre
bui să mai citim și alte pagini.

DAOS : Amicul dv. are talent, 
multe pagini adeveresc acest 
lucru („Exegi", „Heraldică", 
„Ambuscada", „Cuțu" etc.). Dar 
omul e „daos“-ian pină în mă
duva oaselor : și-n problemati
că, și-n atmosferă, și-n lucră
tură etc. Nu cumva vă țineți 
de pozne ?... (In privința Roxa- 
nei, ce să-i faci ? — lucrul con
firmă încă o dată o veche me
todă de „a scrie istoria !“... 
Nu-i nimic, vi se va ivi, poate, 
un prilej de a restabili adevă
rul — ci nd vă veți scrie auto
biografia. ca Benvenuto, ori 
memoriile, ca Marchizul cel 
deochiat.. Dacă nu, nu !). S-au
zim de bine I

G. CANACHE : „Cronica" a- 
duce semne noi, care (împreu
nă cu bunele intenții mărturisi
te în scrisoare, mai ales în pri
vința lecturii) ar putea deschide 

* perspective mai favorabile.
^CRISTIAN MORARU: Dru

mul e greșit și ilustrează per
fect cunoscuta observație a 
poetului cu privire la inșirarea 
de vorbe goale. „Dincolo de 
ploaie, plouă / cu zimbri, cu 
stîni și cu brazi" etc., etc. — a- 
cest citat, ca și restul paginilor, 
de altfel, care rostogolesc ace
leași vorbe fără șir, demon
strează în mod clar sterila, in
dezirabila postură a lui „cind 
nimic nu ai a spune". Situație 
din care — putem să-l credem

pe Emtnescu — nu se poate ivi 
adevărata poezie.

M. ARON-ENESCU : Exerci
ții mimetice, „după ureche", 
incoerență și frenezie „in do
dii", care nu ne lasă, deocam
dată, cine știe ce speranță. 
(Răspunsul de față e valabil și 
pentru textele care poartă una 
din semnăturile : Valentin Cio- 
banu-Iliescu, I. Arieșeanu- 
Rodna, Laurențiu Dunărea nu, 
N. Armand-Velieru, Luchian 
Stelara, I. Nicoară Singeorzan. 
Decebal Ioan-Vlad. Vladimir 
Novăceanu. Constantin Burghe- 
lea, Nicolae Cricoveanu, Dami
an Nedea, Nicolae Ion Dragu. 
G. lorga-Iulian, Marius Cerna 
(și, probabil, altele). Sin*  nece
sare schimbări nu in ce priveș
te semnătura, ci, dacă e posibil, 
in modul de a aborda poezia și 
In substanța ei. în rest, jocul 
semnăturilor n-are cum să folo
sească nimănui.

• Cu citeva zile Înaintea disputării primei 
manșe a finalei „Cupei balcanice" cu reprezen
tativa Bulgariei, cind scriem această cronică, 
nu știm mai mult decit acum o lună cind, în
tors din turneul franco-argentinian al naționa
lei, antrenorul Ștefan Covaci a dat un interviu 
ziarului de specialitate. Atunci, nemulțumit de 
ceea ce s-a petrecut pînă acum dar, ca de obi
cei, plin de speranțe pentru viitor (dacă re
centul turneu al echipei naționale nu l-a satis
făcut, în schimb nici nu l-a descumpănit), vi
cepreședintele federației de fotbal, de trei ani 
„piesa principală" in angrenajul fotbalului ro
mânesc, declara ca un ciștig al turneului „un 
grup de 10 jucători pe care mă bazez in alcă
tuirea lotului pentru meciul cu Bulgaria : Ră- 
ducanu, Cheran, Sătmăreanu. Mehedințu, Ște- 
fănescu, Vigu, Romilă. BolSni, Iordănescu, 
A. Rădulescu, Lucescu și Dobrin fiind depășiți 
de ritmul de joc internațional". Cum se poate 
vedea. 10 jucători sint. ca și titularizați, iar 
dintre aceștia 6 sint apărători. 4 mijlocași. Ar 
mai rămine deci să fie titularizat și un (? !) 
atacant și lucrurile s-ar limpezi. Să fie chiar 
așa ? Și dacă este, oare această ..națională" a 
lui Ștefan Covaci, care, după propriile aprecieri

CORA CODREAN!' : Prea 
vorbărețe și aglomerate, enu- 
merative și excesiv metaforice 
(cu apetit pentru .găselnița" 
izbitoare, epatantă, chiar dacă, 
uneori, inaderentă organic La 
context, in serviciul materiei li
rice), textele n-au dobindit încă 
(deși semnele de talent nu lip
sesc) priceperea de a pune in 
valoare un gind liric, o stare, 
fără a le strivi sub vorbe (mul
te, grele, fără transparență), fă
ră a le asurzi și „bălța" cu îm
pușcături stridente de sunet si 
culoare. Mai echilibrată. mai 
„cumpătată", oarecum, -Auto
portret". încercați să rezistau 
congestiei asociative, aglomeră
rii și excrescențelor verbale pa
razitare. căutați să păstrați cit 
mai pură și cit mai simplă linia 
esențială a desenului liric.

LL’CLAN PETRESCU : Un 
mare chef de joacă. frondă, 
provocare, care ajunge, insă, 
destul de rar la poezie, la bun 
gust, la coerență, la un suflu li
ric convins și convingător. Pa
ginile rămin, in general, incild-

te, confuze, fără putere tranzi
tivă, cu unele fulgurații meta
forice (care atestă, totuși „lem
ne*  și „zestre* —). Citeva piese 
mai adunate, se organizează 
mai bine pe un rene, pe o su
gestie (..Sezonul femeilor-, „Ac
cident", „Semne^ și ne lasă 
să sperăm intr-o evoluție spre 
echilibru, comunicare, substan
ță („că bine ziceți, ir.tr-una <fcn 
scrisori, „literatura este conști
ent un act de cultură* —). In al 
treilea plic, nimic nou.

L ENACHI: Jocuri metafori
ce uneori îndrăznețe ș; sugesti
ve, dar. in general, cam fruga
le („Senzație*,  „De toamnă*).

V. ROMANȚ! : Se ivesc pe 
alocuri niște accente lirice, dar 
ele se pierd intr-un soi de lita
nie monotonă, ra o expresie 
nefirească. manieristă, ușor ar
haizantă (artificial p inadecvat 
temelor si moavelorl RezuMa- 
»e)e sint hibride, greome. nete
zind căile spre poezie. Ceva 
mai curate, mai firești. „Grădi
na*.  _Ca*ec*.  „Vestea*.  „Ruși
nat".

V. Prut. T. CeraăaȘeiBu : Co-

Nleutae Papa .ceva mai bute. 
In „Raza de lapte". „Cronică"). 
Vaădesca Mia. (ceva, in „Cum- 
te-am neat"). Ga<u Petrula- 
Gtaa (ceva. in .Lu-a steri. 
Rada Vfcuea. Sufla Ureche. 
Mariana Gesrge«ta. Adela 
Alba. Pași» viei Deu*.  Dan 
Sorar. Iau Hast. Nî retur Serv
eam. Talca M leu Gouty (tex
te dactilografiate): Încercări de 
nivel modest.

Geo Dumitrescu

Inghițitorul de săbii
Sabia pe cure vedeți 
că o string intre dinți 
urmează să o înghit 
după o lungă și grea suferință...

A trebuit inso 
să se inventeze mai intii 
zidurile.
nesfirșitele ziduri 
fără de core orașul, 
fără de care adevărul, 
fără de core lumea 
n-or moi inventa 
aceste jocuri fatale, 
nesfirși'e'e ziduri 
între core 
fiecare va înghiți 
cite o sabie, 
nesfirșitele ziduri 
Între core 
viața e o sabie crescind 
cu tăișul peste grumaz...

Priviți, 
această sabie necruțătoare, 
o string între dinți 
din toate puterile 
dar stai că e-n zadar, 
târțui ei mă va străpunge 
după i lungă și grea suferință...

BOGDAN PACUREȚEANU

Voce
Vorbesc cu durerea Iubirii, 
curios, cit de ușor se risipește 
celălalt chip 
și ies in fața oamenilor 
sub o nouă înfățișare.
„Vanitos", rostește 
cu ipocrizie VO"*tOSul,  
„Pax vobrscuai*,  saune războinicul, 
nu mă-ncred in orice afirmație, 
dar rua in orice tăcere, 
poete e-n ■*«*,  de-a lungul 
strei spmârR.
Adevă-ul absohit I cunoaște 
door cine uc'de adevărul, 
aw-ntele meie se adresează 
doar celor ce n-ou mmtrt. 
dar m o«e*d  și celoriafți 
areal mingrieaș.
Apucat asupra acestui zid alb. 
aștept -ăsou-sui de dincolo 
și vd îmi răspundeți 
ca pașii voștri, cu sărutările voast-e 
fugare.

BORȘ MARIAN

Primăvara, printre revistele ilustrate
La revedere ochiul
lipit de ciorapii de nylon ai stewardesei 
radarul cuvintelor inregistrează 
meandrele mai multor fluvii
de dorință...
greu înflorește primăvara printre 
reviste ilustrate și iepuri 
poate in asta constă duritatea 
frumuseții
n-o poți decit bănui
așa cum timpul se oglindește in
el însuși ;
ai dansat cu buzele întredeschise 
o singură noapte, adolescență.

VALERIU PRUTEANU

Ion Sălițteanu : „Familie"

Despre tăcere
Există
o tăcere mai grea
deci*  muțenia desăvirșită
□ pietrei—

Tăcerea celui osîndit
veșnic
să poarte
imret*J  dureros al cuvintelor, 
osemeneo
anei broaște țestoase
caro pocea.

Există
o tăcere mai grea—

ION DRAGOȘ

In temnița soarelui
In temnița soarelui m-a uitat Dumnezeu. 
Mă hrănește vulturul zării, prietenul meu ; 
Vîslește-aducîndu-mi in plisc și in gheare 
Apă să beau și ceva de mincore.

Ciocul și-l clatină și-n zăbrele izbește. 
Sărmanul de el, cit mă iubește I... 
II chem cu privirea și țipă-ntr-un fel 
De parcă mi-ar spune să zbor împreună cu el.

Liber ca pasărea cerului, timpule frate, 
Acolo unde-i muntele și mai departe, 
La marginea mării zbuciumate să fiu. 
Unde umblă vîntul ca argintul viu I...

ALEXANDRU PRIBOIENI

Basme In bucățele
Peisaje tocite de trecerea zilei 
de căderea nopții, iar 
vom reface basmul din bucățele 
avind convenția in minte 
și firimituri de încredere și de uimire 
întru refacerec poveștilor 
continente de liniște și nevinovăție 
nostalgia mâ doboară 
ca un vin roșu de ani uitat pe vre-un raft 
și împrejurul se moaie 
precum caldarîmul de smoală 
sub soare tropical păstrind 
amprenta unor continente dispărute.

VIORICA IONESCU

Fotbal
Stadioane-n delir, strigăte 
Improvizind emoția și fantezia 
Și imprevizibilul asediat 
De claxoanele comodității noastre 

De a visa
Apoi străzi deșirate sub fulgerul 
Deziluziei sau extazului sau 
Arma care nu se dezice 
Celebra noastră sinucidere 
Din serialul de simbătă seara. 
Pe continentul ziarului, morți 
Și violuri și lovituri de stat 
Și mizerie și lux și cutremure, 
Cifre uluitoare 
Fotbal minut cu minut. 
Viață minut cu minut, 
Pe ruinele unei ere glaciare, 
Conchistadori pensionari 
Iși domesticesc copilăria.

LUCIAN MANAlLESCU

meridiane lirice REVISTA REVISTELOR
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(Grecia)

Fraternitate
Pentru Aragon

Poeții se recunosc ușor între ei — nu 
prin cuvinte mari ce fură ochii oamenilor, nu 
prin gesturi retorice, numai printr-un singur 

lucru 
tot atit de banal, cu dimensiuni secrete, cum 

Ifigenia 
l-a recunoscut numaidecit pe Oreste cind acesta 

i-a spus : 
„Nu erai tu oare aceea care broda în curte, sub 

plop, 
imbinind culori pe o pinză albită 
rătăcind astfel mersul soarelui ?“ Apoi : 
„Nu păstrai tu, in colțul camerei, bine păzită, 
vechea lance □ lui Pelops ?*  Atunci ea 
plecă lin capul pe umărul său, inchizind ochii 
luminați profund, dulce, avind să spună că 

altarul 
insingerat era tot acoperit de această 
pinză albită pe care ea insâși o brodase 
sub plop, in timpul amiezilor calde, in patrie.

In românește de 
Petru Dan Lawr

DYLAN THOMAS
(Anglia)

Piinea pe care o rup
Această piine pe care o rup a fost cindva 

ovăz,
Acest vin crescut pe un copac străin 
S-a cuibărit in fructele sale <
Omul in timpul zilei ori vintul nopții
Au doborit lanul, au rupt bucuria 

strugurelui.

Cindva, in acest vint, sîngele verii 
Pulsa in carnea care-adăpostea vinul, 
Cindva, această piine
Era lanul imbătat de vint >
Omul a rupt soarele, a sfișiat vintul.

Această carne pe care o rupi, acest singe 
Ce-ți strecoară tristețea in vine 
Au fost ovăz și strugure
Născute din voluptoasele rădăcini și seve ;
Vinul meu il bei, piinea mea o măninci.

In românește de 
Ion Segărceanu

sport Un pas înainte, două pase inapoi

AIME CfSAIRE
(Franța)

Indivizibilă
împotriva a tot ce are ca măsură lepra 
împotriva relelor vrăjitorii 
arma noastră nu poate fi 
decit țărușul incandescent al amiezii 
să spargă 
intreagă 
pupila nesimțitoare a crimei contrabandă 
zeul tău părăsit și care scapă mereu 
ție vatră, mie foame, ție zi mare libertate

In românește de 
Gavril Ședran

KURT BARTSCH
(R.D.G.)

Poezie
Bărbații de la uzina electrică 
iși aprind țigara de dimineață 
astă-noapte pe cind scriam 
ei mi-au alimentat, asudind, lampa de lucru : 
cărau cărbuni pentru o nouă poezie a lunii.

In românește de 
Andreea Stețiu

ALFONSO GATTO
(Italia)

Frînarul adormit
Mărfarele pierd in cer 
zorii Romei, are răcoarea unei porți 
cimpia mai verde ca trandafirul.
Un noptatic flăcău șade in gheretă 
apasă pe inima felinarul mort și 
cu steagul la picioare, visează 
că se roagă pentru izbăvirea tuturor.

Ciudat, poate că de pe acum duc la zid 
umbra de tinerețe care-i zimbise.

asupra turneului, „a jucat static, învechit, fără 
forță de atac", va juca altfel de la o lună la 
alta ? Nu vrem să se creadă că vrem să-i de
mobilizăm pe jucători și pe antrenori inaintea 
acestei finale, dorim și noi ca toată lumea să 
ciștigăm această cupă, dacă pe cea mondială 
tot am pierdut-o in... calificări. Desigur, 
noi credem in bunele intenții exprimate 
public de Ștefan Covaci, ne îndoim însă 
că domnia sa, cu calmul și seninătatea pe 
care, de altfel, o admirăm, poate sus
ține că acum trei ani. cind a preluat naționala, 
devenind și un fel de „factotum" al federației 
„nu a știut atit de bine că va fi confruntat cu 
multe lipsuri din fotbalul nostru". Problemele 
fotbalului nostru sint aceleași de ani și ani de 
zile, și dacă ele o vreme au putut fi estom
pate de generația de pe Wembley, acum trei 
ani, odată cu măcinarea acesteia, ele au rede
venit la fel de acute. Atunci, ca și acum, se 
impunea o bază de selecție mai largă, mai cu
rajoasă, care să promoveze o nouă echipă de 
valoare internațională, cu fotbaliști la fel de 
tineri ca și aceia care au făcut meci egal cu 
Anglia la ea acasă. Ce s-a intîmplat de fapt ? 
Naționala de azi este în linii mari aceeași cu

HL'BERT JLIIN
(Belgia) 

Saint-Just 
Saint-Just: imn și cotmn cezarilor care-s pe

Ihmui umbrelor umbră, 
căci tu ai puterea mări te roileoi, și Cu-a 

oceanului și-a agatelor colțuroase : 
bocetul tău iți fu împărăția, și din flăcările tale 

(rănite păsări) țișni un arbore și 
arborele umblă pe drumurile tumfi, pe droanxi 

de apă, pe cărările cercetării 
asemeni unei păsări rănite.
—In acest târim de reamintire care-i amintirea 

verbului meu, 
in acest teatru care mi-e reședință și de-acest 

oaspe slrăluce 
ploaie și soare sosesc, poeți șl cazne. Locurile 

de samă 
aureolate se mistuie in noaple 
și-ape*  se reîntorc I
—pină na se inalță vintul, ah I acest glas in care

Orieu se multiplică, 
glas după răpunerea distanțelor sosit, 
înțeleptul glas care foce dreptate in noapte, 
inteleptul glas penetrat prin uneltire fi maleficii, 

sosii prin troc 
(asemeni sclavilor) fi prin trădare, de bunătate 

fi de păcatele 
venale mijlocit, 
înțeleptul glas ce-acoperă stejarul fi pășește pe 

poteca pe care 
chiparosul tfi trimite foșnetul spre albastrul cer, 
ah, atunci ca o navă ce-astupă talazului cal Vi 
trebuie să se inalțe, la limanul necuprinsei 

tăceri, fi 
piatră pe-aceste căi ale pietrei, mai singură 

decit piatra, 
să se ridice sufletul sufletului asemeni ciinelui 

eulcat sub troacă, 
fi să irupâ din văluri precum miezul marii 

dimineți, 
ca un domn suprem : poezia.

SUZANNE HEDO
(Luxemburg)

Primăvară
Primăvară I
Buchet de flori.
Flori verzi catifelate.
Primule, anemone, 
gura leului, violete. 
Rare gingașe lumini I 
Odihnitoare-a culoare-a pădurii I 
Primăvară I
Delicată îmbulzeală de flori 
firave imbălsămind văzduhul I

In românește de 
Dan Ciachir

cele antrenate de Angelo Niculescu și Valentin 
Stănescu, din ea lipsind, din motive obiective 
(virstă) sau subiective (supărări de moment) 
cîțiva titulari care au fost scoși pe rind, la in
tervale mari. Se susține in „cercurile bine 
informate" că nu am avea la ora ac
tuală jucători de valoare internațională, că 
nu avem înaintași, nici portari, nici fun
dași, că singurii care ne prisosesc sint mijlocașii. 
Și in tot acest timp, jucătorii tineri de talent, 
care bine pregătiți la club și la națională ar 
putea să schimbe lucrurile în bine (numim cîțiva 
numai : Economu, Giurgiu, Coraș, Naște, Va- 
manu, Hofmeister, Munteanu, Țălnar, Radu II, 
Peniu) continuă să joace în absența celor care 
asigură selecția la nivelul reprezentativei, an
trenori cantonați în vechea selecție, fără am
biția de a-și face propria lor echipă, punindu-și 
insuccesele pe seama predecesorilor, atribuin- 
du-și succesele (cite sint) în afara acestora. 
S-ar putea să învingem Bulgaria la o diferență 
care să ne asigure liniștea pentru meciul retur, 
în orice eventualitate, se impune curajul 
de a nu mai amina o restructurare de fond a 
naționalei, de la jucători la antrenori, pentru a 
avea, de data aceasta, șanse reale de calificare 
în fața Spaniei și Iugoslaviei, astfel ca Îndemnul 
nostru dinaintea meciului „Hai băieți !“ să fie 
urmat și de un mult așteptat „Bravo, băieți I".

Discobol
e
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• Prestigioasa revistă trimestrială editată de 
Muzeul literatorii române inregistrează cea de a 
30-a apariție, ceea ce reprezintă un moment 
demn de menționat in contextul cercetărilor din 
domeniul istoriei literare contemporane. Ulti
mul tom al publicației dovedește aceeași di
versitate de preocupări la care se adaugă ri
goarea cercetării științifice si caracterul maior 
al materialelor ^inserate in sumar. Colaboratorii 
Manușeriptum-tilui și de data aceasta, între
prind eficiente investigații in arhivele literatu
rii române, supunind atenției cititorilor aspec
te inedite cu privire la personalitatea si crea
ția unora dintre cei mai de seamă scriitori 
români clasici si moderni : Mihai Eminescu. 
B. P. Hasdeu. Anton Holban. Alexandru Mace
don ski. Ovid Densusianu. AL O. Teodoreanu. 
Ioan Slavici. Ion Barbu. Gib L Mihăescu. Titu 
Maiorescu. Mihail Dragomirescu. Vasile Voi cu
le seu. Lucian Blaza. Vasile Alecsandri. G. Ba- 
covia. Interesantă este, de asemenea, reînvierea 
prin documente mai puțin cunoscute cititorului 
de azi. modului in care s-a desfășurat la Paris.

REVISTA STRĂINA
• REGIZORUL IGOR TALANKIN va ecraniza 

nuvela lui Lev Tolstoi „Părintele Serghie*  (primul 
film pe această temă a fost realizat tn Rusia In 
timpul cinematografului mut). Cunoscuta poveste 
a strălucitului prinț Stepan Kasatskl, dezamăgit de 
viața lumească și călugărit, Iși păstrează nealte
rate spiritualitățile de adaptare In limbaj cinema
tografic.
• INTRE 1—11 SEPTEMBRIE 1S7S va avea loc, la 

Praga. Expoziția mondială de timbre poștale 
Praga ’7*.  Organizatorii expoziției sint Ministerul 
Federal al Telecomunicațiilor și Uniunea Filate- 
llștUor cehoslovact. Expoziția se desfășoară sub 
Înaltul patronaj al Președintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Gustav Husak. Programul 
expoziției va fi foarte bogat Încă inaintea deschide
rii propriu-zisă. La Praga se va Întruni Comitetul 
Executiv și cel de al 47-lea Congres FIP. Vor avea 
loc multe simpozioane internaționale filatelice de 
specialitate.
• COMPANIA Deutsche Grammophon-Gesell- 

schaft a lansat de curind un disc microsillon cu 
titlul „Wuncshoses UnglUck*.  avind imprimat o cu
legere de texte de Peter Handke. extrase din car
tea cu același nume, texte spuse de Bruno Ganz. 
Tinindu-se seama de toate reeditările șl de edițiile 
livre de poche, lucrarea aceasta a lui Handke a 
atins un tiraj de 700 000 de exemplare. Cu toate 
acestea, sau poate pentru acest motiv, încercarea 
de difuzare pe discuri a fost limitată pentru în
ceput ta un tiraj mic.
• DE MAI BINE DE DOI ANI farmecul, exube

ranța. umorul și drama a ceea ce se poate consi
dera opera națională americană „Porgy and Bess", 
capodopera lui Gershwin, cuceresc tn continuare 
publicul american, In versiunea prezentată integral 
pe scena Operei din Houston (Texas — S.U.A.). 
Este vorba de o comedie muzicală? de o operă? nu 
se știe prea bine; intr-atit a reușit Gershwin să 
combine jazzul cu muzica clasică, incit l-a sedus 
chiar și pe Schoenberg, inventatorul muzicii dode
cafonice ți elev strălucit al Școlii din Viena. Ca o 
confirmare a aprecierii unanime a acestei deose
bite lucrări, „Porgy and Bess" a fost prezentată la 
Palatul Congresului din Paris timp de 40 de zile.
• „EPOCA DE LA HALLSTADT" cuprinsă Intre 

secolele B șl S Le.n., denumită astfel tn urma des
coperirilor făcute in acest oraș din Austria șl care 
este de mare tmportanță pentru întreaga Euronă 
Centrală, va fi centrul unei expoziții itinerante in
ternaționale. Exponatele, in număr de anroximativ 
200, sint tn special obiecte imnrumutate de către 
muzee și colecții particulare din Austria. R.F.G., 
Franța. Ungaria, Iugoslavia. Elveția. Cehoslovacia 
șt Polonia. Prima etapă a pregătirilor va fi marcată 
in luna mai 1978 printr-o reuniune a specialiștilor 
tn domeniul studiului Dreistoriel tn orașul Hall
stadt, la care se prevede participarea unor emi
nente personalități din Paris, Strasburg. Llubliana 
și Moscova. Expoziția este Drogramată a fi deschisă 
pentru public in orașele Hallstadt, Steyr — la caste
lul Lambach. din luna mai pină tn octombrie 1980, 
iar In 1981 va fi prezentată la „Petit Palais" din 
Paris.
• ÎN APRILIE și-a închis porțile o expoziție de 

artă găzduită la „Orangerie*  din palatul Tuilleries 
din Paris. Obiectul expoziției — prezentarea unei 
selecții de 400 de piese făcînd parte din colecția 
Pierre Levy — circa 2 000, fruct al unei strădanii 
de aoroane un sfert de secol, — înainte de a-și 
lua definitiv locul tn muzeul orașului Troyes, că
ruia i-au fost donate de către pasionatul colecțio
nar. Exponatele dovedesc constanța lui Pierre 
Levy in realizarea unei panorame a artei franceze 
de la sflrsitul sec. XIX pină la mijlocul sec. XX, 
prin ptnzele repreientînd perioadele de virf tn evo
luția picturii In ultima sută de ani. De la celebra 
„Baigneuse" a lui Daumier oină la abstracțiile lui 
Nicolas de Stael; de la peisajele lui Seurat la ope
rele pline de lumină ale Iul Vuillard; de Ia car
tierul marseiez „Estaque" al lui Braque, la prive
liștile orășelului Chatou ale lui Vlamlnk; de la

In 1922. Congresul avan t gard ei literare, ai cărei 
protagoniști sint Andre Breton si Tristan Tzara. 
La rubrica „Scriitori români în arhive româ
nești" este publicată corespondenta dintre Axei 
Munthe și Martha Bibescu.

Confirmînd excelenta impresie pe care revista 
Manuscriptum a produs-o intotdeauna in rindu- 

rile cititorilor ei, așadar, și in acest număr ju
biliar, fețele încă necunoscute ale istoriei litera
turii române iși dezvăluie unele dintre cele mai 
caracteristice din aspectele lor. In ultimă instan
ță, se traduce in fapt concludent unul dintre 
dezideratele de indiscutabilă valabilitate princi
pială exprimate de Al. Oprea, directorul publi
cației, în articolul redacțional ; „Este un fapt cu
noscut că, în ultimii ani — consecință a muta
țiilor survenite în viața spirituală a țării — asis
tăm la o adevărată explozie a dezvăluirii de do
cumente. (Existența unei reviste de natura „Ma- 
nuscriptum"-ului iși are tîlcul ei). Au ieșit la 
iveală noi date privind elaborarea unor mari 
opere literare, cosmosul ideatic al creatorilor 
fost luminat sub varii aspecte ș.a.m.d. Astitai, 
cunoștințele noastre despre viața lilerarâ din 
trecut s-au extins nebănuit de mult. Mă grăbesc 
să precizez că tot acest material, pentru a pu
tea îmbogăți unghiul cercetării, se cere a fi pre
lucrat și înălțat In plan valoric, concomitent cu 
valorificarea experienței umane și artistice a 
prezentului. Am putea însă afirma că sint certe 
premizele unei noi citiri a literaturii române, 
folosindu-se, nici vorbă, perspectiva timpului, ca 
și reevaluările operate in înțelegerea mai pro
fundă a istoriei naționale și a destinului Româ
niei in lume" (Crezul și responsabilitățile istori
cului literar).

Cronicar

Soutine la Balthus, — totul Îngăduie o apropiere 
tn adincime a artei epocii noastre.
• REVENIND asupra întunecatei perioade a 

războiului, Omlljanowicz Aleksander descrie (por
nind de la documente, relatări și mărturii ale par- 
ticipanțllor) evenimentele care s-au desfășurat tn 
regiunea Bialystok tn timpul ocupației hltleriste șl 
tn cursul primilor ani de după război. El relatează 
cu deosebire evenimentele din septembrie 1939, cri
mele hitleriste, luptele celor din mișcarea de rezis
tență poloneză și sovietică, activitatea bandelor 
după eliberare și luptele împotriva acestor bande. 
Volumul intitulat STINGEREA ECOULUI a apărut 
tn editura M.O.N. din Varșovia.
• TOT TN EDITURA M.O.N. din Varșovia, sub 

semnătura lui Nowlnski Marian a apărut volumul 
IN RlNDURILE A DOUA ARMATE, un reportaj

Desen de Sabin Ștefânuțâ

amplu despre cetfițenil polonezi și sovietici care 
au luptat tn Armata Roșie, trecfnd apoi tn rindurile 
Armatei Populare Poloneze, în timpul celui de al 
doilea război mondial, — reportaj tn care este 
descris destinul complicat al luptătorilor și al celor 
cîtorva zeci de supraviețuitori din marea masă a 
soldaților celor două armate.
• INTR-UN MALDAR DE HIRTII VECHI date 

la rebut de o imprimerie, Lois Boeck, membru al 
Orchestrei simfonice din Viena și fondator al 
Quatorulul Schoammel clasic, a descoperit o colec
ție de vechi ctntece vieneze, identlfictnd printre ele 
partitura originală a „Marșului lui Radetzky" 
compus de Johann Strauss-tatăl. La origine, după 
dovezile obținute pină acum, această bucată fusese 
scrisă pentru viori, șase clarinete și flauturi, cinci 
alămuri, tobă mare și tambur, deci mult mai „săl
tăreață și nepăsătoare", după cum era categorisită 
de contemporani la prima audiție tn 1848, decit 
versiunea etntată în zilele noastre.
• O BIBLIOGRAFIE a lui Schnitzler a apărut 

de curînd în editura „Wilhelm Flnk" din Mtlnchen, 
pentru uzul cititorilor de limbă engleză. Lucrarea, 
îngrijită de Jeffrey B. Berlin este intitulată „An 
Annotated Arthur Schnitzler Bibliography. 1965— 
1977 — with an essay on the Schnitzler Renais
sance", Foreword by Sol Llptzln.
• „MA SCUZAȚI, DOMNULE, SINTEȚI CUMVA 

ACTOR?" este originalul titlu al memoriilor ac
torului Bruno O'va, apărute tn editura poloneză 
„Ossolineum" din numeroase filme poloneze și 
străine (fiu al unei suedeze șl al unul estonlan, 
căsătorit cu o poloneză), descrie drumul pe care 
l-a parcurs tn cinematograf și cariera sa artistică, 
povestind în același timp tntimplări cu mult haz 
și tllc despre actori, regizori șl despre numeroșii 
săi prieteni.
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sărbătoarea muncii și a creației
r

înd în anul 1889, la Congresul so-

Ccialist de la Paris, Raymond Lavigne, 
delegat al Federației sindicatelor fran
ceze avea să propună desfășurarea u- 
nor vaste demonstrații mondiale mun

citorești pentru cucerirea zilei de muncă de 8 
ore, poate că nimeni n-avea să bănuiască fap
tul că ziua de 1 Mai va deveni, atît de statornic 
de atunci înainte, cea mai mare aniversare in
ternațională a solidarității muncitorești.
Haidem, frați într-o unire
Vivat întii mai !
Să serbăm într-o-înfrățire
Vivat intii mai !
Ziua cea de nemurire
Dezlegarea de robie 
pentru tot ce-i muncitor 
Vivat grupul lor !

Versurile atît de vesele ale luî C. Dimitrescu 
Tătaru aveau să amintească posterității sărbă
torirea pentru prima dată în România, la anul

1890, a zilei de 1 Mai. Era o primăvară năval
nică. cu natură biruitoare, înregistrată fidel de 
culorile sepia ale fotografiilor de atunci. In 
mijlocul ierbii, grupări de oameni încadrate de 
steaguri fluturătoare, zîmbind optimist aparatu
lui de fotografiat. Se întimpla cu trei ani îna
inte de întemeierea Partidului Socialist Democrat 
al Muncitorilor din România și lozincile scrise 
cu litere uriașe pe garduri erau și lozincile pre
gătitoare ale acestei importante înfăptuiri.

■ TRIBUNA IDEALURILOR

PROLETARE

Istoria lntiiului mai românesc se identifică 
pină Ia îngemănare cu istoria mișcării munci
torești. In legalitate și în ilegalitate, socialiștii, 
social-democrații și, mai tirziu, comuniștii au 
știut să transforme marile serbări cimpenești 
ale muncii în tribune de afirmare ale idealuri
lor proletariatului național. Maialurile organi
zate pe cîmpuri și stadioane au fost repetiții pre
gătitoare ale programului revoluționar. Ele au

Un steag de luptă, 
de-a lungul istoriei...

EVOCARE DE SÂNZIANA POP

lansat cele mai mobilizatoare lozinci ale mișcării 
de stingă. Au anunțat cele mai interesante vic
torii ale clasei muncitoare din România. Au 
exprimat constant. în documentele vremii, opi
nia muncitorilor. Prin vreme, ziua de 1 Mai a 
dobindit semnificații politice tot mai grave măr
ci nd consecvent maturizarea proletariatului din 
România, transformarea lui într-o clasă conști
entă de forța și rolul ei in istorie. Dacă in 
anul 1890. pe prima pagină a ziarului Munca, 
simbolul grafic al zilei de 1 Mai era un munci
tor care doboară cu ciocanul ziua de lucru de 
16 ore iar textele ocazionale semnate de poeții 
vremii sunau incă atit de destins: .,ln ceasloa- 
vele bătrine / Scrise-n slove cit trei coturi / 
Sărbători are creștinul ' Cile popii au păcaturi 
/ Ba-i Crăciunul Ba sint Paște ! Ba-i Vasile / 
Ba-i Mihai / Muncitorul insă n-are decit ziua 
de-Intii mai“. Treizeci de ani mai tirziu, in 1921, 
ziua de 1 Mai iși definea crezul politic pe pri
mele pagini ale ziarelor socialiste : „Burghezia 
iși are sărbătorile ei, monarhiile pe ale lor, na
ționalismul și religiile pe ale lor, toate trecute 
in calendar și sărbătorite cu fast. Numai munci
torimea nu are o zi recunoscută, o zi a ei. Cu 
toate acestea, muncitorimea și-a dat o zi pe 
care a consacrat-o ca zi de sărbătoare, ziua 
muncei, ziua de unu mai. In această zi munci
torimea se adună și iși afirmă solidaritatea sa 
internațională, care e condiția emancipării ei 
neapărate ca elasă muncitoare. Cum capitalis
mul este internațional și solidar in ce privește 
interesele sale politice și sociale, tot așa și mun
citorimea trebuie să fie ca astfel, cu forțele 
unite, să dărime puterea asupritorilor. Munci
torimea trebuie să știe că intre capitaliștii tu
turor țărilor există cea mai perfectă solidari
tate cu privire la exploatarea muncei și la 
menținerea actualei ordine sociale burgheze* 4. 
Șapte zile mai tirziu, la 8 mai 1921 lua ființa, 
în condițiile de teroare polițienească, dar în en
tuziasmul general al muncitorilor din România — 
Partidul Comunist Român. Interzise de oficiali
tățile vremii, serbările de 1 Mai au fost celebrate 
numai în presa de stingă ce se făcea îndea
proape ecoul evenimentului care se pregătea : 
„Muncitorimea organizată în sindicat și partid 
este scoasă de sub protecția legilor, nu are 
drept de a se întruni, de a se asocia, de a face 
greve cind exploatarea patronală a atins cul
mile barbariei. In acest an muncitorimei dela 
noi nu-i este îngăduit a sărbători pe 1 Mai, 
ziua Muncei, sărbătoarea exploataților așa cum 
se cuvine. Muncitorimea dela noi sărbătorește 
pe 1 Mai in doliu și revoltă. Sute și sute de 
frați de ai lor zac in ocne și temnițe, torturați, 
fără hrană și departe de familiile lor. gemind 
in ghiarele tiranicei guvernări a dictaturii bur
gheze : Dar ne vom face lumină44.

Tara noastră are vechi și bogate tradiții de 
gîndire și creație științifică și tehnică. In ciuda 
unei dezvoltări istorice deosebit de grele, po
porul român și-a manifestat din plin inteligenta 
creatoare, a adus de-a-lungul timpului contribu
ții remarcabile la patrimoniul științific al lumii. 
Opera marilor noastre personalități științifice a 
fost continuată în anii socialismului. în condiții 
superioare, fiind îmbogățită prin realizări de 
valoare și prestigiu. Este semnificativ, în acest 

k__________________ -__________________________

■ SINT SUFLET ÎN SUFLETUL

NEAMULUI MEU

Afișul emis de Uniunea Tineretului Comuni st 
din România la 1 Mai anul 1934 chema in lite
re uriașe :

TINERI MUNCITORI EXPLOATAȚI SI ASU
PRIȚI. EȘIȚI CU TOȚII IN STRADA La 1 MAI 
DEMONSTRAȚI IN FRONT UNIC CU FOCUL 
UREI VOASTRE. CONTRA : MILITAR.ZARE.4 
SI FASCIZAREA ȚARII. PENTRU : GUVERN 
MUNCITORESC-ȚARANESC.

Vor fi fost numeroase chipurile celor ce ur- 
mind această chemare scrisă cu roșu pe gar
duri și pe zidurile clădirilor, muncitori tineri 
din marile industrii ale Bucureștiului de a

tunci. asupriți de muncă. încercați de foame 
și umiliți de sărăcie, au ieșit in stradă să-și 
ceară drepturile in numele primăverii și al ti
nereții k>r. Iată Jnsă că documentele păs
trate in arhivele Muzeului de Istorie a Parti
dului din București, citeva fotografii ușor atinse 
de vreme. înfățișează, cu consecvență, același 
chip : figura prelungă a unui tinăr subțire, de 
statură medie, cu o privire foarte pătrunză
toare. foarte matură si hotărită. făcind un ciu
dat contrast cu trăsăturile delicate ale obrazu
lui. O figură atit de expresivă incit te cheamă 
nu numai din portrete ci și din fotografiile co
lective : pe platforma unui camion in mijlo
cul unui grup de tineri, alături de un grup de 
muncitori, in rindul doi, primul din stingă, pe 
băncile unei școli de partid încă in anul 1930. 
Înainte ca numele și pronumele său să fi fost 
pronunțat legal de istorie, la 1 Mai 1939. 
Ceaușescu Nicolae, era în notele siguranței 
burgheze cunoscut comunist și fost condamnat 
la închisoare pe trei ani pentru activitate 
comunistă, pedeapsa executată. De numele său 
se lega întreaga organizare acelui memorabil 
transfer revoluționar asupra unei pașnice ser
bări cimpenești. Sau cum înregistrează notele 
siguranței : „Printre manifestările breslelor s-au 
strecurat grupe compacte de comuniști care in 
timpul parcursului au strigat cunoscute lozinci 
comuniste : Ajungind in dreptul prefecturii de 
poliție, comuniștii avind pumnul ridicat au scan
dat : Jos fascianul ! Jos Mussolini !“ Și : „Cer
cul cultural al lucrătorilor textiliști și cismari 
a ținut aseară ședința săptăminală la sediul 
din strada Uranus. 138. Au luat parte peste 40 
de tineri muncitori, in majoritate cunoscuți sim
patizant! și miUtanți comuniști. Ceanșescu 
Nicolae. cunoscut comunist, arată importanța 
instrucțiunei pe care lucrătorii o capătă prin 
intermediul cercurilor culturale, cerind condu
cătorilor breslei să le acorde mai multă liber
tate de acțiune pentru a ține ședințe educative 
cit mai des, pentru a face pe muncitori con- 
știenți de rolul pe care 11 au breslele. Face 
apel la tineret să nu se mărginească numai la 
o activitate culturală ci sportivă ei, să intensi
fice acțiunea de propagandă printre muncitori 
pentru organizarea in bresle.* 4

Aneantizată de cenzură și lege, presa de 
stingă n-a putut consemna urmările importante

1 Mai 1939... Pagină istorică in istoria glorioasă 
a luptelor muncitorești

ale acestei activități. Conștiincioase, notele si
guranței burgheze sînt singurele documente care 
vorbesc. Sub titlul „Manifestație comunistă la 
serbarea cîmpenească a breslei lucrătorilor din 
industriile pielăriei și încălțămintei**  se relatează: 
„Printre participant! s-a remarcat prezența u- 
nui mare număr de membri și simpatizanți ai 
mișcării comuniste. Serbarea a decurs in liniște, 
conform programului fixat pină la orele 21,30-22 
cind a avut loc împărțirea cărților poștale ilus
trate pentru alegerea „Reginei Muncii". Comu
niștii au folosit această acțiune pentru a o trans
forma in acțiune comunistă. Pe cărțile poștale 
trimise s-au scris declarații de adeziune și pen
tru eliberarea comuniștilor Ilie Pintilie, Iliescu 
Alexandru, Matei Socor, Sandru Ovidiu și alții. 
Regină a muncii a fost aleasă Lenuța Petrescu, 
lucrătoare la fabrica Jaquard, identificată con
ducătoare a secției de tineret din Sectorul II 
Negru, care după alegerea ei s-a adresat munci
torilor cu cuvintele : mulțumesc proletariatului 
conștient de eforturile făcute pentru apărarea 
libertății și a martirilor clasei muncitoare. Ce
rem piine și dreptate, intrarea in legalitate etc. 
In acest sens a vorbit apoi Ceaușescu Nicolae. 
Tot el a citit cu glas tare provocările comuniste 
de pe cărțile poștale dela serbarea cîmpenească 
a muncitorilor pielari și a strigat la serbarea 
cîmpenească de 1 Mai de pe cimpul Veseliei 
din București lozinca «Trăiască frontul popular»." 
Același tinăr cu figură prelungă, cu statură 
subțire, cu o privire atît de pătrunzătoare și 
hotărită incit iradiază în fotografiile din muzeu.

Demonstrația populară de la 1 Mai 1939 a scos 
pe străzile Bucureștiului 20 000 de muncitori. 
S-au scandat lozinci pe întreg parcursul tra
seului. de la sala Tomis, situată lingă biserica 
Sf. Vineri și pină sub balconul regelui Carol 
de la Palat. SÂ APĂRAM GRANIȚELE ȚARII 
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII HITLERISTE ! TRÂ- 
IASCA INDEPENDENȚA NAȚIONALA A ȚA
RII ! JOS FASCISMUL ! AMNISTIE PENTRU 
DEȚINUȚII ANTI-FASCIȘTI ! VREM OPT ORE 
DE MUNCA ! SPOR DE SALARIU !

Prin amploarea ei de masă demonstrația 
muncitorească de la 1 Mai 1939 a stîrnit entu
ziasmul internațional. Prin programul ei poli
tic a demonstrat lumii capacitatea de luptă și 
de organizare a partidului comunist. A anunțat 
incă de pe atunci direcția pe care istoria Româ
niei o va lua și, în sensul acesta, 1 Mai 1939 a 
premers insurecția națională din 23 August
1944 : și a primului 1 Mai liber din
1945 cînd, întinerită de însăși primenirea 
istoriei, întinerită de pace, de speranța în li
bertate și independentă națională, marea săr
bătoare a muncii se pregătea să exprime, cu a- 
ceeași consecvență pe care o arătase de-a-lun- 
gul istoriei, an de an și primăvară de primăva
ră, noul destin, noua față a luptei, noile co
mandamente ale istoriei.

Istoria intiiului mai românesc se îngemănea
ză cu devenirea clasei muncitoare din România. 
Ea este chiar biografia proletariatului român. 
Cine vrea să pătrundă personalitatea de astăzi 
a omului muncii, prezenta sa atit de complexă 
in viata poporului, cine vrea să-nteleagă rolul 
conducător pe care de aproape o jumătate de 
secol îl au muncitorii sub conducerea partidului 
comunist trebuie să facă apel la trecut. Acolo, 
în documentele din arhive și din muzee. în me
moria încă vie a oamenilor, trăiește dovada că 
de-a-lungul istoriei cele mai nobile aspirații de 
libertate și de dreptate, de independentă si pace 
au fost exprimate de muncitori : că de-a lun
gul istoriei cele mai importante bătălii sociale 
au fost purtate de muncitori. încercată astfel 
prin lupte, clasa muncitoare din România depo
zita o experiență de organizare si de conducere 
care, in mod firesc, a impus-o in fruntea po
porului. Ea poseda un tip specific de conștiință 
politică, acel grad de maturizare activă care a 
hotărit nu doar marile bătălii ale trecutului ci și 
marile bătălii de azi. De la 1 MAI 1944 și pină 
la 1 MAI 1978 s-au scris pagini noi în biogra
fia tării, pagini de minunate victorii pe care an 
de an și primăvară de primăvară. mulțimile 
muncitoare defilind. printr-o atit de veche tra
diție prin soarele tării, le afișează pe pancarde 
și pe lozinci. De la 1 MAI 1944 și pină la 1 MAI 
1978 s-au scris pagini noi in biografia omului 
muncii, iar cine vrea să pătrundă taina minuna
tei sale prezențe în lumea socialistă de astăzi 
— să privească, cu atenție împrejur.

A n calitatea sa de Festival al muncii și 
al creației, Festivalul Național „Cîn- 
tarea României" se cuprinde firesc 
și legitim în marea serbare a zilei 
de 1 Mai. Astăzi, în România, cei 

ce muncesc sînt și cei ce creează și se 
cuvine ca in mijlocul luminos al primă
verii, să sărbătorim această devenire miracu
loasă a muncitorului — de numele căruia s-a 
legat atîta vreme numai producția fizică — 
într-un creator de bunuri spirituale.

Stăpin asupra muncii sale și asupra desti
nului său, liber să ia cele mai potrivite decizii 
în producerea de bunuri materiale și în condu
cerea societății, conștient prin implicarea sa , 
socială și politică de obligațiile și răspunderile ' 
pe care le are muncitorul român, clasa munci
toare din România sint, astăzi, expresia cea mai 
deplină a saltului de calitate umană pe care 
socialismul l-a produs.

■ STRATEGIA DEZVOLTĂRII

Intr-o epocă a unor uluitoare cuceriri ale 
gindirii umane, a unor profunde și vaste trans
formări revoluționare în domeniul științei și 
tehnicii. într-o epocă ce cunoaște mașini și 
instalații de mare forță productivă, într-o 
epocă care descifrează tainele Cosmosului ca 
și structura intimă a atomului și a celulei vii, 
în care se creează noi surse de energie, gîndirea 
și creația tehnică românească au aflat, în con
dițiile socialismului, acel teren fertil în care să 
poată adinei rădăcini și să dea roade.

In Programul Partidului nostru este înscris 
un grandios obiectiv : România să ajungă din 
urmă și să se situeze la nivelul țărilor avansate 
din punct de vedere economic. Or. a atinge 
acest țel presupune nu numai o dezvoltare acce
lerată a forțelor de producție, o creștere rapidă 
cantitativă a industriei ci și lichidarea decala
jelor tehnologice, asigurarea unui grad superior 
de pătrundere a științei și tehnicii celei mai 
moderne in producție, in toate domeniile vieții 
economice și sociale. In strategia dezvoltării, 
partidul nostru pornește de la considerentul că 
știința constituie un factor primordial al pro-» 
greșului contemporan, iar societatea socialistă 
multilateral dezvoltată poate fi realizată numai 
pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei 
și tehnicii. Strategia dezvoltării prevede, deo
potrivă. ca rolul omului, creatorul și beneficiarul 
progresului științific și tehnic să sporească și 
el.

■ MIRACOLUL ROMÂNESC

Țara creează pentru Țara

sens, faptul că în ultimii ani, peste o sută de 
invenții românești au primit medalii de aur la 
diferite saloane internaționale după cum, sem
nificativă pe deplin a fost și Expoziția Națio
nală a creației științifice și tehnice românești, 
ținută anul acesta la București, sub înalta tutelă 
a Festivalului Național „Cîntarea României". 
Calitatea muncii și a deciziilor sale, disciplina și 
punctualitatea, grija cu care folosește mijloacele 
tehnice mereu mai perfecționate, preocuparea 
pentru calitate, spiritul de bun gospodar, orga
nizarea precisă — iată parametrii care au per
mis pentru omul muncii de astăzi învestitura 
de creator. Omul mai bine pregătit, mai cult, 
mai bine dotat cu mijloace de muncă moderne, 
omul chemat să înfăptuiască pe pămîntul Româ
niei revoluția tehnico-științifică, creatorul 
colectiv al creației tehnice românești omagiat 
la scenă deschisă, în cadrul Expoziției Naționale 
a creației științifice și tehnice.

Este greu de imaginat transformarea pe care 
proletariatul român a trăit-o pentru ca într-un 
răstimp de nici măcar o jumătate de secol să 
poată trece de la mînuirea simplă a ciocanului 
și a forjei la fabricarea de turbine și strunguri, 

de locomotive și autocamioane, de echipament 
electronic, de produse de mecanică fină și optică, 
de fire și fibre chimice, de instalații de foraj 
petrolier, de mase plastice. Este greu de imagi
nat cum țăranul român, transferat printr-un 
comandament al istoriei de la munca cimpului 
la munca industrială a fost capabil de acea 
spectaculoasă acomodare care îl ajută să mînu- 
iască cu atita dexteritate mașinile.

Să omagiem, așadar, la marea sărbătoare a 
oamenilor muncii pe cei ce decid ca știința să 
guverneze în mod obiectiv marea transformare 
a țării, ca ea să devină un bun colectiv și să 
se manifeste, prin creație tehnică, în chip ple
nar. Să omagiem vocația certă pentru gîndirea 
tehnică, creatoare, numită tot mai des în lumea 
contemporană — miracolul românesc.

■ ARTA POPORULUI

Cînd în cadrul primei ediții a Festivalului 
Național „Cîntarea României" pe scena Teatrului 

National din București a urcat formația de 
Teatru țărănesc din Șanț, — cei prezenți in sală 
au fost părtașii unui eveniment excepțional : 
înălțarea, pentru prima oară pe-o scenă, a 
autorului anonim.

Se cuvine să facem mențiunea aceasta : că 
același resort social și politic care a declanșat 
în proporții surprinzătoare creația tehnică a de
clanșat șl creația artistică ; că oamenii muncii 
sint și creatori de cultură. Modificările de 
conștiință produse de lumea contemporană, șle
fuirea continuă a sinelui în condițiile unui 'regim 
de muncă din ce în ce mai conștient și mai 
„implicat", descătușarea gindirii prin solicitare 
perpetuă trebuiau să ducă, în mod firesc, la 
formele artei și ale creației. Formațiile de bri
gadă din fabrici și din uzine, formațiile artis
tice din sate, formațiile de brigadă și teatru 
studențești, corurile, cenaclurile de poezie din 
industrie și din mediul rural, din școli și din 
universități, din județe, sînt expresii ale artei 
colective, dar expresii tipice, deosebite calitativ, 
deosebite tematic, reflectînd clar o anume inte
ligență artistică. Trăirea în planul creației a 
omului muncii este reală. Există o cultură a 
masei căreia Festivalul Național „Cîntarea Ro

mâniei" i-a oferit un prilej excepțional de a se 
manifesta. S-a putut observa cu prilejul acesta 
că muncitorii, țăranii și intelectualii au aceleași 
valențe cu poezia și cu pictura, cu muzica și cu 
dansul, că între versurile Emiliei Iercoșan, 
premiată cu premiul I la Festivalul Național 
„Cîntarea României" și versurile unui poet profe
sionist, nu există deosebire de vocație ci numai 
deosebire de calitate și de culoare. Că nici între 
tablourile lui Ion Niță Nicodin și pictura ma
rilor maeștri contemporani nu există diferență 
de vocație ci numai de reprezentare, că arta, 
creația, aspirația spre frumos sînt stări firești, 
deopotrivă, pentru cei ce muncesc în alte dome
nii decît cele artistice. înclinația către artă a 
poporului nostru este cea mai vie recomandare 
pentru starea de spirit pe care a dobindit-o, 
pentru marea eliberare — în gîndire la care — 
a ajuns. OM AL MUNCII ȘI AL CREAȚIEI, 
iată emblema care înnobilează deopotrivă pe 
constructorul conștient al socialismului. Să 
omagiem, așadar, în marea serbare a oamenilor 
muncii, și pe creatorii de bunuri spirituale, 
oameni ai muncii, înnobilați în clipele lor de 
odihnă, de veghea creației.
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