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CINCISPREZECE ANI DE MUNCĂ 
ȘI CUTEZANȚĂ REVOLUȚIONARĂ 
PRIN CARE O NAȚIUNE LIBERĂ ȘI 
UNITĂ ÎȘI DEFINEȘTE, ÎN FIINȚA 
BĂRBATULUI CE-I CONDUCE 
CU STRĂLUCIRE DESTINELE, 
CEA MAI MĂREAȚĂ PERIOADĂ 
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există in istoria unui popor pe
rioade, d? strălucire intensă care 
comprimă timpul și dau între
gii deveniri sorlale. economice 

și umane dimensiunile saltului întru civi
lizație. Viața oamenilor de pe pămintul 
românesc — atît de greu încercată de nă
văliri și jafuri, de războaie pustiitoare pe 
care ei nu le-au dorit niciodată, pentru câ 
niciodată n-au îmbrăcat cămașa de zale a 
cuceritorului, ci numai s-au ridicat, cind a 
fost nev*oic,  cu toată suflarea, cu toată 
natura, in apărarea trupului țării — a cu
noscut multe asemenea perioade. Și ele 
se leagă, firesc, de numele bărbaților 
mari ai neamului, al voievozilor de spirit 
și de faptă care, au înălțat zidiri de pace, 
și-au păstrat țara liberă, i-au dat Ieși 
drepte și au gindit la viitorul ei. In nici- 
una dintre cele trecute însă, nu s-a rea
lizat, nu s-a putut realiza deplin idealul 
eel mare al istoriei noastre, dreptul de 
fericire al poporului român, unitatea, in
dependența, egalitatea socială. înscrierea 
demnă in rindul popoarelor lumii, toate 
in același arc de timp și desăvîrșiie deo
potrivă. Iată de ce, acum, cind așezăm 
in talgerul gindului și al conștiinței, a- 
ceastă perioadă de cincisprezece ani pe 
care nu doar noi, ci lumea întreagă, re- 
cunoscindu-i valorile de excepție, o nu
mește Epoca Ceaușescu, desprindem cu 
adincă mindrie și convingere faptul că 
toate sensurile de dezvoltare și împlinire 
a patriei stau in lumina adevărului și a 
lucrării noastre de fiecare zi. Românii 
și-au cinstit prin tradiție necurmată cti
toriile, legindu-le de numele celui ce le-a 
gindit și le-a înălțat prin viziune cuteză
toare. devotament și muncă. Opera aces
tor cincisprezece ani este o ctitorie su
premă, este țara în care locuim și care 
ne locuiește cu frumusețea si cu asoirația 
ei de viitor. Are numele bărbatului care, 
ales în fruntea partidului comuniștilor, a 
partidului ce a dat României puterea și 
voința de. a fi ea însăși, in primăvara lui 
1965, a conturat printr-o gindire științifi
că, profund revoluționară, permanent 
deschisă spre nou. destinul națiunii noas-

A redeveni
tu însuți

ultimul deceniu și jumătate
■ literatura română a redevenit 
Aea însăși, ceea ce este un lucru 

de importantă vitală pentru o li
teratură, capital. Pentru câ sirenele sunt 
foarte multe, foarte ispititoare și scriito
rul nu are nici măcar dreptul de a se țin- 
tui de un catarg și a-și înfunda urechile, 
ci, dimpotrivă, are datoria să le asculte 
și, ducă găsește destulă tărie in el, să 
nu se ia după ele.

Aceste sirene erau, pe vremea cînd ge
nerația mea' a ințrat în literatură, dacă 
nu foarte ispititoare, în orice caz, înzes
trate cu o voce de tunet de pe sub care 
nu se mai putea auzi nimic. Era un pro
letcultism agohizant. dar, ca toti muri
bunzii, . devenit cij cit mai incoerent cu 
aut mai agreșiv. Bagheta dogmatismului, 
de dimensiunile unui veritabil ciomag (din 
recuzita pășunistă). se mișca încoace și 
încolo, foarte .decis, pe deasupra capetelor 
coriștilor. In timp ce un biet om cum
secade ca Teodor Neculută era pus să 
suplinească absenta lui Lucian Blaga. Ion 
Barbu. Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu. 
Ion Pillat și a încă vreo două duzini cte 
serjitpri de aceeași mărime eliminați nu 
numai din toate școlile din țară ci clin 
cultura națională. în timp ce Varlaam era 
de-abia pomenii în rarele studii de lite
ratură 'veche pentru că scrierile lui nu 
prea se lăsau forjate in tiparele celor 4-5 
trăsături obligatorii ale celui mai nereal 
realism din "cile se cunoscuseră, jn timp 
ce lui Neculcc, și lui Miron Costin li se 
căutau scuze că, boieri fiind, au mai scris 
și ei cite-ceva- și că. deși, greșit !, omul 
e sub vremi, ne tragem totuși de la Ram, 
„capodoperele44 produse in serie după 
tiparele pomenite ii urcau pe autorii lor 
in jilțurile Academiei alături de A. Toma.

Cu toate că una din cele 4-5 trăsături 
se referea tocmai la prospectarea viitoru
lui. cu greu și-ar fi putut imagina cineva,

ire socialiste, acest drum in virtutea 
dreptului la fericire al poporului român. 
Unind energiile tuturor în munca pentru 
edificarea multilaterală a țării. Aplecin- 
du-se cu înțelepciune asupra valorilor 
trecutului, indemnindu-ne să redescope
rim adevărurile istoriei, marile opere și 
marile gîndurî. să ne așezăm in dreaptă 
înțelegere eroii și învățatii, să nu ne te
mem a recunoaște greșeli ce s-au făcut 
poate uneori in numele unor cauze drep
te. Dovedîndu-ne prin curaj și forța a 
ideilor că independența, suveranitatea, 
unitatea națională nu au fost șl mj pot 
fi daruri căzute de pe mesele istoriei, ci 
durate ale luptei și jertfei unui popor 
întreg care trebuie apărate și păstrate ca 
lumina ochilor prin luptă și prin jertfă. 
Uhe mind pe toți fiii țării. români, ma
ghiari, germani ori de alte neamuri să 
Participe la conceperea și rezolvarea tre
burilor țării, in spațiul unei democrații 
active, a dialogului și a curajului, a răs
punderii și a eficienței sociale. Pledind. 
cu păiosul sâu de cetățean de onoare al 
lumii, pentru înțelegere, prietenie și ega
litate între toate popoarele, sensibil la 
durerile și nedreptățile care întunecă tim
pul planetar, acționind prin soluții pro
fund raționale, profund omenești pentru 
o era a pârii totale.

Tind trăiești intr-o țară condusă de un 
asemenea bărbat înveți să fii liber. în
veți să-ți înțelegi rosturile și să privești 
lumea. Sîu libertatea ieftină și egoista » 
nepăsării, a neangajârii, a așteptării le
neșe. biologice, ci libertatea conștiinței 
care lucrează, care caută febril calea spre 
înainte, construind șl construindu-se in 
permanență.

însuși președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus in repetate no
duri că operele pe care Ie înfăptuim, so
cialismul și comunismul, nu sint lucrări 
ușoare, nu sint alei pavate cu trandafiri, 
ci drumuri aspre, in urcare, eerind trudă 
J-i dăruire de, sine, convingere și comne- 
tență, iubire fierbinte de patrie șl aesfir- 
șită omenie. Și numai bolnavii de igno
ranță ori de caracter, eei «are refuză să 
afle adevărurile acestei țări, saltul ei ex
traordinar in timp, in materie și in spirit 
se pot îndoi de dimensiunile la care a 
ajuns România contemporană, de dimen
siunile la care, îndreptățit, iși gindeșie 
viitorul.

Ponorul nostru a probat cu a întreagă 
istorie că are intuiția sigură a marilor 
sale valori. Acest timp îl cunoaște intr-a 
unitate de monolit în jurul partidului. >1 
omului care-1 reprezintă ca o sunremă 
chintesență de acțiune si ideal. !nfr-e 
lume sfîșîată încă de contradicții, de te
roare și teamă, poporul român are eerțî- 
tudini. are un program ferm asupri vii
torului. Un spațiu al demnității, ai spe
ranței, al opțiunii definitive. Este pro
gramul ce se întemeiază pe imolinirile 
unei epoci în plină înflorire si înălțare. 
Eooca Nicolae Ceausescu. Istoria acestor 
cincisprezece ani, așezați sub semnal pri
măverii, existind intr-o primăvară fertilă, 
permanentă.

Nicolae Dan Fruntelată

a firm a, ,:zi. eă poporul român
— prin asumarea
fapte și acțiuni constructive ale parti
dului și prin mobilizarea unanimă la 

înfăptuirea — la un înalt grad al con
științei de sine înseamnă, in fapt, a afirma 
existența sa demnă. lucidă, încrezătoare in 
pT'«iul destin, așa cum o înfățișează lumii 
Roti.Â aia socialista. Nimic nu poate ti mai sem
nificativ pentru existența unui popor decît 
wttg sentiment al edificării in demnitate. H- 

ind=:pendență a idealurilor in virtu- 
secolele ă-au

b'âe și
urmat cu distincte re-
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La țară nouă, oameni noi • Iată ur. adevăr 

inlâuntriil căruia pot fi descifrare iwljțați de 
esență sie periei. Dar. pentru ca aft*-să  
se mfă^caixsrâ. pentru ca easnenii țării si. ae 
arate, ăi toat" irapre/i’-rjle. La înâițiuiea drep
tului de a se numi cu mindrie fii •—eAncr-ași 
ai îârit a fost nerea® rA o operă așe
zare a pc principii de tea*s»:i<â
anvergură, de așe^ir? a existenței in spațiul 
generos al permanentei raper^âri la imperati
vele majore ale prezentului. Aceasta in-
timplat in România. Acesta «te unul din ide- 
vârurile pe care fiecare â’ șatria
noastre il poartă ca pe o inestimabil avuție 
personală.

Cu trei decenii 
pornea către un 
economic. Era
partidul comunist, 
dată dramatică, noul iși afirma dreptul k, 
tență. Și, an cu an in biografia revoluției se

și jumătate in urmă. tara 
nou destin social-politic și 
destinul pe care il prefigura 

Intr-o confruntare, nu o 
exis-

Nicolae Dragoș

Continuare in pag. a 3-a

care ii rog 
ne-o $tim

Vasile Rebreanu
Continuare tn pag. a 2-a

Fapte de
Sint unul dintre scriitorii 

afirmați în cultura noastră 
în ultimul deceniu și ju
mătate. Faptul că mi-am 

putut afirma personalitatea atâta 
câtă este ea. așa cum simt eu in 
forul meu intim că este vocația ei 
reală, se datorează pe lângă înzes
trare unui climat cultural favorabil. 
Câ am avut anii mei de paoe la 
masa de lucru putându-mi tipări 
cărțile, putând să cresc câțiva copii 
în jurul meu din care cred că vor 
ieși oameni buni, oameni de bine, 
toate acestea mă umplu de bucurie.

In toată această perioadă pot fi 
înșiruite. în pofida greutăților nenu
mărate, fapte de cultură pilduitoare. 
S-au tipărit in ediții frumoase chiar 
dacă unele n-au ajuns să fie ex
haustive. clasicii culturii noastre, 
multe din ctitoriile voievodale au 
fost restaurate, pe tot cuprinsul tă
rii s-au făcut săpături arheologice

cultură
JURNAL DE POET

care au îmbogățit considerabil măr
turiile asupra vechimii și perma
nenței noastre în spațiul Carpato- 
Dunărean. Lucrările de evaluare st 
reevaluare a materialului au venit 
bunăoară să demonstreze subtilita
tea cunoștințelor dacilor în materie 
de astronomie, calendarul sanctua
rului de la Grădiște bunăoară, ne- 
fiind cel mai impunător 
din câte au vădit Europa vremilor 
acelora.
suplu, cel mai complex. Așa nu va 
mai fi pentru nimeni de mirare că 
noul calendar internațional de azi 
se datorează strădaniilor lui Pipni- 
sie Exiguul, dobrogean de secolul 
V. Iată incă un fericit exemplu de

în afară.

dar pe departe cel mai

păstrare a tradiției, pe 
pe toți confrații mei să 
nespus de prețioasă.

Ne bucurăm de faptul 
toa’e valorile naționale in artă, lite
ratură si istorie au fost restituite 
marelui public, care s-a putut 
bucura si de învățăturile lui Neagoe 
Basarab. si de Psaltirea lui Dosoftei, 
și de studiile unui învățat de talia 
lui Mircea Eliade asupra miturilor 
și religiei strămoșilor noștri. Din 
literatura universală s-au retipărit, 
s-au retradus, uneori în traduceri 
paralele, capodopere inoepind cu 
Iliada și marile poeme orientale 
egiptene, assiro-babiloniene. ebraice, 
până la clasici romani și ai Europei 
de ultima oră. Marele public se 
poate bucura de o fructuoasă viață 
muzicală. Muzica de cameră mai 
ales vine să bucure omul dună o zi 
de muncă intensă, și s-au alcătuit 
formații după tot gustul din nevoile 
de frumos ale cetăților noastre. Să 
ne bucurăm de ele. confrați ai mei.

Ce bucurie pentru totdeauna 
ne-au adus in expoziții generoase 
clasicii neamului nostru : Anghel. 
Brâncuși. Andreescu. Petrașcu. Baba

că aproape

loan Alexandru
Continuare in pag. a 3-a

1965In acest număr : • 1965—1980 :
CONSTRUCȚIE, DEMNITATE, UMA
NISM • Semnează : • florin Costi- 
nescu • Grigore Georgia • A. I. 
Zăinescu • Gheorghe Pituț • ADE
VĂRURILE LITERATURII — ADE
VĂRURILE CELOR MAI FERTILI 
ANI AI ȚĂRII Articole de • M. Un- 
gheanu • Gheorghe Suciu • Mircea 
Radu Iacoban • Nicolae Mateescu
• ROMÂNIA — ZIDIRI ALF FAP
TEI. ZIDIRI ALE. CONȘTIINȚEI. 
Reportaje de • Sânziana Pop • IIie 
Purcaru • Mihai Pelin • Pavel 
Perfil • Ion Longin Popescu • Ver
suri de • Niculae Stoian • Ion Dodu 
Bălan • Mara Nicoară • Dragoș 
Vicol • Nikolaus Berwanger © Ma
rin Codreanu • Horvath Dezideriu
• Nicolae Arieșescu • Ioana Dia- 
conescu • Marin Lupșanu • Con
stantin Atomii • Pavel Pereș • Spec
tacolul lumii : .Neîngenunchiatu!'*  de 
loan Grigorescu • Cronica literară : 
..Imnele Moldovei" de loan Alexan
dru • Viața cărților • Cartea de 
debut • Atelier literar de Geo Du

mitrescu • Revista străină.

sa ram este de astentat. un deceniu 
a si jumătate de literatură poate insem-

na foarte puțin. Au fost asemenea si
tuații in istoria noastră literară. Ne 

gindim, de pildă, că între 1905—1920 (eșantionul 
e absolut intimplător) exceptind debuturile in
tr-adevăr de excepție, ale lui Octavian Goga cu 
Poezii. (1905). Plumb (1916) de Bacovia. Șesuri 
natale de Nichifor Crainic (1916), Bisericuța din 
răzoare (1914) de Galaction. Romanțe pentru mai 
firziu (1908) de Ion Minulescu, Poezii de Aron 
Cotruș. Poemele luminii de Lucian Blaga (1919) 
la rare putem adăuga Mara (1906) de Slavici, 
Arhanghelii de I. Agârbiceanu (1914) și încă pu
ține volume de proză de M. Sadoveanu sau G. 
Brăescu și Fantezii de D. Anghel și Visări pă- 
gine de Ion Pillat in poezie, cu greu mai putem 
adăuga prea mult. în același timp, un deceniu și 
jumătate poate însemna foarte mult și dacă luăm 
epoca anterioară, intre 1870—1885, să spunem, 
cind s-au afirmat Maiorescu, Eminescu, Creangă, 
Slavici si Caragiale ne dăm seama că acești 15 
ani cintăresc enorm în destinul literelor româ
nești. Același lucru îl putem constata, de pilda, 
trecînd in revistă perioada dintre 1920—1935, 
extrem de fecundă in valori fundamentale.

Evident, judecind epoca cea mai apropiată de 
noi. ne lipsește perspectiva istorică, valorile n-au 
avut timp să fie omologate, putem fi, inerent, 
prea generoși sau poate parcimonioși. in orice 
caz inevitabil subiectivi. Și totuși, cu acest risc 
normal, supunem atenției cititorului cîteva date 
rarP sînt menite, după părerea mea. să conducă 
spre concluzia că, după 1965, cind întreaga noas
tră viată politică, socială și culturală a dobindit, 
grație tovarășului Nicolae Ceaușescu. o orien
tare nouă, favorabilă spiritului creator, literatura 
română a dobindit succese însemnate, imposibil 
de contestat. Scriitori mai virstnici și-au împli
nit un destin literar strălucit $i ne gindim la Al. 
Philippide care dă. in 1967. Monolog in Bahilon, 
Za har ia Stancu prin Ce mult le-am iubit și Șatra, 
ambele din LaUrentiu Fifl«a prin: Alexandra
șî Infernul și Fascinația, Radu Tudornn 
Casa domnului Aleibiade (1978), Eugen 
prin Prineepele (1969), Eugen Jebeleanu 
Ha ni bal (1972). Marin Preda cu 
(1967). Intrusul (1968), Delirul (1975), Cel 
iubit dintre păminteni (1980). Dintre cărțile ge
nerației mai noi cităm, conștienti de atitea omi
siuni importante. Îngerul a strigat (1968) și Fru
moșii nebuni ai marilor orașe (1976) de Fănuș 
Neagu. Absenții, Fetele tăcerii și Orgolii de A. 
Bli/jra. f'aloianul. Drumul ciinrlui. Suferința 
urmașilor și Fiu] secetei de I. Lăncrănjan. Pa
sărea și umbra de Sorin Titel. Vinătoarea regală 
de D. R. Popescu, piesele Iona, Răceala. Para
cliserul. A treia țeapă de Marin Sorescu. 11 ele
gii de Nichita Stânescu. Cartea de la Metopolis 
dv $t. Băriuleseu. etc., etc.

Dar credem că mult mai edificator este să 
vedem ce scriitori au apărut in acești 15 ani, 
evident, ținind seama de debutul lor editorial, 
căci nu ne stă la indemină. cu acest prilej, să 
le urmărim prezența in presa literară ori coti- 
dÎAiă. Vom selecta, prin urmare, un număr de 
poeți, prozatori și critici care-și leagă destinul 
de această epocă in care s-au afirmat, multi 
dintre ei. cum vom vedea, impunindu-se pe pri
mul plan al literaturii de azi. $i vom cita, prin 
urmare, pe genuri literare și. pe cit se poate, in 
cadrul fiecărui gen în ordinea cronologică a 
afirmării, cerînd scuze celor omiși. multi fără 
vina noastră.' Din această simplă listă de nume 
se va putea observa de 
contingent puternic și 
mai înfloritoare epoci

prin
Barbu 

prin 
Moromcții II 

mai

îndată că e vorba de un 
numeros, demn de cele 
de cultură românească.
Pompiliu Mareea

Continuare in pag. a 7-a
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ani din istoria țârii
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Ind «e va scrie istoria ultimilor trai- 
Czeci de ani de literaturi români, 

istoricul literar nu va putea evita con
statarea că anul 1065 atestă o modifi

care sensibilă a orientării șf deschiderii litera
turii române. E suficient să privim titlurile care 
apăreau în 1949—1950 pentru a trage o conclu
zie grăitoare cu privire la caracterul acestei 
literaturi : Lizir de la Rusca, Bani dimmeata. 
Steagurile inimii, Biteau viaturi Mi, Bate viut 
de primăvară. Scutul păcii. Ciatal vierii. Ne
gura. Grija stăpinuluL C ecu irul Ntetaraj des
coperă viața, Matei Ioa a cucerit viata. A fail 
odată., și nu va mai fi !. Cei care plăieee ra 
viața, Evadare. Cu ghiarele ai cu dintâi. Pitaea 
inimii, In nomele vieții. Sub steagul vitali. 
Brazdă peste haturi. Poeme de pace ti de lapta. 
Zorii robilor, Sfirșitul jalbelor. Gria tafrătit. 
Scintei io beznă. Cad zidurile, Cutecat BtiarL. 
Influența rlasei mnneit«Are iu aprra 1^ Eai- 
nescu și Caragialc, Fronturile de laptâ aâe l«i 
C. Dohrngpanu Gherea. Viata ai opera Iul Th. 
Neculuță, Viața și opera lui Sabia.
Peisajul semnificativ al titlurilor «ctumbâ in 
1965—1966 : Viața deocamdată. Lacrima dâaTotu
lui, Carte de vise, Umbra plopilor. Șarpele laa- 
tastic. Biografii aentimeniale. Nostalgii aaten. 
Ultrasentimente, Versul liber, Ffeticj ti «ăeăe. 
Dreptul la timp, Destinai iagerflar, larva băr
baților, Firul de Iarbă, Salereaa iaprenft. Fn* *-  
clsca, Somnul pimintului. Călăul vel tea. Lu- 
naiecli, Estetica basmului. Inferași riamaW. 
Răsfringeri, Ceaa de umbră. Cileitul vatacnbfl. 
La ritmul naturii, Orgă ți iarbă, ■■■■n pratru 
nesomnul cuvintelor, Nevoia de cercuri. Nepti 
cu lună pe Oceanul Atlantic, Mieii prtil Fapa- 
ciada sau povestea despre armata vituunriui 
căpitan Papuc, Propuneri pentru a fmaiuă Sm- 
gurătatea in doi, II elegii. Miracole. Bartea eu 
anemone, Iarna rind e loare. Reîntoarcerea pa
sibilă, Lecturi infidele. Scriitori roaaăte mo
derni, Emlnescu și Sehapenhaaer. Open W 
Tudor Arghezi, Viața lui Macedoaiki . - 
este elocventă. Schimbarea lenuurn p a tona
lității, libertatea asociativă a acestor

•Atiile An Lovinescu. Densusianu, Guști, A<«oiceanu etc.
RâmLn mulțl autori și titluri nepomenite aici, 

«P115 de la început sâ nu ne putem 
peimite o inaumare exhaustivă. Totuși, nu 

.Tem trece cu vederea eforturile care i-au fă- 
rit! tipărirea in ediții științifice a scrii-
SotImt 'lui nostru, intre care cele desti-
tetc lui Rebrear.u și Ibrârleanu se disting, din- 

alte calități, prin efortul de a fi cu 
<X;zA-- ș*re complete. (In paranteză fie spus, 

eaițixîor de Opere An Sadoveanu. Ar- 
B-aga. C- ‘ e*c nu e de loc un lucru

dar ade-. aratele eAții din acești 
«aton fijAdameita.H rămine un deziterat. tipă- 
-- de-acuma avfndu-Si matul lor). Nu putem 

di-, acest tablou faptul că a fo«t tipărit. 
-=-_^na dte va luni, un masiv volum din 
ȘorierRe de tmerețe. ale lui C. Stere și noi cre- 
îfag. gs^-^ea editorului, că această ..ediție d? 
ir?; iniixnare- nu-i «fecit o treaptă spre integrala 

5 interesa-: autor. Și de asemenea, nu ne 
permiie omitem ceea ce s-a făcut 

p*»«ru cel ce ne tutelează și na va tutela, incă 
de-acum și Antru-dentin — Emlnescu. Să 

nu Ui:âe î vn!:mul IV. V, VI au apărut in anii
* Din monumentala eAție Perpessicius, 

bineînțeles ! Avem, acum, și volumul VII — 
pt - <«■. Au fost tipărite două masive volume cu- 

teatrul și traducerile teatrale ale Emi- 
nt Avem Diriiamml de rime. Exegeza
e—:-.=cri-jnâ. cu toate că nu-i rolul nostru aici, 
ti este slit de departe de noi aă impietăm ceva 
IA Maiorescu. Gherea. Ibrăileanu. Căi in eseu și 
PecT Ua, a intrat In ultimii vreo zece ani 
Lntr-o rodnică frămintare a înțelesurilor și sub- 
’nțdesurilor ! (o eAtură. Junimea, trage o sene 
e mi arse ia aal. După cite am aflat, două masive 
volume, cuprinzind opera politică, realizate in 
fagașul tras de inegalabilul Perspessicius, sint 
gaia bune de tipar.

Această va>tr $i complexă act Ai taie de edifi
care a monumentelor spiritualității românești, 
cu toate că. așa cum relevă și tabloul abia schi
țat mai sus, se află pe cel mai rodnic făgaș nu 
erie scutită insă și de anumite carențe. A le 
numi Înseamnă nu slăbiciunea noastră, dimpo
trivă — vitalitatea de a privi fenomen A cultu
ral in fată. Astfel, trebuie aă spunem că opere 
de mărimea intii iși așteaptă Încă reeAtarea. 
Precum : Getica IA Pârvan (și de fapt seria 
memoriabilă a acestui neîntrecut ascet A cul
turii noastre !), Istoria lui Xenopol. Istoria lite
raturii.. IA Călinescu.„ (aceasta din urmă fiind 
trecută in planA eAtorial al anul A in curs !). 
N-am pomenit decît unele, dar ele sint mA 
multe. De asemenea, și lucrul l-am punctat nu 
o dată Ia cronica edițiilor din această revistă 
(de ce n-ar inaugura și celelalte periodice o 
asemenea rubrică ?) trebuie să se accelereze rit- 
mA de tipărire a acestor nu o dată capodopere 
ale spiritualității românești. Uneori — nu ne 
temem de evidență ! — acest ritm este atit de 
lent, că trebuie să așteptăm de la volum la vo
lum rotunjirea deceniAA... Forte capabile să 
îndeplinească această lucrare de inaltă respon
sabilitate politică și spirituală avem — o con
cepție limpede care să tuteleze această respon
sabilă întreprindere, de asemenea : cadrul ma
terial, prin eforturile tuturor muncitorilor din 
această țară, iarăși există.

Nimic nu ne împiedică să așezăm in biblio
tecile noastre monumentele culturii noastre !

este evidentă. Ele atestă la rindul lor. alâtixr: ie 
alte dovezi, că in jurul lui 1M5 i-a prMu © 
modificare de orientare cu serioase com t . •
pentru întreaga literatură română.

Dar aspectul asupra căruia ne vena --- a
continuare este unul mai puțin Gr.
cincisprezece ani de literatură romană «oh de
viza libertății de creație au produs »: o serale 
profundă, retroactivă asupra treentaha sor-a 
literar. Textele secolelor trecute era^ caiafe<<:*  
drept literatură veche” în ’
modernitate, lipsei de intere* pesitra —-
pOfani. G. CUlMten a resuMsta: 
cititorilor pentru croroem. dar 
doar oaze de literatură ' - £ - - -
modern. fragmente disparare. care -<■*-  M 
ansamblul și coerența intrețuMu

Cercetările de literatură rorrid'i 
cunoscut insă in acești cin nfip rezece Â»i o ra>. 
nouă. Ele au depășit momentul fiu: li -
aspecte izolate și au trecut la «tabu:rea csvr 
mari coordonate care oferă o altă d«n.--.-a:e 
textelor pe care le Încadram ptnă »cw" m zor.» 
desuetudinii. Literatura scrutărilor din seco
lele trecute a încetat a mai fi citită în , 
Cronicarilor li s-au căutat izvoarele- Acolo unde 
rezultatul n-a fost concludent *-a  studia: mediul 
de formație intelectuală al autorul ul Manuscri
sele au fost comparate intre de, circulația kr 
studiată cu o mai mare atenție. Aria de refe
rințe a fost deci fatalmente extinsă. De la peri
metrul țărilor românești termenii de compa
rație au început a C extragi din zooe cultu
rale vecine cri mai depărtate. Aceste opera;:: 
familiare și predecesorilor n-au cunoacui 'i 
mai înainte regimul de lucru melodic cbhgsw.i 
Un studiu nou al influențelor în care fadoru-ui 
intern i s-a acordat cel puțin toc au ta impor
tanță cit și celui extern au delimita! principa
lele arii de interes pentru Hteratnra roaiar.i 
veche. Contactele culturale ale Moâdevej ra 
lumea catolică cuprind astăzi nu numai Po
lonia, după cum profunzimea și reriprootatea Ier 
nu mai este evaluată ca în demersurile anterioa
re. Apartenența culturii țărilor românești ia blo
cul cultural sud-est european ale cărei compo
nențe : bizantine, vest-asia ti ce și esl-meditcrz- 
neene au început a fi limpede puse în lumină a 
devenit un criteriu de lucru de prim rang. Sin
cronizarea cu Occidentul cultura] si câne de 
acces ale noutății culturale apusene au fost 
definite și precizate la un nivel pe care vechile 
studii de cultură veche nu l-au runount.

Rezultatul cel mai de seamă al acestor investi
gații șl cristalizări este conturarea bocăritâ a 
unui profil complex.al cultura române și a lite
raturii ei ca teritoriu de absorbție ti xmîeză ■ 
impulsurilor Occidentului și Orientutui pe un 
fond tradițional puternic. Textele literatura 
vechi nu mai sint considerate ca acrieri întâm
plătoare fără legătură cu marile curente de idei 
ale timpului d ca reflexe ale kw. unele stră
lucite. Spiritul modern al •cruțărilor români dtn 
secolul XVII a foat insistent subliniat ae cerce
tările mai noi. Ei nu trăiesc, acționează ti scriu 
într-o zonă provincială a Europei, ci intr-un 
perimetru in care schimbul de idei e continuu, 
foarte viu. iar proiectele de lucru ale intelectua
lilor vădesc orizonturi noi și ambiții deose
bite. Nicolae Mii eseu și Di mi trie Cant emir tint 
doi dintre cei mai proeminenți scriitori ai vre
mii. Dar trăsătura modernă a activității lor a 
fost abia recent dezvăluită. După cum umanis
mul cronicarilor moldoveni pe filieră polonă, 
contestat la un moment dat, este astăzi un cjș'.ig 
sigur al istoriei ideilor in cultura româneai».

Umanismul marilor întreprinderi ale culturii 
române din secolul al XVII-laa este tnare^ cu
cerire a noii cercetări de literatură română 
veche. Acolo unde erau văzute texte fără 
legătură unele cu altele, o serie de scrieri 
amorfe și depășite de cursul vremii, anacronice 
din chiar momentul scrierii lor, s-a constatat 
că funcționa un flux cultural umanist cu vechi 
rădăcini în Occident, ceea ce conferă epocii de 
literatură veche o dimensiune nouă. Despre legă
turile noastre culturale cu Renașterea vorbise 
încă N. Iorga care ținuse a-o afirme apăsat la 

române cursurile sintetice asupra literaturii 
datînd după primul război mondial. El respinge 
ideea după care literatura română ar fi intrat 
în raza de influență a Occidentului abia in seco
lul al XIX-lea și semnalează evidența aces
tor contacte cu mult mai înainte. Sincroniza
rea ar fi deci mai veche, iar ..golul cultural-4 
teoretizat de unii pentru evul mediu românesc 
nu este susținut de fapte.

Dezideratul științific exprimat de N. Iorga a 
fost împlinit abia în ultimii cincisprezece ani 
demersuri, științifice. Literatura română veche 
s-a vădit celor care au explorat-o competent și 
minuțios ca un continent încă necunoscut. Fe
nomenul nu s-a relevat ca atare investigațiilor 
anterioare datorită unei optici de lucru Inadec
vate. Maxima supunere la obiect a actualilor

investigatori și interpreți, pregătirea lor com
plexă pentru descifrarea faptelor de literatură 
veche au impus un nou relief literaturii române. 
Este vorba de personalitățile excepționale ale 
secolului XVI și XVII : Grigore Ureche, Miron 
Cos tin. Ion Neculce, Constantin Cantacuzino. 
Mj trope lit A DosofteL Antim Ivineanu. Nicolae 
Milescu. Dimitrie Cantemir. Ei ar ilustra daoă 
unii autori ..veacul de aur*  al literaturii române. 
In același timp se impune și o figură insuficient 
prețuită a istoriografiei noastre culturale : eru
ditul specializat intr-o literatură legată prin zec, 
sute de fire nevăzute, care trebuie descoperite, 
de marele context cultural occidental și sud-est 
european. După N. Iorga și P. P. Panaitescu au 
înaintat in cimpul încă nedefrișat al literelor 
vechi românești Mihai Berza, preocupat de tră
săturile distinctive ale unui umanism românesc 
tirziu. Ștefan Pascu. Zoe Dumitrescu Bușulenga, 
interesați de ecourile renascentiste, I. C. Chi- 
țimia. polonist cunoscut care a dovedit umanis
mul lui Grigore Ureche, Dan Zamfir eseu, atras 
de originalitatea lui Neagoe Basarab și de sin
teza realizată de marile personalități ale seco
lului XVII, Alexandru Duțu, erudit cercetător 
al tradiției culturale românești in secolele tre
cute. Dan Ho na Mazilu. specializat In contactele 
culturale cu lumea catolică de nord-est. polono- 
uexaineanâ. Gh. Mihăilă, Petru Vaida, autorul 
unui studiu clarificator despre umanismul lui 
Cantemir, Mircea Muthu. Manuela Tănăsescu, 
analistă a Istoriei ieraglifice ca fapt artistic 
baroc. Prana Curțicăpeanu. Elvira Sorohan. Vir
gil Cândea. unul din pionierii acestei campanii 
de reabilitare a culturii din \-eacurile anterioare.

Un istorie al literatura române vechi e fatal
mente un comparatul. Este calea, străbătu ti cu 

trudă, prin care umanismul litera
tura româxM a secolului al XVII-lea a foet de
monstrată convingător. Faptele relevate de acești 
ceroe*âtori  ridici întrebarea, dacă periodizarea 
azTjalâ a h-eraturu române «te satisfăcătoare, 
r ea n-ar trebui modificată. D. Cantemir
ease pr-.r. ufnir.ianul sân unul din primii autori 
rnode-“: rama-j. Prin el ti prin alții. Costin. 
Nec-^re. Miie»ca. ua , modernitatea literaturii 
rornrâe vechi devine o realitate.

v^r.ca anorumâ de peste aece ani a cercetă- 
vxraoc veersftor texte a Am la o descoperire de 
man propocra merii Li să modifice viziunea asu- 
pja Tarrejiî române. Umil din tdo-
men^e « de apogeu, poate cel mai înalt, se află 
m wrohil al XVII-iea * este opera umamsti- 
lor români. Lrionograâa noastră literară a rea
lizat bî arest cmâsprezeee ani una An
«ie nai spectacujoaK șl pradgioaie cucerin 
a_e ez.

Mihai Vn<he>ii«

Democrație 
și literatură

curajul să avizeze o istorie a limbii elaborată 
altfel dtecit— la „centra"!. Prin efecrul aceluiași 
proces Îndrăzneț, oamenii de litere și de știință 
An Lași s-au putut adresa direct publicului In
teresat din alte țări (.Junimea" a Qsărit nume
roase lucrări in limbi străine și le-a desfăcut 
prin Hbrării din S.U.A_ Franța. Canada etc.1. 
iar lașul șl-a recăpătat aura de _oraș deschis" 
faptului de cultură autentică, născută in Întreg 
spațiul românesc, aici fiind cu generozitate pri
mite și ajutate să ..iasă în lumină" lucrări da
torate celor mai prestigioase condeie de azi. Tin 
minte cite discuții și cite opoziții a avut a în- 
timpina inițiativa de editare a colecției ..Emines
ciana" — acum, unanim și binemeritat apreciată. 
Numai In climatul propriu acestui timp al de
mocratizării culturii noastre s-a putut acorda 
lașului onoarea de a ridica încă un monument, 
mai durabil decît piatra și bronzul, Luceafărului 
poeziei române. Desigur. însă, că democratiza
rea s-a soldat cu cele mai însemnate cîștiguri în 
planul intim al creației. în apropierea literatu
rii de adevărul vieții adevărate, prin invitație la 
curaj si sinceritate, prin respingerea contraface

rii, a șabloanelor și minciunii din însăsi ființa 
literaturii. Desființarea cenzurii — instituție pe 
care nimeni și niciodată în România nu a avut 
de ce sâ o iubească — a însemnat un act de 
curaj. Întemeiat pe analiza științifică, exactă și 
pătrunzătoare a contextului structurilor litera
turii actuale : toate pronosticurile întunecate 
«-au. dovedit a fi alarme false — socialismului 
românesc nu s-a clintit nici o frîntură de se
cundă. conștiința și responsabilitatea scriitorilor 
și editurilor situlndu-se și de această dată Ia 
înălțime. într-un oraș din provincie, unde scrii
torul și cenzorul se cunoșteau cum nu se poate 
mai bine, unde gMsturile și apetența și curajul 
dar și posibila lașitate a fiecăruia nu era demult 
un secret, «e ajunsese la soluția numitorului 
icceptabil, fraza fiind gindită astfel îneît să nu 
depășească nici parametrul de maximă dispo
nibilitate. nici coeficientul de îndrăzneală pro
priu respectivei ștampile pătrate. îi invidiez 
sincer pe scriitorii tineri care au irupt în cimpul 
literelor fără a ști de alte cenzuri decît aceea 
a propriei conștiințe și le reamintesc, încă o 
dată, că Întreaga lor recunoștință se cuvine a 
ce adresa partidului, secretarului său general, 
datorita căruia azi putem aplica și in proză și 
In poezie si in critică principiul valabil Ia strung 
și devenit de mult obișnuință : „Eu produc, eu 
controlez, eo răspund-.Si cea mai potrivită 
încheiere a acestor scurte însemnări despre 
unele coordonate ale democrației literare, despre 
împlinirile literare ieșene, ni se par a fi eloc
ventele și atit de frumoasele cuvinte pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu le-a rostit la lași, 
in 1968 : „Dacă putem să remarcăm cu mindrie 
ceea ce am Înfăptuit la Iași, și în întreaga tară, 
dacă putem face un bilanț pozitiv al activității 
noaxtre. apoi trebuie să subliniem încă o dată 
ci acestea se datoresc faptului că poporul 
roman axe un conducător Încercat, rare a știut 
ti știe să cordură destinele națiunii noastre, 
«ore o dezvoltare liberă si independentă pe 
ealea bboi a •ooaksmuluit".

Mircea Radu Iacoban

Edificarea marilor 
monumente 
spirituale

C sJuie activitatea <*r  s mcniK-
•ra-;: ->na<tre <-«
^hașurai ac A-cer.. ■A 1’raiâiaîe. Cultura âo&ÂLrz nu > nxțws*-

c-u: merctebă. in trecut. « 
•craiysksfâ și complexă *ctmne.  O a
ruture? Jire^ror simbolice de su
e cu pullnia aâ o facena aia. nentra eâ

cir. a pagini numai trsjtru 
nw-Af ti â titlurilor. Ceea oe m ae eâ
trebuie ‘ublin&t An capul locului, m fermi- 
taie «i cu legitimă mindrie. esî*-  nou*  ccetrrp- 
ue care guvernează aceaa££ vatiâ iaLstiZ-râ!Je?*±  
de consolidare spirituală.

In deceniul șase (dezbaterea • irceoux. In 
fant. la s fir și tul decenh&ti cinrij î-j disrata: 
mult, chiar foarte mult privitor k 
moy.enirii cultural-artisrice. dar. in netfenrir*  
in plan practic s-a făcut foarte puîiq. Edițiile 
de ..opere alese", atîtea dte s-au tras — pe ce 
criteriu ideologic ? pe ce criteriu valoric î — 
sint de multă vreme, și pe bună dreptate, to
talmente depășite. Nu o dată „operele alese- 
ocoleau tocmai opera cea mai de preț a auto
rului respectiv, ca să nu mai vorbim efe fap
tul că autori dintre cei mai de seamă ai spi
ritualității românești nu făceau nici măcar obiec
tul unor asemenea ediții prăpăstios tru^cbeaie. 
(A $e data, de pildă, cind au început sâ fie re
editate. unele din cârtire lui Iorga. Guști. Parvan. 
Blaga etc.). In ciuda valurilor de cerneală cam 
au curs, principiile privind integrarea traAției 
exil turale nu au fost nici pe departe formu
late cu clarviziune. Se bijbiia. in cel mai bun 
caz. de la autor La autor, dar o concepție atot
cuprinzătoare care să lege faptele prezentului 
de succesiunea de fenomene ale trecutului nu
s-a închegat, iar atit dt a fost schițată nu a 
fost scutită de grave dogmatisme. Era nece
sară o abordare clară, intii de ordin politic și 
ideologic, pentru ca lucrarea de integrare a 
moștenirii culturale să primească un sigur și 
temeinic suport orientativ. Și trebuie să afir
măm. fără putința nici unei tăgade, că această 
dialectică limpezire a factorilor politic, ideolo
gic. cultural-artistic se leagă nemijlodt de ve
nirea in fruntea Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Cea u șes cu, acuma-s cinspre- 
zece ani. Intrarea, odată cu aceasta, a Româ
niei intr-o noua zodie socialistă a însemnat și 
pentru cultură și artă începutul unei epoci de 
descătușare a energiilor. Tradiția de preț a li
teraturii române a fost aliniată eforturilor crea
toare ale prezentului, ea fiind chemată să dea 
stabilitate, să se constituie intr-un factor sti
mulator și totodată să afirme sentimentul apar
tenenței La o spiritualitate inconfundabilă ca- 
re-și are vechimea și istoria ei. 

Critica literară a subliniat, ca să dăm doar 
un singur exemplu, ce a însemnat pentru ta
bloul literelor contemporane ..redescoperirea*'  și

preluarea în chip lucid a amplului fenomen li
terar interbelic, reinodarea firului cu valorile 
acestei epoci și cu cele care au premers-o. In
tr-adevăr, valorificarea moștenirii culturale nu 
presupune truncherea sau eludarea unor opere 
— ele. dacă sint, există 1 — ci cunoașterea lor 
temeinică, după surse, și interpretarea lor în
tr-un spirit nou, con-fruntarea cu ele, nu pre
supune serii de opere alese, ci serii opere 
complete, comentate și amendate, atunci cînd 
e cazul, in spiritul filosofiei noastre.

Roadele acestei noi concepții, ea înseși izvo- 
rînd dintr-o plurală înțelegere a concretului și 
a spiritului în devenire, nu s-au lăsat multă 
vreme așteptate. Au fost reeditați cronicarii (a- 
supra lor, ni se pare, abia în ultimii ani a în
ceput exegeza să-și spună cuvîntul ei subtil) : 
Antim Ivireanu are o bună ediție, la fel Nea- 
goe Basarab cu învățăturile lui. Din Dosoftei 
avem deja intiiul volum din Opere (poezia), ac
tivitatea științifică a lui Șincai. atit de varie, 
e pe cale de a se finaliza într-o scrupuloasă și 
monumentală ediție. Impresionanta și copleși
toarea prin valoare și întindere operă a lui Di
mitrie Cantemir se strînge temeinic într-o edi
ție de referință. O mare atenție s-a acordat șt 
scriitorilor din veacul al 19-lea. Ediția din scrie
rile lui Odobescu a ajuns la patru volume (ul
timul. Tezaurul de la Pietroasa, o adevărată per
formantă editorială), din Hasdeu. pe lingă une
le studii neîntrecute in farmecul lor asociativ 
și de o acută actualitate (vide colecția Lyceum, 
căci toate editurile sint antrenate in această 
grandioasă lucrare 1) a fost reeditat Etymologi- 
cum magnum romaniae ; Negruzzi are o impe
cabilă ediție, asemenea Creangă, Caragiale, Ispi- 
rescu... Editarea scrierilor lui Slavici e pe un 
drum foarte bun. din Coșbuc s-au tras patru 
volume (ultimul fiind din atîtea puncte de ve
dere o surpriză pentru cititorul contemporan). 
Din Gherea s-au tipărit (Editura politică), pînă 
acum (într-o responsabilă ediție) șase volume, 
iar din Maiorescu s-a inaugurat, de curlnd. In
tiiul volum din Opere. Merg bine, spre impli- 

Avem și oamenii care să realizeze această, aș 
zice într-o profundă expresie populată, negrăit 
de dAoe lucrare. Ei, ca și ceilalți An imensul 
cîmp A muncii socialiste, adaugă nedesmintiutA 
lor efort. îmi place să-i pomenesc în acest con
text, chiar dacă nu pe toti. Acești lucrători 
întru renovarea monumentelor naționale, prin 
bilenara limbă românească, se numesc : V. Cân- 
dea, Dan Simonescu, F. Fugariu, C. Strempel, 
B. Theodorescu, Dan Zam fires cu, AJ. Duțu, N. 
Gheran, Aurelia Rusu, I. Pervain, N.A. Ursu, 
Gr. Brincuși, Z. Ornea, E. Simion. M. Babeș, 
D. Vatamaniuc, V. Râpeanu, Th. Vârgolici, Gh. 
Mihăilă, M. Bucur, Al. Săndulescu. P. Cornea 
(să pomenim și pe folcloriștii Fochi, Bârlea, 
Amzulescu, Chițimia — dar atunci, ar însemna 
să ne extindem Ia toate domeniile umanioare- 
lor). Ei sînt, între atît de mulți alții, unii din 
avizații promotori ai culturii noastre noi. Indi
ferent ce se crede pe alte meridiane...

Prin acest masiv volum de reeAtări, s-a rea
lizat și se realizează joncțiunea între literele 
actuale și tezaurul de valori al trecutului, do
vediri du-se încă o dată că etapele unei culturi 
în deplină viabilitate nu sint cicluri izolate, ci 
momente dintr-o evoluție unitară și organică. 
Marea temeinicie a spiritualității noastre con
temporane, așa cum a arătat în reoetate rinduri 
tovarășA Nicolae Ceaușescu, se bazează pe o 
devenire neîntreruptă, pe izvoarele nesecate ale 
unei bogate și exemplare istorii naționAe.

Gheorghe Suciu

Realismul politic
realismul
literaturii

stăzi realismul este un bun cîștigat 
pentru literatura noastră. în urmă cu 
cincisprezece-douSzeci de ani discuți
ile în jurul realismului și a posibilei 

sale înfățișări acaparau întreaga atenție in pu
blicațiile literare. Nu se mai discută despre rea
lism pentru că el a devenit fapt împlinit și ce 
rost și-ar mai avea o polemică acolo unde fap
tele vorbesc de la sine ? Realismul a devenit 
o necesitate categorică, cerut de imperativele 
politice, sociale și economice ale timpului nos
tru, impus de cerințe obiective și nu de ple
doarii care să facă apel Ia bunele sentimente 
ale scriitorilor.

Realismul literaturii noastre este o urmare 
directă și previzibilă a politicii partidului nostru, 
din momentul In care marele om politic și 
marele om de stat care este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la conducerea sa. Dacă în 
primii ani ai revoluției socialiste literatura 
confunda cu entuziasm realitatea cu idealurile, 
prezentind drept fapt împlinit o devenire care 
abia era pe cale să înceapă, epoca Ceaușescu 
marchează în istoria contemporană a României 
momentul adevărului asumat cu bărbăție, cu 
hotărire și răspundere. Socialismul a devenit în 
anii noștri o construcție, un proiect grandios 
la ridicarea căruia literatura nu a întârziat să 
se angajeze și ea, conștientă de îndatoririle 
sAe, intoreîndu-se de fapt la tradiția și vocația 
sa realistă pe care și-a doveAt-o încă de la 
începuturile sale.

Vorbind despre literatura ultimilor cinci
sprezece ani nu este de-ajuns să amintim ope
rele reprezentative, pentru că o Jistă de titluri 
și de autori ar spune prea puțin despre anga
jarea literaturii, cu toate forțele de care dispune, 
în punerea în practică a politicii realiste a parti
dului. Nevoia de a ne cunoaște epoca, de a ne 
cunoaște pe noi înșine, de a cîșiga o perspec
tivă socială și istorică reală asupra forțelor 
angajate în lupta pentru socialism, a dat litera
turii acestor ani un scon nobil — acea trăsătura 
umanistă fundamentală fără de care arta nu 
poate fi concepută și prin care se justifică 
însăși rațiunea de a fi a literaturii. Realismul 
care caracterizează întreaga politică a parti- 
dAui nostru — spirit pe care secretarA general 
A partidulA l-a imprimat istoriei rwastre An 
Atimli cincisprezece ani —. se traduce $i in cli
matul vieții literare pnntr-o angajare lucidă 
ț: entuziaști totodată, pentru devenirea noastră 
^terrtualâ. pentru eistigA suprem pe care și-1 
propune tot acest efort : om A nou.

O literatură obsedată de propriile sale pro
bleme. preocupată in primul rind de propria 
devenire, este tot ce poate fi mai strAn de cli
matul literar in care noi, ultimele generații 
ne-am format Dar nu este vorba de o renun
țare la sine, pentru scopuri care nu-i aparțin 
ci fără Îndoială că este tocmai împlinirea unei 
meniri fără de care însăși devenirea litera
turii apare îndoielnică. Schimbările care se pe
trec in lumea pe care o trăim, pe plan econo
mic, pe planA relațiilor sociale și al conștiinței, 
de un dinamism pe care istoria noastră nu l-a 
mai cunoscut, nu pot fi lăsate să se consume 
fără a fi amintite în cronica timpului, fără a 
ft înțelese in semnificația și consecințele lor. 
O literatură care ar privi cu detașare aseme
nea fapte s-ar condamna singură la anchilozare, 
la impopularitate, ca o anacronică frumoasă inu
tilitate. Angajarea literaturii devine, în aseme
nea momente, o condiție a supraviețuirii sale 
și cred că prin operele sale majore, prin orien
tarea sa generală literatura anilor noștri a 
dovedit prezența sa vie, permanentă — întot
deauna de față acolo unde s-a născut ceva.

Nicolae Mateescu

A redeveni 
tu însuți

Urmare din pag. 1

chiar cu desăvirșire optimist fiind, așa cum o 
cereau aceleași 4-5 trăsături , cam ce fel de 
viitor li va mai fi fost hărăzit și literaturii 
noastre.

Numai că literatura noastră cunoscind, ca orice 
organism viu și sănătos, fenomenul respingerii 
transplantului de organe străine, credincioasă 
trăsăturilor sale proprii din începuturi, chiar 
dacă nu atit de precis inventariate, viabile însă 
și nu de import, a știut să se adune de prin 
canAele pe unde fusese supusă unei irigări in 
deșert și sa revină în albia sa firească.

Pentru că Blaga, Arghezi, Voiculescu, Căli- 
nescu și ceilalți supraviețuitori, deși exmatricu
lați, continuau, cu genialitate, să-și scrie temele 
acasă, teme ce aveuu să înlocuiască în tezau
rul literaturii române compunerile celor felici
tați atunci la orele de dirigenție și cărora la 
sfirșitul anului școlar li se depunea pe creștet 
cununița Premiului de Stat.

Pentru că Zaharia Stancu, Marin Preda, Lau- 
rențiu Fulga, Eugen Barbu, Ion Vlasiu, Geo 
Dumitrescu. Eugen Jebeleanu, Francisc Păcu- 
rariu, Octavian Paler, Ion Lăncrănjan, cind era 
vorba de trăsături, au ales fără ezitare pe cele 
eterne ale literaturii române.

Pentru că a venit generația din care mă 
minAesc a face parte, generație extinsă de la 
Nichita Stănescu, □. R. Popescu, Miron Scoro- 
bete. Paul Angliei, Nicolae Manolescu. Fănuș 
Neagu, Marin Sorescu, Ion Băieșu pină la loan 
Alexandru, Ana Blandiana, Adrian Păunescu. 
Augustin Buzura, Constanța Buzea, Mihai 
Ungheanu, generație care nu contenesc a spune 
că și-a îndeplinit cu prisosință mandatul încre- 
Anțat de un destin istoric, acela de a dinamita 
barajele construite din false principii ce con
damnau literatura noastră la stagnare și a-i 
dărA acesteia libertatea cursului firesc.

Pentru că noua generație ce se constituie sub 
ochii noștri ne dă certitudinea că rătăciri, 
reculuri, devieri aberante de felul celor cunos
cute la mijlocul acestui secol nu se vor mai 
repeta.

Se înțelege că pentru ca toată această năvală 
de fertilitate să fie posibilă era nevoie, în pri
mul rind, de un climat social și politic favora
bil și înaintea acestuia de o gindire cu adevărat 
revoluționară care să-1 conceapă.

Este ceea ce s-a petrecut, vorbind în ter
menii cei mai proprii, la cel mai înalt nivel. 
Ceea ce președintele României, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, nume aureolat de un nemaiîntâlnit 
prestigiu internațional, înconjurat de dragostea 
poporului său, a făcut.

Lucru pentru care artiștii neamului său îi 
exprimă, prin ceea ce fac, prin operă, stima și 
dragostea lor.

I I



Asumarea
comandamentelor

La țară nouă, 
oameni noi!

/

istoriei Urmare din pag. 1

lzionomia unei societăți este configurată și de arta 
și cultura ei. Realitatea culturii și artei nu este și 
nu poate fi alta decît realitatea omului definită de 
condițiile economice, politice și sociale in care se 

împlinește ca personalitate conștientă de rolul său social.
Această realitate a individului configurată în socialism in 
spațiul participării directe, nemijlocite la viața societății 
asigură fenomenului culturii în genere un loc de prim rang 
în procesul istoric de edificare a unei civilizații noi, su
perioare. Ca și în celelalte domenii, și în cel al culturii și 
artei există perioade care nu pot fi comparate în realizări 
decît cu ele însele. Este vorba de perioade de virf, de pe- 
rioade-cheie, de perioade-trepte spre noi deschideri, și mai 
ample, cu efecte dintre cele mai fertile pentru domeniul 
respectiv. Perioada ultimilor 15 ani din istoria nouă a patriei 
noastre, prin realitățile ce s-au constituit cu o forță deose
bită sub semnul unui exemplar elan creator, este asimilată 
de creatorii de cultură și artă ca o perioadă de multiple și 
rodnice clarificări în ceea ce privește libertatea de creație. 
Și în acest domeniu contribuția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este esențială. Abor
darea problemei libertății în artă de pe pozițiile înaintate 
ale politicii științifice, creatoare a partidului nostru s-a 
impus și se impune ca singura cale fertilă atit pentru de
mersul teoretic cît și pentru cel practic. Libertatea de creație 
este o ipostază a libertății individului în societatea noastră. 
Ea nu are și nu poate avea un „statut special" pentru că 
nici scriitorul, ca individ, nu-și poate aroga drepturi „in 
plus" decît cele acordate cu generozitate de patria socialistă. 
Desigur, munca scriitorului are un specific lnconfundabil, 
are o altă finalitate decît oricare altă activitate umană. So
cialismul a acordat muncii literare șansa uriașă de a nu se 
pulveriza într-un vid al neinteresului social față de ea, ci 
de a se integra frontului construcției socialiste, de a fi utilă 
în cel mai nobil sens al cuvîntului. Nu este vorba de o uti
litate conjuncturală, ci de o utilitate la nivelul unei întregi 
istorii. Pentru scriitorul român libertatea de creație există 
in interiorul patriotismului, al ideii luptei pentru progres 
și civilizație socialistă în România 6ub conducerea partidu
lui comunist.

De nenumărate ori secretarul general al partidului s-a 
adresat scriitorilor relevîndu-le adevăruri fără de care 
munca literară, libertatea de creație nu sînt cu putință, fără 
de care acestea se consumă in gol. Transcriu un pasaj din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la Confe
rința Națională a scriitorilor din 26 mai 1977 : „Arta trebui 
să înfățișeze universul tot mai bogat al constructorilor so
cialismului, efortul lor pentru autodepășire, să surprindă și 
să redea cu fidelitate diferitefe ipostaze in care se mani
festă atitudinea înaintată față de muncă și societate, virtu
țile și trăsăturile morale ale omului nou. Situindu-se pe 
pozițiile înaintate ale socialismului, ale partidului, scriitorii 
trebuie să contribuie prin creațiile lor la perfecționarea con
tinuă a societății, la lupta pentru mersul înainte al patriei".

Sînt aici, în aceste cuvinte, cuprinse adevăruri de mari 
profunzimi care luminează continuu teritoriile culturii și 
artei, teritorii de trăire, sensibilitate și frumos. în cadrul 
libertății de creație vorbim adesea, cu îndreptățire, despre 
curaj. Mă refer la curajul real, la curajul care conduce la 
autenticitate și valoare în creație și nu — desigur — la 
curajul obscur de a falsifica nu numai cuvintele, ci și ideile. 
Nu cred pe cineva dispus să asimileze curajul cu actul, ori
cum reprobabil, de traversare a străzii in pofida culorii 
semaforului care interzice acest lucru. Un astfel de curaj nu 
p-oate fi decît pus între ghilimele cind e invocat în scris și_ 
descurajat cînd se manifestă in practică.

Se impune șî în domeniul artei instaurarea unei noi cali
tăți, așa cum cere secretarul generai al Dartidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată că această nouă calitate implică nu 
numai responsabilitatea, angajarea scriitorului, ci și curajul 
său de a inova continuu, de a inventa noi unelte, de a 
reinvents chiar, dacă este nevoie și dacă nobilul scop 
servirii țării, poporului o cere. Libertatea de creație mi 
dezvăluie â fi modul intim, exigent al omului de litere 
artă de a-și asuma comandamentele istoriei patriei sale 
ale umanității în general.

le 
al 
se 
și 
Și

Florin Costinescu

Deschidere către
valorile naționale

ste de toata evidența faptul că o societate nu 
e poate supraviețui fără a produce cultură, fără a

fi adică suportul unor creații acumulate istoric 
care să-i asigure continuitatea eforturilor de dez

voltare. Cind privim în trecutul unui popor atenția noastră 
este reținută mai ales de expresiile culturale care-i alcă
tuiesc conținutul, de efigiile materiale, teoretice și simbolice 
in care respectivul popor și-a înscris aventura istorică și 
prin care el își definește personalitatea și „greutatea spe
cifică" in spațiul universal. Orice moment cultural, pe 
lingă seria condiționărilor sale concret istorice, suferă o 
presiune modelatoare din partea „memoriei" sale, a echi
pamentului cultural pe care respectiva societate îl aduce 
cu sine în actualitate. A găsi formula unui echilibru matur 
între solicitările prezentului și mecanismele culturale prin 
care sînt satisfăcute, a elabora o strategie optimă a corela
țiilor dintre asimilare și creație, dintre. tradiție și inovație, 
constituie o problemă cheie pentru cultura socialistă. De 
aceea, modalitățile în care se realizează dialogul actualită
ții noastre culturale cu tradiția națională definesc o relație 
tensională internă a procesului cultural și aspectele particu
lare pe care le îmbracă într-un domeniu sau altul al creației 
au o însemnătate ce mi se pare de netăgăduit.

O caracteristică semnificativă ce a marcat in chip decisiv 
perioada ultimilor 15 ani, mai ales în perimetrul creației 
artistice, o putem indica prin ceea ce numim îndeobște 
valorificarea critica a moștenirii culturale. Semnificația ma
joră a acestui proces declanșat, în coordonate noi, Ia mijlo
cul deceniului trecut nu este poate îndeajuns de mult sub
liniată de cei care elaborează, să spunem așa, conștiința 
critică a culturii noastre actuale. Impulsul acestei noi ati
tudini față de patrimoniul culturii naționale își află izvorul 
în concepția profund revoluționară a partidului nostru, in 
gindirea cutezătoare, realistă și novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în dinamismul și patosul cbnstructiv pe 
care le-a imprimat in toate sferele vieții sociale. Această 
nouă politică culturală, în acord cu cerințele intime ale 
societății românești, menite să atribuie creației culturale 
rolul unui factor social activ, cu profunde rezonanțe uma
niste, formative și educative, îmbrățișează universul cul
tural dintr-o perspectivă integratoare, regîndind, într-o 
autentică viziune dialectică, raporturile dintre tradiție și 
inovație, continuitate și discontinuitate în cultură, dintre 
cultură și societate, dintre cultura națională și cea uni
versală.

Necesitatea acestei operații de valorificare a culturii na
ționale nu mai solicită, cred, demonstrații. Este limpede 
pentru oricine gindește temeinic și poate face observații de 
bun simț asupra culturii socialiste că preluarea valorilor 
anterioare progresiste și înscrierea lor în noua sinteză cul
turală este un act de regenerare lăuntrică a creației actuale. 
Cu diverse ocazii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
artiștilor îndemnul de a valorifica creator tradițiile cultu
rale ale poporului nostru, opera înaintașilor, fondul de re
prezentări al folclorului, de a urma pilda marilor creatori 
și ctitori de cultură, elaborînd opere durahile care să fie 
o expresie majoră a specificului național. Este bine cu
noscută afirmația secretarului general al partidului făcută 
în Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al P.C.R. : 
„Nu trebuie uitat că felul de a trăi și a gindî al poporului 
a constituit și va constitui întotdeauna temelia dezvoltării 
culturii cu adevărat înaintate. Trebuie să adaugăm, de aceea, 
Ia creația prezentului, creația trecutului, dînd prețuirea 
cuvenită marilor înfăptuiri ale înaintașilor noștri, moșteni
rii înaintate a mișcării noastre muncitorești". Consecințele 
acestui mod de a concepe relațiile specifice ale prezentului 
cu valorile în care s-a tezaurizat experiența creatoare a 
predecesorilor au fost dintre cele mai fertile în planul con
științei patriotice și in cel al creației artistice.

Epoca fecundă inaugurată la mijlocul deceniului trecut a 
deschis largi posibilități de afirmare a talentelor puternice, 
le-a întreținut energetic elanul facultăților creatoare, a pro
pulsat organismul culturii române pe o linie de creație 
majoră, declanșind un amplu proces de redeschiderea izvoa
relor, fapt care in ordinea conștiinței critice echivala cu o 
redescoperire a identității noastre culturale. Cultura română 
a redoblndlt astfel, pe un alt plan istoric, demnitatea și înăl
țimea valorică de la care poate dialoga cu spațiul universal. 
Concepția partidului nostru a făcut posibilă elaborarea unei 
politici sistematice de reevaluare critică a unor personali
tăți culturale care in perioada dogmatismului erau repudiate 
de pe o platformă ideologică restrictivă. Să menționăm 
faptul că în această perioadă au fost revalorificate și repuse 
în circuitul cultural opere aparținînd lui T. Maiorescu, V. 
Conta, A. D. Xenopol, B. P. Hașdeu, D. Guști, P. Andrei, 
D. D. Roșea, L. Blaga, N. Iorga —, pentru a ne păstra cu 
exemplele doar în domeniul filozofiei și al gîndirii sccial- 
politice românești. O constelație de creatori fără de care 
nu putem gîndi existența culturii române moderne. A fost 
rescris „dosarul" unor importante curente de gîndire și
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orientări literare care au marcat evoluția culturii române : 
junimism, poporanism, semănătorism, simbolism, gîndirism.

Prin mecanismul valorificării critice, prezidat de noul sis
tem de valori al societății noastre, cultura socialistă își re- 
gindește propria ei istorie, resoarbe în actualitate filoanele 
ei viabile, discerne în conținutul valorilor anterioare ceea 
ce este durabil de ceea ce este perimat, reține creațiile al 
căror mesaj poate intra în noile aliaje culturale. Este de 
asemenea semnificativ faptul că intre erupția generațiilor 
literare din deceniul al șaptelea, între deschiderea și febra 
creatoare manifestate în acești ultimi ani și procesul de 
valorificare critică a moștenirii culturale nu este doar o re
lație de relativă concomitentă temporală, ci o implicație 
mai adincă, de substanță, care angajează mecanismele 
intime ale procesului cultural. O altă observație care se 
impune atunci cind survolăm panorama culturală a acestei 
perioade este aceea că dezbaterile și polemicile care au 
străbătut publicistica și au polarizat interesul au avut ca 
zonă referențială tocmai raportul dintre tradiție și actuali
tate, aspecte legate de procesul pe care-1 discutăm. Cu toate 
neajunsurile și carențele manifestate în această dificilă ope
rație de reevaluare, eforturile depuse in această direcție au 
dus la realizări incontestabile, cu o rezonanță, repet, în 
toate sferele culturii și ale educației. Procesul nu este nici 
pe departe încheiat și astăzi el a intrat într-o fază intensiva 
in care sarcinile științifice ale celor care lucrează pe acest 
tărim sînt mult sporite. Pentru o epocă este semnificativă 
selecția pe care o face în corpul tradiției naționale. Forța 
unei culturi stă in coeficientul de creație originală care 
pornește de la tradiție, dar nu o repetă — așa cum s-a 
spus cu temei de atîtea ori.

A face elogiul acestei atitudini politice de largă deschidere 
și receptivitate față de valorile naționale este o acțiune 
absolut legitimă in condițiile actuale. Mai ales atunci cînd 
gîndim procesul valorificării înscris intr-o strategie culturală 
globală, într-o acoladă istorică mai mare și cînd încercăm 
să descifrăm ecourile sale în planul creației nemijlocite, 
semnificațiile acestei atitudini politice mi se par a fi re
velatorii.

Grigore Georgiu

Scrutînd
viitorul

e cincisprezece ani România își rostește numele 
intr-o simbioză perfectă cu viața și opera celui 
căruia i-a încredințat cîrma destinului și trudei 
sale nepieritoare, în consens cu cele mai arză

toare aspirații ale sale de pace și progres. Și nu oricum, la 
limita oricărei străduințe sau la orizontul oricărei idei sau 
speranțe de pace și nu oricum la limita sau la orizontul 
oricărui tel de progres : ci în miezul, -în centrul vital al a- 
cestora, în climatul de fiecare oră al unei încordate și nu 
mai puțin inspirate bătălii care a pus în mișcare și în re
zonanță largă, de masă, cele mai intime resorturi ale ființei 
noastre. O smulgere amplă din inerția propriului nostru 
demers, o înfringere de vechi prejudecăți și o trezire pu
ternică la realitate s-au petrecut atunci, în urmă cu cinci
sprezece ani cînd, ca o dialectică a istoriei înseși, partidul 
— și. prin el poporul întreg, națiunea — ridica la rangul 
suprem de răspunzător și conducător de destine un tînăr 
erou care il întruchipa. Un om cu purtări simple, firești și 
cu zimbetul tinereții pe buze, dar cu toate sforțările și ener
gia revoluției în suflet, de o mobilizatoare voință și un patos 
ce iradia.

Odată cu el. în istoria țării s-a deschis cel mai laborios 
și mai cuprinzător capitol din cite ne-a fost dat să cunoaș
tem. In graiul nostru au putut să încapă și au încăput atunci 
cuvinte care ne ședeau demult pe inimă și care, cu suflul 
rostirii și înțelegerii lor clare, emoționale, ne relevau o 
copleșitoare durată istorică, dintr-un timp cu multe ascun
zișuri și nu întotdeauna linear.

Desigur, ne este foarte ușor azi ca, de la capătul acestor 
cincisprezece ani să privim peste culmi de orașe și peste 
mari platforme industriale în urmă, și încă ^vînd proaspăt 
in memorie cifrele unul prodigios bilanț’care ne conține și 
care, in expresia sa cea mai autentică, așa cum a fost for
mulat Ia Congresul al XII-lea al partidului, ne exprimă în 
plenitudinea trăirilor și zbaterilor noastre cele mai adinei. 
Ne încercau odinioară un proaspăt sentiment de încredere 
și o vie dorință de împlinire privind hotărîți și fascinați 
în zarea unui proiect de construcție, grandios. Ne încearcă 
acum un sentiment de reală satisfacție și calmă, robustă 
mindrie în fața a tot ceea ce s-a înfăptuit. într-o zi, numai 
într-o singură zi de azi, cît in peste cincizeci de zile mai 
înainte, intr-o 
peste cincizeci 
lua, de la un . __ ______ __ _____  _____
cincisprezece ani, realitatea este a unui timp în extensie 
sau a unei ’ ’ ’ ■ - ’ * ' ’
coperiri, a 
Pentru că, 
lentul lor 
înaltă și mai fertilă conștiință de sine a României. Ei se 
disting, ocupă un loc aparte în biografia fiecăruia dintre noi 
și se disting mai cu seamă prin acoperirea lor în fapte, în 
evenimente de o deosebită forță și exemplaritate. Mai mult: 
ei sînt anii-matrice, anii-pilot de încercare și apropiere, a 
viitorului, anii de boltă și matcă adincă, de sprijin, a 
acestui viitor nu numai prefigurat, transformat în orizont 
zilnic de lucru, ci și trăit, înțeles și gîndit viu, dinlăuntru, 
ca o covingere ce izvorăște din rațiune și se întemeiază pe 
efort.

Acești ani au adus, au semănat aur pe pămîntul Româ
niei și au adus, au semănat argint, fir subțire la tîmplele 
celui de care ne-am legat prin devotament și voință viața, 
într-o primăvară care se pregătea de înflorire ca niciodată 
altfel. De fapt, nici nu putem să-1 vedem, să ni-1 închipuim 
altcumva. Decît sub niște mari, uriași pomi înfloriți, scru
tînd cu atenție și cu înțelegere viitorul, știindu-ne, numin- 
du-ne aproape pe fiecare și străbătînd — de cite ori n-a 
făcut-o ? — clipa cu pasul, cu ochii minții mai ales, fiind 
întotdeauna și cel mai puternic 
inconfundabile opere de creație.

oră, numai într-o singură oră, acum, cit în 
de ore mai înainte, ceea ce iată, oricum ne-am 
capăt sau de la celălalt al tuturor acestor

altfel de durate, parcă, dacă nu a unei noi des- 
unei noi științe despre viață și despre timp, 
evident, toți acești cincisprezece ani, în echiva- 
economic, politic și social, sînt anii de cea mai

deschis unei adevărate.

A. I. Zăinescu

vor adăuga evenimente șl fapte demne să-l lumineze di
mensiunile. Au fost, in acei ani de început, multe izbînzi. 
Au fost și ezitări, ‘ ‘
lor specifice țârii, 
progresului social 
asemenea erori au 
producerii lor. Dar _ ________  _______ ,
îngăduiau și numirea lor, limpede și exactă, pentru a fi 
corectate cu un ceas rfțgi devreme. Intr-un cuvînt, procesul 
democratizării, al asigurării participării în fapt a întregu
lui popor la elaborarea deciziilor menite să modifice, să 
perfecționeze un domeniu sau altul nu s-a realizat de la 
început, pe de-a-ntregul. Erau, în acei ani de început, și 
adevăruri ce se spuneau în șoaptă, deși ele ar fi meritat 
și trebuiau să fie rostite cu tărie, la lumina zilei. S-a plătit, 
atunci, tribut upor flagrante încălcări ale legalității, unor 
rigide și dogmatice opțiuni, unor viziuni trunchiate asupra 
istoriei sau ale culturii. Conștiințe lucide au apreciat ase
menea erori, încă din timpul producerii lor, așa cum se 
cuvine. Citeodată, însă doar in șoaptă. Ori trebuind să-și 
asume riscul rostirii adevărului. 'Și-au asumat acest risc 
în primul rind comuniștii înșiși, cel mai înaintați dintre ei.

Și a venit vremea cind adevărul a fost rostit fără echivoc; 
cind țara a pășit ferm și definitiv pe drumul perfecționării, 
pe drumul veritabilei democratizări. Cînd țara a început să 
fie realmente condusă de popor, prin popor și pentru popor. 
Acestei^ noi epoci, acestei revoluționare epoci, ii spunem 
acum, îi vom spune mereu, Epoca Ceaușescu. Sînt 15 ani de 
atunci. Doar un deceniu și jumătate. 15 ani de cînd, în 
fruntea partidului și a țării, se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate strălucită a prezentului nostru so
cialist, care — prin gindirea și faptele sale — se înscrie, 
spre gloria patriei care și-a dat sieși și umanității întregi 
un asemenea om, în galeria marilor bărbați ai poporului 
român.

JCa martor și participant la evenimentele politice și sociale 
ale acestei perioade din istoria contemporană a României, 
am sentimentul că s-au scris, pentru cronica vremurilor, 
pagini cărora le-ar fi trebuit în alte vremuri, dimensiunile 
veacurilor. Atît de densă, de dinamică, de încărcată in 
înnoiri, in transformări revoluționare impresionante este 
această perioadă — scurtă, dacă raportăm cei 15 ani la 
îndelungile milenii pe care le-a parcurs omenirea, poporul 
nostru, dar fără precedent dacă măsurăm acești ani prin 
faptele ce au conferit personalitate distinctă României ; ani 
ce s-au constituit în repere durabile pentru memoria istoriei 
noastre naționale, în ale cărei legi selectarea esențială, 
semnificativă a faptelor deține întîietatea.

Drumul spre o Românie nouă a fost, in acești ani, dinamic, 
revoluționar, mereu ascendent. Și a fost așa pentru că în 
fruntea luptei pentru noul ev al țării s-au aflat Partidul 
Comunist Român, comuniștii, sub steagul cărora poporul 
s-a înrolat mereu mai conștient, mereu mai hotărît. Și au 
fost, acești ani, ani de izbindă reală, pentru că, printr-o 
fericită coincidență istorică, cutezătoarele idealuri ale pre
zentului socialist, au aflat în persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu conducătorul ideal, omul politic care să le asi
gure. prin catalizarea tuturor energiilor națiunii, înfăptuirea 
neabătută. Și au fost ani de rodnice împliniri pentru că 
secretarul general al partidului a știut să insufle poporului, 
cu o impresionantă forță de convingere, acel adevăr potrivit 
căruia o victorie, oricît de importantă ar fi ea, nu poate 
fi nici mai mult nici mai puțin decît o victorie. Printr-un 
memorabil exemplu, președintele României a adresat oame
nilor țării îndemnul de a nu uita nici o clipă că, dacă în 
locul muncii tenace, creatoare, pentru a exploata — de data 
aceasta verbul avind un sens pozitiv — condițiile create 
se vor așeza doar gesturi de celebrare, victoria se va în
fățișa, în perspectiva vremii, ca o înlimplare. Este marele 
merit al partidului comunist, al secretarului său general de 
a fi știut să dea strălucire nouă victoriilor de început ale 
revoluției, de a fi pus in lumină tot ceea ce anii de început 
au selectat ca viabil, viguros, de a fi înlăturat — fără ezi
tare — tot ceea ce, in acei ani, s-a dovedit a fi străin de 
spiritul și cerințele reale ale țârii, tot ceea ce s-a arătat 
a se afla în sclavia dogmatismului și închistărilor. în locul 
cultului dogmei rigide, — cultul dialecticii ! In locul sub
aprecierii înțelepciunii și acțiunii colective — așezarea pe 
cel mai înalt soclu a acestora I Aștfel s-a ctitorit, în lumina 
mereu mai puternică a anilor, statuia faptei socialiste în 
toată măreața ei splendoare.

Ne rostim azi adevărurile cu claritate, răspicat. Acesta 
adevăruri sînt așezate trainic pe soclul neclintit al realiză
rilor anilor pe a căror tîmplă sînt incrustate, pe rind. 
numele Congreselor partidului ; al IX-lea, al X-lea, al XI- 
lea și al XII-lea, congrese care au hotărît obiective realiste 
de dezvoltare a patriei, în ale căror documente de istorică 
însemnătate se află profund implicat spiritul revoluționar, 
vizionar, patriotismul, convingerea — în atîtea rînduri de
monstrată — că legile obiective de dezvoltare a societății 
sînt făcute pentru a fi cunoscute de oameni și a acționa 
în vederea înriuririi lor spre binele oamenilor, ci nu pentru 
a determina supunerea oarbă, pasivă a acestora. Omul 
însuși a devenit mai conștient ca oricînd de dimensiunile 
faptelor sale. Nu gestul unei jertfe prometeice, ci gestul 
unei acțiuni lucide, pe deplin clarificate asupra finalității 
efortului caracterizează timpul socialist al țării. Iar toate 
acestea Ie datorăm faptului că patriotismul, vizionarismul, 
rara capacitate de a descifra drumurile viitorului și de a 
acționa pentru ca ele să fie apropiate de prezent sînt stră
lucit sintetizate în personalitatea celui ales să conducă spre 
destinul meritat națiunea noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acești 15 ani au făcut ca, urmind îndemnurile 
și marele exemplu al secretarului general al partidului, 
poporul să-și afirme o nouă și superioară rațiune de a fi, 
să confere dimensiuni profund umaniste actului său de 
creație și construcție, să devină cu adevărat pe deplin stăpîn 
pe viața și munca sa. în toată această perioadă, în fruntea 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a condus partidul 
și țara cu clarviziune revoluționară și patriotică devoțiune. 
Ca veritabil simbol al vrerii noastre. Ca strateg strălucit 
al faptei noastre. Ca suprem argument al certitudinii că 
tot ceea ce s-a hotărît se va împlini. în toate domeniile.

Cu ani in urmă, într-una din primele vizite de lucru în 
țară, pe care le făcea secretarul general al partidului, cînd 
se inaugura epoca unui amplu și permanent dialog cu țara, 
am participat, cu neuitată emoție, la solemna împrejurare 
în care a sădit, lîngă Gorunul lui Horea, un tînăr arbore, 
dăruindu-1 vremii. De atunci, rădăcinile tinărului arbore 
s-au adincit în .pămint iar coroana s-a înălțat spre cer. 
Ca un simbol, ca o mărturie a noului timp. Ca o replică, 
prin natură, dată istoriei eroice a trecutului de eroica istorie 
a prezentului.

O știu bine : acel simbolic arbore al prezentului se va 
înălța mereu, mîndru și falnic, ca țara însăși. Făstrînd in 
semeția sa naturală un adevăr de esență al prezentului : 
aspirația spre mai înalt, spre aerul curat al libertății. Întîl- 
nindu-și pe sub pămint, rădăcinile tinere, viguroase, cu ră
dăcinile multiseculare ale Legendarului Gorun. Așa cum 
doi eroi, doi purtători de vise îndrăznețe ale timpului lor 
și-ar strînge miinile pentru neuitarea vremurilor.

Oamenii ce știu să respecte istoria care a fost au dreptul, 
au menirea să devină*  ctitori ai istoriei care va fi. Pentru 
noi, pentru România, există un asemenea om. Un mare 
om politic, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fapta sa revoluțio
nară, gindirea ■ să*  creatoare au intrat deja în paginile noii 
istorii a patriei. O istorie care, iată, este scrisă prin devota
mentul conștiințelor țării care-1 urmează, entuziast și demn, 
pe cel ce este marele simbol, suprema certitudine a Româ
niei. £'i

erori, aprecieri neadecvate ale realități- 
ale modalităților prin care locomotiva 
urma să înainteze nestînjenită. Desigur, 
putut fi observate, chiar în momentul 

nu întotdeauna climatul, starea de spirit

Fapte 
de oultură c * > *•

Urmare din pag. 1

4

și al fii. căci poporul nostru se 
bucură a avea tonul ț i,

O țara țmijlocie cum este a noas
tră înțelege că afirmarea ei peste 
secole între celelalte neamuri de
pinde hotăritor de ținuta ei spiri
tuală, de realizările ei reale. In ale 
culturii, de aportul său la edificarea 
libertății, adică adevăr bine și fru
mos in umanitate. Să vorbim si în 
școlile noastre mai puțin despre 
intrigile lui Henric al Optulea al 
Angliei, dacă ele vin să scurteze o 
lecție despre Constantin Brânco- 
veanu a cărui lucrare și jertfă în 
istoria poporului nostru, să avem 
răbdarea și tăria sufletească ne
cesare să o așezăm în dreapta 
lumină ce l-a crescut Am aiuns in 
aoești ani muncind cu totii după 
puteri șl râvnă poate mai aoroape 
de nevoile noastre - • - 
Eminescu. Mă gândesc că l-ar 
bucurat pe poetul atât de patriot 
multele si de obicei asa izbutitele 
statui ridicate in memoria ctitorilor 
de țară.

vorbind cu 
fi
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Fragment de baladă
Au trecut ani de trei ori cinci. 
S-au făcut pomi lâstarii-n lunci 
Și țara demnă, suverana. 
N-are pe trupu-i nici o rană. 
O țară mîndră, înfloritoare, 
Cu fruntea ridicatâ-n soare j 
E-o țară cum visa să fie 
Un comunist de omenie, 
Demult, in vremuri de robie, 
Un tinăr dirz, semeț la umblet, 
Cu gindul liber, fără ffriu, 
Cu toată țara iui în suflet 
Cînd trecea podul de la rlu 
Legat în lanțuri mari și grele, 
Cind soarele strâlucea-n ele 
Ca-n niște splendide inele 
Care l-au călit in luptă 
Cu-o revoltă neîntreruptă 
Rărind câ trece-un alt Ștefan 
Un alt Mihai, și-un alt Bâlcescu, 
Un neinfrînt și brav oștean 
Un tinăr mindru : Ceauțescu.

★
De-aceea, de-ar fi sâ fim a doua oară 
și daca cineva 
ne-ar întreba :
— „Cind,
Unde 
și, mai ales, 
ce-am vrea să fim I" 
Noi am răspunde-n graiul Mioriței !
Acum 
fi 
Aici. 
Comuniști, 
in această nesflrjltă primăvară, 
in această țară 
România, 
contemporani cu Omul care cinstește omenia, 
frați cu glia 
acestei țări, logodită cu veșnicia
Acum 
fi 
Aici 
in preaslâvita Românie, 
in vremea cind un comunist de omenie 
ii e stindard, 
simbol 
și ctitorie...
Tu, țara mea, 
cunună de munți 
cu brazi inalți și cărunți 
pe piscul lor cel mai de sui 
ai ridicat omul 
lingă Ceahlău, 
așa cum istoria noua H inalțâ pe 

Președintele tău.
★ 

Acum, intr-un istoric an, 
Cind trece fiul scump al țârii 
Cu visu-n larguiile larii, 
Și coroane de speranță 
Pornesc la drum « viw-e Iertă 
Pare că trece-un oft Ștefan 
Un alt Mihai și-un a’t Bâlcescu, 
Un luminat conducător 
Urmat de-ntregul lui popor, 
Mindria țării : Cea u șese u.

Ion Dodii Bălan

Unitatea noastră
unitatea noastră 
este ca un furnal 
cu tocul nestins de secole 
unitatea noastră 
a șters amintirile mahorite 
ca o dimineața însorită 
ultima sclipire a nopții 
unitatea noastră 
este ca un imens acumulator 
care se autoîncarcâ 
cu energii dezlănțuite 
unitatea noastră 
ne este credință sfintă 
indiferent de limba 
în care rostim cuvintul mamă 
unitatea noastră 
este tezaurul cel mai de preț 
pe care-l păzim ca lumina ochilor 
unitatea noastră 
să fie singurul altar 
în fața căruia ingenunchem 
unitatea noastră 
este izvorul de aur 
al socialismului 
care nu seaca niciodată 
unitatea noastră 
o vom apăra 
in orice împrejurare 
pe baricadele dreptății 
unitatea noastră 
nu va permite niciodată 
violarea demnității 
umane și naționale 
unitatea noastră 
cere cu insistență 
in numele progresului 
o nemaipomenita 
și permanentă creație 
pentru globul nostru pâmîntesc 
unitatea noastră 
să ne fie legâmint 
fata de partid 
fată de patrie 
față de noi înșine

Nikolaus Berwanger
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Erou al Națiunii
Eroului de azi i se euvin
Cu nuri de lauri, după vechi tradiții, 
Cînd flori și arbori se desfac deplin 
In spațiul mioritic la solstiții.
Lauri cu vii carate de eroi
Și care pentru nimeni nu-s izvoare 
Numai căldura arderii din noi 
Cu veșnica deschidere spre soare
Sînt cincisprezece ani de cind zidim 
Prin flacăra gindirii vaste, drepte ;
Erou al Națiunii să-l numim 
Suind cu țaia tot mai-nal!e trepte.
Erou cum ne-am doiit : de neclintit 
Sub steaua comunistă călăuzitoare 
Ce luminează ca un răsărit 
întreaga națiune muncitoare.

Marin Codreanu
S_____________________________________________

Drum și capăt de drum
în Țara Năsăudului

Ia răsărit, peste munți. sint 
Cimpulungului Moldo\ enesc și 
Domelor. La apus, sub alți munți, sînt 
țările Maramureșului, a. Oașului, mai 

ncolo, a Chioarului. La miazănoapte sint numai 
munții, la miazăzi e Țara Ardealului, despletită 
la rindu-i in alte ..țin**,  precum cea a Zarandu- 
lui sau a Hațegului, a Amlașului, a Oltului uu 
a Bârsei. Intre toate, așezate-n ciorchine, ca 
Intr-o pulpă de fructe (sintem intr-o țară a 
fructelor!), de diferite culori, sint toate infăți- 
fârile reliefului românesc, sint munți dramatici, 
cu arhitecturi frămintate, sint dealuri bfitrine 
(unele vaste ca și munții și, ca și munții, co
trobăite de om. sparte cu plugul sau cu tracto
rul pină „la gol“, adică la cer. cam trei pătrimi 
din agricultura ținutului făcindu-se pe terenuri 
in pantă), sint văi de ape (peste 300 de kilo
metri de riuri montane), sint ochiuri de cimpii 
și de luncă ce se îneacă, acum, in martie, in 
pulberi de flori, ca niște emulsii fine 
relă pe piatra dură, ea insâși vristatâ 
rale in toate culorile curcubeului, a 
fi a dealurilor.

Sintem in Țara Năsăudului, sintem 
din acele străvechi, tainice, fascinante „țâri- ale 
Tării, entități primordiale ale geografiei fizice 
și dem o-spirituale a românilor, ținuturi cu 
trăsături specifice, cu culori specifice, expresii 
ale unității în varietate a pâmintului românesc, 
■ ființei noastre, conservind, intre pereții grea 
permeabili ai munților, ca intr-un fel de berme- 
tism ontologic, tradiții anume, cu rădăcini in 
adine de timp. mărturisind o conștiință 
de sine, o conștiință de „țară", care te 
tulbură ca un memento. „Noroc. țară f-, 
ie salutau, dndva, prin acești munțL cio-

de a ma
de mine- 
munților
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Aerul luminos al orașului
raxn~a reasi-rile ei de glo

C .-»e decbis s ac "ecuie să ne mxoar-
privz'le prea dkoarie m timn 

pentru a ști r_rxi arraroe s-a declanșat 
febra :or2câ a rrurr~j aeesrm sîrsveriii centru 
de aviLzatie Renașterea Craiovei
face oarte imecrantă ±*  renașterea Lini in:re£i. 
ea nu a fort un remită: al hazankilw istoric, d 
s-a afirmai ea a cocjea-.J firească a evoluției 
noastre potinee si social-economice din ultimii 
cincisprezece ani. anu cei mai fertili ai enopeii 
socialism ol oi românesc.

O inrarshme tn Crraora de afi se cere Începu
tă printr-ua perm la firesc prin cartierele noi ale 
municiDruhii — Calea Bucureixi. Calea Severinu- 
hii. Brazda hri Nmac. 1 Mai. Valea Roșie. Cra- 
iovita Nooă. Gării Valea V]ăfcn. 23 August. Ro
vine si Lăpușuluj — in perimetrul cărora, nu
mai in ultimul deceniu, s-au construit peste 30 000 
■oanamente. lacbCiă cu spatiile comerciale și 
dotările social -culturale coreszxinzăioare dimen
siunilor noi ale vieții. Apoi, vom împlini si da
toria de a trece in revistă si citeva dintre ctito
riile de interes obstesc prin care orașul si-a con
solidat statura urbani — nou! edificiu al Teatru
lui Național, sala polivalentă, stadionul, gara și 
autogârile hii. clubul impozant al întreprinderii 
Elecîrspatere. suitahil cel nou. cu peste 1 8M de 
paruri, școlile a căror siluetă a devenit o podoa
bă a fiecărui cat tier nou. complexele comerciale, 
intre care strălucesc, prin proporții și chip ar
hitectonic magazinul universal Mercur, hotelul 
Jiul, Facultatea de electrotehnică, extinderea 
Universității rrakwene șl multe, foarte multe al
tele. unele dintre ele începute cu numai citeva 
luni înapoi în perspectivă, ansamblul lor se va 
rotunji cu o altă sală de roort m 850 de locuri, 
cu un mare hotel, cu două patinoare artificiale, 
cu o piscină olimpică, cu un club sindical, cu un 
palat al culturii cu dimensiuni sl funcțiuni pe 
măsura ponderii Craiovej In viața soirituală a 
țârii, precum și cu 850 de locuri noi in cinema
tografe cu bandă normală. în sfirsît. să încheiem 
acest paragraf succint prin a spune că avuția și 
nivelul de trai al unei comunități își regăsesc 
abundenta izvoarelor chiar acolo unde munca te
nace transformă abnegația in valoare materială 

ermetic închise, cu un intangibil de cale lactee. 
E grija față de sănătate, față de viată. Și nu 
lntîmplător, ieșind dintr-un oraș-monument cum 
e Bistrița. înconjurat de o vastă centură de 
blocuri moderne, dar cu piața centrală străjuită 
și azi de clădirile cu arcade din veacurile XV 
li XVI. ne oprim aici, unde se pregătește pen
tru oameni, cu o tandrețe aproape maternă, un 
aliment de primă necesitate, cel mai curat, 
primuL Cînd ii vezi pe muncitorii și pe mun
citoarele lomlm cu cită grijă minuiesc apara
tele, cu cită atenție supraveghează retortele, cu 
cită nobilă vigilență întrețin puritatea întregu
lui. capeți, și nu întimplător. sensul adine și 
exact al noțiunii de răspundere față de viață. 
Nu Întimplător, fiindcă aici, in această „țară“ 
a monumentelor ce se rinduiesc peste veacuri 
intr-o inextricabilă panoramă, intr-un unic și 
impunător EEanuscns de cronică — incepind, ca 
toate cronicile românilor, cu anul zămislirii 
primului strămoș — noul a început cu copilul, 
cu primul aliment vital. Nu întimplător, fiindcă 
această bătrină ,.țară“, așa cum documentele 
zilei contemporane o atestă din plin, e un pa
radi*  al copulor, e unul dintre ținuturile in care 
«e nasc cei mai mulți copii. Maierul, satul copi
lăriei iui Livra Rebreanu. așezat la poala Ineu- 
lui. e, la români, satul cu cel mai mare indice 
de natalitate. cu cele mai multe mame eroine 
«citeva sute
mu

Piecâm. uraur.d drumul lui Ion al Glanetașu- 
iuL «orc Nisăud. Ca și Bistrița — poate, mai 
mult deci: Bistrița, cetate totuși faimoasă din 
seduome pro breslele ei. prin atelierele de fiert 

și de copht piatra, cetate a cărei stemă, 
in formă de inimă sau de frunză, putea 

in-emna « a frunză din codrii Carpaților, dar 
» raw meșter-faur, |i una și alta ele
mente insure in procesul vital al locurilor
— Nfeâsâc_ « r zodia industrializării, inaugu
rată in «dnaad deceniu și jumătate pe Ioc gol. 
firi bac o WQLiiție. oferă. In panorameie-i largi 
ca si -sSL-yț&ti care-i fac. și mai ales il
•sz Cwce. ea altceva deal ce a fost

Ca r. ca și s-le cetăți transilvane,
e ea al spiritului. Secolele și-au

pAstrax saci intactă, străzile strimte, cu
saifczr. miimk firmele de fier forjat, dalajul 
ae paâît «rât & paști generațiilor, urmele vii 
m me—irx» lan—t ale trecerilor lui Coșbuc și 

ixave :e coouuc spre trecut, spre un 
Sbmshs fe case, ritmat de gongurile ceasurilor 
■3= wciule tMwn. auzi cum sună metalul spi- 

s Mâner, > Jwx. «i e încă, o cetate a 
c nc^tă a «cărții, a studiului, cu 

etan. freTfiatrn n iratr dmire cele mai ve
nerate e_ tioa*  să adăp»s*M*că  rafturi cu in- 
2-‘-D » rsiee rw reteefe. Ia hănnle Liceului 

Caatemr*  «n Mtvățaî. pute an. 117 țe- 
afrrz d*  LacCTd 'festa școală

âk docă rear iul, cu lăcaș con- 
kfflsari jtnaafrrr jîă |=

cei mai multi copii (citeva. cu

O 0-0 
■ă» «U

llie Parcarn

și sonaZă. Acolo unde se tmplinesc plai la capăt 
rctsturfle noastre de comuniști Si de omeni

Semnificația acestui adevăr est*  ssrăv^sie. Ca 
alte cuvinte. Craiova industrială fel rer=2S3«sxe 
puterea și dinamismul in temeliile tuturor rrho- 
nilor ei civile. Craiova industrială is:
te puterea și dinamismul in substratul fertil al 
tuturor mutațiilor survenite In meoxaiuafcea cra- 
iovenilor. in conștiința lor limpezită prin contac
tul nemijlocit cu întimplările extraordinare trăi
te de toti in acest deceniu si jumătate a cărui 
trecere o aniversăm astăzi. Populația orașului. 
astăzi. se ridică Ia aproape 308 OM de oamer.i. 
ceea ce nu înseamnă altceva decit că. din 1M4. 
numărul locuitorilor lui a sporit de aproape sase 
ori ! Și numărul, după cum bine se știe, nu de 
azi. nu de ieri, ci dintotdeauna. întemeiază pu
terea. Făurarii de bunuri materiale ai iudețuiui 
Dolj, intre hotarele căruia marile intreorin^eri 
ale Craiovei industriale dețin o pondere decisivă, 
realizează in prezent întreaga producție a anului 
1938 in ceva mai mult decit două zile. Tar fap
tul că mai mult de jumătate din pooulatia Cra- 
iovei de astăzi, a Craiovei muncitorești. est*  
constituită din ...Imigranți- de pe raza județului 
propriu-zis se reflectă cu prisosință in conștiința 
ca atare a municipiului, in conștiința lui de lea
der al unei diviziuni administrative prospere. 
Intr-adevăr. în județul Dolj, toate drumurile duc 
la Craiova, ea nu este numai de drept, ci si de 
fapt capitala județului.

Șf din acest punct de vedere citeva adevăruri 
se cer lămurite, chiar dacă darul lor se dovedeș
te acela de a fi evidențiate prin sine. Creație a 
politicii Partidului Comunist Român de dezvol
tare echilibrată în profil teritorial a tuturor me
leagurilor tării, creație a anilor tn care parti
dul il are în fruntea sa De tovarășul NIcolae 
Ceaușescu. Craiova industrială întruchipează cu 
pregnanță, clarviziunea acestei politici și ca
pacitatea ei de a mobiliza plenar conștiințele și 
forța de muncă si creație a oamenilor acestui 
colt de țară românească. In acelașf timp, ea în-

Mihai Pelin
Continuare în pag. a 7-a

Școală pentru învingători
relief tocit pină la gingii este horstul 

doiarogean. Și tocmai aceasta came oși- 
fiestâ este tăiată acum in două de o 
Dunăre omenească. Sigur, visători au 

f-Ț<t dintoedeexma. oameni In stare să sfrede
lească pereceie cunoașterii să să ce strecoare, câ- 
Ure pc umbră, in necunoaeuL Dar singuri si in- 
crșBuxau. ieșirea lor in larguri era de multe ori 
un act de martiraj. Pină să li se audă ecoul au 
trecut decenii, uneori chiar «ecole.

Sferdfc’a faptului la care sintem martori a fost 
așadar demult -â-Jrtă. Pâmintul era eretacic și si- 

aiiCi pufin prielnic. Cine. deci, și-ar fi 
•>_4>crît timăcopul aub dealurile de cretă ale 
Murfatlaruhd • Iar apoi, agâtat in chingi să cio- 
r aîoie unui fluviu omenesc. E drept, in
cretă s-au mai scobit aici, minarete cu virful în 

adinei de optzeci și chiar o sută de metri, 
acolo unde lumea bănuia un susur de ană 

săkie. Dar s-o iei de la un țărm al mării Dină-n 
mal al Dunării, nu. aid deja vizionarul 

irjra tatr-tm declin necunoscut.
Iată că ceea ce se fntimnlâ acum Intre țărmu

rile Dobroge*.  este o repede deatrâmare a necu- 
nascutuluL In cea mai favorabilă zodie a Hcmâ- 
mei. a cărei durată măsoară Dină acum un de
ceniu și jumătate, prin Dobrogea iși croiește 
«um *1  patiulea braț de fluviu. Temerară în
cercare aceasta abatere din drum a naturii, dară 
fără a-i oropsi temeliile, și nid cu gindul de a-i 
reteza l_7,Jrhiul- Es:e vorba de ceea ce nu o dată 
:->riim ; umanizarea mediului ambiant. Pietrele 
s j iim beau, ana dq dntă la violoncel, aulinij nu 
slat oene de tesâtei coama cailor, dar toate La 
un loc păstreaaă tot mai multe urme de trecere și 
iwsane ■ oaaukri. Su asxfei. ne pereții de cretă, 
ea pe o eri-asă tahsă de școală, ae scrie fabuloasa 
xiane a celui de^al patrulea braț a! Dunării, 
casalu. Agtaea — Cernavodă. Qnd faDta va fi 
msimitl. rm va exista burete să șteargă din 
nrtifana tablă ceea ce anii de muncă asDră și 
«sxfaoe ri frumosete morală și fraternitate și 
=rr*âtisFă  ai Estrade câzre perfecțiune au așe
zai «cL

Lata. etn se DG?*-r  topi In necunoscut fapta 
erzr din Craiova si București ? Agă
țau ia chingi «oclesc tn malul de cretă dobro- 
Ceen. Lovitură dună knirurâ. Canalul $« așează 
La ma:ea propusă- In altă parte, dar tot acolo 
Kdg ncreazâ brueadjeni. ana mustește sub ciz
me. n rhăar ac aude, intre orele de ploaie și 
ireți. susurul pinzei freatice. Ziua si noaptea, 
hâ-iețâ din Săra Mare și Slatina, din Botoșani și 
De.a stau de veghe lin**  motopompe. Apa sălcie 
se retrage încet, ca un ronvot neliniștit.

Acum (mutul amintește de un relief selenar. 
Acele de nași și șenile care trezesc un
fior txrje. nemaantilntt alătură nașii lui Neil 
Amstrong imcrea-.ncMor de benzi din lit os fer â. 
O tentast:că mișeare a motoarelor și oamenilor 
răzbate nrm ceata ai ploile acestui anotimn. 
Pulberea nnmlm nu s-a abătut încă asupra Do- 
brogei. Mai sint locuri unde pâmintul mustește 
a 101 te- noroiul defăie sub tălpi. Dar in tron
sonul tirerenalm. unul din cele mai grele șantie
re ae aszeaptik n invazia prafului de cretă, a 
pulberii de argilă, a frarmenteîor de calcar dis
locate de vin turtle dinspre mare. Munca nu e 
dea ușoară, iar condiția de brigadier n-are ni
mic comun cu statul la coadă după friscă. Și 
tciuii oamenii vin. vin tocmai că vor sâ-si des
ene, suire forța și frumusețea, rezistenta la cele 
mai feiurite Încercări. Canalul este astfel o bă
tălie a omului cu sine însuși, o mișcare volun
tară spre resorturi mai puțin cunoscute. Iar asta 
nu înseamnă decit o deplină încredere in pro
priile forțe, in numeroasele posibilități care, rind 
pe rind. se ridică la suprafață.

— Am avut elevi si student! care strîmbau din 
nas la cantină, spune Ioan Mihai, comandantul 
brigadierilor din tabăra Cumpăna. Dună o săp
tămână uitau de ce strîmbau din nas. La muncă, 
la fel : primele zile de ger. de ceată sau de 
ploeie râmineau de pomină. Apoi restul era dat 
uitării : rămirseau in memorie primele zile, pină 
la nașterea obișnuinței.

Așa. ziua care trece aduce cu sine încrederea 
intr-o zi mai bună. Si cu ce altceva se îmbracă 
victoria, dacă nu cu această încredere neperver- 
tită. limpede, plină de tinerețe ? Iar încrederea 
pentru a exista are nevoie — nu ? — de nenu
mărate ofrande : viată de șantier, basculante 
scoase cu brațele din șanțuri mocirloase, acrișori 

făcute cu chimicul pentru părinții din Oaș. Bi
hor sau Rădăuți, ieșiri „organizate“ la Teatrul 
..Fantasio- din Constanta, o ciorbă caldă servită 
din marmidă undeva in cîmp aub pereții de cre
ta. Canalul este incă o școală pentru Învingă
tori. încă o trecere prin vad adine, cu toată în
cărcătura de obiecte si sentimente private, re
vărsate apoi, după trecere, intr-un tot colectiv.

— Si pachetele cind ne vin nu le ținem sub 
paturi pinâ pleacă ceilalți la cantină. Le des
facem și le impârțim frățește. Așa sintem cu to
ții aici, și așa mi-s și eu. Tuncaș Gheorghe Va
lentin. șeful brigăzii Satu Mare. Rămîn numai 
ale noastre doar îmbrăcămintea si încălțările 
trimise de părinți. E și ăsta un fel de a ne 
arăta curați și fără ginduri ascunse.

Timp prea mult n-a trecut de cînd brigadierii 
«apă aici albie nouă pentru o parte din apa Du
nării. Șoferii și mecanicii au venit cu un an în 
urmă ; elevii și studenții, dacă n-au mai lucrat 
niciodată in șantier atunci sînt abia în a patra 
saptămină de muncă. Cei douăzeci și sase de 
băieți de la Grupul școlar minier Broșteni sînt 
la prima experiență de șantier. Viitorii mineri 
țin să vadă șl să simtă pulsul și tumultul unei 
existențe unice, imposibil de repetat pentru ei, 
cei care vor lucra in subteran sau pe culmile 
abrupte ale CăJimanilor.

Din Teleorman au venit treizeci de elevi» Vii
torii constructori, au deja miini de constructor. 
Si le-au făcut in verile trecute cînd au lucrat 
pe șantierele de construcții de locuințe din Ale
xandria și la citeva obiective de investiții. De 
Mărțișor au fost iepartizati în punctul Agigea, 
acolo unde va fi cea de-a doua ecluză a Cana
lului. Băieții, considerați încă muncitori necali- 
ficati. fac lucrări de categoria a treia si a patra, 
turnări complexe de betoane, sudură de înaltă 
clasă, lăcătușărie de meseriași bine cunoscuți.

— Cind mi i-au dat pe mină, zice maistrul 
instructor Ion Leu. i-am string în careu, i-am 
privit cu luare aminte, și mi-am zis : dacă ln- 
îr-o săptămină nu-i aflu meseriași de mina în- 
tii îmi iau catrafusele și mă întorc în Teleorman. 
Dar. așa cum mă vedeți, n-a mai fost nevoie.

Brigada ..Olt“ de acum, cind a înlocuit prece
denta brigadă ,,01t“ s-a tinut un mic festin ver
bal. Șeful celeilalte brigăzi era cu adevărat emo
ționat. Asta am înteles-o si din cele spuse de 
actualii brigadieri : adică șefului de atunci l-ar 
fi apărut lacrimi între pleoape, și și-a încheiat 
asa scurta-i cuvintare: olteni, să rămineți în 
frunte !

— Si am rămas. îmi spune acum Petrache Ro- 
șoga. comandant de brigadă. Lucrăm în regim 
de opt ore. cot la cot cu constructorii de primă 
mină, meseriași, care au trecut prin experien
țele „Porțile de Fier I“, Sebeș. Rîu Mare. Olt. 
Dar n-avem complexul celui venit mai pe urmă. 
Dimpotrivă, facem totul ca să-l ajungem pe ve
chii constructori.

Alăturarea aceasta de generații, si experiențe, 
și competente naște frumoase orgolii personale 
și de echipă. Elevii au cite ceva de invătat de 
la student), iar studenții, viitori ingineri și șefi 
de loturi și șantiere, mai au multe de învățat de 
la muncitorii cu exnerientă. De unde si nevoia 
lui Ion Văcaru. comandantul brigăzii „București*  
de a se explica :

— Munca cu omul aci o înveți. Ia fata locului. 
Si o înveți dacă, de la bun început, fără preju
decăți. il accepți pe om ca partener egal la de
cizie și la înfăptuirea ei. Munca alături de cel 
pe care il vei conduce peste puțin timp nu se 
învață 1n biblioteci. Cit despre mine, jumătate 
din ceea ce știu și «imt acum le-am adunat aici 
In șantier, și tot aici le-am lămurit în focul 
muncii aspre, fără pauze.

Crivăț-zăpadă-valuri de ceață. Toate sint acum 
pe punctul de a se stinge. Rămîn în urmă șl 
drumurile desfundate si noroaiele, si pînza frea
tică prelinsă in țurțuri prin crăpăturile .pietrelor. 
Trecînd astfel prin vreme, oamenii s-au mai des
cărcat de o povară, au mai invătat ceva, si-au 
întărit in suflet simțăminte mai demult așeza
te ; sînt mai puternici intrind în primăvară. Iar 
primăvara, de mai multă muncă, firește, iat-o ! 
scapără la orizont. Și vine ca o briză învioră
toare. scuturînd ușor florile abia răsărite. Fata 
de lună a Dobrogei se pierde usor-usor sub co
vorul ierbii. Peste doi ani de zile aici va sclipi 
cel de-al patrulea braț al Dunării.

Pavel Perfil



RomnniHziDiRi hle edrstrrtei
Reportaj

pe urmele unui sentiment
L
— Cit vedeți cu ochii era mare st veneau pe 

ea. încărcate de piatră, corăbiile romanilor.
Priveam. în inserarea de toamnă, cum hâtri nul 

ae ridică ușor, in genunchi, ca să poată cuprinde 
cu ochii și brațele desfăcute — x’ăile. dealurile și 
munții, care se întindeau pe toată suprafața 
Ardealului ca o hartă geografică. Străvechi și-n- 
cîldt. Zgribulit sub ierburile lemnoase, vegheat 
de roiurile de fluturi metalici, dealul pe care 
ședeam era nl Grădiștii și în incendiul asfinți
tului pe pieptul lui legendar ardea, ca un su
perb însemn de noblețe, soarele de andezit.

— Deoarece nu numai romanii i-au bătut pe 
daci ci și dacii pe romani. Și l-au supus și ro
manii le-au inăltat cetăți. Au adus piatră albă 
de la Sinta-Maria Orlea cu corăbiile. Deoarece 
aci a fost mare. Dacii au făcut baraj Jos. pe Mu
ră?. Au strlns apele lntr-o vamă patruzeci si 
patru de zile și patruzeci si patru de nopțL

— De unde știți ?
— De la moșii și de la strămoșii noștri. Și de 

acolo că dacă astăzi sîntem așa de liberi În
seamnă că am fost si atunci.

Cățărat pe povîmisurile eola?e. frigul toamnei 
ajunsese deja sub cetăti. Dar incălțatl în ciora
pii lor de lină tigaie și In bocancii rotunzi, cu 
plachiuri, cei patru moși din Costești sfidau uni
versul și. așezați acolo, deasupra pămîntului 
Transilvaniei ca într-un scaun de judecată, fă
ceau dreptate istoriei cu convingerea nezdrunci
nată că dacă astăzi e libertate și neatlrnare așa 
trebuie să fi fost în toate epocile de glorie din 
istoria pămintuluî românesc. Aprinși de o ne
țărmurită încredere și de o năvalnică bucurie 
rîdeau fericiți oorind în făpturile lor luminoase 
— căderea frigului și a nopții peste pămînt.

II.

Nu m-am clmțit nicăieri, niciodată, mal bine 
ca printre mineri. în Maramureș, la sunrafața 
pămintuluî. peisajele îsi revendică dreptul de a 
le descoperi cu atîta emoție incit, printre ele. 
oamenilor le dispare aburul de miracol, taina, 
care jos. în subteranele minei se vede limpede, 
liber, strălucitor. Profilați ca pe un negativ de 
fotografie, minerii forează pămintul declanșind 
CU gesturile lor muncitoare fluvii albe in con
ductele subteranelor. Esența solară din fibra făp
turii umane ei o coboară — in adincuri și din 
pricina întunericului ea se vede mai puternic a- 
colo. cu mult mai convingător. Este limpede că 
numai legat printr-o imensă iubire de munca 
pe care o face un om muncitor îsi poate petrece 
cu atîta dăruire vizibilă jumătate din draga-i 
viată in subteran. Este limpede că doar conști
ent de rostul pe care prezenta sa în lumea 
muncitoare de astăzi il are. un bărbat cu profe
sia de minier poate munci cu îndirjirea aceea, 
cu forța si cu puterea aceea care de-odată CU 
metalele nobile face ca din vîrful pikhamerului 
să tîsnească încrederea, siguranța, certitudinea, 
uluitoare, că. tocmai acolo, intre vămile bogate și 
negre ale pămîntului. se poate conta.

Nu știu, dacă ați văzut, vreodată, cu ochiul li
ber, cum zîmbește un miner ? Dacă ați întreză
rit, deodată, deschizîndu-se ca o floare surisul, 
pe un chip omenesc ? Dacă senzația că cineva 
veghează la liniștea dumneavoastră. Ia bunăsta
rea sentimentelor dumneavoastră, senzația for
midabilă că cineva, pe lumea aceasta, neștiut și 
necunoscut pînă în di pa aceea vă garantează nu 
numai viața ci chiar fericirea, v-a fost dăruită 
acolo, pe întuneric. intr-o lume lipsită de peisaje 
și soare, de zimbetul unui miner. Eu am avut 
norocul acesta. Am avut privilegiul acesta de a 
descoperi, deodată, că fără ră știu și fără să 
aduc vreo răsplată, fără sa cer și poate, fără să 
pot vreodată răsounde, un om muncitor, un mi
ner da la Băile Borșa îmi garantează încrederea 
și îmi apără existența în lumina unui suris.

III.

Am avut. In lama trecută, ideea. nici nouă, 
nici veche oricum, destul de ciudată, să-mi caut 
copilăria pierdută intre zidurile medievale ale 
unui oraș din hotarele Transilvaniei. Cine știe ce 
întîmplare banală a declanșat deodată acel re
sort afectiv care face ca imagini uitate pentru 
vecie să-ți defileze prin față, sugrumîndu-te de 
pmoție. Trebuia să revăd acel loc al cărui tipar 
Imi dispăruse din minte, lăsindu-și în mine doar 
rădăcinile. Erau, firește, acolo, din moment ce 
emoția explodase cu forța aceea de neconfundat 
rare te obligă să cauți iluzia pe trasee schimbate. 
Sî uneori s-o găsești.

Iată. însă, că ce căutam, eu, nu exista. Intre 
zidurile acoperite de ceață, pe străzile incă pa
vate cu caluDuri de piatră, pe sub bolțile întu
necoase și dintre foisoarele — înalte — copilăria 
fugise, lăsînd în urmă o lume pe care n-0 mai 
recunoșteam. Nu peisajul lipsea. Nu geometria 
lui dantelată sub burta enormă a văzduhului În
cărcat de omăt : d spiritul, vechiul spirit al ora
șului de provincie, Înțepenit și ruginit în preju
decăți și faLse precepte ca Intr-o armură de ca
valer. Ceva nevăzut, neștiut si necunoscut ocu
pase prin vreme orașul, dîndu-i o libertate si o 
mișcare pe care ca să le-nteleg a trebuit să cer 
explicații celor ce Îmi luaseră locul pe stradă și 
în banca istoricului liceu : elevii. Cu sprijinul lor 
am ajuns la locul în care străvechea poartă a 
orașului își ridicase grilajele uriașe pentru ca 
bătrinul burg de provincie să fie racordat la re
țelele muncii, la dezvoltarea industriei, la con
ductele de vitalitate care în ultimii ani au conec
tat întreg teritoriul românesc. Era aproape vizi
bilă penetrarea aceea de energie, curgea ca un 
fluviu, inundase orașul cu un fel de euforie. îi 
înălțase pe oameni pînă în punctul unde văz
duhul se sprijină cu atîta Încredere pe forța pă- 
mîntuluî încit oamenii cred că obirșia lor, atît de 
înaltă, nu este numai un centru al tării ci și un 
centru al universului. _ . . ,

— Ora cosmosului in România sî a României 
în cosmos ! auzită si consemnată, nu o singură 
dată, de la tineri aflațl incă înaintea primei Îm
brățișări.

Apostol

Erau chiar acolo, pe meterezele înalte ale ora
șului. exprimindu-și limpede opțiunile si con
vingerile. partidpind prin dedzii la viata ora
șului. Lovită in spirit, provincia decedase, refu
giată în amintirile mele și in albumele de foto
grafii.

IV.
Nu foarte demult, nid foarte departe, pe cînd 

primăvara se străduia să-și înalte drapelele de 
lumină deasupra Munților Făgăraș, un drumeț 
aflat intre plaiurile Încă înzăpezite din hinter
landul Sibiului a avut sentimentul ciudat că 
spațiul ne care il contempla il absoarbe, că i! 
supune unei lente osmoze, că priveliștea li pă
trunde în singe ca o dulce otravă, că 11 încarcă 
de o bfnefăcătoare speranță la capătul căreia 
singurul gest cu putință era omagiul străvechi 
al păstorului : Pe-un picior de pLai / Pe-o gură 
de rai.

Era. intr-adevăr, patria, acel colt de lume, 
acea frumusețe copleșitoare, acei spațiu etern in 
care istoria părea gingașă și nouă In comparație 
cu preistoria sa. era rădăcina civilizației miori
tice. îndemnul magic către creație și desâvir- 
șlre. conștiința vechimii de neam si a nobletrî 
de singe transformate intr-un gest creator ; era 
îndemnul celor de ieri și al celor de astăzi de a 
fi solidari cu obirșia lor prin cultură, printr-un 
mpdel de viată, morală neintreruntă. prin subli
ma lor aspirație către civilizație. Era. chiar iubi
rea. în acel început nestatornic de primăvară, o 
iubire fără întoarcere pentru acel, solitar, călă
tor.

Nu foarte demult, nid foarte departe, pe cînd 
primăvara se străduia să-și înalte drapelele de 
lumină peste hinterlandul Sibiului, străbătind 
drumurile cînd vămuite de iarnă cînd limpezite 
de j^oare din Rășinari am avut, deodată, certi
tudinea absolută că lumea în care pătrund și 
care mă înconjoară este în imagini concrete, 
chiar veșnicia pămlntului românesc : neclintita 
frumusețe divină a peisajului ; munci și ser
bări. tradiții și obiceiuri nealterate de la înce
putul istoriei dar. mai ales, acel model de viată 
comună bazată pe muncă gi cinste, conștiința do 
sine a oamenilor care trăiesc în locuri de mare 
vechime că satul este numele patriei libere încă 
de la origine.

N-am bănuit nidodată cit de mult izbutește un 
sat cu pecetea trecutului incă vie să fie tocmai 
din pricina aceasta, a pildei sub care există, un 
sat al lumii de astăzi, absolut Integrat. N-am 
Știut ce deschidere către sensul de astăzi al exis
tentei. ce acceptare a devenirii. ce înțelegere 
gravă, a prezentului si a clipei, ce angajare în 
rostul dezvoltării noastre contemporane cresc, 
viguros șl puternic, in locurile unde istoria și 
tradiția au ajuns In muzee două milenii mai tir- 
ziu decit ceasul in care au luminai încăperile su
fletului omenesc.

Mîndrîa satului românesc de a se găsi In cen
trul lumii și al unui destin I S-a păstrat neatin
să, prin vremuri pentru timpul cînd va putea 
să devină temelie sigură a unei autentice istorii 
românești.

Centru al patriei în conștiința fiilor săi. satul 
de astăzi are nevoie vitală de prefacerile prin 
care străbate structura întregului pămînt româ
nesc. Centru al lumii în conștiința fiilor săi tara 
de astăzi are nevoie vitală de experiența istorică, 
milenară, a satului românesc. Satele noastre sint 
castelele noastre, sini cetățile noastre, sînt ti
parele civilizației noastre, de la un canat la altul 
al tării, documente inestimabile de vechime șl 
dăinuire care nu trebuie căutate în arhive ci în
tre hotarele munților și cimpiilor.

Am întrebat, la înceoutul primăverii, la Tansa, 
un sat așezat în platoul central înalt al Moldo
vei. un bătrîn în virstă de 90 de ani. cu cine vo
tează :

— Cu cine ne conduce, a spus. Cu tovarășul 
Ceaușescu. El s-a ridicat dintre țărani ca să a- 
jungâ muncitor si dintre muncitori ca să ajungă 
conducătorul tării și să iubească țăranii si mun
citorii. Scrieți despre asta dacă aveți atîta știin
ță : să se știe că prima dată in istoria noastră 
iubim pe cit sintem iubiți.

Sânziana Pop

Z------------------------------------------------------

Stema
La marginea mării, pe vintul cărunt 
Pădurea se-arată : ar muri călărind 
Călătorule, nu te-nspăiminta :
E marea de griu, in care, de nu ai gind 

bun, te poți îneca
Și teamă nu-ți fie de armia pădurii
Copacii oșteni apără glia, amintirea, străbunii 
Veni-vor ei toți in ceasul din urmă
Cu coarne de frunze foșnind majestuos,
Ei apără cimpia străbună
Și Dunărea curge-ntre maluri de os.

Ioana Diaconescu

Președintelui țârii
Ești un dor venit din veacuri aii ojuns la 

împlinire, 
Flacăra neatîrnării inimilor românești.
Pretutindeni sol de pace, cunoscut de omenire. 
Cea mai luminoasă frunte din poporul nostru 

ești.

Strălucești pe continente însorita Românie 
Și-al tău nume-adine rămine-n omenie veci 

de veci
Te cunoaște tot bătrinul, pruncul nou născut 

te știe, 
Demn, prin viața tuturora ca o flamură tu 

treci.

Ne ești crez și libertate vieții și voinței noastre. 
Țara hărniciei, iată, drept cirmaci te-a reales, 
De cînd ii conduci destinul balțile-i sint mai 

albastre.
Cincisprezece ani sint trepte de lumina în 

progres.

Ești Ceahlăul vremii noastre, ai reînviat 
trecutul

Și-n lumina meritată ai pus fapte strămoșești. 
Scrutind veșnic viitorul, ezplorind necunoscutul 
Cheile victoriei noastre la impasuri le găsești.

Reales în fruntea țării azi poporul te-nconjoarâ 
Cu urări de sănătate, viață lungă și tării.
Să conduci tot mal departe, sus, pe culmea 

cea solară, 
Fericitele destine ale scumpei Românii.

Constantin Atomii
--______________________________________________

Inima țării
ra Intr-o dimineață de primăvara, la 

ecra cînd văzduhul plutește incă intr-o 
ceață gri, iar regina nopții, pe alei, dă 
primele semne de refugiu in bulbu-i 

de petale in adormire. Strada pe care mergeam 
părea un tunel, străjuită pe o parte și pe alta 
de blocuri turn, și cu cerul jos, sprijinit parcă 
de pădurea antenelor de televiziune. Era o 
stradă nouă, dintr-un cartier la fel de nou, 
căci printre pietrele din pavajele abia termi
nate începuseră să răsară fire de lucernă și 
lujere fine de rapiță — ultimii mesageri ai 
cjmpului agricol acaparat de ființa monumen
tală a orașului. Treceam fără grabă pe strada 
tăcută, iar în aerul răcoros pluteau semnele fi
rești ale somnului celor adormiți în intimitatea 
verticalelor de beton.

Limpezindu-se cu încetul, lumina dimineții sa 
reflecta argintiu și odihnitor in ferestre. De
odată, ca la un semn dirijoral, din toate părțile 
s-a prăvălit asupra-mi un uruit răscolitor și 
strident, un concert fascinant de bondari meta
lici... Zeci și zeci de ceasuri deșteptătoare își 
declanșaseră soneriile, vestind trezirea cartieru
lui. Viața de zi a orașului prindea astfel :ontur, 
pădurea de blocuri reverberind cîrîitul Impla
cabil al soneriilor. Aceasta a fost, de fapt, pri
ma mea întîlnire în urmă cu zece ani, cu viața 
dintr-un cartier nou al Bucureștiului. Diminea
ța aceea de primăvară, a cărei „înscenare" am 
urmărit-o pînă la capăt, oprindu-mă în stațiile 
de autobuz de unde porneau spre locurile de 
muncă cef ce se treziseră la aceeași oră, pe 
strada preumblării mele, aș putea s-o așez, 
alături de alte frumuseți pe care le-am desco
perit mai apoi in București, în cuprinsul intim

Matca
Saf românesc, mărire ție I 
gintă strâbună, voievodat și țară a muncii 

divine, 
rădăcini adinei cit istoria neamului.
Mărire ție, sat românesc I 
matca a bărbaților împovărați de grijile 

patriei.

Adolescentă izbucnind in orașe 
printre muncitorii cu inimi nituite de boabele 

de griu 
unde se întemeiază simburii demnității 
pe care cei de la țară îi poartă-n artere 
înainte de a se naște.
Unde se-nvolburâ istoria ; 
văzduhul patriei se sprijină pe inimile marilor 

bărbați, 
cei care vindeca rănile cu răsuflarea, 
fără odihnă e viața celor aleși la cirma 

corăbiei 
luminată de grine, riuri, păduri și puteri 

străbune.

Mărire ție, matcă primordiala 
core-ți primești bărbații cu piine și sare 
mărire ție, sat luminos 
ca o livadă-nflorită ridicindu-se la mare.

Marin Lupșanu

Omul-patrie
In patria de vis și veșnicie 
Urcat din floarea-aceluiași izvor 
Sublimă întrupare prin popor 
E OMUL PATRIE - scinteia vie.
Și rîurim cu el către istorii 
Scriind lumina timpului prezent 
In raza veacului incandescent 
Pe care il așazâ-n gînd de glorii.
Ca sâ rămină hora pururi horă 
întreaga viață el ne-a dăruit — 
Destin cutezător, în veci menit 
S-aducâ poce-n vatra tricoloră.
In vorba lui iubire e de țară 
Statornicind dovezi de viitor 
Lumină din lumină, ziditor 
De neam, de intocmire legendară, 
înalt e gîndul care ne-nconjoarâ 
Și apără destinu-acestei nații 
Cu Dunărea, cu Oltul, cu Carpații ; 
Este scinteia vie - OMUL ȚARA.

Pavel Pereș 

al memoriei sufletului meu de bucure? te an de
venit și nu născut.. Alte lntlmplări și alte 
parfum uri aveau să-mi iasă in cale In anii ur
mători cind din dorința de a intra pe cont pro
priu in urzeala de aur a ființei orașului, am 
pornit-o pe jos, pe străzile sale vechi și noi, 
pe șantiere și prin parcuri. De curiaid. ziarele 
au anunțat că in perioada 1908—1988. in Capita
lă au fost construite 332 528 apartam^.îi, 
Calculînd cu aproximație, in ele trăirsc arca 
un milion de oameni, cu alte cuvinte tot atit 
ciți trăiesc in cinci din orașeie mari ale țării. 
Nu e prea departe vremea cind, de pildă, tro
leibuzul 92 avea capătul la „Stejarului", acolo 
unde acum începe marele... oraș Balta Alba. 
Tramvaiul 13, vă mai amintiți? parcă ieri în
torcea „la farmacie", de unde Începe a ritm car
tierul Militari. In privința noilor cvartale, a or
ganizării vieții sociale în condiții de bloc con
structorii au experimentat cu succes dteva so
luții valoroase. Ei au avut, in primul rind grija 
păstrării monumentalității după exemplul ve
chiului București. Au asigurat deschideri ge
neroase pentru rețeaua de transport, s-au pre
ocupat pentru crearea spațiului de agrement, 
pentru amenajarea locurilor de joacă pentru 
copii; au prevăzut o vastă rețea comercială si 
de alimentație publică, de școli și grădinițe, de 
piețe și terenuri sportive.

Formularea „oraș in oraș" nu este, astfel, 
deloc o metaforă cînd vorbim de Pan teii mori. 
Balta Albă, Drumul Taberei, Militari, Berceni. 
Cu toate că, In linii mari, aceste noi orașe ivite 
pe harta Capitalei au multe trăsături comune 
fiecare în parte are frumusețea și parfumul său 
tineresc, personalitatea și ritmul lor distinct. 
Astfel, dacă o pornim din zori, de la prima oră 
a dimineții, „ora deșteptătoarelor" despre care 
vorbeam, prin Bucureștiul ultimului deceniu ți 
jumătate, care e tot acela cu adevăratul Bucu
rești modern, dacă o pornim să zicem din 
Drumul Taberei și dăm o roată prin fostele sate 
ori terenuri agricole suburbane, un tur de „vis 
și căutare", cum ar spune poetul, ne vom 
bucura în primul rind de deschiderea și per
spectiva pe care noile blocuri le au fată de soare. 
Vom căuta apoi, cu migală granițele... acele 
fuioare de pămînt bătătorit, uneori invizibile, 
care despart, răzoarele de regina nopții și ochiul 
boului puse prin grija asociațiilor de locatari, 
lanurile de griu și porumb ale cooperativelor a- 
gricole... Și satul și orașul „coboară" aici amin- 
două, dar distinct rămîne firul troleibuzului 
care face bucla de întoarcere, de o parte și 
brazda arăturii de primăvară întoarsă cu 
creasta către largul cîmpiei, de cealaltă parte. 
Fiind un oraș de bărăgan, Bucureștiul „stațio
nează" între lanuri ca vaporul ancorat intre 
valurile din larg...

Vom trece în continuare, pe lingă băncile cu 
îndrăgostiți din parcul fără nume din vecinăta
tea Bulevardului Moghioroș, ori vom privi 
școlarii in recreație zbenguindu-se pe fostele 
terenuri de turcă ale copiilor din comuna Dom
nești... Pe străzi necunoscute vom ajunge in 
Berceni unde fiecare bloc pare o casă de țară 
năpădită de flori și arbuști, împrejurul unor 
mici mese umbrite de plopi, pensionarii Încing 
pătimașe partide de table, iar din curtea unei 
școli se ridică pînă la nivelul etajului patru 
o minge trimisă demonstrativ de cel mai bun 
șuteur din clasa a opta... Șirul de autobuze 
roșii, ca un lanț de maci răsărit! în cimpie, se 
îndreaptă spre întreprinderea de mașini grele. 
Grupul de „motoriști" (cu „Mobre"), dotati cu 
un întreg arsenal de sezon, o iau pe drumul ce 
duce la lazurile cu roșioară ale cooperativei 
agricole Berceni. Ne vom amuza, apoi, ajun- 
gind în Titan de pățania unui provincial care 
a mers două ore cu automobilul pînă să stră
bată întreg cartierul. Extraordinar spune, aia 
trăiesc tot atiția oameni ciți la noi in Timi
șoara! Adică 250 000... Balta Albă te va incinta 
cu aerul său sobru și cu așezarea deja... clasică 
a spațiilor verzi, de joacă, de comerț, de lo
cuit. Tinerii arbuști s-au maturizat, plopii au 
ajuns la etajul einci, iedera și vița de vie la 
fel. Oamenii se cunosc între ei, unii locuiesc 
aici de zece și chiar mai mulți ani.

Dar Pantelimonul!... Această perlă de arhi
tectură și urbanistică ridicată pe locul unor 
nenumărate cocioabe cu pămînt pe jos și cu 
un nelipsit godin de tuci intr-un colț. El este 
prin frumusețea și distincția concepției arhitec
turale, un adevărat oraș de reședință al clasei 
muncitoare!... Aceeași imagine tonică, relaxan
tă, același ritm de mare oraș vom lntilni șl 
în Colentina, cum cobori de la marele magazin 
Bucur-Obor... O altă elegie pentru puterea ora
șului ar putea să înalțe poetul străbătind stră
zile cartierelor Tei și Floreasca ori fericita re
ședință a copilăriei din Parcul Tineretului. Am 
putea, apoi, ca să parafrazăm, da un ordin să 
înflorească trandafirii din Pajura și Bucureștii 
Noi. Nu știu cum, dar ajungind aici cu dru
meția noastră imaginară, cred că întregul oraș 
ar putea căpăta acest nume. Căci așa și este: 
Bucureștii adevărați ai României anului ’80 sint 
Bucureștii Noi—

Ion Longin Popescu

Revoluționar ți ctitor
Revoluționar și ctitor totodată,
Sînt intr-un singur om unite-acum, intila

oară 1
Neîmpăcarea cea revoluționara. 
Dar și statornicia-ncrederii-n durată.

Iar Prometeul ce din flacâra-i solara 
Aprinse-n vetre focu-n care-oțel se gata, 
Ori temelie-a pus, de timp neclâtinatâ, 
De cincisprezece ani ni-i Ctitorul de Țară.

Și-astfel, revoluționara pasiune 
Prin Nicolae Ceaușescu se preface 
Intr-un temei de nobilă comuniune

A ctitoririi și-nnoirii-n crez de pace. 
De-aceea tu, cirmaci neobosit, condu-ne. 
Cu-a ta clarviziune și cu braț tenace.

Niculae Stoian

Omagiul meu
Omagiul meu e-n zborul spre azur a

mii ți mii 
de frunți clădind betonul șt înflorind livada, 
in bucuria spusă cu sirg de eiocirlii 
și-n pasul lin ce cîntâ înnobilînd zăpada.

Omagiul meu e-n șoapta uriașului talaz 
de grine ce se unduie inalte și bogate 
și-n curcubeul care, cind se boltește, azi, 
cod ploi cu soare, dalbe, peste păduri și sate.

Omagiul meu e-n versul vibrant care cu flori 
ne-mpodobește steagul și virstele și țelul( 
și-n viscolul mirific de flăcări și dogori 
acolo unda nu și-a visat izvor oțelul I

Omagiul meu e-n totiJ și-n pretutindeni viu, 
și vine de oriunde, din veac spre alte veacuri, 
E-n marea mea mindrie c-am fost și pot

să fiu 
român dintotdeauna, din olturi în feleacuri I

Eu însumi sint omagiu profund și pe deplin : 
sint Om și în virtute mă nasc și cresc și, iată, 
Lumina lui mi-aprinde luceferi in destin 
ca-n relief de our al țârii chip sâ-l scoată I

Dragoș Vicol

Partidul
Dacă noi credem in ziua de milne, 

credem în Partid.
Dacă noi credem in Patrie șl in 

destinul ei de aur, 
credem în Partid.

Daci noi iubim un copil, merii înfloriți, 
holdele de aur,

Daeâ noi iubim aceste cimpil strălucitoare 
pe care și acum găsești

Obiecte p’ine de 
Zgomotele bătăliilor trecute,
Gmpîile acestea care ne dau piino 

de mii de ani.
Dacă noi iubim munții, aceste socluri 

pentru veșnicia patriei,
Dacă iubim tot ce este frumos, 

bun ,i cinstit.
Noi iubim Partidul Comunist Romăn.

Mara Nicoară

Surisul vieții
Din soare,
Din pămînt 
$i din ape 
Am rupt pentru noi 
Sâmința vieții. 
Din ion de Martie 
Am descins 
Sâ poposim o clipă 
Pe glia veșniciei. 
Sâ adunăm, prin noi. 
Din șiragul de mărgean 
Al zilelor și nopților de rodnicie 
Cinspreiece anotimpuri, 
Scăldate in culorile îndestulării. 
Năzuind urcușul drept spre fericire. 
Decupăm din raze vioiciunea, 
întrupată în miini și ginduri, 
Așa cum numai El, Conducătorul, 
De cinspreiece ani-lumină 
Ne invață, ne îndrumă pașii 
Să alertăm timpul,
Ce adună pe fețele noastre 
Bogățiile de culori 
Din roadele comunismului. 
Și soarele nu ezită
Să ne inunde, incă de pe acum, 
Frunțile noastre,
Scâldindu-le in nuanțe, 
Decupate din flacăra muncii, 
Din galbenul holdelor 
Și din azurul cerului. 
Iar zimbetul senin. 
Cum numai al Lui poate fi, 
Ne cuprinde, zilnic, 
întreaga făptură, 
Si surisul Lui se ingeamănâ 
Cu surisurile noastre 
Intr-o singură primăvară.

Horvath Dezideriu

Urmăm Partidul
Cind spunem Ceaușescu, spunem țară 
și-cvem in ochi fot cerul plin de stele, 
puterea noastră-ntreagă-i cutezanța 
de-a fi la noi acasâ-n toate cele ;
un fluviu blind, puternic de lumină 
ne duce spre izbîndă clar, sonor, 
de-aceea astăzi patria ne cheamă 
spre țelul ei, mereu biruitor;
de-aceea astăzi. Noi, la cîrma țârii 
avem pe Ceaușescu, brav părinte, 
și inimi lingă inimi, gind in gind 
noi ne urmăm Partidul, țel fierbinte I

Nicolae Arieșescu
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etor împrăștiat! sim
plitatea li se pare 
monotonă. Monoto
nia plictisește. Cei 

adrbiți nu mai găsesc decit mo
notonie. Simplitatea a dispărut. 
Forța sa domoală a secat. E 
drept că repede se micșorează 
numărul acelora care isi mai în
sușesc simplitatea drept meseria 
lor personală. Dar ei. putinii, vor 
fi pretutindeni oei ce rămin. V« 
ajunge să aibă din blinda putere 
a drumului de tară viată mai 
lungă decit forțele uriașe ale 
energiei atomice oe care si le-a 
inventat calculul uman f Aci adu
și cătușe propriile acțiuni- (Mar
tin Heidegger. Der Feld*e<,  trad. 
Ioan și Ulvine Alexandru. La- 
reafirul. 23.XII.1967)

Am socotit aceste rin duri din 
celebra mărturie heideggerlar? 
drept o introducere nimernă La 
opera autorului Imneiar. 
din mai multe motive. întii r-*a-  
tru că rin duri le filosofului pun 
problema râmi acrii. a •-’Ss-t^iru 
in lumina Ființei : ;n or
dine. originalitatea ur
mare. continuare. si
repunere a adevărurilor 
țiale. Este fi ronceoria ^-a? I. 
Alexandru despre ociil-u. 
Nu experiment <i âVăZlWk a*,  
revoluționare a brâu
le, ci poetizarea ca red: —r«t» 
nare etică a li vh.-, --
lui“. în al doilea rmd. rapcr- u 
simplitate-monotoni* ’ fără a râ
nă înțelegere ti acceptare prea
labilă poetifla lui loan Alexan
dru riscă rnir:'; ~.-J' /jri - •
Monotonia in Aceasta ex
înseamnă angajarea ființei oc*r-  
tke pe o ânsurA rata rjr« 
realrtatea <f-dârteeJ nu Aa «1 
nea Inaruritar : este «aa»
«aerai Rter<.'u.~ • -
a nafarii. * ujntir.. a rrrurju’.. 
a artei. — la «t»« sacra?

racordarea ljcrur'.kr ia sac:a_- 
tztea de cane au temârti^ . 
natura trece ia sambei, uatr» 
răspunde taâoriri eceme. eem 
râgxmd Iteahiîm ierifitoc. :x*ri-  
vindn-si statica doaă rea a noo 
Im Eon. viaxa ooetata «e «no
ne canoanelor frazuseui «Tai
nice. In ai treilea nfto. rfcs ^e-

cronica literară

IOAN ALEXANDRU
„Imnele Moldovei"

«■!*« t I ‘ta

CMB V m r 4 mi*. D» U tfewr» •

rea ta preajma camietor dxi-â 
ale ființei. ssmph^aiea cenC^- k 
wwwwrta ad*eâ  «triaade-**  4- 
na unice di e»îu> 3e Kută 
intoderea Vtew « poetizarea - '
united unda ta ace*eiasa crier 
gii Ttzhonare. — m» 
toate, to frawl nadkaha. na cw

Fârâ îndoiaJ d «Mte • ***» 
turâ dKsaa^eod tj teareta «a- 
toarea nratfr—a

trtfecw cm arw la texa Brearta

*• Bl ^>3i IM <HB mm M 
arvm «MsdA «Wmx. d» ta

•ui.h Imnele Moldovei, deși o a 
doua etapă in cadrul trilogiei de 
rare aminteam, nu reprezintă o 
schimbare, ci pur și simplu c 
continuare a celor dinainte, iar 
comentariile la această nouă car
te nu vor diferi, credem, prea 
mult de cele care au înconjurat, 
pe drept sau pe nedrept. Im
nele Transilvaniei. Astfel, alături 
de poeme a căror idee este sino
nimia romanizare-eres ti nare in 
spațiul getic, in panteonul poe
tului se adaugă acum figurile 
imnificate ale lui Petru Rates, 
Lăpușneanu. Pitagora, Traian și 
Dracoa. alături de reveniri poe- 
oaaiice la Ștefan cel Mare, Of
ten. Ian cu. Neagoe. Horia. Ale
xandru cel Bun. Imnul lui Con- 
slaalia Brincovrinu fiind aici 
reusua deplină : „Sece carnea 
■nea de pe pămînt / Putrezească 
sufletul în mine / De voi rușina 
credința ta / Brânoovene frate 
Constantine / Pruncii tăi rămas- 
au fiii mei S La Hurezi cu o ga- 
roafâ-n mină / Tot împing mar- 
mintul de pe ei / Pină dau de 
fluturi în țărină / Pină amiro&sa 
Îndelung i Tara sfintă a făgădu
ință Si pe cer se-aud imaculat! 
‘ Corul crinilor de biruință”. Se 
continuă poematizarea unor sim
boluri vece tale (garoafa, anemo
nele, frunza, salcia. txaduL ro
dia. crizantema, trandafirul, vita 
de viei sau animale (leul pău- 
r.uL peseărusuL bourul. eerbuL 
rocoru. m :eria. pa s *rea  Ghi p i - 
maică Teoiocns), anbtie regnuri 
fmd privile prin simbotaa lor 
«acraiâ consacrată, teul si vita 
de vse pniejutad aid Pacini de 
rară expresii ta te. Se oon ținui 
cAUlena la ctitorii de artă ■! 
•yntua. ;tate (V<woneruL Bistri-

Tradiție, Biografie). Ce se cuvi
ne subliniat, însă, este sporul de 
lirism tensional pe care cartea 
de fată, semn al unei alte vîrste. 
il adaugă sistemului Imnelor 
poetului („tensional* 1 evident în 
limitele impuse de seninătatea 
inițiată a acestuia). „Tremură 
mieii singuri pe colini / un vînt 
de iarnă a pogorît din munte / si 
miel sînt multi cît stelele pe 
bolti / Și cerul n-are-n ce să-i 
tnveșmînte" (Elegie). Poeme de 
lirism diafanlzat muzical (Vara. 
Piinea. Inspirație) se întretaie cu 
altele dominate de sentimentul 
marții, al comuniunii cu cei 
nepieritori, pe care un Epitaf îl 
exprimă convingător : „Și n-am 
rămas străin de cîte sint / Și vie
țuiesc cu toate in frăție / Și-n 
umbra visului cel mai hain / E-o 
zbatere de aur ce mă știe H Și 
de n-am fost norocului mereu / 
Sortit din pintecele maicii mele l 
Tot m-am trezit în pumni din 
cînd in cind / Cu cite-un crin si 
două viorele". Nu este vorba de 
o sleire existențială, ci de un 
sentiment de totală împlinire, de 
o timpurie ajungere la un liman 
al spiritului, la ..țărmul marilor 
garoafe11, cum spune poetul : 
„De-atîtea ceruri unde aș putea 
scana / Ori încotro se tin de noi 
aproape / Pămîntul e un sunet 
ce-a rămas / După columba tre- 
murînd pe ape I / Și goi grădini
lor ne-a părăsit / Și-n vînt 
amurgurilor ce adie / Și după 
noi pămîntul să se ia / îl prigo
nește-o lacrimă-n pustie". Mo
mentele de extaz sînt de o pu
ritate cu totul excepțională : iată 
un fragment din Patrie: „Ochiu-i 
atins soboare de uimire / Ning 
albăstrLmi de miruri din înalt I 
Pogoară zvon de arini în poti
re / De pe un (arm de crini pe 
celălalt // Si nu tresare niâ-o- 
mpotrivire / Mulsori de muzici 
murmură ușor / Roba de vin și 
purpură pe mire / Se toarce zbor 
de aur printre nori / / Albastrul 
înstelat abia mai tine / Suflarea 
sa divină între noi / Cu cît se 
întrupează pe coline / O veșnicie 
ninge înapoi".

în duda zonelor de poezie 
pură existente la tot pasul. 
Imnele Moldovei este întîi de 
toate o dioramă. un roman al 
naționalului văzut ceremonial, 
intr-o tradiție a interpretării pe 
care loan Alexandru nu a as
cuns-o niciodată. Eminescu, Coș- 
buc, Goga. Sadoveanu, Torga, 
Bălcescu. Voiculescu ori Pârvan 
fiind adeseori pomeniți în publi
cistica poetului. Filtrarea înde
lungă s> esențială a istoriei prin 
conștiința poetică, investirea ele
mentelor spațial-temporale cu 
dimensiunile eterne ale existen
tei. cuprinderea extraordinară a 
acestei panorame pentru care 
naționalul înseamnă cosmic si 
sacrul-realitate imediată, acuita
tea senzorială dublată de o rară 
capacitate de infuzie spirituală 
ce operează pină In cele mai 
ascunse fibre ale poemului, to
pirea unei ma'*  enorme de căr
turărie in miezul unor metafore 
de o revelatoare simplitate, pa
tosul ideii și melifluența ritmu
lui poematic, ardenta vizionară 
și seninătatea profundă. — sînt 
cîtera din virtuțile Imnelor Mol
davei. carte centrală a unui poet 
a cărui întreacă existență se 
confundă pini la unitatea supre
mă cu propria-î creație. Ceea ce. 
o ta rite cunoaștem, reprezintă 

primordială a oricărui

Dan C. Mihăileseu

față — de a rrfaea- reisrarea. 
Important nu una «4-i ■ -
gem pe autor eă.
tom. Lfilarii etc. i-at» c£rt ac- 
tea. Deontotone vortanc. iacr-n 
vesta ae subinleiex*  s. «A B 
semnul ai deoeețrg —
lectuale. Iad te re sa rr- 
lata nimic teanre are*rtâ  cir ’-z 
In care spațml a taspol — dar 
mai ales tsainl — se Guad sx 
•e contractă ad i_d
permanent ctxtorahas grarar—1 
Istoriei trrhertzi « riri — <e> 
viața de fiecare » : poveste ane 
virați n rworerstA. Mae tesn. 
arhitectura epsd Os Zm mu- 
aieil. o zi in care mana este 
condensată ta biografia atu 
multor perxooaje tara rm c_s 
timp, ea toc catnem: «■ ix-.t 
Ingh ițiți te fă"© — a oa
menii — se incheacâ dm

perieri MUU 
de istoricește vurtand, 
realiste. Dar eu eta ■“ ai • 
intimnlări — BESSecraxi • - .
Cj titvLb earactenali a nrocaro- 
nistilor. gesturile banale n ex- 
ceotkMiaie ale unei d?
zănatici, frumoși, tnteaxeuise oe 
rfrămintelor strămoșilor. GLfrraa 
Bătrinul care, in tn-iie 1*IX  
dPDă-amîaza“ ită nMnrmjo&ază 
frămintata biografie de max^- 
pre^ar. perfect cartofor «5 
tinent muieratic — bodbriaaE 
taie bătrinul cocos, care no-? 
mai însoțea, eu semnal eH ta de 
pasăre-ceasornic, trezirile som
nolent matinale, abia in fîr^tel 
cărții. ..Acadentul*.  ta fine făp
tuit se petrece sub ausmcile de
loc faste ale unei canonack. au
zită tot mai aproape de oraș: r?e 
aflăm deja după atentatul oe ■ 
Sarajevo. în nrimul rtabtr. m 
dial. Lucia Zărnescu. zvăpăiata 
liceeană care bucbisefte la lat - â 
cu gindul aiurea, dar. mai alex
ia o partidă de tenis, oare aban
donată pe parcursul cărbj, pen
tru a fi revelată in finaL îM 
prin prisma unei stufoase ge
nealogii și a nenumărate eveni
mente sociale si istorice. O iden
titate a ei. cît mai aproaoe oe 
realitate, cititorul o va avea, de 
asemenea, tîrziu, după ce. spre 
final, bătrinul ei tată. Tonei Zar- 
nescu trage cu pușca In nlir ă 
stradă in ..domnii ma»*>  de la 
stăpînire". nu fără motiv : Pe
tru, fiul lui și fratele Luciei, co
munist. fusese judecat si trimis 
pe nedrept la ocnă.

în tot acest răstimp se con
densează teritorii întregi de is-

CARTEA DE DEBUT

Epică
și eveniment

•ri:t ! — Nu ești. bă. ftî scun 
eu. că dacă erai nu aveai acum 
o osâ in Făinari zii că nu ești ! 
— Nu anx. să trăiti !“

Esxe remarcabil apoi. La Ște
fan Adopxan darul de a portre
tiza m ateva. tuye lingvistice, 
avtnd. in mai toate cazurile, 
sansa de a merse drept la tinîă.

Ziua aaiaiei este, de fapt, o 
prazi istorică In care accentul 
cade întotdeauna oe prezent ; 
pe -n prezent care ca ia ori.e 
roman Utoric. vine întotdeauna 
«fcn trecut, așa cum curge, fi
resc «i viața oamenilor, lăsind 
să ae întrevadă ce var deveni 
mime personajele, biografia lor 
tx tâocrafia istorică in eare via
ța tor ae macerează dar oe care 
o si determină cu mai mult sau 
mai puțin zgomot.

Dacă nu-și va disciplina ma
teria eoică. urmărind să cons- 
tr’niară altminteri vizi nd arhi
tectura Catit de necesară) unui 
roman. Ștefan Ago pian ar putea 
deveni un romancier. Deocam
dată. mari și bune fragmente, un 
stu ironic și o ascuțime a privi
rii aflată parcă mereu la pindă. 
oe relevă un îeenios talent pen
tru proza scurtă. In maica a- 
ceasta — deși s-ar putea să mă 
in*el  — ii prevăd o evoluție 
strălucită.

Constantin Crișan
•) Ștefan Agopian : JZina mi

alei-. Editară „Cartea Rami- 
neaacă-, 1979.

fiicTten) wucwas ?
te aoat rw. W<im 

Abmm* BbbobB —r ■ 
tatftamte wb0 te «Mte £j 
osw a atașate**  oaa a» 
otaMater attte ta wâ rucâ

Ar a awW tata*  tea
rtatectatf BwMteta wtaM te 

«ateu ea ttetete. te
tț ariviste tete »aa-
cL:. «Poate r» fw —
ar fi *Mr‘5** •> cmi aaah daci

la tar^t .țate eaucate au 
nĂA. rinC! te orlarutoi 
te niWl turtial teniitiw d

•mt ft Utent xusra latre* 
HtMRL Cta âtf! Hi StulL ctl 
ctt — fiind wvte te pcou>-perv>- 
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REVISTA REVISTELOR

Stern - trei zed de ani de la apariție
• Cu numărul pe decembrie 

d-a prestigioasa revistă
rrsjeMA ta rhAtorește treizeci 

«Ml de la apariție- In des- 
sumarului. Aurel Rău 

uX«««a‘ to timp) propune 
«in:pe o instructivă retros
pectiva eu privire la principa
lele momente din rodnicul 

parcurs de această Im- 
poriantă publicare literară 
cootemporanâ. Beneficiind de 
colaborarea unui foarte mare

'' ’ numii de acrii tort, sumarul
- te revistei. Intre altele, cuprinde

nume precum : George Maco- 
vescu. Geo Bogza. Dumitru 

Mieu. Franeisc Picurariu. Corne! Regman, Sasz 
Jănos. Al. Philippide, Geo Dumitrescu, Victor Felea. 
A.E. Baconsky. Mircea ZacJu. AL Andrițoiu, Horia 
Bădeseu. Mihai Beniuc. Ian Brad, Leonid Dimov, 
Ștefan Aug. Doinaș. Traian lancu, Cezar Ivănescu,

i

• Volumele anterioare 
ale lui Mihai Cantuniari 
reLevau o sensibilitate și 
un limbaj poetic subtil, 
de natură preponderent 
livrescă. Ele circumscriau 
un spațiu estetic in care 
impresiile, senzațiile, tră
irile erau trecute prin fil
trele succesive ale expre
siei lirice pină la a deve
ni simple reflexe in o- 
glindă ale datului origi
nar. Poetica barbiană a 
„jocului secund" b este 
bine asimilată și poezii 
din care voi da cîteva 
versuri sînt realizate în 
această manieră : „Nevă
zut, hotarul. Numai o oc
tavă / suitoare-1 curmă. 
S-o asculte-nime ! Dar 
de-aici încolo. Lumea e 
concavă, / e pe dinăuntru 
— e doar adincime". A- 
preciind liniile clare ale 
imaginilor, sintaxa lor pu
ră, dusă Ia virtuozitate in 
Ultramar, trebuie să sub
liniem în același timp e- 
fectul de artificiu și im
presia de devitalizare pe 
care o produc asupra re
ceptorului. O metaforă a 
lacrimei ca aceasta „a în
florit pe față, iată, trans
lucidă, f fragila-ți mască 
mortuară" este admirabi
lă sub unghi static dar 
emoția poetică transmisă 
(dinamică interioară) este 
redusă.

Dar ultimul volum, 
Plante carnivore •), aduce 
cu sine o binevenită 
schimbare în substanța și 
limbajul său poetic. Va
gul misterios, stările cre
pusculare, erosul ceremo
nios rarefiat (eteric), în- 
tr-un cuvînt motivele an
terioare, fără a fi com
plet abandonate, cedează 
prim-planul percepției 
mai directe a realului și 
unei expresii poetice mai 
viguroase. Cuvintele sînt 
ca niște „plante carnivo
re", ce devoră existența, la 
rîndul lor lăsîndu-se inva-

• Patriarhii, romanul lui 
Corneliu Leu. e o demon
strație de tehnicizare, si 
astfel de distanțare dia
lectică. a încăpătoarei te
matici a „obsedantului 
deceniu". Cartea aparține 
temei exact în măsura in 
care se desparte de ea. 
Eroii săi aparțin unei e- 
pod. nu unei perioade. Ei 
fac Revoluția, de la pre
gătirea ei in ilegalitate și 
pină la desăvîrșirea din 
zilele noastre. Idee a glo
bală sub oare se aranjea
ză materia epică a roma
nului este idealitatea re
voluționară. Ea înseamnă, 
pe lingă angajarea totală 
într-o credință, desăvîr- 
șită în acțiune, urmarea 
neabătută a unui princi
piu. pînă Ia dogmatism 
sau canonizare, indiferent 
de sacrificiul cerut. Un 
dogmatism fată de pro
pria ființă, justificat prin- 
tr-o nerfectă acomodare 
la libertate — libertatea 
inițiativei, a încrederii în 
oameni, libertatea soluții
lor. Canonul autoimpus 
esxe „lipsa de canoane" in 
cm dires activă. Încrede
rea ta Docibilitătile ideale 
ale semenilor. Pentru a- 
oest lucru trebuie outere. 
o forță morală excepțio
nală. pe care o pot avea 
numai ..caracterele tari", 
de condiție tragică — i- 
deel tragică. Ei sînt ade- 
vârati patriarhi, purtători 
și răsnînditori ai încrede
rii prin insăsi figura lor 
cu aură mitică. Romanul 
lui Corneliu Leu. rece si 
distant ca stil, arzînd însă 
de necesitatea demonstra
ției. uneori neliterarâ. cu 
tonul că autorul sacrifică 
și el mereu cite ceva, pe 
urmele eroilor săi (de
scrieri puține, „carne ar
tistică" sumară, in schimb 
dialog în cantități enor
me). este construit tocmai

B „Pentru care lntim- 
plarp. pururea și ne
curmat cinstiții prenu- 
meranți In toată săpt&mi- 
na de cite doao ori ar 
primi de la mine novele 
pe cite o jumătate de 
coală, adecă o coală pe 
săptămină : uneori tacă 
și unele alte vrednice lu
cruri vom adăoga". Aces
ta este un pasaj din „în
științarea*  prin care 
Z. Carcalechi iși anunța 
cititorii, in 1814, <fe posi
bila apariție a unei prime 
reviste românești in 
Transilvania, Alături de 
el mulți alți oameni de 
culturi si entuziasm s-au 
bătut (uneori in cel mai 
strict sens al cariatului) 
timp de aproape cincizeci 
de am pentru a pune te
meiul tresei literare ar
delene. Istoria acestor 
strădanii, cu meandrele 
și tumulturile ei capătă 
viată in cartea semnată 
de Mircea Popa si Valen
tin Tașcu*).  ȘL ci orice 
istorie este, in primul

tanrea taaA «A prrrun >- 
omsU cari c die unghia!
V«o tncerva u o tem

Caiete critice, I
Ca supliment al revistei „Via

ța Romă near că “ (nr. 11 din 
1171). primul număr al Caiete
lor critice apare sub Îngriji
rea biroului secției de critică 
și istorie literară a Asociației 
Scriitorilor din București. Din 
argumentul cu care se deschide 
sumarul acestui prim caiet, am 
reținut. Intre altele, următoarea 
declarație de principiu : „Am 
consacrat astfel primul caiet 
romanului. Nu vrem să alcă
tuim niște simple colecții cu 
studii scorțoase, d un ansam
blu coerent, viu. ospitalier
pentru toate condeiele critice, 

deschis $1 disputelor, ba — dacă se poate — chiar 
formelor celor mal variate ale comentariului llte-

viața cărților
Țjoezia

Substanțializarea 
discursului 

poetic
date, „cotropite", sufocate 
de prezentul lucrurilor, 
de fluxul proteiform al 
vieții : „Și iată, vine-un 
ceas de adevăruri, Cînd 
/ prezentul cotropește : un 
miez, ce se oferă. / Acolo, 
în gheena miracolului, 
blind / •mă-ntîmpină să- 
mința încovoiată-n sferă". 
Sau în altă parte : „Din 
țarina uscată, care cra
pă, / se iscă aburi grei de 
poezie / ca-n depărtări 
închipuie cețoase / mira
je, răbufnire de ciclon, II 
pe cînd în preajmă, pal
mele osoase / înăbușă o 
agonie, o agon..." Revela
toare este sintagma „aburi 
grei de poezie" care vrea 
să indice o arta poetică 
revitalizată diferită de 
cea „din labirintu-albas- 
tru al dalelor de sus" 
(Lumea fără umbră, Ul
tramar), orientată spre 
miezul palpabil al exis
tenței. Dacă am face in
ventarul cuvintelor și 
Le-am grupa în cîmpuri 
de forță semantice vom 
observa că predomină 
semele desemnînd, forța, 
greutatea, densitatea, co
liziunea etc. Nu aș vrea

_ proza

Alt roman 
despre 

„obsedantul 
deceniu"

pe ideea confruntării i- 
dealității cu slăbiciunile 
□menești. A principiului 
cu reprezentările sale. A 
normei dialectice cu rătă
cirile. explicabile dialec
tic, ale celor care o apli
că. „Patriarhii" lui Corne
liu Leu sînt figuri ale de- 
săvîrșirii tragice .atempo
rali în esență, ancorați 
într-un timp istoric prin 
modul în care dobîndesc 
esențialitatea. Condiția 
pare suficientă pentru a 
da personajelor verosimi
litate de principiu, iar 
faptelor — creditahilitate.

„Patriarhii" coboară In 
hime dintr-un mediu de
prins cu o arhaitate a- 
proape fără simt istoric. 
Mitropc^itul. a cărui in- 
mormîntare fastuoasă pri
lejuiește de fapt perfor
manta narativă, si Ghera- 
sim Drăgan. revoluționa
rul. au „antecedente" co
mune : ei trec prin mito
logia dunăreană, plină de 
haiduci moderni sau a- 
venturieri pătimași, de fi
ințe telurice care bintuie 
Pădurea Nebună, (abia 
schițat, Stere-Pătură e 
0 figură memorabilă), 
lume a hanurilor de 
la Dunăre, ale căror fe
mei îsi conservă străve
chea îndeletnicire de a 
ascunde haiducul de pote
ră. Dar „patriarhii" sînt

critica

Istoria 
unui început

tSm ca și cum nu intere
sul documentar, ci inte
resul cultural cel mai 
vag. ne-a făcut s-o des
chidem și să-i răsfoim 
paginile. Și apoi, nu este 
exclus, ca aproape fără 
să-ți dai seama, sărind 
din pasaj In pasaj să în
cepi sâ o parcurgi cu a- 
tenție și curiozitate. In 
la ța ochilor cititorului se 
desfășoară peisajul — in 
egală măsură aproape ne
cunoscut și in întregime 
fascinant — al unei epoci 
în care frămin țările so
ciale E93 află contrapunc
tul ta elanul entuziast al 
oamenilor te litere. Isto
ria presa transilvane 
este, ta primul rmd. o is
torie a luptei pentru cul
tură. Eforturile par a fi 
sisifice : ..nenumărate ce
reri. și întotdeauna ace
lași răspuns (cind brutaL 
cind mascat In indolența

PLANTii
1*

însă să se creadă că Mi
hai Cantuniari a devenit 
prin erupția concretului 
în universul său un poet 
panteist, solidar cu rea
litatea percepută. Dimpo
trivă, într-o primă etapă, 
existența este resimțită 
dureros și relația cu ex
teriorul se transformă 
într-o manifestare a su
ferinței : „M-am întîlnit 
c-un entuziast pe stradă / 
(strada la ora deșuchea
tă) : — în mijlocul exce
selor de levitație, i o sor
covă de vorbe te împroș- 
ca. // Să mă adăpostesc 
încă ar fi timp ! / dar ciș- 
tigat de jubilație fără 
nojmă f i-am deslușit mo
tivul fericirii, / placheul 
nou înfipt în talpa goală. 
H Așa c-am tropăit înver
șunați / scoțind seînlei 
din caldarîmu-ncins / la 
orele amiezii, — orele 
cînd moartea ! orașului, 
nestingherîtă, dă în pîrg" 
(Ciudate, faptele amiezii). 
Dar ciclul de poeme în 
proză Cele nouă asedii 
care mi se par și cele mai 
reușite întrucît metafore
le și imaginile sînt elibe
rate din chingile prozodi-

ei, conducîndu-se acum 
numai după legile inter
ne, marchează un alt sta
diu al conștiinței. Poziția 
eului devine mai activă, 
critic-ironică, în raport 
cu realitatea dar destinul 
său nu este deloc invidi- 
abil. înconjurat de ură, 
minciună, nedreptate, ba
nalitate și prostie agresi
vă. poetul rămine un so
litar uitat sau împins vo
luntar in uitare de seme
nii lui : „intr-adevăr, 
cine-și mai amintește ? / 
Ia capătul lumii un om se 
sfîrșește de frig“. Șansa 
dar și drama sa este de 
a-și păstra luciditatea și 
a-și asuma condiția tragi
că a cunoașterii adevăru
lui ultim : „vom ști că 
harul e arma surpării în 
miezul mineral, 1 iar nu 
a adăugirii ; nicfcind a 
adăugirii. Limpezimea, / 
dura limpezime a fațetei 

•răscumpără o nouă re
nunțare — / scriau din
tr-un post avansat al vie
ții". Metafora „dura lim
pezime a fațetei" semni
fică nu numai esența, 
ideea în stare pură ci și 
un program estetic care 
atribuie limbajului poetic, 
în „numirea" obiectelor, 
stărilor, sentimentelor, 
claritatea șl precizia tăie
turii de cristal. Lirica lui 
Mihai Cantuniari a intrat 
într-o nouă perioadă, a 
maturizării, parcurgînd, 
în mod paradoxal, un tra
seu invers celui obișnuit, 
de la abilitatea formală, 
ușor manieristă a prime
lor cărți (care de obicei 
este rezultatul unui pro
ces îndelungat) la densi- 
ficarea și substanțializa
rea discursului liric ac
tual.

Paul Dugneanu
*) Mihai Cantuniari : 

„Plante carnivore". Edi
tura „Cartea Româneas
că", 1980.

ființe tragice, care au cre
dința în singe. Aventura 
unuia este convertirea ti
pic creștină (seria de pe
regrinări ale sufletului 
pină la dobindirea seni
nătății credinței), a celui
lalt este acțiunea omului 
politic, comunist ideal. O 
vecinătate structurală — 
puritatea concepției și 
cultul umanitar — îi u- 
neste pe cei doi erod, a 
căror comunicare nu poa
te fi întreruptă de bruta
litatea morții. Tragismul 
lor îmbracă forme diferi
te. Drăgan desăvîrșește o 
mentalitate nouă, pe care 
o insuflă oamenilor, reu
șind să traverseze, să de
pășească și să înțeleagă 
ezitările „obsedantului 
deceniu". El este nevero
simil ca un mit trans
plantat în lumea profană. 
Drăgan nu triumfă prin 
sine, ci prin ceilalți. 
Scopul acțiunii sale e 
clar doar pentru cei 
care văd în sacrificiul 
lui acțiunea civilizatoare, 
întemeierea socială. Ade
văratul revoluționar nu 
are timp pentru răfuieli 
personale, pentru că viata 
sa proprie se substituie în 
chip esențial existentei 
obștei. Sînt convingeri 
pe care luptătorul Drăgan 
le are încă din ilegalitate. 
Clarviziunea acestui per-

sonaj este dezarmantă la 
modul ideal. El străbate 
„obsedantul deceniu" cu o 
siguranță instinctivă în- 
spăimîntătoare. cu o stă
pînire ideală, ale cărei 
sensuri teoretice îi vor fi 
revelate in final de Alexe. 
Ultim „patriarh". Alexe 
este intelectualul a cărui 
opțiune pentru comunism, 
deliberată într-un timp 
lung de cristalizări filoso
fice si observații practice, 
dobindește sinceritatea 
„canonică", una suprapu
să elasticității în gîndire 
și acțiune, deci cu atît 
mai greu de înțeles in 
„obsedantul deceniu". Ex
periențele negative la 
care este supus (colonia 
de muncă. închisoarea) 
pentru convingerile sale 
fundamental comuniste 
dar apărate cu o îndirii- 
re și inflexibilitate supă
rătoare. îi confirmă sen
sul istorici : orice revolu
ție e mai întîi una mate
rială. pentru ca apoi sa 
desăvîrsească si „revolu
ția morală".

Manevrată clasic, tehni
ca dezvăluirii ancorează 

' în emoție un-text scris cu 
sensibila răceală a specu
lațiilor ideologic-tematice. 
Cu un remarcabil curaj al 
ideilor, Corneliu Leu se 
desprinde in cartea sa de 
implicarea pătijnasă în 
sensuri ale istoriei trăite, 
oferindu-ne un alt nucleu 
tematic : perspectiva Re
voluției. străbaterea deta
liilor ei cu obsesiva viziu
ne a ansamblului. Patri
arhii nu este numai un 
roman de strictă actuali
tate. ci mai ales unul de 
punere în perspectivă a 
actualității.

Costin Tuchilă 
•) Corneliu Leu : „Pa- 

triarhii', Editura „Cartea 
Românească11, 1979.

aminărilor) al autorități
lor conducătoare. Și to
tuși. nimeni nu descura
jează (cît de semnificati
vă este, in acest sens, 
existența lui Ioan Molnar 
Pinariu. mai înainte de a 
apuca să vadă măcar una 
din revistele pentru care 
se luptase Întreaga lui 
viață ’) pină cînd, intr-o 
adevărată explozie de e- 
nergii. începe efervescen
ta presei transilvane. 
Ideile și programele e- 
nunțate sint entuziaste și 
nu o dată entuziasmul lor 
este sugrumat încă din 
fașă. Profilul revistelor 
variază, dar esența e a- 
ceeași : militantismul pa
triotic. Opiniile asupra 
diverselor probleme filo
logice. literare, folclorice, 
pedagogice etc. încep să 
se diferențieze, creația 
beletristică se îmbogă
țește. apar primele in ce

ntura (eeeuL jurnal de lectură, notă polemică etc)“. 
Evident. depUna transpunere in practică a unui ase
menea program de lucru fertil și cuprinzător con
stituie o chestiune de viitor, așa Incit să așteptăm 
cu încredere următoarele numere ale caietului. 
Deocamdată, remarcăm spiritul judidOB în virtutea 
căruia a acționat Laurențtu UllcL ca redactor al 
publicației, apellnd la colaboratori precum : M. Un- 
gheana (Fals errors despre romanul românesc con
temporan), Ov. S. Crohmălniceanu, G. Horodincă. 
Nicolae Man ol eseu. Eugen Slmion și Laurențiu 
UUd (masă rotundă pe tema : Starea personajului 
tn romanul de azi), Pom pili u Mareea (Opinii libere 
despre romanul românesc), AL Căllnescu (Despre 
portretul românesc), Dan Alexandru Condeescu | 
(Structuri romanești și parodie la I.L. Caragiaie — 
„Două loturi"), Marian Papahagl (Experiența ca me
lancolie), Mircea Zaciu (Dialectica nivelelor), Li viu 
Petrescu (Începuturile romanului românesc). Ion 
Vartic (Dublul la Kafka șl romanul-mit). Semni
ficativă, în acest context tematic, este și prezența 
lui Mircea EUade cu Fragmente dintr-un Jurnal, 
selecție șl traducere de Luda Verona.

Cronicar

puțuri de critică și este
tică literară. Istoria pre
sei este, în al doilea rînd, 
o istorie a ideologiei lite
rare ardelene. Pe fondul 
acestei evoluții apar cele 
mai reprezentative revis
te literare, „Familia" și 
„Luceafărul", înconjura
te de un adevărat roi de 
reviste-satelit. In pagini
le lor apar nume repre
zentative. care încep cu 
acela al Iui Mihai Emi
nescu. continuînd apoi să 
cuprindă aproape toată 
galeria numelor ilustre 
ale literaturii române. 
Căci, după cum este și fi
resc, în al treilea rlnd, 
istoria presei literare 
(chiar și numai transilva
ne) este o Istorie a lite
raturii române.

Iar dacă aceasta este 
ceea ce poate fi istoria 
presei literare, iată și 
ceea ce a fost : „In con
dițiile de opresiune so
cială și națională din 
Transilvania, presa lite
rară din această provin
cie s-a dezvoltat greu, în 
luptă cu numeroși factori 
opozanți sau de inerție. 
O dată născută, ea a tre
buit să treacă în mod fi
resc prin cîteva faze ab
solut necesare de crista
lizare și găsire a unei 
formule, faze de culegere 
de tip crestomație (...) de 
almanah (...), de magazin 
(...). sau de gazetă de 
știri social-politice (...). 
Abia odată cu apariția 
celor două foi ale lui 
G. Bariț (...) presa lite
rară românească din a- 
ceastă provincie se poate 
socoti pe deplin înteme
iată. găsindu-și o tradiție 
și un mod de a exista" 
(p. 260). De acum, dru
mul ei este deschis iar 
elanurile creatoare sînt 
așezate în matca lor fi
rească. $i totuși, cum am 
putea uita acea epocă a 
începuturilor, cînd un 
cărturar entuziast înce
pea să scrie pentru aceia 
pe care-1 numea : „Iubi
torilor de muze, cetitori
lor".

Mihai Coman
*) Mircea Popa. Valen

tin Tașcu : „Istoria pre
sei literare românești din 
Transilvania", Editura 
„Dacia" 1980.
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spectacolul lumii

văzut de loan Grigorescu

Neîngenunchiatul
rgumentul suprem a fost cel din urma. 
Rugasem, pledasem, încercasem să în» 
dup let, după ce scosesem la iveală 
toate legitimațiile pe care le aveam la 

indemînă, și pe cea de ziarist, și pe cea de 
cineast, chiar și acel „Sesam deschide-te“ care 
este micul cartonaș galben cu firma în franceză 
și engleză a „Federației Internationale a ziariș
tilor și scriitorilor de turism* 1, și cu sacrosancta 
lui „poruncă**  bilingvă ; „Autoritățile țărilor 
membre ale F.I.J.E.T. sînt rugate să acorde tot 
concursul lor purtătorului acestei legitimații fa- 
cilitindu-i împlinirea misiunii sale. Instituțiile 
interesate vor da dovadă de bunăvoință permi- 
țindu-i intrarea gratuită la vizitarea monumen
telor. a muzeelor, a expozițiilor și a oricăror alte 
manifestări care fac obiectul activității sale pro
fesionale".

în zadar.
Mai bine să n-ai de-a face niciodată cu un ar

heolog care abia a descoperit o comoară ; zgîr- 
cenia lui este atit de harpagonică, incit însuși 
Hagi Tudose ar părea întruchiparea generozi
tății. Nu-ți arată ceea ce a găsit chiar dacă te-ar 
vedea murind de curiozitate, atita vreme rit lu
crarea lui nu s-a încheiat, adică, pină n-a pus 
el însuși în valoare descoperirea făcută, chiar 
dacă țelul final nu este altul decit expunerea ei 
acolo unde poate s-o vadă oricine, bunăoară, in
tr-un muzeu deschis tuturor. Atunci, după ce 
i-am spus fericitului descoperitor care răscolea 
Agora tot ceea ce puteam să-i spun, fără să fi 
reușit să-I clintesc din refuz, am apelat la ulti
mul argument : „Bine, domnule, zic, dar eu 
sint dac !“.

Arheologul, bărbat tînăr de nici patruzeci de 
ani, cu un cap de ou perfect, fără un fir de păr, 
cu țeasta ca o boltă în care soarele se oglindea 
ca intr-o lupă concavă, discipolul unei reputate 
școli arheologice americane, cu patalamale și 
autorizații obținute sub oblăduirea UNESCO-ului 
gi generozitatea guvernului grec de a face să
pături acolo unde mai săpaseră citeva generații 
de arheologi mai puțin norocoase, m-a privit ca 
pe un exponat de muzeu. Or, este știut bine că, 
a fi privit de un arheolog ca o piesă de muzeu, 
este tot ceea ce ar putea să-și dorească un mu
ritor de rînd în fața unui astfel de specimen 
care, atunci cind este vorba despre dezvăluirea 
unei taine fie ea și provizorie n-are mamă, 
n-are tată, n-are patrle-adorată. „Cum adică 
sinteți dac ?“ — m-a întrebat el. „Așa bine, zic, 
vin tocmai din spațiul carp a to-dunărean, mama 
brașoveancă, tata de la Drajna de Sus, ați auzit, 
cred, de castrul roman de la Drajna?... De ce 
nu mă lăsați să-mi văd strămoșul

Căci despre un dac era vorba. Asta descoperise 
norocosul arheolog și ținea ascuns sub șapte 
lacăte. într-un depozit din spatele bibliotecii lui 
Adrian, celebra clădire de sub Agora, pe care 
porticul lui Attalos o preface intr-o gigantică 
orgă cu strunele din coloane de marmură pen
tru muzica păgînă a soarelui : statuia unui dac, 
despre care auzisem de la poetul Ion Brad, alt 
dac, dar mai norocos ca mine, deoarece el reu
șise să arunce o privire acelui strămoș comun, 
ajuns prin cine știe ce minune în țarina ce a 
născut miracolul de pe Acropole. Tocmai mă 
întrebam cu ce reușise să-1 înduplece confratele 
meu, dar mi-am zis că, oricum, eu nu puteam

Ani decisivi pentru literatura 
română

Urmare din pag. 1
Facem precizarea că multi prozatori au debutat 
ca poeți, fapt destul de frecvent, cum știm. Să 
Începem, deci, cu poeții Adrian Păunescu (Ultra- 
sentimente, 1965), Mircea Ciobanu (ce se va im
pune mai ales ca prozator prin Martorii), Leonid 
Dimov (Versuri, 1966), Gheorghe Pituț (Poarta 
cetății, 1966), Dan Lauren țiu. (Poziția aștrilor, 
1967), Ileana Mălâncioiu (Pasărea tăiată. 1967), 
Nicolae Dragoș (Moartea calului troian. 1968), 
Cezar Ivănescu (Rod. 1968). Mircea Ivănescu 
(Versuri, 1968), Modest Morariu (Povestiri cu 
fantome, 1968), D. Trancă (Arcade, 1968), Angela 
Marinescu (Singe albastru, 1969), Mihai Dutescu 
(Noaptea nuntii, 1969), Emil Brumam (Versuri, 
1970). Mihai Ursachi (Inel cu enigmă, 1970). Dan 
Mutașcu (Substratum, 1970), Petre Anghel (Duhul 
pămîntului, 1977). mai tîrziu prozator. Mircea 
Dinescu (Invocație nimănui, 1971), I. Lotreanu 
(Azimut, 1971), Dan Verona (Nopțile migratoare, 
1972), Mara Nicoară (Cuvintele, frumoase flori,
1972) , Dorin Tudoran, (Mic tratat de glorie.
1973) , Daniel Turcea (Eplfania, 1978), Ion Mircea, 
Adrian Popescu, etc. Grupul prozatorilor, e, de 
asemenea, important : N. Breban (1965. Fran

dispune chiar de toate argumentele lui, așa că 
eram gata să plec, cind...

„Numai un minut 1“ — am auzit capul de ou 
zicindu-mi, și arheologul s-a apucat să zornăie, 
ca un clucer de visterii domnești, niște chei în
șirate pe un belciug cit roata carului. „Dar apa
ratul ă^ta de filmat il lăsați la mine !“ I l-am 
întins, după ce a deschis in fața mea o ușă grea 
ca de cetate : „Fie, mi-am zis, măcar să-mi clă
tesc ochiul". Și am intrat.

Era acolo, printre statui mutilate, încă pline 
de lutul roșcat din care fuseseră dezgropate, 
chip înfricoșător de frumos, cu fruntea neștirbi
tă de hîrlețe, cu ochii severi, cu privirea în
dreptată spre mine, cu pletele curgindu-i pe 
umeri, cu buzele ușor întredeschise, cu cerbi cea 
neîncovoiată, deși stătea ingenunchiat lingă două 
picioare gigantice, frinte ca toate picioarele ve
netice și trecătoare, picioare maiestuoase, încăl
țate în sandale romane, cu resturi din faldurile 
unei togi imperiale lipite de pulpe. Descoperi
torii lui i-au zis „Prizonierul dac din Agora". 
Ce ironie a istoriei ca aproape tot ce fusese din 
Lnstăpînitorul in togă să dispară devorat de colții 
timpului, și doar imposibila lui victimă să ră- 
mină integră, privind interogatoare nimicul de 
deasupra ei, cu expresia omului care știe mă
sura tuturor deșertăciunilor...

îmbrăcat ca prin părțile Orăștiei, „prizonierul" 
acela fără stăpin și de nestăpinit, mi-era fratele. 
Greu de spus ce mă făcea să simt asta, poate 
faptul că mai văzusem aceeași privire pe chi
purile oamenilor de pe la noi, la veacuri peste 
veacuri după ce un sculptor anonim in cercase 
să-i cioplească expresia in piatră, sau poate că 
era zvicnetul acela pe care îl ghiceam în trupul 
lui, gata parcă să țișnească din încremenire și 
să se înalțe in toată nesupușenia, ca și cind ar 
fi vrut să le dea o lecție urmașilor, o lecție des
pre dăinuire, despre continuitate, despre dreptul 
la sine, despre demnitate...

Nu știu ce o fi Înțeles din dialogul nostru mut 
arheologul acela cu fața pirlită de soare că, la 
un moment dat. surizind. mi-a întins aparatul de 
filmat și mi-a zis : „Doar un cadru. Atit. Nimeni 
nu l-a mai filmat. Trebuie să înțelegeți, in me
seria noastră e nevoie să fii prudent, publicita
tea zgomotoasă nu are ce căuta în știință, n-aș 
vrea să vă jignesc, dar..."

Mai m-a .jignit" vreun sfert de ceas. lăsin- 
du-mă să filmea statuia aceea pe care am ară
tat-o telespectatorilor inir-una din peliculele 
mele. La un moment dat. mai mult ca să ciștig 
timp, i-am oferit tăcutului meu paznic, care cam 
începuse si tușească semnificativ. un pretext de 
conversație. intreUndu-1 in vreme ce mă chi
nuiam să-mi stăpinesc tremurai emoției ce mi 
se strecurase in brațul cu aparatul de filmat : 
«Un arheolog, zic, mai mult ca oricare alt am. 
..pipăie", am putea spune că el „vede" viau de 
peste mile nit Adeseori. Întocmai reJebruluhii 
Cavour, care era k) stare să restituie un Întreg 
organism după un fragment de os. arheologii 
sint in stare să descifreze viața anei Întregi civi
lizații doar rtnpă citeva veaigxi dtsparaie. Cura 
vedeți lumea acestui dac ?-

Mi-a răspuns «npkndo-sj arpa, semn bun. cind 
omul face asta, tntotdeauna atmosfera devme 
mai pașnică : Am scos de snb Agera mc de 
statui. Majoritatea lor. mutilate, ea si etnd ar 
fi constituit obiectul asupra airma i-a dexSătinm 

cisca), Virgil Duda (Povestiri din provincie,
1967), Al. Ivasiuc (Vestibul. 1967). A. D. Mun- 
teanu (După amiaza neliniștită, 1967). Maria 
Luiza Cristescu (Capriciu la plecarea fratelui

minu u-. : nr-’-ăîăfe «n. 5t:e. vreun templu
necunoscut ar fi frsl italr.it îi acoperit cu ța
rină™ Devei n—' est căpătii. găsilă
după — an de eforTâf*.  Je -». .’ri migăloase, 
de calcule Si "WT jtaahrmate, alteori
infirmate de. Ca specia
list ara Wn: ®âi 53 tagi •ăoa din epoca gre- 
co-rocr^.'A. Asta o & neuitat- Pu
ține astfel de exemn’ar*  «stată - lume, ha am 
putea spime că ausa esîe txakă *n  felul ei. Ea 
arată nu numai == ci și un neega
lat patetism, si O evi«ta«-2 de ironie, rar
întilnită 'ia srs’rAsMf enocu. Pri.iți-L Ce cre
deți că spune

„înjură *“ — ric eu.
„Post--’ că ave*i  dradute. Dor trebuie să fie 

o înjurătură cu tilc. -«»: «Ââstarr.ia neputin
ciosului".

-Păi nau rrr~~: V. »t<nK»sr. di21 astea avem. 
Cu tilc. De ce «vf1. că rtâ

-Este iar ei ow €tita3~4le n:ri
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:- rIrr. *--^î  resMWăM. Ce-aș “ai puica spune 
eu brt ? O ; - mai hube eL

L-am pe dar. b: ocii. S’ am tăruL Ne

kaWt 190). Mihad Grugar-u (Fata și Mtrlaal. 
1W8). M H. S<nuone«<-j btee tempe
rat. IMP Dana Ehnuinu. 1971. G. Schwartz, 
Mircea Sândulescu. 19F6L Eugen Uricara etc. 
Unii dintre ei $j-au creat un destin, am spune 
privilegiat : tntr-un timp foarte scurt. Duhliei nd 
romane dense, sense cu talent si profesionali- 
tete Au debutat, din 19® pină aH. un
mare număr de «ritief literari. multi dintre ei 
excelenți comentatori de literatură, lată-i in 
ordinea intrării in scena disci plinei. Nicolae 
Manolescu 19®. Ion Pop. 1966. G. Dimisianu. 
N. Ciobr 1 Dar Zamfirescu (1967). Menan 
Popa. Gh. Gniorcu. I9SI debut poetic. AL 
George hirbtr. €.+ poet in 133PL Valeria Cri st ea. 
M. L Vlad. AL Paîeolacu. Mihai
Drăgan 1976. M. Zamfir. E. Negria. lf?l. AL Că- 
linescu. ’C Stănesco. Florin Mihăileacn 1972, 
Li^m PKrescu. Mrtrra Popa 1F73. Mlroea lorgu- 
I^^cu. Dan Horia p Dun Criitra 197< L,
Uîir! IS?5. Vasăte Gelu looscu 1976 etc.

IWfegîStalaiu-ne. un că literatura
română le «z ar fi liiwtâ de aceste
Iertate dtn:r-xm numai citeva su*e.  atit de pre
zente Lrt rhia» 11 an*,  realizâm. cred, mai 
exact, lecundi Latea >piriTuală a morii ouastre.

. noua Atmosferă de stimulare a creației lite
rare. E limpede pentru oricine, are dea. câ a ti tea 
.căni care sint „capete dc afiș- ale Juxmior ani 
n-*r  fi putut apărea in condițiile anterioare lui 
1965. Determinante sini, astăzi, talentul și con
știința etică a scriitorilor. Ceea ce reprezintă 
un ciștig eoarm pentru scrisul românesc.

Aerul luminos al orașului
Urmare din pag. a 4-a 

truchipează clarviziunea și cutezanța gîndirii șî 
faptei revoluționare a tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu. gindire și faptă care s-au materiali
zat aici In citeva gesturi de ctitor in oel mai 
deplin înțeles al cuvîritului. Anvergura acestui 
experiment social și uman, al ascensiunii Craio- 
vei, de la condiția precară de urbe patriarhală, 
la condiția mindră de metropolă industrială, cu 
neputință de conceput și cu atît mai mult de 
realizat in alte imprejurări istorice, mărturisește 
existenta în cele mai adinei fibre ale craioveni- 
lor a unor resurse de vitalitate de-a dreptul ne
bănuite. Și astăzi se știe cine le-a dezlegat pen
tru totdeauna tumultul.

încrederea pe care purtătorii si posesorii aces
tor resurse au investit-o și continuă s-o inves
tească in politica partidului. în cuvintul și gestul 
de ctitor al tovarășului Nicolae Ceaușescu. se 
transpune, din ce în ce mai evident. în stimu
lentul care-i dezlănțuie și-i determină să-și dez
văluie talentele, capacitatea de creație, puterea 
de adaptare la misiuni noi și curajul de a mînui 
cu dezinvoltură forte față în față cu care, pină 
nu demult, pină mai ieri, resimțeau încă un soi 
de profundă neliniște. Din acest punct de ve
dere. Electroputere și întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole. Combinatul chimic si între
prinderea Elecirocentrale, întreprinderea de uti
laj greu și întreprinderea de autoturisme de mic 
litraj OLTCIT sint sau vor fi pilonii durabili ai 
puterii economice a unui teritoriu cu mult mai 
întins decît cel al județului Dolj ca atare.

Am așternut pe hîrtie numele drag țării si cra- 
iovenilor. al tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretarul general al partidului nostru, președintele 
României socialiste. Am invocat citeva dintre 
gesturile sale de ctitor generos și cutezător. Pia
tra fundamentală a întreprinderii de utilaj greu 
din Craiova de dinsul a fost așezată. Tot dînsul 
a așezat și piatra de temelie a întreprinderii de 
autoturisme de mic litraj OLTCIT, într-o conse- 
cutie firească a împlinirilor acestui meleag de 
oameni isteti si harnici. Facultatea de electro
tehnică din Craiova este una dintre primele in
stituții de invâțămînt superior din România con
temporană — ded din România din tot dea una, 
pentru că României de altădată li erau necu
noscute asemenea cutezanțe — implantată chiar 
acolo unde este ea datoare să-si ducă la capăt 
menirea de far și tot tovarășul Nicolae Ceausescu 
j-a prevăzut la timpul potrivit si locul 3i rostul 
și toc dînsul i-a tăiat panglica inaugurală. Iar 
gesturile de ctitor, cum este lesne de înțeles, cu
prind in trena lor scinteietoare mult mai multe 
fapte si intimplări decit cele pe care le acoperă 
strict.

Actualul cincinal, al revoluției tehnico-științi
fice. a imprimat vieții social-economice a Craio- 
vei un ritm mai alert si o vigoare sporită. Nu

REVISTA
• PIESA LJTnAlA francezi discuți cu aprin

dere p-<p=±serea de intrare te repertoriul Comediei 
franceze, care țtoe loc de teatru național la Pans, a 
nnor ArrehA; si Jean Genet- Este intere
sant de nota: eâ majcrhatea comentatorilor se opun 
înrrodueers repertorîn a tecrtnlor celor dot dra-

pe nocivul d na sint reprez—’îaîrre. Esta 
vorba de probiema criterhîar de selecție, a carac
terului bMteastv pe care tret>>je sâ-1 alb*  piesele 
ce apar pe pețr-,3 nai a |ârL Arrabal și
Gene*  dat aerdi^rl ce ~a=3rmJ ctvthrațiet 

etrlwei valorilor £ dApariția coeren
ței lund^enicJe a coiruni franceze.
• BL'PLIMEXTTI tJTTlAl aJ darului New

Turk Tiznea conaarr*  na mrriahnti editorului Char
les Blodk (te la Bantam Books. 13 s-a impus mai 
eu irtml tn domesalnl prornov*rti  tinerilor autori 
9 a pe pta^a americani a unor roman
cieri presostop din alte țâri. „Cu figura hri de țe
sător din aud*",  cm B mazif autorul articolului. 
Blocb ease, dc aaemenra. o pwaonalltate familiară 
tn lumea etneaaefior. raljlcctod intre ^rodiourl și au
torii de romane care aaptrk aâ desinâ scenariști. 
De aaemenea. figuri proeminente din lumea t patru- 
hr! «1 a fUmulm no tapai pe piața cărții la su
gestia ini diaries Bloefa. rare a descoperit in amin
tirile lor poaibttitâu narau. e șl suhsiaee imercsame, 
eare s-au denolu*  tn cărți de succes.
• POETLL SLOVAC MUIOSIAV VALEK a-a 

ocupat îndelung de literatura pentru copil și tineri. 
consacrindu-1 opere Importante Îndeosebi poemele 
din Marea fetiră a eăUtoriel. NAscut tn 1127, Valek 
este laureat al Premiului de stat KJement Gottwald 
și a Premiului Uniunii Scriitorilor slovaci. Tradu
cător eunoscvL el a contribuit la ră spin dire a poe
ziei ruae. poloneze și franceze tn limba siovacă. 
Despre Marea febră ■ eăUiarleU un critic scria de 
curtnd : „Poetul pleacă de la o idee surprinză
toare pe eare o dezvoltă mai apoi printr-un joc 
asociativ de personaje și prta utilizarea abundentă 
a tte.wiimplor șl omonimelor <Bn lexic. Versul este 
liber și eantmns, metaforele Mnt proaspe*.*,  alerte 
Șl nriensl»,
• SL*B  TTTLUL MAJESTAT1LE LO*.  PIBAMI- 

nn V-, Vojterh Zamaruvsky rontmuâ inițiativa din 
pnma sa usrte _Tn efiurarea eelor șapte minuni ale 
lumii*.  Este vorba de o Iuti ai e tn stilul cunoscut 
..non-firtion" -Jică de tm-estigare a unor reahtâțl 
inorice. adevărată radiograme a unor mart epoci 
de demu^. ta rws savoarea dtsrunuiul este susți
nută de o riguroasă eereetare științifici. Comen
tariile de presă rx-Mentiad : „Canea este construi
tă prin tatrebiri și răspunsurL Una dintre rele mai 
Importante este Întrebarea aaopra rațiunii de a 
construi piramide. încercarea de ■ răspunde tn- 
crjp-t de fapt n scurtă istorie 1 Er’jteîlrf. ț-1) 
Peiiu, aceasta vtidta ^tmăameâ-. aatorai este mal 
mult deefi ou gtad Instruit- E3 distinge nu noma! 
leaeawlele de fapee aoieadre. dar și eaeaiialnl de 
ceea ee este mai puțin important*.
• VN IXTEKES SPECIAL mAiuuisesc tubitonl 

este Mai (puțin adevărat că. pentru a putea face 
fștă «xigenjetor acestui cincinal, Craiova indus- 
trial&, se pregătise din timp. La un nivel supe
rior/sarcina aceasta de mare răspundere gi-a 
asumat-o și Universitatea craioveana. vis vechi 
al locuitorilor municipului. si ea o creație a ani
lor socialismului, dezlegată ca existență și ea, la 
timpul potrivit, printr-un act de ctitorie semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astăzi în facul
tățile ei. sub îndrumarea a sute de cadre didac
tice. Universitatea craioveana pregătește aproa
pe zece mii de student! și din această sumară 
cuprindere a dimensiunilor decurge însăși pon
derea ei în procesul de ridicare la o nouă calita
te a calificării celor chemați să stăpinească si să 
fertilizeze pe mai departe capacitățile producti
ve ale Craiovei. Iar faptul că in anul 1975. chiar 
în ajunul acestui cincinal al revoluției tehnico- 
științifîce, de al cărui bilanț bogat ne apropiem 
cu pași hotărîți, cum spuneam, facultatea de 
electrotehnică s-a mutat intr-un sediu nou. în
nobilat recent cu un mozaic de artă fără prece
dent în împrejurimile lui imediate, chiar în ini
ma marii platforme industriale din răsăritul mu
nicipiului. fără îndoială, are valoarea simbolică 
a gestului de avangardă.

Dincolo de toate nu credem să fim departe de 
adevăr afirmînd că schița de sistematizare a 
Craiovei contemporane, municipiu puternic afec
tat de seismul din 4 martie 1977, devenită nu 
demult lege și ghid a dezvoltării de azi si de 
miine a contextului urban craiovean. încorpo- 
rind și ea indicațiile prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a găsit răgazul să se 
afle alături de craioveni nu numai in momente 
de sărbătoare, ci și în clipe de cumpănă, repre
zintă chintesența a tot ceea ce s-a afirmat ca 
spiritualitate validă între zidurile acestui leagăn 
de veche civilizație românească. Schița la care 
ne referim, conformîndu-se în împlinirea eî în
demnurilor generoase ale secretarului general al 
partidului, nu este numai un rezultat al chibzu- 
inteii'Și muncii arhitecților. ci și un rod al me
ditației istoricilor, un mod de a se exprima în
drăzneț și plenar al artiștilor plastici, o soluție 
optimă de viață urbană dedusă din demersurile 
întreprinse de sociologi. In răstimpul de cind a 
fost elaborată și pină acum, cînd constructorii 
craioveni o transcriu în conture ferme în aerul 
luminos al orașului lor, regăsim iar. in chiar cer
titudinea ei. dimensiunile ample ale vocației de 
ctitor a celui dintîi bărbat al patriei noastre. 
Atunci cînd întregul centru al Craiovei va fi mo
dernizat, atunci cînd piețele Unirii și Revoluției 
vor deveni realitate palpabilă, ansambul ^ urban 
reînnoit intre hotarele căruia craiovenii _ își vor 
desfășura cotidian existența, se va înfățișa pri
virilor ca o exemplară creație a socialismului, 
durabilă, impusă de cerințele progresului multi
lateral. Elocventa și expresivitatea ei socială, 
personalitatea ei incontestabilă vor fi suflet din 
sufletul Epocii Ceaușescu.

STRĂINĂ
de artă poloneză pentru noua orientare a tapise
riei. Un recent articol al Iul Adam Nahllk se referă 
la lucrările Jolantd Owldzica, nume dintre cele 
mal cunoscute ale ultimelor decenii. Sub titlul 
O râu Lit oare, profesorul NahLik scrie : „Interesul 
Jolantd Ou-idrka se concentrează îndeosebi asupra 
rolului tapiseriei In arhitectură ; de aceea lucrările 
sa'e sint destinate In mod obișnuit unor interioare 
precise, ceea ce nu Înseamnă că ea se mărginește 
la acoperirea pereților cu patrulatere de țesături. 
(...] Descoperirea cea mai recentă a artistei, cu 
efecte interesante, este tinctura de Indigo aplicată 
unor tapiserii gata lucrate. Și aici, avem de-a face 
cu o folosire creatoare a ideilor incluse In baticu
rile populare. Dar Owidzka nu Izolează suprafața 
tapiseriei de acțiunea colorantului ; ea știe cum este 
asimilată culoarea de diferitele materii prime care 
c^-npun țesătura*.
• PBOFESOBLL AKIVOSRI NAKAYAMA de la 

Kyoto este unul dintre cei mai mari specialiști din 
lume în istoria poloneză, cunoscut mal ales pentru 
studiile sale consacrate secolelor XVIII și XIX. De 
asemenea, profesorul japonez este un cunoscut tra
ducător. publlclnd recent, la Editura Telkaku — 
Shorn din Tokio, volumul de geografie al Măriei 
Ciekanska. Este un caz fericit tn care autoritatea 
științifică șl prestigiu] de savant al unei mari per
sonalități se asociază cu dorința de a face cunoscute 
într-o altă țară realități dintre cale mai obișnuite. 
O muncă de popularizare apreciată pa bună drep
tate In presa poloneză.• ANTOLOGIA NORTON a poeziei americane 
contemporane reprezintă una dintre cele mai cu
noscute realizări tn acest domeniu atît de cultivat 
în universitățile din Statele Unite. Un volum masiv 
reunește autori de la Withman pînă la cea mai tf-. 
nară generație de scriitori din jurul vîrstel de 30 
de ani. cu note introductive bogate, adevărate stu
dii de sinteză asupra autorilor incluși tn selecție. 
Flecare poet este reprezentat cu un bogat florilegiu 
din creația personală, antologia constituind In cele 
din urmă o adevărată istorie ilustrată a marii poe- 
ib americane. Interesant de notat este faptul că 
autorii au inclus și poeți de limbă engleză din alte 
țări, eare au avut o prezență literară masivă în pe
riodicele și editurile americane.• UN FENOMEN LITERAR REMARCABIL în 
proza indiană n constituie apelul la limbajul popu
lar și la inspirația din umanitatea măruntă a clase
lor de Jos al? subcontinent ui uL In anii ’Xi s-a pro
pus un adev&rai curent literar în acest sens, re
înviat de curtnd prin semnăturile prestigioase ale 
unor autori de primă mărime, cum ar fi Kamies- 
hwar Șl Shrikant Varma. Cel din urmă este de ase
menea cunoscut drept un poet de valoare, tradus 
ș£ râsplndit todedăebi In spațiul de limbă engleză, 
și autor ăl unri ani ologii bI poeziei actuale din In
dia. publicată în Statele Unite ale Americii. Jurna
list aeresiv. Kamleshwar este cunoscut drept un 
susținător al tendinței seculariste șl progresiste în 
publicistica indiană de azi.

atelier literar
[ posta redacției J

T. ROȘU : Reușesc, mai bine, 
și acum, paginile in care se 
manifestă cu drepturi de oii ne 
puterea de a duce pină la capăt, 
pină la revelație, un gind. o vi
ziune. un fir de cintec („Gardul". 
„Lacrimă radioactivă", „Surisul 
unui copil", „Intr-o zi ca a ceas- 

y ta"*).  în celelalte aceleași desple
tiri metaforice, fie in formă de 
ghirlandă, fie in formă de ca
talog statistic, focuri de artificii 
(uneori, frumoase) care se sLing 
repede, fără a lăsa nimic în 
urmă. E păcat că n-ați făcut, cu 
tot dinadinsul, efortul de a ieși 
de sub tirania acestui viciu, de a 
explora și cuceri noi tărimuri. de 
a minui si alte scule si arme. 
Dar. după cum am înțeles, zaru
rile sint aruncate... Vă dorim, in 
noua expediție, mai mult succes, 
mai mult curaj si neastimnăr 
creator (un pic de „nebunie" !) și 
mai putină inerție conservatoare 
și obișnuință comodă, (...dar 
6intern siguri că vă veți întoarce 
și la poezie, pentru că aveți 
talent și pentru că nu i-ați dat 
tot ce erați in stare !...).

M. SAmINȚA : E o formulă (și 
o experiență) care vâ rețin prea 
mult, pină la artificiu, manieră, 
confecție (mai mult de jumătate 
din pagini adeveresc acest risc, 
nefiind decît reluări, repetări, 
autoplagiat. lucru de șablon). 
Spre deosebire de formulele cla
sice. tradiționale, convenționale, 
unde o „exploatare" îndelungată, 
poate chiar „industrială", e po
sibilă (v. Arghezi și alții. Dar 
cum vi s-ar părea, de pildă. 
Bacovia, nu în 5—6 plachete, ci 
în 10—15 volume ?...) Cărarea De 
care vă aflați acum e una din 
cele care trebuiesc părăsite re
pede. după fulgerătoare, exhaus
tive prospecțiuni, înainte de a fi 
asfaltate cu truisme si înainte de 
a se ivi evidenta implacabilă 
(uneori, tragic-tardivă !) a dru
mului înfundat (rămîne imperios 
indicat. în asemnea cazuri, acel 
memento lansat de unul din 
străluciți! exploratori și inventa-

—

tort de asemnea cărări : ..să de
butezi in fiecare zi" Talen
tul dv. si apucăturile lui sint 
esentialmente (poate chiar ex
clusiv) compatibile cu un astfel 
de orizont al lucrurilor. Reți
nem : „Căluțul", ..Tristețea". 
„Motanul“ (fără „pluș" — poanta 
nu trebuie denunțată chiar din 
titlu !), ..Plictiseala". ..Fierarul", 
„Viermele", „Asfințit".

M. NICULESCU : O amintire, 
simplu și curat povestită. E un 
început bun.

D. SCORDELLI : Sint lucruri 
^făcute", uscate, care, nu comu
nică aproape nimic, nici sens, 
nici vibrație. Ceva, unele sclipiri. 
In „Seară de iarnă" (dar „cada
vrele izmenelor". ..metaforă" ho- 
dorone-tronc. de gust dubios, 
risipește, anulează un început de 
atmosferă lirică) și in „Poem 
îndrăgostit" (dar bazarul etero- 
clit si strident pe care-1 inghe- 
suiți pe „minerul porții" <!?) 
produce acelea 1 efect ca mai sus). 
Nu vă putem răspunde mereu in 
detaliu, pină nu se ivesc ele
mente noi care să justifice o 
nouă discuție.

L. GUȚU : Există unele apti
tudini pentru proză, încă incipi
ente și șovăielnice. Trebuie să 
învățați (din cărțile maeștrilor) 
secretele construcției narative, 
opțiunea inspirată, sigură, pentru 
amănuntul semnificativ, esențial 
(o povestire bună, echilibrată, nu 
seamănă întocmai cu debitul de
zordonat. de „verzi și uscate", al 
cumetrelor do la gard !...), să 
învățați să vă exprimați corect, 
îngrijit (fără „tualete", „suptil" 
și multe altele) și asa mai de
parte. („Nivel modest" înseamnă 

■— mai era cazul să vâ explicăm? 
— cam ceea ce scrieți dv. la ora 
actuală. Sperăm să depășiți acest 
nivel — nu depinde decît de dv.)

DAN IZVORANU : Ceva mai 
bună, „Trenul din zori", care in
dică unele înzestrări pentru me

seria prozei. Dar hierurile stau 
cam ca in cazul L Gafa — alițL 
dea. și râspunjul resoectiv.

T. ȘERB : Citeva pagini por
nesc parei pe un dram bun (re
zultatele vor fi direct Dronorțio- 
nale eu efortul de continuare a 
studiilor, de extindere si adin- 
nre a precât ini intelectuale). 
„Parcă mâ aud". „Cuvinte de 
pâminrt. ..Sfa:". reprezintă un 
inceput de drum. Sperăm să-1 
continuați, a pre treptele reușitei 
depline.

INA STAVKOS : Formula pro
zodică pe care aii ales-o pretin
de și o rigoare logică, o desă- 
virșită coerență, un sens, o sem
nificație. Altminteri, totul rami- 
ne un joc formal fără substanță 
și fără consecințe, „vorbe goale 
ce din coadă or să sune"... Ver
surile dv. păcătuiesc tocmai in 
acest sens și nu ne îngăduie să 
trăisem o concluzie în privința 
înzestrărilor de care dispuneți 
(chiar dacă, in masa divagantă a 
vorbelor, sclipesc uneori și ima
gini interesante și. cîteodată. 
răzbate parcă si o frintură de 
cin tec).

Stela Cricleviți. Mihal Ionescu 
și Georgeta Misrhie. Gliceria Ta
nia Tudor, Tancrtd Zbughină 
(versuri și proză). Mihai Boș- 
neag, Irimia Bălescu, Teodor Po
pescu. Mihai Voiculescu (ceva. în 
„Am privit îndelung"). M. Dumi
nică, Alin Donose (ceva. în „De 
dragoste"). Eva Derda (vi s-a 
răspuns de mai multe ori). Flo
rin Duță. Avram Vasile. Octav 
Dinsus Răcoare, Lucian Sucîu. 
Ioan Bandila Marceanu, Rib 
Abdens, Alexandru Vulcu, Simo
na Mihai, C. Despa. Ghiță Ma
riana, Juca Miroslav. Zoia Lău- 
iaru, Leonida Bocai. George Ră- 
cășanu : încercări de nivel mo
dest.

Geo Dumitrescu
N.R. : Manuscrisele nu se îna

poiază.

Insulă cu miei
Pe Mureș vine o insulâ cu miei, 
dinspre vărsare urcă spre izvor, 
păduri le-n verzesc in urma ei 
ți turma behoie fără posto- 
o pribegie stins, top-nd zăpezi 
ies nunți din I im per le ape 
cu miri minind din urmă turme și cirezi, 
doar mieii behăie nema-putind să scape 
din țarcul acela plutitor, 
din pajiștea cu flori de S'“ge 
și amintirea junelui păstor 
umbră subțire-n ape se prelinge 
cu o mioară sfinta lipită cald de trup, 
din ceruri stele cad fără-ncetare, 
căderea aceasta nu pot s-o astup 
cu inimile noastre bolnave de uitare...

Cîntecul lui cine să-l mai știe ? 
pe Mureș vine o insulă cu miei 
Stins behăind a pribegie...

TEODOR PURICE

Caleașca de aur
Pe insulă 
mi-ai dăruit o caleașca de aur 
să ne plimbăm în cercuri 
și să regăsim surîsul 
și diminețile pline de rouă 
nu femeia nu chinul 
nu bărbatul nu gloria 
nu noaptea nici ziua 
nici șoapta nici freamătul 
nici hainele murdare 
nici spaima nici măcar 
zimbetul inutil al florilor 
nimic nu va fi mai presus 
de noi

eu voi aduna sticle goale 
și tu vei arunca mesaje-n mare 
chemîndu-mâ...

B. HORASANGIAN

Puritate
Tu n-ai mingîiat cactuși 
n-ai fost trasă pe 
roata minciunii
- cerul tău e limpede
— ochiul tău e limpede
Copacul 
pe care-l privești 
înflorește.

MARIN NICOLAE

Pe celălalt tărim
Am desch s peretele
și am :ntrat in ~,aturâ.
O portocală mc izbi ea o grenadă, 

flotile de albine lăsară miere 
pe trup ca o smoală dulce 
iar pâstâile, încordate, 
plesniro ciuruindu-mă cu schije de semințe. 
Amețit cădeam prin gazele suite din flori 
în plasa ierbii
Sulițele verzi mă răniră cu răcoare.

CONSTANTIN BUIC1UC

Să-i auzi...
După-amiaza cînd
ce se poate intimpla altceva decît 
să admiri memoria sănătoasă 
a copacilor din parcul 
intrat în toamnă cu statui cu tot 
să știi deci că s-au ținut de cuvint 
să-i auzi spunînd mulțumim 
pentru orice are sâ mai vie

sâ-i auzi spunînd nici nu vrem 
să mai privim în urmă
să-i auzi rostind deci acele cuvinte 
cu care închei deobicei scrisoarea 
și cazi apoi pe gînduri.

MARIUS TÎRZIU

Cavaler
Un cavaler cu sufletul pe scut, 

cu spada ea a aripa lăsată, 
pe calul cel mai negru a trecut 
urmat de seara brună ca de-o pată.

Din sufletul său gol sticleau scintei. 
din spadă șuierau tăișuri lungi 
și nu puteai, prin praf șl funigei, 
cu cea mai uite moarte sâ-l ajungi.

Cu gene multe secera-n tărie 
lungi lujere de stele ca de crin, 
pe-ntinderile repezi de cîmpie 
cădea din dumnezeu cite puțin.

Iar brațul se rotea asupra zării 
cu plise adine de pasăre de pradă, 
tirind pe cavalerul brun al serii 
precum un riu tirit e de-o cascadă.

De i-ar opri acum pe ling-o casă 
să-și odihnească spada într-un cui, 
ea l-ar pindi din zale-ncet să iasă 
și s-ar înfige-n cer prin pieptul luî.

RADU SERGIU RU8A

Fantezie in re minor
Ați început de la o vreme sâ visați 
doar coapsa automobilului prelungă, doar 
Zburătoarea cu gîtlej de aluminiu zvîrlit 
dincolo de ghilotina orizontului.

Visele voastre ies cu viteză, 
uruie-n aerul din jurul frunții, 
dragii mei — șl nu moi pot 
despături visul meu verde cu plante subțiri ! 
peste ele strivitoare curg roți lepâdînd 
atmosfere de pulberi și fum, ucigașe, 
continente de ulei...

Oare nu vi s-a prelins peste umeri nicicind 
frigul gindului că într-o zi 
voi reuși să visez deodată 
în arcul unei curbe o pădure

și nu veți mai reuși sâ frînațî 
înainte de arborii întunecați și groși ?

IULIU ARDELEANU POPA
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NICOLAE CEAUSESCU 
un nume pentru istoria vie 
a patriei, pentru umanitate

Nicelu Ceaesm — «sal e*re  a raatriAait 
In medul cel Bai decisiv la horea ehipalei
Ramau ieL (Franco Spasani, Centrul snpcnor de 
logică «t științe comparate cfin Bolocna — Italia).

Se paalc afirma ri pre^edlaarlc Bamăalel — 
țari enrupeani — *e  ■ ■mări trial re rri aaai 
experimentați refl de rtai *■  Imm. dennme. 
ineepind din 1ÎS5. el a enadns tara sa spre • 
dezvoltare rapidă ri a deriâsarat. de asemenea, 
a activitate deme hili in da meni ni paiiririi in- 
iernalienale- (Ahti Pekkala, lost pre-^l.rre al 
Parlamentul ni finLaoderJ.

independente a ant ea maltai tresBita meti- 
rinlui KepaHicu Sarislfaae laminia in Inme. In 
acest dnmenin. președintele Xăeaiae Cenapenra
rMe • IwU importanta. 8 a IM vwmmb 
mai demnit ea un rândurilor Memunl al areo- 
lulai nostru, iar ideile sale drame poMrira ex
terni an ineepnt să fie larg aeeepSaae. PlTctmrl 
Cole, publicul. Ktana Zeda^oăJ.

Deeienr. exesnoLele ar nenea coottnua. aeci- 
nîndu-se la aeeeari coci nuîiâ a ioreeăeriLor m 
o Dimii or demear. de că~ * i ■ oae Ajb m
elo aceusti coc«njre centra a re-liefa e mai 
pregnant fora urmi adevăr. A ssa adevăr a! 
zilelor bom^’l ce a-a teuun ODcsCkmte: noastre 
și celei a Iwaii. ee a taaooa o îdestrtate cu r>- 
loare de sinhot a*  oi ww» dear urnei — 
KOMÂNU — (tACSFSCV

Lz ÎTSceOBtel acesCE ilm anin Eadmdn-mi la 
pcx.t«112 ktK al ®ai mamanict exemplar*  

m-am gmrtri Mers Exrcxr_ că se tS*MB3hâ  ra
reori ta istoria mei năluci: ca ooc^acăKE*  
*â aa ideetl&ce re easi^eâe erxxuraei ei.
cu pensxznSe axajore. eaâiisxn n deftaitorj 
a> asotratnior c-a canar ere troeeeo) m>- 
âetâoi. i adm ■ ■ OTlhKM. 5c te m-ad firesc.

trebuie sâ relev câ Istoria Românilor — această 
memorie, in eoalâ măsură. lucădâ si patetică a 
unui popor tnv și generos. drept si pașnic, 
dăruit eu harul sacrificiilor in numele celor mai 
înalte idealuri ale umanității — consemnează la 
Ioc de emite preaențele anelor excepționale 
personalități care, dind dovadă de virtuți exem
plare. inteligență, curaj, talent și abnegație, au 
condus destinele poporului nostru cu înțelepciu
ne si fermitate spre adevăratele culmi ale liber
tății. demnității Si prosperității. De aici a Izvor ft 
si gestul, la fel de firesc, prin care bibliotecile 
erudite, ca și vibrantul nostru melos popular, 
au întipărit, in conștiință si pentru eternitate, 
cu emoție și mindrie. chipurile marilor ctitori 
ai neamului românesc : Decebal. Mircea cel 
Râtrin. Ștefan cel Mare. Mihai Viteazul. Tudor 
Via dim ires cu. Nicolae Bălceacu. Alexandru loan 
Cuza.

La fel de firesc — istoria contemporană a 
României, care. o știm bine, se făurește in fie
care clipă, cu fiecare efort, cu fiecare împlinire
— atit pe vastele șantiere ale socialismului. în 
uzine, in universități, ne ogoare, in artă — va 
ronsemna, cu certitudine, in galeria marilor 
bărbați de stat — devotați cu fiecare gind și 
fiecare faptă a lor idealurile sacre de libertate, 
independență, pace ri colaborare Intre popoare
— numele secretarului general al partidului 
nostru comunist, președintele României socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Spunind acestea m-am gin di t și mă g îndese 
in pi-iemil ți îmir-til rind la faptul că biografia 
acestui cel mai iubit fiu al poporului nostru se 
confundă epopeic cu însăși biografia de înaltă 
principialitate ri dinamism mobilizator a con- 
■'.rulrij Aodalisninhii in România. Ideile sale, re- 
levind un înalt umanism. echitate, realism, ar
menia dintre justețea ri clarviziunea sa. carac

terul profund creator al tezelor confirmate în 
acest creuzet viu, care este practica, de șirul de 
împliniri pe care le-a marcat în ultimii ani 
România socialistă sint o strălucită și peremp
torie dovadă a rolului de largă amplitudine pe 
care il poate deține și afirma o personalitate 
legată trainic de partidul comunist, de poporul 
și țara sa. de idealurile și aspirațiile înălțătoare 
ale oamenilor de pretutindeni. Ideile sale emană 
din cele mai Înaintate tradiții progresiste și re
voluționare și, înnobilate de suflul mobilizator 
și eficient al acțiunii partidului nostru comu
nist, însuflețesc, in egală măsură, pe compa- 
trioti întrucit se sincronizează cu idealurile de 
bunăstare și fericire, de echilibru și progres 
multilateral ale poporului pe care îl conduce.

Aportul său deosebit la elucidarea probleme
lor pe care societatea contemporană le ridică în 
fata tuturor statelor, indiferent de orinduirea 
lor socială, ca și promovarea consecventă în re
lațiile dintre țări a unor principii ferme și clare 
vizînd. in exclusivitate, pacea și înțelegerea în 
lume. au făcut ca președintele Nicolae 
Ceaușescu să se bucure de o largă popularitate 
Si de un binemeritat prestigiu atît din partea 
oamenilor politici, cit și a celorlalte categorii de 
cetățeni de pretutindeni care, direct sau indi
rect, au venit in contact cu ideile sale, concepția 
și acțiunea sa politică.

Dar mai presus de orice, în ochii si mintea 
noastră, a tuturor celor ce locuim pe aceste 
plaiuri. secretarul general al partidului, 
președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întruchipează într-un mod inconfun- 
dabil legătura indestructibilă dintre Partid, 
Popor și Tară.

Firește, portretul unui comunist exemplar nu 
poale fi epuizat niciodată, se luminează el însuși 
prin propriile sale nenumărate sttăluciri.

„S-aven un singur țel, 
o singură voință 

Nicieind să nu ne plîngem 
că ni-e greu“

La. a -
Mei » kjlK «. aid ■■ aroga*.  aia o putere din luna ea 

va fi ia stare vă na aprecică. - 1946

Couia progresului p civilizației omenirii impună respec
tarea dreptului fiecărui popor, fie el mare sau mic, de a-si 
"'ego nestingbent calea dezvoltării politice-sociale fi econo
mice, de a-ți afirma ființa națională, de a-si rezolva singur 
destinele proptii ; aceasta constituie, totodată, o cerință esen
țială a menținerii ți consolidării pocii. — 1965.

Strămoșii ți părinții voștri, generațiile care au dus pe ume- 
n« Iar greul luptei pentru lichidarea ezploatării, pentru făuri
rea socialismului, au trecut prin multe încercări, au infrint 
mult*  piedici, aa dat multe jertfe, dar, m duda tuturor furtu
nilor din vremurile de restriște, ei au ținut totdeauna aprinsă 
fodia libertății ți independenței naționale, au făcut ca pe 
aceste aeleaguri să se afirme puternic minunatele calități ale 
popor»..ui român. — 1966.

Doresc să asigur întregul popor că voi fi soldat credincios 
ți că în orice împrejurare îmi voi face datoria de comunist, de 
fiu al poporului meu, lucrind pentru socialism, pentru comu
nism, pentru pace ți colaborare intre popoare. - 1973

Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate, 
pentru apărarea independenței, suveranității ți integrității 
țârii, pentru bunăstarea ți fericirea întregului popor, pentru 
edificarea socialismului ți comunismului in Republica Socia
listă România. - 1974

Cred că este greu să considerăm lumea o tablă de țah 
ți statele, popoarele, națiunile care populează planeta noastră 
simpli pimi. Popoarele sini rezultatul unei îndelungate dez
voltări i wc*  Fiecare are toodi istorice, sentimentele sale, 
ar in epoca noastră toate popoarele joacă un rol important 

in transformările revoluționare care au loc in lume. - 1975

Trebuie să fim conștient de faptul că istoria va reține, iar 
generația noastră va fi judecată nu atit după cit s-a consumat 
la un moment dat in societate, ci mai ales după ce s-a făcut 
pentru a asigura progresul rapid ți multilateral al României, 
pentru a asigura un viitor fer icit, comunist, națiunii noastre. 
- 1976

Am pomii ți pornim de la faptul câ problemele ce trebuie 
soluționate intr-o țară, greutățile de învins se rezolvă nu fugind 
ci punind umărul, unind eforturile tuturor pentru a înlătura 
lipsurile, pentru a înfăptui in comun o viață mai bună pentru 
toată lunea. Aici este locul tuturor celor care vor, intr-adevăr, 
să contribuie la făurTea unei vieți mai bune ți mai fericite, 
pentru ei ți pentru rtregul popor I — 1977

„UNUL DINTRE CEI MAI PROFUNZI 
ȘI MAI REPREZENTATIVI OAMENI 
POLITICI AI ACESTUI TIMP"

Rolul și participarea României în problemele internaționale sint, în mod eminent, ilus
trate de activitatea dinamica a prestigiosului său conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu. Întreaga lume este conștientă de contribuția sa unică la normalizarea relațiilor 
dintre state, la reglementarea conflictelor și disputelor internaționale prin negocieri între 
părțile implicate și instaurarea unui nou tip de relații între state.

KURT WALDHEIM

Ne este cunoscuta contribuția dumneavoastră personală în lupta pentru relații inter
naționale noi, bazate pe egalitate în drepturi în lume, pentru creorea unei atmosfere de 
înțelegere și colaborare în Balcani. Apreciem meritele dumneavoastră personale pentru 
afirmarea relațiilor egale în drepturi Intre state, pentru înțelegerea mai bună între popoare 
și pentru întărirea păcii.

IOSIP BROZ TITO

l

Să nu uităm niciodată că toate cuceririle de car» n» 
bucurăm azi au fost obținute prin lupte grei», prin jertfa color 
mai buni fu ai poporului nostru. In fața eremorie celor cor» ou 
căzut in lupta pentru dreptate socială ți națională să ne legăm 
de a face totul pentru a asigura progresul neîntrerupt al țării, 
bunăstarea ți fericirea întregului popor, să ne legăm de a face 
să strălucească lot mai puternic in lum» gloria patriei noastre 
scump» — România socialistă. — 1967.

Vreau să declar aici, in Piața Libertății din Cluj, câ in în
treaga activitate mă vor conduc» după interesele poporu
lui ,că voi munci fără odihnă dt timp va bate inima in mine, 
pentru înflorirea României socialiste, pentru cauza comunismu
lui, voi fi alături de popor. — 1968.

Vă asigur — ți sint convins că exprim părerea tuturor mem
brilor Consiliului de Stat — că vom pune toată puterea noastră 
de muncă in slujba intereselor poporului, in slujba desăvirțirii 
construcției socialismului in patria noastră, că vom acționa 
neobosit pentru a contribui la triumful cauzei socialismului, 
democrației ți progresului social, la victoria poci' ți colaborării 
intre popoarele din întreaga lume. — 1969

Acționind in deplină cunoaștere a noilor obiective ale poli
ticii noastre interne ți externe, poporul român — stăpin pe 
destinele sale — iți făurește, cu adevărat liber ți in arad 
conștient, viața sa nouă, viitorul său fericit — 1970

Multe din cele spuse la adresa muncii ți calităților mele 
le consider adresate poporului meu, al cărui fiu sint — aces
tea reprezintă tocmai calitățile poporului nostru minunat De 
asemenea, consider că aceste aprecieri sint adresate partidu
lui nostru comunist, in rindul căruia am crescut — aț putea 
spune — am invățat, a cărui politică ți ale cărui idealuri mă 
străduiesc sâ le traduc in viață, împreună cu Comitetul Cen
tral, cu întregul nostru partid ți popor. — 1971

In fața unei națiuni apar momente unice, hotăritoare pentru 
destinul ți viitorul său. Istoria adeverește câ nu o dată in fata 
poporului nostru s-au ivit asemenea momente, dar el a știut 
întotdeauna să fie la înălțimea vremurilor, să acționeze cu 
fermitate ți hotărire pentru a-ți clădi viitorul. - 1972

Vă asigur, drag' tovarăși, că voi face totul pentru a-mi 
îndeplini in cit arai bune condiții sarcinile încredințate de 
partid ți popor, fiind convins, așa cum am fost in întreaga mea 
activitate din mișcarea revoluționară, că aceasta este misiu
nea fiecărui revoluționar, a fiecărui soldat al partidului. 
- 197a

Fentru mine nu există un țel mai nobil, suprem, decit 
acela de a servi interesele partidului, care corespund pe de- 
pfin intereselor și năzuințelor întregului nostru popor, de a 
servi cauza socialismului și comunismului, de a asigura ridica
rea continuă a bunăstării și fericirii poporului, întărirea inde
pendenței și suveranității patriei noastre socialiste. - 1979

Sâ unim tot mai strins forțele întregului popor, inițiativa 
ți spiritul revoluționar al tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră — muncitori, țărani, intelectuali, tineri ți virstnici, 
bărbați ți femei, români, maghiari, germani ți de alte naționa
lități — ți, sub conducerea Partidului Comunist Român, forța 
conducătoare a intregii noastre națiuni, să asigurăm îndeplini
rea ezemplarâ in viață a hotăririlor Congresului al Xll-lea, ri
dicarea patriei pe noi culmi de progres ți civilizație, întărirea 
continuă a forței sale materiale ți spirituale, a independenței 
ți suveranității, creșterea bunăstării întregului popor. — 1960

__Fragmente dintr-un crez de o viață 1 Un cr« rec Arm at în 
Fecare di pa, în fiecare zi, în fiecare lună, in fiecare an.

Un crez ce s-a materializat în contribuția decisivă a pre- 
sed'-t-'ui Nicolae Ceaușescu la schimbarea impunătoare a 
chipului României.

Un crez, o singură voință și o pecete ce ne reamintesc me- 
•eu că, așa cum zicea un mare cărturar român, „in fața ma- 
£<lor valori nu putem cruța epitetele".

Un crez al unui patriot, ol unui revoluț>onor s’ comunist 
exemplor, un Erou al Țării, întotdeauna aflat la înălțimea 
•podi, devansindu-i mereu exigențele.

Un crez al unui Om pentru Oameni.

In personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu se contopesc convingerile comuniste 
și tradițiile românești, o gindire materialist-dialectică de talie mondiala, patriotismul — cu 
alte cuvinte OMUL Șl PATRIA SA. Sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu țara a ajuns mai 
departe decit oricînd în trecut, mai departe decit s-a crezut posibil,

PER OLOF EKSTROM
scriitor suedez

Sinteți unul dintre oamenii de Stat care au contribuit cel mai mult la democratizarea 
elațiilor internaționale, susținînd voința popoarelor lumii a treia de a râmîne stăpîne pa 

destinul lor.
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Călăuzit de ceea ce am citit - și din ceea ce știm din experiență directă - nu putem 
decît sâ recunoaștem și să apreciem contribuția pe care Nicolae Ceaușescu a avut-o, o 
aie si, ne dorim aceasta, vc continua sâ o aibă timp de mulți ani, la afirmarea tot mai 
amplă a idealurilor socialiste.

LUIGI LONGO

Sublinierea cu fiecare prilej a egalității între națiunile mari și mici este o atitudine 
democratică, afirmată cu claritate de președintele Ceaușescu și corespunde revendicărilor 
juste ole tuturor țărilor cu un număr mic de locuitori, printre care se numără și Grecia.

Sintem datori să apreciem in mod deosebit felul în care această personalitate politică 
proeminentă, rom ini nd credincios teoriei sale filozofice, concepe probleme internaționale 
otit de larg, cu a asemenea înțelegere a realității istorice și cu atîta justețe și umanism.

Acad. CONSTANTIN TSATSOS

Az , România este condusă de către strălucitul președinte pe drumurile unui realism 
politic cu deplina și absoluta domnie a suveranității în toate domeniile, respectînd dreptul, 
I oertotea și demnitatea tuturor celorlalte popoare și fâcind să fie respectate drepturile sacre 
cJe poporului român. Acestea sint principiile care ghidează politice externă a României.

Prof. dr. JULIO CASTRO FRANCO
Peru

Hatărirec unanimă a Prezidiului Consiliului Mondial ol Păcii de a se conferi tovarășu
lui Nicolae Ceausescu „Medalia de aur a păcii" a fost determinată de prețuirea de care 
se bucură in cadrul mișcării mondiale pentru pace contribuția deosebită pe care secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
edus-o de-a lungul intregii sale vieți la promovarea cauzei păcii și securității internațio
nale. de recunoaștere a activității neobosite pe core a desfășurat-o în slujba progresului 
tării și construirii socialismului in România, a asigurării unei vieți noi, libere, independente 
șr prospere pentru poporul roman.

ROMESH CHANDRA 
președintele Consiliului Mondial al Păcii
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