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Dragi tovarăși și prieteni,

La încheierea celui de-al 
Il-lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste putem 
afirma cu totală satisfacție că 
lucrările sale au constituit o pu
ternică manifestare a unității 
frontului de educație politică și 
cultură in lupta pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
NII-lea al partidului, a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism a 

•■"•României. (Aplauze puternice, 
prelungitei.

Se poate afirma că dezbaterile 
care au avut loc, alit in plenul 
congresului eit și in secțiuni, 
s-au caracterizat printr-un spi
rit de inaltă exigentă și respon
sabilitate comunistă. Toți vorbi
torii au prezentat pe larg activi
tatea multilaterală desfășurată 
dc la primul congres și pină in 
prezent, remarcabilele succese 
obținute in activitatea potilico- 
educativă, cultural-artistică. de 
ridicare a conștiinței socialiste, 
de formare a omului nou. în 
același timp, au fost formulate 
critici ți, intr-o anumită măsură, 
s-a adoptat chiar și o poziție 
autocritică fată de lipsurile Și 
greșelile comise intr-un dome
niu sau altul de activitate. Desi
gur, mai este loc și pentru criti
că, și pentru autocritică. Sper că 
acest loc va fi completat printr-o 
analiză temeinică in toate unită
țile, in toate județele, cu dorința 
de a lichida neajunsurile și de a 
asigura desfășurarea in cele mai 
bune condiții a unei activități 
politico-educative și cultural-ar- 
tistice de inalt nivel. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Totodată, au fost formulate 
numeroase și importante propu
neri cu privire la imbunălăjirea 
activității din toate domeniile de 
educație și cultură. Toate acestea 
vor trebui studiate temeinic de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, de organismele și or
ganele de partid și de stat, pen
tru a reține tot ceea ce se va 
considera că poate contribui la 
îmbunătățirea activității. Și, 
după cite știu, sînt multe ase
menea propuneri care trebuie re
ținute. Aș sublinia una din ele 
— și anume aceea de a acorda 
mai multă atenție limbii, lite
raturii și istoriei României. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Nu se poale vorbi de educație 
politică, de cultură revoluționară 
fără cunoașterea limbii, a lite
raturii, a istoriei glorioase a po
porului nostru ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Programul de măsuri privind 
acțiunile politice și cultural-edu
cative ce vor ff întreprinse în 
vederea formării omului nou, cu 
o inaltă conștiință socialistă, 
constructor devotat al socialis
mului și comunismului in 
România, adoptat in unanimi
tate. asigură unirea tuturor for
țelor marelui front al lucrători
lor din, domeniul muncii politi
co-educative și culturale, in des
fășurarea in cele mai bune con
diții a activității de ridicare a 
conștiinței revoluționare.

Toate dezbaterile din congres, 
cit și programul de măsuri 
adoptat, evidențiază cu putere 
importanța plenarei Comitetului

Cuvîntul de salut adresat congresului de tovarășa 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși,

La deschiderea celui de-al 
II-lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste — eve
niment de mare însemnătate iu 
întreaga viață social-politică a 
țării — doresc să vă adresez 
dumneavoastră, participanților 
și invitaților la congres, un sa
lut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
a guvernului, precum și din 
partea secretarului general al

Central al partidului, a docu
mentelor cu privire la activitatea 
teoretică și ideologică. Avem un 
program cuprinzător de activi
tate politică și culturală : acum, 
hotăritor este să trecem cu toată 
fermitatea la organizarea și des
fășurarea in cele mai bune con
diții a intregii activități.

Doresc, și la acest congres, să 

partidului și președintele Re
publicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !u).

Cel de-al II-lea Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste constituie o nouă și 
grăitoare expresie a profundu
lui democratism al orinduirii 
noastre, a preocupării consec
vente a partidului și statului de 
a asigura dezbaterea largă cu 
oamenii muncii, cu întregul po
por. a tuturor problemelor care 
privesc mersul inainte al patriei 

subliniez rolul forțelor de pro
ducție ca factor revoluționar 
determinant pentru victoria so
cialismului și comunismului. De 
aceea, nu trebuie să uităm nici 
un moment că se impune șă 
facem total pentru înfăptuirea 
neabătută a planului de dezvol
tare economico-socială, asigu- 
rind astfel o puternică bază 

pe calea progresului economic 
și social,

Prin problemele pe care Ie 
abordează, congresul este menit 
să exercite o profundă inriurire 
asupra procesului general de 
dezvoltare a societății româ
nești, să contribuie la impulsio
narea activității politico-educa
tive. de formare a conștiinței 
socialiste, Ia afirmarea largă a 
marilor valori morale și spiri
tuale ale orinduirii noastre. •

Este deosebit de important să 
subliniem că lucrările actualului 
congres au loc la puțin timp de 

tehnico-materială pentru dez
voltarea generală a țării, pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
de viață materială și spirituală 
a poporului — țelul suprem al 
intregii politici a partidului, e- 
sența societății socialiste pe 
care o edificăm in România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In centrul activității politico- 

la Plenara lărgită a Comitetului 
Central al partidului din 1—2 
iunie, care, prin ampla expu
nere prezentată de secretarul 
general al partidului, a făcut o 
cuprinzătoare analiză materia- 
list-dialectică a evoluției și sta
diului actual al dezvoltării so
cietății românești, a deschis 
largi perspective întregii opere 
de făurire a noii onnduiri, a 
înarmat întregul partid și popor 
cu orientări clare și un cuprin
zător program de muncă in toa
te domeniile de activitate, in
clusiv in domeniul activității 

educative și culturale trebuie 
să stea. deci, munca pentru re
alizarea in cele mai bane condi
ții a planului in fiecare unitate, 
creșterea productivității muncii, 
a eficientei economice și. pe a- 
ceastă bază, asigurarea creșterii 
mai puternice a venitului natio
nal. a bogăției naționale a pa
triei noastre — singura cale 
pentru asigurarea mijloacelor 
necesare înfăptuirii programu
lui de progres si civilizație. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Activitatea politico-educativă 
și culturală de masă trebuie să 
educe oamenii muncii, întregul 
popor, indeosebi tineretul, in 
spiritul muncii pline de dăruire 
pentru înflorirea continuă a 
patriei, pornind de la principiul 
socialist — nici muncă fără pii- 
ne. nici piine fără muncă. Edu
cația, prin muncă si pentru 
muncă, trebuie să ducă la fău
rirea unei inalțe conștiințe re
voluționare. patriotice a mimi- 
naților constructori 'entuziaști 
ai societății socialiste și comu
niste ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Totodată, este necesar — așa 
cum am subliniat și la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului — să educăm oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregul tineret al 
patriei noastre, in spiritul pa
triotismului revoluționar, al 
dragostei de țară de partid, de 
popor, al hotăririi de a servi, 
întotdeauna și in orice împre
jurări cauza socialismului, a 
bunăstării poporului, a inde
pendenței și suveranității 
României socialiste 1 (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Trebuie să pornim permanent 
de la faptul că educația politică 
și ridicarea nivelului de cultură 
presupun o totalitate multilate
rală de cunoștințe din toate do
meniile economico-sociale. în
sușirea minunatelor cuceriri ale 
științei si cunoașterii umane, 
naționale și universale. Consti
tuie o dovadă a unei inalte cul
turi realizarea unei producții de 
bună calitate, atit din punct de 
vedere tehnic cit și estetic ! 
Constituie un act de inaltă cul
tură realizarea unor noi desco
periri, perfecționarea tehnolo
giilor, impulsionarea activității 
de cercetare in toate domeniile! 
Și muncitorul din mină, și bri
gadierii de la Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, ca și munci
torii de pretutindeni, fac un act 
de inaltă cultură profesională- 
tehnică, realizind minunatele 
construcții ale socialismului, 
punind în ele priceperea, gîn- 
durile, entuziasmul, dăruirea 
pentru patrie, pentru socialism. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Subliniez acest lucru, pentru 
că trebuie să înțelegem că avem 
încă multe de făcut pentru a 
obține o ridicare generală a 
gradului de cultură, a educației 
revoluționare, socialiste — care 
trebuie să se manifeste în în
treaga activitate și în tot 
ceea ce concepe și realizează 
poporul nostru, in felul său de 
viată și de muncă. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Nu aș dori ca tovarășii care 
lucrează in domeniul creației li-

Continuare în pag. a 3-a

ideologice și politico-educative. 
In lumina acestor orientări, 

congresul este chemat să anali
zeze cu inaltă exigență și res
ponsabilitate, in spirit critic și 
autocritic, activitatea desfășura
tă pmă acum in domeniul edu
cației politice și culturii socia
liste, să tragă toate concluziile 
necesare in șederea îmbunătă
țirii muncii in acest important 
sector al construcției noastre 
socialiste.

Pornind de Ia concepția parti- 

Continuare in pag a 2-a

IZVORUL
VEȘNIC VIU

cultural-educativă și artistică 
cie masă, dezvoltarea și valo
rificarea creației populare, ac
tivitatea așezămintelor de cul
tură de la orașe și sate ; Sec
țiunea pentru proolemele ac
tivității de creație tehnico-sti- 
ințifică de masă ; Secțiunea pen
tru creația literară, activitatea 
literar-editorială și munca cu 
cartea ; Secțiunea pentru ac
tivitatea in domeniul artelor 
plastice, muzeelor și valorifica
rea patrimoniului cultural na
țional ; Secțiunea pentru pro
blemele creației dramatice, mu
zicale și cinematografice, pre
cum și activitatea instituțiilor 
de spectacole ; Secțiunea privind 
rolul educativ al presei, radiou
lui și televiziunii.

In a doua zi a congresului, în 
aclamațiile entuziaste ale mii
lor de participanți, a luat cu
vântul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cu vin ta rea conducătorului 
partidului și statului a fost pri
mită cu. deosebit interes! cu de
plină aprobare și profundă sa
tisfacție. fiind subliniată', in re
petate rinduri, cu puternice a- 
plauze, urale și1- ovații.-'1

Atmosfera vibrantă din sală 
a fost întregită de impresionan
ta manifestare populară care a 
avut loc, la încheierea congre
sului, în fața Palatului sportu
rilor și culturu.

întreaga desfășurare a lu
crărilor congrerin'uî, cs și x- 
ceastă grandioasă manifesta
re populară, au pus pregnant în 
lumină unitatea s.trinsă, indes
tructibilă a poporului in jurul 
partidului și al*  secretarului său 
general, unitate ce dă forță și 
trăinicie orinduirii noastre so
cialiste.

*n zilele de 24 și 25 iunie. la 
Pal ’-U. st»—urilor și culturii 
s-cj -Osfuș-rrA lucrările Con- 
£>•2?J; ai li-:ea al educației 
pol. rice ți culturii socialiste.

E - menț de deo~°b::ă :n- 
semniia’.e în viața patr.e; noas
tre a întregul a: popor. Con
gresul al II-lea al educației po
litice și culturii socialiste a a- 
naiîzat. in lumina Expunerii pre
zentate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R.. din 1—2 iunie 
a.c. a orientărilor și indicații
lor formulate de secretarul ge- 
neral a! partidului in acest do
cument de o inestimabilă valoa
re teoretica și practică, modul 
în care se înfăptuiesc hoîăririle 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
in domeniul activității jolitlco- 
de-oioș Ice și cultural-educative 
pen' -ij formarea omului nou, fă- 
ur "o- conștient și devotat al so
cialismului și comunismului in 
România.

Tovarășa academician doctor 
tr.giner ELENA CEAUȘESCU, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui. a rostit cuvintul de salut a- 
ca’e-at congresului din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a guvernului, 
precum și din partea secreta
rului general al partidului și 
președintele Republicii Socia- 

^«te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Deszbaterile s-au desfășurat în 
plen și în cadrul a 7 secțiuni : 
Secțiunea pentru problemele 
educației politico-ideologice și 
ale muncii educative de masă ; 
Secțiunea pentru activitatea

nu e un lucru oarecare ca — 
in materie de cultură si 
artă — să știi că ai un rea- 
zim de spirit în tot ce te 

înconjoară, că realitatea însăși este 
străbătută de la un capăt la altul de 
acel freamăt adine al creației și re
verberează oe olanul ideilor si al con
vingerilor un tio Drooriu de conștiință 
în continuă devenire si alcătuire de 
sine. Trăim, altfel spus. într-o per
manentă deschidere de orizont. Si in
tr-un permanent efort de înnoire. Sub 
semnul si cu sentimentul unor certe 
împliniri care se resimt deopotrivă în 
literatură si viată. în noi înșine si în 
tot ceea ce naște orin materializarea 
sa idealul nostru de muncă si viată, 
orin tot ceea ce aspirațiile noastre a- 
tina si imbracâ pe rind universul cît 
se Doate de concret al realului si ne 
confirmă in miezul propriei noastre 
identități.

Un adevăr si mai înalt însă — și 
de aici întreaga si hotărîtoarea sa 
semnificație — este faptul că despre 
rostul si profunzimea creației se be
neficiază de un fond de idei progra
matic în ’care sîntem intim implicați 
si angajați. Mai mult, in acest do
meniu putem spune că deținem o 
metaforă seînteietoare. o metaforă- 
cheie a rostului si locului artistului 
in societate, a ființei artei, a nevoii 
de cultură si artă. Fentru că nu e 
puțin lucru cind președintele unei țări 
isi găsește timp să se ocupe si de 
cultură , si artă si încă in ce mod. la 
ce altitudine de spirit, invocind me
reu acel- izvor veșnic viu al creației, 
pe care îl reprezintă viata si munca 
ponorului, istoria si adevărurile sale, 
marele său relief de conștiință. Acel 
unic si suprem izvor asupra căruia 
trebuie să te apleci direct si cu în
treaga vocație a culturii, pentru a da 
intr-adevăr durată si profunzime ori
cărui demers ,creator, gestului tău so
lidar cu ooera- de făurire a unei noi 
lumi. Literatura, muzica, arta, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea sa la recenta Plenară lăr
gită a. partidujui. trebuie să consti
tuie o parte componentă a marilor e- 
popel ale poporului nostru, construc
tor conștient al socialismului si co
munismului. să dea noi dimensiuni si 
o mare perspectivă poporului nostru.

în această vie si largă accepțiune, 
cultura si arta, creația situată sub 
semnul unei noi calități se constituie 
în certe valori de construcție. Festi
valul național „Cîntarea României", un 
fenomen de masă la dimensiunile și 
cu accentul la zi al spiritualității 
noastre contemporane, apare ca una 
din mărturiile cele mai revelatoare ale 
insesi ideii de construcție, un edifi
ciu oe cit de complex si durabil în 
toate articulațiile și motivările sale, pe 
atit de viabil si tulburător în rezo

nanta si patosul creator pe care le 
trezește la scara. întregii țări. Acest 
festival reprezintă totodată si cadrul 
specific de referință pentru fiecare 
creator, un mod propriu al operei de 
artă în circulația si proiecția sa că
tre cititor. Interesul evident in ju
rul operei de artă are ceva din con
știința insâsi a culturii române, o 
sumă de trăsături si semnificații care 
tin de acum de puterea de dialog și 
comunicare ce s-a impus în absolut 
toate compartimentele muncii si vie
ții sociale de democratismul orindui
rii noastre si înaltul grad de recepti
vitate oe care l-a atins publicul prin 
interacțiunea tuturor factorilor de in
strucție si educație. Un efort conju
gat. așadar, solidar si plurivalent prin 
consecințele sale de anvergură asupra 
sensibilității noastre, institutional orin 
permanenta investițiilor sale materia
le si spirituale, apgaiant prin exigen
tele si responsabilitățile pe care le 
impune, autentic Si necesar, ca o parte 
inseparabilă a dezvoltării noastre so
cialiste multilaterale. Deținem, ca in 
toate domeniile de altfel, si sub a- 
cest aspect o impresionantă experien
ță si mai deținem, categoric, si o con
știință a permanentei nevoi de auto- 
oerfectiune. un îndreptar de-norme si 
orientări cît se poate-de largi si ex
plicite. prin care cultura, literatura și 
arta sînt chemate să-si aducă pro
pria lor contribuție la formarea o- 
mului nou. a convingerilor sale uma
niste, a încrederii ferme în idealuri
le socialiste si comuniste, pentru în
făptuirea intereselor supreme ale po
porului. Patriotismul culturii a gene
rat si generează idei și stări de con
știință capabile să propulseze oe noi 
planuri., la noi cote., munca Si viața 
națiunii. în consens cu cerințele și 
procesul amplu de înfăptuire a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al, 
XII-lea. ăl partidului., de politica a-,’ 
cestej uriașe si durabile construcții pe' 
care ne-o inspiră si prin care ne 
călăuzește mereu secretarul general al 
partidului. președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Un argu
ment este însuși evenimentul la care 
participăm și care, prin expresia demo
cratismului său. ni se adresează în 
chipul cel mai direct, Congresul e- 
ducatiei politice si al culturii socia
liste. Cuvîntarea secretarului general 
al partidului: cuvîntul de salut din 
partea conducerii partidului si statu
lui rostit de tovarășa Elena Ceaușescu 
ne insuflă un tonic sentiment de răs
pundere si angajare, o treaptă și mai 
înaltă a convingerilor patriotice si re
voluționare prin care cultura si arta 
isi vor împlini cu talent misiunea in 
societate si vor da noi dirriensidni spi
ritualității românești.

Luceafărul
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Cuvintul de salut adresat congresului de tovarășa
academician doctor inginer Elena Ceaușescu
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dului nostru potrivit căreia 
educația politică și cultura so
cialistă reprezintă o componen
tă esențială și un factor de pri
mă însemnătate in opera de 
transformare revoluționară a so
cietății, de edificare a civiliza
ției noi, socialiste, congresul 
trebuie să stabilească și să a- 
dopte, in cadrul lucrărilor sale, 
un program concret de măsuri, 
pe baza căruia să se desfășoare 
întreaga activitate polltico-edu- 
cativă și cultural-artistică din 
tara noastră.

Stimați tovarăși,

Conducind întreaga operă de 
construcție socialistă, partidul 
și statul situează pe prim >1 Dlan 
dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, întărirea și mo
dernizarea continuă a bazei teh- 
nieo-matcriale a tării — ca o 
condiție fundamentală a progre- 
S'I’ii susținut al întregii socie
tăți, a creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale.

In anii socialismului, poporul 
nostru a obținut succese istorice 
în dezvoltarea economică și so
cială a patriei, in creșterea po
tențialului ei material și tehnic.

A fost creată, practic, o In
dustrie nouă, modernă, care a- 
sigură punerea tot mai largă in 
valoare a resurselor materiale 
și umane ale tării.

S-au dezvoltat puternic agricul
tura, precum și celelalte ramuri 
ale economiei naționale, s-a ex
tins continuu aplicarea în pro
ducția materială a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne. Pe 
această bază au sporit necontenit 
avuția socialistă și venitul națio
nal. s-au imbunătătit condițiile 
de muncă și de trai ale oame
nilor muncii, a crescut calitatea 
vieții întregului popor.

Pornind de la unitatea dia
lectică dintre forțele de produc
ție și conștiința socialistă, parti
dul și statul au creat și creează 
toate condițiile pentru ca, odată 
cu creșterea șl modernizarea 
bazei tehnico-materiale, să se 
dezvolte puternic învățămintul, 
știința, cultura, să fie întărită 
continuu întreaga activitate po- 
Iitico-educativă, de formare a 
omului nou, înaintat, cu un larg 
orizont de cunoaștere si înțele
gere — constructor conștient al 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

Pe linia acestor orientări au 
fost luate in ultimii ani o serie 
de măsuri Importante pentru 
întărirea și perfecționarea acti
vității invătămintului de stat și 
de partid, pentru creșterea a- 
portului cercetării științifice la 
întregul proces educațional, 
pentru ca toate mijloacele cul

tural-educative create de socie
tatea noastră — toate institu
țiile și unitățile de artă și cul
tură — să-și sporească contri
buția la educarea socialistă a 
maselor, la formarea și dezvol
tarea conștiinței noi. înaintate.

In vederea organizării și 
coordonării mai bune a acestei 
activități s-au constituit colecti
ve obștești in domeniul muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative. au fost create consi
liile de cd'.icație politică și cul
tură socialistă.

S-a acționat, de asemenea, 
sistematic, pentru creșterea ro
lului și a răspunderilor organi
zațiilor de masă 'și obștești — 
sindicatele, organizațiile U.T.C. 
și de pionieri. asociațiile stu
dențești, consiliile de femei și 
altele — în organizarea și des
fășurarea muncii politico-edu
cative in sectoarele lor de acti
vitate.

Din ini'iativa partidului a 
fost organiz’/ă în*r-un  mod 
nou munca educativă in rindul 
copi’lor, prin crearea organi
zației „Șoimii patriei".

De asemenea, a fost , creată 
Organizația Democrației si Uni
tății Socialiste, care asigură par
ticiparea la întreaga viată poli
tică a tării a cetățenilor care 
nu sint membri ac p’riid.

Se poate aprecia că. in peri
oada ce a trecut de la primul 
Congres al educației politice si 
culturii socialiste, invătămintul, 
știința, cultura, precum șl 
organizațiile de masă și 
obștești din cadrul Frontu
lui Democrației șl Unității 
Socialiste, ceilalți factori edu
caționali din societatea noas
tră au desfășurat, pe ansamblu, 
o activitate pozitivă, aducin- 
du-și contribuția Ia înfăptuirea 
sarcinilor și obiectivelor stabi
lite de partid in domeniul ideo
logic și politico-educativ, al ri
dicării nivelului general de pre
gătire științifică, tehnică și cul
turală a poporului, al dezvoltă
rii conștiinței socialiste.

Aceasta s-a reflectat și se re
flectă in participarea tot mai 
activă a oamenilor muncii de la 
orașe și sate la înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului de 
construcție socialistă, in con
știința tot mai inaită și spiritul 
de ordine și disciplină cu care 
toți cetățenii patriei acționează 
pentru realizarea sarcinilor ee 
le revin in domeniul lor de ac
tivitate, in rezultatele pe care 
le obțin in producție, in dezvol
tarea economică și socială a țării.

Cu toate acestea, mai sint incă 
multe de făcut pentru ca activi
tatea politico-educativă si cultu
rală să se ridice la nivelul ce
rințelor puse de dezvoltarea 
forțelor de producție, de schim
bările petrecute in relațiile de 

producție și in structura sociali 
a societății noastre socialiste.

Faptul că. in diferite locuri, 
mai intilnim oameni cu atitudini 
înapoiate fată de muncă și fată 
de societate, diferite acte de 
indisciplină $1 lipsă de răspun
dere in gospodărirea avutului 
obștesc, tendințe de a trăi fără 
muncă, de incălcare a legilor și 
a normelor de conviețuire so
cială se datorește și neajunsu
rilor existente in munca poli
tico-educativă.

Se impune deci să acționăm 
mai hotărit pentru îmbunătăți
rea acestei activități, io toate 
sectoarele.

întreaga muncă politico-edu
cativă trebuie să albă ca obiectiv 
fundamental ridicarea nivelului 
de conștiință al oamenilor mun
cii, lărgirea orizontului lor de 
cunoaștere și înțelegere, crește
rea gradului dc pregătire știin
țifică, tehnică și culturală.

In cadrul muncii politico-edu
cative trebuie să punem un mai 
mare accent pe educarea mate- 
rialist-științifică a oamenilor 
muncii, pe îmbogățirea continuă 
a orizontului lor de cunoaștere 
și intelegere a fenomenelor din 
natură și societate, a legităților 
care guvernează progresul lumii 
contemporane.

Totodată, activitatea educativă 
trebuie să ducă Ia întărirea 
combativității fată de mentalită
țile înapoiate, față de ideile 
mistieo-religloase, de concepțiile 
retrograde, naționaliste, șovine, 
fată de orice manifestări care 
contravin intereselor poporului, 
ale dezvoltării societății noastre 
socialiste.

Sub conducerea organelor șl 
organizațiilor de partid, toti fac
torii eu răspunderi in munca de 
educare comunistă trebuie să 
militeze permanent pentru ea in 
fiecare nnitate, in fiecare colec
tiv să fie instaurată trainic o 
atitudine înaintată fată de mun
că și fată de societate, să se 
aplice neabătut principiile și 
normele muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste.

Stimat! tovarăși,

In ansamblul muncii politico- 
educative, un rol deosebit in 
educarea comunistă și formarea 
unui larg orizont de gindire și 
cunoaștere, a unei înalte con
științe socialiste revine școlii, 
invățămintului de toate gradele.

Avem astăzi un sistem de in- 
vățămint cuprinzător și diversi
ficat, care, prin îmbunătățirile 
structurale ee 1 s-au adus, asi
gură legarea tot mai strinsă a 
procesului lnstructiv-educdtiv de 
viată, de producție, contribuie 
la formarea și educarea tinerei 
generații prin muncă și pentru 
muncă.

Trebuie să acționăm in conti
nuare pentru a pune și mai de
plin in valoare uriașul potențial 
educativ al invățămintului nos
tru. Incepind cu preșcolarii, in 
grădinițe, de Ia cea mai frageda 
virsiă, este necesar să se acorde 
o atenție sporită dezvoltării dra
gostei fată de tară și partid, 
fată de cauza socialismului.

Activitățile cultural-educative, 
programele școlare care se rea
lizează cu copiii, cu elevii, cu 
tinerii trebuie să contribuie ne
mijlocit Ia cultivarea dragostei 
pentru muncă și pentru învăță
tură, a dorinței tineretului nos
tru de a-și insuși cele mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, 
de a se forma ea buni cetățeni, 
ca buni constructori ai socialis
mului. (Aplauze prelungite).

Dezvoltind interesul tineretu
lui pentru cunoașterea istoriei 
naționale, a trecutului glorios 
de luptă al poporului român, 
școala trebuie să cultive in rin
dul tinerei generații puternice 
sentimente patriotice, hotărirea 
de a servi neabătut tara, parti
dul și poporul, de a face totul 
pentru întărirea independentei 
și suveranității patriei, pentru 
progresul și înflorirea României 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trebuie, de asemenea, să dez
voltăm și mai puternic activita
tea cultural-educativă de masă, 
punind un accent deosebit pe 
folosirea deplină a bazei mate
riale pe care o avem in acest 
domeniu.

Dispunem in prezent de o 
vastă rețea de unități și așeză
minte cultural-educative — că
mine culturale, cluburi și case 
de cultură, teatre și institut)! 
muzicale, cinematografe, muzee, 
biblioteci și altele — care asi
gură accesul larg al maselor la 
știință și cultură, la educație, 
cunoașterea a tot ceea ce gîndi- 
rea umană a realizat mai bun 
in domeniul creației.

Trebuie să asigurăm ca fie
care din aceste unități să desfă
șoare o activitate permanentă, 
de ii eu zi, să contribuie efectiv 
la educarea politică, științifică și 
culturală a maselor largi, să de
vină adevărate centre ale educa
ției revoluționare, ale formării 
omului nou, cu o inaită conști
ință socialistă, patriotică.

Dispunem de un puternic po
tential cultural-artistic, de o 
bună bază materială și de ca
drele necesare care să organi
zeze, să îndrume și să orien
teze sistematic această activi
tate — și trebuie să unim cit 
mai strins toate aceste forte 
pentru a realiza și în acest 
domeniu o calitate nouă, supe
rioară, la nivelul cerut de dez
voltarea generală a societății 
noastre socialiste.

In acest scop, este necesar să 
fie dezvoltat, in continuare, mi
nunatul cadru democratic care 
este Festivalul national „Cin- 
tarea României” — expresie a 
muncii și vieții libere a întregu
lui popor, care asigură largi po
sibilități de afirmare a capacită
ții de creație științifică, tehnică 
și cultural-artistică a maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate, punerea tot mai largă in 
valoare a talentelor din popor, a 
geniului creator al națiunii 
noastre.

Pornind de la experiența de 
pină acum, să imbunâtătim 
continuu conținutul manifestă
rilor care au loc in cadrul fes
tivalului, să-l lărgim caracterul 
de masă, să perfecționăm in 
continuare activitatea de creație 
științifică și tehnică, a mișcării 
pentru inovații și raționalizări 
in producție, precum si activi
tatea cultural-artistică din ca
drul celor peste 1*5  MO de for
mații și cercuri de amatori, ce 
reunesc milioane de creatori șl 
interpreti din rindurile munci
torilor. țăranilor, elevilor, stu
denților și altor categorii de 
oameni ai muncii.

Să îmbunătățim și mai mult 
programele celor peste 20 000 
de brigăzi artistice, care aduc 
o contribuție însemnată la răs- 
pindirea inițiativelor și atitudi
nilor înaintate in mancă și in 
viata socială, la evidențierea 
realizărilor diferitelor unități 
de producție, la criticarea nea
junsurilor care se mai mani
festă in activitatea nnor colec
tive.

In cadrul programa iul gene
ral pe care il vom adopta, tre
buie să asigurăm un caracter 
tot mai viu și un conținut tot 
mal bogat întregii activități 
cultural-educative de masă.

Să trecem mai hotărit la or
ganizarea de spectacole ale for
mațiilor artistice in întreprin
deri, pe platforme Industriale, 
in marile săli de sport, pe sta
dioane, care să răspundă tot 
mai bine cerințelor colectivelor 
de oameni ai muncii.

Trebuie, de asemenea, să cul
tivăm și să punem mai larg in 
valoare, in scopul 
triotice, minunatul 
zaur de gindire 
populară. Poezia 

educării pa- 
nostru te
și simțire 
și baladele.

doinele și ciniecele. arta cera
mică, sculptura in lemn și pia
tră, țesăturile și portul national 
oglindesc in modul cel mai 
elocvent forța creatoare și ge
niul poporului nostru, spiritnl 
său umanist, marea sa dragoste 
de frumos.

Ele alcătuiesc un inestimabil 
patrimoniu spiritual, pe care 
milioane și milioane de creatori 
populari din toată (ara il îm
bogățesc necontenit cu noi 
valori în cadrul Festivalului 
national „Cintarea României”.

Este necesar, totodată, să asi
gurăm o și mai intensă partici
pare Ia activitatea cultural-edu
cativă a uniunilor de creatori, 
a creației literare și de artă din 
tara noastră.

Pornind de la minunatele tra
diții ale eulturii românești, li
teratura, muzica, teatrul, pictu
ra, cinematografia, întreaga 
creație cultural-artistică din pa
tria noastră trebuie să fie și 
mai organic implicată in viata 
social-politică a tării, in marea 
operă de construcție socialistă 
pe care o înfăptuiește astăzi 
poporul nostru.

Inspirindu-se permanent din 
nesecatul izvor de simțire și în
țelepciune populară, din minu
natele realizări ale oamenilor 
muncii, toti creatorii de litera
tură și artă sint chemați să re
dea cit mai fidel gindirea si 
simțirea maselor largi popu
lare, preocupările și aspirațiile 
lor. să înfățișeze convingător 
marele efort constructiv al po
porala! nostru, munca eroică și 
realizările minunate ale con
structorilor socialismului in 
România. (Aplauze puternice).

Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste trebuie să acorde 
o atenție sporită orientării și 
indrumării activității de creație, 
revistelor și publicațiilor lite- 
rar-artistice. Trebuie să facem 
in așa fel incit noua calitate, 
de care vorbim in toate dome
niile vieții sociale, să se mani
feste plenar și in creația ar
tistică.

Este necesar să fie îmbunătă
țită in continuare activitatea in 
domeniul presei și radiotelevi- 
ziunii, care, prin sfera lor lar
gă de cuprindere, au un rol 
deosebit de important in în
făptuirea politicii generale a 
partidului și statului nostru, in 
educarea și formarea oamenilor 
muncii.

Acționind consecvent pentru 
promovarea a tot ceea ce este 
nou și inaintat in practica edi
ficării noastre socialiste, in cu
noașterea universală, presa și 
radioteleviziunea trebuie să 
combată ferm stările de lucruri 
și fenomenele negative din via
ța socială, să-și sporească con
tinuu rolul in educația socialis
tă a maselor. In dezvoltarea spi
ritului patriotic și a elanului re
voluționar al celor ce muncesc.

In spiritul programului de 
măsuri pe care ii va adopta 
congresul, va trebui să asigu
răm ca In viitor toti factorii 
educaționali din societatea noas
tră — Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, toate organiza
țiile și instituțiile care au răs
punderi in domeniul muncii 
cultural-educative — să-și îm
bunătățească continuu activita
tea pe baza orientărilor și sar
cinilor stabilite de recenta ple
nară lărgită a partidului.

Organele și organizațiile de 

partid — care răspund ne
mijlocit de conducerea și în
drumarea întregii activități ideo
logice, politice și cultural-edu
cative — trebuie să se pre
ocupe permanent de folosi
rea deplină, in mod unitar, a 
tuturor forțelor existente in 
acest domeniu, asigurind înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor 
partidului privind făurirea omu
lui nou, dezvoltarea conștiinței 
socialiste a poporului.

Stimați tovarăși,
In cadrul politicii sale gene

rale, partidul acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor 
noastre internaționale, partici
pării largi a României la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori 
materiale și culturale.

Acfionind in acest spirit, tara 
noastră militează permanent 
pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate țările so
cialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, nealiniate, extinde 
conlucrarea cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orinduire 
socială. In cadrul acestor rela
ții punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea schimburilor de bu
nuri materiale, pe promovarea 
largă a colaborării și cooperării 
economice.

In același timp, acordăm o 
mare atenție lărgirii continue a 
schimburilor științifice și cultu- 
ral-artistice, pornind de la con
vingerea că aceasta reprezintă 
un mijloc de îmbogățire a pa
trimoniului spiritual a! fiecărui 
popor și, totodată, o contribuție 
Ia mai buna cunoaștere și apro
piere dintre popoare, la întă
rirea prieteniei și respectului 
reciproc dintre națiuni.

In condițiile actuale, cind in 
viata Internațională s-a ajuns 
la o agravare deosebită și s-au 
acumulat multă neîncredere și 
multe primejdii la adresa păcii 
și vieții întregii omeniri, este 
mai necesar ca oricind să fie 
intăfite colaborarea și conlucra
rea dintre popoare, pentru a 
opri cursul periculos al eveni
mentelor spre încordare și răz
boi, pentru a promova ferm o 
politică de destindere, de res
pect al independentei și suvera
nității fiecărei națiuni, de înțe
legere și pace.

Trebuie să facem totul pentru 
ca — In cadrul politicii generale 
de colaborare și pace desfășu
rate pe plan internațional de 
România socialistă — să parti
cipăm tot mai larg Ia schimbul 
mondial de bunuri spirituale, Ia 
promovarea ideilor nobile ale 
înțelegerii și respectului dintre 
popoare, la cauza destinderii, 
independentei și păcii in întrea
ga lume. (Aplauze puternice).

Să facem ca știința, arta Și 
cultura noastră socialiste, în

treaga activitate politico-educa
tivă să pună puternic in eviden
tă și să afirme cu pregnanță 
dorința de pace și colaborare a 
poporului nostru, hotărirea 
României de a conlucra tot mai 
strins cu celelalte state, cu for
țele înaintate din întreaga lume, 
pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor, al na
țiunilor Ia viață, la pace, la 
existență liberă și demnă.

Marile manifestații și acțiuni 
de masă care au avut și a i loc 
in țara noastră în sprijinul 
dezarmării și păcii, milioanele 
de semnături puse pe Apeiul 
păcii constituie o puternică 
afirmare a voinței poporului ro
mân de a-și aduce întreaga sa 
contribuție la triumful cauzei 
nobile a păcii, a eliberării ome
nirii de coșmarul unui război 
nuclear nimicitor. (Aplauze pre
lungite).

Întreaga muncă politico-edu
cativă și culturală trebuie să 
ducă Ia întărirea și afirmarea 
tot mai puternică a unității po
porului nostru in lupta pentru 
pace și dezarmare, în lupta 
pentru socialism, pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre 
socialiste, libere și independen
te. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Doresc să subliniez încă o 
dată necesitatea ca dezbaterile 
din cadrul actualului Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste să se desfășoare în spi
ritul și pe baza orientărilor sta
bilite de Plenara Comitetului 
Central din 1—2 iunie, a hotări
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului In domeniul muncii 
ideologice, astfel incit întreaga 
aetivitate de viitor să răspundă 
pe deplin sarcinilor ce se pun 
in etapa actuală privind ridi
carea pe o treaptă superioară a 
culturii noastre, in vederea fău
ririi omului nou, inaintat al so
cietății socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Comitetul Central al partidu
lui, Guvernul României socia
liste își exprimă convingerea că 
cel de-al II-lea Congres al edu
cației politice și culturii socia
liste, dezvoltind experiența si 
rezultatele obținute pină acum, 
va marca, prin hotăririle ce le 
va adopta, o etapă nouă, supe
rioară in activitatea politico- 
educativă și culturală, in creș
terea eontinuă a conștiinței în
tregului popor, va asigura mer
sul ferm al României pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, înăl
țarea patriei pe culmi tot mai 
inalte de civilizație și progres. 
(Aplauze puternice).

Urez succes deplin lucrărilor 
congresului! (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
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ierar-artistice să rămină cu im
presia că s_bîT>rec.ez cumva ro
lul acestor sectoare. Am spus și 
la plenară, voi mai reveni de
altfel asupra rolului important 
pe care il au aceste sectoare in 
activitatea politico-educativă. 
Dar, oricum am privi lucruri
le, aceasta constituie numai o 
latură a activității de formare a 
omului nou, cu cunoștințe mul
tilaterale din toate domeniile, a 
unui adevărat revoluționar in 
întreaga activitate și viață. 
(Aplauze puternice).

La baza intregii activități po
litico-educative și culturale tre
buie să stea permanent concep
ția revoluționară despre lume și 
viață, materialismul dialectic și 
istoric, principiile nobile ale so
cialismului științific. Întreaga 
activitate de educație și culiurâ 
trebuie să asigure formarea 
unei inalte conștiințe revoluțio
nare, a omului nou, făuritor 
conștient al istoriei sale, al vii
torului său comunist, liber și in
dependent. (Aplauze puternice, 
prelungite). u*.*  șa*.

In același timp, activitatea 
politico-educativă și de ridicare 
a nivelului de cultură al mase
lor largi populare trebuie să 
dezvolte puternic spiritul revo
luționar de luptă și muncă, spi
ritul de omenie specific po
porului nostru, umanismul revo
luționar propriu societății socia
liste, in care omul reprezintă 
factorul ori morel i al — bunăsta
rea, fericirea și libertatea sa 
constituind scopul suprem al 
politicii partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate! (Aplau
ze DUternice. îndelungate). Por
nind de la unitatea dialectică 
intre dezvoltarea forțelor de 
producție și activitatea ideolo
gică, munca politico-educativă 
și culturală trebuie să transfor
me această latură a activității 
intr-un factor puternic al dez
voltării generale a societății so
cialiste românești.

Se poate spune că lucrările 
congresului au constituit o înal
tă școală politico-educativă, o 
puternică manifestare a demo
crației muncitorești, revoluțio
nare, in care masele populare, 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, participă activ 
la elaborarea intregii politici in
terne și externe a patriei noas
tre.

Congresul demonstrează cu 
putere că și in domeniul edu
cației politice și culturii, parti
ciparea democratică a maselor 
populare Ia elaborarea progra
mului și la activitatea de înfăp
tuire a lui constituie încă o 
subliniere a democratismului 

orinduirii noastre și reprezintă 
garanția sigură a infăptuirii 
neabătute a no.ăririlor adoptate. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Pe drept cuvint, în dezbateri
le ce au avut loc s-a subliniat 
necesitatea ridicării pe o treap
tă nouă a activității desfășurate 
in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", care ofe
ră un cadru organizatoric larg 
de participare a maselor la 
creația cultural-artistică, la îm
bogățirea activității in toate do
meniile, la tot ce se creează mai 
de preț in societatea noastră so
cialistă. Se poate spune că in 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" oamenii 
muncii sini și făuritorii noii 
creații, și participanții și bene
ficiarii acestei activități, care 
demonstrează cu putere forța și 
energia creatoare, talentul ines
timabil al minunatului nostru 
popor. Avem datoria să ridicăm 
la un nivel tot mai inalt aceas
tă activitate, să facem astfel in
cit să asigurăm desfășurarea în 
condiții cît mai bune a Festiva- 

. Iuta- național „Cintarea Româ- 
“frfei", transformindd-1 itr- 
tr-o puternică forță creatoa
re a intregii noastre națiuni 
socialiste, a poporului — 
adevăratul făuritor al culturii, a 
tot ce se realizează in patria 
noastră. (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
pe, ul !~).

Este, de asemenea, necesar — 
așa cum s-a subliniat pe drept 
cuvint in timpul dezbaterilor 
din congres — să obținem o 
dezvoltare și mai puternică a li
teraturii și artei de toate ge
nurile. Trebuie să facem astfel 
incit activitatea literar-artistieă 
să oglindească cu putere viața, 
irtinca și năzuințele poporului 
nostru, să contribuie la culti
varea nobilelor sentimente de 
dreptate socială și națională, de 
muncă, de omenie, la formarea 
omului nou, cu o inaltă conștiin
ță revoluționară, patriotică, bo- 
tărit să învingă orice greutăți, 
să meargă ferm înainte spre so
cietatea comunistă — visul de 
aur al omenirii ! (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu —
P.C.R. !“).

Consiliul Educației și Culturii 
Socialiste, toate instituțiile si 
mijloacele cultural-ed:cative 
trebuie să tragă toate învăță
mintele din activitatea de pină 
acum, din dezbaterile care au 
avut loc în cadrul Congresului — 
și să acționeze intr-o deplină 
unitate pentru lichidarea lipsu
rilor ce s-au manifestat, pentru 
îmbunătățirea intregii activități 
și asigurarea infăptuirii politi
cii partidului in domeniul mun
cii politico-educative și cultural- 

artistice, al făuririi unei inalte 
conștiințe revoluționare a între
gului nostru popor. (Aplauze» 
puternice, prelungite).

Congresul a evidențiat eă dis
punem de o puternică forță, de 
un uriaș front educativ-cultural, 
care reprezintă garanția sigură 
a infăptuirii întregului program 
de educație socialistă, de ridi
care a conștiinței revoluționare 
a oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a între
gului popor, de formare a omu
lui nou. inarmat eu cele mai îna
intate cuceriri ale șiiin.ei și teh
nicii, ale cunoașterii umane din 
toate domeniile. Numai pe 
această bază vom realiza sarcina 
trasată in Programul partidului, 
de Congresul al XII-lea, de ul
tima plenară ! Numai astfel, 
inarmat cu cele mai inalte cu
noștințe din toate domeniile, po
porul nostru va putea să ocupe 
un loc demn in rindnl națiunilor 
lumii, să se dezvolte liber și in
dependent ! (Aplauze șt uraie 
puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !").

Se impun< ... acționăm cu 
toa'.ă iinuurirna ’ pentru 'nnfitaa 
tuturor forțelor societății noas
tre in cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, in lupta 
și munca pentru infăptuirea 
programului de dezvoltare eeo- 
nomico-socia'ă. pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
pentru întărirea continuă a for
ței materiale si spirituale a 
României socialiste, a indepen
dentei și suveranității sale. 
(Apiauze. puternice. îndelun
ga lei.

Dragi tovarăși și prieteni,

Situația mondială se caracte
rizează printr-o încordare ex
tremă. prin ascuțirea contradic
țiilor intre diferite state și gru
pări de state, prin acumularea de 
noi și noi armamente de distru
gere in masă ca urmare a cursei 
înarmărilor, prin înrăutățirea și 
agravarea continuă a situației 
economice mondiale, prin creș
terea decalajelor dintre țările 
bogate și sărace. In același timp, 
asistăm la intensificarea luptei 
popoarelor, a hotăririi lor de a 
face totul pentru a se pune ca
păt cu desăvirșire politicii im
perialiste și r.eocolonialiste, 
pentru intârire3 independenței 
și suveranității naționale, pen
tru o lume fără războaie, o 
lume a colaborării și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite : 
se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !").

In aceste imprejurări com
plexe ale vieții internaționale, 
România se pronunță cu toată 

botărirea pentru incetarea con
flictelor existente, a acțiunilor 
militare si pentru trecerea ia 
soluționarea tuturor probleme
lor numai și numai pe calea 
tratativelor. Așa cum am subli
niat si in alte imprejurări, oricit 
de grele ar fi tratativele, oricit 
de mult si îndelungat timp ar 
cere acestea, ele reprezintă sin
gura cale rațională.

In acest spirit ne pronunțăm 
cu botârire pentru oprirea ac
țiunilor militare și retragerea 
trupelor israeliene din Liban, 
pentru soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu pe calea 
tratativelor politice, eu partici
parea tuturor celor interesați, 
inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, in vede
rea realizării unei păci globale, 
care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile arabe o- 
cupate in războiul din 1967, la 
soluționarea proDlemei poporu
lui palestinian pe baza dreptu
lui la autodeterminare și la 
constituirea unui stat palesti
nian independent. O pace trai
nică trebuie să se bazeze pe re
cunoașterea unui sta*  palesti
nian independent, pe recunoaș
terea dreptului la dezvoltare li
beră a poporului palestinian, 
precum și pe recunoașterea și 
asigurarea integrității și inde
pendenței statului israelian.

încă o dată menționez că este 
necesar să se facă totul pentru 
a se renunța la calea mili
tară, pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase din
tre state numai și numai pe ca
lea tratativelor. Aceasta co
respunde atit intereselor po
poarelor respective, cit și cau
zei generale a colaborării și pă
cii in intreaga lume. (Aplauze 
prelungite. îndelungate ; Se 
scandează : ..Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“).

Ne pronunțăm cu toată hotă- 
rirea pentru oprirea amplasării 
de rachete nucleare cu rază me
die de acțiune si retragerea ce
lor existente, pentru o Europă 
fără nici un fel de rachete nu
cleare.

Considerăm necesar ca la reu
niunea de la Madrid, din toamna 
acestui an, să se ajungă la ințe- 
legeri cit mai bune cu privire 
la dezvoltarea colaborării și 
securității tuturor statelor euro
pene, pentru convocarea unei 
conferințe de dezarmare și în
credere in Europa, pentru o Eu
ropă a colaborării pașnice, un - 
tă, pe baza respectării orinduirii 
și independenței fiecărei na
țiuni. (Aplauze puternice, în
delungate).

Acordăm o atenție deosebită 
colaborării și păcii in Balcani. 
Ne pronunțăm ferm pentru rea
lizarea in Balcani a unei zone 

fără arme nucleare de nici un 
fel. In acest scon considerăm că 
se impune pregătirea și organi
zarea unei conferințe la nivel 
inalt pentru a acționa in vede
rea realizării acestui deziderat 
unanim al popoarelor din regiu
nea noastră.

Tinind seama de cursa înar
mărilor, de creșterea puternică 
a acumulărilor de armament și 
a cheltuielilor militare, proble
ma fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea Ia de
zarmare și, in primul rind, la 
dezarmarea nucleară, înlăturarea 
războaielor din viața omenirii 
și asigurarea unei păci trainice 
in lume. (Aplauze indelunzate. 
prelungite ; se scandează „De
zarmare—pace !").

Sesiunea specială pentru de
zarmare a Organizației Națiu
nilor Unite a evidențiat cu pu
tere voința popoarelor de pre
tutindeni de a se trece cu ho- 
tărire la măsuri concrete de 
dezarmare. Nimic nu poate 
justifica continuarea cursei 
înarmărilor ! Nimic nu poate 

Justifica acțiunile Bifftarev ae- 
tiunile de forță !

România, poporul nostru au 
prezentat Ia O.N.U. propuneri 
ample, concrete, cu privire la 
dezarmare, insoțite de semnătu
ra a 13 milioane de cetățeni ai 
României socialiste, care — la 
fel ca și alte popoare — șl-a 
manifestat și iși manifestă pu
ternic voința și hotărirea de a 
se pune capăt inarmărilor, de 
a se asigura pacea, dreptul na
țiunilor la viată, la pace și in
dependență ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează • 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu—pace !“).

Considerăm că in cadrul se
siunii O.N.U. s-au formulat 
propuneri de importantă deo
sebită care trebuie să fie luate 
in considerare și să constituie o 
bază pentru elaborarea progra
mului de măsuri in vederea de
zarmării, in vederea asigurării 
păcii.

Salutăm angajamentul Uniu
nii Sovietice de a nu folosi 
prima arma atomică. Conside
răm că este necesar ca și Sta
tele Unite ale Americii, precum 
și celelalte țări posesoare de ar
mament nuclear să-și asume a- 
semenea angajamente. Da-, in 
același timp, considerăm că este 
necesar să se treacă cu hotărire 
la măsuri de reducere fermă a 
armamentelor nucleare existen
te Ia un nivel minim, să se în
tocmească un program concret, 
sub un control larg in'ernațio- 
nal, cu privire la eliminarea 
completă a armamentului nu
clear din arsenalul militar de 
pe toate continentele. (Aplauze 
puternice. îndelungate : se scan
dează „Dezarmare—pace !“)

In același timp, sint pe deplin 
îndreptățite preocupările multor 
popoare cu privire Ia armamen
tul clasic. De aceea, considerăm 
eă trebuie să se acționeze cu 
toată botărirea si pentru redu
cerea armamentelor clasice, a 
altor armamente de distrugere 
in masă de orice fel. Și in a- 
ceastă privință România a pre
zentat la Organizația Ncțiunilor 
Unite propuneri concrete care 
smt bine cunoscute.

Este necesar să se țină seama 
de voința popoarelor, care, sub 
diferite forme, se manifestă cu 
toată fermitatea pentru dezar
mare, pentru pace.

In ce ne privește, vom acțio
na și in continuare, cu toate 
forțele noastre, pentru ca, îm
preună cu statele, cu popoarele 
de pretutindeni, să realizăm ce
rința vitală a omenirii , să asi
gurăm dreptul suprem al oa
menilor la existență, la viață, 
la pace. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează ■ 
„Ceaușescu—pace !“).

România acționează și va face 
totul pentru întărirea colaboră
rii și solidarității țărilor 19 cars _ 
de dezvoltare, in VedeTea fău
ririi noii ordini economice in
ternaționale, pornind de la ne
cesitatea că numai creind con
dițiile necesare reducerii deca
lajelor dintre țările bogate și 
sărace, pentru progresul mai 
rapid al țărilor in curs de dez
voltare, se vor crea condiții de 
stabilitate și dezvoltare econo
mică, se va asigura, cu adevă
rat, colaborarea egală și traini
că, se va asigura pacea in in
treaga lume. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Avem ferma convingere că 
masele populare de pretutin
deni dispun de forța necesară 
care să ducă la soluționarea 
problemelor complexe ale ome
nirii in spiritul dreptății sociale 
și naționale, al principiilor de
plinei egalități in drepturi, res
pectului independentei și suve
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Acordăm o mare însemnătate 
mișcării țărilor nealiniate, reu
niunii ce va avea loc in toam
na acestui an Ia Bagdad.

Considerăm că trebuie să se 
facă totul pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, al tuturor organismelor 
internaționale in soluționarea 
problemelor complexe ale vieții 
contemporane.

România va acționa cu toată 
fermitatea pentru întărirea con
țin ă a relațiilor sale cu țările 
socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, precum și cu țările 
capitaliste dezvoltate. Vom face 
totul pentru a contribui la rea
lizarea unei politici noi, bazată 
pe principiile de egalitate și

respect reciproc, pe participarea 
tuturor statelor, in condiții de 
deplină egalitate, la soluționa
rea gravelor probleme ale 
vieții internaționale, in inte
res. 1 U turo. popaa.eior, al 
bunăstării, independenței și fe
ricirii lor. (Aplauze puternice, 
prelungite : se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !•).

In activitatea de adincire a 
cunoașterii reciproce, de întă
rire a prieteniei și colaborării 
dintre popoare, cultura și arta 
ocupă un loc important. Se im
pune să acționăm in așa fel, 
incit, prin dezvoltarea colabo
rării internaționale și în acest 
domeniu, prin activitatea con
sacrată lărgirii cunoașterii peste 
hotare a creației literar-artis- 
tice și culturale a poporului 
nostru, să contribuim la dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
dintre popoare, la cauza gene
rală a făuririi unei lumi a prie
teniei și conlucrării pașnice. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Partidul șl România socialistă 
vor intări continuu unitatea și 
colaborarea cu toate partidele și 
forțele progresiste, .dembcratic^ 
de pretutindeni, cu po’puareh 
europene și din intreaga lume, 
convinse că stă in puterea noas
tră, a tuturor, ca, ac'ionind cu 
inalt spirit de răspundere, să 
asigurăm triumful rațiunii și 
păcii, realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră, in care fiecare popor, 
fiecare națiune, să se poată dez
volta așa cum dorește, fără tea
ma vreunei agresiuni, să-și poa
lă făuri in mod liber bunăstarea 
și fericirea ! (Aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,

In încheiere, doresc încă o dată 
să exprim deplina convingere că 
lucrările celui de-al II-lea Con
gres al educației politice și cul
turii socialiste vor reprezenta un 
nou moment de importanță ex
cepțională in intreaga activitate 
de formare a omului nou, în 
munca de făurire a socialismu
lui și comunismului în Româ
nia. (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).

întorși Ia locurile de muncă, 
in județe, in unități, toți parti
cipanții la congres trebuie să 
acționeze cu toată hotărirea pen
tru infăptuirea planului de dez
voltare economico-socială pe 
acest an, pentru desfășurarea in 
cele mai bune condiții a activi
tății din toate domeniile.

Să demonstrăm in viață, in 
practică, unitatea deplină dintre 
muncă și activitatea cultural- 
educativă. dintre dezvoltarea 
forțelor de producție și activi
tatea ideologică-educativă ! Să 
demonstrăm că aceste do_ă la

turi constituie un tot unitar care 
asigura mersul ferm al Româ
nie, pe calea infăptuirii Progra
mului partidul.î, a hotăriri.or 
Cong,-es_iui ai XII-lea, a reali
zării obiectivului fundamental 
privind o nouă calitate a mun
cii și vieții, trecerea latriei 
noastre la un nou stadia de 
dezvol.are. Numai astlel vom în
deplini in mod corespunzător 
ho.ăririle adop.ate ! Numai ast
fel vom demonstra că frontul 
ideologic, educativ și cultural 
reprez.n.ă o puternică for.ă ma
terială, care — alături de forțele 
de producție — are un rol hotă
râtor in dezvoltarea conțin, ă a 
patriei noas.re. în victoria socia
lismului și comunismului, in 
întărirea conțin, ă a indepe de 1- 
țci naționale, in ridicarea bună
stării generale a poporu
lui ! (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează indexing ' 
„Ceatișescu și poporul !“).

La încheierea lucrărilor con
gresului doresc să adresez tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în
tregului nostru popor,- cele mai 
'.alde felicitări pentru minuna

tele rrzattnie obținute in toate 
domeniile si urarea de noi și 
noi succese in muncă, in viață ! 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă adresez dumneavoastră, în
tregului nostru popor, urarea de 
multă sănătate și fericire ! Vă 
urez dumneavoastră, pârtiei- 
panților la mare’e Congres a 
educației și culturii succese to 
mai mari — și să constitui 
forța puternică, detașamentul i 
educație și cultură, in strin 
unitate cu poporul ! (Urale 
aplauze puternice, prelum 
te ; se scandează în 
lung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască Partidul Comu- 
Român — forța politică con 
cătoare a intregii noastre 
țiuni ! (Urale și aplauze pui 
nice ; se scandează îndelt 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască minunatul nostru 1 
por, constructor al socialism 
lui ! Trăiască patria noastră 
beră și independentă — Rom 
nia ! (Urale și aplauze putern 
ce, prelungite ; se scandeaz 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască colaborarea intre toa 
te popoarele lumii ! Trăiasc, 
pacea ! (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică unitate, 
toți cei prezenți in marea sală 
a congresului se ridică în pici
oare și ovaționează cu entuziasm, 
minute in șir, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secre
tarul general al partidului și 
președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

-—  
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Partidul — versul meu...
Atiți poeți te-au definit, Partid, 
Vorbele mele ar părea de prisos 
Spun doar mamei ți tatălui meu : 
Altfel nu creșteam atit de frumos.

Altfel râmineam copil de argat 
Cu pleoapele cusute cu nori, 
Cu buze tăiate de arșiță 
Și ochii de vise neștiutori.

Zborul acesta care m-așează 
Continuu pe alte piscuri mai mari, 
Steaua de aur care mi-e inima 
Topind in sete ultimii ghețari.

Zic Partidul Comunist, zic farul 
Navele libertății conducind 
Spre Țărmul demnității omenești, 
Partidul - versul meu pe-acest pâmint I

Titluri de pace
Titluri de pace in România 
Pe fețele tuturor oamenilor 
Pe toți obrajii zilelor 
In toate piețele publice.

Inimă lingă inimă
Ca polenuri in fagurii stupilor, 
Ca boabele in vie sticlind 
Magnetic sub irisul soarelui.

Toți copiii pe umeri,
Toți porumbeii brodind eșarfe, 
Munții și apele cuvintind 
Pentru blestemul norilor sterpi.

Pancarte, titluri de pace 
Nemaipomenite poezii 
înfrunzind clorofila, recucerind viața 
In toate vocile pămintului.

Din aceeași iubire
Din aceeași iubire 
Din care m-am născut 
S-au născut fiii mei 
Dorul patriei de lumină.

Din același cuib 
Și din același lapte 
Ne-am intărit aripi 
Desferecînd infinitul.

Fii sigură de noi, 
Fericită cimpie galbenă - 
Nimic n-ar putea să-ți reteze 
Spicele trupurilor de bărbați

Apartenența
- lată oricind, sufletul meu 
ți-l dărui ție Patrie 
infierbintat, transparent - 
un descătușat minereu.

- Acesta e singele meu 
scos din matca somnului 
colorind toate bolțile
Cu fluviul lui drept și greu.

- Respirind pe-o planetă, cea 
care-și scrie un nume rotund 
de neșters din istoria lumii — 
sint al tău țară, ești a mea I

Cristian M. Petre

Tu — Tară■
Țară, tu, 
ceKmi-liuatoasa 
dintre toate cite sint pre porniră, 
imi cufund gindurile in 
istoria ta, 
durută - 
ca intr-o alchimie 
a trecerii vamelor 
spălate cu lacrimi 
de munți, de cimpii, de riuri_

Tu, Țară, 
cea mai mănoasă 
dintre toate cite sint pre pâmint, 
imi așezi destinul 
intre brațele tale înstelate 
și pline de har, 
ascunzindu-mă de singurătate 
și impodobindu-mâ de tine 
pină dincolo de bătaia 
ultimului ceas.

Gheorghe Dinicâ

O
Griul
Griu cu flacârâ-n semințe, 
Griu de-aducere aminte, 
Griu de ieri, de azi, de miine, 
Griu de luptă și de piine.

Griu in Bărăgan și-n steme, 
Griu ce vine să ne cheme, 
Griu ce flutură pe steaguri, 
Griu in noi și griu in faguri.

Griu venit din griu in griu, 
Griu de ram bogat și riu, 
Griu ce-n noi se prelungește 
Și in viitor trăiește.

Dumitru Drăgan

Răspîntii monumentale
uneori mă scufund 

in adincul singelui adormit 
pinâ la răsplata alcătuirii drepte 

unde să-mi rămin pămint întregit

intorcindu-mă la subțioara aleanului 
care mi-a purtat amfora 

născocită din nevăzutele pulberi 
prinosul cuvintelor 

l-am lăsat celor căzuți

ascultind cum fumegă vâpâile umbrelor 
nainte de-a mă ajunge neauzitele roți 

m-am strecurat pe lingă drumul din plins 
stringindu-mi generos 

rănile de pe lespezi

de-acum pină va fi să revin 
la suprafața timpului nevătămat 

voi purta pe retine divinul leagăn 
cuvenit inimii

la răspintii monumentale

Transhumant
din transhumantă
nici un adevăr nu se scuturâ 

prin aceeași cădere neașteptată
aș putea spune 

că ochiul imi răsare 
din culori prevenite
cț putea spune 

că propria-mi ardere 
se află incârcată in cenușa umbletului 
din așternutul de piatră 

pe la mijlocul somnului 
imi adun gloria singelui preumblat 
pină să mă intore tulburat 

la glasul celuilalt nemuritor 
se rupe pămintul 

din același pămint 
să le pot impârți umbrelor 

transhumanta din transhumanță

Ion Soita Manolescu

Plinea pămintului
Piinea este patria speranței și muncii 

plugarului 
arat cu sudoare de la un capăt la altul 

al vieții 
dar omul nu trăiește numai cu piine 
ci mai intii din Grai.
piinea are istoria ei intre hotarele vieții 
cind uritâ și slabă cind 
aleasa inimii tuturor 
cind îmbrăcată in zdrențe și eu picioarele 

goale 
cind plină de mătăsuri și larduri cind numai

P« 
mesele marilor domni cind adăpostită 
și sub lumina opaițului in bordei 
cind frămintată in gind de țăranul cu O cosă 

de cop*  
cind prinsă la horă de flăcăi - 
uneori a căzut ca o veste neagră de moarte 

de hale 
alteori a luminat Mnra Cu bucurie naeteru

intr-o vreme 
era tare si crăpată ca un pămint r .plouat 
in altâ vreme rominea calda Măsurată m 
cinice ca intr-un sMrgar Le scoaterea t .

Eugen Popa : „Șantiend «uratului 
DunăMarea Neagră

dar au fost și zile cind nu S era dat mamei 
să măture 

r.iei măcar o singură lârimitură m cosa ei 
iar omul trăiește mai intii din Cuvint 
E. nu ne-a lipsit niciodată 
in vremea secetei a «barbătot, a adăpat cu 

viață 
ochii topiți de căldură si foame 
in vremea luptelor intru dreptate și liberare 
a stat ocasâ și a mingiiat femeia 
care privea pe fereastră cu melancolia 

văduviei dar spunea copiilor 
că miine vine Cel plecat
Cuvintul a luptat alături de Mâl ridicat 

să-și apere casa 
și întunericul morții zburat din pușca 
vrăjmașului și asupritorului acestui pâmint 
nu a putut să răpună Cuvintul 
in țarina noastră de carne și oase 
Cuvintul este Sămința Semințelor.

Ștefan Bratosin

Troian Biădean : „Victorie**

Jocul dc-a viața
Pac L fac l, eștb mort, ești mort, nu 

auzi ?*,  răzbătea dintr-o curte îm
prejmuită cu un gard alb, undeva 
pr. n spatele Gării de Nord. Cițiva 

copii te jucau de-a hoții și vardițtii, ascunzin- 
du-se după colțurile casei, după tulpina unut cas- 
tan sau după cotatul cunelui. Puștile erau, bine
înțeles, din lemn, ca in copilăria tțoastrd speriată 
de războiul race, sau dtn plastic cu două dopuri 
de plută. Doar un puștan cu părul blond, zburlit, 
avea o jucărie :n mini, imitația unui „colt“ cu 
capse, adusă de păruitele său iubitor, probabil 
din Italia. Era cel svci mindru dintre toți. Dar 
bucuria jocului o trăiau laolaltă, la fel de intens, 
Cite unul din hoți ’-urea, ieșind din joc, dar 
mureau și „cardtșt' mai mult pentru că nu 
știuseră să se ascundă cit mai strategic. Sufletul 
lor curat, actele lor nedisimulate umpleau de 
fericire pieptul părznt-Jor, care ii priveau de ia 
geam, adică din mijlocul gilăgiei. ai clocotitoarei 
gilăgii a lumii. Iar pocue ele armelor lor în
cărcate cu nerinorățre zguduiau ferestrele unei 
căzute prea mici pen:-u un război atit de mare.

Seara, aceiași părinți cere cred ci pruncii lor 
dorm infrinti de oboseai i jocului de peste zi, 
urmăresc Ia televizor desfășurări de trupe in 
colturi opuse ale lumH. Aceiați joc de-a judecă
torii șt pedepriții, ia airi seară, in alte culori, 
de la alte Ină.’fimi, midii funcțional, sofisticat și 
inept l’n joc in urma căruia casele rămin fără 
pereți, firi ferestre n fără suflete. Incendii pe 
care nu mai înecarea i neni si le stingi. Spec- 
tctomi acestui joc ae-vape că an uitat gustul 
nevincrat a jocrsbst Aflati b« niște tribune mi
nate de neliniște compară, evaluează, fac prog
noze. După ei unele raunrri sint mai eficiente 
decU alteia. u&eie riot Să: ușoare decit cele la te. 
nul sprintena. CAzatr rf ctșttge, altele să piardă. 
Ca a etna s-ar discuta despre medicamente re
cente despre lupta t—poerrva unei boli "ecrută- 
toare. Ap-wpe ca «» mai ot»mpă că s-a tncetat 
si te mai răspundă ia tboblcm ie fundamentale 
ale rir:5. drpunriur*.  te in schimb ia tirul da 
trulene. Ot-sz penm obuz. sch:.re pentru schije,- 
fixata pentr gi.aufe. earn aceasta ar fi deviza 
armctonlor rdz'oonlui pe care no-i mai iaduio- 
senaă dedt moartea ciatdor lor fa-oriți. Și to
tuși adversarii pdeti. acești oameni parcă reniti 
ă. pe cHi plauetă, dortnd te-.ițtea acelei planete, 
iz: oameni in cerne și oaae, uri arătoși, bi- 
COT.nrrcfl de un cerc de prieteni, îndrăgiți de 
femei cere tscesc viața. nicidecum moartea. în
cât St H tree< uri de propriii lor copii că
rora le lilace sportul, nicidecum moartea. Cu 
sufletul ușor, aceia părinți cu buzunarele pline, 
țiueK către un evtor ptiu d*  promisiuni pentru 
proprid lor copri. Phn de promisiuni li se pere 
pini și rîisc—uf Ier pe pămint, dar aceste pro- 
rumn iovi vopsite in negru, sars de ce a atit 
de greu ie oizui j Cursa înarmărilor, acest spori 
fire premii, s-a transformat Intr-o cursă inpo- 
tnr- ngesriozitățtt umane, speriata tu jocul el 
sănătos. îngreunată de frici, de boală, de tremur 
nercoe, de angoasa. de alienare.

An de eu adăugim cite o cifră in dreptul 
ctrstet noastre, cite o neliniște. tu același timp, 
sporesc, aproape amețitor, zerourtle la coada 
cheUuseUcr militare. Ceea ce ieri părea de 
necrezut astăzi ae pare banal, printr-o elemen
tară eompemție matematici. Ce-am făcut noi in 
acești aut ? rim condamnat războiul. Și totu.fi 
an de a*.  eet care ne-ju urli pentni că iubim 
toata și-«u căzut de jocul lor, un joc negru, et- 
novat. de neiertat. E ca șt cum in toți acești ani 
ne-am devotat unei mart iubiri, iubind de *ept  
■ himeră, un corp fără formă. Dragostea moastri 
tonă rfideazi toți acești ani pierduți. fără folos. 
Rdmbse să avem puterea si-i reciștigdm. pen
tru a nu asista ia un joc de-a .Jioți: și card-.știi", 
jucat de un singur copil și acela iremediabil col- 
nav, pe ruine.

Urechea mare și unică a lumii trebuie sa audă 
strigătul nostru. Voința de pace, de Uniște. de 
dragoste adevărată, necenzurată.

George Cușnareoca

Eroii 
reportajelor noastre

W n cadrtrt unei practici curente a revis- 
V tei „Luceafărul1*,  un grup de tineri 

scriitori e-a deplasat intr-o comună 
din Bărăgan pentru documentare. 

Dîntr-o perspectivă imediată șl in stiluri di
verse, urma să înfățișăm, in reportajele noas
tre, chipuri, priveliști și realizări ale acelei lo
calități. Oamenii se așteptau ca, in cel mult 
două săiptămini, aceiași tineri bucureșteni să 
vină pe scena căminului cultural și să le ci
tească din textele respective. Ceea ce s-a și 
intimplat, dar cu o doză apreciabilă de stoicism 
din partea noastră ; nu credeam, sincer vorbind, 
că vom avea mai mult de 20-30 de „specta
tori**  ; eram aproape convinși că nu poate in
teresa pe nimeni o relatare despre munca in 
sectorul zootehnic local sau despre modul in 
care cutare pensionar C.A.P. iși duce bătrâne
țile. cine să se lase emoționat, ne întrebam, de 
povestea construirii primelor castu din sat, în 
veacurile trecute, ori de aceea a călătoriei frun
tașilor în muncă peste hotare ; de ce ar dori 
ei, acei săteni, să audă spuse din gura noastră 
lucruri pe care Ie trăiau zilnic și despre care 
știau mai multe decit noi ?

Întîlnlrea a decurs insă cu mult peste aștep
tările noastre ; 6ala căminului cultural era 
plină, aproape toți aceia despre care scrisesem 
erau prezenți în primele cinduri, deoarece, după 
cum aveam să aflăm mai tirziu, ei priveau acea 
întimplare ca pe un privilegiu ; în rîndurlle din 
mijloc se așezaseră rudele, bărbați, femei și 
copii, gătiți de sărbătoare, iar în spate, cei in
teresați pur și simplu de felul in care se ține 
o serată literară. Mai emoționați, unii, dintre 
noi, decit „eroii**  din primele rinduri ale sălii, 
ne-am citit, cit am putut de curgător, produc
țiile respective. Nu voi irvsista asupra felului 
în care a urmat dialogul dintre noi și ei, nici 
asupra atmosferei. Voi spune doar că In satul 
respectiv (este vorba de comuna Gheorghe 
Doja), în acea seară de vară, ne-a fost oferit 
un minunat exemplu de felul în care decurge 
receptarea actului creator. Acei oameni aplau
dau, desigur, și din imboldul de a răsplăti in
tr-un fel inițiativa revistei de a li se publica 
numele, gindurile și faptele, dar totodatj, ei 
erau sincer emoționați de măsura în care cei 
mai multi dintre noi au reușit să pună în pa
gina de ziar acele glnduri și fapte ; de felul în 
care dialoguri, descrieri, imagini, metafore, „in
ventate*,  se armonizau cu datele exacte, le 
completau în mod veridic și le SDoreau semni
ficațiile. Unii observau că ei n-au rostit cutare 
cuvint sau n-au povestit cutare anecdotă, dar e 
bine că ele au fost scrise, deoarece nu sint in 
contradicție cu felul lor de a fi și de a vorbi ; 
alții ao reci au schimbarea ordinii unor fapte 
care, chiar dacă nu urmau înșiruirea... istorică, 
făceau bine in cuprinsul reportajului și con
turau noi înțelesuri întimplărilor. Tntr-un cu
vint, serata noastră s-a transformat pe neaș
teptate într-o lecție utilă atit pentru scriitori, 
cit și pentru cititori ; asistasem, de fapt, la o 
ilustrare grăitoare a adevărului că atunci cind 
te inspiri din „izvorul cu apă vie1* al vieții omu
lui simplu, și o faci cu talent și rigoare artis
tică, este imposibil să nu găsești audiență în 
rîndul maselor largi de cititori, să nu te impui, 
prin creația ta, in cimpul valorilor autentice. 
Și reportajul, cind are la bază talent, originali
tate, „sudoare și lacrimi*  scurse din osteneala 
de a descoperi și extrage semnificații din fap

Experiență istorică
și fapt de viață

><n anii de licen am auilt de fllogenie 
Iși ontogenie. Profesorul de biologie a 

avut insDiratia să se îndepărteze de 
îngusta schemă didactică și să se an

gajeze intr-o risioă de explicații, termeni, no
țiuni, De care noi. elevii de atunci, am avut 
copilăreasca ambiție să le reținem si să le 
folosim nu numai din dorința de a epata in
terlocutorii. Mai tirziu am înțeles că si în do
meniul conștiinței umane filogenia si ontoge- 
nia sint procese care acționează cu o forță im
presionantă. Marii creatori de valori spiritua
le au beneficiat dintotdeauna de o experien
ță istorică din care si-au tras seva creației lor. 
Helikonul lor a fost suita de experiențe trăi
te in timnul vieții, dar a fost si infinita suc
cesiune de evenimente De care le-a Înregistrat 
istoria oină la nașterea lor. Dină la împlinirea 
lor ca scriitori. Dlasticieni. muzicieni, interpret! 
ai conștiinței mulțimilor. ..Scrisoarea a III-a" a 
Iui Emtnescu este un ecou tulburător al fi- 
loaenieL a unor evenimente petrecute cu trei 
secole si jumătate înainte de nașterea Doemu- 
hii. Drama „VTaicu-Vodă*.  oiesele lui Dela- 
vrsncea. romanele lui Sadoveanu. operele a 
numeroși scriitori contemporani, multi dintre 
ei tineri incă. sint rodul unor acumulări de 
iaaită simțire in fata unui trecut glorios. Ati
tudinea scriitorului fată de acest trecut vine 
din conștiința că si el este unul din proprie
tarii de dreot ai lui. unul din Dosesorii fabu
loaselor experiențe trăite de generații si ge
nerații de înaintași. Urmaș îndreDtătit al a- 
cestor generații, scriitorul este si ecoul mo- 
me .-.-.ului, al evenimentului contemporan cu el. 
Pzn’.ru că surprinderea momentului. InsDiratia 
din izvorul viu al realității exnrimă si o ati
tudine fată de trecut, fată de evenimentele 
semnificative din istoria neamului.

încărcat cu o experiență istorică — de sim
țire si de reflectare —. creatorul de valori spi
rituale este si un interpret al contemooranei- 
tttii, o oglindă a evenimentelor timpului său. 
Na poți scrie opere durabile desnre tinerii de 
an. despre oamenii de azi dacă renegi tre
cutul. sau ii orivesti nrin oglinzi deformate. Cu 
putere de postulat este si acest adevăr : nu 
poți ridica la adevărata valoare fantele înain
tașilor dacă nu te consideri un om între oa
menii evului tău. Există o relație biunivocă în

tele descrise, cind conține în frazele sale su
gestii și secvențe de viață adevărată, se poate 
înscrie în domeniul, vast și fără margini strict1 
limitate, al creațiilor generatoare de emoții ar
tistice. De altfel, aruncind o sumară privire 
asupra reportajului românesc din momentul ac
tual, este îmbucurător să constat! că un tînăr 
val de reporteri au refuzat dintru început lite
raturizarea siropoasă, metafora goală, bălmă
jeala și stereotipia din textele unor confrați 
mai vîrstnici, formați la școala presei lui 
„laudă-tot“ ; din condeiul multora dintre acești 
tineri reporteri a dispărut (mai exact, nici n-a 
existat) caracterul „de 6erviciu“ al textelor 
înaintate spre publicare, floricelele de stil, in
coerența produsă de beția de cuvinte, „excep- 
ționalitatea11, dacă putem 6pune astfel, a fapte
lor descrise, grandilocvența și tonul fals. Re
portajul literar publicat în cele mai multe din
tre revistele noastre de cultură aparține gene
rației tinere, remarcabile fiind, în acest con
text, exigența și profesionalitatea redactorilor 
responsabili de la „România Literară", „Lucea
fărul", „Vatra", „Viața Românească", „Tribuna", 
„Cronica" „Suplimentul Literar" ș.a. Multi din
tre tinerii reporteri nu văd în reportaj o cenu
șăreasă a literaturii, o etapă pregătitoare a 
viitoarei lor cariere literare, ori o corvoadă pe 
spezele căreia li s-ar deschide mai ușor pagi
nile revistelor. Pentru ei, reportajul este in sine 
o formă de afirmare literară, o profesiune de 
credință cinstită, un act de curaj. „Un om-un 
stil", acesta este tandemul care funcționează cu 
succes intr-un semnificativ sector al reporta
jului actual ; căci, în afara reportajelor „con
crete", factuale (cit de neinspirat sună unele 
dintre aceste texte, avînd menirea exclusivă de 
a informa, metaforele, „entuziasmul", „intro
ducerea", superlativele, descrierile de natură, 
caracterizările muncitorilor fruntași : „sfătos1* 
„cu fruntea asudată", „mindru", „cu lumini în 
priviri" ș.c.l., intr-un cuvint, intervenția lipsei 
de talent), in afara, deci, a acestei „pîini" atit 
de necesare ziarelor, asigurată in majoritatea 
cazurilor de profesioniști care nu mizează, spre 
lauda lor, pe „stil", reportajele literare care-și 
merită acest nume relevă intr-adevăr stiluri 
distincte, personale, de a căuta în „cunoscutul" 
vieții cotidiene miezul ce 6e transformă în is
torie și ăă măsura complexei existente a omu
lui comun. Sub semnătura unor colegi ca Pavel 
Perfil, Cornel Nistorescu, Mihai Pelin. Teodor 
Bulza, Eugen Mihăescu, Constantin Stan. Areta 
Șandru, Alex. Rudeanu, Ion Beldeanu. ș.a. 6e 
publică, practic, aproape tot ce se scrie mai 
bine la ora actuală in acest gen ; reporteri de 
substanță, talentati și inteligenți, ei cultivă aso
cierea de idei percutantă, bogată în semnifi
cații, observația fină, sinceritatea : situate între 
proza de ficțiune și reportajul gazetăresc, tex
tele lor, unele cuprinse în volume, altele pe 
cale de a fi. rămin indiscutabil pagini valo
roase de literatură, în care cei ce citesc nu nu
mai că se regăsesc pe sine, dar sint puși, cum 
e și firesc, in fața unui adevăr care este al re
porterului, al epocii și al istoriei : adevăr ce 
contribuie, prin structura valențelor sale, la 
afirmarea reportajului literar ca gen cu drepturi 
depline în realizarea saltului calitativ din crea
ția literară actuală.

Ion Longin Popescu

tre conștiința artistului si spiritul eDocii. fie 
că această epocă este DroDria sa epocă, sau una 
deja intrată in istorie.

Se naște, s-ar putea spune, un paradox : 
scriitorul, ca om al timpului său. evadează la 
un moment dat din acest timp si se recule
ge intr-un timD trecut, prin opera sa care re
flectă acel timp. E un fals paradox. Si este fals 
pentru că scriitorul, indiferent de timpul pe 
care îl introduce in operă rămîne contempora
nul nostru. Adevăratul scriitor, căci de el este 
vorba, de scriitorul care isi asumă exnerinnta 
istorică, filogenia istorică. Se întimplă astfel, și 
numai astfel, pentru că mai intervine și onto- 
genia conștiinței, acea dezvoltare care dă pap 
ticularitate inimitabilă modului de gindire. for
ței talentului.

Recitind șj reflectînd asupra cuvintării tova
rășului Nicolae Ceausescu la recenta Plenară 
a partidului se înțelege importanta deosebită 
ce se acordă creatorilor de frumos în vasta o- 
peră de formare a omului nou, constructor 
conștient al societății socialiste multilateral dez
voltate. Purtători prin simțire si putere de re
flectare a imensei experiențe istorice a DODoru- 
lui. ancorați cu toate sentimentele în contem
poraneitate. scriitorii noștri sint în măsură să 
răspundă prin cugetul lor. prin scrisul lor ma
rilor comandamente spirituale ale României de 
azi. Sorbind din nesecatul izvor al realității e- 
xistă premisa nașterii unor opere de excepție 
capabile să definească lupta omului de azi pen
tru noblețe morală si spirituală.

Literatura ultimelor două decenii oferă nu
meroase exemple, cînd scriitorii, mai tineri sau 
mai în vîrștă. pornind de la realitatea imedia
tă. concretă, de moment, au dat opere care re
flectă un timp, cu frămintările. decantările si 
sublimările sale si unde omul obișnuit — mun
citor. țăran sau cărturar — se înscrie cu o 
traiectorie de neuitat în acest timp extrem de 
dinamic.

Congresul Educației Politice si ai Culturii So
cialiste, convocat în acest miez de vară cu
treierat de mireasma gripelor coapte, săsește 
generațiile de astăzi ale literaturii cu toate for
țele concentrate către zbaterea unică, inimita
bilă a prezentului, către omul de astăzi, de 
miine.

Pavel Perfil
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Tetralogia lui Theodor Mănescu 
subintitulată „Convorbiri intre vii și 
morți. la care participă, probabil, și 
cei incă nenăscuti" are ca mutlo ur
mătoarea frază : „Cercetarea adevă
rului trebuie să fie ea insăși adevărată, 
și adevărata cercetare este insuși ade
vărul in desfășurare". Această formu
lare silogistică apartinind lui Marx 
indică mobilul, natura și scopul unei 
temerare și meritorii întreprinderi in 
curs de elaborare : o sumă de „roma
ne dramatice" cu titluri concis sem
nificative care să dezbată condiția in
dividului în societatea de astăzi. Pri
mele două piese au un singur prota
gonist („istoria se face si se scrie doar 
la persoana intîia"). Bărbatul — co
munistul — un personaj, exponențial 
care practică o interesantă maieutică: 
formula epistolară (declarată in text) 
e de fapt confesiune deghizată iar 
stilul permanent interogativ maschea
ză sententiozitatea răspunsurilor („In
tre partid și fiecare comunist trebuie 
si existe un schimb de întrebări si 
răspunsuri de o totală sinceritate fără 
de care comunistul n-ar fi comunist, 
și partidul n-ar fi partid comunist"). 
Formulările îi sint lapidare, livrești 
uneori, dar de mare priză morală : 
„Dacă fiecare om, dar absolut fiecare 
om ar fi convins că de el și de fapta

„Politica'1
lui depinde soarta lumii, totul ar fi 
altfel" : .... cind „pila" și telefonul de
clară că ele sint secera si ciocanul, 
să nu inghiti. să nu acceoti această 
ipocrizie, această minciună*  : „Demo
crația e o școală. Si un exercițiu de zi 
cu zi. Un exercițiu al riscului." : 
„Dacă mistificăm trecutul, nu outem 
prevedea viitorul*.  Avansarea „tra
mei*  e asigurată pe de o parte de di
alectica ideilor — sint abordate pro
bleme dintr-o vastă arie (libertatea și 
credința, istoria națională și cea uni
versală. fenomene sociale ca indife
renta. concepte actuale ca proprieta
tea socială) pomindu-se de la premi
sa că „toate au un subtext mai adine, 
mal ascuns". Simultan, conflictul In
terior se constituie dintr-o insolită 
manieră de reprezentare orin intro- 
patie : eroul iși evocă părinții astfel 
incit aceștia părticică ca persoane vii 
cu dreot de replică in polemica oro- 
pusă. Ei inșiși din categoria liber-cu- 
getătorilor susțin sau neagă aspirații 
și idealuri, obligații si drepturi refor
mulate din pe*soectiva  unei dialectici 
a devenirii. Pentru că .socialismul 
poate și trebuie 6ă fie criticat din in
terior și de la stingă". Resuscitarea 
spiritului revoluționar este utilă 
fiindcă există — inevitabil — momen
te de entuziasm dar și de descurajare

'icostaziate original prin eroii poves- 
tirilor care aglomerează ..acțiunea" 
centrată la doi poli extremi : tero- 
citatea — intoleranta participanților 
la revoluție — si înțelepciunea, echi- 

■ brul necesar in clipe de bilanț — 
trestia gindiloare). Citate din mari 

editori ai lumii asigură simetria 
și concordanta acestui discurs cu 
o structură relativ aleatorie, animat 
de sentimentul unei angajări deschise, 
conștiente, consecvent partinice, de- 
gajind o stare de spirit benefică 
(„Mi-am zis t cu ca met 6a u fără car
net. nimeni n-o să-mi poată anula 
convingerile"). Ca lait motiv al since
rității luciditatea este constantă — 
„Să avem tăria să precizăm cit mai 
exact posibil stadiul in care ne aflăm" 
— iar cistigul profitabil tine de impe
rativul „Trebuie să reînvătâm. in fie
care zi. arta de a convinge".

Premiera absolută a avut loc pe 
scena Foarte mică a Teatrului Mic 
sub supravegherea regizorului Silviu 
Purcărete si in decorul lui Octavian 
Dibrov. Sorin1 Medeleni și Liliana 
Ceterchi sint utile prezențe. Mariana 
Cercel — discretă, de un tragism re
ținut Tatiana Iekel cu sentimentalism 
plauzibil devine Bătrîna. cindva mili
tantă înflăcărată, apoi mamă resem
nată. Concenîndu-și rolul atit de com- 
D'ex oe linia monotonă a austerității. 
Nicolae Pomoie a omis spectaculozi
tatea. Jean Lorin Florescu. cu morga 
sa flegmatică, si-a asumat implicit 
misiunea nobilă a bufonului („Bufo
nii spun adevărul la curțile regilor. 
Azi. nici un reee nu mai are nici un 
bufon. Așa dispare adevărul din 
lume").

Irina Coroiu

J Virstele peliculei
Preocupat de multi ani de soarta 

valorilor autentice din isioria filmului. 
Tudor CoranfU s-a apropiat mereu cu 
deosebită inxieaere asupra impactu
lui acestora cu succesive generații ale 
publicului. M rturie stau eforturile 
criticului de a-i familiariza pe specta
torii contemporan: cu bijuteriile Ma
relui Mut (cj două decenii in urmă, 
la Serile prlrienller filmului), volu
mele 7 capodopere ale Ulmului mut. 
Romanul nnui Film — Cetățeanul 
Kane. emis.un:le de televiziune, care, 
de altfei. împrumută si titlul recen
tei cărți apărute in Editura Meridla- 
ne.

Virstele peliculei este primul tom 
dintr-o inedită istorie a filmului in 
capodopere. Fără false prejudecăți In 
fața unui termen ce poate deveni in- 
hibant, autorul iși argumentează op
țiunile nu doar prin calitatea estetică 
a operelor comentate, ei și prin locul 
istoric al acestora in perspectiva dez
voltării limbajului cinematografie. 
Astfel, cu acordul convențional al ci
titorului. cu prudente ghilimele sint 
introduse in perioada studiată 
(1895—1925) capitole dedicate unor pe
licule ca Stropitorul stropit. Voiajul 
în Lună, Marele jaf al trenului. Judex, 
Muguri adrobiți. Semnul Ini Zorro.

Perspectiva istorică motivează locul a- 
cestor titluri care devin modele exem
plare de opere primitive, cu inedite 
(sau doar norocoase) descoperiri pe 
drumul expresivității, al decantărilor 
stilistice, cu pasionante întimplări re
descoperite cu o răbdare de arheolog 
dintr-un noian de jurnale, amintiri, 
mărturii de epocă, scrisori, istorii etc, 
etc.

Un excepțional capitol prin bogăția 
informației, prin reconstituirea plină 
de culoare a întimplărilor. nu o dată 
captivante, ce au dus la realizarea fil
mului Independența României este cel 
consacrat primului titlu din filmogra- 
fia națională, al cărui realizator Grl- 
gore Brezeanu (fiul marelui actor) este 
convingător repus in drepturile sale 
de cineast. Adevărată prefață a isto
riei cinematografiei naționale secven
ța Independenței este recomousă în- 
tr-un inedit mozaic de unghiuri, cu 
mărturii și argumente semnate de 
Alexandru Macedonski, T -dor Arghe- 
zi. Victor Eftimiu, Mihail Sorbul, Ale
xandru Kirițescu, Aristide Demetria- 
de, Emil Isac, Leon Popescu. Ion Can- 
tacuzlno, Manuela Gheorghiu. Micro- 
romanul Începuturilor filmului româ
nesc impresionează prin stilul alert, 
prin simțul montajului epic, prin re

levarea amănuntelor semnificative in 
elaborarea operei, prin accentele exac
te puse in fragllțil echilibru între do
cument și interpretare, intre recepta
rea operei in epocă și valoarea este
tică a peliculei confruntată cu moder
ne instrumente de analiză.

Filme de referință semnate de alți 
mari cineaști ca Griffith, Chaplin, 
Flaherty sau Eisenstein sint comenta
te cu precădere intr-o viziune inte
gratoare ce unește detaliul relevant 
cu reflecția critică pertinentă, subli
nierea descoperirii modalităților de ex
presie cu evocarea plastică a condiții
lor in care lucrau (incredibile astăzi) 
clasicii, tirziu recunoscuti al celei de 
a șaptea arte.

Ingenioase priviri comparative, ape
lul la sunse de maximă autoritate, uti
lizarea adecvată a faptului biografic 
semnificativ, evidențierea spectaculoa
selor viraie în optica publicului și a 
criticii (fată de filme semnate de 
Stroheim. Melies, Feuillade, Cohl, Ver
tov) sint cîteva din Instrumentele pre
ferate de autorul Virstelor peliculei. 
Comentariul operelor capătă astfel bo
gate și neașteptate prelungiri in pre
istoria lor afectivă și culturală, pre
cum și în posteritatea receptării po
sibile astăzi gratie arhivelor și cine
matecilor. Departe de nivelul soecula- 
țiilor sterile, Virstele peliculei aduce 
cititorului fante, întimplări. oameni, 
opere orchestrate intr-un remarcabil 
panoramic ce invită la cunoașterea lu
cidă și fără prejudecăți ale adevăra
telor valori durate pe teritoriul infla
mabil al celei mai tinere dintre arta.

Călin StănculescUfe,

totu.fi
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A ntr-o zi. spre primăvară, mi s-a în-

1-implat un lucru ciudat; Mergeam prin 
jjrăganul ialomitean. Imaginea obiș
nuită a cimpiei cu monotonia ei. cu 
ăuitul abia simțit al adincurilor. cu răzleții ei 

copaci parcă parașutați și nu plantați. Pentru 
citeva momente aceste imagini s-au reorgani
zat pe retina mea și am avut senzația că mă 
trezesc dintr-un somn cu ochii deschiși, in 
juru-mi aceleași repere căpătaseră alta înfă
țișare. Vedeam cimpia ca pe o creație a oa
menilor, teluricul acela care incita imaginația 
dispăruse și in locul lui se Instalase confortul 
imaginii apropiate, prietenoase. Cum s-a pro
dus schimbarea nu pot spune exact, ea ține fără 
îndoială de anumite resorturi intime ale mele 
și ale pămintului care au găsit lungimea de 
undă... Aveam deschiderea totală spre cer. 
ochiul Cimpiei Române clipea. Șoseaua presă
rată ou paie se apropia și se depărta ca o cu
rea de transmisie pusă pe două roți aflate in 
mare viteză. Parcă începuse să burnițeze sau 
nu era decit un abur ușor ce se ridica din 
cernoziomuri pentru a recădea imediat conden
sat, obosit. Satele erau greu de găsit, rare și 
mari. Oamenii se adunaseră în ele parcă pen
tru a se apăra de ceva iminent. De ce se pot 
teme oamenii din cimpie ? De ce permanent 
am senzația, atunci cind intru intr-un sat de 
cimpie că pășesc într-o zonă ocrotitoare. Atunci 
cind intru într-un sat de cimpie am in primul 
rind o puternică senzație de siguranță. Ca 
într-o cetate. Orice sat din cimpie are mentali
tatea de cetate, de oraș medieval. Oamenii cim
piei găsesc adăpost doar in sat și nicăieri in 
altă parte. Cimpia cu ale ei, oamenii cu ale 
lor. Două entități, două moduri de a exista, de 
a forța existența, destinul, mersul umbrei pe 
cer. Și totuși, odată cu primăvara, oamenii sa
tului reiau urcușul speranței pe fața întoarsă 
spre cer a cimpiei. E o obișnuință ce se rotește 
cu generațiile, cu oamenii, de mii de ani. Ve
nirea, uneori grea ca o naștere, a primăverii 
în cimpie. Ceva se schimbă, ceva începe să 
doară, dar mai ales să bucure. Un amestec in 
culori, o ocazie pentru Nicolae Ștefan, un ță
ran din bărăganul ialomitean, de a se simți 
nițel poet. Ce-i rău pentru un tinăr in a fi o 
lună sau două pe an poet ? A fi. după cum 
spunea un ialomitean. Nicolae Tache. „Intre 
două jumătăți de poem“, între largi orizonturi 
tăind largi orizonturi, între poem și grine, oa
menii tineri își găsesc rosturi pentru virsta lor 
de-acum, pentru resorturile vieții lor de mîine. 
pentru mersul vieții lor pe marea cu valuri 
puține a cimpiei.

Duminică, duminică 13 iunie, bateau primele 
ceasuri ale verii șl în comuna Grivița, cea mai 
mare comună din județul Ialomița. Chiar și 
faptul că e cea mai mare poate să însemne 
ceva. Faptul că acolo s-au adunat mai mulți 
oameni decit în altă parte poate să însemne 
că tocmai acolo viața a fost mai lesnicioasă, 
rădăcinile s-au prins mai ușor, viața a putut 
fi luată de la capăt, mai repede. In datele ei 
esențiale, în reușitele ei. Grivița e o cam
pioană și se bucură pe Bărăgan de celebrita
tea cuvenită și de întrebarea pusă altora : ,.Cei 
din Grivița cum de pot ?“. Un fel de mod de 
raportare in calcule ale cimpiei. Orice perfor
manță începe, firesc, cu griul. Anul trecut Gri- 
▼ița a realizat peste 12 milioane de kilograme 
de griu. Cimpia începe cu griul, anul agricol 
începe, și nu-i o întimplare. tot cu griul. Cind 
porumbul sau sfecla se intere încă in somnul 
lor de iarnă, griul dă prin mustul zăpezii. Și 
tot cifre astronomice care țin de această Gri- 
viță spărgătoare de haremuri : peste 17 mili
oane kilograme porumb, tot ediția 1981, 900 mii 
kilograme carne, aproape 23 milioane ouă. Sună 
bine asemenea cifre. Mă uit în notes, parcă 
nu-mi vine a crede. Nu. n-am greșit, am notat 
bine, operăm cu bogăția ca mod de-a exista in 
Viața cimpiei. Important e să știi pămintul. Și 
cine-1 știe mai bine decit agronomul Matei Con- 

; Btantin ?! Matei a copilărit in părțile Griviței, 
intr-un sat aparținător al comunei, la Smirna. 
Fermier în cimpie ! Nu poate fi decit un caz 
tipic. Fața arsă de vint. hainele aspre, haine de 
muncă, altfel comode, potrivite. Te duce direct 
ia poncif în reportaj. Poncif nu mai e insă 
griul care crește in ferma lui Matei și care 
pare a fi extrem de generos cu cei care spre 
primăvară dau ca niște darnici azotatul — de
junul cel mai plăcut al griului. 6 700 kg griu la 
un hectar de cimpie. Unii nici măcar la porumb 
nu obțin atita. Atit e de darnică marea cimpie 
română cu oamenii care țin la ea ! Cică cineva, 
admirind Bărăganul, le-ar fi zis oamenilor să 
nu care cumva să uite să semene recoltele, să 
nu uite să pună sămința in pămint Că mai 
mult nici nu trebuie, că are cimpia grijă de 
rest. Eh, chiar așa nu-i, dar un fir de realitate 
tot există. Lui Matei îi place să stea de vorbă, 
vrea să știe ce mai e și cum. cum e văzută 
cutare sau cutare chestiune in altă parte, el stă 
Upit nu numai cu urechea la frămintările pă
mintului, ci. și la foșnetul lumii.

De prin 1970 fiecare comună a tins spre viața 
de oraș. Nu e nimic rău aici. Să vrei civilizația 
orașului e o ambiție pe care mulți primari și-o 
împlinesc. Mai întii asfaltul și după aceea 
elementul definitoriu — blocurile. Vara trecută 
— mare senzație la Grivița — primul bloc din 
comună și-a primit locatarii. A fost părăsită 
curtea și prispa casei pentru balconul blocului, 
pentru terasa blocului de unde cerul se vede 
mai bine, de unde cimpul se vede și mai bine.

Vară pe bărăgan. Un spațiu in care incepe 
domnia soarelui, un spațiu mai încăpător decit 
orice imaginație, tulburător, pămintul miroase 
a flori, a ploaie, a răsărit și asfințit, unde mai 
sint ciulinii ? ! roțile acelea mari minate de vin- 
tul primăverii, caerul cețurilor ieșind din pă- 
mînt. oameni, tractoare, porumb, griul a învins 
un anotimp, primăvara are cale liberă încă de 
cind. intr-o noapte de martie, cimpia a dat. 
din adincuri. un țipăt. N-a auzit-o nimeni, n-a 
putut s-o audă nimeni, toți oamenii, rupți de 
oboseală dormeau duși. Primăvara a intrat in 
Bărăgan fără să fie observată. Dimineața cind 
s-a trezit, oamenii au văzut că primăvara ve
nise și că trebuiau să reia, așa cum făcuseră de 
mii de ani, totul de la capăt.

Eugen Mihăescu

Spiru Chintilă : „Caratructori*

Drumul 
spre tficâțața

după primul război mondial, la citeva
■ uni, a început construirea căii fe
rate și, cind a intrebat încotro duce, i 
s-a spus că va face legătura cu Clu

jul și cu Aradul și mai departe, cu Viena, cu 
Berlinul și cu Parisul. Cu Parisul ? a întrebat 
el, ridicind din umeri. Da’ pe la Micăsasa tre
ce ? a zis el și i s-a răspuns sigur că da și de 
atunci s-a angajat la cărat pietrișul și mergea 
zi de zi cu carul cu boi și incărca din Mureș 
și căra pentru terasament șl seara venea acasă 
frint, se trîntea pe spate in patul vechi și 
scotea banii pentru cei doi cubici de pietriș și 
punea 10 lei la loc in chimir („ăștia-s bani pen
tru drumul la Micăsasa1*)  și ceilalți știau de 
ce voia să ajungă la Micăsasa, singurul k>c din 
țara pe care voia să-1 vadă. Avusese doi prie
teni și unul din ei se oprise să se însoare la 
Micăsasa și el lucra cu dragoste, incărca in car 
cit rezistau osiile și cit puteau să tragă boii 
(la puțin timp, aproape de terminarea căii fe
rate amîndoi arătau deșelați și au fost cum
părați de un măcelar care nu auzise in viața lui 
de Micăsasa) și a tot pus bani de o parte, cu 
credința că intr-o bună zi va pleca pină la 
Micăsasa ca să se lămurească și să-i vadă ne
vasta. Uneori cind ee îmbăta îl auzeau cum se 
întreba, cum dracu a putut să se Însoare toc
mai ia Micăsasa, după ce luptaseră in Italia 
și — argument inutil — un om are dreptul să te 
căsătorească și să moară unde se nimerește. 
Credea că Micăsasa e cel puțin in Austria sau 
în cel mai bun caz in Ungaria. Cind a aflat 
că Micăsasa e in apropiere de Mediaș, că 
putea să meargă călare, nu neapărat cu trenul, 
a zis, gata, in citeva săptămini plec la Mică
sasa, dar n-a mai plecat pentru că a izbucnit al 
doilea război mondial și. el a fost concentrat 
la diribau pentru întreținerea drumurilor și. in 
vreme ce tata lupta pe front, ei lucra la între
ținerea drumurilor pe care să se întoarcă ar
mata română și bunica zicea că in timpul 
bombardamentelor se ascundea cu groază

lorgos lliopolos : „Tinerețe1*

(..întii vreau să văd Micăsasa și apoi pot să 
mor-, fără să șue de „Vedi Napoli e poi 
mori 1 și a scăpat și tata s-a întors de pe front 
șt, ia citeva luni după al doilea război, a inceput 
construirea șoselei naționale și, cind au 
apărut tehnicienii, intr-o zi cind el se întorcea 
de la tirgul de vite și i-a intrebat ur.de duce 
șoseaua asta și topografii, enervări, plictis.ți 
sau preocupați, i-au dat un răspuns in dorul 
jelii. Ia naiba, unde să ducă, la Micăsasa, și ei 
i-au zis așa ca și cum l-ar fi zis, la dracu 
(poate ploua sau bătea vintul și din o mie 
de răspunsuri posibile, toate in doi peri, cine 
știe care a fost motivul ca in Ioc de înjură
tură topografii să fi zis la Micăsasa) și de a 
doua zi s-a dus și el cu alt car și cu altă pe
reche de boi și a cărat pietriș din Mureș pentru 
construirea șoselei spre Micăsasa, ba l-a anga
jat și pe tatăl meu ca să lucreze cu căruța cu 
cai („Mă, intr-o zi oi urca in căruță și nu mă 
mai opresc pină la Micăsasa !**)  și au cărat 
aproape doi ani, pină cind capătul șoselei s-a 
depărtat atit de mult incit nu mai puteau 
căra pietriș cu boii din cariera de pe albia 
Mureșului, din dreptul munților miniștrilor 
unde rămăsese o groapă adincă in care duceau 
cinepa la topit. Șoseaua s-a terminat și diu- 
tr-o săotămină intr-alta el amenința că pleacă 
dar n-a mai apucat, a venit colectivizarea și 
după colectivizare n-a mai avut cai de înhămat 
la căruță și a imoătrinit văzind cu ochii. Uneori, 
seara, re așeza pe prispă, își făcea țigări din 
margine de ziar și după ce le răsucea le lipea 
cu virful limbii și pufăia de citeva ori, eu 
ochii intredeschiși și in fața lui se deschidea 
cimpul, cu munții vineții ai miniștrilor (el n-a 

J știut niciodată sau n-a ținut minte că se nu- 
• mesic Munții Carpați) pe la poalele cărora tre

ceau Vienervaltzer. Balt-Oriert-Expresul, tre
nuri personale, accelerate, martare, drezine și, 
pe lingă linie, urmind cursul .in al Mureșului, 
șoseaua pe care lunecau ca pe un fir subțire 
de ață mărgelele de lumină ale automobilelor 
care re pierdeau in noapte. „Cită lume merge 
la Micăsasa1* zicea el oftind și se ridica icnind, 
se indrepta de spate și, tirșindu-și picioarele.- 
se ducea să dezlege ci inele. Uneori mai mer
gea la oraș pentru acte sau pe la tirguri, dai 
de fiecare dată o lua pe drumul din pădure 
și se întorcea tot pe acolo, cum tăceau toți eei- 
lalri țărani din imprejurimi (care lucraseră 
și ei la construirea șoselei dar per.tru nimic in 
lume n-ar fi avut curajul să meargă pe ca, 
printre mașinile de care m~ă se mai temeau). 
Înainte de-a muri a trecut prin citeva luni 
de dureri chinuitoare. Intr-o seară l-a rugat 
pe tata să-1 scoată pe prispă și să-i facă o 
țigară cu tabac tăiat mărunt. S-a așezat pe 
piatra rece, a privit seara cum re stinge peste 
munții miniștrilor, trenurile din ce in ce mai 
dese și convoaiele de mașini și, etnd a ajuns la 
jumătatea țigării, a zis. uite, mă, cită lume 
merge la Micăsasa si eu stau aici ! și s-a ridi
cat, dar l-au biruit durerile și a trebuit să 
fie duc inapoi in pat. si i-a zis tatei, mă. ce pă
cat că n-am ajuns să văd lumea. Nici măcar 
pină acolo n-am fost in stare, da nu-i nimic, 
măcar am făcut dauă războaie și două dru
muri ! și peste citeva ore s-a stins, nu inainte 
de-a încerca să se ridice ca să mai privească 
o dată spre cele două drumuri care, in acel mo
ment, nu mai duceau spre Micăsasa, duceau 
spre orizont, poate că erau chiar orizontul de1 
care se îndepărta pe nesimțite și cu care se 
contopea.

Și după 20 de ani eu scriu că bunicul meu a 
făcut două răzooaie șl a luat parte la con
struirea a două importante căi de comunicație 
ale țării, și o fac cu convingerea că dacă ar 
trăi i-ar face plăcere deși la fel de bine s-ar 
putea să nu-1 pese pentru simplul motiv că 
nici eu n-am fost in stare să ajung pină la 
Micăsasa.

Cornel Nistorescu

Pecețile sint clare
Oriunde ne-or sta pasul, oricit ar fi zăgaz, 
le-om birui, căci timpla respinge-un gind 

perfid.
Ne scriem cu sudoare pe-Apel acele nume 
pe care Pace sună și orice minți deschid.

E-atit de scump cuvintul, baladele curg toate 
câtre-un trecut pe care sfințit e ; și-l păstrăm, 
fiindcă ni-i scump pămintul pe care-am văzut 

zorii 
și umbrele livezii sub care-naintăm.

Pecețile sint clare, ne stau pojar pe frunte : 
iubirea brazdei noastre, drapelul tricolor, 
bâtrini ne sint stejarii, prezenți Călugărenii, 
pe care-n imnul zilei il știm doveditor. \

Un steag
din zarea lumii
Ne-alăturdm toți frații, emblemele se-aninâ, 
in miezul faptei crește adincă rădăcina.
Ni-e patria ființă, un limpeziș de zare 
ne crește griu de suflet cu vraja și lumina.

E-o vară cind lăcuste mai pirjolese departe, 
dar noi răminem piatra, izvorul și fintina 
ccre-și măsoară timpul, scriindu-și epopeea 
atit cit ține-un suflet și cit se zbate mina.

Puternic ni-e barajul pe comunista stea 
cit bătucită-i palma ce pietrele le mută, 
neînvinsă stă plămada oricit e munca grea, 
aricit iradiază cimpia-ntr-o volută.

Avem pe fețe jarul, urcind pe-nalte schele 
stăruitor, cind zarea e pură, fără loc, 
■ •intui crește, brațul de purpură apucă 
și muntele să-l mute a doua zi, din loc.

Imi e prea slab condeiul pentra-a turna 
in crezuri 

prezentul, sentimentul tăriei din Cetate.
Cu chipul de lumină in frunte-i comunistul 
și-i simt exomplu-e inimi cum prin poem 

se zbate.

E tot ce țese fapta, e verbul comunist, 
e cintecul vieții ce firii noastre-i place. 
Spre orizont aripa se-ntmde ocrotind 
un steag din sarea lumii pe care scrie Pace I

Așa ne clădim viața 
întreaga lume fierbe spre a-și păstra o poartă 
pe care a implinlal-e in ierburi, lingă ea.
Cerind nu tainuri, piinoa ee iși desfoaie miezul 
spre care se revarsă lumina dintr-o stea.

Așa am fost din cronici, noi inșine sub stele, 
așa ne clădim viața și munco-n adevăr, 
să știm pesle grădină nu groapă de obuze, 
ci ramuri povimita de caidul, roșul măr.

Cu frații mai sub creanga de floare 
ce-șl tresaltă 

cinlarea care arde pa brazda unde-ezist 
incandescent tresare drapelui zilei noastre, 
ducindu-mă inainte spre piscul comunist.

AL Raicu

Patrie 
de imn și flamuri
Patrie de aurore intru mcintarea spiritului 
Rază cu rază te știu adunată-n muguri

ți rodire 
Am deschis izvoarele cintecului ciocirliei 

k Sufletul înfloririi tale - bulgăre de sori
Patrie rourată de proprii-ți ochi și de inima 

mea 
De floarea salcimului ingeresc atinsă 
De purpura amiezilor de fluturii luminii 
De insăși ființa la ce ne există pe toți 
Intr-un tril al dăinuirii 
Patrie de imn și flamuri 
Intru incintarea spiritului tău suntem.

Marea visare
ce luminează primăvara
Cireș in floare de lumină patrie ninsă 

pe suflet 
Cu vrajă de purpură in odorație
Mai liniștit decit aerul seara 
Acest cintec al pomului prieten eu universul 
Invăluie-n azur rodnicia cerului

ți-a pămintului 
Cosmice oglinzi de petale ți fluturi 
Lumi prin care nemuritoare constelații plutesc 
împacă inima mea cu luna de aur a țării 
Topețte-n curcubeie mingiierea de flaut 
Cireț in floare de lumină patrie cucerită de 
Marea visare ce luminează primăvara.

Flacără in neatirnare
Lumina ca o glorie rodețte inimă de floare 
In gura singelui - flacără in neatirnare 
Colț de stea in dragostea de țară 
Lumina ca un vrej din carnea istoriei 
Vuiețte-n începuturi de clipă milenară 
Binecuvintatâ de-o aripă de rouă 
De sămința visării ți-a izbinzii totale
Lumina ca un ochi veghind iubirea de baladă 
Mindria noastră de-a fi stăpini pe vatră 
Și cugetul acestui brav popor
In prospețimi de riuri de codru ți ideal.

Ion Verga Dumitrescu

Scrisoare
Dacă nu voi rămine cu voi la masa crăpată 

de lemn 
mică și rotundă ca o piine adusă in sat 

clandestin 
dacă nu mă voi întoarce pe liniște sau pe 

furtună 
dacă nu voi fi asemenea vouă la chip și la 

suflet 
la tristețe, la veselie, la nuntă ți la priveghi 
la secetă ți la noroc la primenirea dumbrăvii 
la prăvăliră de viscol 
la tăcere ți singurătate la amenințarea 
unor păsări eu pliscuri nesățioase 
la soborul cel tainic al bătrinilor

dacă nu voi rămine al vostru și luni ți 
miereuri 

și simbătă cind bintuie trei ceasuri rele șl pe 
sub 

case șarpele umblă eu steaua lui fereeată 
dacă duminică nu voi urca pe dealul cel mare 
acolo unde ceilalți păstrează inchisâ comoara 
pe care binevoitori atiția vecini au cercat să 

o smulgă 
dacă nu voi plinge plinsul vostru dacă nu mă 

voi contamina 
de risul copiilor care ies in cimp să culeagă 

sfeclă ți-l 
udă ploaia pină la piele ți ei nu au profesor 

de pian 
iar unii incă n-au urcat pină azi intr-un 

tramvai 
fie ți tras de cai

dacă nu voi închipui ca odinioară cu degetele 
mele 

un fluier din creanga de răchită
dacă voi uita că pe aici a fost un drum de 

care 
ți dincoace o vie peste care zac grămădite 

fiarele 
fostelor pluguri
dacă uit să-mi sece privirea dacă dorm 
să-mi cadă nourul greu peste trup mă fringă 

sabia ploii 
dacă m-am rupt dacă mă rup dacă nu știu 
ce-i ocela un borș cu leuțtean sorbit In 

grabă pe cimp 
vara lingă un mușuroi de furnici

dacă uit cum arde in rază floarea de rapiță 
cind e de coasă trifoiul ințelepciunea păsării 
cu ochiul mereu căutind vechiul părelnicul 

aerianul cuib 
dinții știrbi ai porumbului imi intră in carne 
ci, iată, aici pe maidanul unde cițiva 

neastimpărați 
băieți bateam o minge de cirpă imi iese in 

cale 
căminul cultural in care cu căciulile pe cap 
nații inchină in sănătatea mirelui ți a miresei 
ți a nuntaților navetiști — nici țărani nid 

orășeni

eu insumi am solicitat un lot In folosință 
ii voi ara eu unghia eu penița 
țin să semăn metafore ți lacrimi și gindurf 
ți un grăunte de aur pe care-l moștenesc — 

nedeclarat — 
de la tata ți el de la bunicul ți tot ața in 

vecii vecilor 
dacă uit fâgâduiala aceasta 
atunci socotiți-mă fiul rătăcitor
ți țtergeți-mi numele din toate pomelnicele 

satului I

George Chirilă

Justin Năstase : „Rod**

La Blaga
Din lacrima tăcerii, 
la curțile dorului 
mirabila sămința 
zămislea

in marea-i trecere 
poemele luminii 
intru cinstirea

de-a pururi 
a SPAȚIULUI MIORITIC

George Sânpetrean

^plastică^

V pI Sticla
și imaginația

Ultima expoziție personală a Iul Dan 
Băncilă a fost organizată în 1975, tot 
la Galeriile Simeza, în acel moment 
artistul se afla deja în atenția comen
tatorilor interesați de artele decorati- 

* ve, care, pe bună dreptate, remarca
seră in el (inclusiv subsemnatul) un 
artist cu mari resurse Imaginative, In
tr-un moment, la mijlocul anilor ’70, 
cind se părea că in artele decorative 
își face tot mal mult loc utilitarul șl 
că artistul se transformă treptat-trep- 
tat intr-un designer înrobit exigențe
lor producției industriale. Dan Bănci- 
lă încerca să se mențină cu „obiecte- 
le“ sale in sfera tradițională a înțele
gerii artei ca activitate în cadrui că
reia se elaborează produsul cu valoare 
de unicat Cine cunoaște tehnica de 
lucru a sticlarului știe Că acest lucru 
este posibil : cu condiția insă că pro
dusul artistic să fie gindit de fiecare 
dată diferențiat în funcție de condiții 
spațiale și ambientale variabile. Intr-o 
activitate cu un grad înalt de repettti- 
vitate, cum este aceea a sticlarului. • 
produce unicate înseamnă a încerca 
să te apropii de o concepție de reali

zare proprie mai mult unor arte pre
cum sculptura sau pictura. Dan Băn- 
cilă a ales o soluție de mijloc. Fiind 
probabil conștient de faptul că volu
mul enorm al producției sticlarului li
mitează posibilitatea originalizăril fie
cărei opere în parte și-a gîndit lucră
rile, tocmai pentru a păstra posibili
tatea atribuirii de identitate formală' 
fiecăreia, sub formă de cicluri In ca
drul cărora posibilitatea variației este 
deschisă. In felul acesta, lucrarea in
tegrată intr-un ciclu, cit și ciclul ca 
atare, se prezintă ca rezultat al unei 
idei artistice care își subordonează 
scopul utilitar și nu ca rezultatul unei 
idei despre utilitate care iși subordo
nează mijlocul plastic.

Expoziția de Ia Simeza este, după 
opinia mea, sub aspectuls concepției 
artistice a autorului. Importantă. A- 
proape că face să treacă pe planul se
cund calitatea ca atare a lucrărilor 
luate în parte. Folosesc aicî termenul 
lucrări deoarece mi se pare a fi mal 
apropiat semantic de ideea de înfăp
tuire artistică, de operă, și ceva mai

departe de ideea de produs, adică de 
obiect, utilitar cu conotatii artistice. 
Este importantă, deci, pentru că pune 
în chip personal problema raportului 
între artă și industrie, prin încă se 
mai înțelege serializare tn acel impor
tant sector al artelor decorative unde 
sticla este protagonistă. Dan Băncilă 
optează clar pentru o imagine a crea
torului ca artizan, unde mentalitatea 
manufacturieră este rodul experienței 
artistice. Nu mai este cazul să spun 
că in condițiile în care pe plan mon
dial această tendință pare a tinde să 
fie chiar de perspectivă, opțiunea lui 
Dan Băncilă se propună ca model ți 
pentru alții.

Pe planul strict al realizării artisti
ce expoziția este o înaintare. Citeva 
obsesii predominante — aceea a flo
ralului, a tranzitivității culorilor, a ge
nezei fiecărei forme dintr-o conjunc
ție erotică originară — dau unitate 
stilistică unui ansamblu unde imagi
nația este tot timpul la ea acasă. Tem
perată insă de înțelegerea rostului fie
cărei forme ca prezență complementa
ră prezenței omului în ambient închis, 
unde mineralul anorganicul trebuie 
să asimileze căldura vieții.

Nu obișnuiesc să-mi îndemn cititorii 
să viziteze expozițiile despre care 
scriu. O fac de data aceasita : este o 
manifestare de excepție.

Grigore Arbore

muzică

Recital de violă
Un recital de violă este semn sigur 

al unei stagiuni muzicale complete, 
diversificate. Iar un program de .mu
zică a secolului XX adaugă stagiunii 
Filarmonicii acea amprentă de matu
ritate. oferind actualității muzicale o 
binemeritată pagină plină. Astfel pri
vit. recitalul violonistului Stefan 
Gheorghiu, laureat al concursurilor de 
la Markneukirchen și Evian, apare ea 
exemplu de structurare inteligentă a 
programului : in prima parte am as
cultat clasici ai secolului XX (citeva 
piese foarte rar cintate), in a doua, 
pagini contemporane românești. Bine
înțeles, interpretarea se colorează In 
funcție de repertoriu. în Konzertstuck 
de Enescu. in „Laohrymae**,  Reflecții 
la un cintec de Dowland de Britten, 
interesant puse in valoare au fost di
ferențierile dinamice intre punctele 
de minim și maxim. Această inter
pretare naște direct expresivitate, fapt 
transmis insă nu dlntr-odată. brut, ci 
mijlocit printr-o întreagă gamă de 
nuanțe. diferențiate nu numai duoă 
criterii de intensitate ci și prin căldu
ra timbrului, calitatea și justețea fra
zării. 5i intr-adevăr. amplitudinea 
largă a melodicii, și „justețea**  dia
logului cu pianul (subtil-retrasă in
terpretarea lui Iosif Ion Prunner) 
sint semnele unui violist stăpîn pe

resursele 6ale. întrebuințate judicios, 
cu măsură și in funcție de context Că 
este așa a confirmat-o și interpreta
rea Sonatei de Hindemith, a Sonatei 
de Șostakovici. ridicînd cu totul alte 
probleme (de regăsit și în trei exce
lente lucrări românești : Refracția 
poesls de Horia Șurianu. Dialog® pen
tru flaut șt violă de Violeta Dinescu 
și Sonata pentru două viole de Myri- 
am Marbă). Interesant e de observat 

'că nu se naște in interpretare acea 
impresie de adecvare la un anumit 
repertoriu in detrimentul altor piese. 
Aceasta nu apare neapărat sub formă 
de complexitate interpretativă ; cred 
că Ștefan Gheorghiu cîntă firesc lu
crări felurite, firesc chiar si în piese 
aparent mai neconformiste (Poem 
concertant pentru vidă și percuție de 
Radu Negreanu) pentru că se apro
pie. fără prejudecăți de orice natură, 
de repertoriul cercetat (în recital, 
apropiere „însoțită**  de valoroși cola
boratori : Matei Corvin, Vasile Graj- 
dianu. Octavian Rădoi. Viorica Ciuri- 
lă. Eugen Gheorghe. George Pane). 
Bineînțeles, muzica nouă cere o edu
cație specială in această direcție, insă 
la Ștefan Gheorghiu, interpret cu per
spective certe, aceasta se completează 
nu atit prin perseverentă unispecia- 
lizare cit prin adaosul convingă

tor de muzicalitate, chiar și în piese 
unde aceasta e mai puțin de presu
pus. Astfel privit. Ștefan Gheorghiu 
e un violonist complet, avînd elemen
tele necesare (in muzica nouă avind 
toate elementele) pentru a progresa 
temeinic sl interesant dincolo de ni
velul remarcabil, demonstrat in re
cital.

Semnalăm aici o excelentă Iniția
tivă a Televiziunii. Micul dicționar 
de operă și balet, avind o „sănătoasă**  
continuitate în cuprinsul unor tipare 
ferme, suficient de elastice și func
ționale însă pentru a atrage si păstra 
privitorii (redactori Santuzza Dinescu. 
Marga Huss-Crăciun. Luminița Con- 
stantineșcu. Marcela Pooescu). Alter
nanta prezentare accesibilă și vioaie 
in același timp — exemplu, sumarul 
variat. respectlnd unele repere de 
continuitate, prezentarea unor sec
vențe remarcabile (filme cu partici
pări renumite sau exemplificarea 
nudă, directă, la lucru — excelentă 
acea emisiune unde Ileana Iliescu de
montează concret tainele baletului 
pentru a arăta arhitectura de amă
nunt a spectacolului, sprijinită pe lu
crul asiduu al detaliului), invitarea 
unor colaboratori prestigioși — aces
tea sint tot atitea atribute care fac ca 
Micul dicționar să devină o emisiune 
urmărită si asteotată cu interes, o 
emisiune de primă importantă ne mi
cul ecran. Felicitări realizatorilor 1

Viorel Crețu
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CRONICA EDIȚIILOR

Un mare
filoromân <»

0 istorie în imagini 
a literaturii române

sa

spune 
filoro- 
viitor, 
ani de 
consa-

deschisă, fi publicat 
Andrei Veres și încă mulți alții care tre- 
binemerite din partea spiritualității ro- 
(francezi, ruși, italieni, sîrbi, nemți etc.,

Seria de Documente literare a Editurii 
Minerva continuă să ne procure sur
prize si satisfacții dintre cele mai 
nobile. Cine citește cele vreo citeva 

zeci de masive tomuri apărute deja — fie co
respondență, fie acte etc. — nu poate să nu aducă 
elogiul său casei respective de editură și im
plicit unor avizați și sirguincioși editori precum 
Rodica Rotaru, Iordan Datcu, Maria Simionescu 
ș.a.

Am mai scris despre unele din cărțile acestei 
/colecții pe cit ne-am priceput, dar trebuie 
recunoaștem că am rămas și cu multe datorii. 
Iată, astăzi, ni se îmbie prilejul de a 
citeva cuvinte de bine despre un mare 
mân : JAN URBAN JARN1K. Abia anul 
la 12 ianuarie, se vor împlini cincizeci de 
la moartea acestui savant străin care a 
crat atit de multe eforturi culturii românești și 
prieteniei dintre popoarele român și ceh. Deci 
prilejul nu e unul festiv, ci unul spontan al con
științei noastre de... cronicar al edițiilor. In ade
văr, în trei cărți apărute în seria menționată 
mai sus apare numele lui Jan Urban Jarnik : 
Scrisori către Artur Gorovei, ediție îngrijită și 
introducere de Maria Luiza Ungureanu (1970) ; 
Scrisori către Ioan Bianu, ediție și note de Ma- 
rieta Croicu și Petre Croicu (vol II. 1975) ; și 
Jan Urban Jarnik. Corespondență, ediție îngriji
tă și studiu introductiv de Tr. Ionescu-Nișcov 
(1980). în prima carte avem 28 de scrisori. în a 
doua 51. iar in a treia — partea leului — citeva 
sute.

Tr. Ionescu-Nișcov nu a reprodus în culegerea 
sa scrisorile publicate de Maria Luiza Ungurea
nu și nici pe cele publicate de Marieta și Petre 
Croicu. De asemenea, — ne avertizează în Notă 
la ediție — nu a reprodus nici scrisorile publi
cate de E. Toroutiu și Gh. Cardaș in Studii și 
documente (I. IV, VI. VII, IX). ca și altele pu
blicate. intermitent. în reviste. Corespondența 
acestui ceh atit de îndrăgostit de cultura română 
este mult mai întinsă și ea se cuvine publicată 
integral și mai ales credem că Editura Minerva 
și-ar face o deosebită onoare dacă ar inaugura 
o serie completă de OPERE (din care foarte 
multe sint despre români și cultura lor) din 
acest împătimit de dorul românesc. Va putea, 
în aceeași colecție odată 
ungurul 
buie să 
mânești 
etc.).

în contextul acesta, credem că Editura știin
țifică și enciclopedică ar putea pune în lucru 
„un dicționar al celor care s-au preocupat in 
decursul istoriei de meleagurile și oamenii de 
pe arcul Carpaților" (titlu provizoriu, căci văd in 
acest dicționar și pe Herodot, cel dătător de sea
mă despre daci dar și pe Sultzer, bunăoară, cel 
care credea că o comunitate poate fi stîrpită de 
o născocire de biblioteconoman). Un Dicționar 
curat, fără patimi ci cu știință, fără zvonuri ci 
reieșit din conștiință.. Români n-au a se teme 
de istoria lor (numai în citeva prilejuri și atunci 
luați de vălătugul marilor imperii revolute au 
dat lupte dincolo de granițele lor naturale, alt
minteri. cum pune Eminescu in gura lui Mircea, 
și-au apărat .'.sărăcia, și nevoile și NEAMUL" 
(subl. mea). Dar voiam să vă spun citeva cu
vinte despre un mare filoromân — Jan Urban 
Jarnik. Așa că iată o scurtă bibliografie a sa, 
compilată de pe unde am putut, (are articol și 
in Mtc Dicționar Enciclopedic ! alții din aceeași 
samă cu el — n-au !). Poate că în ianuarie vii
tor il vom celebra precum se cuvine !...

Jan Urban Jarnik s-a născut la 25 mai 1948. 
A făcut studii de filologie romanică la universi
tățile din Viena și Paris. în 1879 își susține exa
menul de „abilitare" ca docent pentru limba ro
mână cu teza Importanța limbii române pentru 
studiul limbilor romanice. A colaborat la foarte 
multe reviste străine și române (printre acestea 
din.urmg,: .Cqnvgrbiti literare, Gazeta Transu- 

nesc (vreo două sute de titluri). Este, după cite 
se cunoaște, editorul împreună cu Andrei Birsea- 
nu al colecției prepozitului blăjan Ion Micu Mol- 
dovanu. Doine și strigături din Ardeal (două 
volume, 1885). Jarnik a făcut cinci călătorii in 
țara noastră, luînd contact cu aproape toate per
sonalitățile epocii.' A asistat și la cenaclul de 
miercuri din casa lui Maiorescu unde l-a cunos
cut pe Eminescu. Este primul profesor care in
troduce la o universitate străină ca limbă de 
predare, româna (1879). Totodată este primul 
străin căruia i se conferă, la propunerea Iui 
Odobescu. titlul de membru corespondent al A- 
cademiei Române (1879). în anul 1911, participă 
la Blaj la ședințele „Astrei", unde îi va cunoaș
te pe Iorga. Coșbuc, Goga și are prilejul de a-l 
vedea pe Aurel Vlaicu ridieîndu-se în văzduh 
de Pe „Cîmpia libertății". Introduce în propria 
sa familie ca limbă de conversație româna, de
altfel fiul său. Hertvik, va deveni tot profesor 
de filologie romanică și va consacra limbii ro
mâne citeva studii, iar amîndoi sint autorii volu
mului Relațiile romăno-cehoslovace din trecut 
și viitor (București. 1919).

în timpul primului război mondial - vizitează 
lazaretele din Praga și împrejurimi unde se gă
seau soldați ardeleni. Gazeta Transilvaniei scria, 
între altele : „eruditul profesor ma> găsește timp 
să viziteze zilnic și pe răniții noștri din Praga, 
mingiindu-i ca un adevărat părinte, citindu-le 
scrisorile sos te de acasă. făc!ndu-le distracții și 
indemnindu-i să invețe scrisul românesc și să 
iubească neamul...".

La propunerea lui Dimitrie Onciul devine 
membru de onoare al Academiei Române (1919). 
în răspunsul de mulțumire declară : „C’t voi trăi 
o să-mi jertfesc. întrucît mă va îngădui vîrsta 
mea cea înaintată, toate puterile unui lucru care 
este deopotrivă scump tuturora : studiul acestei 
limbi, totodată atit de dulce și atit de viguroasă, 
care se cheamă limba română".

La moartea sa apar‘în ziarele și revistele ro
mânești 33 de necrologuri. în foiletonul viitor 
vom spicui din scrisorile acestui mare prieten 
al românilor.

Ghcorghe Suciu
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. n aceeași seară, după ce Simion Still 
il descoperise intimplător, grefierul fu 

depus la morgă. A doua zi procurorul 
a găsit intr-unui din sertarele bibliote

cii testamentul grefierului in care se specifica 
voința aceluia ca toate bunurile ce-i aparțineau 
să rămină tinerei Nora, iar rămășițele sale să 
fie înhumate fără preot, deoarece „toată viața 
am fost ateu", stătea scris. Astfel că a treia zi 
la cimitirul Bunavestire in jurul gropii grefieru
lui nu se aflau decit cei patru haidamaci, schin
giuitorii iubitului Norei și Simion Still care le-a 
ținut o cuvântare, vorbitorul subliniind mereu că 
„nu ne vom supune terorii, iar viața noastră va 
merge înainte cu atit mai mult cu cit sunt sigur 
că toți criminalii vor fi prinși pină la urmă", 
cuvint după care unul dintre ascultători a în
cercat să aplaude, insă a fost oprit tocmai la 
timp (cu un dos de palmă peste gură) de către 
unul din amicii săi. „Să ne întoarcem la casele 
noastre cu hotărirea de a fi mai vigilenți decit 
pină acum !“ și-a încheiat Still cuvintarea. Cei
lalți aruncară cite un bulgăre de pămint peste 
sicriul grefierului apoi plecară cu totul schimbați 
sufletește și cu teama în suflet de ceea ce putea 
să li se intimple fiecăruia de atunci inainte.

+
Maciste trăsese măsuța joasă și rotundă a lui 

Gherman aproape de fotoliul de lingă sobă și se 
apucase 
zeci de 
imediat 
oamenii
Gherman), cit și oamenii a incă patru instituții 
interesate mișunau pur și simplu pe lingă fe
reastra casei lui Gherman, avind misiunea de a-l 
poza pe Maciste in orice situație s-ar fi aflat și 
i-.d’osebi in clipele cind s-ar fi metamorfozat. 
Zeci și zeci de blitzuri fulgerau zi și noapte,

cu mult curaj să răsfoiască cele două- 
tomuri din Brockhausenziklopadie. Dar 
după constatarea morții grefierului, atit 

maiorului (care cerceta dispariția lui

i

contemporane

I

J

loan Dimitrie Suciu

lon Lâncranjan. Ge«rge Ivațeu si Virgil Teudoreaea tn timpul lucrâiilor Secțiunii pentru 
crea|ta literari, activitatea literar-editoriall si munca eu cartea din cadrul celui de al doilea 
Congres al educației politice și cununi socialiste.

u regret am aflat ile 
viață a istoricului loan

Văzută c*2
Ion CuctJ

Secvență de la simpozionul „Oamenii de cultură și pacea- desfășurat la Tirgoviste sub 
auspiciile Uniunii Scriitorilor din R-.S. România in colaborare cu Uniunea Compozitorilor, 
Uniunea Artiștilor Plastici, Asociația oamenilor de teatru și muzică și Asociația cineaștilor.

încetarea din 
Dimitrie Su

ciu. personalitate de seamă a științei 
istorice românești, pasionat și com- 

coordonator al cercetărilor efectuate 
trecutului bănățean. Citeva date bio- 
ar fi in măsură să contureze figura

i

petent 
asupra 
grafice 
cercetătorului și profesorului. S-a născut la 3 
august 1917 la Lugoj. A urmat studiile primare 
la Lugoj, secundare Ia Timișoara și București, 
Iar pe acelea universitare la București. In anul 
1943 devenise doctor in litere și filosofie, in 
același an fiind numit asistent și șef de lucrări 
la Institutul de istorie națională din București, 
unde a funcționat pină in 1948. Ca urmare a 
contribuțiilor sale in domeniul istoriei și isto
riografiei, ca rezultat al interesului pentru 
a'rtă și cultură, în 1947 a fost 
general pe lingă Comisia 
rice. Din anul 1964 a 
științific principal la 
din Capitală.

Specialist in Istoria 
cercetătorul 
tor lucrări 
terară și istorică.

rezultat al interesului
numit Inspector 

monumentelor isto- 
funcționat ca cercetător 

Institutul „N. Iorga"

și literatura Banatului, 
a fost autorul mai mul-I.D. Suciu 

deopotrivă apreciate de critica li- 
Preocupările științifice ale

luminind capul monumental și pasiunea de citi
tor ale lui Maciste, ba in a treia săptămînă de 
la moartea grefierului in gura străzii Salvării fu 
adus un grup electrogen și o întreagă echipă 
de filmare. Lui Maciste părea să nici nu-i pese 
de zbaterea atitor fotografi și cineaști, dar odată 
cu sosirea ultimei echipe el părăsi frumoasa 
enciclopedie, ieși fulgerător din casă și se agăță 
cu putere de umerii Norei, pe care'o convinse 
ușor să-i țină de urit la Gherman acasă. întrea
gă strada Salvării se umplu de un vacarm de 
nedescris atunci cind operatorii le comunicară 
celorlalți că Maciste a pus picup-ul in funcție și 
că dansează cu domnișoara din vecini intr-un 
fel foarte omenesc. Maiorul care era pe aproape 
ordonă ca dansul marelui Maciste să se filmeze 
in întregime, oricit ar dura. La ora cind tatăl 
Norei se întorcea in acea seară acasă, cu toate că 
a insistat mult să fie lăsat să-și ia fata din casa 
lui Gherman, agest lucru nu i-a fost permis, 
astfel c-a trebuit să stea la fereastra sufrageriei 
pină tirziu in noapte cind Nora și Maciste plicti
siți de dans veneau spre vilă iar cineaștii in 
urma .lor vorbeau cu entuziasm despre cel mai 
fantastic film ce l-au făcut in viața lor. Sd ve
dem, să vedem la developare, spuse cel ce părea 
sd comande toate filmările.

Cind Maciste se întoarse la casa lui Gherman, 
mica măsuță era încărcată de sticle și bucate 
iar Ion și Vasile erau intr-o vervă rară ; amin- 
doi se ridicară in picioare și-l felicitară pe prie
tenul lor pentru interesul pe care i-l arătau 
atiția „artiști” drept pentru care — după ce bău 
și el vreo două pahare — Maciste adormi ca o 
piatră pe fotoliul său.

Gheorghe Pituț

materiale și 
in contextul
epocii medii

istoricului datează din prima jumătate a seco
lului, atunci cind, student fiind, beneficiase de 
prețioasele indrumări ale savantului Nicolae 
Iorga. Dealtminteri ele fuseseră materializate 
in valoroase studii și cărți. Profesorul I.D. 
Suciu și-a intemeiat lucrările pe un vast ma
terial arhivistic puțin sau deloc folosit in cer
cetări precedente, reușind astfel să releve as
pecte de înaltă semnificație istorică din lupta 
de eliberare națională a românilor bănățeni, 
din evoluția gindirii istorice bănățene ori din 
valențele spirituale a unora din cărturarii de 
frunte ai Banatului și Transilvaniei. El și-a 
făcut simțită prezența în literatură. în scrierea 
istoriei prin înțelegerea corespunzătoare a ne
cesităților istoriografiei contemporane româ
nești. Trecutul Banatului a fost insuficient 
cercetat, așadar își aștepta un specialist care 
să-i pătrundă detaliile și să-l sintetizeze la ni
velul unei monografii de o deosebită ținută 
științifică. Un astfel de istoric s-a regăsit in 
persoana profesorului I.D. Suciu. In proiectele 
sale existase dorința de a rescrie o sinteză des
pre trecutul acestui ținut (o parte o și realizase 
chiar), o istorie care să aibă in vedere istoria 
poporului român, precum și a naționalităților 
conlocuitoare de pe aceste meleaguri. Rezulta
tele sale confirmă acest lucru de la prima la 
ultima carte, de la intiiul pină la cel din urmă 
articol. Ele devin cu atit mai merituoase cu 
cit ne învederează aspecte noi, necunoscute, ne 
prezintă „fapte și oameni, instituții și așeză
minte, credințe și datini, realizări 
spirituale, fiecare puse la locul și 
prouriu".

Preocupările pentru cercetarea 
și moderne, a istoriei politice și culturale a Ba
natului s-au concretizat in numeroase articole, 
studii și cărți. Dintre ele amintim : Literatura 
bănățeană de Ia început pină la Unire (1582— 
1918) : Nicolae Țincii Vel’a. Viata și on-ra ; 
Revoluția de Ia 1818—1849 in Banat ; Eftimie 
Murgu. Scrieri (Ed. I.D.S.) ; The Echo in 
România of the U.S.A. Civil War (1860—1865); 
Apuntes romanos de la epoca de la guerra 
mexicana ; Aspecte ale colaborării Partidului 
National Român din Transilvania cu mișcarea 
socialistă ; Runiănen und Serben in der . Re
volution des Jahres 1848 im Banat ; Les Rou- 
mains de l’Empire Austro-Vongrois et la guerre 
franco-pre.ssienne (1870—1871) ; Dimitrie Ți-
chindeal, adepte de la psilosophie des Lu- 
mieres ; Monografia Mitronolci Banatului ; Cate
drala Mitropoliei Banatului ; Unitatea poporu
lui român : Contribuții istorice bănățene ; 
Documente privitoare la istoria Mitropoliei 
naiului (2 vol, in eolab.) etc.

Numeroasele documente și cronici pe 
le-a studiat, lărgind cîmpul cercetărilor 
pra evului mediu și epocii moderne, i-au 
ferit istoricului posibilitatea unei îmbinări or
ganice a tuturor elementelor vieții. Profesorul 
I.D. Suciu a desfășurat o merituoasă activitate 
științifică in timp ce îndrumările sale in ma
terie de istorie a Banatului au constituit ani 
de-a rîndul o garanție a menținerii climatului 
de exigență științifică.

Prin incetarea din viață a istoricului I.D. Su
ciu istoriografia românească pierde unul din 
reprezentanții de prestigiu pe care i-a dat școa
la istorică creată de neîntrecutul Nicolae 
Iorga.

Ba-

care 
asu- 
con-

Victor Neumann

—

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Școala și pacea

a cinsti pe acei care ne-au hrănit min
tea și inima cu cele mai curate in
tenții. este nu numai o recunoștință 
ocazională fată de strădaniile lor. ci 

și o datorie si o răspundere in fata viitorului, 
în mintea lor stă viitorul unui pooor. Ei sint 
cele dinții manuale de umanism, de civism si 
de pace. In climatul in care s-a dezvoltat țara 
noastră, filonul umanist și pacifist îl găsim in 
acea instituție in care slujește cu abnegație 
„personalul invătâtor". cum îi numea Legea in
strucțiunii publice din 1864. pe învățătorii ru- 
gali. pe institutorii orașelor, pe profesorii se
cundari si superiori. Acest termen generic se 
mai păstrează si astăzi si prin numele de în
vățător numim pe toți acei care învață pe 
alții de Ia grădiniță si pină la universitate.

Școala noastră a făcut mari progrese timp de 
un secol. De cind i s-a dat" un statut juridic 
— în 1864 — si pină astăzi ea își îndeplinește 
misiunea cu toată răspunderea ce i se cuvine. 
Să nu uităm că învățătorul Lazăr a reglat tu
nurile „domnului" Tudor în martie 1821. că tot 
învățătorul a fost, de la cel mai mare si pină 
la cel mai mic. in fruntea sau în miezul re
voluției de la 1848. Unii dintre ei au parti
cipat la răscoalele țărănești din 1888. cind în
vățătorul Mihai Timus, din Maia — Ialomița 
de astăzi, a fost purtat în lanțuri pe străzile 
Bucureștiului ca să vadă lumea pe un dascăl 
ateist si instigator la răscoală. Tot asa și la 
1S07, cluburile socialiste de la sate au găsit în 
ei De adevăratii susținători. Au fost si la 1848 
și la 1907 agenti ai revoluției si ai răscoalei. 
Pentru munca sa pe ogorul școlar dascălul Pe- 
trache Poenaru a fost chemat, la 1848. in fața 
comisiei de anchetă pentru că a adus profesori 
români din Transilvania, dascăli care au pro
pagat idei patriotice, iar marele ministru care 
a fost Spiru Haret era cit pe aci să fie trimis 
în judecată pe motivul că scriind „Chestiunea 
țărănească" si sprijinind activitatea extrașco- 
lară a învățătorilor si a profesorilor, ar fi fost 
cel mai vinovat de declanșarea răscoalelor ță
rănești din 1907. Si participarea lor la războ
iul pentru unitatea națională, alături de foștii 
lor școlari, este un fapt recunoscut de toți acei 
care au participat la acest măreț eveniment.

Dascălii noștri de toate gradele au participat 
Ia viata publică punindu-și cunoștințele lor in 
serviciul patriei. Ei ne-au împărtășit ideile mari, 
generoase, ne-au imbarbătat ori de cite ori am 
fost in vreun impas. Și nu există cineva care, 
sub perdeaua conștiinței sale, să nu recunoască 
că acești luminători de minți si de suflete largi 
ne-au îmbogățit mintea cu idei generoase și 
ne-au făcut oameni intregi. spre a fi folositori 
societății. Haret i-a învățat pe dascăli că pa
tria „înseamnă nu numai pâmîntul din care 
scoatem rente. Patria o fac și limba si istoria 
si tradițiile". Urmărit in permanentă de aceas
tă idee avea să scrie intr-un „raport" : „Școala 
primară trebuie să creeze simțul de solidari
tate națională". N-a fost Haret un șovin, ci 
un luptător convins că ridicind masele popu
lare din punct de vedere economic și cultu
ral facem adevăratu' patriotism de care aveam

Revendicarea
fondului propriu (ii)

tradiția, in sensul ei veritabil, adine, 
real, nu acționează niciodată direct, 
prin imitație, asupra noilor opere pe 
cale de realizare, d numai prin inter

mediul selecției pe care o operează in interiorul 
ei momentul inovator. Treptat, pe măsura depă
șirii acestuia, se realizează o sensibilitate spe
cifică, nouă in ansamblul ei. dar mai puțin 
intolerantă privirilor globale asupra tradiției de 
cultură, atit naționale, cit si universale. Accen
tul trece in mod necesar, de la ideea de nou
tate. la aceea de durabilitate. Ceea ce înseam
nă că, intr-o dezvoltare normală, ciclică, nu e 
vorba de o inefcxfere. o Inchlrcire a „tradiției" 
si o revitalizaro- a el prin „inovație", „moder
nitate". ci dimpotrivă, de o reașezare, o limpe
zire a „inovației", dind posibilitatea să se vadă 
în interiorul el spiritul de acțiune al tradiției. 
De la ceea ce șochează ca nou se ajunge în 
med necesar la aprecierea prioritară a ceea ce 
este mai viguros, puternic, comprehensiv. Noua 
schimbare de optică se dovedește a avea un 
efect dintre cele mai pozitive asupra experien
ței inovatoare dobindite recent. îi permite aces
teia selecția si decantarea. Are acum loc reac
ția polemică a noului moment a! ideologiei cul
turale. Drumul spre marile sinteze creatoare 
incene să fie astfel pregătit prin revendicarea 
fondului autohton, al tradiției intr-uri înțeles 
nou al cuvintului. Acest fond autohton presu
pune luminarea unor aspecte necunoscute sau 
neluate în seamă oină atunci ale tradiției, 
oglindirea lor dintr-un unghi cu deosebire nou. 
revoluționar. Această atitudine, apartinind în 
special creatorilor adevărați, înlătură de la sine 
imaginea sclerozată, fixată în formule comode, 
depășite, despre tradiție. Pe de altă parte, fon
dul autohton trebuie văzut si ca o expresie 
sincronică a continuității tradiției în actualita
te : realitățile sociale existente, nivelul de cul
tură și civilizație, moravurile publice si pri
vate. formele instrucției si educației. într-un 
cuvint. tradiția vie. concretizată in viata si nă
zuințele oamenilor.

Dispunerea celor trei momente ciclice evoluti
ve (inovație, fond autohton, operă) în procesul 
devenirii literare și culturale naționale ne mai 
dezvăluie și un alt aspect al problemei. Momen
tul inițial, al inovației, ni se arată a inceoe în
totdeauna cu experimentarea mijloacelor de ex
presie. cu agitarea acestora. în mod obișnuit, 
cu excepții cuvenite, conținuturile scrierilor 
care șochează prin noutatea lor stilistică sint 
incă firave în raport cu fondul real de sensi
bilitate care le dă naștere. Originalitatea lor 
e fără greutate si fără pondere, timpul le aco
peră curind. Blaga arată că stilul poartă si o 
„pecete formală" a cărei ..paternitate e pro
blematică". în perspectiva marilor opere repre
zentative, „originalitățile" momentului inovator 
se pierd deobicei în anonimat. Ele îndeplinesc 
doar funcția de elasticizare a sensibilității, agi
tă ceea ce Blaga numea „conștiința periferia- 
lă“ a matricei stilistice. în albiile căreia se 
topesc intr-un singur tot noile aluviuni. Trep-

’ tat insă, aceeași „conștiință periferială" începe 
să manifeste intoleranta fată de continuarea 
experimentelor formale, solicită noi rigori, obli
gă la concentrarea eforturilor asupra înțelegerii 
Si reflectării noilor conținuturi umane mai 
adinei decit formele care le anunțau. Maiores
cu acuza pe bună dreptate „formele fără fond" 
ale timpului său. în numele „adevărului" si al 
rigorii pe care le dezvăluiau conștiinței critice 
creația noastră populară, putinele elemente cu 
adevărat artistice ale tradiției pașoptiste și. mai 
ales, operele de înaltă valoare ale culturii uni
versale. Eugen Lovinescu, adept în tinerețe al 
unei critici experimentale, concepută după prin
cipiul variației necontenite a impresiei, devine 
mai tirziu riguros, solicită criterii, se „dogma
tizează".

Urmărind mai departe drumul acestora, ob
servăm că. odată depășit momentul ideologic 
al confruntării cu „tradiția", noile valori pe 
cale de constituire preiau asupra lor o parte 
tot mai mare din sarcinile „conștiinței perife- 
riale". Maiorescu socotea pe bună dreptate că, 
pe măsură ce se scrie mai bine, dispare nece
sitatea unei direcții critice „în atac", deci po
lemice. Din domeniul stilului, bătălia trece in 
acela al metaforei, originalitatea formală înce
pe să cedeze locul originalității de fond, adică 
de încărcătură vie a tradiției. Aportul perso
nalităților creatoare devine acum esențial.

Caracterul nesimultan al relației, dispunerea 
Inversă a momentelor evolutive, de la inovație 
la fond autohton, cit și trăsăturile trecerii de 
la agitația stilistică la construcția simbolică se 
dovedesc viabile si la nivel individual. Un 
autor care experimentează tot timpul forme si 
procedee noi. trecind cu dezinvoltură de la 
unele la altele, rămine de fapt un autor fără 
operă. Adevăratul creator odată găsindu-și sti
lul. si-1 adinceste continuu prin operă, iar ope
ra il aduce in mod necesar în albiile unei tra
diții, adică ale matricei stilistice căreia îi apar
ține. Numai prin noile opere de valoare, cu 
un fond autohton bine precizat inconfundabil. 
inovația se asimilează definitiv în matricea 
stilistică a unei culturi, devine tradiție, în sen
sul superior al cuvintului.

Dacă încercăm să sondăm motivația mal pro
fundă a acestei înnoiri stilistice periodice si a 

nevoie la acea dată. Patriotismul în viziunea 
haretiană avea o substanță pacifistă. La con
gresul corpului didactic din iulie 1905, cind 
nu mai era ministru, a rostit cuvintele de 
mai jos care au rămas ce'ebre și care oglin
desc nu numai intențiile lui ci întreaga po
litică a unui popor care a fost obligat de va
lurile istoriei să-și apere cu strășnicie „și ne
voile și neamul". „Ochilor minții mele, subli
nia el cu aproape opt decenii în urmă. Româ
nia viitoare nu se prezintă sub figura unui 
războinic cu coiful pe cap, ci sub aceea a ge
niului păcii și a luminii, propagind limba și 
cultura românească numai farmecul inteligen
tei și geniului nostru national". Cum. in ce 
mod și cu cine 1 „Idealul acesta, mărturisește 
Haret. ii va întrupa invătătorul și pentru aceasta 
speranța tării in el se pune".

După cum ușor se poate vedea, filonul uma
nist si pacifist al tării noastre este clar ex
primat. Un luptător pentru pace a fost si pro
fesorul Nicolae Titulescu. care este comemorat 
astăzi pe toate meridianele lumii.

Fatriotismul si pacifismul nostru nu sînt vor
be de paradă. In el se reflectă istoria si geniul 
românesc. Marele nostru geograf si pedagog, 
Simion Mehedinți, scria si el incă din 1928 : 
„Le deșir de paix du peuple roumain est un 
fait bistorique et ethnographique, non une atti
tude d’Occasion". Și chiar si ceva mai mult, 
ceea ce îl apropie de viziunea zilelor noastre : 
„La Roumanie est urâte â signer un pact de 
non-agression perpetuelle" *).

Aceasta este România de ieri care ca și cea 
de astăzi militează activ si sincer pentru pa
cea lumii. Nici ieri și nici astăzi poporul nostru 
n-a împilat pe nimeni, deși „veacuri triste. în
tunecoase" au trecut peste el. Cu toate res
triștile românul nu si-a pierdut încrederea in 
viitor. Alături de alte ponoare pașnice, ponorul 
nostru este astăzi un arbitru obiectiv, urmă
rind un singur și real scop : pacea intre po
poarele lumii. România întinde o mină cinsti
tă. amicală tuturor acelora care vor pacea cu 
toată răspunderea si sinceritatea. Acest spi
rit pacifist s-a imprimat scolii noastre de mul
tă vreme. Luptind pentru pace școala noastră 
de toate gradele si de oe întreg cuprinsul tă
rii duce o acțiune susținută in spiritul păcii și 
al încrederii intre popoare. Omagiul adus în
vățătorilor neamului constituie astăzi, de ziua 
lor. și o datorie. Poate că este util ca undeva 
in București să se înalte o statuie a acestui 
corp, care întruchipează geniul cultural si pa
cifismul românesc. Avem si alte exemple din 
trecut : statuile aviatorilor și ale personalului sa
nitar. De ce n-ar avea și dascălii — acești fău
ritori de minți si de suflete nobile — o sta
tuie a lor 7 Este o răsplată pentru tot ce au 
făcut pină acum si pentru tot ce vor mai face 
și de acum încolo.

Ioan N. Vlad

>

') S. Mehedinți : „L’ecole et la paix. L'esprit 
pacifique de l’ecole roumaine". Edit. „Cultura 
Națională". București. 1928. p. 59.

retranșării in tradiție. în vederea asimilării 
fondului observăm că această mișcare are o 
legătură indisolubilă cu marea sarcină pe care 
si-a impus-o. în condițiile unei istorii vitrege, 
cultura română modernă, si anume, aceea de 
a-și „arde" etapele evolutive intr-un ritm ac
celerat si. in același timp, de a-și făuri in 
interiorul ei opere de valoare purtînd ampren
tele unui specific aparte trăsăturile fondului 
ei autohton, de neconfundat. în cadrul sincro
nizărilor periodice, protocronia îsi spune in 
mod necesar cuvîntul. Ea există mai întii ca 
pură virtualitate, ca posibi'itate de -orn're a 
unor iwgoRtenite ousre; originale bazate pe un 
fond autohton inconfundabil. Asemenea opere 
devin realități demne de luat în seamă în con
text universal în raport de condiții favorabile, 
de timp si loc și rămîn a fi cercetate in ca
drul lor istoric.

După cele schițate mai sus, credem că ne 
poate apărea mai clar locul obiectiv, necesar, 
pe care se cuvine să-l acordăm disputelor ac
tuale puse sub semnul conflictului dintre tradi
ție si modernitate. Ar fi de dorit ca ele să fie 
mai puțin însoțite de insinuări si epitete desca- 
lificante dintr-o parte sau alta. în treacăt fie 
sous, acestea n-au lipsit însă niciodată nici in 
trecut. Devenind mai conștiente de locul pe 
care îl ocupă in ceea ce Blaga numea drept 
„conștiință periferială" a stilului, asemenea 
discuții ar putea ajuta mai mult la conturarea 
unui drum de urmat, la degajarea valorilor 
reale, profunde, autentice ale literaturii noastre 
actuale, bazate ne fondul adine de probleme si 
realități sociale românești. Este evident că. in 
condițiile actuale, ceea ce trebuie să înțelegem 
prin „modernitate" și „inovație" nu se mai 
pune cu aceeași intensitate ca în deceniul 
1960—1970. Chiar si un campion din ultimul 
timp al modernității ca Alex. Stefănescu este 
nevoit să recunoască faptul că „analiza stărilor 
sufletești obscure", simțul „ludic". „fantezia", 
„umorul", „jocul" — toate apartinind „spiritu
lui european" — „incen să fie considerate do
vezi de frivolitate". Intr-adevăr, experimentul 
in poezie, proză, dramaturgie se arată a ceda 
locul unor căutări mai profunde oe linia ade
vărurilor umane ale comunicărilor artistice 
inspirate din realitățile noastre sociale.

în poezie este re’ativ u.șor de observat o pre
ocupare mai 4 pentru structurarea din
inleriot a metafo . împotriva tendințelor alea
torii ale limbajului poetic. Evoluția unor poeți 
ca Nichita Stănescu, loan Alexandru. Ion 
Gheorghe. Adrian Păunescu. ș.a. ni se arată 
semnificativă pe linia adîncini fondului autoh
ton. Această adincire se petrece în cadrul mo
mentului initial inovator al propriei lor creații, 
incit orice acuzații de „neodogmatism". „con
formism". „proletcultism", care li se aduc, sînt 
cu totul lipsite de fundament, de justificare. 
Semnificativă ni se pare si evoluția în dome
niul prozei, unde literatura noastră actuală a 
beneficiat. încă inainte de lansarea momentului 
inovator, de două mari personalități creatoare 
cu un stil nou. dar bine fixate în albiile unor 
tradiții viguroase ale realităților noastre națio
nale. Este vorba de Marin Preda si Eugen Bar
bu, care prin Morometii (1955) și Groapa (1957), 
au jalonat întreaga dezvoltare a romanului ro
mânesc contemporan. Lor li s-au adăugat. în 
cadrul unei evoluții puternic agitate de expe
rimente artistice, noile generații de prozatori 
in frunte cu D. R. Popescu. Fănus Neagu. Al. 
Ivasiuc. Augustin Buzura. Nicolae Breban. Paul 
Anghel ș.a. în critica literară observăm că se 
folosește din ce în ce mai nutin termenul de 
„critică creatoare", de fapt experimentală, iar 
atitudinile impresioniste de ultimă oră tind să 
cedeze locul unor priviri mai închegate mai 
comprehensive fată de semnificațiile profunde 
ale fenomenului literar. Critici formați în ulti
mele decenii scriu nu numai despre Kafka, Joyce, 
Borges, Urmuz etc., ci și despre Ion Neculce, 
folclor, Cervantes, specificul literar al secolului 
XVIII etc.

Trecerea de la momentul inovator la asimi
larea creatoare a tradiției nu se face ușor si 
de la sine, ci printr-o luptă adeseori îndî-'>tă 
în cadrul a ceea ce am numit conștiința oeri- 
ferială a stilului. în aceste condiții ro'u' criti
cii literare creste mult, ca aspect ideologic ne
cesar. cu preocupări analitice, da- mai ales 
sintetice, aiutînd la degajarea valori'o-, pregă
tind cadrul teoretic in care să se afirme aces
tea. Ea poate influenta pozitiv, in cunoștință 
de cauză (dar si negativ), ezitările în depășirea 
momentului experimentalist, trecerile prematu
re pe pozițiile unui tradiționalism adeseori în
țeles într-un mod facil, neasimi’at profund de 
către inovație.

Sincronizare si creație printr-un. moment o- 
biectiv actual al revendicării fondului autohton, 
sub semnul unui nrotocronism potential produc
tiv, mereu încrezător in cuvintele cronicarului 
că „nasc si la Moldova oameni" — iată drumul 
pe care-1 credem posibil si necesar să-1 urmăm 
în cadrul unui ciclu stilistic evolutiv care nu 
s-a încheiat incă.

Dumitru Bălăeț
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VICTORIA : Sînt vizibile ace
leași aptitudini și tendințe, dar, 
din păcate, stilul telegrafic și 
formulele evazive, ambigue, fac 
textul aproape de neințeles.

EMIL : Surprinzător de slabe, 
lucru manual, neinspirat. Ceva, 
in „Echilibru".

IONEL SIRGHEA : încercări 
mai degrabă modeste, deși, 
uneori, se ivesc și niște semne 
de poezie, încă vagi, neconclu
dente („Societatea de consum", 
„Autocritică'1).

EUGEN TANASE : Lucruri 
de inceput, încă stmgace, șovăi
toare, dar nu lipsite de unele 
indicii favorabile, continuați și 
țineți-ne la curent (Mulțumiri 
amabilului „intermediar").

V. ADDEL : Cea mai reușită 
ni s-a părut „Scriu". In celelal
te, se resimte Încă graba, impro
vizația facilă, „printre picături".

O. NIMIGEAN : N-au apărut 
încă progresele așteptate. Dim
potrivă, tonusul liric pare in scă
dere, în favoarea compunerii 
programatice, deliberative, reci, 
uscate, neinspirate. Paginile mai 
aproape de poezie glut relativ 
puține : „Ultimul mohican", 
„Grădinar la marginea Saharei", 
„Camera mi s-a mulat", „Decla
rație", „Dragoste", „Haiku", 
„Ceas cu busolă". Pe viitor, nu 
ne mai trimiteți caiete întregi, 
ci numai paginile cane vi se par 
mai bune (10—15).

A.A. : Cîteva pagini care con
firmă unele aptitudini, printre 
care, mai ales „Cîntec pentru 
ridicatul pietrei", „Cîntec rămas 
la bord".

r OPTIMUS ! Pare să fie mai 
bine, în general, mai ales în pri
mul plic („Tenacitate". „M.M.".

„Vis", „Om concret").
L. MAGARIN : încă nu e 

ceea ce trebuie, dar, față de 
manuscrisele anterioare, e vorba, 
fără doar și poate, de un progres 
(ca, de pildă, in „Rugă").

GH. DUMITRESCU : Nu sînt 
noutăți semnificative. Lucrurile 
stau încă mai aproape de con
fecția artizanală decit de poezie, 
deși o undă lirică se face sim
țită pe alocuri (ca în „Cine sea
mănă vint", „Ca-ntr-o oglindă", 
„Dragoste").

W. KRAMPS : Doar „La oaza 
visată", cele doua hancu-url, 
poate și „loan rn pustie" și, 
eventual, „Spre Euforlda".

Prof. P. V. DUMITRU î Aveți 
dreptate, e vorba de un talent 
precoce (dacă paginile i se da- 
toresc în mod exclusiv..,). Cele 
mai bune lucruri par a fi : 
„Stare de grație", „Marină" II, 
„Eu", „Rădăcini", „Ațipire cu 
cartea", „Gîza și statuia". Să 
sperăm că „ațipirea cu oartea" 
nu se va întimpla și In ce pri
vește școala și lecturile viitoa
re. (în acest sens, firește, ochiul 
dv. profesional, nu ne îndoim, 
va rămîne deschis...). Vă mulțu
mim pentru binevoitoarea inter
venție.

I. V. PERIAM : Sinteți destul 
de departe de cele mai bune 
pagini de odinioară. (Ceva, in 
„Sărbătoare", „Anunț", „Toam
na").

MARIA : Ne-ați mai trimis o 
dată acest text.

D. LUPU ! Din nou, lucruri 
încîlcite, confuze, uscate, lipsite 
de freamăt (inclusiv „Manole", 
din care nu se înțelege ni
mic !...). Ceva mai curată și mai 
clară, „Clauză".

E. CHELARU : Nici o schim
bare, același galop superficial 
din cane nu se pot ivi lucruri 
serioase (printre altele, o uriașă 
performanță de gust și subtili
tate : privighetoarea văzută ca 
„turboreactor cu suflet"... afe
rim !...). Ceva (destul de firav), 
în „Teamă", „Deșteptare".

Maria Bălan, George Călin, 
Daniela Străinu. M. Arbore, I. 
Uralia, Constantin Alexe, Diana 
Popa, Lucreția Pan. Florea loan, 
Petre Pirvulescu, Barbu I. Horea, 
Valentin Cioacă, George Turtu- 
reanu, Alecu Pândele. Marin 
Stroia, Jean Manolescu, Nicolae 
Diaconii, Vasile Horobea, Miilea 
Radovici, Manole Romcea, Dlda 
Bubulac, Anton Aehlmescu, Ște
fan Iotici, Aurel Hăntea, Dumi
tru Simionescu, Valeriu Trofin, 
Petre Dușcă, Ion Alecu, Panait 
Volbură, Ioana Arc, Alina Bobu, 
Fane Delacring, Ștefan Liubole- 
viei, Luca Vernescu, Anton 
Bică, David Moțoc, Kuki Nedel- 
cu, Zina Popescu, Gigi Delior- 
man, Puși Bărbulescu, Dem. 
Parascliivescu : încercări de ni
vel modest.

George Corobea, E. D. Naen, 
Laurențiu Budău, Mihai Cotufiu. 
Decebal Alexandru Seul, George 
de Vede, C.S.B., P. Soporan, An
ton Adămuț, Romelia Barbu, 
Vasile Dumitru, F. Sadic, Coca 
Cătălin, Nino Lucian, M. R. 
Limbășanu, Sandu Pralea, Lu- 
crețiu Hristea, Marin Popa, Du
mitru Trașcă, Dumitru Bucur, 
Dan Mateescu, Constantin Na- 
che, Gh. Farcaș, Viorel Dumbra
vă : Nimic nou !

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se îna

poiază.
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Elemente
Unii dau dreptate apei,
Alții focului
Și alții aerului.
Tata și-a dorit mai intîi
O fîntina in curte 
(Zicea el - să-l apere 
De foc și de arșiță) 
Dar a săpat-o 
Tirziu,
Cind era deja pirjolit.
Despre aer
Nu l-am auzit vorbind
Niciodată
Pină in clipa morții. 
Atunci a cerut 
Să-i deschidem ferestrele.

ION VLASIA

Trofeu
Arăt tuturor aripile 
pierdute de lear 
insă nimeni nu-mi dă crezare 
cit timp genunchii mei sint in pulbere 
cit trebuința cărnii se leagă de stincă 
nu-i nevoie să zbori 
ca să-ți primești pedeapsa

COSTIN GRIOORAȘ

Cite ceva.,.
Cite ceva lăsăm pe unde trecem, 
ne scade strălucirea de pe nimb, 
dar luăm cu noi mai multă-nțelepciune 
ca niște bani ce i-am primi in schimb.

Descreștem Ici, colo ne rotunjim, 
spațiul interior se face tat mai vast, 
umblăm prin depărtări ca pe oceane, 
cu sufletul purificat ș. cast.

Ne pare rău că viața-ncet descrește, 
ne bucurăm că tot mai multe știm, 
amestec fin de ce e și nu este, 
tendință nesfirșită spre sublim.

O forță invizibilă dispune 
de tot ce-a fost, ce este, ce va fi, 
voința noastră vrea s-a-nlocuiască 
și poate că-ntr-cr zi va reuși.

EMIL GAVRILIU

Axiologie românească

A

urnită mai intii timologie (de la timios, 
ceea ce are preț, ceea ce este demn 
de a fi prețuit), numai 
riei (științei) valorilor i 

logie.
Aceasta nu inseamnă că istoria 

mala, nu doar materială, incepe cu anul numi
rii. In vechea Grecie, cel puțin, și in urmare 
in cultura europeană, conștiința valorii pare să 
fi apărut cu Socrate, cu Protagoras, cu Prodi- 
cos. Celebra propoziție protagoriană : omul — mă
sură a tuturor lucrurilor — nu este și prima, in 
ord.„ea întemeierii prima, teză a axiologiei ? 
O Axiologie românească in texte, alcătuită de 
Mircea Măciu (și apărută de curind la Editura 
Eminescu), reînnoiește demonstrația existenței 
unei teorii a valorilor mai inainte ca aceasta 
6ă fi intrat in cimpul reflecției epistemologice 
și o face cu argumentele orocurate de cultura 
noastră.

Orice antologie, orice antologie bine întocmită 
vreau să spun, are in ea ceva inedit, ceva ce 
numai cu ajutorul ei se poate descoperi.

Fiecare dintre noi, bunăoară, va fi citit pe 
Samuil Micu ori pe Ion Ghica, pe Conta sau pa 
Caragiale fără să fi avut percepția unor accente 
de tip axiologic. Intr-o antologie insă, ceea ce 
altfel putea să treacă neobservat, dintr-un 
anume punct de vedere, in acest caz din acela 
al istoriei axiologiei, deodată, se delimitează 
provocator parcă.

Vom fi citit, de pildă, cele Citeva păreri (des
pre artă) ale lui I.L. Caragiale cu plăcere și 
admirație pentru adevărul și frumusețea lor, 
dar gindul nu ne va fi dus, poate, pină la iden
tificarea unor sensuri, explicite chiar, care sint 
ale unei conștiințe axiologice (axiologice și nu 
doar valorificatoare). într-o antologie, aseme
nea sensuri sînt dezvăluite în mod surprinză
tor, și obiectiv, iar nu printr-o simplă mutație 
in percepție. Iată „cîteva păreri" care sint pro- 

: „opera aceasta ră-
răminea ? Așa întrebări 
de chestie. întrebarea 

artă, nu poate fi 
viază ? Căci, încă 
pentru azi. miine 
fi trăit, și asta e

din 1914 teo-
6-a zis axio-

ei chiar for-

» in percepție. Iată „cîteva 
r4 poziții de tip axiologic : 

mine ? Cit timp va 
eint absolut in afară 
noastră, față cu o lucrare de 
decit aceasta : opera aceasta 
o dată, dacă are viață aib-o 
sau pentru veacuri —, ea va 
condiția ființei, viața, nu durata vieții". „Opera 
va fi și va trăi, puțin importă cit : o clipă, un 
veac, ori mai multe. Oricît va fi trăit, dacă a 
trăit e destul. Intre a nu fi și a fi e o nemăr
ginire, față cu care deosebirile de durată a 
ființelor sint reduse la nimic".

Axiologie ? Fie și intr-o secțiune introductivă, 
numită de Mircea Măciu, a precursorilor gindirii 
axiologice românești, da. Căci autorul 
giei nu socotește că precursorii sînt mai 
de istorie. Ei sint înainte doar față de 
gia ca sistem, deci așa cum avea să fie 
tuită incepind cu A.D. Xenopol. Altfel, și Sa
muil Micu. Ion Ghica, Eminescu, Vasile Conta, 
Maiorescu, Gherea. Caragiale fac parte din is
toria ei, avind conștiința, dacă nu a sistemului 
valorilor ca sistem, pe cea a valorii ca va
iere, oricum.

Deci și ei, în măsură diferită, ce-i drept, se 
vor fi raportat la opera de artă ori la bunul 
economic sau la fapta morală nu doar întrucit 
stau sub semnul frumosului, utilului sau bine
lui ci vor fi detașat frumosul, utilul și binele 
pentru a le desluși viața proprie, se vor fi ra
portat, prin urmare, la valoarea in sine, la va
loare ca valoare.

Secolul al XVIII-lea încă, previne Mircea 
Măciu, a pus temeiul axiologiei de vreme ce 
„categorii cum sint binele, adevărul, munca" 
primesc „sensuri și semnificații cu adevărat 
axiologice" (p. 8).

Dar constituirea axiologiei, mișcare ulterioară 
celei de recunoaștere a valorii ca valoare, pre
supunea mult mai mult. Odată cu „sporirea 
interesului teoretic pentru surprinderea, circum
scrierea și definirea conceptului de valoare", 
zice Mircea Măciu, „acum are loc o adevărată 
explozie în literatura de specialitate, privind 
temeiul filosofic al valorii, spețele de valori, 
sferele lor de manifestări" (p. 19).

De acuma se lucrează cu o conștiință a siste
mului parcă, fără ca, prin aceasta axiologia, așa 
zicindu-i. filosofică să fie desprinsă de axiolo
giile „regionale" pe care le presupune, cum și 
acestea la rindul lor o presupun pe ea, ca pe 
universalul integrator.

Astfel, Xenopol și Pârvan fac o axiologie 
aplicată istoriei care, la rigoare, este deopotrivă 
axiologie filosofică aplicată istoriei și axiolo
gie „istorică" dusă în orizontul filosofiel.

Simion Mehedinți se gindește la o axiologie 
a științei, C. Rădulescu-Motru și Eugenia Spe- 
rantia au o perspectivă antropologică. Zeletin 
pe aceea a filosofiei politicului. Vianu și Mir
cea Florian o reconstruiesc de pe pozițiile unei 
estetici filosofice, iar Blaga are gindul unei 
metafizici a valorilor, fără de care metafizica 
„generală" Însăși ar fi doar parțială. Căci „o 
concepție metafizică despre misterul cosmic, 
despre existență, despre lume și viață, scria 
Blaga, își merită cu adevărat numele numai 
cind poate să legitimeze intr-un fel și lumea 
valorilor".

Fețe ale aceluiași întreg : Xeriopol și Rădu
lescu-Motru, Sperantia și Florian, reconstruc- 
tori Vianu și Blaga, întemeietorul in ordine 
logică-eoistemologică este insă Petre Andrei. Cu 
o Filosofie a valorii înțeleasă ca o logică, ilus
trul sociolog ieșean făcea in axiologia noastră 
operă de factură carteziană. Logica sa a valori-

antolo- 
înainte 
axlolo- 
consti-

lor este mai puțin un model șl deci o interpre
tare și in primul rind o reconstrucție in ordine 
formală. Cu Petre Andrei căpătăm știința sau 
mai degrabă conștiința sistemului logic al teo
riei valorilor și a teoriei valorilor ca sistem ca
tegorial, ca un sistem centrat în conceptul adevă
rului.

Constituită ca o metafizică și ca o logică, 
înălțată cu mijloacele istoriei, cu cele ale filo
sofici sociale, cu cele ale antropologiei, psiho
logiei și sociologiei, cu cele ale esteticii, dez
voltarea axiologiei românești, observă Mircea 
Măciu in justificarea celei de a treia secțiuni 
(Evoluții ale gindirii axiologice românești), 6-a 
realizat nu numai „prin definirea și circum
scrierea sferei sale de cuprindere și activitate, 
a aparatului său categorial ori a metodelor dc 
investigație" ci și „prin aria tematică pe care 
a imb-ățișat-o și prin aportul său la clarificarea, 
îmbogățirea-și analiza unor domenii foarte im
portante cum sint fiiosofia, logica, sociologia, 
estetica, literatura, arta etc." (p. 44).

într-un fel, deci, cea de a treia secțiune gru
pează momente care se constituie pnntr-o miș
care parcă inversă, nemaipornindu-se de la „re
gional" către „universal" ci de la principiile 
unei axiologii ca atare înspre axiologiile apli
cate, sau cind se rămine 
dezvoltă sistemul.

Evoluții..., deci, inseamnă 
iogiei și nu doar schimbări 
țări, adinciri etc...
Dimitrie Guști,
Athanase Joja, Anton Dumitru, LI viu Rusu, 
Constantin Noica, prin urmare, sint intr-un alt 
cerc al existentei axiologiei românești, in pre
lungirea celui sau celor de dinainte dar nu sim
plu epigonic.

Așa stind lucrurile, ei erau garanția sau o 
garanție în plus a deplinei statorniciri in gin- 
dîrea românească a unei tradiții axiologice, ceea 
ce in anii dincoace s-a confirmat îndeajuns.

Existența unei tradiții axiologice românești 
fiind teza căreia îi trebuia demonstrație, odată 
demonstrația făcută, antologia lui Mircea Măciu 
trece intr-o nouă condiție, aceea de tratat de 
axiologie românească. Un tratat in care momen
tele istorice se așează ca tntr-un sistem. Astfel 
incit, omisiunile care s-ar putea eventual ob
serva din punctul de vedere al unei analize is
torice, din acela ăl sistemului ele nu par a 
clntări prea greu, nestricind armonia întregului. 
Dar întregul avea, totuși, de cistigat dacă mai 
erau adăugați, poate. Dimitrie Cantemir (cu pa
gini din Divanul), Nicolae Iorga. Mircea Dju- 
vara, Mihail Dragomirescu. P.P. Negulesecu 
(pentru conceptul valorii filosofice). Ceea ce 
nu-l face mai puțin convingător, căci, așa cum 
este configurat de antologia lui Mircea Mâriu 
întregul acesta este de tot posibil ca adevăr. 
De acee3, antologia de față nu este numai o 
demonstrație a existenței unei axiologii in gin- 
■direa românească, sau nu numai o demonstrație 
exemplară a acesteia ci și un argument, cum 
numai lucrul bine făcut poate fi, pentru utili
tatea și necesitatea genului. Riguros intocmită, 
cu o știință exactă a teritoriului circumscris, 
antologia lui Mircea Măciu, istorie a axiologiei 
românești și, totodată, un tratat sul generis de 
teorie a valorilor, ne face să sperăm că va fi 
urmată de altele asemenea.

Ea este o provocare și un exemplu.
Gh. Vlăduțescu

înlăuntrul ei, i se

dezvoltări ale axio- 
de accente, indrep- 

E. Lovinescu, G. Călinescu, 
Mihai Ralea, D.D. Roșea, 

Anton Dumitru. LI s-iu
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A apărut
ALMANAHUL

ESTIVAL
«LUCEAFĂRUL»

LECȚIA DE ISTORIE 9 AR- 
GIIEZI INEDIT • CENTENAR 
AUREL VLAICU O SE ISCA
LEA Z.S. • ROMANIA — PA- 
MÎNT AL SPERANȚEI 9 TRE
NUL DE AUR O „O LUME DE 
CÎȘTIGAT" de EUGEN BARBU
• SAMURAII DE IERI ȘI DE 
AZI 9 „MOARTE PE CREDIT44 
de L.F. CfiLINE 9 VIKINGII 
LA MICROFON 9 O VERSIU
NE ASUPRA MORȚII LUI CHE 
GUEVARA O UN ROMAN DE 
DRAGOSTE A LA BELLE £- 
POQUE 9 NATALIA ȘI DI- 
OSCURII 9 CINE L-A UCIS 
PE KENNEDY ? 9 ENIGME 
DE VACANTA O CUVINTE 
POTRIVITE ȘI ÎNCRUCIȘATE
• O POVFSTIRE POLIȚISTA 

de DASHIEL HAMMETT

REMEMORĂRI SE ISCALEA Z. S
evitam în general să stau la Casa de 

creație de la mare in aceeași perioadă 
cu președintele, sfătuit de Traian 
lancu care zicea :

— Mă, Micule lasă că merem noi la mare după 
ce pleacă padtșahul. Stăm liniștiți, fiu ne muș- 
truluiește nimeni, bem o bere fără noduri.

Totuși, intr-un an cind am fost chemați fulger 
de către Z.S. și am călătorit toată noaptea ajun- 
gind dimineața frinți de oboseală și primiți cu 
morala de rigoare și priviri severe, subsemnatul 
a poposit citeva zile alături de familie căutind 
să fiu cit mai discret și... invizibil.

Stancu se purta extrem de atent cu soția mea 
și cu fetița, făcea scurte conversații de politețe 
dar pe mine mă privea cu aceeași insistență, deși 
acum eram și eu in vacanță, ca orice scriitor, 
scutit de sarcini de serviciu.

într-o după-amiază m-am postat în holul de 
la recepție sorbindu-mi in liniște cafeaua fără 
năut sau amestecuri de nu știu cit la sută.

Marea era caldă, cerul senin, pescărușii survo
lau teritoriul creatorilor scoțind țipete poetice, o 
parte din confrați se aflau pe plajă, alții se 
plimbau pe alei sau pe faleză.

Brusc, dinspre culoarul de Ia parter a apărut 
Zaharia Stancu însoțit de soția lui și de cițiva 
scriitori printre care, pare-mi-se, Mihail Davi- 
doglu și Radu Boureanu. S-au instalat pe scaune, 
eu am salutat reverențios și nu m-am mutat de 
la locul meu considerind gestul ca nepoliticos.

Curind în jurul președintelui s-au adunat și 
alți confrați. Părea bine dispus, povestea cu 
șarmu-i caracteristic ceva despre Cezar Petrescu, 
despre felul cum scrie acesta, despre faptul că 
au locuit in aceeași casă și că el, Z.S., ii mijlo-

cise un contract avantajos la un roman, cred Că 
Simfonia fantastică, pe care prodigiosul roman
cier l-ar fi scris in două săptămini.

Ascultam și eu căutind să-i evit privirile dar 
la un moment dat Stancu m-a văzut și m-a în
trebat ironic cărui fapt 1 se datorește plăcerea 
de-a mă vedea la mare cind in mod normal eu 
trebuia să fiu la serviciu... ?

Nu m-a lăsat să-i răspund și spre amuzamen
tul celor prezențt mi-a tras o muștruluială 
clasa-ntiia.

Repeta lucruri pe care le mai auzisem de zece 
ori cu o indirjire ciudată. Nu realizam in ce mă
sură e revoltat sau doar... ironic.

„Da, da. iată-1 șl pe domnul Micu, șeful Case
lor de creație. Dînsul dispune cum vrea, da, cum 
vrea dispune de locurile scriitorilor șl cazează 
pe cine vrea dinsul. E mai mare decit mine. Eu, 
președintele scriitorilor, nu știu pe cine cazează 
aici. Nu cunosc jumătate din cei care se plimbă 
în chiloți și nici măcar nu mă salută. Nu cu
nosc ! Cine sînt toți ăștia, domnule Micu 7“

Am întrebat care ăștia și președintele mi-a 
arătat două siluete ce treceau prin dreptul gea
mului.

— Sint scriitori și au repartițiile contrasemnate 
de dumneavoastră.

— Nu știu. Nu-i cunosc. Cum ii cheamă 7 Cum 
ti cheamă 7

Mă mai uit o dată pe geam, declin numela 
unuia dintre ei. apoi tac.

— Și celălalt cine-i, cine-1 celălalt scriitor 7 
s-a înverșunat președintele. Spune-mi numele.

Tac și zîmbesc enigmatic și președintele se în
furie și mă somează să-i răspund. Zic cu prefă
cută umilință :

tatt Robort Drăghici

Avertisment
Cum să te dud tu, de mină, la ofițerul stării

e;. <e 
eu o femeie care se va scula la trei dimineațo 
de lingă tine 
nu so-ți caice cămașa.

nu să-ți pregătească dejunul 
ei să te iubească pe niște coli de hlrt:e, 
și să o găsești adormită
cu copul pe ele. în fiecare dimineață.
ți tu să speli chiuveta, oglinda, masa, trupul ei 

de cuvinte.

CRtSTALIA 5 TOI A

----------------------------------------------------------------

Puiului de lup
Ai răbdare, dragă, pin'o sâ mă crești ;
Albi incă ți-s colții și-ai să-i strici din grabă. 
Moliciunea pulpei scoasă pe tarabă 
Nu-i decit o vorbă bună in povești.

Astăzi latri zilnic altă intrebare,
Ochiu-ți cu centima zarea mai măsoară,

- Te-ai lovit în creștet pentru-ntiia oară — 
Adincimea lumii incă nu te doare.

Dar cu-atit mai iute, cit mai multe știii, 
Limba se preface peste vreme-n șmirghel, 
Trimbiță in mina dreaptă de arhanghel 
Și se-ascut caninii - lame viorii.

Ai răbdare, dragă, pină o să crești I
DIMITRIE LUPU

Dar pină unde
Cum lumina este măsurată 
pină aici scaun 
pină acolo masă 
(mina se caută in buzunar) 
cărțile s-au inmuiat 
și se scurg ca ceara 
pe covorul uscat 
de unde păsări 
cuprinse de frunze mărturisite 
ciripesc ordonat

Foșnim in cameră, scâpâr'nd 
cremenea zilei cu orar reținut 
in care linia luminii, precisă, 
pină aici pasul 
pină acolo mina intinsâ.

DOINA ILIE

Stare de grație
Atiția ghimpi mi-ați înfipt în carne 
incit sint ariciul vostru.
Nu mă luați in mlinl că sînt țepos 
nu mă priviți, căci singerez și mă doare, 
țip in surdină.
Luați-vă florile din calea mea, 
vreau să călăresc pămintul 
pe o șa de lumină 
cu călciiele înaripate 
și cu gura plină de zmeură

AMALIA PURCAREA

Simpozionul
„Oamenii de cultură și pacea

Ia invitația Uniunii Scrutori’.oe din RJS. 
Romania. in coUooe^re cu Uniunea 
Compozite» dor. Ur.li Artiștilor
Plastic;. Asociația oamenilor de teatru 

și muzică *i  Aaocia,ia cmeuștuci. m ziua de 21 
iunie 1982. la Tirgoviște, in fața unui numeros 
public format din oameni ai muncit a avut loc 
un fimpozion dedicat problemelor păcii $1 de
zarmări; — „Oamenii de cultură și pacea". La 
Casa de cultură a sindicatelor a fost deschisă o 
expoziție cu lucrări de pictură și de grafică mi
litantă.

Cuvintui de deschidere a simpozionului a fost 
rostit de tavarâșui Florea Bistache, prim secre
tar ai Comitetului P.C.R. al județului Dîmbovița. 
Uniunea Scriitorilor a fost reprezentată de Du
mitru Radu Popescu, președintele acestei .uniuni. 
Au mat Itnrt corintul Constantin OTIrRăl*  vice
președinte a! Uniunii Scriitorilor. Nleolae Căli- 
noiu, președintele Uniunii Compozitorilor, artista 
emerită Dina Cocea, președinte al Asociației oa
menilor de teatru, pictorul Viorel Mărgineau, 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, com
pozitorul Teodor Grigoriu, regizorul Aleea Croj- 
toru din partea Asociației cineaștilor, scriitorul 
Laurențiu Fulga, vicepreședinte al Uniunii Scri
itorilor. Giea Chiru. secretar al Comitetului jude
țean de partid.

Comunicările au relevat, cu legitimă mîndrie 
patriotică, faptul că. astăzi, in Întreaga lume, 
sint larg apreciate acțiunile României consacrate 
înfăptuirii securității în Europa, trecerii la mă
suri practice, concrete de dezarmare și. în primul 
rind. de dezarmare nucleară, acțiuni desfășurate 
din inițiativa secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. strălucit luptător pentru drepturile 
fundamentale ale oamenilor, ale popoarelor, mi
litant neobosit pentru pace, pentru o viață li
beră și demnă.

A urmat un recital de lirică originală susținut 
de poeți, membri ai Uniunii Scriitorilor. Mircea

«i

Micu, Bodor Păi, Dan 
Bulhardt, Traian lancu

Participantii la simpozion au adoptat 
unei telegrame adresate tovarășului 
CEAUȘESCU, secretar general a! Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune : ...«Participantii 
la simpozionul „Oamenii de cultură și pacea" vă 
adresează un respectuos omagiu, împreună cu 
expresia celor mai profunde sentimente de de
votament, dragoste si recunoștință pentru modul 
inegalabil in care militați pentru apărarea păcii 
in lume, pentru contribuția Inestimabilă pe care 
o aduceți la dezvoltarea raporturilor de colabo
rare, cooperare și bună înțelegere intie statele și 
popoarele lumii. (...] Forțele progresiste de pre
tutindeni cunosc, admiră și dau o înaltă aprecie
re energiei cti bare mîfttatl pentru soluționarea 
marilor probleme care confruntă omenirea, pen
tru lichidarea stărilor de conflicte și încordare, 
pentru abolirea politicii de forță și amenințare cu 
forțași soluționarea, trecindu-se peste otice con- 
siderenta, a tuturor litigiilor dintre state numai 
pe calea pașnică, a tratativelor. [...] Vă încre
dințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne 
Iră de muncă șl 
slujba înfăptuirii 
porului român —

în după-amiaza 
cultură a sindicatelor, a avut loc un festival ar
tistic la care și-au adus contribuția corul „Ma
drigal". șub bagheta dirijorului Marin Constan
tin, solista Operei Române — Elena Griyorescu 
și violonista Liana Ciulei. Actori ai teatrelor 
bucureștene — Silvia Popovici, Constantin Băl- 
tăretu. George Paul Avram, Olga Delia Matees
cu, Adrian Pintea și Adela Mărculescu au recitat 
poezii de Mihai Beniuc. Eugen Jebeleanu. Adrian 
Păunescu, Dan Verona. Mircea Dinescu. Adrian 
Pintea și Zaharia Stancu.

Zilele Eminescu
Sub egida Comitetului județean de' cul

tură și educație socialistă, a Uniunii 
Scriitorilor și a Asociației scriitorilor 
din Iași, in zilele de 13—15 iunie 19u2. 

la Botoșani, a avut loc cea de a X-a ediție a 
manifestării „Zilele Eminescu".

Scriitorii și alți oameni de cultură din Bucu
rești. Iași, Cluj-Napoca, participanti la acțiune, 
au fo6t primiți de tovarășul Haralambie Alexa, 
prim secretar al Comitetului județean de partid.

Festivitatea de deschidere a avut loc Ia Tea
trul de stat „Mihai Eminescu" din Botoșani, per
sonalitatea și opera nemuritoare a marelui poet 
fiind omagiate de Haralambie Atexa. prim se
cretar al Comitetului județean de partid, Lau
rențiu Fulga. vicepreședinte al Uniunii Scriito
rilor din R. S. România. Mircea Radu lacoban, 
secretar al Asociației scriitorilor din Iași. Gheor- 
ghe Jauca, președinte al Comitetului județean 
Botoșani pentru cultură și educație socialistă. 
Poeții Sergiu Adam, Ion Beldeanu, George Da
mian, Dumitru Ignat. Marcel Mureșeanu, Dumi
tru Tiganiuc, Lucian Valea. Romulus Vulpescu 
și Horia Zilieru au citit din opera personală. Ac
torii Silvia Popovici (de la Teatrul National din

— Dumneavoastră știți mai bine ca mine 
cine-1. Are o carte sau două și e membru al 
Fondului literar...

— Ce carte, ce membru al Fondului 7 E precis 
vreo cunoștință de-a dumitale din Ardeal...

— Cartea se numește ceva cu Dimboviță apă 
dulce, zic eu.

— Auzi, auzi, Dîmbovița apă dulce... Și cine 
e mă rog, cum a ajuns de la Dimboviță la mare?

— Prin dumneavoastră !
— Cum prin mine, cum ?
— E rudă cu dumneavoastră și e ți scriitor.
— Rudă cu mine, rudă cu mine, monologhează 

președintele și se uită spre doamna Nușa care 
tncuviințează abia perceptibil.

Stancu tace o clipă debusolat, 
întreabă brusc :

— Și dumneata, cu ce ocazie la 
cediu ? Nu ești in concediu. Nu 
cererea. Te rog să te Întorci la București și să-ți 
faci datoria. Milne dimineață te întorci la Bucu
rești.

N-a mai existat un „miine dimineață" deoarece 
chiar in aceeași seară președintele m-a oprit pe 
faleză și mi-a spus cu ton blind : -

— Domnule Micu, nu te supăra, ai avut drep
tate. Ala cu Dimboviță stă legal la mare. Și 
dumneata «tai legal. Ți-am aprobat concediul...

Mircea Micu
P.8. Rețete estivale : din cartea „Bucătăria 

fără foc, regimul crud".
Sos de hrean. Radem hreanul pe râzător și 

adăugăm smlntină pină se face o pastă omogenă, 
puțin vin alb ți puțină lămiie. Se pune la rece. 
Ajută pe cei prediapuți la tngrășare.

Salată de cicoare. Frunzelor de cicoare trecute 
prin mașină sau tocate mărunt le adăugăm un 
pic de untdelemn, suc de lămiie și un gălbenuș 
de ou. Se recomandă celor bolnavi de stomac și 
debili.

după care mă
mare 7 în con- 
ți-am semnat

Verona, Franz Johannes 
Si Romulus Vulpescu.

textul 
NICOLAI'.

vom pune toată puterea noas- 
de creație, inlregul talent in 

Idealurilor scumpe ale po- 
pacea. progresul, bunăstarea-, 
aceleiași zile, tot la Casa de

la Botoșani
București), Marinela Pătru-Buceag, Stelian Pre
da, Alina Secuianu și Florin Zencescu (de la 
Teatrul Eminescu-Botoșani) au susținut un reci
tal din lirica eminesciană. Corala „George Enes- 
cu" și corul liceului pedagogic din localitate, di
rijate de prof. Gheorghe Cojocaru, au prezentat 
melodii pe texte eminesciene.

In cadrul aceleiași festivități, a avut loc și in- 
minarea premiilor la concursul de poezie — 
„Porni Luceafărul" — organizat, cu acest prilej, 
pentru tinerele talente din toată tara. Juriul for
mat din Laurențiu Fulga (președinte). Sergiu 
Adam, Andi Andrieș, Dorin Baciu, Alexandru 
Dobrescu, Dumitru Ignat, Stelian Vasilescu și 
Romulus Vulpescu (membri), a acordat, prin vot 
secret, următoarele premii : Premiul revistei 
„Convorbiri Literare" — Alexandru Sfârlea 
(Oradea), Premiul revistei „Ateneu" — Costel 
Bunoaica (Slobozia) ; Premiul revistei „Familia" 
— Dușa Ozolin (Botoșani) ; Premiul ziarului 
„Clopotul" — Ion Teodorescu (Slobozia) : Pre
miul Bibliotecii județene „Mihai Eminescu" din 
Botoșani — Alexandru Cristian Miloș (Bistrița- 
Năsăud), premiile Comitetului județean Botoșani 
de cultură și educație socialistă — Val Guraliuo 
și Gabriela Teodora Ștefănescu (Slobozia) ; Pre
miile Uniunii Scriitorilor — Gelu Dorian (Boto
șani), Victor Munleanu (Bacău) și Alexandra 
Nicoleta Săndulescu (Horodiște-Bbtoșanl) ; Ma
rele premiu al Editurii Junimea și al Comitetului 
județean de cultură și educație socialistă — 
Victor Teișanu (Darabani—Botoșani).

în ziua de 15 iunie a avut loc colocviul „Ro
mânesc și universal in opera eminesciană". — in 
cadrul căruia au prezentat comunicări specifice 
următorii critici și istorici literari, cadre univer
sitare și de invătămint mediu : Alexandru An- 
driescu. Ionel Băjenaru, Maria Bucătaru, Viole
ta Budăi, Ion Burduja, Constantin Ciopraga, 
Constantin Doroftei, Ovidiu Drimba, Ion Filip- 
eiuc, Vasile Gionea, Alexandru Husar, Dumitru 
Irimia, Gratian Jucan, Teodor Lateș, I.D. Marin, 
Iosif Naghiu, Ion Roșu. Gavril Scridon, Alexan
dru Tănase, Dumitru Tiganiuc și Lucian Valea.

Concursul de recitatori din lirica eminesciană, 
organizat de Comitetul județean al U.T.C.-Boto- 
șani și de Biblioteca județeană Botoșani, a fost 
cîștigat de profesor Dorin Avădanei (Mărășești- 
Vrancea). electrician Marcel Brânzei (Brașov) și 
muzeograf Camelia Nistor (Botoșani).

La galeriile de artă din localitate a avut loc 
vernisajul unei expoziții omagiale de artă plas
tică (grafică, pictură, sculptură), inspirată din 
opera poetului, in care au fost prezentate lucrări 
de Cornelia Danet-Demetrescu, Mircea Hristea, 
Silvia Jelescu-Grosu, Ligia Macovei. Ion Mura- 
rin, Mareei OUnescu, Dumitru Verde? ț Ana 
Ahvatova-Ciucurencu, Brăduț Covaliu, Eugen 
Crăciun, Lucretia lonescu. Nicolae G. Iorga. Ma
rin Fredescu : George Băicoianu Corneliu Gre
co, Oscar Han șl Ion Olteana. Cuvmtul de des
chidere a fost rostit de Constantin Doroftei.

în încheierea festivităților Zilelor Eminescu", 
Ia teatrul din localitate, a avut loc concert'll 
Orchestrei simfonice din Botoșani, sub baghe’lt 
dirijorului Modest Cichlrdan. cu particinarea so
listică a baritonului Ion Budoln si a tenonzlni 
Valentin Teodorian. Actrița Silvia Popovici a 
susținut recitalul de versuri eminesciene ..Să 
simți ca nime-n lume..."
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Poeți din

WILLIAM BURFORD
Fotul
In ziua asta de iama vom face focul, 
Două ființe umane sacrificindu-se.

Drept combustibil vom folosi știrile 
Acestei zile geroase ; coloane de oameni 

șl vorbe 
Vor arde in focul din cotlonul întunecos.

Mai apoi vom aduna și așeza încetișor 
Toate aceste ramuri sfărimate, moștenirea 

noastră, 
Fină vom fi ridicat un fel de rug și groapă

Pentru obiectul cel greu. II vom ține pe brațe 
Precum o scumpă "ofrandă sau un prunc 
Și-l vom așeza pe grilajul de fier.

Acum aprinde chibritul. Bestia prinde viață 
Și noi stăm insingerați și drepți in lumină.

HART CRANE

la morminlul lui Melville
Adesea sub valul mării, in largul cel larg, 
El a văzut zaruri cioplite din oasele inecaților 
Prin testament lăsate. Ambasadori. Cifrele de ele 
Erau șterse cind erau azvirlite pe prund.

Schelete de corăbii treceau fără dongât 
de clopot.

Potirul plin cu arvuna morții restituie
Un capitol răzleț, palidă hieroglifă,
Rană prevestitoare de nenoroc prin coridoarele

scoicilor.

Apoi prin linul circuit al unui vast colac 
Biciuiri sublime și răutate impăcată cu sine, 
Ochi de gheață inâlțind altare ;
Tăcute răspunsuri se tirau de-a latul stelelor.

Busolă, cuadrant și sextant nu mai născocesc 
Nici un fel de maree.» In pintecele de azur, sus, 
Jelania nu va mai trezi vreun marinar.
Magnifică umbră ce-o ora doar marea.

repuu

Cultură și istorie
există o dublă determinare a omului, 

capabilă să-i lumineze poziția în is
torie și să adauge un spor de sem
nificație marii sale aventuri existen

țiale. Omul se naște om, înainte de toate, el 
este condițonat de o anumită natură, întări
tă prin eforturile generațiilor succesive de 
creatori, devenind prin aceasta expresie a 
unui conținut ideatic ce contribuie în mod 
substanțial la transformarea sa in „persoană"*,  
cum ar spune un filozof, adică individ socia
lizat și încărcat de sensuri multiple. In ace
lași timp, nimeni nu se naște pur și simplu 
om. Sîntem români, după cum alții sînt fran
cezi, ruși, englezi, ș.a.m.d., cu tot ceea ce pre
supune această atribuție. Este o determinare 
nobilă, care înseamnă un univers specific, 
adîncit de asemenea prin fiecare efort de 
creație. Tendința spre universalizare înseam
nă creșterea intensității specifice pină la lu
minozitatea aceea copleșitoare ce se adresează 
tuturor. Orice încercare de alienare a uneia 
din aceste determinări, în numele celeilalte, 
este aberantă, pentru că ea erodează însăși 
substanța umanului în forma sa istorică, 
adică singura reală.

în acest context, cultura reprezintă mani
festarea inalienabilă a vocației umaniste. Ori
zontul ei este cel al omului în dubla sa de
terminare. Putem spune totuși că nu există 
decît culturi naționale. Sint de neconceput 
mari scriitori ai literaturii universale, care să 
nu însemne în primul rînd afirmarea energii
lor naționale, ziditori de universuri circum
scrise la o anumită lume, cu semnificații ex
tinse apoi pentru întreaga umanitate. Un 
mare critic vorbea odată de „luna lui Emi- 
nescu“, referindu-se astfel la modul său par
ticular de a vedea un fenomen cosmic. Cind 
spunem însă că avem de-a face cu un mod 
„particular**,  aceasta are în vedere doar ca
racterul său specific, o anumită perspectivă, 
imposibil de eludat, dar tipul de sensibili
tate și caracterul expresiei sale sint receptate 
deplin pe gama întregii umanități. In același 
timp, însăși existența națiunilor și vitalita
tea lor istorică sînt impuse prin marile opere 
de creație culturală. Camil Petrescu spunea 
intr-un convingător eseu că nu spiritualitatea 
italiană medievală l-a impus pe Dante, ci 
opera lui Dante a făcut cunoscută și a dat 
un certificat de valabilitate eternă lumii sale, 
că nu universul moral și spiritual rusesc a 
fost cel care l-a impus pe Tolstoi, ci invers, 
acesta a întărit conștiința valorii și intensi
tății sufletului slav. Tot așa, putem afirma 
că lumea românească, cu toată bogăția sa de 
cuget și simțiri ar fi fost de tot săracă fără 
Eminescu, fără Blaga, fără Pârvan, fără Ar- 
ghezi și Rebreanu, chiar dacă am exporta 
bombe atomice. Prezența în contemporanei
tate a unor mari personalități este garanția 
valabilității pentru viitor a lumii pe care ge
nerația actuală o propune istoriei naționale

Fiecare generație istorică își crează însă 
propriile „formulări**  pentru problemele sale, 
modul său de a-și apropria realitatea, mijloa-

_________________________________________

t>an Bânctl* t „MetUoră"

CLAIRE MC. ALL1STER
lurid»
Se tinguie Creuse, printre mormintele Troiei 
Cind cetatea luminii se preschimbă ca păpădia 

in mai, 
Domul de aur se prefăcu in praf cenușiu ; 
Se tinguia Creusa ; trecea cu pas nesigur, 
Cu ochii lăcrimați de singe, in marele său 

dezastru, 
Enea, reconstituind străzile absente, zise 
Cum și noi, cindva, am zis că nu se poate așa 

ceva,

Ca să-și fi risipit speranța precum puful fin 
Intirziata păpădie de luna mai.
Și după ce lăsai undeva in urmă primăvară 

și casă 
Am cunoscut însumi micile visuri de aur 

preschimbindu-se astfel
Și astfel mă intreb cum de mai poate arăta 
Acelor bărbați calea lor obosită.
Vai, domul de lumină prefăcut in pulbere 

cenușia.

cele de a înțelege lumea și de a acționa-pen
tru schimbarea ei. Efortul intelectual este in 
acest sens un mod de afirmare cel puțin tor 
atit de semnificativ cum este încordarea bra
țelor și construcția de ordin material. Arn 
spune chiar mai mult, că în lipsa gîndului nu 
biruie nimic altceva. Este îmbucurător fap
tul că putem menționa cu orice prilej o suită 
de opere de primă mină care înseamnă pece
tea noastră de neînlocuit asupra epocii, că 
marii scriitori și artiști au răspuns impera
tivelor ei în modul strălucit despre care pu
tem spera că va convinge generațiile viitoare, 
în același timp, întărirea substanței noastre 
naționale, prin creațiile de astăzi, este înso
țită de un mesaj generos, de efortul intelec
tual prin care contribuim la elaborarea unei 
lumi mai bune pe planeta noastră, la pro
movarea unor relații mai umane între na
țiuni, la sporirea securității și asigurarea în
crederii între popoare. O recentă carte a unui 
tînăr și strălucit diplomat român, Iftene Pop, 
apărută la Paris in Editura A. Pedone. Voi- 
sinage et bon voisinage en droit international, 
a fost salutată in cele mat prestigioase perio
dice de specialitate ale lumii drept o contri
buție fundamentală Ia codificarea unuia din
tre cele rpai importante concepte în relațiile 
dintre state, devenind un argument de vitali
tate intelectuală tocmai in perioada cînd Or
ganizația Națiunilor Unite dezbate un 
punct ce privește elaborarea unui nou cod 
al relațiilor intre națiuni, cu elemente ce 
constituiseră prilejuri de meditație pen
tru cercetătorul român. Inițiativele poli
tice ale României sînt astfel temeiul efor
turilor de creație intelectuală, ele cresc or
ganic în preocupările oamenilor de cultură, 
se transformă in bunuri ale minții și faptei 
dătătoare de sens. Probabil că apariția ne- 
întîrziată a lucrării și in limba română va 
contribui Ia o dezbatere mai amplă a acestei 
probleme fundamentale, diversificind soluții
le și elaborînd opțiuni noi și semnificative 
pentru întreaga sa problematică. Creația ro
mânească trebuie să fie un titlu de mîndrie 
pentru toți, promovarea ei este o sarcină a 
fiecărui om de cultură care se simte angajat 
în epoca noastră. Nici o justificare nu există 
pentru întîrzierea ei, nu trebuie să ne căutăm 
nici o scuză pentru lipsa de energie intelec
tuală și de cutezanță, acolo unde sînt în joc 
pacea și existența tuturora, sensul istoric ’.1 
destinului nostru.

Cultura și creația intelectuală în general nu 
sînt desigur privilegiul nimănui. Ele sînt mai 
degrabă o datorie de la care nu putem ab
dica, o formă de viață în care omul se regă
sește în mod esențial. Ea îi asigură pererii- 
tanea, monumentul acela mai tare decît bron
zul. Cuvîntul, atit de fragil în aparența sa, 
este mai durabil decît piatra și decît meta
lul, tocmai el, care exprimă ceea ce vine de 
dincolo de om, ca și dragostea, purtîndu-1 mai 
departe, într-o istorie ce se confundă cu veș
nicia.

Aurel-Dragoș Munteanu

W. B. AUDEN

Musee des beaux arts
Vechii Maeștri nu greșeau niciodată 
in știința durerii : cit de bine i-au înțeles 
Natura umană ; cum se întimplă in vreme 

ce altcineva 
mănincâ sau deschide o fereastră ori firesc 

se plimbă înourat;
Cind bâtrinii așteaptă cu sfială și pasiune, 
Miraculoasa naștere și cred că mereu trebuie 

să existe 
Copii patinind pe un lac la marginea pădurii 
deși nu și-au dorit intradins jocul ;
Nicicînd nu uită 
că pină și înfiorătorul martiriu trebuie

să-și urmeze calea 
intr-un ungher, un soi de colț mizerabil 
pe unde ciinii iși consumă viețile lor ciinești 
și calul amărăciunii iși scarpină spinarea 

nevinovată 
de scoarța unui pom.
lată și ICARUL lui Brueghel : aici lotul ocolește 

foarte lejer dezastrul ; 
se prea poate ca plugarul să fi auzit ropotul ploii, 
țipătul părăsit, 
dar pentru el o pierdere de nimic ; 
soarele strălucea cumsecade pe niște picioare 

albe sprijinit 
și picioarele dispăreau in apa Verde ;

și corabia delicată, 
luxoasa care trebuie să fi căzut amuzant — 

un copil căzind 
din clopotul cerului — 
Desigur că trebuia să ajungă intr-un port anume 
astfel că-și văzu, calmă, de drum cu toate 

pinzele sus.

ROBINSON JEFFERS

Făgăduința de pace
Mugurii bătrinilor puternici sunt mai presi*"  
de toata grația tinereții. Ei cunosc 
O stranie și liniștită integritate,
Prin viață trecind s-au acomodai vieții 
Cu sănătate și vigoare.
Tinărul să nu picotească ; anii săi sunt 
Război Civil, dar și in afară, primul insă

mai periculos, 
Bâtrinii pot respira aerul certitudinii, 
Au uitat însemnele tinereții, perversa ființă, 
Minuind mânușa de armură a clownului 
Increstat fiind de biciuștile celor cinci simțuri,

In ceea ce mă privește, de viață lungă 
să mă bucur 

Aș lace-o doar ca să preschimb aceste febre 
pentru liniște,

Gindindu-mă că deși-i rotund și dulce 
in mormint 

Cum pot morții să guste din acea profundă 
comoară 

la dispoziția lor 1

In românește de Ton Toga 
și Traian Gărduș

A STRĂINĂ

• MARELE POET cubanez Nlcolăs Gulllăn va 
împlini in 10 iulie 80 de ani. fiind celebrat cu acest 
prilej In țara sa și în Întreaga lume ca o expresie 
dintre cele mal autentice a literaturii din țara sa 
și din întreaga zonă a Caralbelor, al cărui univers 
specific !-a întruchipat In versurile, proza și tea
trul publicat de-a lungul a peste 60 de ani de 
activitate literară. De curind a fost publicată opera 
poetică a lui Guillen, tntr-o amplă ediție îngrijită 
de Angel Augier la Editura Letras Cubanas. Sub 
tipar se află de asemenea prima sa carte de me
morii intitulată Pagina» vueltas. Anul trecut ora
șul său natal l-a declarat Fiu de Onoare, iar Uni
versitatea din Camaguey l-a numit „Profesor eme
rit". De asemenea, Nicolăs Guillen este posesorul 
Ordinului Național „Jose Martl“, cea mal înaltă 
decorație .conferită de Consiliul de Stat al Repu
blicii Cuba.

O O INTERESANTA publicație de poezie este 
editată In Luxemburg, cu titlul Nuova Europa, 
avind In fruntea el pe cunoscutut poet italian 
Mimmo Morina. Este vorba, de fapt, de o revistă 
redactată in principalele limbi europene, care pu
blică In origtnal texte ale unor poeți reprezen
tativi, precum și eseuri, cronici, Interviuri șl alte 
mărturii, adresindu-se unul public cultivat, între- 
țlnînd gustul pentru literatura de bună calitate și 
pentru colaborarea culturală sl artistică. Este sem
nificativ faptul că revista nu se oprește numai 
asupra unor contribuții din țările cu limbi de largă 
circulație, ci face toc in paginile sale unor mate
riale care vin din zone mal puțin cunoscute, cum 
ar fi cea a literaturilor baltice sau a poeziei geor
giene.
• NH. 5 din acest an al revistei „Vsesvit**  din 

Kiev publică romanul tînărulul scriitor Ion Lllă, 
Cu pieptul in bătaia vlntului, Însoțit de o foarte 
elogioasă prezentare. Traducerea este semnată de 
Andrei Miastklvskl. Menționăm faptul că revista 
din Kiev dedică □ mare parte a sumarului său 
unor traduceri din literatura universală, in același 
număr apărind texte de Martin Walser. Irwin Show 
șl alții. De asemtnea, sînt publicate studii critice 
șl Informații privind mișcarea literară din lume. 
Romanul tânărului scriitor român deschide de fapt 
paginile de proză ale revistei, fiind considerat a 
reprezenta o bună introducere in problematica 
actualității, prin tematica sa dedicată tinerilor.
• „NICIODATĂ Încă n-a fost depășită cultura 

așa zis primitivă", spunea Picasso. Acest citat con
stituie leit-motlvul cronicilor consacrate expoziției 
organizate de Muzeul Barbier-MUUer din Geneva, 
dedicată celor 2 000 de ani de artă din Africa Occi
dentală pe care li ilustrează piesele din colecția sa. 
A fost de asemenea citată opinia lui Henry Moore: 
„Pentru popoarele ce trăiau tn spiritul naturii, 
sculptura și pictura nu erau activități conduse de 
vreo intenție conștientă șl de calcul, ci mijloace de 
a exprima Încrederea lor puternică, speranțele șl 
spaimele lor“. Christa Spatz, o cunoscută comenta
toare de artă tradițională," scrie : „Mărturia aces
tor exponate este mai impresionantă decît ceea ce 
putem vedea In cadrul unor expoziții etnologice 
supraîncărcate de Învățăminte sociologice. unde 
obiectele sînt împinse In planul secund de către in
formații adeseori superficiale**.
• O MARE DISCUȚIE se poartă azi tn țările oc

cidentale in legătură cu semnificația socială șl pro
fesională a diplomelor universitare. Punerea in dis
cuție a fost realizată de către factori răspunzători 
din domeniul organizării tnvățămintului și ai unor 
specialiști In sociologie, constituind, tn cete din 
urmă, un prilej de concluzii cu amplă semnificație 
culturală, tn general, a fost considerat că prestigiul 
social cîșttgat prin posesia unei diplome este ade
seori fals, că valoarea intelectuală șl morală a per
sonalității nu trebuie pusă numai tn relație cu o 
formă de apreciere cantitativă a cunoștințelor sale. 
Este exaltat mal ales spiritul critic tn domeniul ști
ințific șl Intelectual, care poate fl atenuat prin do
rința de a obține diplome cu orice preț. Cultura nu 
este un proces pasiv, de transmitere a unui bagaj 
de semne, care, așa cum spunea un comentator, ar 
conduce direct „la un fotoliu de director**,  ceea ce 
ar echivala cu recunoașterea necondiționată a com
petenței.

NURNBERG 1945 — 1946

Un panopticum, deocamdată animat
anunțul solemn s-a auzit in sala mare 

a tribunalului din Niimberg — aceas
tă sală medievală, cu pereții îmbrăcațl 
in lambriu de lemn, cu uși baroce 

sculptate in nuc —, in ziua de 20 noiembrie 
1945, ora zece și trei minute dimineața. Filmul 
procesului ii arată pe cei patru judecători, în
soțiți de supleanții lor. intrind unul după altul 

iși luind loc la masa de judecată pe un po
dium dominat de drapelele Statelor Unite. An
gliei, Franței și Uniunii Sovietice. Mai întîi, 
imbrăcați in uniformă militară, intră sovieticii: 
generalul Iola Nichitcenko. cu ochelari în „pince- 
nez“, fără rame. însoțit de supleantul său, 
locotenentul-colonel Alexandr Volcikov. cel 
mai tinăr membru al completului de judecată, 
un bărbat cu părul creț, cu fața rotundă, cu 
buzele cărnoase. După ei, în civil, vine Sir 
Geoffrey Lawrence, președinte ai curții, fată 
parcă dogorită de soare, ochelari pe vîrful nasu
lui, suris ironic, bonomie și flegmă englezească 
în cel mai pur stil, prototipul desăvirsit al per
sonajelor de gen din filmele și romanele poli
țiste. El este insolit de asistentul său. Norman 
Birkett, pe a cărui frunte inaltă coboară mereu 
două meșe rebele. Urmează americanii : Jude
cătorul Francis A. Biddle, fată smeadă, trăsă
turi moștenite de la un bunic al său căsătorit 
cu o indiancă, poartă o mustață stil Clark Gabie. 
Supleantul său. John Parker, este cărunt, roto
fei. cu o fată bucălată și o gușă opulentă. In 
sfirșit. francezii : Profesorul de drept penal 
Donnedieu de Valeres, cu o mustață copioasă, 
arcuită ca un ghidon de bicicletă, urmat de 
Robert Falco, cel mai influent magistrat al 
Parchetului de Sena, aproape la fel de mustă
cios ca șeful lui. cu o cărare pe mijlocul creș
tetului.

In extremitatea opusă a sălii — boxa acuzați
lor, străjuită de doisprezece „M.P.“ cu căști 
albe. Goring suride. A pregătit o ..bombă**  care 
va arunca toată „fantasmagoria**  în aer — o 
declarație senzațională. în ajun ii spusese ,.am- 
neziacului**  Hess : „Intr-o lună, dumneata o să 
fii noul Fiihner al Germaniei !**.  într-o lună... 
Hess. fostul adjunct al lui Hitler pină în 1941, 
cind a ..fugit**  in Anglia, pare acum picat din 
lună. Procesul neinteresîndu-I. se cufundă in 
lectura unei cărți. Este indiferenta personifi
cată. Va rămine unicul deținut al închisorii 
Spandau tot restul vieții sale, refuzind să-și 
primească familia la vorbitor, deoarece ar fi 
„uitat**  totul. Unii spun și azi că deținutul de la 
Spandau nu ar fi Hess. autenticul, ci un im
postor care s-a dat drept mina dreaptă a lui 
Hitler in căutarea unei sinistre celebrități... 
Von Panen răsucește continuu butonul care se
lecționează traducerea simultan in cele trei 
limbi oficiale ale procesului. Keitel, rigid, și-a 
luat o poștură de stană. Alfred Rosenberg, fos
tul ministru al teritoriilor ocupate iin răsărit 
și-a părăsit morga suverană și ascultă încordat. 
Von Ribbentrop își curăță unghiile. Hans Frank, 
autor a 40 de volume de memorii, din care o 
bună parte consacrate perioadei cît. a stăpînit 
peste Polonia, are o mină nedumerită... Scenă 
de muzeu de ceară. Panopticum. Deocamdată 
animat.

întreaga primă zi a procesului este consa
crată citirii lungului act de acuzare. Goring 
n-are ocazia să-și lanseze „bomba**.  Va încerca 
să o facă a doua zi, în momentul cînd este 
întrebat dacă se consideră vinovat sau nu. 
„înainte de a răspunde la Întrebarea pe care 
mi-a pus-o curtea, tin să subliniez că...“. N-a 
mai apucat să sublinieze nimic. Geoffrey Law
rence, supranumit de ziariști ..Lord Justice**,  i-a 
retezat-o scurt : „Deocamdată sinteti Întrebat 
dacă vă considerați vinovat sau nu. Atit. La 
aceasta se răspunde clar : vinovat, sau nevino
vat**.  Goring declară: „Fată de acuzațiile aduse 
— nevinovat !**.  Majoritatea oelodaiti îl imită. 
Sint curați ca îngerii. N-au știut, n-au făcut, 
n-au dres, mortul e de vină._

La 25 de ani de Ia procesul din Niimberg, 
Edgar Faure, țel care avea să devină, ulterior, 
de cîteva ori prim-ministru al Franței, și-a pu
blicat amintirile de la Numberg cind. la virsta 
de 37 de ani fusese numit procuror general ad
junct al tribunalului internațional. „Tribunalul 
aplica procedura anglo-saxonă, care adeseori îi

—

SPORT

Miniaturi violete
eriom, săptămină trecută, că El Mun-

Sdial 82 toacă și macină marile glorii.
Sorbeam cu paiul un adevăr pe care 
l-aș vrea real, dar e de sticlă spartă, 

fiindcă zilele ce-au urmat au scos in lumină 
mesajul celor mult prea talentați și neiertători, 
capabili să-și vindece rănile galopind și să 
spulbere toate zugrăvelile de pe ouăle fără 
gălbenuș. Se pare că e o lege care vine din 
începutul lumii aceea că orice rază de speranță 
se compune dintr-un evantai de suspine. Cei 
mici și inspirați doar pe distantă de-o palmă 
cad in iezere negre mai înainte de-a fi respirdt 
de două ori fericiți. Brazilia deci se arată că e 
singura echipă cu azur in oase. Samba-și du-, 
rează floarea din plutiri. fotul se-ntimplă pe
frontiera bucuriei, luminișuri de viclenie se îm
pletesc cu mătasea lunii căutind uimirea. Pri
vești incintat talazul plin de risipiri mlădioase, 
însorite cu tigri și-auzi furtuna izbind in arbori 
de scorțișoară, ți mina culege himere, iar sufle
tul încearcă miniaturi violete intr-un colt al amur
gului cît două continent^ atirnat pe stîncile de 
la Rio de Janeiro. Pasele jucătorilor brazilieni 
sînt ramuri pe care visele trec riul ca să se 
schimbe-n fruct. Nici-o urmă de chin. Totul e 
dans și cintec. Adică fericirea de a fi și de a 
răspindi bucurie. O noapte de petrecere dintr-o 
vară fără de sfirșit. Ca ți Gabriela lui Jorge 
Amado, fotbalul brazilian e „poate un copil, sau 
un popor, cine știe ?" In inima mea, el pătrunde 
ca o zare ce vindecă îndoiala ți se amestecă 
vrăjit cu mirosul teilor - cele două depărtări 
care vor ține in slavă, sub ninsorile iernii, aceste 
preafrumoase nopți de iunie. Și totuși mă in
treb.: reprezintă Brazilia apogeul fotbalului ? Nu 
cumva în acest fluviu de romantism se cuprinde 
ți inceputul declinului ? Căci pe tipsiile de cosi
tor ale Spaniei, brazilienii au primit din inceput 
un dar de zile mari : victoria asupra U.R.S.S. 
Darul unui arbitru cel puțin miop, dacă nu not. 
frate de priviri piezițe ți buzunare largi cu da
nezul Lund-Sorensen care-a acordat Spaniei, in 
dauna Iugoslaviei, un penalti petrecut numai in 
mintea lui.

Doi prieteni buni mă ceartă c-am înghesuit

SPECTACOLUL LUMII
văzut de loan Grigorescu

deruta pe francezi. Inculpații nu căpătau drep
tul la cuvint decit in timpul interogării lor, 
atunci cînd erau chemați la bară martorii... Tra
ducerea se făceau simultan. Sistemul era abia 
la începuturile lui, și interpreții încă nu atin
seseră gradul de virtuozitate, care astăzi Ie per
mite să urmărească un orator in toată cursivi
tatea expunerii sale. Am calculat că acest sis
tem mă obliga să-mi. încetinesc debitul (de 
obicei mai rapid decit cel normal), la un ritm 
cam de două ori și jumătate mai redus. Un 
beculeț galben se aprindea atunci cind tradu
cerea devenea greoaie ; un alt beculet, roșu, 
atunci cind ea devenea imțx>sibilă. obligind ora
torul să se oprească...**.

Lumini galbene, lumini roșii. Ca la sema
foarele de circulație. „Stop !“. Lord Justice 
bate cu creionul în microfon. „Stop !“. Un cre
ion simplu, marca „Faber Castell**,  fabricat la 
Niimberg. Ori de cite ori este necesară o pre
cizare, ori de cite ori se cere demonstrarea au
tenticității unui act invocat de acuzație, cre
ionul acela .,Faber Castell**  intră in funcțiune. 
Ceas de ceas, zi de zi, săptămină după săptă
mână. Fiecare afirmație făcută își cere acope
rirea in dovezi. Pledoariile improvizate sint re
fuzate. Nici un acuzat nu poate fi invinuit fără 
probe. Documentele curg. Martorii se perindă 
unul după altul la bară. Interogatoriile se des
fășoară in cascadă. Avocatii apărării, juriști din 
elita baroului german fac tot ce le stă in putință 
pentru a-și disculpa clienții. Goring iși mînu- 
iește „bomba**  care intirzie să explodeze A 
ratat primul moment, acum face demonstrație 
de elocință. îi place să fie vioara intiia. „îmi 
amintesc de trei replici de ale lui Goring — 
scrie Edgar Faure —, care au produs oarecare 
senzație. La întrebarea referitoare la ce înțele
gea Goring prin ««rasa stăpinilor», acesta a răs
puns : «Cind cineva este stăpîn n-a.re nevoie 
să-și explice calitatea, ca atare !» Cu privire 
la așa numitul «Fuhrerprinzip»: «Acest prin
cipiu. care recunoaște in virful piramidei o au
toritate supremă este, in fond, analog cu cel al 
ierarhiei catolice !» în sfirșit, cind procurorul 
american, Mr. Jackson, a încercat să-1 prindă în 
jocul clasic al răspunsurilor prin da sau nu 
(prin care un bun profesionist este sigur că il 
va face pe un profan să se contrazică). Goring 
i-a servit acest răspuns imparabil : «îmi este 
imposibil să răspund prin da sau prin nu... 
deoarece am jurat să spun adevărul și numai 
adevărul. Or. adevărul, din acest punct de 
vedere, nu poate fi exprimat prin da sau nu. 
Trebuie, deci, să mă conformez jurămintului 
meu...» Abia după interogatorii a început ade
văratul proces : faza justiției urma fazei isto
riei. Pină in acest moment judecaserăm mai 
mult evenimentele decit oamenii. Faptul că ne 
aflăm în ' fiecare zi în imediata vecinătate a 
acestor creaturi, cărora le puteam observa ges
turile și mimica, așa cum ei le puteau urmări 
pe ale noastre, fără ca un singur cuvint să 
poată fi schimbat între noi în această stranie 
familiaritate lipsită de orice comunicare, pro
ducea o impresie profundă : tăcerea mării...**

Cu atit mai bine. Totul va fi deci disecat, ana
lizat. supus verificărilor și confruntărilor. Nu 
mai este procesul unor indivizi, ci procesul 
nazismului. Al paranoii in beton armat. Al 
complotului împotriva umanității. Din tot ce 
s-a spus timp de aproape UO an la Niimberg 
s-ar umple o uriașă bibliotecă. Ea există, dar 
in bună parte, este păstrată sub obroc. In ben
zile de magnetofon se aude uneori bătaia cre
ionului „Faber Castell made in Niimberg**.

O. dacă la răscrucea drumurilor istoriei s-ar 
fi aprins la momentul oportun o lumină roșie : 
„Stop!**  Fantomele a milioane de morti n-ar 
mai fi trebuit să defileze prin sala tribunalu- 
lui...

V

formația Argentinei între două verbe nedelicate. 
Recunosc că am greșit pe jumătate și plătesc o 
halbă de bere neagră. Dar tot nu cred că Ma
radona mă poate ademeni de partea lui. Mara
dona nu e născut, ca altădată Pele, să jefuiască 
în fotbalul european. Pentru că bunele echipe 
europene - și mă gindesc intii de toate la 
Belgia — împroașcă un realism aspru și arid 
prin care Maradona nu va găsi drumul mătăsii.

Meciul cel mai frumos de pină acum, meciul 
sinteză e cel disputat intre Spania și Jugoslavia. 
Două echipe impulsive, cu tehnica ireproșabilă, 
debordind de vitalitate și de lăcomia de-a dă
rui lumii o seară ce îndulcește moartea. Păcat 
că heringul ăla fără icre a măsluit rezultatul I 
Am ris în hohote, timp de o săptămină, de gru
pa I, grupa veselă. N-am nici-o îndoială că 
toate echipele din ea se molipsiseră dl In 'ta
lia, care-i țara lui 0—0. Toate patru echipele 
parcă jucau mingea pe dune de nisip. In sfirșit. 
marți seara, Polonia, fără să convingă pe cineva 
că e o echipă mare, a limpezit vinurile, trimi- 
țînd echipa Perului Io cules piper și fistic.

Din cite-am văzut pin-acum :
- Englezii, plini de orgoliu posesiv, vor ruina 

din nou zidul Atlanticului.
— Cehoslovacia - din punct de vedere al jo

cului, o decepție cleioasă.
— Ungaria - o echipă de matineu.
- Italia - o mașină de presat dopuri, exaspe

rant de mediocră.
Kuweitul, singura reprezentantă a Semilunii 

Fertile, mi-a bucurat spiritul anarhic. N-a vrut 
sâ recunoască un gol înscris de francezi ți s-a 
retras din teren și n-a revenit decît atunci cind 
F.I.F.A. a decis să anuleze golul. Asta nu ți-o 
pot permite, in lumea modernă, decit cei care, 
înfigînd andreaua in pamintul din spatele casei, 
dau de-o pungă de petrol.

Astă seară — lucru care e bine să se petreacă 
mereu - diletanții și amatorii se întorc acasă. 
Printre ei, păcat, ți cite un insurgent de meserie 
sau artist de vocație. Tributul intimplorii !

Fănuș Neagu
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