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ÎNALT OMAGIU ADUS PROPĂȘIRII ȘTIINȚEI ȘI CULTURII DIN ROMÂNIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales membra titular

și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU3Stimați tovarăși.Doresc, in primul rind. să vă mulțumesc dumneavoastră pentru alegerea mea ca membru și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste RomânConsider aceasta ca o mare cinste și o înaltă apreciere a activității mele de comunist și revoluționar pentru dezvoltarea patriei, pentru înflorirea și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, pentru edificarea socialismului și comunismului, pentru întărirea independenței și suveranității naționale a României. (Aplauze puternice, prelungite).Este o mare plăcere și o deosebită onoare pentru mine de a fi ales membru și președinte de onoare al celui mai inait forum al științei românești, care, de la înființarea sa, a reprezentat un simbol al unității naționale, un factor determinant al progresului general al României! (Aplauze îndelungate).Victoria revoluției de eliberare socială și națională, apoi a revoluției socialiste, a deschis o eră nouă în istoria multimilenară a poporului nostru. Intr-o perioadă istorică scurtă, poporul român a străbătut, printr-o luptă și muncă eroică, mai multe etape revoluționare de dezvoltare economico-socială — de la orînduirea burghezo-moșierească, avînd puternice caracteristici feudale, la societatea socialistă multilateral dezvoltată.Dăm o inaltă cinstire generațiilor din trecut, tuturor personalităților și luptătorilor patrioți și revoluționari, tuturor acelora care, de la Burebista si Decebal, au făcut totul pentru formarea și existența poporului și a națiunii române. Cinstim pe Mircea cel Bătnn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Nico- lae Bălcescu și Alexandru Ioan Cuza, pe toți aceia care, in procesul revoluționar de formare și dezvoltare a națiunii române, au luptat pentru unitatea și independența țării.Unirea și formarea statului național român, războiul de independență și realizarea statului național unitar, in 1918, au constituit momente hotăritoare pentru destinele poporului român.Cinstim pe revoluționarii, pe comuniștii și patrioții care au dus lupta contra asupririi și pentru dreptate socială și națională, împotriva fascismului și războiului, pentru victoria revoluției de eliberare națională și socială.Dăm o înaltă cinstire oamenilor de știință și cultură, care au avut un rol de seamă in formarea limbii române, în progresul multilateral al patriei noastre.Dăm cea mai înaltă cinstire muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor categoriilor sociale, poporului român, care, de-a lungul mileniilor, a fost adevăratul făuritor al ființei sale înseși, al limbii, culturii, al națiunii noastre libere. (Aplauze puternice, îndelungate).Stimați tovarăși.In anii socialismului, țara noastră a obținut mărețe realizări in dezvoltarea forțelor de producție, a științei, culturii, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Dintr-o țară slab dezvoltată, cu o agricultură și o industrie înapoiate, Româ

nia a devenit o țară industrial-agrarâ cu o industrie dezvoltată, modernă și o agricultură socialistă avansată.Creșterea producției industriale, în 1984, de .o sută de ori față de 1944, a agriculturii de 7 ori, iar a venitului național de 32 de ori demonstrează, cu puterea faptelor, marile realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni, care iși îndeplinește cu toată fermitatea și hotărirea rolul istoric de a conduce poporul nostru spre cele mai înalte culmi de progres și

civilizație. (Aplauze puternice, îndelungate).Intr-adevăr, Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă în dezvoltarea societății socialiste. Sint bine cunoscute marile realizări in dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a industriei, a agriculturii și celorlalte ramuri ale activității economico- sociale, precum și în înflorirea științei, invățămîntului și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. De aceea nu doresc să mă refer acum la toate acestea.Consider însă necesar să subliniez că

toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut in această perioadă au fost posibile datorită ' faptului că hotăririle Congresului al IX-lea au descătușat energiile creatoare ale întregului popor și au luminat drumul spre noi culmi de progres și civilizație socialistă în patria noastră.In întreaga activitate am pornit de la concepția revoluționară despre lume și societate — materialismul dialectic și istoric —, de la socialismul științific, de la înțelegerea justă a legităților general-va-
Continuare in pag. a 3-a
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Deschiderea culturală
d

e două decenii sîntem martori și participant activi ai neîntreruptului flux cultural generat de deschiderea către toate orizonturile umaniste a contemporaneității românești. Și putem considera, in profundă cunoștință de cauză, cultura românească a acestor ani drept reprei»ntativă pentru existența complexă a poporului român, pentru sensurile înalte ale spiritualității sale. Creatorii acestei culturi moderne servesc acelui adevăr absolut care recunoaște structura socială și etică a culturii, ideea esențială a culturii care iși află cheia in organizarea politică, economică a societății. Unui regim politicosocial pe o anumită treaptă a evoluției, de o anumită calitate, îi va corespunde armonios, o cultură de o calitate analogă. Servind o asemenea concepție, cu o profundă fidelitate, crea

torii culturii slujesc ideile frumosului și ale dreptății, axele ordonatoare ale României socialiste. în deschiderea spirituală a ultimelor două decenii s-a reafirmat cu hotărire. că dezvoltarea culturii contemporane românești iși are izvorul vast, generos, totdeauna umanist, in profunde procese istorice, cu rădăcini adinei, fluide, in trecutul îndepărtat al Patriei noastre. Există în istoria spirituală a poporului de la Carpați și Dunăre, tradiții excepționale de valoare, ale unei arte și literaturi care iși află originea umanistă în investigarea fundamentală a realității, în plasma arzătoare a luptelor naționale și sociale. Totdeauna marii oameni
Alexandru Bălăci
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Inepuizabilele 
principiin perspectiva celor 20 de ani care au trecut de la

1
 Congresul al IX-lea al P.C.R., ne apare tot maiclar faptul că fenomenul nostru literar contemporan s-a dezvoltat pe coordonatele stabilite atunci, în acel moment inaugural de epocă nouă. Timpul care trece ne scoate tot mai mult in evidență rolul excepțional jucat de istoricul eveniment in afirmarea tumultoasă a puterilor de creație în domeniul literaturii și artei noastre contemporane. In cuprinsul documentelor Congresului al IX-lea găsim concentrate ca într-un focar ideile-forță care au stat și stau încă la temelia înfloririi fenomenului literar actual din țara noastră: necesitatea identificării scriitorului cu aspirațiile celor ce muncesc, căutarea în izvoarele vieții a surselor de inspirație, eliberate de canoane și îngustimi dogmatice, întinderea inspirației scriitoricești pe întreaga arie istorică a existenței

Dumitru Bălăeț
Continuare în pag. a 2-a

HOTĂRÎREA
Academiei Republicii Socialiste România 
privind alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în calitate de membru 
titular și președinte de onoare al Academiei

Adunarea Generală a Academiei Republicii Socialiste 
România, exprimînd dorința fierbinte a membrilor Academiei, a 
oamenilor de știință, a tuturor celor ce muncesc pe tărîmul cer
cetării științifice și tehnologice, al învățămîntului, culturii și ar
tei, cu conștiința îndeplinirii unui act solemn, de cea mai mare 
importanță în istoria Academiei Române, a științei și culturii din 
patria noastră, hotărăște în unanimitate 
alegerea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

în calitate de

MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

incredințmdu-i conducerea supremă a celui mai înalt for știin
țific și cultural al țării, în calitate de

PREȘEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ACEASTA HOTĂRIRE constituie o expresie a înaltei aprecieri pe care alături de întregul popor, oamenii de știință și cultură din patria noastră o dau strălucitei activități teoretice și practice, genialei gîndiri științifice, originale, cutezătoare, a conducătorului partidului și statului nostru — rod al
experienței sale de peste 50 de ații in munca și lupta revoluționară pentru cauza partidului, pentru propășirea patrie;, pentru triumful socialismului și comunismului in România.

Continuare în pag. a 2-a

Telegramă

Mult stimate și iubite tovarășe

NICOLAE CEAUȘESCU,
Oamenii scrisului din patria noastră au primit cu un sentiment de 

profundă satisfacție alegerea Dumneavoastră ca membru titular și președinte 
de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Este încă o dovadă de 
înaltă reâunoaștere și prețuire a eforturilor neobosite pe care le-ați depus 
pentru înflorirea, științei și culturii românești, pentru afiimarea lor pe toate 
meridianele și paralelele globului păm'întesc.

Acest act dobîndește o deosebită semnificație în contextul apropiatei 
aniversări a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului. Prin Rapor
tul pe care l-ați prezentat atunci marelui forum al comuniștilor, prin spiritul 
înnoitor al dezbaterilor, prin hotăririle adoptate, au fost puse temeliile unei 
noi ere în istoria României contemporane. Sînt mereu vii în memoria noastră 
cuvintele pe care le-ați rostit de la tribuna Congresului : „Nici o generație 
nu a avut fericirea de a fi părtașă la asemenea grandioase transformări 
sociale, de avea atît de limpede și de apropiat viitorul strălucit al țării", 
însuflețiți de realitățile și perspectivele statornicite mai cu seamă în acești 
douăzeci de ani, slujitorii condeiului s-au străduit ca literatura să-și îndepli
nească mai eficient vocația de modelator al conștiințelor. Bucurindu-ne de 
grija și. prețuirea cu care sint cinstite de Partid, de Dumneavoastră personal, 
eforturile și biruințele pe tărîmul creației- vom face tot ceea ce ne sta in 
putință pentru ca în scrierile noastre să vibreze mai puternic preocupările, 
simțămintele și aspirațiile oamenilor muncii, urmînd și în aceasta înflăcăratele 
Dumneavoastră îndemnuri.

împărtășind cu întregul popor acest moment de înălțătoare bucurie. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom îndeplini 
cu același devotament îndatoririle ce ne revin, pentru a înălța edificiul trainic 
al culturii și literaturii românești, sub soarele generos al socialismului și 
comunismului.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

• In acest număr : • LITERATURA TINERILOR, MĂSURA A ANGAJĂRII • Semnează : 
• Doru Moțoc • Mara Nicoară • Areta Șondru • Corneliu Ostahie • Viorel 
Sâmpetrean • „Substanța generatoare a culturii române” de Gheorghe Stroia • 
„G. Călinescu și redescoperirea valorilor" de M. Ungheanu • Cronica edițiilor : • 
„Nicolae Milescu traducător din Herodot" de Dumitru Velciu.



Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales membra titular 
și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România

ADUNAREA SOLEMNĂ HOTĂRÎREA
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost conferite, joi, 11 iulie, in cadrul unei adunări solemne, calitățile de membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, eveniment de excepțională însemnătate in viața științifică și culturală a națiunii.Conferirea acestor înalte titluri tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin hotă- rîrea unanimă și entuziastă a Adunării generale a Academiei, cinstește știința românească, sporește considerabil prestigiul celui mai de seamă for științific și de cultură al țării, deschide o nouă șl insuflețitoare etapă în activitatea acestei importante instituții, moștenitoarea și continuatoarea valoroaselor tradiții ale spiritualității românești, care, în ultimele decenii, s-a afirmat cu și mai multă strălucire, contribuind cu forțele sale creatoare la progresul multilateral al României socialiste.Profund onorați de a avea ca membru titular și ca președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România pe cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, oamenii de știință, întreaga intelectualitate a țării au reafirmat, și cu acest important prilej, tovarășului Nicolae Ceausescu adinca lor prețuire si recunoștință pentru preocuparea susținută de a pune consecvent la baza întregii activități de construcție a noii orîn- dulri cele mai avansate cuceriri ale științei șt tehnicii moderne, de a asigura, tn acest scop. un puternic avînt științei, culturii si învățămîntului, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la înnoirea și dinamizarea nermanentă a gîndirii și □racticii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a patrimoniului cunoașterii și creației Istorice.Aceste simțăminte de aleasă considerație au fost exprimate, direct și cald, tovarășului Nicolae Ceaușescu de miile de oameni ai muncii din cercetare, proiectare, învătămînt. din alte domenii de activitate aflați pe traseul care duce spre sediul Academiei. Cei prezenți au aclamat îndelung pe conducătorul partidului si statului nostru, scandind cu înflăcărare numele atît de scumoe întregii națiuni : „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul !“. „Stima noastră și mîndria Ceaușescu — România 1“.Academia și slujitorii ei trăiesc o zi memorabilă.Pe frontispiciul clădirii se află portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub care este înscrisă vibranta urare : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general !“.Intrarea principală este străjuită. în semn de sărbătoare, de drapelele partidului $1 statului.Pe o mare pancartă se pot citi semnificativele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce sintetizează țelurile nobile și indestructibile pe care le slujesc, cu totală dăruire, oamenii de știință, împreună cu întregul popor : „Progresul și independența națională, pacea și știința sînt inseparabile !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmpinați. la sosire, de membri ai Prezidiului Academiei, care i-au invitat in aula marelui for științific, unde membrii și membrii corespondenți ai Academiei, toți cei pre- zenți i-au primit cu multă dragoste, cu puternice aplauze,...Ora 10. începe ședința solemnă a A

IDENTITATEA NOASTRĂ

DE FAPTĂ ȘI CONȘTIINȚĂ

dunării generale a Academiei Republicii Socialiste România.Participă membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și numeroși invitați — rectori, cadre didactice universitare, conducători ai unor institute centrale de cercetare științifică.Cuvintul de deschidere este rostit de Radu Voinea. președintele Academiei Republicii Socialiste România :„Stimați tovarăși,Sintem deosebit de onorați să salutăm cu stimă, dragoste și respect prezența la lucrările adunării solemne a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Avem, de asemenea, marea oroare să salutăm prezența tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Salutăm, totodată, participarea la lucrările adunării solemne a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat care ne onorează eu prezența lor.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

să vă raportez, mai: 
Nicolae Ceauș—u. că. 

ieri. Adunarea sjeoer: lă

Ziua de astăzi este pentru instituția noastră. Academia Republicii Socialiste România, cel mai înalt for științific și cultural al țării, o mare sărbătoare prilejuită de prezența dumneavoastră in mijlocul membrilor Academiei și al unor oameni de știință, cercetători, cadre didactice din invățămintul superior, invitați la ședința solemnă a Adunării noastre generale.Permiteți-mi stimate tovarășe în ședința ta de a Academiei, exprimind gindurile si voința tuturor oamenilor de știință și cultură din patria noastră, v-a ales, intr-o impresionantă și emoționantă unanimitate, în calitate de membru titular și de președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Vă rugăm să considerați, nr— - stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că această alegere este expresia înaltei a- precieri, a recunoștinței fi stimei deosebite pe care membrii Academiei, caute".:, de știință, de cultură și din învățămmt, cu un cuvint, întreaga ir.tele-:tuaLtaie a țării, alături de întregul nostru popor, vi le poartă pentru prc-ăigiccsa dumnca- voastră activitate desfășurată cu pddui- tor spirit revoluționar ti profunzii dragoste de țară ți de poooe, -tare a firm ca ultimele dd pe «e înscrie itistocia. țării drept rea sai ' . e .as-i s lifloritaar» perre-a-â mmtmme-ara,ei existență, pe care o cc — perleEpoca Nicolae Ceaușescu.Intelectualitatea progresistă a țăcti noastre și-a exprima: întotdeauna. încă din anii grei al ilegalității, atașamem său fața de ideile sociale înaintate, apropierea ei de mișcarea muncitc-rească șt adeziunea Ia politica Partidului Ctmcnir: Român. Cu atit mal mult astări. cied rolul științei și culturii a căpătat noi dimensiuni și valori, in condițiile s.-r.ahs- mului, ale noii orindutri — ce se înfăptuiește pe temeiul celor mai înalte cpcertrt ale științei și tehnicii, ai lărgirii orisoctului de cunoaștere al oamenilor, al :mb:gă- țirii vieții lor spirituale —. intelectualitatea țării, profund recunoscătoare pen

tru condițiile minunate de lucru pe care le are, acționează. împreună cu întregul nostru popor, mai unită ea oriciud in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înflorire*  eec-omică. socială și culturală a patriei, pertru înfăptuirea neabătută a indica:. !; : -rier.- tărilor dumneavoastră privind dezvoltarea societății românești in actuala etapă și in perspectivă.Conferindu-vă aceste înalte rida-: academice. vă rugăm, totodată, mult «rimate și iubite tovarășe N:::lae Cee a»»» >primiți respectuosul .. ■sten .• _ t . - •tru că ați așezat r—tueaac» tefăgașul ei firesc, trar.c'n-mird-o teri-2 adevărată forță de pr-âdurte. m oa 04 permite ca ««tic., deserte.rind tainei»sociale, «â c.-.struîm. pe bale fcr. — mod ronșt.er.t. liberi r :set~viitorul ce aur al patriei. a«a -■_= .: dorește de veacuri pepoctf saăte — U așa cum Întreaga soastr.h tirită rf-i infăptucască sub dumneavoastră cacdsoere. sus stea*-.!  glorios al Partidului eomunlst ulîn continuare, tovarâțu! *o*4.ecz ’c*s-.  Ion Ursu. memben suple»:: • al OSWeîu- iui Politie Executiv a! C.C. al P.CJU prim-vicepreședinte al Ceur-al. --net pertre Știintă ș. Teiu. : . iitire Botlriri! Aduxlrri geamă*.  “n tare se oocferl toearteuăui Nbmîae Ccaaaeaeu eaitUtCa de taamberi rim.zr fi de preaadtste de rncare al -Republici! Socialist» Knrnâ- 1Întreaga acstectâ. t= sări sare, apîavdl -~s îasoEețlre. «prteiads t-sfacțle de a-1 avea tr. ! sud Repatl'm Sorabste Uvarârul Nfc^a» Ca»tsnc aerai al MCirtale lelep: tt
: ti a

r '_-.rinr„ eu t
patra

Academiei Republicii Socialiste România
Urmare din pag. 1Prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în fruntea Academiei Române răspunde unei înalte rațiuni științifice și morale, unei necesități obiective a procesului de propășire.științifică și culturală a României pe calea luminoasă deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, consființind și pe această cale calitatea sa de conducător și neobosit îndrumător, in fapt, al întregii opere de dezvoltare a științei și culturii românești in epoca ce poartă, spre mindria noastră, a tuturor, numele său iubit.Știința și cultura românească se mineresc cu faptul că primul revoluționar al tării, gloriosul conducător al partidului și statului nostru este, in același timp și in egz’ă măsură, un cugetător de uriașă cuprindere, rigoare și profunzime, un om c- ștrir.ță. care, puternic angajat în dez- voitaree creatoare a materialismului dia- zert:e șt istoric, deschide în permanență subite: gândirii economice și social-po- lirice not orizonturi, un imens front de Intru în direcții originale, asigurind noi reșurse șt tmpulâuri ideologice, un inepuizabil izvor pe idei și concepte pentru torieaga activitate teoretică și practică a partidului și statului.Pectr: cocft.ința națiunii, ca și pentru întreaga osneai.-e progresistă, secretarul general al partidului, președintele Repu- bâcu intrueaipeazi prin întreaga sa activitate. eese mai înalte virtuți ale geniului creet-.-r al poporului român, in toate cot=e=:u«. inclusiv in cel al științei, teh- accogie: ș: culturii. Tot ce s-a infăptuit tn țara r.oastrâ in aceste două glorioase decern; poartă pecetea prestigioasei per- az-, A tovarășului NICOLAE

CE.AUȘESCU. a concepției sale despre lume și vață. despre valorile în care ■ :recem cu i-.-atâ convingerea : demnitatea. moependeața și suveranitatea națio- na.î. țoî.«<2z;t»tea intemaționalistă cu îWe forțele iubitoare ăe progres și pace, dn - le socalismului și comunismului, drevrai iropneecriptibil de a le gindi și transe in -riața prin propriile noastref’C>.AăM «J paradai ui. al Întreg!! națiuni, •-•nrâgul NICOLAE CEAUȘESCU a dat țârii pr.ma <» <râ de adevâratâ înflorire iimajiair ~l it ««val-cuituraiâ. a promovat xmtea pe tâg*mn ‘ ftrințd ia atatirtul • râepu3âemx> tmet tete «Je pșv«îjcțjr. uv.r fjt a-rup.» satScxut!!. ptrgtite de
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acrtaasax*  puse ca adevărat știința ta foL-wl aooecâț... al ceșserii tanlatâri.i meetaâe < <xrri~a> a popot-aluu Oe ț---- * coctr.bruria dsmriâ
ale 'z«-s.-U-d MCOLU CEAUȘESCU 
ae ~-**C*  praaeâe poiitlce pro-■nMRtMe de largi vtzmne. de cel mai {sad ahreL o«Masate Ia tara noastră r-mjtt. '-«epcad rs cele adoptate după Gxt^w.-l al IX-âea al parQdulul. cu pewedertle Progresul-: Partidului Comunist t-u- g- caattzEuipd cu Prugramelr- ireelirâ «probate de Gjegrw-1 al XI!-!ca. cs Programul fCtefei ft Wmoiogtei aa- Poeale pisâ ta a=u.I 5Mft. adevtat de cei de-al xnî-ka Cuegrea.fcncrrunl ea tovarâfa Elena Ceauir i -u. dlstma co> de știință, aeerv- tarul geaeral al partâdslul a-a aflat ÎQ pereaaeeU '.a anjkc-ul twatru. a ladru- mat ft ortcctat p««Ao«lt întreaga actlvt- tatc de cerretare r^intlEcâ v tehnclo- gică din tare y* —* a participat șiparticipă efectiv la elaborarea fi treaapu- nerea ta rUțâ a tuturor obtectivclor primordiale ale fCiațrl — investigarea fl vaiociScarea ncecree-lor aa«"<ta>. crearea titset ccoooad! taodame. de înaltă tehnicitate fi rficlctită. crerterisa aubalanțialâ a 

productivității muncii. sociale pe baza, automatizării complexe, sistematizarea și dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țării, afirmarea prestigioasă a României in circuitul economic și tehnico-știln- țific internațional, ridicarea calității vieții întregului popor, înflorirea spirituală a națiunii.Cu o profundă și cuprinzătoare viziune asupra dialecticii cunoașterii științifice, cu o emoționantă și mobilizatoare încredere în puterile științei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU ne-a cerut statornic să dăm avint cercetărilor fundamentale din domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, îndreptate spre dezvăluirea unor noi taine ale naturii și vieții, care să fie puse în slujba progresului și civilizației, a dezvoltării pașnice a omenirii.într-o concepție profund novatoare, secretarul general al partidului a fundamentat și elaborat principiile noului mecanism economic, care au stimulat puternic angajarea României pe calea dezvoltării de tip intensiv. Avind la bază ahto- conducerea și autogestiunea muncitorească. relațiile de producție din societatea noastră au cunoscut un însemnat salt calitativ, pe măsura progresului accelerat al forțelor de producție în acești 20 de ani. Din inițiativa și sub îndrumarea directă a conducătorului partidului șl etatului, se dezvoltă continuu sistemul democrației muncitorești, revoluționare, se asigură participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale — ceea ce imprimă noi trăsături întregului profil al societății românești. Prin întreaga sa activitate teoretică și practică, secretarul general a asigurat unitatea și creșterea rolului conducător al partidu- - lui ca centru vital al națiunii, întărirea permanentă a rolului și răspunderilor statului față de întreaga noastră națiuno socialistă. Unitatea fără precedent a întregului popor in jurul partidului, al conducătorului nostru iubit, consfințește fuziunea deplină a istoriei Paiririului Comunist Român cu istoria Româr.’e;, in coa mai glorioasă epocă a dezvoltării sale. Programul ideologic al partidului, normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste încununează strălucitele înfăptuiri ale secretarului general al partidului, de făurar genial al civilizației românești moderne.Determirund și reflectind toate aceste mărețe realizări pe tărimul cugetării și acțiunii, monumentala operă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cuprinsă intr-un număr impresionant de volume, paginile alese din gincinea sa economică, r«ial-politică. filosofică, pe tărimul științelor. ii culturii și artei, magistralele studii ș: sna’.ize pe care le consacră celor maî vzS'eai'c prxwK&a ale dezvoltării, fi ^ăcii ce cmtrjiiă asiâri pdrizcaae- iz tară ez fi pe tocic ja«r!iflcw ■ Trist!, '?cxă-*te  <>' cele mai ■i-*!5asg  f-xztî aodeerice și politice, d» oerscci- ițiți z-restigioase ale științe; cul- •.«rii și vieții sociale, at: adus cea mai în-ută apreciere personalității președintelui țârii, au atras României stima opiniei publice internaționale, sporindu-î renumelc ca niciodată in întreaga sa istorie. Împreună cu întregul popor, in- teleiriu-J-tatea noastră aduce un adine tmegiu celui mai de seamă cercetător al tării, sie cărui excepționale calități, chemare sore creativitate, spre nou, curaj de a înlătura rutina, vechiul, neimpăcare cu limitele vremelnice și cu automulțu- mirea. năzuință de a munci mereu mai mul: și mai bine dau un strălucit exemplu de ținută științifică, politică si morală tuturor generațiilor ce iși împletesc azi eforturile pe tărimul cercetării științifice. constituind modelul însuși al savantului patriot și umanist în România socialistă.In centrul întregii sale opere revoluționare. conducătorul partidului . si statului noștra a pus și pune în consecventă Omt’L bunăstarea Iui materială și spirituală. capacitatea lui de a fi la înălțimea. epocii pe care o trăim. în lumina acestui generos umanism socialist ce conteră o înaltă distincție Epocii NICOLAE CEAUȘESCU. se făurește azi ir. tara noastră, in procesul muncii și luptei revoluționare. cu sprijinul nemijlocit al științei, culturii si artei, profilul unui om nou. stăpin pe destinele sale, constructor conștient al viitorului său luminos.Totodată, intr-o lume confruntată cu probleme grave, marcată de puternice contradicții, conflicte și nesiguranță. Președintele României socialiste s-a ridicat cu exemplară hotărîre — inclusiv pe 

plan științific, ideologic și cultural — împotriva forțelor reacționare, obscurantiste, ce incită Ia ură între oameni și popoare, la violentă politică și militară, punînd în pericol dreptul fundamental al tuturor oamenilor la pace, la viață. Angajînd întreaga națiune în lupta pentru o pace autentică și viabilă în cadrul unei noi ordini economice internaționale, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU dă o strălucită expresie convingerii pc care a afirmat-o dintotdeauna, devenită adevărată deviză a muncii și vieții tuturor oamenilor de știință din patria noastră, că progresul și independența națională, pacea și știința sint inseparabile.Recunoașterii excepționalelor merite ale conducătorului partidului și statului nostru Ii s-a dedicat, de-a lungul anilor, omagiul instituțiilor de știință și cultură, al forurilor academice sau de opinie, al celor mai marcante personalități ale cugetării din întreaga lume. Academii, universități, mari instituții active sau de consacrare in ștjință și cultură, prestigioase asociații profesionale și factori de înaltă răspnndere în politica statelor lumii și a organizațiilor internaționale și-au exprimat în repetate rînduri admirația și prețuirea față de personalitatea și opera tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, conferind președintelui României cele mai înalte titluri și distincții.Se întregește astfel în conștiința tuturor oamenilor de știință și cultură, a întregii națiuni, imaginea, scumpă tuturor, a revoluționarului luminat, ctitor de tară nouă, om al acțiunii istorice, om de neegalată omenie, eminent om de știință, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Pentru centribuția hotăritoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, la făurirea civilizației socialiste românești, a destinului nou al României, pentru strălucita activitate teoretică și practică desfășurată în acest spirit revoluționar, în slujba progresului și înfloririi patriei socialiste, a înfăptuirii mărețelor idealuri de libertate și dreptate socială ale poporului român, a întăririi independenței și suveranității naționale, pentru rolul și contribuția esențială la dezvoltarea colaborării și prieteniei cu țările socialiste, cu toate statele lumii, la cauza păcii și destinderii internaționale. Academia Republicii Socialiste România, exprimind voința tuturor oamenilor de știință și cultură din țara noastră, a hotărît, într-o impresionantă și emoționantă unanimitate, alegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în calitate de Membru Titular și Președinte de Onoare al Academiei Republicii Socialiste România.Acțiunea luminată și mobilizatoare a conducătorului nostru iubit în rindurile și ir. fruntea Academiei Române vor deschide o eră nouă, de înflorire a importan- factor de cultură si civilizație pe case !1 es-estiris-e er ?*«tă  instituție. Sub inafea sa in5r«n»re, contribuția Academiei la dezvoltarea creativității tehnico- stiințifice și cultural-artistice naționale iși va împrospăta izvoarele, aducind lumii noastre noi valori, mai multă cunoaștere și bunăstare materială și spirituală.Consacrând în cea mai înaltă demnitate academică a României pe cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul vremurilor noastre mărețe, oamenii de știință și cultură sint pe deplin conștienți de marile obligații pe care și le asumă, de noua exigență pe care trebuie să o manifeste de acum înainte față de ei înșiși, față de întreaga lor activitate profesională și so- cial-politică. Ne angajăm în fața secretarului general al partidului, președintele Republicii, să fim demni de marea onoare pe care o constituie prezența sa la conducerea supremă a Academiei Române, să muncim mai mult și mai bine pentru a transpune pe deplin în viață înalta sa concepție asupra rosturilor științei în făurirea unei Românii libere, independente și prospere, a societății socialiste multilateral dezvoltate, în înaintarea scumpei noastre patrii spre comunism.Odată cu încredințarea profundului nostru respect și nețărmurit devotament. adresăm tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU cele mai calde felicitări, împreună cu urările noastre, pornite din adîncul Inimii, de multă sănătate și activitate rodnică, spre binele poporului român, spre propășirea și gloria României socialiste.
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Inepuizabilele principii
Urmare din pag. I poporului nostru, precum și-a altor popoare, asigurarea libertății de creație artistica, diversitatea de stiluri, deschiderea către universal, punerea intr-un context nou a problemelor criticii literare etc.Dacă putem vorbi astăzi cu mîndrie despre o dezvoltare plenară a artei și literaturii românești în contextul mondial al valorilor, apoi ceasta se datorează conjuncției fericite a pleiadei de scriitori și artiști care reprezintă aceasta înflorire în proză, poezie, dramaturgie, arte plastice, muzică, cinematografie etc., cu climatul ideologic propice afirmării lor, creat de Congresul al IX-Iea al partidului. Asupra importanței excepționale pe care o are climatul ideologic in înflorirea literaturii și artei nu credem că e cazul să stăruim prea mult cunoscîndu-se din istorie faptul că au existat generații și generații care nu și-au putut vedea realizate idealurile artistice și literare tocmai datorită absenței unui astfel de factor. Or, trebuie s-o spunem, spre mîndria epocii actuale de înflorire a literaturii noastre, că apărătorul cel mai ferm șl mai hotărît al unui astfel de climat propice a- firmării valorilor este însuși secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cîți nu ne amintim cu emoție de întîlnirile sale cu scriitorii și artiștii țării, de răbdarea cu care le ascultă opiniile, de consfătuirile îndelungi pentru a găsi cele mai potrivite concluzii și îndrumări. Dintr-o asemenea înțelegere a specificului domeniului literaturii și artei era firesc să se înalțe ideile-forță care susțin, în documentele programatice ale partidului, vastul edificiu ideologic al literaturii și artei noastre contemporane, deschis de Congresul al IX-lea.Semnele necesității unei înnoiri se vădeau ici- eolo*încă  mult înainte, in perioada anilor ’60, dar abia la acest istoric eveniment ele au căpătat îndrumarea de principiu atit de necesară
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prir. cuvintul viguros al tovarășului Nicolae Ceaușescu, noul secretar general ai partidului care, de la înalta tribună a Congresului al IX- lea a afirmat intr-un mod categoric : „Trebuie înlăturată orice tendință de exclusivism și rigiditate manifestate in acest domeniu. Esențial este ca fiecare artist, în stilul sân propriu, păs- trindu-și individualitatea artistică, să manifeste o înaltă responsabilitate pentru conținutul operei sale, să urmărească ca ea să-și găsească drum larg spre mintea și inima poporului“. Această chemarp la manifestarea deplină a libertății de creație echivala atunci cu o adevărată imprimăvărare a spiritului creator. Ghețurile epocii dogmatice anterioare trosneau adine și ecoul lor se aude tot mai departe in timp, sub razele unui spirit pătrunzător, chezaș al marii epoci de înflorire artistică și literară ce a urmat.Că principiul diversității de stiluri rămine unul dintre cele mai importante ale noii ctitorii a culturii noastre socialiste o dovedește, printre altele, și consecvența cu care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apărat acest principiu, l-a dezvoltat continuu de-a lungul anilor, atît tn latura practică a politicii culturale, cit și in cea teoretică, deschizătoare de vaste orizonturi în planul gîndirii. Putem cita în acest sens un text revelator, care ne arată că diversitatea de stiluri nu este o chestiune formală, a suprafețelor artistice și literare, ci dimpotrivă, a adîncimilor creatoare, legată direct de conștiința libertății și demnității omului, a popoarelor în general : „Sintem pentru o largă libertate de creație, dorim să avem o literatură și artă diversificate din punct de vedere al stilului, ne pronunțăm hotărit împotriva uniformității și șablonismu- lui, a rigidității și dogmatismului. Considerăm că a accepta șablonismul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă a sărăci viața spirituală a poporului nostru. Este de înțeles că activitatea 

creatoare a unui popor în toate domeniile «e poate desfășura cu succes numai in conci*!.le  cind omul se simte liber și stăpin pe deșt. sale-4. Cu asemenea repere teoretice de o vesti deschidere și generozitate era firesc ca arta =: literatura noastră să cunoască în ultimi: 20 de ani o emulație fără precedent, u căutare febrilă și atotcuprinzătoare a modalităților de creație puse sub semnul noului și inventivității, trăsături definitorii ale spiritualității noastre contemporane.Șe știe că un rol de mare importanță in realizarea climatului de cultură favorabil sau nefavorabil promovării valorilor ii revine criticii literare și artistice. In perioada dogmatismului critica a jucat un rol nefast pe această linie căutind să dea rețete de creație, manifestin- du-se rigid în aprecierea fenomenului literar- artistic, condamnând sau trecind sub tăcere o seamă de mari valori ale trecutului nostru de cultură, al altor popoare. încă de la Congresul al IX-iea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra tactului că, in ansamblul ei, „critica literară trebuie să analizeze principial activitatea de creație, fără pretenția de a da soluții obligatorii cu privire la forma și stilul lucrărilor artistice". In numeroase alte expuneri și cuvîntări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit în pasaje speciale asupra problemelor criticii literare, subliniind necesitatea adecvării continui a a- cestui domeniu la sarcinile de actualitate și de perspectivă ale creației, in raporturile ei complexe cu viața societății în care trăim, cu fenomenul literar și cultural general. Nu este în- timplător faptul că astăzi dispunem de o critică literară și artistică esențial nouă în ansamblul ei, eliberată de dogmatism și prejudecăți, flexibilă în aprecierea fenomenului creator, receptivă Ia inovație în toate domeniile, dar fermă și hotărită în apărarea valorilor poporului nostru și ale umanității.Din tezaurul de idei ale Congresului al IX- lea al partidului, se cuvine să evocăm în acest moment aniversar, și pe aceea cu privire la necesitatea identificării artistului cu aspirațiile celor ce muncesc, ca o condiție esențială a realizării operei de artă în adîncimea mesajului ei uman. „Istoria ne arată — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna istoricului forum — că marii oameni de cultură, adevârații 

artiști au exprimat in operele lor realitatea vremii, au fost alături de popor, pe care l-au ajutat și însuflețit în lupta pentru o viață mai bună, pentru progres social. Cu atît mai mult creatorii de artă ai societății socialiste trebuie să se identifice cu aspirațiile celor ce muncesc, să slujească țelul măreț al făuririi unei vieți tot mai fericite pentru întregul popor. Se află aici unul din principiile de bază ale artei și literaturii noastre contemporane, și anume, acela care-i asigură vibrația în actualitate, și, deopotrivă, durabilitatea in timp. Căci numai ceea ce se identifică prin mesaj cu sufletul poporului poate aspira la perenitate spirituală prin transferul generațiilor. Este un principiu de adînci- me al creației și ecourile lui se regăsesc din plin in operele cele mai reprezentative ale literaturii noastre din ultimii 20 de ani.In interiorul principiului identificării creatorului cu aspirațiile celor ce muncesc se află, ca un simbure de aur, pulsația vieții poporului !n cpntirțua,. ei mișcare. evolutivă pe coordona- •tele ■ existenței istorice. Toate punctele acestei existente istorice’sint convergente in actualitate. Este meritul Congresului al IX-lea al partidului de a ne fi pus într-o lumină clară acest mare adevăr, din păcate uitat intr-o epocă anterioară. „Avem o țară frumoasă și bogată — preciza în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — un popor harnic și cutezător care timp de peste două milenii, in anii grei de restriște. înfrățit cu codrii, cu riurile și văile, și-a apărat glia, iar acum sub conducerea partidului, iși zidește o viață nouă". Corespondentul practic al acestui principiu generos se află în îmbinarea diversă, multilaterală a inspirației pe teme de actualitate cu vasta tematică de inspirație istorică. Viziunea nouă, de dimensiuni putem spune pe drept cuvint epopeice asupra istoriei poporului român formează una din cotfrdonatele de seamă ale definirii, în cadrul dezvoltării literaturii noastre contemporane, a unui profil de epocă inagurată de Congresul al IX-lea al partidului.Fără îndoială că tot efortul creator al acestei epoci literar-artistice nu poate fi conceput în mod izolat, rupt de contextul literar și cultural mondial în care se dezvoltă. Congresul al IX- lea are meritul, și-n această privință, de a fi pus pietre de temelie solide, de a fi deschis largi orizonturi. „Progresul culturii socialiste — 

preciza în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — se bazează po cunoașterea și însușirea a tot ce are mai înaintat arta și cultura mondială, pe dezvoltarea largă a schimbului de valori spirituale între popoare. Este de aceea necesar să fie intensificate legăturile de colaborare cu- oamenii de cultură și artă din țările socialiste, cit și din celelalte țări, asigurate condiții pentru un contact permanent cu viața culturaiă contemporană, pentru manifestarea tot mai intensă a țârii noastre în concertul culturii și artei universale". Putem vobi deci de un principiu ideologic al deschiderii către universal al artei șl culturii noastre contemporane, lansat Ia Congresul al IX-lea al P.C.R. El cuprinde, după cum vedem, două aspecte fundamentale : unul al cunoașterii șl asimilării, celălalt al participării și dialogului de valori. Evident aceste laturi se află legate între ele, dar nu se poate să nu vedem și dialectica lor desfășurată in timp, cu roade dintre cele mai fertile în cimpul dezvoltării creației literare românești a epocii despre care vorbim. Căci cunoașterea mal intensă și asimilarea fenomenului literar al altor popoare a determinat în propria noastră literatură un proces febril de sincronizare cu cele mai noi cuceriri in arta scrisului pe plan universal. Setea de noutate a fost concretizată, mai ales la începutul perioadei, printr-un experimentalism debordant, care a spulberat toate rigiditățile formale ale epocii anterioare, dînd putința manifestării multilaterale a unui laborator de creație general, neca- nonizat de nici o dogmă. Este ceea ce a permis implicarea, cu prioritate, intr-o a doua etapă, a fondului de idei al literaturii și artei noastre contemporane, în ceea ce are el mai original și ireductibil. Sincronizării i s-a opus în mod necesar ideea de protocronism, care angajează arta și literatura noastră în dialogul valorilor universale ale culturii. In această ^privință nu avem decît să-i urmăm pe înaintașii noștri, în ceea ce au dat ei mai peren și mai fertil în planul gîndirii, să-i cunoaștem mai îndeaproape și să-i prețuim la justa valoare, și luîndu-le exemplul, să ne regăsim pe noi înșine în cea mai deplină actualitate.Ca și toate celelalte principii generoase, cu profil de epocă, lansate in sfera literaturii și artei noastre de Congresul al IX-lea al partidului, și acesta din urmă este practic inepuizabil.



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Urmare din pag. 1labile și am acționat pentru aplicarea lor creatoare la realitățile și condițiile din țara noastră. Tocmai datorită faptului că partidul nostru a înțeles că materialismul dialectic și istoric, socialismul științific nu constituie dogme, ci științe de acțiune pentru înnoirea continuă a societății, a lumii, științe care dau o perspectivă nouă, și permanent nouă, perfecționării forțelor de producție, relațiilor sociale, înaintării continue a lumii, a societății, spre noi și noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, îndelungate). Meritul partidului nostru este acela — satrpoate, în primul rind, acela — că a înțeles aceasta in condițiile cînd, pe plan internațional, se insista mult pentru a se menține socialismul în anumite cătușe, care il împiedicau să-și pună în valoare forța și capacitatea sa. Inlăturind dogmele, șablo- nismul de orice fel, considerind socialismul ca o forță politică de acțiune, partidul nostru a descătușat — așa cum am menționat — energiile poporului nostru, a contribuit la afirmarea prestigiului și forței socialismului în intreaga lume. (Aplauze puternice, îndelungate).In întreaga activitate am acordat o mare Însemnătate repartizării juste a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare. Viața a demonstrat că am procedat just acordind cel puțin 30 la sută din venitul național pentru dezvoltare. Se poate spune că, pio- cedînd așa, am aplicat in mod just legea reproducției lărgite, pentru asigurarea dezvoltării continue, pe o bază superioară, a forțelor de producție, a societății in general.Dacă nu am fi procedat în felul acesta, țara noastră ar fi rămas, în continuare, slab dezvoltată, ceea ce ar fi pus in pericol întreaga dezvoltare economico-so- cială, nivelul de trai al poporului, însăși independența și suveranitatea patriei.Pornind de la legitatea generală a acumulării și reproducției lărgite, dar și de la experiența proprie, Congresul al XlII-lea al partidului a stabilit să asigurăm, în continuare, circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de d«r- vqltare, alocind, în același timp, circa 74 la sută pentru fondul de consum, ceea ce va asigura și în perspectivă dezvoltat•:.« generală a patriei noastre, precum și condițiile necesare ridicării continue a bitac- stârii materiale și spirituale a pbțHc t ui — țelul suprem al politicii partidului r.qrs- tru comunist, esența societății soria'isîe multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes in România! (Aplauze puternice, îndelungate).In Programul- partidului de făurire a societății socialiste multilateral Cc-.’.>1- tate și înaintare a României spre comunism, în Programul ideologic — parte integrantă a Programului partidului —. precum și în hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului sint stabilite orientările privind dezvoltarea pe o treaptă superioară a patriei noastre in noua etapă a construcției socialiste, in cincinalul 1986—1990 și, in perspectivă, pină în anul 2000.în concordanță cu Programul partidului și hotărîrile Congresului, trebuie să punem în centrul întregii activități dezvoltarea intensivă a industriei, a agriculturii. a celorlalte ramuri ale economiei naționale, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, a unei calități superioare in toate sectoarele.Se impune să acordăm o atenție deosebită dezvoltării mai puternice a bazei de materii prime și energetico, creșterii productivității muncii, ridicării calității și nivelului tehnic ăl producției, realizării unei, eficiențe -și rentabilități tot mai mari a întregii activități economico-so- ciale.în realizarea tuturor acestor hotărîri și orientări, un rol de însemnătate primordială îl are știința, ca factor fundamental al progresului economico-social.Partidul nostru pornește de la faptul că socialismul se poate realiza cu succes numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general.Este necesar să perfecționăm continuu activitatea de cercetare științifică și tehnologică, să unim toate forțele și să întărim legătura științei cu învățămîntul și producția, să facem astfel incit știința românească să soluționeze, într-un timp mai scurt, marile probleme .care îi stau în față pentru înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice în țara noastră.Omenirea se află într-o etapă în care

cuceririle știi în m un rol de seuuă în ■:’* de producție, in ilrjireai orizosluku > cunoaștere a -.tniversustii. N-x:a .ehnico-Șiiințificî p: plan n.ocîiaîimpune ca o necesitat.- obiaritvă ps>;.- tru poporul nosuu — x. ;n > *•-;  cadru, doresc să sablinfee, pentru «tt-irsța românească, pentru >■ ;te institutele de cercetare din i«a<e domeniile — de a s- angaja cu intreasa forță hou-;-e in această nouă revoluție tshnieo-jtiințifică. Viitorul poporului nostru — si .1 altorpopoare — este strins legat, detarmin»; de felul cum vom ști să acționăm pentru a ridica la un nivel superior intreaga activitate de cercetare științifică. Dacă vom rămine in urmă în noua revoluție tehnico-științifică — aceasta va avea repercusiuni, pentru multă vreme, asupra întregii vieți a poporului nostru. Trebuie ca toți oamenii de știință,, conducerea noastră de partid și de stat să situeze, pe primul plan — așa cum prevăd, de altfel, hotărîrile Congresului al XlII-lea — dezvoltarea puternică a științei,. în așa fel îneît poporul nostru să ocupe un loc cit mai demn în rîndul națiunilor înaintate ale lumii. (Aplauze puternice, îndelungate).Sînt multe — și apar continuu noi discipline științifice. Dar trebuie să ne preocupăm permanent ca științele de bază — matematica, fizica, chimia, biologia — să se mențină Ia un nivel cit mai inalt, să se dezvolte continuu. în măsura în care vom ști să facem ca tineretul patriei noastre să-și însușească și să dezvolte aceste discipline, vom putea să stăpinim bine și toate celelalte discipline tehnice, și, astfel, vom putea ocupa un loc important in dezvoltarea științei românești și universale. (Aplauze puternice, îndelungate).In același timp, trebuie să acordăm atenția necesară și științelor sociale — și aș menționa, în primul rind, istoriei, filozofiei materialist-dialectice și istorice, literaturii și limbii române, cu atit mai 

n-uit c: rit inc^f-jbarita ac<stsi WmM «iXMin «ti tact lețas/t df*  pUvo șl des-- O n 'p-r-ș»;.; nu pot frita o is'o.'e. tlrt O rw'ieră s> proprie ! Ai ? ui-•tituie chezășia șl forța fiecărui popor — și. is t ci ;r..-menționat. țxworul .iritări a creat, de-a lungul milrjniii..', limba, cultura românească ! Oar r-ilot de i de cultură le revine misiune.«-a păstrez?, s-o perfecționeze ,î să aslgurt întotdeauna ca ea să ocupe un loc der.n in rindul limbilor și i.’?urii unive. ale. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, se impune să dezvoltăm, în concordanță cu noile realități, științele economice și politice, știința conducerii societății. Să avem întotdeauna o atitudine critică față de tot ceea ce este vechi și perimat, inlăturind fără teamă tot ce nu mai corespunde noilor realități. Să promovăm cu îndrăzneală tot ce este nou, acționînd în orice împrejurări ca adevă- rați revoluționari.Avem o istorie minunată, ne putem mîndri cu ceea ce a înfăptuit poporul român, înaintașii noștri ! Avem datoria să cunoaștem și să clarificăm cit mai bine toate momentele importante din istoria formării și dezvoltării poporului și a națiunii noastre, cu atît mai mult, cu cit chiar și astăzi mai sînt unii, peste hotare, care încearcă să pună în discuție, să minimalizeze istoria și. lupta, poporului nostru. Faptele, realitățile sint de asemenea natură incit ne permit să respingem orice încercare de a diminua rolul poporului român, al națiunii noastre in dezvoltarea omenirii, a culturii mondiale. Și avem mindria . să afirmăm acest lucru, deoarece mulți oameni de știință și din alte domenii ale culturii românești au dat. nu numai pentru poporul nostru, dac și pentru intreaga omenire, cuceriri care vor rămine veșnice (Aplauze puternice, prelungite).Să facem ca tineretul patriei noastre

' mc .i.ă istoria — ti nu numai aii., iar șă lupte prr.trj ■: uga noi fapte-i cu. • riri la g'onwă a poporului nostru, prin o*-.  înfăptuiri in toate d -neniile de activitate ! Rolul Ac»d*r.'.i<i  Republicii Sjesfiste Romdnis, al științei românești din toate domeniile aste de a continua se se --.ie în fruntea luptei pentru o știința și cultură înaintate, bazate pe cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, ale științei in general, pe ma- t rlclismul dialectic și istoric — concepția revoluționară despre lume și viață, ■ are dă permanent o perspectivă înnoitoare de progres națiunii noastre, .omenirii în general. (Aplauze puternice, prelungite).Iată de ce este necesar să facem astfel ineît știința românească, să Ofupe un loc de frunte ți,, în urrele domenii, locul de pionierat în ’ cdiîoaljterea ’ de-noi și noi taine ale. naturii și universului, în dezvoltarea cunoașterii umaBe,în-general.Să pornim permanent de la faptul că nu există lucruri care nu pot fi cunoscute, ci numai lucruri necunoscute încă, dar că stă în puterea omului ca, prin cutezanța-sa, să descopere noi taine și noi legi ale naturii, să acționeze pentru a le pune în serviciul omului, al bunăstării omenirii, al colaborării și păcii. (Aplauze îndelungate, puternice).Stimați tovarăși,In întreaga noastră activitate, călăuzin- du-ne de principiile socialismului științific. am formulat teza construcției socialismului cu poporul și pentru popor. In concordanță cu aceasta, am acționat pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale, pentru dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare si realizarea unui larg cadru democratic, de participare a tuturor oamenilor, a întregului popor, la conducerea activității din toate unitățile, din toate sectoarele, precum și pe plan național. Am asigurat 

astfel participarea organizată și activă a maselor populare, a întregului popor, la făurirea conștientă a propriului viitor, liber, a viitorului socialist și comunist.O atenție deosebită trebuie să acordăm, și in continuare, perfecționării conducerii, planificării, dezvoltind și mai puternic autoconducerea, autogestiunea tuturor unităților economico-sociale și localităților patriei noastre. Totodată, este necesar să apucăm cu mai multă fermitate noul mecanism economic și principiile socialiste de retribuție, după care veniturile sint determinate de munca depusă.Se impune să întărim continuu proprietatea socialistă — de stat și cooperatistă —. baza trainică a socialismului și comunismului. Numai astfel vom asigura dezvoltarea- continuă a forțelor de producție și ridicarea continuă a bazei teh- nico-materiale a socialismului, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.în același timp, este necesar ca, in spiritul Programului ideologic al partidului. să intensificăm activitatea ideologică, politico-aducativă, de formare a conștiință șociaxiste, a omului nou — constructor1 conștient al socialismului și comunismului. Să aplicăm ferm principiile umanismului revoluționar, spiritul de omenie, propriu poporului român. în intreaga nrws-ră activitate de făurire a noii orin- duiri. in care omul constituie factorul fundamental ! Tot ce realizăm trebuie să se—eascâ dezvoltării personalității umane. ridicării nivelului de cunoștințe generale. a bunăstării și fericirii omului, a intr-agii națiuni!In acest cadru, literatura, arta, toate sect.jerr'e care au un rol în dezvoltarea culturii noi, revoluționare trebuie să se angajeze cu o și mai mare hotărire pentru a da noi și noi opere de mare valoare, atit in conținut — sau, in primul rind. in conținut —. cit și în formă, care să contribui; la ridicarea culturii românești la un nivel cit mai inak.Avem toate ondițiile — atît in ce pri- v« te «rcc.r.t.ta științifică. cit și activita- t s culturală — să înfăptuim in cele mai hune condiții pr:.:derile Programului ticului, h-.taririle Congresului al XlII-lea. astfel incit țara noastră, îr. cadrul dezvoltării generale. să obțină puternice realizări in știință, în cultură, in ridicarea gradului de civilizație al poporului român. (Aplauze puternice, prelungite).Avem un program de largă perspectivă. Tot ce am realizat pină acum demonstrează realismul politicii noastre de construcție socialistă, faptul că avem tot ce este necesar pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea, care vor ridica patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație, vor crea condiții pentru trecerea la înfăptuirea și afirmarea tot mai puternică a principiilor comuniste de muncă și de viață, in toate domeniile.Stimați tovarăși,Dezvoltarea relațiilor internaționale ale României cu celelalte state, participarea activă a țării noastre Ia diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, politica de prietenie și pace cu toate națiunile lumii constituie caracteristici de bază ale politicii țării noastre. Am pornit și pornim de la faptul că numai în condiții de pace -ne putem concentra toate forțele pentru dezvoltarea economico-socială a țării — acest lucru fiind, de altfel, valabil pentru toate statele lumii.Putem afirma că politica externă a României, de pace, de afirmare, în relațiile cu toate statele, a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și renunțării la forță și la amenințarea cu forța, se bucură de o inaltâ apreciere și a făcut ca țara noastră să dezvolte relații de colaborare cu toate națiunile lumii, să se bucure de stimă și să aibă prieteni pe toate meridianele.Ne aflăm într-o epocă hotăritoare pentru însuși viitorul civilizației, al vieții pe planeta noastră. Cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, acumularea și amplasarea de noi și noi arme nucleare — printre care și a rachetelor cu rază medie de acțiune — în Europa au creat o situație deosebit de gravă. Iată de ce problema fundamentală este acum aceea a opririi cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, de a impune realizarea dezarmării nucleare. înfăptuirea unei politici, de pace, asigurînd astfel dreptul vital al popoarelor, al oamenilor — la existentă, la libertate, la viață și pace. (Aplauze puternice, prelungite).

România se pronunță ferm — și va acționa, și în viitor, cu toată hotărîrea — pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa precum și a contramăsurilor nucleare aie Uniunii Sovietice, pentru încetarea experiențelor nucleare, pentru trecerea, apoi, la retragerea și distrugerea tuturor armelor nucleare.Ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru realizarea de măguri concrete de dezarmare generală, de reducere a cheltuielilor militare și a armamentelor, pentru dezvoltarea unor relații de încredere și colaborare între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Considerăm că este necesar să se facă totul pentru ca tratativele de la Geneva, dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, întîlnirea, în toamna acestui an, dintre secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președintele Statelor Unite ale Americii, să ducă la rezultate reale, concrete, in soluționarea problemelor privind armele nucleare și cosmice, in reducerea și eliminarea armelor nucleare, atit pe Pămînt, cit și în Cosmos.In același timp, considerăm că țările europene, toate statele lumii trebuie să acționeze cu toată hotărîrea pentru a contribui la realizarea unor acorduri corespunzătoare și pentru trecerea la dezarmarea nucleară, la oprirea militarizării Cosmosului.O mare răspundere revine oamenilor de știință ale căror descoperiri sînt folosite, din păcate, tot mai mult, în scopuri militare. Mai mult ca oricînd este necesar ca oamenii de știință — de altfel toate popoarele — sâ spună Nu hotărît înarmărilor, să se pronunțe ferm pentru pace. Sâ acționăm in așa fel îneît uriașele cuceriri ale științei să fie folosite numai și numai în scopuri pașnice, pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni, a bunăstării fiecărui popor !România va acționa cu toată hotărîrea pentru infăptuirea noii ordini economice internaționale, pentru soluționarea pe o bază nouă a problemelor complexe, ale subdezvoltării, considerind că numai astfel se pot depăși dificultățile economice actuale, se pot asigura dezvoltarea fiecărui popor, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, in care fiecare națiune să se poată dezvolta in mod liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).Avem deplina încredere că stă în puterea popoarelor — în care oamenii de știință ocupă un loc important — de a determina schimbarea cursului periculos al evenimentelor, de a împiedica o catastrofă nucleară și de a asigura pacea în lume !In ce ne privește, poporul nostru, oamenii de știință români sint ferm hotăriți să facă totul pentru a contribui la triumful rațiunii, la dezarmare, la pace, la o colaborare egală între toate națiunile lumii, la realizarea unei lumi a dreptății sociale și naționale, a unei lumi mai bune ! (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,In încheiere, doresc, încă o dată, să vă mulțumesc pentru alegerea mea ca membru și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România — și să vă asigur Pe dumneavoastră, să asigur partidul și întregul popor că înțeleg aceasta ca o nouă manifestare a încrederii față de mine, dar și ca o îndatorire a mea de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și a Programului partidului, pentru întărirea rolului conducător al partidului, a unității •întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Numai in deplină unitate avem garanția mersului ferm înainte pe calea socialismului și comunismului, a întăririi forței materiale și spirituale a patriei, a independenței și. suveranității României ! (Aplauze puternice).Vă adresez dumneavoastră, membrilor Academiei, tuturor oamenilor de știință, urări de noi și noi succese în dezvoltarea tot mai puternică a științei și culturii — factor determinant pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, pentru întărirea suveranității și independenței ei! (Aplauze puternice).Vă doresc noi și noi succese, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite. Toți cei prezenți în aula Academiei se ridică in picioare și ovaționează indelung, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni —, pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

Sărbătoarea 
Academiei Române

I
a mijlocul acestei săptămîni a avut loc în București un eveniment cu profunde rezonante în viata națiunii noastre : alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca membru al Academiei Republicii Socialiste România si ca președinte de onoare al prestigiosului forum. Ceremonia s-a desfășurat în atmosfera de vibrant entuziasm ce caracterizează sărbătorirea de către întregul popor a jubileului celor 20 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. A fost un act de o reală noblețe, care se adaugă dovezilor de infinită dragoste, si prețuire cu care sluii- torli spiritualității românești alături de întregul nostru popor. îl înconioară De cel mai iubit fiu al națiunii.Era moral si firesc ca omul ce întruchipează cele mai alese virtuți și aspirații ale neamului, făurarul României noi. care a sporit zestrea d» gindire a civilizației patriei, să își ocupe locul binemeritat sub cuoola celei mai de seamă instituții cultural-ștlințlfice a țârii. De-a lungul 

timpului, să nu uităm, președintele României a primit numeroase investituri din partea unor Academii si Universități de peste hotare, unele de notorietate mondială, ceea ce grăiește de la sine despre prestigiul de care se bucură excepționala sa activitate închihată idealurilor etertt- umane de libertate și pace, de creativitate si concordie. Incununind in chip strălucit toate aceste onoruri, inaltul for academic românesc vine acum să dea omagiul, la rîndul său. aceluia căruia națiunea ii datorează enorm. Practic, aproape fiecare secție de profil a Academiei îl poate revendica De ilustrul membru. întrucît gindirea sa novatoare a adus contribuții importante în variate domenii : cultural. științific, economic, biologic (prin măsurile judicioase de protecție a mediului și de îmbogățire a tării cu rezervații naturale și păduri) etc. Șl. ca un semn că activitatea laborioasă a secretarului general al partidului acoperă vaste zone de creativitate, forumul a hotărît alegerea sa ca președinte de onoare. Astfel, minunatul om de bine care 

conduce destinul patriei. împodobind tara cu lăcașuri și ctitorii la care in trecut nici nu îndrăzneam să visăm. devine în eternitatea spiritualității românești coleg cu toți aceia ce alcătuiesc galeria de aur a nemuritorilor. Nu trebuie uitat că actul de naștere al Academiei a fost gîndit în urmă cu aproape 120 de ani. de către întîiul șef-de-stat al României moderne. Alexandru Ioan Cuza. Ea s-a așeza: astfel, incă de la începuturile sale, sub semnul generos al Umanismului pe care l-a promovat iubitul print al Unirii, iar acest semn s-a făcut simtlt de-a lungul întregii sale existente. Dacă marele Cuza a dăruit tării o Academie (des: tradițiile erau mai vechi) cei care i-au urmat i-au conferit strălucire și un nume bun in lume. Parcurgînd istoria acestei instituții, vom vedea că. alături de dimensiunile sale cultural-stlir.- țifice cu totul remarcabile. ea și-a împletit activitatea cu lupta efectivă a poporului român pentru realizarea aspirsllllor sale de Independență și Unitate. Nu numai *că  aici s-au pus bazele unor adevărate școli naționale (in filologie, filosofie, istorie, matematică, fizică, chimie, medicină, geologie, geografie, biologie, tehnică,
Corneliu Vadim Tudor
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Un cult al temeinicieistoria literară — cel puțin aceasta
I

este lecția oferită de istoria literaturii române —-ne învață că afirmarea plenară a spiritului creator într-o epocă istorică dată este decisiv condiționată de modul mai mult sau mai puțin favorabil in care- o seamă de deziderate (în esență, mereu aceleași) cu valoare originar-axiologică sînt puse — și, cînd, din nefericire, este cazul re-puse ! — în drepturile lor. Oricît credit s-ar acorda capacității instinctului creator individual (și este drept s-o facem, întrucît, în afara acestui dat primordial nu e de conceput nimic, este exclusă orice speranță !) de a se afirma, mai propriu spus, de a răzbi în orice condiții, totuși trebuie, să recunoaștem că. de exemplu, cu greu ne putem închipui cum ar fi posibil a se împlini — atît cit s-a împlinit și nu cit ar fi fost normal să se împlinească ! — fapta creatoare a geniului creator eminescian, dacă el n-ar fi beneficiat, așa-zicînd, de extraordinar de marele micro-clîmat cultural-artistic și, nu mai puțin, etico-uman, zămislit de spiritualitatea junimistă, al cărui unul din marii înte

meietori este Eminescu însuși. „Dar peste tot ce constituie, in viața „Junimiiprodusul deliberat al voinței de a se organiza — scrie Tudor Vianu —, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, pe care este cea dintîi sarcină a istoricului să-l românească în deceniul anterior (dosar care, deși bine cunoscut în datele lui consacrate, va trebui într-o bună zi interpretat Cu superioară detașare morală și cu indiscutabilă competență profesională), este deci firesc din toate punctele de vedere — fie că acestea sînt de natură etnico-morală, socio-politică sau estetico-artis- tică — să medităm, acum după trecerea a două decenii de istorie literară contemporană, la factorii ce au alcătuit și alcătuiesc acest adevărat nou suflu de temeinicie. întîi de toate, socotim, astfel, că paradigma-pivot a fenomenului o constituie imperativul (re) punerii in drepturile
Nicolae Ciobanu

Continuare în pag. a 7-a
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a
cîta dimineață ploioasă șl norii răsturnați peste coline tăindu-le parcă unduirea ? A patra sau a patruzecea, cu fereastra barăcii albită de aburii răsuflării. Șantierul semăna cu un cătun.Singurătatea pe-un platou ce simula o așezare de altfel acum stranie il făcuse mai timid, mai tăcut, tot timpul preocupat de ceva bine cunoscut, dar niciodată desăvîrșit. Era ridicol să-și măsoare propriile gesturi, tensiunile unei crispări nemaitrăite ; ținea in schimb la amănunte la care nu ținuse niciodată. Venise aici cu un timp in urmă și o dată cu el, in gara in care coborise auzise o voce tunătoare, cu ecoul unui amfiteatru uriaș :„Marile proiecte nu tulbură mintea celor curajoși !“, și îi veni să rida.Poate că auzise aceste cuvinte pe-un culoar, 

Înainte de seminarii, poate că la o masă de cantină studențească. De ce anume le reținuse, 
de ce anume le punea acum pe seama unei năluciri, a unei obsesii ? Era cu putință ca un profesor să le fi rostit, cu ani in urmă. însă el, el care și le amintea nu putea să accepte o reflecție într-o tonalitate atit de definitivă și atît de exaltată.In seara acelei zile ar fi vrut să-i scrie profesorului. Iși pregătise hîrtia, plicul, eliberase măsuța de lucrurile care pe orice șantier capătă o identitate aparte, iși sporesc enorm valoarea, pentru că toate par făcute numai din amintiri. Dar cind să scrie, totuși, apăru Valeria ; iși puse palma Pe umărul lui, il strinse ușor și ii căută privirea :„Sint sigură că ai de gînd să începi cu ceva ireparabil din punctul de vedere al neîncrederii tale !“, și pufni in rîs.In aceeași clipă privirea ii căzu pe-o lumină de felinar, afară. Puse stiloul în buzunarul hainei, dădu la o parte hîrtia, da, așa avea de gînd să înceapă, dar nu cu neîncrederea, ci cu gestul atit de contradictoriu al începutului lumii ; mai degrabă vroia să-i scrie profesorului, un ilustru constructor, despre acel moment al marilor șantiere pe cane in facultate nu-1 înveți, iar mai tirziu uiți cind și cum l-ai învățat.Peste puțin timp toate acestea nu aveau nici 
o importanță.Ploaia se întețise. Pămîntul răscolit de șenile, de agregatele cu cupele ca niște boturi de rinocer făcuse un fel de pastă gălbuie, asemeni unei semănături bizare, ostile dintr-un capăt în altul. Barăcile înșirate nu departe de șantier, pe-un platou cu iarba răsfirată, încă in picioare, de-un violet-verde plin de promisiuni aveau ferestrele mici deschise tot timpul ; pe cuie din lemn spinzurau prosoape, salopete, fleacuri, iar pe scînduri improvizînd niște laițe, se zăreau cutiile din plastic cu săpun.Marile momente ale marilor șantiere — auzea tot timpul, trăia cu toți porii această rostire transformată intr-o Invocație căreia numai muzica de acompaniament ii mai lipsea... deocamdată, însă, totul i se părea dezarticulat Dar nici Valeria, nici ea, care soșise aici mai tirziu, nu mai era aceeași dintotdeauna — ca și cum viața lor avea în urmă o eternitate, ii plăcea să ducă proiecțiile mai departe după aceeași reprezentare ce scapă ideii de timp ! Erau de patru ani împreună — așa le plăcea amin- dorura să spună, ca și cum faptul că se căsătoriseră în primul an de facultate mai dăinuia ca o neregulă, ca ceva necugetat... da, de patru ani, adică de-o veșnicie ! Capotul ei galben, cu flori mărunte, poate că niște frunze de trifoi, verzi, se pătase de glodul de-afară, dar nu-l mai lua în seamă ; acea imagine domestică se estompase sau se prăbușise, în locul ei apăruseră calculele complicate și o mie de probleme ; în o mie de probleme intra, evident, și spaima : cum să alunge din memorie afirmația lui. într-o dimineață, cind era odihnit, era bine dispus, și nu avea nici un motiv să spună, apucindu-și fruntea cu palmele :„Dacă nu sint ceea ce cred că sint, ucid o sută de oameni !“Atunci n-a vrut sau n-a putut să-i lămurească aceste cuvinte rostite cu o vinovăție ce-1 mutilase, îi congestionase obrajii, c. ii spuse, ca și cum de alinturile ei avea el ne
voie :„Dar tu n-ai greșit niciodată. Cum ai putea greși tocmai acuma cind trebuie să dovedești că nu poți greși ?“

Ce frumos se jucau atunci cu cuvintele, ș! 
cit de aspru a devenit ținutul cuvintelor mai 
încoace, adică acum, acum cind se aflau pe șantier.Mai întil a trebuit ca el. inginerul constructor Victor Mancu să ee obișnuiască repede cu ea. Valeria. soția lui ; să se obișnuiască s-o vadă in fiecare dimineață aici, pe șantier, in usa bărăcii, cu picioarele în cizme largi de cauciuc, cu o pufoaică azvîrlită pe umeri, tot timpul curioasă, abătută, mirată ; dar avea noroc, ea. Valeria, să-l vadă mereu alergînd ca un păianjen prin țesătura de fire metalice, în forfota șantierului, în mirosul de motorină și de pămint răscolit.De la un timp obișnuiau să privească prin crăpăturile gardului inalt. care împrejmuia șantierul. copiii, mulți cooii trecînd pe-un drum ce părea drumul copiilor ; privind zile în șir. mai ales Valeria îi spuse intr-o seară că amindoi trăiesc începutul lumii — era prima seară cind s-au spetit de rîs, tot atunci au băut un vin trimis de departe intr-o ploscă din plastic, înfășurată în șaluri de lină ca si cum ar fi trebuit să ajungă la Polul Nord... dar nici o clină nu li s-a părut că acei copii se uită la agregatele șantierului, ci la smocurile de iarbă îngălbenită, pe care nici șenilele grele nu te putuseră distruge ; ceva mai mult, în primăvară. aceeași cooii. mai mărișori cu un an. au văzut aievea cum iarba răzbea prin gropile făcute de tălpile metalice ale mașinilor grele : părea că acest miracol 11 uimește peste măsură, pe ei. care veneau aici călărind pajiști ierboase și poieni pline de trifoi sălbatec. Dună aceea a mai căzut peste șantier un anotimp, succesiunea săotămtnilor se măsura cu ierburile șt cu ninsorile. îns-ă momentul cel mai greu al șantierului era mereu acela dintre primăvară și vară, dintre vară și toamnă, dintre toamnă și iarnă, și așa mal deoarte... era, de faot, un singur moment, cind lucrurile se aclimatizau cu oamenii, oamenii se obișnuiau cu lucrurile zidite de ei. iar această permanentă acomodare îi prinsese ne soții Marca mai înțelepți — cum sraunea inginerul însuși, dună ce baraca inițială devenise un mic apartament, dar tot de șantier, cu aceleași cuie de lemn pe care spîn- z'irau salopetele, cu aceleași polițe ne care stăteau cutiile din plastic cu sănun. Marea victorie, însă, era aceea dintre Pilcurile de Iarbă și întinderile de beton care duceau parcă spre o temelie, oricum nevăzută...Victor Marcu vedea totul ca șl cum ar fi suit un pisc muntos ca să-și contemple izbinda. Ajuns Ia douăzeci de metri în văzduh, coborî într-o dimineață chemat de Valeria prin semne de care ei doi nu se folosiseră niciodată.„Aici, pe pământ — îi souse ea cu vocea scăzută, ca și cum el ar fi plutit prin ceruri — se vorbește despre încăpățânarea ta care în citeva zile va dărîma totul, totul..."Tînărul tresări, mîrat de flecăreala al cărei sol devenise soția sa ; da, orice se poate prăbuși, și, vroind să schimbe vorba, povesti ca un lăutar, după ureche, desore Meșterul Manole care zidise trupul nevestei In cărămidă, pentru supraviețuirea construcției... il amuza pe amindoi această poveste, parcă aici descoperită, pe șantier, însă unui șantier numai povești nu-1 
trebuie ; cine și pentru ce se alarmase 7 cine privise și ce anume 1 se păruse, privind 7 el stătuse două zile din zori pînă în noante cocoțat pe schele. Pe măsură ce urca, destui erau aceia care, îl sfătuiau să coboare, unii îl avertizau chiar că n-are voie, din punct de vedere medical, sau așa ceva, să stea sus mai mult de patru ceasuri...„Uneori n-aș mai coborî, Valeria, aș dormi acolo, îi souse el ca un cooii vinovat Niciodată nu mi-aș fi închipuit că, pe măsură ce zidul sporește sub tălpile tale, sentimentul acesta de început de lume pune stărînire De tine, te cucerește, simți că ai puteri înmiite, ai vrea să zbori ca păsările..."Poate că era a doua primăvară de cind veniseră aici, desigur, era a doua, pentru că acum descoperiseră pe malul unui rîu șirurile de să'-rii pletoase : se ascundeau acolo. Intre lacrimile acelea verzi, cu miros de citrice, si vorbeau despre facultate, despre colegi, stud^nti si studente, maimuțăreau elocința unor profesori, ticurile altora.....^tii că nimeni n-fl avut încredere în mine cînd am ajuns aici ?“, Iși aduse aminte Victor Marcu, și Izbi cu pumnul în aer, ca și cum sosise momentul să facă socotelile...Da, știu, un sinmir om a nrivit cu atenție soluția propusă de tine. Lui îl datorezi totul. Dar de fapt de la Începutul lumii se fac pe pămînt turnuri ț țsî nrnînto Valeria. Dece ti-au spus la îndoială soluția 7“„Pentru că la douăzeci-treizeci de metri de păm'nt știm cum se ajunge, dar la aproape două sute de metri a ști înseamnă a avea cap 

de savant! Am auzit mai de mult că Ingineri constructori iluștri au renunțat la astfel de construcții din cauza neîncrederii altora in saluta lor. De fapt azi e o banalitate să înalți din cărămidă și beton un turn de douăsute de metri. Și totuși..."„Și totuși, aud vorbindu-se despre prăbușirea turnului tău !“ revenea Valeria, speriata, îngrijorată, cuvintele ei părind un avertismentPrimăvara aceasta, a doua, înmulțise barăcile ; șantierul se întinsese cucerind valea dintre coline ; albia riului umbrit de sălcii se adincise. Poate că in noaptea aceea liniștită, cind el intirziase intr-un birou plin de planșe cu desene, și fusese numit in fruntea unei comisii care analiza unele cazuri ivite pe șantier, cum erau neînțelegerile dintre soți — mai ales soțiile se săturaseră de viața de șantier și vroiau să plece intr-un oraș, intr-un sat, așadar in seara aceea, tirziu, vizionaseră în sala clubului un film melodramtic despre o pereche, tot șantieriști, el se incăpățîna să rămină pe șantier, ea dispăruse de pe șantier lăsindu-i lui un bilet prin care iși cerea scuze, dar trebuia să plece, nu mai poate sta printre mașini și barăci... deci filmul acela prinsese bine comisia de Împăciuire, inventată de directorul șantierului și, cind Victor Marcu ajunsese in baraca lui, de fapt baraca „familiei inginerului constructor Marcu", un bec mohorit ardea deasupra unui pat îngust, peste care o pătură subțire acoperea parcă răsuflarea cuminte a unei perne albe. în ziua respectivă rezolvase trei cazuri deosebit de delicate. Reușise să împace lucrurile pledind ca un avocat, solicitmd in fel și chip judecăți ce depășeau îngustul ținut al intereselor și obișnuințelor, intrucit nici o construcție nu poate fi decit un semn al curajului, al conștiinței, deci o probă de înaltă omenie care va sluji in veacuri oamenilor...Privi becul cu lumină săracă și înțelese că din această clipă era de datoria lui să vorbească mai mult ca oricind cu Valeria ; vorbea convins

Vintilă Mihăescu : „Vizită de lucru*

Cinstirea cu sufletul
înălțarea din mijlocul poporului 
Spre a-l auzi mai deplin inalt 
Mai adine spre a-l lumina 
Spre a-l intineri pe marile piscuri.

Înălțarea dintre oameni puternici 
Precum ste'arii solidari, drepți 
De veacuri înrădăcinați 
Intre zăpezile Carpaților.

Jurămintul de a nu uita nicicind 
Jarul din vatra sfintă a casei 
Porumbeii purtind prispa in aripi 
Peste toate piraiele țârii

Rostirea printre nopți a crezului 
In adevărul de bronz al libertății 
Nici o statuie nu e mai măreață 
Decit neapusul soarelui din inimi.

Cinstirea cu sufletul, cu fruntea, cu brațul 
A sevei de rod comuniste

\___________________________________  că ea. il aude, iși apăsa palmele pe pătura moale, mingîia albul pernei, apoi iși întilni, pe palmele lui, lacrimile, nu erau nici dulci, nici sărate, erau banale, lacrimi de om... dar pe ferestuică, sus de tot, un bec roșu, care i se părea uriaș, cucerind cu o lumină simplă cercuri largi de văzduh, îi însemnase suișul, iar acum ii confirma speranțele și nu in ultimul rînd un fel de aroganță pe care o abordase cu discreție și In facultate, aici însă ceva mai ferm.„îți aduci aminte că în a doua seară, după ce ne-am cunoscut, tu mi-ai fiert un ceai tare, nici nu mai știu de ce tocmai un ceai, nu-ți cerusem un ceai, nu-ți cerusem nimic, Valeria, dar trebuie să-și aduci aminte..." și i se păru că toate cuvintele i se întorc în auz rostite de ea, de glasul ei intrat în toate lucrurile de aici.„Da, Victor, mi-aduc aminte totul..."„Și-atunci ? Care-i prețul dragostei ? Fuga ? înseamnă că n-a fost dragoste, ci o fugă amî- nată, mereu amînată...", iși răspunse inginerul.„Minți I auzi de departe, parcă din aureola de lumină roșie a becului din vîrful turnului. Ți-am scris totul, nu am ce ascunde, altfel nu pot, a trebuit să-ți spun adevărul..."Se întinse peste pătură, sub becul cu lumină meschină, gălbuie ; cunoștea cuvint cu cuvînt scrisoarea, dar refuza s-o rememoreze, aproape că refuza s-o recitească și acum, a cita oară ?, pentru că tocmai de aceste rinduri scrise cu lacrimi In ochi el nu avea nevoie. Dar iși aduse aminte că reușise să împace două cazuri

dan vâiteanu

asemănătoare !, da, reușise, cum se spunea în graiul șantierului, „să le rezolve in chip pozitiv". Și i mul din sala clubului vorbea tot despre cazuri asemănătoare...." Pus însituația de-*  rezolva cazul său, „unicul său caz", mai a . j puterea să glumească, începu să-și aducă aminte de Valeria, ca și cum ea ar fi părăsi: baraca de o viață întreagă.Victor Marcu era o fire tăcută, din această cruzi ur.:<a li «e părea superficial, mereu abătut, alteori aroganța Iul izvora din prima insușir:-: muțenia neclintită, parcă suspicioasă... dar aroic. sus. spuneau zidarii, ii străluceau ochii asemer: unui viezure ; cumpărase și un binoclu. - a-.ci-.t folosite la teatru sau la operă, și. cel put n un sfert de oră pe zi, privea împrejurimile. Pînă la capătul pe care schițase pe hirtia de calc, un fel de guler alb. mai mult ornamental cu care se Încheia de fapt turnul, mai aveau de lucru șase luni. Primea scrisori de la părinți, de la rude și colegi, dar nu și de la Valeria.Intr-o noapte — trecuse poate un an — a visata-o fierbi nd aceiași ceai, și abia acum, in vis. putuse sâ-l identifice : era un amestec ciudat de tei. mușețel, mentă și alte plante cu mireasmă puterriri... și zări, pe lumina zilei, drumul, cale*  ferat*.  cimpiile Înverzite sau negre, cu «em.ă-irurile abia încolțite ; oricum Valeria nu l-ar re:ur..r?cut ; iși lăsase barbă, riar nu < * li ,..u:.ri. ci ca la actorii dintr-un frim ;;t-r:.‘. : s:.- ceva : slăbise îngrozitor...?i ir.<„ ri-f cobora de la douăzeci demetri. ■ ■ ■■ .. r -.cau. fără să glumească că: „Dac*  Ai.ri; sjptămini nu se prăbușește, ai scăpat. I:.,,.- '- Dacă se prăbușește, vine ne-vsată-ts un pahar cu lapte..."Soluția fo'.cIa construirea tumulul era unică in Irsr*.  pr -. faptul că baza, susținută de arcuri < n beton armat, trebuia să reziste unei oscilații ' in prealabil ca deloc neglijabilă : pini a:ri nu era nimic nou, nimic

lnstaurarea-n două decenii a iubirii de imn 
Vălurind oglinzile fintinilor

înălțarea din mijlocul eroilor 
Spre a-i lumina și cinsti mai deplin 
Spre-a le inchina inima cea trează 
Prin care veacul iși sporește pacea I

Din marea inimă
Cinste, emoție de două decenii 
Inundă inima mea
Fibră din marea inimă 
In nemurire de stea.

Deci eu tînărul ram 
Cresc pulsul stejarului 
Topindu-i lumina-n cuvinte 
Să le fac calde statui

Și cel mai scump
Rămine cuvintul părinte
Sub ochii lui, drumurile mele
Se-adincesc doar inainte I

vechi ; ce era nou, însă, ținea de materialul de construcție și de amănunte tehnice pe care nimeni — după cum afirmau destui peste aproape trei ani, după ce Victor Marcu înălțase, după proiectele sale, încă două turnuri, pe șantiere apropiate de acesta — nu înțelese la un moment dat de ce tînărul inginer constructor, revenit pe șantierul inițial, și suind prin golul turnului, la două sute de metri, sus, rămase acolo două nopți, proptit parcă in căușul altitudinii și măturat de curenții de aer iuți care năvăleau de jos. Schelele interioare, de fapt scara spirală, trebuiau demontate, peste o lună prin „cabla" uriașă urma să izbucnească fumul înnecăcios al substanțelor chimice.Intr-adevăr, într-o dimineață coborise ca să se odihnească în patul barăcii în care locuise cit sătuse aici și Valeria ; erau un fel de a zice că s-ar fi odihnit ; colegii îl văzuseră pe același pat vorbind parcă păturii și albului pernei — situație de altfel ridicolă, incredibilă, despre care s-a discutat în șoaptă în cantina șantierului. Șantierul dispăruse de puțină vreme. Alei largi, pomi mărunți, abia plantați, construcții întinse pe zeci de hectare și, într-o margine, turnul, care uneori, înainte de ploaie, avea gulerul din apogeul construcției învelit in pănuri mari de nouri albicioși... așadar după odihna presupusă, Victor Marcu sui din nou in turn ; de data aceasta beneficiarii, oameni mai puțin cunoscuți constructorilor, il ridiculizau în fel și chip ; apăruse și soluția care ar fi convenit 

unei povești moderne, după schema Meșterului Manole, evident, însă altfel ticluită : să i se facă inginerului constructor o odaie acolo, sus, și, o scară să ducă pînă acolo, dacă...Intr-un ziar apăruse un amplu reportaj însoțit de fotografia turnului care aproape că fusese botezat cu numele lui Victor Marcu ; totul părea ca-n povetirile naive, cu relații gata măsurate, cu consecințe previzibile... evident, nimeni nu se aștepta ca Victor Marcu să se zidească pe el însuși în creasta turnului, de vreme ce nevasta ii fugise de pe șantier, părăsindu-1 intr-un chip de neînțeles. Așa cum nimeni nu se aștepta ca același inginer, care consacrase o soluție tehnică la o vîrstă atit de fragedă, să dea bir cu fugiții sau să se fi scrintit la minte. Astfel de variante reportericești sau epice n-aveau nimic comun cu Victor Marcu. Refuzul său de-a cobori era poate un capriciu, dar și altceva : nu mai știa nici măcar a cita primăvară și-o închinase construcției de turnuri, însă de aici, da, numai d? aici vedea totul : cimpiile, colinele și munții satele și oraștil în care, intr-un loc anume, da, intr-un loc anume Valeria fierbe la ceasul acesta ceaiul din mentă, mușețel, tei și alte plante aromatice... de ce ii venea mereu în minte nenorocitul de ceai? De ce nu-și amintea, de pildă, de sărutul Valeriei, de ochii ei, de trupul ei, de iubirea și de dragostea lor ? Dcrml două nopți pe-o seîndură, acolo, suș, unde iși suise și perna albă, perna Valeriei, singurul lucru din zestrea ei adus pe șantier pentru ei doi. Dimineața, muncitorii care mai trebăluiau la picioarele turnului găsiră un bilet, de fapt o scrisoare cu pastă albastră, cu un scris cam tremurat, cu mina jucată parcă de spaimă, de nesiguranță :„Dacă pînă azi nu s-a prăbușit, n-o să se prăbușească niciodată. Duceți aceste rînduri clevetitorilor mei și spuneți-le : Victor Marcu. a învins !“

Două decenii, 
torța libertății*

(Pentru eroul-steag)

De douăzeci de ani se-nalță aibe-aripi 
Pe orizontul de visare românesc 
Sub zodia luminii se unesc priviri 
Fără hotare unică mindrie cresc.

Și glasurile se-ntilnese din piepturi mari 
Intr-un același imn de slavă fericit 
Pentru eroul-steag, pentru partidul-pisc 
Prin care soarele suprem a biruit

Pururi inimile dintr-un izvor de pace 
Revarsă cinturi pentru eroul care 
Poartă-n iubire torța libertății
In brațu-i comunist, prin noi, prin fiecare.

Cristian Petre-Argeș

Peste două zile era sîmbătă și trebuia să judece cazuri noi în litigiu, de data aceasta nu mai erau ale șantierului, ci ale adaptării unor tineri cu marea uzină, care începuse să fie populată cu agregate și specialiști. Apăruse intre timp al doilea reportaj, in care — nici el nu mai știa de unde deținea informația reporterului respectiv — se spunea să reputatul constructor de turnuri va pleca în curînd in alt colț de țară să facă ce făcuse pină acum de-a lungul a mai puțin de patru ani...Răcise, probabil : frisoanele îi erau însoțite de amețeli și de o somnolență oricum suspectă; dar refuzul de-a coborî începuse să îngrijoreze conducerea marii uzine, acum nimeni nu mai făcea glume pe seama inginerului. Directorul fostului șantier decise, la un moment dat să aducă un elicopter. Tînărul trebuia luat de-acolo ca un obiect oarecare, altă soluție nu exista.... dar mai trecuseră exact patru zile, adică trecuse și duminica, iar Victor Marcu iși aduse aminte, și scrise părinților săi prima scrisoare mai lungă, prima din viața sa, cu cerneală albastră, pe coli de hîrtie albe ca perna Valeriei; scrisoarea a făcut înconjurul uzinei, nu pentru că ar fi fost deosebit de frumoasă, deosebit de curajoasă, ci pentru că, pur și simplu, relata ceva ce multora, chiar martori ai șantierului de la un capăt la altul li se păruse fictiv, ciudat, incredibil :„Dragii mei părinți. Ce-aș putea să vă scriu despre mine ? îmi aduc aminte și aici pe 

șantier, și pe alte șantiere mi-am tot amintit de certurile mele soră-mea, care, cînd simțea că pierde în fața mea, punea punct gîlcevei noastre citindu-1 pe Sully Prudhomme cu versul acela care mi-a scos peri albi : „Visez un astru ideal" ! Acun», pentru că a ajuns inginer agronom, cred că și-a găsit astrul ideal. Mi-e tare, tare dor de ea, și nu mi-a scris nici măcar un rind.în legătură cu problema mea, care vă neliniștește atît de mult, n-ar fi prea multe de spus. Am ajutat pe șantierul de aici, și pe altele, pe atîția să se împace. De fapt se certau din fleacuri și după aceea le părea rău și se împăcau. Dar mă întreb : dacă nu discutam eu și alți tovarăși de aici, cu ei, oare se împăcau ? Asta îmi spune că am fost util și în acest sens, al relațiilor dintre oameni, deși eu nu sint psiholog, nici judecător ; sint un inginer care și-a văzut visul cu ochii, iar dacă treceți vreo dată cu trenul prin apropierea uzinei să știți că turpul roșu care se vede de departe oarecum îmi aparține, chiar dacă destul au cricnit, m-au suspectat de exaltare și curaj păgubos. Am stat in turn cu zilele, am dormit sus de tot citeva nopți ca să-mi dau seama de balans, de „ce anume se întîmplă în vîrful turnului cînd bate vîntul, cînd trec curenți iuți de aer și-l lovesc ca pe-o strună de harpă". Asta nu face parte din „verificarea viabilității arhitectonice și tehnice", ci a fost așa un capriciu de-al meu, ca să le dau peste nas celor ce n-au avut încredere în mine și parcă m-au lăsat să-mi pun în aplicare planul numai ca să se bucure că voi pierde ! Adevărul e că prin atitudinea lor m-au răscolit, m-au ambiționat, am reluat calculele, am experimentat noi materiale și toate astea aproape singur, pentru că, așa cum prea bine știți, Valeria, da, Valeria de care aveam atîta nevoie...Valeria, soția mea, nora voastră este, totuși, o fată extraordinară. Ca să vă spun totul, trebuie să ascultați o poveste pe care i-am relatat-o reporterului aceluia care a mai scris de două ori despre mine. Iată povestea, pe scurt :Intr-o zi, după primul an de șantier, cînd rezolvasem problema arcurilor de la baza construcției, mi-a zis :„Ori eu, ori turnul ! Așa nu se poate trăi,„“, și a pornit să plingă.I-am zis că nu pot face o alegere de acest fel, tocmai eu care începusem să împac soți și soții veniți pe șantier, și că e absurd ca tocmai ea, ingineră, să-mi ceară una ca asta. Nu-mi aduc aminte exact cînd m-a părăsit și nici n-am verificat spusele unora că ar fi văzut-o des prin „cartierul bărăcilor", după ce plecase de aici. Nu-mi vedeam capul de treburi, nu știam ce-i cu mine, noaptea visam numai turnuri clătinîndu-se și prăbușindu-se peste mine. Citind aceste rînduri, parcă o aud și-acum pe soră- mea :„Și tu, nefericitule, visezi un astru ideal" !Cu toții visăm, dar ce nu va înțelege și nu va crede ea, este următoarea întîmplare :Dormisem o ultimă noapte — așa mi-am spus eu — sus la douăsute de metri cînd, trezindu-mă pe la șase și jumătate, deci destul de tirziu. șeful brigăzii care se pregătea să ridice schelele pe care urcam pînă în vîrf, îmi spuse, vorbind ca printr-un horn nesfîrșit :„Tovarășe inginer Marcu, mai uită-te și pe pămint, nu numai la ceruri !“Și altădată el vorbea cu mine cam așa în doi pc-ri, dar în tot timpul cit a lucrat cu brigada lui aici m-au respectat cu toții, n-am ce să Ie reproșez ; șl m-am uitat, intr-adevăr, jos, unde vedeam — n-am să uit asta niciodată ! — un fel de cerc de lumină în care roiau oameni. Pînă la cercul acela de lumină străjuit de pilonii turnului, ochii îmi cădeau parcă printr-un tunel plin de întuneric. M-am holbat citeva minute, și Ia un moment dat, mi s-a părut că văd fața Victoriei; iși îndoise grumazul și ședea cu fața în sus, ridea sau plingea, nu-mi dădeam seama ce se întîmplă. O recunosc, da, era Valeria, dar tăcea, tăcea și ținea ceva ce de sus de tot mi se părea că are chip de om...„Poți vorbi, domnule, am auzit jos o voce, pentru că se aude bine tot ce spui !“Știam că din cauza spațiului zidit, a golului turnului, se auzeau jos și șoaptele mele mai clar decit dacă aș fi fost acolo, printre pilonii de beton armat Nu știu de ee — și n-am să ințeleg asta niciodată — m-am apucat să întreb, urlind ca un disperat :„Hei, tu cine ești ? Ce cauți acolo ? Cum te cheamă ?“, și am tăcut apoi citeva clipe, nu mai mult de citeva clipe.De jos în sus se ridică o voce ; era prima voce din viața mea care părea să-mi restituie timbrul de altădată ; trecuse atîta timp, poate Că vreo douăzeci și șapte de ani, de cînd n-am auzit o voce asemănătoare. Mi se părea că halucinez. Valeria amorțise, cu fața spre golul turnului, da, eram sigur că-i ea, n-aveam nici cea mai mică îndoială. Și am auzit, jos, acolo unde era liniște, deși lumina în cerc, de la stîlpi, se umpluse de trupuri :„Eu sint Victor Marcu. Tu de ce nu te dai jos ? Vin la tine, tăticule și te iau de-acolo. Așteaptă-mă !“, și am văzut aevea minuța cît un lujer de floare cum se smulge din palma Valeriei, am văzut pașii mici, sau așa ceva, cum încearcă să .apese, treptele de metal ale scării interioare, încercînd să se cațăre printre schelele din interior.„De ce minți, țîncule ! am strigat eu, de sus. Cum ai să te numești Victor Marcu ? Unul singur e Victor Marcu și stă aici, sus...“„Ba nu ! țipă pițigăiat copilul, mămica mi-a spus că tu ești Meșterul Manole, și numai eu sint Victor Marcu, și m-a adus să-I dau jos din turn pe Meșterul Manole..."Vorbea ca un băiat mare, ca un bărbat, mal bine zis, și începu apoi să turuie tot felul de prostii, adică, vezi să nu cazi, ai grijă să n-aluneci, ține-te bine, privește numai în sus ca să nu amețești, dacă amețești te prind eu, tăticule, coboară mai repede ca să ne ducem cu mămica să mîncăm pepeni grași și roșii, bunicul i-a adus azi dimineață, hai tăticule... dar cite nu spunea el ; uneori, deși mă auzeam în glasul lui pe mine, de la doi ani și jumătate, o auzeam șl pe soră-mea Elvira, care la fel îmi poruncea, fiind mai mare decit mine cu trei ani și considerînd ea — amintiți-vă ! — că trebuie să-mi facă educația, să mă învețe să mă port...Am coborît, nici eu nu mai știu cum ; ciudat a fost că pipăind cu tălpile fiecare bară de treaptă metalică, auzeam același vers al poetului, versul rostit cu aroganță, cu emfază de soră-mea : „Visez un astru ideal" !, și-mi spunea, cu ochii in lacrimi — pentru că nu știam cum va fi intîlnirea cu fiul meu Victor Marcu— hei, Elviro, ce-ai făcut tu cu astrul tău ideal ? Eu, cel puțin, am ridicat citeva turnuri, care, deși se clatină cițiva milimetri, nu se vor prăbuși niciodată și, ce-i mai important, da, ce-i mai important ? Important e că Valeria se află aici. Dar la al doilea copil n-o mai las să fugă. O să-1 creștem pe șantier, pe unde-om fi atunci pentru că n-am chef ca și al doilea copil al nostru să-și vadă și să-și cunoască părintele după fotografii, iar atunci cînd îl întilnește, la doi ani și ceva, în carne și oase, să nu știe, bietul de el, dacă să-și întindă sau nu minutele în jurul grumazului lui. Pentru că așa s-a și întîmplat, după ce-am pus piciorul pe pămint : vroia să urce în brațele mele, dar se și temea s-o facă, iar Valeria. înspăimîntată, îi spunea :„Este tăticul tău, Victor, stai în brațele lui. este tăticul tău !“Cam atita am avut eu de scris. Prin august venim pe la voi, atunci îmi iau concediu și o să vorbim mai multe. Din toamrră încep proiectul altui turn, al patrulea, undeva prin Transilvania, unde se va înălța o uzină de mătase artificaiă. Pînă atunci, Valeria și eu șl Victor Marcu vă îmbrățișăm cu toată dragostea".Adevărul era că după revenirea Valeriei unii încercînd să discute cu inginerul constructor Victor Marcu despre această stranie întîmplare— o relatase doar părinților săi, în scrisoare — el. Meșterul Manole roșea și se înfuria ; o considera melodramatică, nefirească, aiurită și i se părea că destul își băteau joc de el cerîndu-i să le spună ce simte un părinte cînd își vede fiul șl discipolul la temelia turnului pe care l-a zidit.„Ce simte ? se mira Victor Marcu. tatăl. Cînd o să proiecteze și o să construiască și fiul meu turnuri, atunci o să vadă el cum e...“In după-amiaza acelei zile atît de pline de emoții cei doi au stat o jumătate d« oră în gara din apropiere. Aveau două valijoare, una albastră, alta gălbuie, de-o culoare imposibilă, și un balot, evident ușor, pe care il trăgea de-o sfoară copilul lor, jucîndu-se în felul lui și enervînd-o pe maică-sa ; în balot fuseseră înghesuite perna albă și pătura, singurele lucruri din zestrea Valeriei pe care le purtau pe șantiere tocmai pentru că erau ușoare și nu ocupau mult spațiu. Iși începuseră casa într-un orășel în apropiere, și treceau pe-acolo să vadă odăile incă neterminate, după aceea, peste două zile, îi aștepta o baracă nouă într-un șantier nou...



DOUA decenii de la CONGRESUL IX
„Numai trăind ți scriind împreună cu poporul, pentru popor, 
participînd activ la făurirea prezentului și viitorului patriei 
noastre, creatorii de literatură ți artă pot da opere de inaltă 
valoare, îți pot îndeplini misiunea în formarea conștiinței revo

luționare, în promovarea adevăratului umanism revoluționar 
al societății noastre socialiste, în care tot ce se realizează este 
destinat înfloririi patriei, omului, bunăstării ți fericirii sale**.

NICOLAE CEAUȘESCU

UTlIlATIIlIVnXIIIIIJIK
MAXIIIIA A ANGAJARII

întoarcere 
la orizonturile 

realului
a

 medita la propria-ți viață. La pro- pria-ți meserie. A desprinde din toate prin cite ai trecut acele înlesniri capabile să devină premize ale itinera- riilor viitoare. A încerca să refaci mental un drum. Drumul propriei deveniri. Iată tot atitea îndeletniciri de care scriitorul se lasă sedus, mai frecvent decît alți oameni, pentru că însăși structura lui intimă il îndeamnă la asta. Dacă n-ar proceda așa, ar risca să se osifice, sau să semene acelui personaj românesc despre care un înzestrat confrate, lucid observator al timpului nostru scria că „n-a uitat de unde a plecat, dar a uitat unde se duce".Meditînd asupra propriei vieți și a propriei munci echivalează adesea cu o uriașă fereastră deschisă spre real, spre miezul adine și adevărat al lucrurilor. Ea, această meditație, se dovedește susceptibilă să determine revelația unor sensuri fără de care mișcarea, traseul ineluctabil al propriului destin n-ar mai avea acuratețea ideală.Rememorind timpul tău și al lumii căreia ii aparții observi cu uimire cum realitatea însăși, oamenii, locurile, capătă un plus de relief, do- bindesc, parcă, o nouă identitate, iși etalează fețe și detalii care altminteri ar putea trece neobservate, se ordonează coerent în structura unei deveniri în care toate elementele sint proiectate intr-un orizont nu neapărat sentimental dar, — în orice caz, — perceout mai degrabă cu inima, ceea ce face ca ele să se așeze într-o altă perspectivă, să se reorganizeze conform u- nei logici aparte, care — fără să le adaoge sau să le scadă ceva — le conferă, totuși, o nouă dimensiune, incărcîndu-le cu semnificații tulburătoare.Gindindu-mă la ce au însemnat pentru mine ultimele două decenii de viață ce coincid cu perioada dinamică inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., și intrată,în istorie și în conștiința lumii sub numele îndreptățit de „Epoca Nicolae Ceaușescu" — constat că ele coincid cu însuși drumul formării mele ca scriitor. Dacă stau să socotesc că am debutat cu poezie în paginile „Luceafărului", cu un pătrar de veac în urmă, că am început să lucrez în redacția unei reviste de cultură în 1967, că am luat primul premiu literar în 1969, că am debutat ca dramaturg in 1974, că începînd cu 1977 am fost prezent vreme de cinci stagiuni pe prestigioasa scenă a teatrului Bulandra, constat că toate in- tîmplările importante pentru devenirea mea scriitoricească se circumscriu acestei perioade.Pentru noi, cel care aparținem unei generații care în anii adolescentei a fost nevoită să scrie numele sfint al patriei cu î din i, care a trebuit să țină in miini manualele de istorie unde se putea citi că participarea României la Intiiul război mondial a avut un caracter imperialist, care a terminat liceul fără a-i studia pe Ar- ghezi, Blaga, Barbu sau Bacovia — ultimii 20 de ani echivalează cu o întoarcere la izvoarele conștiinței de sine. Conștiința de sine a istoriei în primul rînd, dar și conștiința de sine a culturii românești.
Pămîntul limbii române

S
 intern legați prin toată ființa șl simțirea noastră de acest timp, care ne este dat. Trăim în această lume concretă, cu succesele sau eșecurile ei momentane, trăim printre acești oameni care muncesc din greu pentru existență, și față de care, noi, scriitorii, avem datorii grave : să le dăm speranța de mai bine, să le răspundem prin» cărțile noastre la întrebările pe care și Ie pun, să ajungem alături de ei la adevăr, la frumos.Poetul nu e singur in fața patriei. Prin gura lui vorbesc generațiile trecute, prin gura lui vorbesc oamenii de acum. EI este un revoluționar, fiind întotdeauna primul pe baricadele cele mai înaintate ale spiritului.Poetul adevărat este, înainte de a fi poet, soldat al patriei, aparținîndu-i și dăruindu-i-se deplin. El nu oftează că este muntele înalt, il urcă și face lumină in întunericul universului, el nu plînge la colțuri de stradă că nu e piine. el umple pămîntul patriei cu lanuri verzi.Este foarte multă nevoie de literatură, librăriile sint pline de împătimiți, sufletul oamenilor are o foame nobilă pentru tot ceea ce este artă, pentru tot ceea ce înnobilează existența.Trăim pe pămîntul limbii române; în pămin- tul pe care pășesc sint fructele coapte ale merilor și perilor, fluturii, iarba și păsările, fîntîni, turmele albe, drumuri și cai — tot ce a fost.

P
erspectiva de ale cărei priveliști beneficiem cind e vorba a privi evenimentele și momentele esențiale ale ultimilor douăzeci de ani obligă la o evaluare exactă (străină patetismelor fără acoperire) iar aceasta impune o constatare ; deschiderile pe care le anunța Congresul al IX-lea al partidului, nemaiîntîlnite, și-au aflat întruchiparea în solul fertil și puterea colectivă ce-și dovedeau din plin virtuțile. Spargerea unor tipare și spulberarea unor bariere (prejudecăți) pină atunci „intangibile" nu puteau să nu-și afle de îndată corespondent în chiar spiritul unui timp ce declarase abolirea dogmelor și iși anunța dreptul la existență și afirmare.Este meritul, de incontestabilă viabilitate, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, încă de Ia tribuna Congresului al IX-lea, anticipînd direcțiile generale ale devenirii patriei, _ chema inteligența la acțiune și obliga spiritul tînăr, la o severă și dreaptă manifestare. Evenimentele petrecute în răstimpul acestor două decenii ne dau putința să certificăm baza reală și realistă care a făcut posibilă înfăptuirea marilor obiective, de a căror certitudine depindea însăși certitudinea devenirii noastre. Geografia economi- co-socială și spirituală a țării de azi explică tocmai fascinația și rezonanța acestui moment, considerat, pe bună dreptate, „piatră de hotar".Cum era de așteptat — și era firesc să se In- tîmple — spiritul „însetat de real" își descoperea spațiul de afirmare, ce fusese o vreme încorsetat, uscat și fără rădăcini. A idolatriza drumul pe drept eroic al devenirii generațiilor

Aceste două decenii de istorie revoluționară au redat literaturii noastre vocația adevărului, fără de care nici Binele nici Frumosul nu pot exista. Iar adevărul, o știm cu toții, este inseparabil de aplecarea către orizonturile realului, fie el materia! sau Ideal. Către viață, cu alte cuvinte.Socotesc că a te forma ca scriitor intr-un asemenea context socio-politic, intr-un asemenea climat cultural, reprezintă o șansă ce se cere valorificată cu responsabilitate.Sint întrebat uneori, de cititorii sau de spectatorii oieselor mele, de unde imi aleg personajele ? Nu e deloc ușor de răspuns la această întrebare simplă, pentru că orice personaj are o substanță deopotrivă materială și ideală. Dar tocmai Dentru că m-am format in climatul a- cestor două decenii de istorie nouă a României, de reîntoarcere a scriitorului către orizonturile realului, nu pot răspunde altfel la întrebarea amintită decit formulind adevărul — care știm, displace atit de tare ..esteților rafinați" — că personajele mele vin din viată, din realitatea fascinantă a zilelor noastre, adică de acolo de unde vin mai toate personajele ce aspiră să devină memorabile : din mijlocul oamenilor.Cum aș outea spune de unde l-am luat pe Băiatul acela fără nume din piesa mea „Cablul și vintul" ? Să se fi ivit el doar din calchiere dramatică a destinului unui neuitat erou de la Argeș, pe nume Jean Ungureanu ? Nu cumva in substanța lui e și ceva din personalitatea tinerilor extraordinari pe care i-am cunoscut în acești 20 de ani pe șantierele luminii ? Nu înglobează el deopotrivă in destinul său neobișnuit eroismul băieților din formația de lucru a lui Tomescu de la Lotru, care intr-o iarnă aprigă, pe un ger năpraznic, lucrau la conducta forțată de la Jidoaia. suspendați deasupra prăpas- tiei doar in fringhii și in centura de siguranță vegheați numai de stelele limpezi și reci de deasupra și de focurile aprinse sus, pe culmi, ca să sperie lupii ? Ba da. Firește că da.Acum lucrez la o piesă a cărei acțiune gravitează in jurul unul personaj feminin pe care l-aș dori reprezentativ pentru generația zilelor noastre. Cum aș putea afla de unde vine a- ceastă tînărâ femeie ? Ar trebui să scormonesc prin memorie și atunci ,mi-ar apărea, poate, in față, chipul bronzat al acelei macaragițe tinere, întilnită pe șantierul primei hidrocentrale de pe Olt sau privirea încordată a unei podărițe, și ea tinără, care transporta niște cazane uriașe sub bolta unei hale imense. Și multe altele. Pentru că orice personaj înseamnă o proiecție a unui om întîlnit cindva, dar și o parte din sufletul nostru și al celor pe care l-am cunoscut in minunatul și ireversibilul timp al Vieții noastre.In repetate rinduri. omul de omenie aflat la cirma destinului național, — cel care prin vocația sa de revoluționar și patriot a dat numele epocii noastre, ne-a amintit nouă, scriitorilor. parabola cu ulciorul și izvorul. îndru- mindu-ne in acel limbaj metaforic, atit de plastic și da expresiv, la care apelează uneori — să refuzăm ulcioarele, oricit de meșteșugit împodobite ar fi ele și să sorbim mereu ana proasoătă a izvoarelor, adică a Vieții. Iar scriitorii noștri cei mai buni au urmat și urmează acest îndemn care iși păstrează o vie actualitate tocmai pentru că ne cheamă la reflexie lucidă asupra misiunii și rosturilor noastre in această epocă, in care literatura română și-a redobindit conștiința de sine și vocația adevărului.
Doru Moțoc

Numai cuvintele sint trecute din generație in generație, din om in om. de la mamă la copil ca avutul nostru cel mai de preț, cu zestrea noastră spirituală.Cuvintele și iubirea de patrie sint sufletul nostru românesc.Avem un trecut istoric glorios, un prezent plin de realizări, arta noastră trebuie să fie expresia marilor adevăruri ale acestui timp. Un creator adevărat nu poate rămine indiferent in fa va istoriei trecute sau prezente, el se angajează direct in evenimentele epocii.Oamenii patriei muncesc din greu, produc lucruri de calitate, și noi. la rindul nostru, trebuie să realizăm cărți de calitate.Poporul nostru a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, a fost Iovi', și exploatat, dar și-a păstrat sufletul luminos, bucuria de a trăi. Trebuie să scriem cărți optimiste, pe măsura sufletului mare al poporului nostru, cărți pline de încredere in viitor, cărți pline de speranță.Arta noastră trebuie să fie a acestui timp, să fie profund angajată in realitate.Scriitorul este un om al muncii, trudește din greu alături de toți oamenii patriei ca să transforme fiecare cuvint al limbii române intr-o statuie.
Mara Nicoară

Priveliști— și deci, al patriei — este la fel de păgubos ca și încercarea stearpă de-a nu recunoaște adevărurile bătătoare la ochi.Dinamica evoluției României începînd de Ia acel moment și pînă astăzi este cunoscută, argumentele, tonice pentru un popor demn, fiind de puterea evidentei și a bunei credințe. Evident că nu ne este indiferent cum sint apreciate eforturile materiale și umane — imense— pe care patria, nedezmințindu-și vocația, le-a depus în slujba unor idealuri care-i afirmau și consolidau ființa istorică. După cum, ne sint străine de fire „capcanele" autoflagelării.Scepticismul unora — manifestat ori nu — vis-ă-vis de forța neamului nostru de a-și conduce cu autoritate și demnitate destinul, nu avea cum să sfîrșească decît în părăginire și uitare. Prea multe săgeți otrăvite au încercat, de-a lungul veacurilor, să tulbure rostul destoinic al ființei noastre istorice ! „Cum veniră...". Cutezanța ține de harul ce-și împlinește vocația în demnitate, adevăr și pace ! Formele de relief cristalizate in aceste două decenii de cutezanță netrunchiată și nealtoită sint pază și oferă perspectivă.„Poporului, adevăratul făuritor al tuturor bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai frumos

Simplu 
și firesc:. 
adevărulițesc undeva că nici o epocă nu poate înlocui adevărul prin minciună. In a- ceastă țară care ne dă adăpost șl pîi- ne, și pe care am învățat s-o iubim incă înainte de a ne naște, și pentru care avemo vocație a dăruirii, care ne dă o istorie și o cultură, o conștiință și o unitate, învățăm să ne formulăm și să ne rostim adevărurile noastre.A fost să se întîmple că în cărțile pe care le scriu să se împletească secunde de imaginație cu ore întregi de realitate. In același mod, și totuși atit de diferit unul de altul, fiecare dintre noi ne pregătim jurămintul la fel de egal, ne pregătim să ne sprijinim de el, și astăzi, și miine, într-o firesc de constantă gravitate. Adevărul meu de reporter șl adevărul celor pe care i-am cunoscut, au fost puse nu o dată pe o balanță cu două talgere care nu contenesc nici azi să se aplece intr-o parte sau in alta.Cind intre pereții mei e liniște și cei pe care ii cunosc, și cei pe care îi iubesc, dorm, auzin- du-le respirația din îndepărtatele lor camere, am certitudinea că mulți se pregătesc pentru adevărul de a doua zi. Verosimile nouă sau neverosimile uneori, prin cutezanța lor, Ie aliniem in fiecare dimineață la start, avînd în vedere și erorile de care nu putem face abstracție.Așa iml amintesc acum despre cărțile pe care le-am scris. Și nu în puține pagini am traversat și umbra și lumina, existența și rezistența pămintului, și-a oamenilor care au dat glas și chip propriei lor demnități.Niciodată obosită, mărturisesc. In fața șansei de a dispune de drumuri după bunul meu plac am invățat că adevărul poate fi frumos, dar nu decorativ. Că și cel înfrînt uneori, ciștigă infinit mai mult decît cel care n-a .intrat in luptă.Jur că voi spune adevărul — a fost o carte în care mi-am luat dreptul de a-i asculta pe ceilalți. In contul acestui drept am spus adevărul. O noțiune importantă, mai ales prin drumul pe care-1 străbați pînă la el. Rostirea lui solemnă reflectă insăși capacitatea sufletului nostru de a-1 percepe in toată sinceritatea simplității sau complexității sale.Am privit, am ascultat și I-am spus așezin- du-mă mereu în alt unghi al lui, cu ambiția de a-mi demonstra că el poate fi la fel de important ca descoperirea unui continent.Intre oameni, laolaltă, cu ei, am încercat să-mi transform sufletul în statui, în jurul lor au gravitat, îndrăznețe, lucruri simple, nesofisticate. EI a suferit și eclipse, a trecut prin solstiții și echinocții prilejuite de tot ce-am încercat să veghez, și de toate lucrurile pe care le-am lăsat să mă vegheze.Uneori cutremurător, uneori neverosimil, u- neori cu baricade in fața lui, ascuns alteori, tăcut sau exuberant, un adevăr nu seamănă cu altul, ci se adaugă unul altuia. împrejmuit de tăceri l-am ascultat tăcind Ia rindul meu.Nimic nu a fost inutil. Nici un drum in căutarea lui. Nici un efort. L-am aflat parțial si l-am întregit folosindu-1 la rindul meu ca scut.Am aflat că nu putem fi mulțumiți de noi și de ceea ce facem. Că fiecare dintre noi avem ziua noastră cind el se poate transforma într-o apă care se poate revărsa pe neaștentate. Că sintem infirmi fără el. Faceți un efort și do- riți-vă într-o zi să aflați cit costă un adevăr. Cit de mult i-1 datorăm țării, oamenilor care au nevoie de el. Cit de mult este el al epocii la temelia căreia trudim.Răsfoind agenda cu ziua de luni, marți și miercuri, am găsit rinduri scrise despre o mașină cu număr de Suceava, circulînd pe o șosea din Oltenia, o metaforă despre o horă de mesteceni din Gura Șarului, imaginea unei bărci plină de insomnii trasă la malul unei ape, biografiile unor oameni din sud pe care cei din nord nu le cunosc, și biografiile altora din nord pe care sudul nu le știe.Despre fiecare reportaj se putea scrie un alt reportaj la fel de veridic. Toate la un loc sint un omagiu închinat omenescului, adevărului, acestor ani, cărora noi le hotărîm binele prin modul în care înțelegem că viața înseamnă luptă, speranță, angajament.Transformate în axiome (multe dintre ele au refuzat să fie explicate) sau in demonstrații, am scris aceste rinduri și nu m-am indoit niciodată de ele, nici atunci, nici mai tirziu. declin solidară cu timpul în care trăiesc cu acești 20 de ani de epocă socialistă care poartă in durata ei și viața, biografia mea.Iată de ce trebuie să rostim adevărul, cea mai profundă meditație a noastcă, asuDra noastră. Așa am crezut de cuviință, atunci cind am semnat simplu și firesc,

Areta Șandru

de duratăși mai bun" — sint cuvintele pe care le rostea, în acel iulie ’65, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era un îndemn ce avea să fie înnobilat de apariția cărților plăsmuite in «cești ani, de tot ceea ce, creatorii în genere, aveau să întruchipeze cu pricepere, dăruire și talent. (Argumentele sint, repet, la indemina oricui vrea să le afle...).Cum era firesc, realitatea care începea atunci, în zorii lui ’65, să „irumpă", avea nevoie de reporteri. Documentele — pentru că iată, sub ochii noștri istoria își alege, imperturbabilă, probele — de atunci, atestă, pe lingă febrilitatea căutării, „senzația" descoperirii... Cuvintul era chemat să trăiască lingă mineri și oțelari, lingă lama plugului ori bucuriile și necazurile (nu puține) ale celor ce „îndrăzneau" să strivească munții îngenunchindu-i cu o gingie de beton (imensă)... El, cuvintul (reporterului) mai era chemat să „înțeleagă" șl, înțelegînd, să dls- cearnă...Fiecare, în- fapt, „trăindu-și“ meseria, mal intii învață, iar mai apoi, permițindu-și să scrie (ori să de-scrie, să „povestească") despre alții, în esență, își pune „la bătaie" caratele talentului și demnității sale profesionale.Faptul concret este viabil cită vreme este particulă a perspectivei. Și aici, intervine dem-

lon Șulea Gorj : „Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți tinerii*

A fi 
al timpului 

tău
a

 fi scriitor înseamnă, implicit, a fi o conștiință a timpului tău. Iată un adevăr simplu, dar cu atit mai durabil, care guvernează sensurile majore ale muncii scriitoricești, conferindu-le viabilitate și ajutîndu-le să se materializeze in modul cel mai nimerit prin care ideile și trăirile personale pot căpăta semnificație general umană. A scrie, deci, presupune nu numai lunga și adeseori chinuitoarea aplecare asupra hîrtiei ci, în egală măsură, implică trăirea autentică și sinceră, asumarea realității la care ești părtaș, cunoașterea profundă a gindurilor și aspirațiilor celor cărora te adresezi. Pentru a ajunge insă la toate acestea este nevoie de un spirit deschis și viu, de o dragoste căreia nu trebuie să i se impună nici un iei de limite artificiale pentru viața de fiecare clipă și pentru deschiderea ei către durată.Sursele de inspirație ale scriitorului sint fără îndoială deosebit de diverse, dar nu trebuie să uităm nici o clipă că ele se desprind dintr-un trunchi comun, care este realitatea timpului în care creatorul trăiește. A te îndepărta de această realitate, a te izola de ea reprezintă un nonsens în raport cu condiția de scriitor. Firește, afirmind acest lucru înțeleg prin realitate spațiul în care mă mișc și trăiesc în fiecare clipă dar și visurile și aspirațiile mele, cuvintele și aprecierile cele mai diferite pe care le fac oamenii din preajma mea dar și propriile mele convingeri, bucuriile dar și nefericirile altora, preocupările generale dar și îngrijorările personale ; înțeleg totodată necesitatea de a participa, de a nu fi un simplu spectator al celor ce se petrec in jurul meu.Nu am putut să scriu niciodată nimic doar de dragul de a scrie. Nașterea unui poem sau chiar a unui „banal" articol de ziar a însemnat și înseamnă pentru mine preexistenta unei lungi acumulări de experiență concretă și de sensibilitate. Tocmai de aceea am încercat și încerc să trăiesc „cu toți porii deschiși", cum se spune, să înțeleg și să prețuiesc cum se cuvine orice fapt, cit de mărunt ar fi el, să mă bucur odată cu ceilalți de ceea ce trebuie să te bucure și să mă îngrijorez Ia fel, odată cu ei, de ceea ce poate genera o astfel de stare. A fi în mijlocul vieții, a te încăpățîna să rămîi acolo în ciuda oricăror tendințe interioare sau exterioară de a te marginaliza este esențial pentru orice scriitor. Trăim o perioadă densă, un timp în care intensitatea faptelor „presează" cu o putere sporită, ceea ce reprezintă, în primul rînd pentru spiritul creator, un privilegiu de neîn- locuit. Ceea ce a însemnat și ceea ce înseamnă acest timp trăit de noi (șl făurit în aceeași măsură de noi o știm cu toții. Memoria noastră il înregistrează pulsațiile vitale și îi reține identitatea. Pentru scriitor acest lucru nu este însă suficient ; el trebuie să fie un factor de amplificare a memoriei dincolo de limitele existenței individuale. De aceea realitatea de fiecare zi rămine o temă permanentă de meditație pentru orice creator autentic.Orice scriitor tînăr care a înțeles aceste adevăruri elementare, asumîndu-și-le fără prejudecată, are fără îndoială în fața sa o mare șansă de a se menține permanent pe teritoriul autenticității, al omenescului ridicat la rangul de simbol, de instanță ce poartă o identitate precisă in confruntarea sa cu timpul. Și nu întîm- plător realitatea este atit de frecvent invocată în cărțile tinerilor autori. Rezultă de aici forța irezistibilă cu care prezentul, prin extraordinara sa încărcătură de fapte, idei și semnificații, ii atrage pe cei ce sint preocupați de cunoaștere și autocunoaștere, lăsînd prin scrisul lor durabile mărturii despre propria existentă aflată in neîntreruptă confluență cu viata insăși.
Corneliu Ostahie

nitatea acelui ce, înțelegînd, semnează pe coperta unei cărți. Sau, in egală măsură, în subsolul unui ziar.Fascinanta devenire a patriei — în răstimpul anilor pe care i-am invocat — își susține, prin operele din toate domeniile de activitate, propria structură de rezistență. împlinirile se cunosc iar durata acestora este determinată de puterea vizionară a sensurilor pe care le incorporează.Lucrarea patriei ține de perspectivă. Una necontaminată de prejudecăți ori de îndoială. Certitudine înseamnă insăși ideea de zbor ; ori priveliștea lanului îngenuncheat într-o fracțiune de secundă, în amiază ; ori boabele de rouă înflorite sub streașină nopții ; ori cîntecul ciocîr- liei spulberat printre norii tot mai scăzuți și perfizi ; ori cuvintul care își îngăduie să ardă ; ori faptele care nu mai au timp să se mărturisească...Dar fascinația atinge ochiul teafăr și curat ! împlinirile pot deveni și devin nostalgie. Gîn- dul se îndreaptă, neșovăielnic, spre alte fapte. Este aici, nostalgia noastră constructivă : simțind în ființa noastră rădăcinile, îndemnăm lăstarii. Trăim realitatea cu incandescența pe care-o aveau strămoșii tînjind un ideal.Sensurile rodesc în rădăcini.Durata lor înseamnă harul nostru, continuator și nestrămutat prin vreme.
Viorel Sâmpetrean

Ctitorul
istoriei prezente
Cinstim, cu tot ce-avem, Conducătorul 
visat de generații de români

• ce-au vrut ca-n cartea țării, viitorul 
să-nscrie muncitorii drept stăpini.

In El ne recunoaștem păstrătorul 
a tot ce-am moștenit de la străbuni, 
prin El, necontenit, crește poporul 
punind pe fruntea țării noi cununi.

Al tinereții noastre este Omul 
știut pe toate fusele orare 
că pune-n slujba binelui atomul — 
condiție a păcii tutelare.

înalte și alese sentimente 
Lui, ctitorul istoriei prezente.

Erou!
României socialiste
Și dacă tot mai vie e prezența 
in gindul nostru-a dragilor strămoși, 
e fiindcă El ne dă azi permanența 
luminii-atitor secoli glorioși.

Și dacă zi de zi efervescența '
vieții noi ne face inimoși, 
e fiindcă El ne-a dăruit esența 
ce-o bem din cupa anilor frumoși.

Și dacă scriem foaie după foaie 
in muncă zămislind numai victorii, 
e fiindcă Ceaușescu Nicolae 
e ctitorul acestei noi istorii

Și fiindcă-al nostru plai gură de rai e 
prin El, garantul viitoarei glorii I

Sandu Ștefănescu

Baladă
pentru eroul țării
erou iubit de-o țară ca-n poveste 
român de omenie cu capul sus și drept 
de douăzeci de ani sălâșluim pe ereste 
oblăduiți la marele tâu piept.

In graiul tău sint zorile și vara 
pe chipu-ți dirz, viteaz erou român 
se oglindește dragostea de țara 
in care poporul e singurul stâpin.

Ai apărat luptind cu oțelire 
pacea in lume, munca pe ogor 
TU ai adus eroic fericire 
un ței și slobozenie-n popor.

In EPOCA TA de mult sint scrise 
slovele cu argintiu de lună : 
clădim cu MARELE EROU in căi deschise 
a comunismului tribună.

în sunetul dragostei
Cintâm luminoasele fintini 
ale păcii 
din care cresc arborii ca niște păsări 
aurul comorilor străbune 
înrourate de lumină pe coline 
le cintâm toate EROU al țârii pentru TINE

Cu limpezime 
creștem cu congresele 
cu combinatele și șantierele 
cu orașele noi și ponoarele *
de douăzeci de ani 
urcăm cu Pacea pe coline 
in sunetul dragostei pentru TINE

Mihai Culman

Istoria
Istoria mi-i scrisă pe Carpați 
Pe dealurile-strajâ prin vecie, 
Cu singele eroilor-bărbați 
Ce-au întregit prea scumpă Românie.

Istoria ni-i scrisă pe ulcior 
Din vremuri de bejenii și dezastre 
Cu miinile de aur și de dor 
Din plaiul dac al permanenței noastre.

Ea nu-i doar cartea ce-o citim mereu 
Ci și noianul marelor izvoare 
Care ne-aratâ cit ne-a fost de greu 
Să făurim al nostru propriu soare

Istoria e scrisă chiar in noi 
Transmisă de străbuni ca moștenire 
La care azi cind zborul ni-i in toi 
li prindem pagini noi de strălucire.

Constantin Atomii
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t
răind într-o lume saturată de valori, pe care o influențează și după care se modelează, omul nu încetează nici o clipă a se manifesta ca personalitate demiurgică, născătoare de noi valori, dezmâr- ginindu-și necontenit orizontul axiologic, adin- cindu-și în permanență straturile cuprinse de iradiația valorică. Creația de valori, săvîrșită in procesul muncii — „munca e substanța și măsura imanentă a valorilor11 (Marx), reprezintă modul propriu, specific de afirmare a omului, atributul său existențial inalienabil, condiția sine qua non a devenirii și dăinuirii sale. Prin natura și menirea sa, prin vocația și destinul său, omul este in chip fundamental o ființă axiologică spre care-1 îndeamnă creativitatea si pasionalitatea firii sale neostoite. Actul valoric, materializat în varii ipostaze concrete, evocă pe deplin, măreția esenței și demnității omenești, polivalența virtualităților sale, ilustrînd cu claritate suișul treptelor de maturizare a întregii condiții umane. Tocmai de aceea, sensul luptei și înălțării ființei umane stă integral și decisiv sub imperativul producerii valorilor, al multilateralității dezvoltării lor, într-o unitate și complexitate cu amplitudini ce se deschid și redeschid la nesfîrșit.Pe atari considerente a susține că opera de artă se constituie și ființează ca sinteză originală de valori — avînd preeminentă valoarea estetică —, cu ajutorul și prin intermediul cărora iși, definește și exercită diferitele sale funcții, înseamnă a răszice adevăruri știute, de transparenta evidentei. După cum, la fel de cunoscut și recunoscut este și faptul că, puterea de înrîurire formativ-educativă a artei, capacitățile sale specifice de implicare în amplul proces de prefaceri social-umane, sînt nemijlocit condiționate de natura și calitatea sistemului de valori pe care le antrenează, de substanța reală a forței lor de transfigurare în structuri dinamice, adecvate, inedite. Nu comportă, de asemenea, nici o temeritate susținerea că, diversitatea formelor de întruchipare artistică se produce și se dezvoltă într-o autentică constelație valorică, pe fundalul unui suport axiologic, de aleasă ținută, intr-un climat de generoasă și neîngrădită libertate de creație. Pentru ca „arta să se poată înălța la condiția mîndră și solitară a unui lucru care își ajunge", rostea cu stră- lucita-i erudiție Tudor Vianu, ea trebuie „hrănită din substanța tuturor valorilor vieții", subordonate Ia categoria mai largă a valorii estetice.Departe de a fi o operație gratuită, superfluă, reîntoarcerea la aceste izvoare, surse df adevăruri devenite aproape axiomatice — cu rol hotărîtor în definirea specificității valorilor, inclusiv estetice, ca și pentru înțelegerea interconexiunilor lor — ea constituie un mijloc eficace de a apăra și perpetua tradițiile axiologice viabile, de a crea și promova o gamă mereu mai diversificată de noi valori materiale și spirituale, la nivelul culturii și tehnicii contemporane. Și, întrucît întregul univers civiliza- toric socialist este temeinicit pe înflorirea accelerată a lumii valorilor, dimensiunea axiologică capătă' astăzi o importanță cardinală, devenind pivotul atracției și reverberației tuturor însușirilor și atitudinilor umane, focarul spre care converg disponibilitățile ctitoriale ale omului. Mai ales în artă, unde eforturile creatorului țintesc către făurirea de valori definitive, desăvârșite, realizate sub specia aetemitas. coordonata axiologică dobindește o însemnătate estetică de primă mărime, răsfringîndu-se asupra integralității produsului artistic.Referindu-ne. bunăoară, la împrejurarea că arta, alături de celelalte modalități de înrîurire instructiv-formativă. participă într-o măsură importantă la realizarea educației socialiste complete — avînd drept conținut formarea ideologică, politică, științifică, morală și estetică a oamenilor — se cere subliniată răspicat ideea că această funcție, deliberat și apăsat modelatoare în arta contemporană, emană din substanța ideatică și de sentimente transfigurate estetic, din tainica nricepere a artistului de a le întruchipa în izbutite formulări expresive. Este de domeniul unor timpuri revolute, situația cind arta era redusă la cuprinsul tematic si onre- ciată ca document sociologic, supralicitîndu-se aspectele direct „educative." in dauna valorii estetice, cind criteriul axiologic, dacă nu putea fi ocolit „diplomatic", era dezavuat științific sau combătut ideologic. Se uitase marea lecție a esteticii dintotdeauna, atît de exact formulată de Benedetto Croce care spunea : „arta e educatoare întrucît e artă, nu întrucît e «artă educatoare», pentru că în acest caz ea nu e nimic și nimicul nu poate educa".

S
e cunoaște de puțini iubitori ai literaturii noastre, chiar și de unii dintre cei care frecventează, pentru delectare, și opere ale literaturii române vechi, că celebrele Istorii ale lui Herodot, scriitor grec din secolul V î.e.n., care prezintă luptele devenite legendare dintre greci și perși (Maraton, Termopile, Salamina etc.), s-au bucurat de o primă traducere românească în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, datorită unui moldovean al cărui nume nu s-a păstrat pe prețioasa operă pe care a lăsat-o.Descoperită de Nicolae Iorga la mănăstirea Coșula de lingă Botoșani într-un manuscris tîrziu din 1816 și tipărită de el, în grabă, in 1909, nu cu puține lecțiuni greșite și erori de imprimare, vechea traducere a Istoriilor herodotiene vede din nou lumina tiparului in excelenta ediție publicată de Liviu Onu, •) binecunoscut cercetător și editor al manuscriselor de cronici românești, secondat, aici, de Lucia Șapcaliu. _Textul traducerii (p. 3—476), prezentat in transcriere fonetică interpretativă, potrivit cerințelor moderne privitoare la editarea literaturii române vechi, este urmărit de editori rind cu rind, cuvînt cu cuvint, în permanentă confruntare cu originalul grec și cu traducerea românească modernă, semnalîndu-se in bogatele note de subsol tot ceea ce poate contribui la delimitarea cit mai sigură a ceea ce a realizat, ca limbă și construcție, traducătorul din sec. XVII, dar și la conturarea propriei sale culturi si personalități- (adaosurile și omisiunile traducătorului. formele corupte de copiști ale numelor proprii și comune, repetiții de cuvinte din greșeli de transcriere ale copiștilor, actualizări ale unor termeni geografici, nume de popoare și grupuri etnice, de unități de măsură și monetare, prelucrări ale traducătorului și altele. Semnificațiile cuvintelor mai rare sau cu înțelegeri deosebite sînt date într-un glosar insumind 129 pagini iar explicarea numelor proprii într-un indice de 70 de pagini, fiecare cuvint trimițind la textul tipărit.Datele rezultate din analiza critică a textului (traducere direct din elină ; v.p. 504—522, studiu de Felicia Stef), coroborate cu elemente de critică externă și de istorie culturală, au permis autorului studiului filologic, deosebit de larg și ramificat (in total, 240 pag. in petit), să abordeze, pe un teren sigur și cu rezultate convingătoare. și o altă problemă capitală pe care, alături de publicarea științifică a textului, și-a pro- pus-o ediția de față, și anume identificarea autorului traducerii române din veacul al XVII- lea, „monument incomparabil al literelor românești", cum o numea Iorga.Ipoteze în legătură cu paternitatea acestei traduceri fuseseră emise și anterior. N. Iorga, in 1909, o atribuia lui Eustratie Logofătul, cunoscutul traducător din grecește, pe vremea lui Vasile Lupu, al Pravilelor împărătești (tipărite la Iași, în 1646) ; în această atribuire, marele istoric se întemeia mai ales pe un amănunt cronologic din text, adaos al traducătorului, unde, vorbindu-se despre cetatea Candia din Creta, se preciza : „care nu o pot lua turcii acum" ; se știe că cetatea fusese asediată de turci în 1645, in 1649 și, ultima dată, în 1667—1669, cind a fost, in sfîrșit, ocupată (sept. 1669) ; Iorga s-a oprit la prima dintre cele trei date și a asociat-o cu contemporanul Eustratie Logofătul pentru că el apreciase că limba traducerii era prea veche pentru a o

Oricine consultă, fie și in grabă, producțiile teoretice și practice ale „obsedantului deceniu-1 rămine uimit de proporțiile ravagiilor păgubitoare pe care le-a atras asupra culturii actuale impunerea unor strimte percepts social-educative, nesocotindu-se sau denigrindu-se valențele estetice consubstanțiale creației artistice. Respingerea considerațiilor asupra autonomiei axiologice, ignorarea particularităților de fond ale esteticului, desconsiderarea sau ignorarea factorilor valorici — cuceriri teoretice incontestabile încă din perioada marilor clasici — au impietat grav asupra climatului creator, a zămislirii de opere durabile, diminuind îngrijorător capacitatea și acțiunea de inriurire a funcției transformatoare a artei, funcție realmente și esen- țialmente proprie operei de artă autentică, valoroasă.Revirimentul cu adevărat înnoitor, ce avea să repună — sub veritabile auspicii ideologice și axiologice — creația liierar-artistică pe lăcașurile firești ale dezvoltării sale milenare, des- chizindu-i orizonturi noi de afirmare, se produce, in condițiile favorabile instaurate in întreaga viață social-polilică si culturală, de Congresul al IX-lea al partidului desfășarat ca două decenii in urmă. Ideile si tezele formulate cu acel prilej de tovarășul Nicelae Ceaașesea. reluate și imbogățiie ulterior, pornesc de la necesitatea consolidării legăturilor artei ea realitățile naționale și sociale, ra preocupările majore ale poporului român, de la cerința valorificării, deopotrivă, a tradițiilor unitare autohtone și a cuceririlor prestigioase universale. Capitale și de bun augur s-au dovedit a fi pre
cizările ce vizau, îndeosebi, caracteristicile aparte, specifice acestui efervescent domeniu de creativitate umană. Raportul și Rezoluția Congresului menționează că „Artei și literaturii le sint proprii preocuparea pentru continua înnoire și perfecționare creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, diversitatea de stiluri ; trvbuie înlăturate orice tendințe de exclusivism sau rigiditate manifestate in acest domeniu. Esențial este ca fiecare artist, in stilul său propriu, păc- trindu-și individualitatea artistică, să manifeste o inaltă responsabilitate pentru c îțiantal operei sale, să urmărească ea ea să-și găsească drum larg spre mintea și inima poporul oi. O condiție a dezvoltării artei și cultuni din patria noastră este dezbaterea principială, liberă a problemelor de creație, de teorie și istorie a artei, pe baza concepției noastre despre lume st societate".Timpul cu împlinirile lui a confirmat cu prisosință însemnătatea acestui adevărat program politic-ideologic-estetic, influenta sa benefică asupra propășirii culturii noastre, a insână:-șir: vieții spirituale românești. Căci, nu trebuie uitat că, asemenea idei si recunoașteri — larg deschizătoare de noi drumuri creatoare — surv..-. după o perioadă puternic umbrită de vinu.-.. simpliste, vulgarizatoare, de interpretări •jr.ita- terale, dogmatice, de etichetări, acceptări excomunicări subiectiviste, închistate, sărăci'.’ de seva realității și sensul istoriei, străine d substanța intimă a fenomenului literar-art-ri:. Și. ca să folosim o frumoasă și pertinentă fer- mulare a lui D. D. Roșea, s-ar putea — _n. despre tezele elaborate atunci ca ele au avut un „rol creator de reală noutate*,  un „rol decizâtor de soartă a existenței întregi".Orientarea umanistă, democratică a culturii ncastre, atitudinea sa patriotici militantă, de implicare pină la contopire cu destinele celor mulți. capătă acum valențe superioare, un cadru prielnic de manifestare a forțelor creato*-  re.. în sfer>-le_anei si literaturii se instaurează un climat de fructuoasă activitate de creație, au loc dezbateri libere, principiale, sint efectuate analize lucide, aprofundate, se operează distincții și interpretări adecvate specificului estetic, consonante cu imperativele vremii, in pas cu ritmul cadenței d > înaintare a edificărilor socialiste. Pe măsura depășirii manifestărilor de schematism, de aplicare șablonardă a unor canoane rigide, anihilizar.te, se extinde aria rim- purilor novatoare. cru*ie  spiritul de exigență axiologică, înmulțesc creațiile originale purtătoare de reale valori estetice, sin: amplificat e preocupările pentru formarea unui gust arti~:r cultivat, rapabil să Perceapă cele mai subtile si rafinate forme ale artei ccr.terr.porar.e. Valoeraa estetică este pusă in conjuncții nuanțate, de întinsă cuprindere ra întreaga creație valorică, particularitățile și interdependențele fiind examinate pe multiple planuri și la diferite nivele de realizare concretă.Rolul determinant in ansamblul de factori care au asigurat atmosfera prielnică tendinței generatoare de progres, făuririi unor opere valoroase, l-a constituit modul științific, laborios 

CRONICA EDIȚIILOR

Nicolae Milescu
traducător din Herodot

putea apropia de ultima dată. Fără să aducă argumente. Giorge Pascu. in 1922, atribuie traducerea lui Nicolae Milescu, precizind mai tîrziu. in 1930, tot pe temeiul amănuntului in legătură cu asediul Candiei. că a realizat-o prin 1668, opinie la care aderă, pentru un moment, și Iorga. In sfîrșit. in 1976 și 1978, lingvistul și filologul ieșean N. A. Ursu, pe baza unor concordanțe lingvistice — cuvinte mai rare, deosebite, sau caracteristici fonetice aflate atît in traducere, cit și in lucrările cunoscute ale lui Dosoftei, pe care le editase — și a unei așa- numite concordanțe stilistice (procedeul de dislocare a unor sintagme curente), îl propune ca autor al traducerii pe mitropolitul moldovean.Procedind la o investigație mult mai largă, atî1. pe plan lingvistic și stilistic, cit și in cadrul general istoric-cultural al perioadei, Liviu Onu se oprește, pe deplin întemeiat după părerea noastră, la personalitatea complexă pe care o reprezintă, in epocă. învățatul spătar moldovean 
Nicolae Milescn (1636—1708). Fost elev al Academiei Patriarhiei din Constantinopol (unde mai tîrziu va învăța și Dimitrie Cantemir), cunoscător al limbilor greacă, inclusiv elina, greaca veche, latină, slavonă, turcă, italiană, mai tîrziu și rusă, deținător al unei culturi enciclopedice pentru timpul sau, autor de lucrări în limba latină și traducător din greacă — Carte cu multe întrebări foarte de folos (1661) și, mai ales, o primă versiune. direct din elină, a Vechiului Testament (1662—1664), folosită, cum se știe, cu unele retușuri, in Riblia tipărită la București in 1683 — Nicolae Milescu spătarul, cărturar de formație umanistă, era, de bună seamă, persoana cea mai îndreptățită spre care să se îndrepte opțiunile recentului editor al traducerii.Dar ceea ce întărește cu o notă suplimentară de siguranță atribuirea la care s-a oprit Liviu Onu sint o seamă de indicii caracteristice de aspect peremptoriu care se adresează direct și exclusiv spătarului moldovean.Se remarcă, astfel, preferința neobișnuită a traducătorului pentru termenul laconi, în loc de ,Jachedemoni" și „spartiani", cum apare în originalul grec ; preferința nu e deloc intimplătoare și ea are un net caracter subiectiv : în două rânduri, Nicolae Milescu, care avea în ascendență paternă greci din Laconia (in Peloponez), se declară „moldavo-lacon" (în 1667, in lucrarea Enchiridion, trimisă marchizului de Pomponne, la Paris, in latinește, după titlu adaugă „a Nicolao Spadario Moldavo-Iacone" ; în 1669, intr-o notă autografă, în grecește, privind alfabetul chirilic folosit de români, transmisă capelanului englez Thomas Smith, semnează din nou — în tradu

de-a înțelege politicul, angajarea și conștiința politică a creatorului, precum și privirea flexibilă asupra raporturilor complexe, dinamice, dintre măsura politică și cea estetică imanente operei de artă. Politicul și esteticul, ca dimensiuni fundamentale ale existenței sint corelate la o înaltă cotă de ințelegere și implicare so- cial-esietică. ceea qe asigură unitatea operei de artă, cjecenia sa ideatică și diversitatea stilistică. ir.terinfluențele cu lumea din afară si interconexiunile interne, evidențiind necesitatea exprimării mesajului ideologic umanist in forme de autentică și elevată comunicare artistică. ..Arta — sublinia G. Călinescu — este într-a- devlr ideologie, insă o ideologie specifică, exprimată cincret, spre deosebire de ideologia t.ri.r:-t.-.â, exprimată conceptual. Noi putem lău- ca juste ideile puse în gura unui erou, totuși r.u vom declara pe autor artist, dacă ideo- l«g«e r.-a devenit creație".Este lacul să remarcăm, încă o dală, că întregul fond de rak-râ ș: adevăruri intilnite in diversele contexturi ale operei de artă, capătă dreptul de ir.tra n sferele diversificate aie esteticului numai daei au fost incorporate, transfigurate, cu bar și pasiune, in adevăruri și valori estetice. De csjH, ele sint plăsmuite »i ființează ca ralruchipâri artistice, avindu-și insă sorginte>. in spațiile universului axiologic, cuprinzând întreaga claviatură a manifestărilor acestuia. Spre exemplu, politicul, formă de ecooomie concentrată. iși datorează prezența in perimetrul ariei— prexmlă ce ce mtinde de la opere care abordează direct evenimente și personalități excluși-. p Li ace. sau cele cu caracter politic implicau pină la atmosfera și climatul politic, la ririitica în draneniul creației culturale — faptu- lu: că arta, menită a înfățișa întregimea lumii. : efNr-riă m o.xi obiectiv, necesar, plenitudinea exuZcutiulă a umanității, desenirind cel mai lirg «tzt-xr: sub care trăiește și acționează ființa L-coensasră. Aceasta înseamnă că. cu cit arta pătrunde mai _ad;r„? in tainele adevărului vieții. *- cit «pCftadtode personale ale creatorului șiravyurarile socal-ritorux- c:nt mai propice, razi adecvai cuocaștem: ruturatr formelor du rtdevăr. a rvxptexit iunu a valonioc. cu atît, prart'. zrua csue mai aproape ce esența poli- țriurri mat rirlns implicată m substanța vieții insăsa I*.  acest rZx se deslâmut? <xiată Nicolae bmga. srm-.nc că „Aș fi nat sa nai mult talent pirtlr ea sa fin mai apraape de adevăr".Ca una cir. prtr.rip-i- de cunoașterea rralilătiu ce cesc'-perar., -n d-c.ee specifice și ce ctcnnnicire pe că: ppiprii. a ade-- âruitii. rarprins seb asgevtei-. s. je gl.-.h-.l,*  sintetice. integratoare, W-a — . problemă a min-t .' fLe nard« da Vinci) — curatree de posibilitățile necesare accederii pe con: propriu, la tăeslufirra -guiulor ce gtAerr—uză dezvoltarea sociaâă. poiat^-â. răiralâ. srffziifira etc. a sorit— tătii. turnura >< o imagine amrlâ. multicoloră asupra taci R a e-.oArje-. sale Aspirând la asumarea trinlr.ătu existentei, orcul de- artă este țreocupat. n doer de a raderi lumii inconju- rât ari- c mfăt^are ,xa fr-arcoasi*.  un chip, -mai csăstâc* -. ci. » de dhvosn pătrunderii, folosind 1-egiie rai sin:; câtrv mietesuriie funda- rsecrie- aj reab -ut. spre 3 !- descifra și in- t .Tr —. adecvat - m?aîcr. secaunie si semni- ficaride Prim ru:-.-. cornpîetirjdmea și diversitatea ri.t trr.. •-? ricgic. Modul de structurare >st«t*r*.  : «renti 3 gmdirii. de înaintare s.*te-mat3c*  1 ---riiotirâ și cercetări-, mtreprir.ri Cri ~ri-ra -teru «umtifir . .-v.sr.:-: -1 CTiili 1 1 <e bază « pentru rcOeetarvz *rti»~  ttcA ariBriptBr «npilarlr ale operei de artă, cir*  oe gteAeBe sa <^ț.Cnalr. deaîlfarate certataâe drnenoloiIade vDcair 1» fEnrOe de oartxula-ntluje «wctfirr lie crvvtin wtMder ta aceiași ttrna. abate. «mmUMo-și nor»ii acopcnie «4 sxriâaaccir de eorvrCarr și expruaare. aprfeaxâ la ionrtal —IWWl Mu. U inlWTtMfli pe rare lr cxprearrttalea eeSettcâ. amtru »-ot am-aiifiea b Btrlipir» 1 aacpn w-w-u■ potaa aal «nat « tnanntte mai rx-tsvarr adrvârmnie a>«rupemc. caiarfle pe care■ vrMertmBt Marcam a le aapamLCc-ocitx«enu. ct - mai sus. ces- .- putea pr ..cri v»r.igtxl ș?r.t. ce- , racanmai că s fmctule Văxutainat»>are ale . ;rm mar cu «'.« asm 1 fii Mațe, «cai pătnmză-BAaQa mai eocssriCXx. mac irxcîii - • MB*  >aL todec<șe-ix. ca «« rouBaaaae w tico-axiologică a ‘.mbră.-zt fr-v-' -> r-prmiri- tște tnai rensăte•. ijrâîfczie. aotsrraăe. Ca atare, sensul si funcțiile artei rezide -i se validează in procesul de transfigurare esietacă 1 realității, t’e făurire — după norme st pț-.r~Tti lăuntrice risecifice — a ur..-r f-rme ri --.c..-.rji proprii, ir.să cor.Zvrrâmte irr.aqiz'a me.-i'i mnoitoare a lumii ir.cocjcrătoarc._In acest cadra' — sublmra eixință•ovarășul Nicolae Cessșescu Curintarearostită cu prilejul alegeri: TVr---e- saue ca : îcrabru titular și prese-Ain-t» de or-iare 1 Academiei Republicii Socialiste Roraărai — „literatura, arta, soațe sectoarele care aa na ral in dezvoltarea evitării aai. i r 1 itațlini—. trebuie să se angajeze ea a și mai mare teatâ- rire pentru a da nai și nai apere de «sare valoare. atit ia canținat — saa. ia primai riad, in conținut — rât și ia farmă. care să contribuie la ridicarea culturii româaesti la un nivel rât mai inalt".
Gheorghe Stroia

cere — „cu propria mea mină, a lui Nicolae Spătarul moldavo-laconul"). Și mai tirziu. intr-o referire la Milescu, Hrisant Notara. patriarh al Ierusalimului, îl va numi „Nicolae Spătarul moldavo-laconul".Un procedeu specific iui Milescu, cunoscut și reținut din traducerea amintită a Verhiului Testament, ii constituie ceea ce autorul studiului numește dislocările ncadecvate. Este rezultatul modului de lucru el traducătorului : lucrând in grabă, el realizează mai mult o ciornă in care unele secvențe ale traducerii sint scrise marginal sau printre rânduri ; copistul care a transcris ciorna, fără controlul traducătorului, a plasat greșit in pagină numeroase asemenea secvențe marginale sau interlineare, denaturând versiunea corectă concepută de traducător. Editorii identifică în textul păstrat și repun la locul potrivii un număr de 72 asemenea „dislocări neadecvate".Către Nicolae Milescu conouc și concordanțele onomasiologice, unele traduceri greșite de nume de animale, aflate identic atit in traducerea Istoriilor cit și în cea a Vechiului Testament (ex. termenul grec aieloupos. care înseamnă „pisică" e tradus în ambele, cu totul greșit, prin „dihor" ; uaina, uaini, „hienă", e tradus prin „leoaică" în cele două lucrări, după cum în ambele aflăm neobișnuitul și neatestatul in altă

1965 —1985

G. Călinescu
și redescoperirea valorilor

f
aptul că ultimii douăzeci de ani echivalează cu o redescoperire a valorilor est-.- incontestabil și despre el se cuvine a vorbi mai mult. Cine cercetează amintirile scriitorilor din generația Labiș va descoperi inevitabil că in formarea lor spirituală un loc important l-au avut autorii interziși. Pină la război aceștia erau scriitori în manuale și in marele circuit literar al țării. Pin,. în anii șaizeci despre unii dintre ei nu s-a mai auzit nici un cuvint. Vasile Voiculescu este pentru Fânuș Neagu, intr-una din cărțile d maturitate, un reper cardinal. Dar acest Vasile Voiculescu din a cărui „decinde" Fânuș Nezgu ține să se tragă este o revelație tîrzie a formației lui literare. Tîrzie pentru că așa a f:st întoarcerea lui V. Voiculescu in literatură, întoarcerea scriitorilor la matca literaturii române s-a produs masiv mai ales odată cu 1965. după Congresul al IN-lea al partidului. Evenimentul a insemnat pentru literatura română căutarea și regăsirea unei fizionomii proprii, a reclamării unei tradiții părăsite. Unii din scriitorii citiți altădată pe furiș, sub amenințarea sancțiunii, au intrat cu fast in literatură. alții fără zgomot. Numărul reeditărilor și al editiilor-eveniment este astăzi atit de mare incit fenomenul a trecut la capitolul împrejurărilor curente. Cărți dorite, căutate sau așteptate altădată cu incordare apar astăzi intr-un relativ anonimat. în realitate evenimentele reeditărilor sint mai numeroase decit chiar aparițiile noi cu caracter de eveniment. O istorie a literaturii române contenworane poate fi dublată de o istorie a reeditărilor. acestea L'Xnpunin.l o altă față literaturii române.Incupind cu Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, a cărei relansare în 1970 (de către Dan Zamfirescu) a insemnat reintegrarea in corpul literaturii române a unei mari opere, și terminind cu actuala ediție de 

Opere Eminescu. seria restituirilor precizează fizionomia literaturii române și dimensiunea ei, cu mijloace și perspective noi. între cărțile care au decis această modificare de perspectivă se află și istoria literaturii române scrisă de G. Călinescu in 1941. Cartea a revoluționat, la apariție, moSul de a gindi literatura română. Ea refuza împărțirea specializată pe trei epoci a creației literare românești, absorbind-o toată intr-un șuvoi unic, organic, „de la origini pină în prezent" ale cărui note structurale autorul caută să le înfățișeze in primul rind. Cind zicea că citește literaturi și nu opere sau scriitori, G. Călinescu numea tocmai acest mod de a îmbrățișa o literatură, de a o vedea in dezvoltarea ei firească, pe deasupra fracționărilor impuse de preocupări didactice sau prejudecăți. Venită după încercări parțiale istoria călines- ciană s-a supranus prin viziunea integrală acestora. Ea a fixat o altă cotă de aspirație a istoriei literaturii române și toate încercările d» a întoarce, de a fixa ca reper principal istoria literară scrisă de E. Lovinescu mai ir.a- inte. dar numai de la 1900. înseamnă a na întoarce cu o treaptă mai jos. Dacă recapitulăm reacțiile de întimpinare ale acestei cărți, modul în care a fost primită, trebuie spus că mediul literar n-a fost pregătit s-o primească. în general. marile tentative, marile construcții s-au bucurat arareori de nrimiri prompte și intele- «ătearc. Cartea lui G. Călinescu a avut parte dc numeroase contestări, unele violente si de puține aprobări și înțelegeri. Faptul are și explicații obiective. Istoria călinesciană absorbea in chip sintetic rezultatele unei întregi echipa de critici noi din perioada interbelică (Pompiliu Constantinescu. Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, ș.a.) ca și a unor critici mai vechi Ibriileanu. L.ainescu. ultimul in plină activi- ui,1. ceea ce echivala practic cu o anulare a mt:'.Ar. Orie operă nouă. autentică, mare, disloci 'pere anterioare. Furtuna, pole- n.î.a in jurul cărții iși are. deci, și explicațiile ei obiective. In anii cincizeci, însă, toate rezervele formulate de-a lungul vremii în jurul cărții au fost înmănuncheate intr-p singură contestație, publică, tipărită, G. Călinescu care pregătea pentru tipar n doua ediție a istoriei sale, anunțată încă din 1941 in Prefața cărții, a fost nevoit să adaste. G. Călinescu n-a așteptat numai reeditarea istoriei sale literare, ci și reintegrarea sa în învățămînt ca profesor db unde fusese scos, in mod abuziv, in 1949. Amî- narea reeditării era și ea un abuz. Dacă primul abuz avea să fie reparat într-un tîrziu prin reapariția lui G. Călinescu la pupitrul amfi- teatrelor facultății de filologie, istoria literară n-a mai apucat să și-o vadă retipărită. Adversitățile față de carte, față de om, inerțiile dog-' matice, au fost mai puternice. S-au reeditat
parte plural „clopoți", pentru „clopote"). în același sens sînt evidențiate concordanțe lingvistice intre traducerea herodotiană și mai vechea traducere din greacă, a lui Milescu, Carte cu multe întrebări foarte de folos, in ce privește lexicul, formarea cuvintelor, sintaxa, unele dislocări neadeevate etc.in schimb, este categoric infirmat argumentul concordanțelor lingvistice adus de N. A. Ursu pentru paternitatea mitropolitului Dosoftei, prin Dunerea în evidență a numeroase neconcordanțc intre scrierile acestuia și traducere : de ex. pt. „altar" — cuptor (trad.), oltariu, altariu (Dos.) ; pentru „eunuc" — hadimbu (trad.), evnuh (Dos.) și altele.Toate acestea și încă numeroase alte argumente care se susțin reciproc converg către identificarea lui Nicolae Milescu drept traducător al Istoriilor lui Herodot.Un număr destul de mare de cuvinte de origine turcă în textul traducerii arată că lucrarea s-a efectuat nu în țară, în Moldova, ci într-o zonă de influentă turcă, ceea ce trimite la Con- stantincpol. unde Milescu so afla in perioada 1663—1670. astfel incit datarea în timp a traducerii se acordă cu amănuntul cronologic privind cea de-a treia încercare turcă de cucerire a Candiei.O plăcută surpriză o constituie rezultatul cercetării întreprinse de Liviu Onu in aria rusă de activitate scriitoricească a lui Milescu : precum Antioh Cantemir in satiră, el ar fi. în colaborare cu un Petr Dolgovo. autorul primei opere dramatice rusești. Comedia lui Artaxerxe, prezentată in fața țarului în 1672.Dar interesul pentru cartea de care ne ocupăm nu rezidă numai în luminile pe care le aduce studiul filologic, mult mai bogat și nuanțat decit am putut să sugerăm prin cele arătate, ci, in măsură cel puțin egală, în chiar textul traducerii care se publică.Istoria veche a grecilor, povestită, după Herodot, în limba română a veacului al XVII-lea, adaptările, uneori atît de neașteptate, ale unor termeni originari greci la cuvinte neaoș românești, moldovenești, completările cu care vine traducătorul, unele parcă rupte din cronicele noastre („că străinii caută stăpînului, iar nu tării" ; p. 132), dau un farmec aparte traducerii lăsate de Milescu. întâlnim exprimări de-a dreptul poetice („într-un luciu de mare necuprins de mărime" ; 6. 218), fragmente de descrieri de lupte ce par luate din basmele noastre („Intîi s-au sigetat în-de-ei. păr-unde s-au sfîrșit sige- țile ; au dat în suliță și iar le-au sfîrșit ; mai anoi cu săbiile și mai apoi cu hamgerile să batea" ; p. 84). după cum găsim, ca la Eminescu. tradusă aidoma, o sintagmă ca „să ceară pămînt și apă" (p. 259).Lectura traducerii lui Nicolae Milescu întrunește, pentru recreare și desfătare sufletească, toate calitățile pe cane le au vechile noastre cronici moldovene, cu care a fost contemporană.

Dumitru Velciu•) Herodot, ISTORII. Ediție îngrijită de Liviu Onu și Lucia Șapcaliu. Prefață, studiu filologic, note, glosar de Liviu Onu. Indice de Lucia Șapcaliu. București, Editura Minerva, 1984 LXVIII 868 pag. 

romanele călinesciene, poeziile aceluiași, o parte din studiile critice, au apărut cîteva monografii despre G. Călinescu, dar reapariția fundamentalei sale opere, care făcuse epocă și continua să guverneze din poziția ei ostracizată gîndirea multor istorici literari, nu se producea. A fost repus in circulație chiar un „autonomist al esteticului" cum era încriminat pină în 1965, un critic și istoric literar ca E. Lovinescu, dar cartea lui G. Călinescu mai cuprinzătoare, mai puțin tezistă și doctrinară, decit aceea a lui E. Lovinescu, a continuat să-și aștepte lumina tiparului. Răbufnirea vechilor aversiuni, concentrată într-o carte care voia să facă din G. Călinescu, apostol al proletcultismului, a contribuit și ea la întîrzierea redescoperirii capodoperei călinesciene. G. Călinescu este însă o fatalitate a literaturii române, însuși spiritul ei, și apariția ei n-au putut ti oprite. Reeditarea Istoriei literare de la origini pină în prezent, într-o a doua ediție revăzută de autor și îngrijită de Al. Piru, a apărut în 1982 la Editura Minerva. Contestarea ediției a Il-a în numele primei ediții, s-a dovedit complet neîntemeiată, nefiind vorba de două cărți diferite, ci de una și aceeași carte, completată și amplificată sub aspect documentar. Apărarea lui G. Călinescu de G. Călinescu, susținută de cițiva așa-ziși călinescieni era simplu spus anticălinescianism. G. Călinescu din a doua ediție nu este altul decit cel din ediția primă. Nu există doi Călinești contradictorii, opuși unul altuia, ci același G. Călinescu constrâns să evolueze ca scriitor, ca istoric literar în condiții improprii unui creator de formația sa. Istoria literaturii române de la origini pină în prezent rămine o mare operă a literaturii române, științifică și artistică in egală măsură, o demonstrație a forței de creație a poporului român în literatură. „In aceste timpuri de suferință națională, o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea că avem o strălucită literatură, care, pe de altă parte, în ciuda tuturor efemerelor vicisitudini, se produce pe teritoriul României Mari, una și indivizibilă, slujind drept cea mai clară hartă a poporului român (...) Și după toate, după o prea lungă desconsiderare de noi înșine e timpul de a striga cu mindrie, împreună cu Miron Costin : „NASC ȘI ÎN MOLDOVA OAMENI !“ Acesta a fost scopul celei dinții ediții a istoriei literare călinesciene, același e scoduI și in cea de a doua, deoarece ne aflam in fata unei cărți unice. Noua ediție are o lacună. Ediție veche nota la sfîrșitul prefeței 24 IANUARIE 1941, ceea ce lipsește din ediția 1982. Inscripția 24 IANUARIE 1941 își are însă semnificația ci si a fost așezată cu rost de G. Călinescu. La încheierea introducerii sale: 24 IANUARIE 1941 este data la care rebeliunea legionară a fost înfrântă și în acest mod autorul marca adeziunea lui la înfrângerea bijaurului verde. Notificarea 21 IANUARIE 1941 cu care se deschide istoria literaturii de la origini pină in prezent este omagiul scriitorului adus u-mi victorii împotriva legionarismului. între valorile pe care cei douăzeci de ani de după Congresul IX ni le redescoperă, istoria călinesciană ocupă un ioc de prelungă semnificație.
M. Ungheanu

Deschiderea
culturală

Urmare din pag. Ide cultură ai țării noastre au exprimat in operele lor, realitatea vremurilor ai căror martori credincioși au fost și înțelegînd funcția cardinală a unui intelectual înaintat, au fost alături de masele populare pentru spațierea orizontului lor cultural, însuflețindu-le in zile dramatice, în vastele lupte pentru libertate.Aceste nobile tradiții, reafirmate cu fermitate la cel de-al IX-lea Congres al partidului, au fost îmbogățite de noua orientare ideologică preconizată de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care acordă o înțelegere directă a complexei realități contemporane, a sensurilor multiplei sale dezvoltări, a unei încrederi plenare în mersul ascendent al colectivității românești, sub semnul unui nou, revoluționar umanism. S-a reafirmat importanta funcție modelatoare a culturii, cel mai flexibil, cel mai mlădios și subtil instrument de formare a unui nou profil uman. Oamenii de cultură sint germenii stimulatori ai unei continue înnoiri, echivalentă cu întreaga efervescență creatoare a unui popor de constructori. Ei iși pun întreaga lor energie, forța morală, ardoarea de a înțelege lumea și existența contemporană, în responsabilul post de slujitori ai cunoașterii, ai adevărului și ai frumuseții. Se poate afirma, că in acești ani, între variatele forme ale activității umane, există tot mai multe puncte de înaltă convergență. Intelectualii, făuritorii culturii au transformat noțiunea de participare într-o caracteristică luminoasă a acestor ani, într-o activitate permanentă a unui creator și în același timp, difuzor al culturii. în realitate, s-a anulat distanța dintre creatorii valorilor spirituale și cei mulți care le receptează, mereu mai însetați de cunoaștere, mereu mai exi- genti, în deplină concordanță cu diversificarea proceselor din viața ,și realitatea sfieșitului de secol și a începutului unui nou mileniu. Se îmbunătățesc continuu și variat mijloacele de răspîndire a operelor cultural artistice în mijlocul maselor, căutînd, în acest flux neîntrerupt spiritul, satisfacerea superioară a cerințelor de etic și estetic, contribuind la cunoașterea lumii contemporane. Perfecționarea metodelor și mijloacelor de prezentare a valorilor culturii naționale și universale, ridicarea continuă a nivelului cultural al maselor, este o preocupare constantă a miilor și miilor de intelectuali de la orașe și sate care realizează, cu o extraordinară devoțiune, o muncă generoasă și pasionantă. Se îmbogățesc astfel patrimoniul spiritual al națiunii cu noi și importante valori care concentrează în sîmburele lor iradiant, întreaga transformare a unui univers al cărui centru este omul și viața sa, afirmarea plenară a personalității sale, a liberei sale dezvoltări.Exprimînd problematica esențială a vremii pe care o trăim și a deschiderii către toate orizonturile umaniste, operele creatorilor români poartă în ele întreaga încărcătură a încrederii nestrămutate în viitorul luminos al RorAâniei socialiste.
IMNELE PUTNEIîn ziua de 2 iulie, cu prilejul comemorării lui Ștefan cel Mare și a celor cinci veacuri de existență neîntreruptă a Putnei in istoria spirituală a poporului nostru, a fost depus la mormintul voievodului, nrinos din Transilvania, intiiul exemplar al cărții Imnele Putnei a poetului loan Alexandru.



..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ortogeneza literaturii române

e
voluția culturii românești postbelice cunoaște, odată cu cei mai recenți douăzeci de ani, și consolidarea unui adevărat curent literar ale cărui trăsături sînt în principal de natură organicistă și care se întemeiază pe reformularea unui fond estetic autohton : sensul lui este acela al diferențierii _ conținutistice și al revelației unui etnotop ireductibil. Această ortogeneză a lite- 

r durii române, care a devenit un principiu activ, decurge, într-o măsură hotărîtoare, din doctrina politică a Congresului al IX-lea al P.C.R. ; fără această înlăturare a inerțiilor, care semnifică _ o inițiativă de moment istoric crucial, imaginea de acum a literaturii române ar fi fost, fără nici o îndoială, mult mai puțin complexă și mult mai puțin inconfundabilă.Apare acum, în acest mediu cultural îndreptat către specificare, și acel element teoretic care face ca mișcările culturii să capete coeziune și să înainteze omogen. Acest principiu regulator, care poate fi, de asemenea, considerat ca un principiu activ, de esență programatică, este teoria protocronismului, nu fără dreptate considerată drept cea mal însemnată idee românească în domeniul culturii, ivită în perioada postbelică. Mai întîi, este de observat că protocronismul nu ar fi putut apărea în absența unei optici noi și fără prejudecăți față de valorificarea tradiției culturale naționale. Atîta vreme cît „Istoria literaturii române" a lui G. Călinescu, „Trilogia Culturii" a lui Lucian Blaga, istoriografia lui Hasdeu, Pârvan și Iorga ar fi rămas literă moartă, fără a pătrunde în conștiința actualității spre a o îndrepta către sensurile ei adinei, ar fi fost de neimaginat configurarea unei astfel de doctrine culturale. Ea a rezultat, de altfel, din această recapitulare a contribuției românești de esența specificului național și mediul liber în care această compoziție a putut să capete formă și substanță este unul hotărîtor. Apoi, sentimentul elaborației colective. Protocronismul este efectul unei inițiative comune, schițată într-un chip admirabil în eseistica lui .Paul Anghel, a lui Dan Zamfirescu, a lui M. Ungheanu și ajunsă la altitudinea teoriei odată cu introducerea la culegerea de eseuri a lui Edgar Papu, „Din Clasicii noștri" (în 1977). Ar fi putut, mă întreb, 
să apară această conjuncție germinativă de 
conștiințe într-o clipă istorică anterioară și care determina .mișcarea literaturii în baza unui irepresibil academism care era acela al modelului unic ? Un răspuns la această întrebare se poate da cu ușurință, mai ales că sensul modelului unic era îndreptat împotriva sensului organic al acestei literaturi și în urmarea unei tipologii creatoare care nu era numaidecît a eî. Ceea ce a lăsat protocronismul să se ivească a fost această infringere a inerțiilor și această corecție care dădea putința culturii să se așeze într-un regim al specificului național, exact acela care nu se putuse exprima sub înfățișarea doctrinară pînă în acel moment. Protocronismul era o confirmare a despărțirii definitive de dogmatism.Așa cum se înfățișează și așa cum a și fost aplicată prin operațiuni care sînt mai degrabă ale creației, teoria protocronismului slobozea conștiința sensului istoric al unei comunități. Materia ei „medulară" aceasta este, istoria privită, adică, dintr-o optică ireductibilă a unui popor. începutul și încheierea acestei ipoteze asupra evoluției unei culturi stau in istorie și

Sărbătoarea 
Academiei Române

Urmare din pag. 3 economie, sociologie, drept, literatură si artă), dar Academia a contribuit substantial Ia realizarea unei hărți unitare a spiritualității românești. stimulînd inițiativa și lupta tuturor cărturarilor pdtri'otî, din toate 'provinciile istorice locuite de români. Pe bună dreptate. în Analele Academiei din anii 1890—1891. B.P. Hasdeu scria : „în Academia Română, cind cineva zice român șterge și Dunărea și Carpatii. Noi sîntem si vom fi întotdeauna fericit! a primi cu mîndrie în sinul Academiei pe orice reprezentant al culturii românești de unde ar fi". Un prețios îndreptar în această direcție sînt înseși discursurile de recepție : fostul sfetnic al lui Cuza. ardeleanul Al. Papiu^ Ilarian. vorbea despre viata, operele și ideile lui Gheorghe Șincai, colaboratorul apropiat al Iui Tudor Vladimirescu, anume Pe- trache Poenaru, cuvînta despre ardeleanulGheorghe Lazăr și școala română, mai apoi A.D. Xenopol a elogiat personalitatea luiMihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu se entuziasma în fața poeziei populare iar Lucian Blaga cînta satul românesc în toate profunzimile sale istorice și cosmice, etc. Iată deci o vastă hartă a spiritului românesc, o multitudine de preocupări și probleme care au frămlntat mintea unor exponenți de frunte ai poporului.în constelația acestor discursuri memorabile,
REVISTA STRĂINĂ 

este în afara substanței acestei perspective a considera că protocronismul elimină comparația cu mediile culturilor universale. Universalitatea creației, determinată pe canalul istoric, este, dimpotrivă, esența acestei teorii și origina ei stă într-o perspectivă nouă asupra factorului genetic al operei, asupra creativității. Este protocronistă orice ipoteză asupra culturilor care înlătură prejudecățile difuzioniste atunci cînd la acestea ideea difuziunii nu se poate întemeia științific ; este protocronistă orice valorizare asupra culturilor care creează autonom și tind a se sustrage purei imitații mecanice ; este protocronistă orice formulare asupra universalității intrinseci a unei creații și care, fiind universală prin profondltate, nu ajunge să se universalizeze prin difuziune. Esența protocronismului stă în ideea de valoare indetermi- nată de înlănțuirile difuziunii care acestea sînt nu o dată explicabile In urmarea altei crite- riologii decît aceea a istoriei naturale a literaturilor. în sfîrșit, este protocronistă desfășurarea creativității dezlegate de iluzia culturilor așa-zise mari, care se configurează drept model, și a culturilor „mici", care ar exista numai atîta vreme cît înaintează în urmarea unui exemplu extraneu. Protocronismul adoptă teza însemnătății unei creații fără a o determina de vastitatea geografică a colectivității care a generat-o și a înțeles că valoarea universală nu este o funcțiune a simplei universalizări adeseori abuzive, al unui exemplu estetic unic. Ceea ce se înțelege în mod curent prin „pro- tocronie" însușirea, adică, a culturilor aparent „mici" de a presimți și uneori chiar de a anticipa ceea ce abia mai apoi apare In chip de valoare, universalizată prin difuziune în culturile așa-zise „mari" este numai un element din- tr-o doctrină de filosofia culturilor care se întemeiază, in ultimă analiză, pe noțiunea de democrație. Democrația culturilor, care sînt creatoare indiferent de așezarea lor pe suprafața pămîntuluî. aducind un răspuns universal tare izvorăște din ireductibilul etnic, presupune o perspectivă protocronică asupra artelor. Ceea ce este individualitatea pentru ființa umană este originalitatea protocronică pentru culturi ; ea ajută cele mal diferite comunități să se diferențieze de altele și să se consolideze In direcția specificului național care acela dă, în prezența valorii, însemnătatea universală. Nu este universal acela care într-un mediu apt pentru un anumit fel de creație îl respinge pe acesta spre a adopta altul care r.u-i este potrivit. Ibsen este universal fiind In chip esențial un nordic, adică un ins care a înălțat, prin valoare, propria condiție etică Ia abstracțiunea mei tipologii. Cine așează această ipoteză acolo este unde ii este locul, adică In categoria marilor teorii ale culturii de azi, observă de îndată că ea este modernă și se aseamănă in multe puncte cu alte inițiative de acest fel, care sînt toate de o însemnătate considerabilă, în această clipă Istorică, unde înaintarea tuturor 'culturilor este un fapt Îndeplinit, ortogeneza literaturii române, configurată in chip esențial prin protocronism. este o biruință asupra artificialelor inferiorități clștigate. Căci de unde ar fi putut ieși mai bine o asemenea perspectivă a umanității decît dintr-o lume care anunță, odată pentru totdeauna, amurgul Imperiilor ?
Artur Silvestri

președintele Nicolae Ceaușese-j și-a dăltuit propriul discurs de recepție, care se constituie într-o memorabilă pledoarie pentru iubirea de patrie, pentru mîndria de a fi români, sti- mulind creativitatea iubitorilor de cultură și știință. In aula unde odinioară au răsunat glasurile lui Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Vasile Pârvan, George Enescu, Splru Haret, Liviu Rebreanu — vocea președintelui României a conferit dimensiuni noi tradiției Istorice și a prefigurat viitorul de aur al civilizației românești. A fost un discurs epocal, care va rămize nu numai in Analele seculare ale Academiei, d și In letopisețele neamului. Orator desâvirsit cu un magnific simț al istoriei și al evoluției evenimentelor, președintele Nicolae Ceaușer—j a făcut incă o dată dovada iubirii nețărmurite față de tot ceea ce e românesc, față de tradiție și înaintași, față de sfir.ta noastră limbă românească, exprimindu-și încrederea in geniul nativ al poporului, in facultățile noastre de a duce mai departe torța creativității.Astfel, se poate spune că In viața Academiei, a tuturor instituțiilor noastre de cultură și știință, a început o etapă nouă și rodnică, imboldurile secretarului . geqgra constituind repere de lumină pentru înfăptuirile viitoare. Prin această ceremonie, de o sobrietate clasică, sărbătorirea celor 30 de ani de renaștere revoluționară a dobîndit o aură de Înțelepciune și glorie.
ale minții de-a Justific*  actele cele mal aberante, salvate numai de solidaritatea cu cel umili. îndeosebi sînt reamintite eforturile sale de a deschide porțile școlilor per.trj fiii tuturor categoriilor sociale, propun!nd In acest sens o serie de măsuri care șl azi constituie paradigma programelor liberale de peste ocean.• UN AMPLU articol al Iul Thomas Fleming este consacrat „Războiului dintre scriitori și re- cenzenți". O temă incltantă, care continuă să preocupe pe majoritatea comentatorilor literari de pe planetă. Mai mult sau mai puțin explicit formulată, problema este dintre cele mal acute, mal ales dacă luăm în considerare influenta extraordinară a presei de mare tiraj asupra vlnzăril de carte și asupra prestigiului scriitorilor. Recenzen- țil nu sînt de obicei criticii cei mai proeminențt al unei epoci, nici creatori și deschizători de drum tn ceea ce privește modalitățile de apropiere a operelor literare. Cu toate acestea, cuvlntul lor este prețuit și urît în același timp. Thomas Fleming scrie următoarele : „învață oare scriitorii ceva din critica pe care o fac recenzențil cărților lor 7 Se pare că nu. Scurtimea celor mal multe articole este citată ca o rațiune dominant,, a acestor situații. O altă explicație ar fi numărul mare de recenzii, precum șl comentariile contradictorii care apar în mod frecvent. (...) In felul acesta, eu sper că cititorii mei au cîștlgat In admirație față de cel care sînt destul de curajoși ca să publice cărți șl să expună sufletul și IntîmpU- rlle vieții lor ruletei recenzenților. Cele mal multe din pericolele procesului critic sînt probabil de nevindecat. Favoritismul, inconsistenta, șl răzbunările sînt în fond probleme omenești, iar nu literare".

• ISTORICUL Henry Ashby Turner Jr. ridică o problemă fundamentală în cartea sa dedicată Germaniei interbelice, Marii industriași și ascen
siunea Iui Hitler. Reluînd arhivele Republicii de la Weimar, Ashby Turner îșl pune din nou întrebarea dacă explicația tradițională a consolidării electorale a partidului nazist și a distrugerii regimului republican de la Weimar este consistentă cu adevărul. Recenzia lui Geoffrey G. Field face o analiză extrem de nuanțată a rezultatelor cercetării lui Ashby Turner. Istoricul ajunge, de fapt, la concluzia că marii industriași au fost relativ reticenți cu Partidul nazist, îndeosebi în anii ’20, cînd dezordinile și retorica radicală a lui Hitler speriau pe conducătorii de concerne șl pe atletll din industrie. Așa cum au demonstrat îndeosebi scriitorii epocii, nazismul a fost esentlalmente un produs al micii burghezii și al claselor de mijloc, idlotțzate în mediocritatea lor, pline de resentimente șl incapabile de viață morală șl politică autentică.

• ARTHUR SLESINGER Jr. dedică o caldă pagină de evocări unuia dintre cel mal promițători șl mal neliniștiți intelectuali ai epocii New Deal. Este vorba de Edward F. Prichard Jr., o figură plină de culoare din Kentucky. Cu cele 150 de kg. ale sale, Prichard a fost cel mal strălucit intelectual din suita președintelui Roosevelt, trăind o viață plină de evenimente, care l-au condus din cercurile casei Albe pînă în celulele unei închisori din statul său, iar apoi, din nou. Intr-un fotoliu de tribunal, unde era considerat unul dintre cei mai pricepuțl șl mal plini de compasiune juriști al epocii. Considerînd că inteligența și cultura poate să-și permită orice, jucîndu-se cu paradoxul pînă la limita delicventei, el a experimentat trăiri extreme și posibilități cvaslnellmltate

• PATRU PROBLEME FIERBINȚI ALE FILOZO- 
riFl se intitulează articolul iul W.V. Qulne, consacrat lucrării Scepticism și naturalism : tutele 
variații (Conferințele Woodbridge) 1WJ de P.F. Strawson. Cele patru texte prezentate la Columbia University, sub egida Conferințelor Woodbridge încearcă să precizeze direcțiile actuale de rezolvare a celor mal importante probleme ale filozofiei tradiționale : existența obiectivă a lumii, temeiurile n.orale, condiția limbajului intelectualii t și existenta obiectelor abstracte. Strawson ia in discuție îndeosebi poziția scepticilor, înctlnind adeseori balar.ța în favoarea unul naturalism reduc- tiv, cum fi numește W.V. Qulne.

• o INTERESANTA opinie despre traduceri exprimă Galway Kinnell într-o serie de Interviuri publicate de Joe David Bellamy : „O foarte antipatică problemă, cum se spune : traducerile. După ce încerci să descurci anumite înțelesuri din limba maternă în care au fost scrise șl să le Încurci la loc într-o altă limbă, probabil că ai pierdut șl ai schimbat atlt de mult din original, incit te poți întreba de ce n-al schimba la urma-urmei totul, știi foarte bine că ceva nu mal există dacă al extras un lucru dintr-o limbă, de fapt se evaporează cu totul mal înainte de a se întrupa într-o altă limbă. Incît pare că nu mal există nici o legătură între un text șl altul. Iar acuma prevalează între poeți atitudinea după care trebuie să folosești originalul ca pe un fel de ciornă, o primă redactare pe care te bazezi, pentru a scrii la rîndul tău un original. Dar eu am găsit în unele traduceri care tindeau să fie fidele originalului, chiar în sens literal, am găsit că ceva tot rămîne din textul de bază... Am fost mișcat de Dante șl Homer, șl de Rllke, șl nu știu nici ur.a din limbile !n care au scris. înseamnă că ceva se întîmplă. Cînd citesc aceste traduceri, sînt conștient că simt o depresie dacă dau de un vers pe care îl suspectez că conține prea mult din inspirația traducătorului. Am un fel de simț nebun al faptului că traducătorul mă trișează, făcîndu-mă să cred că el transpune din original, dar că din cînd tn cînd adaugă ceea ce îl place. Traducerea este o artă posibilă șl necesară, și cred că noi vrem într-adevăr să știm, atît cît este posibil, ceea ce Dante șl alțl poeți din vechime au gîndlt șl au simțit".• CARTEA dedicată de A.B. Yoffe poetel Lea Goldberg constituie un succes de prestigiu, evo- cînd personalitatea atașantă a acestei personalități proeminente a glndirli estetice a secolului nostru. Profesoară de literatură comparată, poetă șl autoare dramatică, cunoscătoare a mai multor culturi europene, Lea Goldberg a avut de asemenea o viață pasionantă, încărcată de evenimente semnificative pentru marile Înțelesuri pe care le-a dezvăluit secolul nostru. Cartea lui A.B. Yoffe pune pentru prima oară la contribuție jurnalele șl corespondența scriitoarei, Inslstînd ■ asupra caracterului solitar al demersului său intelectual șl estetic, ascuns de succesul șl publicitatea adeseori factice care l-au înconjurat opera.
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E vara o pată mică și galbenă r
pe o frunză
cu un cer mai albastru deeit ochii tăi 

albaștri 
aerul fierbinte parcă venit
din miezul pămintului
e vara caldă și moale ca buzele tale , 
cintecul unui greiere.

Iulian Neacșu

REMEMORĂRI

Ilustrată
din Mongolia

I
una răsare tirziu pe podișul înalt care acoperă temple mult ruinate. E atît de aproape d creștetul meu incit o simt radiind o căldură imaginară. Exact sub ea, rumegă o cămilă neștiute versuri rămase din vechime și iarba uscată a stepei fișiie stins. în fața iurtei cu năluciri de metal arde un foc iluzoriu. Undeva, departe, nechează hergheliile de cai aprigi și nearătoși. Pe sub geana serii albastră ca o pleoapă de lehuză un călător a plecat spre Nicăieri.In depărtarea depărtărilor, un fel de oază tremurind in verdele greu și insinuant, adăpostește poate, trupul lui Gingis-Han, păstorul războinic ai cărui gropari, uciși după înhumare, umblă fantomatici in căutarea unui mormint slăvit, pierdut și uitatSe zice că în fiecare noapte, un cal nebun evadează din compactul hergheliei, străbate stepa In galop năpraznic, se ridică în două picioare, și, din cînd în cînd, întoarce capul spre ur. călăreț ipotetic nechezind ostenit și duios.Apei, totul reintră în normal. In gongul lunii atimir.d leneș șl insinuant fantoma unui bonz lovește cu ciocanul amintirii.Foarte aproape, lungi guri de foc țîșnind din armura unui combinat modem, caligrafiază pe cerul imposibil de descris, heroglife pierdute.E noapte aici și dimipeață acasă în țara mea. O dimineață mirosind a pere gălbioare și piersici cu puf de adolescent Simt această mireasmă cu acuitate și dor disperat.Pîlpiie focul in fața iurtei. Un călăreț de fum apucă drumuri care duc spre Nicăieri. Luna stă ca un gong inutil trăgind cu ochiul la arlechin.Se zice că in asemenea nopți caii sălbatici poartă in spinările lucioase mirese părăsite. Departe, orașul nepăsător, straniu și ireal, rezonează furii de beton. Și totuși, luna ca un gong lovită de un bonz bătrin...La Ulan-Bator fiecare om poartă o floare în dinți—

Mircea Micu

ÎN CURÎND:

1

Balcanice
IAHSIN SARAH

A vorbi
Noaptea amuțește 
Lumina prin neguri irumpe 
Și zorii vorbesc.

Apa amuțește in mlaștini 
Ea in torente le vorbește primăverilor 
Iar munților in cascade. •

Frunza amuțește nemișcată, 
Dar intr-o zi pădurea vorbește 
In incendii și in furtuni.

Dar cind amuțește poporul, 
Vorbește poetul.

Orb
Două nuci stricate, incrustate in donă 

orbite. 
Obloane urcind, coborind dintr-o noapte 

a negurilor. 
O durere lăuntrică privind prin două 

crovuri triste 
Și el, sărmanul, neputind desluși 
Mintuitoarea culoare a rozelor in snrisul 

zilei.

Dintotdeauna armonie a unui univers 
fără lumină. 

Trezirea înseamnă deschidere către un alb 
intuneric — 

Imposibil, dar imposibil să poată vedea 
ochiul stricat 

Lucernele unduite de vint 
Fremătind in răcoarea din zori.

Și orbul simțind miresme de aer de munte 
Freamătă precum ochiul dezlănțuit 
Neputiud admira dezlănțuirea poporului 

său 
Care dansează alaiul intr-o veselă 

dimineață de mai.

In românește de 
Dumitru 31. Ion

PROBABIL/POSIBIL

Despre antologiile SF,
cu oarecare satisfacție... (n)

e
l bine, breșa următoare s-a petrecut Ia Iași, un alt „pol" al SF-ulUi românesc. In Iași funcționează, de cîțiva ani, un cenaclu foarte puternic, un grup de tineri scriitori, critici literari, graficieni și fanl ai literaturii SF, pe nume Quasar. Sensibile la valoarea creațiilor locale, forurile culturale ale capitalei Moldovei au acordat pagini de revistă (Cronica sau Convorbiri literare) lui George Ceaușu, Dan și Lucian Merișca, Ov. Bufnilă, C. Sbanțu. Editura Junimea a oferit spațiu editorial și — punîndu-se problema antologatorilor — ne-a desemnat pe foarte tînărul Dan Merișca (localnic, animator pătimaș, dar și bun cunoscător al literaturii de anticipație universale și românești, debutînd ca antologator), de profesie Inginer (este, îl întreb pe prietenul meu, Voicu Bugariu, chiar așa o crima faptul că D.M. nu a absolvit Facultatea de filologie ?.; frecventarea cursurilor Politehnicii i-a" adus însă colegului nostru Dan Merișca cunoștințe în domenii care filologilor li se par curate chineză- rii, dar — vai 1 — fără ele nu se poate scrie o bună literatură științifico-fantastică — s-a demonstrat nu o dată...) și pe subsemnatul (mărturisesc — îngrozit de reacția pe care am s-o stîrnesc —, absolvent al Facultății de matematică, ba chiar, vreme de 15 ani, profesor activ într-o disciplină care, probabil, aducea multor membri de astăzi ai Uniunii Scriitorilor curate coșmaruri la vremea copilăriei și adolescenței). Iar noi n-am făcut dedt să recitim cele cîteva mi! de pagini scrise In ultimul deceniu (tipărite și — mai ales — netipărite), să ne punem în acord cu editorul, cu Almanahul Anticipația (pentru a nu dubla publicarea textelor), cu scriitorii Înșiși, cerindu-le să schimbe povestiri întregi sau pasaje de povestire, explicîndu-le, în unele cazuri, că in locul unui text vaioros de să zicem, 40 de pagini, îl vom ruga să ne permită publicarea altuia mai scurt, dar și, poate, mai puțin valoros, asistind la sute de ședințe de cenaclu, refăcind, corectind, redactllografiind — echivalentul, pînă la urmă, al mai multor antologii puse cap la cap și a — aproape — trei ani de muncă (avataruri inevitabile, dacă vrei să pui umărul la — de fapt — „reconstruirea" unui gen literar, lucru care se face încet, cu răbdare, cu tact pedagogic, cu mici compromisuri, desigur, cu știința că roadele se culeg peste ani...).Deci : cine să facă antologiile ? Dacă Voicu Bugariu se simte in stare, noi îi apreciem puterea de sacrificiu. Cît despre competență, asta-i altceva. Science fietion-ul este, în primul rind, literatură. Dar nu numai atît. Ideile științifice, ingeniozitatea joacă In povestirea SF un rol extrem de important. Voi da ca exemplu chiar una din povestirile din volumul incriminat, pe nume Discursul, al cărei autor este... ’ oicu Bugariu. Scrisă ireproșabil, cu o intrigă polițist-cosmică. povestirea „curge" perfect — pînă la ultima pagină. Regula jocului impunea acolo un gadget tipic SF. o invenție, o intîmplare științifico-fantastică uluind, pur și simplu, cititorul. Dacă avea răbdare să-și caute 

gadget-ul intr-unui din manualele moderne de fizică, astronomie, biologie, povestirea era perfectă și intra in cele mai bune, să zicem, douăzeci de povestiri SF românești. Dar Voicu Bugariu n-a avut răbdare (sau nu s-a priceput) și și-a rezolvat conflictul mult prea prozaic, trans- formîndu-1 pe detectivul însărcinat cu cercetarea cazului intr-un fel de minheer Peeperkom din Zauberberg-ul lui Thomas Mann. în consecință. Discursul a rămas doar o povestioară bine scrisă.Sau, alt exemplu : Analog este una dintre cele cîteva zed de reviste SF care apar în S.U.A. Povestirile publicate de Analog constituie ceea
I

Un cult al
Urmare din pag. 3ei inalienabile a conștiinței valorice, complexdialectic (re)definitâ in datele ce o determină. Raporturi de anvergură in planul ontologiei artistice, precum tradițle-modernitate. național- universal. libertate de creație — opțiune moral- filozofîcă. originalitate — autenticitate, diversitate stilistică — spirit umanist militant, spre a le numi doar pe acestea, iată deci In ce rezidă concretețea de necontestat a factorilor ce atestă declanșarea vital-necesarului fenomen.Care sînt efectele prin definiție benefice ale fenomenului — in esența sa sodal-politică, un fenomen declanșat de renașterea revcluționar- patriotică ce marchează istoria României contemporane incepind cu memorabilul Congres, al IX-lea al Partidului Comunist Român —, iată, in fond. Intrebarea-cheie in totul susceptibilă a se constitui in premisă fundamentală pentru demersul critic ți istorico-literar ce tinde Ia evaluarea sintetico-analitică a spiritului creator actual și din sfera literaturii. Indiferent de metoda (metodele) de lucru adoptate ți de criteriile de ordonare a demersului icronologie, generații și grupări literare, reviste, genuri literare, structuri tematice și stilistice etc.), este absolut limpede că reala identitate a noului suflu de te

meinicie sub auspiciile căruia are Ioc acum tulburătoare*  renaștere a spiritului creator se r„p r*e»ză  I*  efectele lui benefice In ordine strict concretă : redescoperirea și repunerea în .-ircatație a tuturor valorilor tradiției naționale, deopotrivă, din unghi interpretativ și editorial, postularea criteriului originalității chezășuită de dialogul tradiție-ccntemporaneitate, înflorirea și maturizarea structurală, adică din perspectiva statutului .or estetic autonom, a genurilor șl speciilor literare consacrate (liricul, epicul, dramaticul, ca genuri tutelare, pe de o parte, poemul. romanul, nuvela, drama, comedia In inepuizabila lor gamă de forme tematico-stilistice, pe de altă parte), succesiunea și interferența generațiilor cu adevărat constituite atît în in-
ACASA

Drum revărsat
drumul spre Marea Neagră, cînd pătrunzi în Dobrogea, e un cal alb cu două capete — unul bea scuturări de nisip în purpura strecurîn- du-se din Asii și poleiuri galbene răsărind necontenit din lanuri de floarea-soarelui, celălalt soarbe zarea risipită a Brăilei. în partea dinspre Dunăre, Dobrogea, acea Dobroge din soarele și viforele mele, se sprijină într-un ulm. Cînd ajung acolo, fantezia scornește dropii, miroase a iarbă dînd în lapte, a copită scăpărînd pe gurguie de calcar, foșnesc piersicii, miriștea, vîntul și, subliniind depărtarea, straturi de fum clădesc amăgiri, vulpi lunecă peste hartane de marmoră, lumina vie și sîngerînd de amintirea scumpă a Romei, se aude căzînd peste nemărginiri. Cădere curată, smaraldul cîntat în ciocniri de ametist, năzăriri oacheșe, ursitoare de piatră, herghelii de abur gonind spre Hipodromul Bizanțului. Se topește 'pelinul și îmbobocesc fulgerele de căldură.Dobrogea e mai înainte de toate latinitate. Intrînd în nemarginile ei știu că un trandafir sălbatic umblă, deodată cu mine, pe sub pămînt, făcînd popasuri albastre în preajma turmelor de oi. Un zeu se înțeapă în talpă 

ce se numește hard Science Fiction, adică povestiri tehniciste în care „poanta", deliciul îl fac rezolvările ingenioase ale unor conflicte cu miez științific puternic. Ion D. Brana, unul dintre specialiștii noștri în SF, îmi mărturisea cindva că citește Analog cu regularitate dar că, uneori, nu înțelege absolut nimic ! Explicația : I.D. Brana a absolvit o facultate de limbi străine, Iar povestirile din Analog sînt, adesea, scrise numai pentru lumea inginerilor, studenților politehniști și a cercetătorilor științifici.Al treilea exemplu — șl ultimul : un juriu din care făceau parte — printre alții — un reputat scriitor șl editor, un critic literar foarte corosiv, redactor la o revistă literară pentru tineret, și o ziaristă era cît pe ce să decerneze un premiu la un concurs literar pentru tineret unui... capitol din Maestrul și Margareta a lui M. Bulgakov, prezentat de o fetiță cu înclinații plagia- toristice ca original (!) ; n-au reușit pentru că organizatorii concursului și-au dat ei seama de greșeală... ; în schimb au avut succes cu o povestire a sovieticului Ghenadii Altov, „însușită" cu nonșalanță de o altă elevă și ulterior publicată sub semnătura micii „cleptomane". Chestie de competență, nu ?în aceeași ordine de idei, eu dețin, în biblioteca proprie, cele mai frumoase cărți știlnțifico- fantastice ale literaturilor engleză, americană, franceză, sovietică — socotite astfel de către mai toți criticii și specialiștii genului —, cîteva sute de volume în total. Alte cîteva mii am citit. In cîteva limbi, în cei 38 de ani de cînd țtiu să citesc. Cunosc, bineînțeles, toate povestirile și romanele SF românești publicate — șl încă vreo cîteva sute -aflate în manuscris și expediate mie de către zecile, dacă nu sutele de tineri care contează pe competența mea.„Palmaresul" colegului meu întru alcătuirea antologiilor. Dan Merișca, este asemănător — bineînțeles, proporțional cu diferența • de vîrstă. Cunoscători ai acestui gen literar proaspăt i-aș mai considera pe brașoveanul I.D. Brana, craio- venii I. I. Iosif, R. Honga, ieșenii G. Ceaușu, S. Antoni, bucureștenii Fiorin Manolescu, A. Rogoz, I. Hobana (autor, cu ani în urmă, a unor splendide antologii)', C. Paligoca, M. Bă- descu, I.E. Albescu, Șt. Ghidoveanu, C.T. Popescu, clujenii C. Robu și M. Opriță, tîrg-mure- scanul Dan Culcer (cel care, de peste un deceniu, face din Vatra o publicație căutată febril de tineri — pentru acea pagină de science-fiction), tulceanul D. Bărăgan — poate uit cîțiva, poate că nu cunosc cîțiva, și-mi cer scuze pentru asta, totuși, lista cam aceasta ar fi — și la alcătuirea viitoarelor antologii pe ei va trebui să contăm.Căci antologii SF, ii asigurăm pe iubitorii literaturii de anticipație, vom mai face. Curînd. în formații a căror competență va asigurr esențialul — adică liniștea editorilor șl librarilor și bucuria cititorului tînăr de a ține în : mină o carte pasionantă, ale cărei pagini Ii pot aduce răspunsuri la întrebările ce îl frămîntă.Și să sperăm că la aceste următoare antologii va apare și ceea ce, pe moment, ne lipsește, adică criticul literar specializat în literatura SF, — mai ales aceasta este problema. Asta pentru că numărul posibililor critici este extrem de mic : Florin Manolescu poate fi unul dintre ei, bineînțeles, și revenirea sa In Galaxia SF este așteptată de toată lumea ; eventual, clujeanul Cornel Robu, sau ieșenii S. Antohi, L. Pițu, D. Petrescu ori, poate, alții, tineri Încă necunoscuți care vor ști să „citească" scriitura bună, dar și ingeniozitatea, ideile și măiestria cu care autorii, impregnînd cu știință textele de literatură, îți vor face datoria de educatori.
Alexandru Mironov

temeinicieidividualitatea lor inconfundabilă de ansamblu cit și In aceea a individualităților unicat ce o alcătuiesc, și (nu in ultimul rind !) (re) edificarea autenticului spirit critic, exprimat, cu onestitate și competență profesională, de multitudinea slujitorilor săi aparținind, deopotrivă, celor mai diferite generații și celor mai diferite orientări metodologice.Preintîmpinind alunecarea în optimismul exagerat, învecinat cu festivismul ad-hoc, în încheierea succintelor notații de față, e cazul totuși a ne întreba dacă, în dinamica ei de fiecare zi, viața literară de azi e întotdeauna la înălțimea exigențelor asumate în virtutea 
noului suflu de temeinicie de la care se revendică. A păstra valorile existente șl a pune in circulație noile valori capabile să ateste viabilitate cuceririlor de temelie, în această ordine de idei, ni se pare forma de angajament fundamentală față de noi înșine. Sub semnul ei se cuvine să gîndlm și să acționăm în permanență, repudiind orice formă de arbltrariu pseu- doctic și orice formă de dictat din partea fan- tatismelor exclusiviste, ai căror exponenți se consideră, pasămite, singurii aleși In a-și impune optica lor reducționistă și intolerantă. Este direcția în care se cere a ne îndrepta îndeobște atenția spre a beneficia în continuare de fastul climat creator propriu culturii șl artei românești actuale.

CENACLUL „NUMELE POETULUI". 
Vineri, 19 iulie a.c., orele 19, Ia sediul 
redacției revistei „Luceafărul", Bucu
rești, Piața Scînteii nr. 1, va avea Ioc 
cea de a XLIX-a ședință a cenaclu
lui „Numele Poetului" condus de Ce
zar Ivănescu.

într-o așchie de măr domnesc, în aer se rotesc tăceri, zădărnicii și civilizații stinse, stepa se îndeamnă moale ca să-mi culeagă sufletul și să-1 înscrie în semnul peștelui, timpul se poartă cu tîmpla amară și cu osul frunții gol. Compact liliachiu e numai un deal acoperit de cimbru. Și e nebun de legat cu funii de izmă, atîta mireasmă răspîndește.De-a lungul Dobrogel, de la Dunăre la Mare, se rostogolește în nemurire o roată de lemn, fărîmînd fantasme, ■ ridicînd pulberile în sărbătoare, picurînd benedictina melancoliei. Din amețeli de zare clătinată vine și se așează în oul genunchiului o pasăre migratoare. Merg prin Dobrogea și ml-e dor de ea. La malul Mării mă așteaptă o dumbravă cu dafini, alta cu mesteceni, un catarg traver- sînd pojaruri de lună, un pridvor peste sălcii și visul că viața, ca un cal alb cu două capete, trebuie, spre ă lua chip sublim, să coboare necontenit în ierburi.Dobrogea. Marea Neagră. Un cocoș de aur ciugulește ochii zodiilor și lumea devine egală cu sine : vulnerabilă la călcîi, îndurerată în bucuriile înțelepciunii.
Fănuș Neagu



map a m o n

ROMANIA, 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
IN CONȘTIINȚA TINERILOR LUMII

LUMEA DE AZI ESTE CONFRUNTATA CU NUMEROASE 
PROBLEME COMPLICATE Șl GRELE, LA SOLUTIONAREA 
CARORA TINARA GENERAȚIE ESTE CHEMATA SĂ-ȘI ADUCA 
ÎNTREAGA CONTRIBUȚIE. TINERILOR LE REVINE ÎNALTA iN- 
DATORIRE DE A MILITA ACTIV, ÎMPREUNA CU POPOARELE 
LOR, PENTRU ELIMINAREA FORȚEI Șl A AMENINȚĂRILOR CU 
FORȚA DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA, PENTRU REZOLVAREA 
PE CALE PAȘNICA A TUTUROR CONFLICTELOR Șl PROBLE
MELOR LITIGIOASE DINTRE STATE, PENTRU LICHIDAREA 
SUBDEZVOLTĂRII - CARE AFECTEAZA GRAV O MARE PARTE 
A POPOARELOR Șl TINERETULUI LUMII - PENTRU INSTAU
RAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE, CARE

SA FAVORIZEZE PROGRESUL MAI RAPID AL TUTUROR ȚA
RILOR, Șl, ÎNDEOSEBI, AL CELOR RAMASE IN URMA. 
TOTODATĂ, TINERETUL TREBUIE SA IA PARTE NEMIJLOCIT 
LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR SALE VITALE PRIVIND 
ASIGURAREA DREPTULUI LA MUNCA, LA EDUCAȚIE Șl ÎNVĂ
ȚĂTURĂ, LA AFIRMAREA LIBERA Șl NEÎNGRĂDITĂ IN VIAȚA 
ECONOMICA, POLITICA Șl SOCIALA, IN LUPTA PENTRU 
FĂURIREA PROPRIULUI SAU VIITOR, DEMN Șl FERICIT.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat participanților la Congresul mondial al 
UNESCO privind tineretul)

patriotică, putere și său, laMohamed Tunisiene

ste deosebit de important și semnificativ acum — cind țara întreagă, cu profunde sentimente de dragoste și respect, iși cinstește conducătorul în lumina celor două decenii de extraordinare realizări și împliniri ale României socialiste — să deosebim chipul României, al președintelui său, așa cum, pretutindeni în lume, cu adîncă stimă, prețuire și admirație, se exprimă tinerii, popoarele, ce văd în această simbolică unitate 
România-Ceaușescu un semn al păcii, încrederii și speranței.O deosebită stimă, prețuire și admirație sint manifestate față de inițiativele de pace, prietenie, colaborare, față de apelurile la rațiune adresate de președintele Nicolae Ceaușescu conștiinței planetare, față de efortul promovat cu tărie și consecvență de a stabili noi principii de relații între state, bazate pe colaborare și respect reciproc, pe excluderea folosirii forței ca argument al disuasiunii sau presiunii politice. Față de politica internă bazată pe principiul construcției unei noi societăți care să aibă ca punct de plecare problema dezvoltării plenare a omului, care să aibă ca scop central construcția în liniște, pace și libertate a celor mai înalte aspirații ale sale. Față de politica sa externă, deschidere extraordinară, sub semnul unui fructuos dialog, cu toate popoarele lumii, indiferent de orînduirea politică, de sistemul economic și social diferit, în credința profundă a continuității marilor valori ale civilizației umaniste. Față de inițiativele ce compun una dintre cele mai interesante și novatoare politici în domeniul tineretului, propunînd un sistem coerent de opțiuni și soluții la scară națională și internațională, culminînd, firpșc, prin cea mai amplă acțiune la scară \ntemațională în domeniul tineretului -r 1985, Anul Internațional al Tineretului — rezultat dliect al unei inițiative românești... Iată, deci, tot atîtea teme de discuție cu tineri din toate continentele ce ne-au vizitat țara in cadrul unor mari manifestări internaționale organizate în pregătirea și în cadrul AIT, cu personalități marcante ale vieții politice din multe țări ale lumii, coordonatoare a unor programe de tineret la scară națională sau internațională, prilejuri de a constata, cu mîndrie imaginea luminoasă, de frumusețe, puritate, a României, a președintelui nivelul conștiinței planetare.Iată, în acest sens, ce ne declara 
Ben Saad, secretar general al Uniunii a Organizațiilor de tineret : „Aș dori să adresez fierbinți mulțumiri Uniunii Tineretului Comunist din România și conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, pentru prilejul deosebit de prețios ce ni s-a oferit de a-1 in- tîlni, de a-i asculta și cunoaște analizele politice profunde asupra problemelor internaționale care preocupă tineretul român și, în aceiași măsură, tineretul tunisian. Am fost foarte puternic impresionați de modul în care președintele Nicolae Ceaușescu a analizat aceste probleme, de profunzimea analizelor făcute precum și de îndelungata experiență a domniei-sale care, firesc, ne este tuturora un ghid pentru modul in care trebuie să apreciem aceste probleme la justa lor valoare și cum să găsim, totodată, soluțiile cele mai adecvate pentru a le rezolva in sensul colaborării între popoare, a luptei pentru pace, pentru dezarmare totală și in primul rind nucleară.Am vizitat România și vreau să vă spun, in ceea ce privește dezvoltarea extraordinară a sectorului ipdustrial, că ne-a impresionat virsta tînără a personalului muncitor — intre 20 și 26 de ani, ceea ce conferă tineretului un loc important în realizarea obiectivelor economice ale României și, mai ales, am fost impresionați de experiența originală în dcâneniul legării învăță- mîntului cu producția. Este un lucru ce permite formarea unor cadre, in școli profesionale și licee industriale, foarte bine specializate, necesare marilor întreprinderi ce constituie mindria industriei românești. Este o experiență pe care o considerăm ca pe deplin reușită, ca pe un model pe scară mondială, deoarece mărește impactul real al politicii educaționale și in același timp conferă școlii o mai mare deschidere către nevoile societății, integrîndu-se perfect in cadrul procesului de dezvoltare economică și_ socială a țării. Marile realizări din istoria României s-au produs, în mod deosebit și evident, din momentul în care, în fruntea partidului și țării, se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am văzut marile întreprinderi și complexe industriale care au fost puse în funcțiune în această perioadă la indicația directă a secretarului general al partidului. Aș Vrea să adaug că, în timpul șederii mele în România, am avut ocazia să urmăresc, la televizor, un reportaj prezentind o vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu in mai multe sectoare ale economiei naționale. Am fost profund impresionat de competența cu care se ocupă de toate aspectele vieții naționale și am dat o înaltă apreciere acestei extraordinare disponibilități a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a vedea pe teren, la fața locului, în întreprinderi, cum merge producția, care sint problemele care se ridică. Aceasta este o problemă foarte importantă, pentru că oferă poporului român o motivație pentru a-și dubla eforturile, ii oferă un minunat exemplu, pentru a realiza obiectivele sale. de dezvoltare și pentru a continua drumul său ascendent. Ne exprimăm încă o dată profunda admirație pentru modul de dezvoltare al societății românești prin integrarea activă a tineretului, prin mobilizarea tuturor forțelor pentru binele națiunii românești și pentru realizarea obiectivelor sale naționale".Dînd o înaltă apreciere politicii românești in domeniul tineretului, ideilor conținute în extra

ordinar de importantul apel adresat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu opiniei publice mondiale, iată ce ne spunea Pierluigi Vagliani, șeful diviziei tineret în cadrul UNESCO : „Esența mesajului președintelui Nicolae Ceaușescu se bazează pe ideea păcii, pe această chemare plină de hotărire și căldură a președintelui României in favoarea păcii și dezarmării. Sint pe deplin de acord cu ideea că trebuie să ne unim cu toții eforturile, in comun, in lupta pentru pace și dezarmare. Astăzi, in lume, sint făcute cheltuieli uriașe pentru înarmare, in timp ce foametea și analfabetismul sint departe de a fi învinse. In al doilea rind, aș dori să subliniez aspectul de globalitate al ideii de pace, așa cum reiese ea din poziția președintelui Ceaușescu : este perfect adevărat ceea ce spunea, anume că nu există dezvoltare posibilă fără pace, precum și că nu poate exista pace fără dezvoltare. Pacea nu poate fi fondată pe o lume bazată pe nedreptate, pe inegalitate între țări bogate și țări sărace. Pentru a avea pace, trebuie ca bogățiile acestei lumi să fie mai drept împărțite. O nouă ordine economică internațională, iată cheia dezvoltării, și prin aceasta, a păcii. Iată de ce UNESCO depune toate eforturile în acest

«Omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu» 
tablou de Suzana Fântăneru — •

sens, lată de ce UNESCO apreciază în mod cu totul deosebit eforturile pe care le face în acest sens România. Doresc să spun că sprijinim din toate puterile noastre toate inițiativele dezvoltate de România in acest domeniu. De altfel, Anul Internațional al Tineretului reprezintă tocmai una dintre aceste inițiative de prim plan ale României, căci el, așa cum bine se știe, a fost propus de țara dv. AIT este una dintre ocaziile deosebite pentru a insista asupra valorii și urg«-ițe! pe care o are discuția asupra păcii, participării, dezvoltării. Eu cred că eforturile pe care le face România in cadrul comunității internaționale iși vor găsi în mod firesc concretizarea căci fiecare dintre noi poate aprecia deschiderea și in același timp hotărîrea cu care țara dv., România, militează pentru promovarea ideilor majore ale AIT și, în același timp, pentru integrarea tinerei generații în cadrul eforturilor societății contemporane îndreptate in ideea păcii și dezvoltării."Președintele Nicolae Ceaușescu — personalitate exemplară pentru ceea ce înseamnă gindi- rea, cu responsabilitate și deosebit de înalt simț al previziunii politice, la destinul omenirii contemporane. Este ceea ce aprecia și reprezentantul Ciprului la Reuniunea general-europeană în pregătirea AIT care a avut loc în septembrie 1983 la Costinești, Argyris Roussos, șef de departament la Ministerul muncii și asigurărilor sociale : „Cel mai important lucru pe care l-am auzit aici, la Conferința de la Costinești, a fost 

mesajul președintelui României, domnul Nicolae Ceaușescu. asupra problemelor cu care se confruntă astăzi tineretul, asupra păcii și dezarmării. Se vorbește foarte mult acum, peste tot în lume, despre nevoia de pace și bună înțelegere, dar ceea ce este foarte important, ceea ce este esențial, este să se întreprindă urgent măsuri concrete, clare, în favoarea dezarmării și in primul rind a celei nucleare. Și mi se pare că astăzi această acțiune deține prioritatea absolută. Iar cind conducătorul unei țări prezintă un asemenea mesaj, un asemenea apel așa cum a făcut-o președintele Ceaușescu, înseamnă că țara însăși este chemată să joace un rol deosebit în promovarea păcii, pretutindeni în lume, pentru ca niciodată omenirea să nu mai cunoască oroarea războiului. Personal, din ceea ce știu despre România, despre politica țării dv., din ceea ce am citit in ziare, din ceea ce am ascultat la radio, din ceea ce am văzut aici, în România, am convingerea că oamenii acestei țări gîndesc intr-adevăr la pace, că vor pace în lume. Sper din tot sufletul că România, poporul român va merge și pe mai departe pe acest drum al •păcii, al stabilirii unui climat internațional de destindere și bună înțelegere, intre toate națiunile. Numele României, al președintelui ei, vor rămine înscrise în istorie cu litere mari, fiind promotorii exemplari ai principiilor păcii și dezarmării".Despre propunerile și inițiativele românești, despre impactul deosebit de puternic asupra conștiințelor tinerilor de pretutindeni al apelului adresat de președintele Nicolae Ceaușescu, iată, in cele ce urmează, opinia exprimată de 
Stanhane Peu, responsabil cu probleme interna
ționale al eaganizației Mișcarea Tineretului Comunist din Franța, invitat la lucrările celui (te*al XU-țea .Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România : „Doresc să subliniez, încă de la început, faptul că noi, tinerii comuniști francezi, sȘitem deosebit de favorabil impresionați de propunerea și inițiativa românească de a organiza AIT, cu atit mai mult cu cit deviza «Participare, dezvoltare, pace- sintetizează, după părerea noastră, problemele principale în ceea ce privește viața tinerei generații. Desigur, aspectele, consecințele nu sint aceleași de la o zonă la alta, în funcție de situația politică, economisi și socială a diferitelor țări. Particip la Forumul tinerei generații din România și am urmărit cu deosebită atenție istorica analiză făcută de președintele Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor, unde a înfățișat progresele pe calea dezvoltării sociale în ultimii patruzeci de ani, subliniind mai ales rolul ce revine tinerei generații, pornind tocmai de la aceste însemnate cuceriri ale României socialiste.Este o extraordinară viziune pe următorii cinci ani, cu o trimitere mai departe spre anul 2000 și ceea ce este mai semnificativ pentru tineri, pune într-un nou și deosebit context problemele majore ale participării, dezvoltării și păcii, sub semnul responsabilității și implicării. Vreau să spun că aveți în România o țară, o conducere, o organizație de tineret care au luat inițiativa AIT, care sint favorabile mișcărilor de mare amploare pentru pace, care sint deschise ideii de implicare a tineretului în procesul de dezvoltare ; Congresul al XII-lea al U.T.C. este o asemenea mărturie asupra eforturilor din ce în ce mai mari făcute în România pentru ca tineretul să ia parte tot mai mult la daborarea deciziilor politice..Aș vrea însă să mă reîntorc Ia problema esențială a păcii. Președintele Ceaușescu, amintind de marile mișcări pentru pace desfășurate în România și cu participarea masivă a tineretului, spunea că pacea nu este o problemă care să se discute doar între cele două supraputeri, ci trebuie ca popoarele mici și mijlocii să capete conștiința forței lor pentru a-șl aduce necesara contribuție în lupta pentru pace. Alături de cele două mari supraputeri, cea de-a treia, care este cea a popoarelor unite ale lumii, trebuie în final să învingă, impunînd pacea și dezarmarea".Este dată o inaltă apreciere, in același timp, inițiativelor românești în domeniul promovării — în cadrul programului de educare a tinerei generații, a educației pentru pace, pentru dezvoltare, Uniunii Tineretului Comunist revenin- du-i sarcini deosebit de importante, subliniate în numeroase rinduri de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată, îft cele ce urmează, opinia exprimată de Andrei Feodorov, șef de secție la Comitetul organizațiilor de tineret al U.R.S.S., reprezentant al Comitetului pentru securitate europeană și cooperare din Uniunea Sovietică : „Am luat parte la Seminarul internațional organizat de către Uniunea Tineretului Comunist, la București, cu tema „Contribuția tinerei generații la edificarea păcii și securității, la înfăptuirea dezarmării în Europa". A fost încă un exemplu, pentru mine și pentru mulți partici- panți la această întîlnire, că tineretul român și organizația sa revoluționară exprimă o voință fermă de a face totul pentru dezarmare. Prietenii noștri, tovarășii noștri din România sint foarte activi în aceste probleme majore".Sînt, toate aceste declarații și luări de poziție, tot atîtea evidente mărturii ale înaltului prestigiu de care se bucură România, președintele ei, în întreaga lume. Un prestigiu care adaugă, acestui moment aniversat de excepție al istoriei contemporane românești, strălucirea recunoașterii internaționale a unor realizări fără seamăn. Cele ale României în epoca sa de glorie, epoca NICOLAE CEAUȘESCU.

Cristian Unteanu

Apostol Gheorghi : „Dialog cu tinăra generați*"
Aici la noi, mulți se inșală,

tovarășe președinte, 
chiar oamenii cumsecade.
Spune-le tu, Nicolae Ceaușescu,

Și visul meu 
se cheamă Ceaușescu
Visez o stare
căreia umanitatea
ii dă mereu puține șanse 
de a se realiza vreodată : fericirea 
Visez cu incăpăținare 
un timp care va veni negreșit 
nu in intimpinarea omului, 
ci va fi creat de el: comunismul, 
Visez cu incredere 
o epocă de stabilitate deplină, 
cind umanitatea va începe, 
in sfirșit.
%ă construiască punți ale înțelegerii 
trainice, firești, necesare 
intre indivizi și popoare,

$i visul meu se cheamă Ceaușescu.

Marwan Abou MehriLiban
Am această fericire
Trăiesc și invăț 
in anotimpul Ceaușescu 
Și-s înflorit, vestind belșug. 
Am această fericire 
pe care o țin in inimă 
ca pe-un tezaur neprețuit, 
și pe care o voi duce cu mine, 
toată, 
in țara străbunilor 
unde-mi voi aminti mereu 
de un țărm de basm, 
cu oameni frumoși și buni 
cirmuiți in veacul lor minunat 
de cea mai vie conștiință 
a secolului: Ceaușescu.

Hussein JasserKuweit
• Lui Nicolae Ceausescu, 

președintele păcii
Românie, care cu vocea ta 
de puternici eroi ce au căzut știind 
să rămină în picioare !
Veșnică cinstire
Burebista și Decebal !

De Ia est la vest!
Românie, conștiință vie a Europei 
pace e pace, un cuvint latin.

socialismul

nu anulează viața, socialismul 
este istorie, e viață socialismul, 
nu anulează viața, socialismul 
dispută, luptă, învinge 
in pace, și nu in moarte 
socialismul nu crește 
la Hiroșima.
Nicolae Ceaușescu, dă-mi mina 
pescarului din Tulcea 
a metalurgistului din Cluj, 
a ciobanului din Maramureș, 
dă-mi mina curată a douăzeci de 

milioane de români !
Fă-mă să aud vocea 
fluviului tău la fel 
ca-n ziua aceea pe care 
n-o voi uita, la Timișoara : 
„Vom munci și vom lupta** ! 
Nicolae Ceaușescu, tu care vii 
din adincul istoriei 
ca un frate de singe, 
să-i chemăm pe toți ceilalți 
sub drapelul onoarei, 
să pregătim pacea in pace : 
„Vom munci și vom lupta" ! 
Nicolae Ceaușescu, președinte al păcii !

Giuseppe GaizzoneItalia
Epoca Ceaușescu
Numele Său 
este perfect traductibil 
in toate graiurile Pămintului, 
și adevărații oameni 
il rostesc cu entuziasm.
El înseamnă mai presus de toate 
ieșirea din ignoranță, 
instaurarea unei noi ordini 
încetarea conflictelor armate 
dezarmare și pace mondială.
Și mai înseamnă că, 
dacă toate acestea într-o bună zi 
vor deveni aevea ieșind din starea de vis, 
umanitatea se va întoarce in Eden.
Iar Epoca Ceaușescu 
nu va cunoaște sfirșitul.
Să-i urmăm drumul 
deplin încrezători 
in zodia deplină a planetei.

Sabah BaghdadiIrak
Luceaîărul
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