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PRIN ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, străbătută de 
rea mai intensă vibrație a contemporaneității, inspira

tă de sentimentul trăirii in adincul ființei poporului 
român, și tocmai de aceea atit de pregnantă in afir
marea certitudinii propășirii noastre in aura idealului 
suprem al omenirii, comunismul, — acest forum de 
uriașe dimensiuni in viața spiritualității noastre, care 
e Congresul educației politice și culturii socialiste, s-a 
înscris pe spirala dialecticii vastului orizont de conști
ință in lumina căruia cu toții năzuim a ne identifica 
drept părtași activi obștește folositori.

Aceasta, în freamătul acelui devotament unanim pe 
care-1 implică structural unitatea desăvirșită dintre 
Partid și Popor, unitate exemplară pentru fiecare din
tre noi și pentru toți impreună, ca expresia celei mai 
dinamice dintre forțele-motriee ale revoluției noastre 
socialiste. Revoluție implicind, atit de semnificativ, fe
nomenul totalei „uniri în cuget și simțiri" cu cel ee 
personifică în gradul cel mai înalt chezășia realizării 
plenare a năzuinței afirmate incă cu peste un secol in 
urmă, in 1812, cind luase ființă Asociația generală a 
lucrătorilor din România, în editorialul primului nu
măr al ziarului Lucrătorul român : „O națiune trăieș
te cind puterile sale sint puse in activitate, lucrează". 
Ca atare : „Să dăm o direcțiune utilă activității noas
tre, lucrători cu brațele, lucrători cu cugetarea, căci 
numai atunci națiunea românească, marea familie din 
care facem parte, va prospera, va merge către mai 
bine". Profetice cuvinte, ce vor fi confirmate mai apoi 
de organismul intruchipind avangarda Istoriei mar
dind evoluția conștiinței de sine a întregului popot 
român !

Adică — peste timp — Partidul Comunist Român. 
Perioada acestui eflorescent deceniu, începută sub au- 
gurii Congresului al IX-lea al Partidului și plenar sin
tetizată în Programul și Directivele de perspectivă ale 
Congresului al XI-lea, a înrîurit într-o măsură deci
sivă realitatea a ceea ce — după Plenara din noiem
brie 1971 — am putut numi, an de an tot mai eficient, 
educație politică și cultură socialistă, în înțelesul pe 
cit de cuprinzător pe atit de variat al aspectelor speci
fice celor două pîrghii de convergență militantă întru 
aceeași finalitate : ridicarea pe noi culmi de progres 
material și spiritual a unui popor atit de înzestrat, 
intr-o țară de veche și trainică civilizație avînd — 
cum spunea Sadoveanu (intr-un articol salutind „Pri
mul 1 Mai liber", din 1945) — a propășl în biruința 
„soarelui nou".

Acest soare nou strălucește acum cu sporită energie, 
tluminind puternic ceea ce am construit in aceste trei 
decenii, dar, cu atit mai însuflețitor, ceea ce ne-am pro
pus a înfăptui de pe treapta izbînzilor înscrise prin 
cincinalele dintre 1965 și 1975. La asemenea dimensiuni, 
in perspectiva dezvoltării socialiste multilaterale pînă 
in pragul mileniului ce vine, trebuie gîndit și procesul 
de conștientizare a maselor largi, trăirea în spirit și, ca 
atare, chezășia transpunerii în faptă a programului 

de către oamenii acestui pămint, cu frun- 
razele soarelui lor de libertate, 
de suveranitate națională, ca de- 

destin ce și-l

asumat
tea scăldată în 
de independență, 
plin stâpini pc propriul lor destin, 
îmbrățișează in orizontul istoriei de ei înșiși făurită. 
Acest proces de educație politică și cultură socialistă 
constituie unul și același univers prin structură ideo
logică — tot mai desăvîrșită în unitatea ei dialectică, 
tot mai eficientă in finalitatea ei constructivă.

0& aici uriașa — unică in istoria 
culturii noastre — afirmare a capa- 
rității de participare a întregului popor, de toate ca

tegoriile muncii sale și la toate nivelurile de răspun
dere, de pe întreg cuprinsul țării, participare demon
strată la reuniunile atit de însuflețite in intimpinarea 
actualului Congres. O nemaiintilnitâ, ca proporții și ca 
profunditate, efervescență cultural-educativă a conferit 
o semnificație de trăire la cei mai înalți parametri 
conștiinței revoluționare — rod al unei activități 
marcind gradul de perfecționare a condițiilor, a mij
loacelor. a climatului general de îmbogățire și, tot
odată. de dinamizare a spiritualității contemporane. 
Se însumează aici, mai întîi, activizarea aparatului de 
propagandă al Partidului, al Frontului Unității Socia-

Este un adevăr bine cunoscut că socialismul și comunismul se construiesc cu poporul și 
pentru popor, că în edificarea noii orinduiri rolul hotărîtor îl au masele de oameni ai muncii — făuri
torii tuturor bunurilor materiale și spirituale ale societății, ai propriei lor istorii. Tocmai de aceea, par
tidul nostru pune în centrul atenției făurirea omu lui nou, folosirea deplină a tuturor mijloacelor de 
care dispune societatea pentru ridicarea continuă a nivelului general de cultură — profesional, po
litic, științific — al maselor largi populare, pentru înarmarea temeinică a constructorilor socialismu
lui cu cele mai avansate cuceriri ale geniului uman, cu cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării 
sociale. Numai cunoscînd aceste legi, adevărurile universal valabile, oamenii muncii vor putea ac
ționa în mod conștient pentru transformarea na turii și a societății, vor putea fi cu adevărat stăpîni 
pe soarta lor, realizînd acel salt, cu adevărat revoluționar, de care vorbea Engeis — saltul din „im
periul necesității în imperiul libertății".

La baza întregii activități educative trebuie să stea concepția revoluționară despre lume și 
viață a partidului — materialismul dialectic și istoric, atotbiruitoărea învățătură marxist-leninista, 
Programul Partidului Comunist Român — Carta teoretică, ideologică și politică a comuniștilor ro
mâni, expresia marxism-leninismului creator în România. Partidul trebuie să asigure conducerea 
și îndrumarea nemijlocită a întregii munci ideologice și teoretice, a întregii educații politice și 
culturale.

NÎCOLAE CEAUȘESCU

• George Ivascu
(Continuare in pagina 2)

(Din Expunerea la Congresul educației politice și culturii socialiste)
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Din 7 in 7 zile
Conferința Națiunilor Unite

*
pentru așezările umane

• LUNI la Vancouver (Canada) și-a început lucrările 
Conferința Națiunilor Unite pentru așezările umane. 
Este o amplă manifestare internațională la care parti
cipă 5 000 de delegați, reprezentind circa 140 de țări, 
inclusiv România. Destinată să examineze o problema
tică din cele mai complexe, de a cărei soluționare de
pinde crearea unor condiții superioare de viață pentru 
toți locuitorii planetei noastre, in special pentru cei din 
țările în curs de dezvoltare, reuniunea capătă dimen
siuni multiplu semnificative ca efort colectiv al popoa
relor pentru coordonarea — la scară mondială — a ceea 
ee e mai adecvat în grija — care trebuie să fie una
nimă — pentru supraviețuirea speciei umane.

Ca atare, Mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților la această conferință se in- 
scrie ca o subliniere de înaltă principialitate a promo
vării unei politici noi, de largă eolaborare și conlucrare 
intre state. Cităm : „România sprijină orice inițiativă 
gau acțiune menită să contribuie la unirea și intensifi
carea eforturilor popoarelor pentru soluționarea con
structivă a marilor probleme ale lumii de azi". De unde 
și aprecierea că actuala conferință de la Vancouver 
„poate aduce o contribuție deosebit de pozitivă la dez
baterea și la găsirea căilor de soluționare a unor pro
bleme cu profunde implicații asupra existenței popoa
relor, asupra progresului și civilizației intregii uma
nități". „România consideră — afirmă mesajul — că evo
luția așezărilor umane, ridicarea gradului lor de civi
lizație depind in primul rind de eforturile proprii ale 
fiecărei țări, de felul în care se realizează dez
voltarea economică și socială a fiecărui popor, de 
nodul cum se asigură utilizarea resurselor materiale și 
umane proprii, răspindirea și valorificarea cuceririlor 
științei și culturii in întreaga viață socială. Totodată, 
noi considerăm că, in soluționarea acestor probleme și 
in ridicarea generală a gradului de civilizație și bună- 
Stare al popoarelor, un rol însemnat revine dezvoltării și 
diversificării colaborării pe plan internațional, stator
nicirii unor relații echitabile, de deplină egalitate intre 
•taie, bazate pe principiile respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a ti 
deplin stăpin pe destinele sale".

In, acest spirit, acordînd o mare importanță proble
melor ce constituie' obiectul dezbaterilor Conferinței, 
președintele țării noastre își exprimă „convingerea că 
lucrările ei vor pune bazele unui program de acțiune 
pentru unirea și armonizarea eforturilor tuturor state
lor în vederea abordării constructive și eficiente a aces
tor probleme de mare însemnătate pentru viitorul și 
bunăstarea popoarelor, pentru însăși civilizația ome- 
airii".

încheierea sesiunii U. N. C. T. A. D.
• AFIRMAREA solidarității țărilor in curs de dez

voltare in eforturile pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale — in acest sens și in această 
perspectivă trebuie apreciată încheierea, luni, 31 mai 
1976, a Conferinței de la Nairobi. Aceasta justifică, in 
primul rind, solidaritatea deplină a țărilor in curs de 
dezvoltare in susținerea și promovarea principiilor și 
măsurilor cuprinse in Declarația și Programul de ac
țiune de la Manila, care trasează liniile fundamentale 
și măsurile concrete pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. Aprobarea — în unani
mitate — de către delegați a rezoluției referitoare la 
programul integrat privind materiile prime are o deo
sebită semnificație, întrucit finalitatea acestui docu
ment este reglementarea, pe o bază globală, a comer
țului cu aceste produse. Elementul esențial al Progra
mului il reprezintă instituirea unui fond comun de fi
nanțare a unor stocuri de rezervă de materii prime, 
pentru asigurarea stabilității prețurilor și a piețelor a- 
eestora. In genere, se apreciază eă, eu toate dificul
tățile ivite pe parcurs, țările lumii a treia au demon
strat un spirit de concertare și de dialog ca preludiu 
al succeselor viitoare ale conferinței. S-a hotărît, de 
altfel, in spiritul consolidării U.N.C.T.A.D., ca viitoarea 
conferință să aibă loc peste trei ani, in ioc de patru, 
consiliul respectiv urmind a se reuni la fiecare doi 
ăni, la nivel ministerial.

Pe agenda internațională
• LA ALGER an luat sfirșit lucrările Biroului de 

coordonare in vederea pregătirii Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, ce va avea loc la Colombo în 
august 1976. LA DAMASC a sosit Alexei Kosigbin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., după a 
Vizită în Irak. LA BEIRUT, luptele distrugătoare con
tinuă, cifra victimelor din noaptea de luni mareind 114 
inorți și 216 'răniți. LA TOKIO, guvernul japonez a 
decis să ratifice tratatul de neproliferare a experiențe
lor nucleare, aprobat de Dietă. PREȘEDINTELE R.F. 
GERMANIA, Walter Scheel, a declarat intr-un interviu 
acordat cotidianului „Bild Zeitung" eă „alegătorii din 
fiecare țară și nimeni altcineva sînt cei care pot decide 
asupra participării sau neparticipării comuniștilor la 
guvernele din Europa occidentală".

Cronicar

Dezvelirea unei statui 
a lui Eminescu

• Luni, la Cluj-Napo- 
ca. a avut loc festivitatea 
dezvelirii unei statui a 
Luceafărului poeziei ro
mânești. operă in bronz 
a sculptorului Ovidiu 
Mai tec.

La festivitate au parti
cipat tovarășul Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al 
comitetului județean de 
partid, alți activiști de 
partid și de stat, oameni 
de știință, cultură și artă, 
oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte na
ționalități, elevi și stu- 
denți. Statuia a fost dez
velită de primarul muni

cipiului, Constantin Cri- 
șan.

In cuvintul său. prof, 
univ. Mircea Zaciu a 
spus, printre ' altele : 
„Niciodată ca astăzi 
Eminescu nu a fost mai 
apropiat sufletului nos
tru. Venerîndu-și trecu
tul, omagiindu-și înainta
șii, România socialistă dă 
un răspuns încărcat de 
noblețe neliniștitoarei în
trebări a poetului : O, 
nație iubită ! / Vei înțe
lege dorul, vei ști să-1 
prețuiești ? Monumentul 
înălțat astăzi, acum și 
aici, in inima țării, este 
și el un răspuns".

Festivaluri de poezie patriotică
• La Casa de cultură 

din orașul Mizil a avut 
loc un recital de poezie 
patriotică Ia care au fost 
prezenți Virgil Cariano- 
pol, Dinu Ianculescu, Ion 
Potopin, AL Raicu și 
Petre Strihan. în cadrul 
unei festivități separate, 
Agatha Bacovia a fost 
proclamată cetățeană de 
onoare' a orașului Mizil. 
Despre viața și activita

tea literară a scriitoarei 
a vorbit Emil Mânu.

• La întreprinderea ,.E- 
lectroaparataj" din Ca
pitală, Vasile Băran, Ale
xandru Clenciu, Paul 
Lampert, Aristide Mir
cea, Ștefan Pîrvu și 
Gheorghe Zarafu au ci
tit din lucrările lor și au 
răspuns întrebărilor puse 
de cititori.

Congresul educației politice și culturii socialiste
(Urmare din pagina 1)

li sie. apoi, pe linie de stat, al Consiliului Edueației și 
Culturii Socialiste, contribuția Uniunilor de Creație, 
prin stimularea și valorificarea roadelor activității lor 
— atit de pregnante la Salonul Național al Cărții, in 
marile expoziții de arte plastice, in seria de turnee 
teatrale, in ansamblul concertelor simfonice sau de 
operă ; îmbogățirea șț totodată exigența sporită a 
emisiunilor de radio și televiziune, belșugul spectaco
lelor de folclor, de dansuri și muzică populară. 
Se-nțelege eă mareind asemenea progrese, analiza atit 
de profundă în cadrul Expunerii de ieri a relevat toto
dată critic și acele puncte la care se cuvine a medita 
ca aspecte de neimplinire, ea lipsuri așteptindu-și 
încă remedierea.

Toate acestea, în parte și eu atît mai mult împreună, 
au constituit și constituie o vie, tot mai dinamică 
realitate intr-un mers continuu ascendent, ea salt can
titativ și calitativ. Realitate care, într-o dialectică spe
cifică revoluției noastre, integrind, adică, în mod activ 
întreaga gamă a unor asemenea elemente, demonstrea
ză eă ceea ee se degajă din complexitatea politico- 
ideologică și, evident, culturală a acestor 5 ani a fost 
ecoul adine, stăruind creator in spirite, al succesiunii 
de manifestări, la scara națională, prin care condu
cerea superioară a Partidului, secretarul său ge
neral, au mers direct la inima acestui popor, în atîtea 
și atitea prilejuri: de la Conferința Națională a Par
tidului din iulie 1972 pînă la Congresul al XI-lea, de 
la sărbătorirea a 84 de ani de Ia înființarea P.M.S.D.R. 
pină la aniversarea a 55 de ani de la fondarea P.C.R. 
Și acest efervescent climat ideologic a fost incă potențat 
prin acele — atît de frecvente — întilniri cu oamenii 
muncii la locul lor de producție, prin acțiunea umăr 
la umăr cu ostenitorii ogoarelor pentru stringerea re
coltei de sub furia stihiei inundațiilor; prin răsună
toarele euvintări de proslăvire a trecutului Istoric al 
acestui pămint, in cadrul acelor mari adunări populare

La Hunedoara
• în întîmpinarea Con

gresului educației politice 
și culturii socialiste și. a- 
niversînd douăzeci de ani 
de activitate literară ne
întreruptă, Cenaclul literar 
„Flacăra" din Hunedoa
ra. în colaborare cu Co
mitetul județean de cul
tură și educație socialis
tă, a organizat în zilele de 
22 și 23 mai a.c. un festi
val de poezie la Ghelari 
și Hunedoara, cu partici
parea scriitprilor Valeriu 
Bârgău, Neculai Chirica, 
Dan Constantinescu, Eu
gen Evu, loan Radu 
Igna, Tania Luxandra, Io-

„Salonul cărții" 
la Ploiești

• La Casa culturii a 
sindicatelor din Ploiești 
a avut loc deschiderea 
„Salonului cărții", în ca
drul căruia sînt prezen
tate lucrări ale edituri
lor din întreaga țară.

La deschiderea salonu
lui au luat cuvintul Du
mitru Ionaș, secretar al 
Comitetului județean de 
partid Prahova, și prof, 
univ. dr. doc. Jean Lives- 
eu. Au fost prezenți aca
demicienii Geo Bogza și 
Eugen Jebeleanu.

„Constelația

sif Lupuleseu. Iv. Martt- 
novici, Vasile Nicorovici, 
Otto Starck, Dan Târchi a 
și George Tiincu.

La festivitatea jubiliară 
au luat parte dr. Ilie 
Rădulescu, secretar al 
Comitetului județean 
P.C.R., cadre de partid si 
de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și 
obștești și ai instituțiilor 
de artă și cultură.

Corul de cameră al 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara a încheiat 
festivitățile printr-ua 
scurt concert. -J

„Continuitate 
daco-romanicăM
• Comitetul județeaa 

de cultură și educație 
socialistă și Biblioteca 
„V. A. Urechia" din Ga- 
lăți au organizat in saia 
școlii inter-județene de 
partid simpozionul „Con
tinuitate daco-romanică“. 
Au prezentat comunicări 
Dan Zamlirescu, Coruc- 
liu Dima Drâgan. Dumi
tru Berciu, Gheorghe Mi- 
hăilă, Adolf Armbruster, 
Constantin Șerban. A ur
mat un recital de poezie 
„Coloană în timp", susți
nut de cenaclul ..Lupta 
cu inerția" al bibliotecii 
„V. A. Urechia".

Eminescu"
• Sub titlul „Constela

ția Eminescu", Muzeul li
teraturii române a orga
nizat, în colaborare cu re
vistele „Amfiteatru" și 
„Viața studențească", o 
seară dedicată poeziei ti
nere românești. Parti ci - 
panții, reprezentanți ai 
cenaclurilor „Amfiteatrul 
artelor" și ai cenaclurilor

Dinu Bondi (m. 1972)
• 29.V.1912 — s-a născut 

Anișoara Odeanu (m. 1972)
• 29.V.1930 — s-a născut 

Gh. D. Vasile
• 29.V.1945 — a murit Mi

hail Sebastian (n. 1907)

• 28.V.1906 — s-a născut
Ion Popescu-Puțuri

28.V.1913 — s-a 
George Maroveseu

născut

• 28.V.1918 — s-a născut
Werner Bossert
• 28.V.1921 — S-a născut

Mircea Jifcovici
• 28/29.V.1919 - a murit

Barbu Nemfeanu (n. 1887)
• 28.V.1963 — a murit

Ion Agârbiceanu (n. 1882)
• 29. V. 1905 — s-a născut

studențești din Capitală, 
s-au întrunit într-o com
petiție lirică dedicată E- 
popeii Naționale. între 
invitați au fost prezenți 
Constanța Buz.ea. Radu 
Cârncci, Adrian Moț iu, 
AI. Oprea. Mihai Tatu I iei 
și poetul chilian Omar 
Lara.

• 29.V.1948 — G. Călina*- 
eu devine membru al A- 
cademiei Române
• 30.V. 1921 — s-a născut 

Traian Uba
• 30.V.1966 — a murit

Oscar Waiter Cisek (n. 1897)
• 31.V.1883 — s-a născut 

Onisifor Ghibu (m. 1972)
• 31.V.1910 — s-a născut

Paul Langf elder (m. 1974)
• 31.V. 1938 — a murit M. 

Blecher (n. 1909)
• 31.V.1938 — s-a născut 

Adriana Iliescu
• Iunie — se împlinesc 

100 de ani de la apariția 
lucrării filosofice a lui Va
sile Conta — „Teoria o*> 
dulațiunii universale".

de la Cluj-Napoca, de la Drobeia-Turnu Severin și 
din alte locuri purtind nobilul insemn de origine și de 
osirdie civilizatorie, de-a lungul mileniilor și veacu
rilor, ale poporului român; prin emoționantele evocări 
ale faptelor de glorioasă istorie națională, precum ac
tul Unirii de la Alba-Iulia a lui Mihai Voievod-Vitea- 
zul, prefigurind marele eveniment al împlinirii idea
lului național la 1 decembrie 1918. Iar la toate aseme
nea manifestări la care o țară și un popor au partici
pat tot mai frecvent in ultimii ani s-au adăugat — 
cu o consecvență și o forță morală tot mai semnifica
tive, ca expresie a marelui lor adevăr istoric, sub si
giliul celei mai înalte responsabilități revoluționare — 
afirmarea pertinentă, în fața forumului mondial de la 
O.N.U. ca și a celui european de la Helsinki, în reu
niunile partidelor comuniste și muncitorești, în întîl- 
nirile bilaterale, în vizitele efectuate în diferite țări ale 
lumii sau cu prilejul primirii în țara noastră a atitor 
conducători de state, fie ele mari sau mici — imperati-, 
vele fundamentale ale respectării principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ale dreptului fiecărui 
popor de a-și făuri orinduirea internă și a-și exprima 
opțiunea in viața internațională fără nici un amestec, 
fără nici o ingerință din afară, in deplinătatea, deci, 
a voinței sale.

Manifestările unei asemenea vaste acțiuni de afir- 
mare a conștiinței de sine a poporului tău, a drep- 
turilor de bimilenară existență a patriei tale, ca și 
dăruirea zi de zi, clipă de clipă, construirii revoluțio
nare a viitorului oamenilor acestui pămint au sensibi
lizat, au nutrit astfel fluxul prodigioasei aluviuni de 
eomponente ale educației politice și culturii socialiste 
concretizate în roadele atît de valoroase in multiple 
domenii ale spiritualității românești.

E ceea ce constituie dimensiunea majoră a eveni
mentului istoric trăit aici și acum, cu sentimentul du
ratei și al prelungirii lui în universul umanismului 
revoluționar pe care acest Congres il semnifică și-l 
promovează.



Avem nevoie de o literatura și o artă care să redea cit mai colorat și cit mai divers din punct 
de vedere artistic realitatea contemporană, viața constructorilor socialismului, succesele și bucu
riile lor, greutățile și lipsurile existente, mentalitățile înapoiate și viciile condamnabile ale unor oa
meni. Sintem revoluționari și nu dorim opere care să înfrumusețeze realitatea, să prezinte viața în 
culori trandafirii; nu avem nevoie de dulcegării artistice. Dimpotrivă, considerăm că o astfel de 
prezentare idilică a vieții este dăunătoare pentru dezvoltarea spiritului și a combativității revolu
ționare a omului socialist. Dar nu ne trebuie nici o artă care să nege realitățile, să le defor
meze, prezentindu-le in negru, înfățișînd în culori cenușii viața și munca eroică a poporului nostru. 
O asemenea artă are, de asemenea, un caracter bolnăvicios și ca atare este profund dăunătoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la Congresul educației politice și culturii socialiste)

Cultură națională, 
cultură socialistă

0 TRĂSĂTURA definitorie a culturii româ
ne e, de la primele ei începuturi, înră
dăcinarea pasionată în realitățile neamului, în problemele 

societății, în efortul de înălțare spre lumina unui viitor mai 
senin, mai liber și mai ferit de izbeliști. Poporul nostru, atit 
de încercat de vitregia veacurilor, a găsit dintotdeauna refu
giu într-o ordine superioară de valori (mai puțin supusă dis
trugerilor produse de năvăliri și bejanii decît cea întrupată 
în construcții somptuoase, în așezări bine chivernisite și în 
bogății, pe care furtunile istoriei le risipeau pe aceste me
leaguri cu atîta nepăsare), in implantarea încăpățînată în 
pămîntul străbunilor, în încrederea nebiruită în caracterul 
vremelnic al viforelor vrăjmașe, în biruința pe care o dobîn- 
dește pînă la urmă cumpătul înțelept, în cristalizarea drama
ticei sale experiențe, în orizontul de înțelepciune capabil să 
arate sub vălmășagul suferințelor osatura statornică a încre
derii în adevăr și dreptate. Marea vrednicie a poporului nostru 
nu a constat, adică, numai în rezistența în fața puhoaielor 
revărsate asupra sa de istorie sau în capacitatea de a le 
înfrunta cu sabia sau cu inteligența, ci și în forța cu care 
a transformat viforele, suferințele, biruințele și speranțele in 
meditație asupra rostului lumii și al omului, adică în cultură. 

Nici o sofistică nu poate nega un adevăr esențial, care 
spulberă toate cîrpelile teoretice ale unor pretinși cărturari : 
unitatea culturală statornicită de poporul nostru de la înce
puturi, cristalizată într-o unitate de limbă, de simțire și de 

■Tîfealuri pe care nici o vitregie a istoriei, nici o despărțire de 
lungi veacuri și nici o prigoană deșănțată nu au putut-o 
clinti. Monumentele nepieritoare ale acestei unități, Coresi sau 
Neculce, Dimitrie Cantemir sau Șincai, Budai-Deleanu sau 
Bălcescu, Andrei Mureșianu sau Alecsandri, Creangă, Emi- 
nescu sau Caragiale, Slavici, Sadoveanu, Camil Petrescu sau 
Rebreanu, Bacovia, Blaga sau Arghezi, își înalță mesajul 
peste timp, afirmînd răspicat și pe vecie continuitatea ne
întreruptă a unei limbi, a unui mod de a vedea lumea și 
de a măsura valoarea omului, a unui fel specific de a situa 
vremelnicia omului în veșnicia neamului.

Cea mai trainică pecete a caracterului național, unitar și 
inalienabil al culturii noastre prezintă adică o dublă față : 
una pe care e înscrisă comunitatea și unitatea acestui neam 
în înfruntarea vitregiilor trecutului, și una vestind unitatea 
mesajului transmis de'creatorii născuți din acest popor despre 
necazurile timpului in care au viețuit și despre forța lor de a 
se înălța deasupra lor, în eternitate.

ACEST dublu semn luminează conștiința 
"scriitorilor români în aceste zile de dez

batere pasionată, de meditație gravă prilejuite de Congre
sul educației politice și culturii socialiste.

Problemele supuse acestor discuții și meditații sînt multiple, 
complexe, stimulatoare. Peste multiplicitatea lor plutesc 
însă două imperative : acela de a continua marile tradiții de 
răspundere istorică statornicite de înaintașii noștri șî promo
vate cu tărie, abnegație și consecvență în cele mai aspre 
timpuri de cumpănă și de viforniță, și acela de a cuprinde 
în mesaje însuflețite de forța unită a societății noastre socia
liste, de idealurile pe care le înfăptuim muncind fără preget 
și de ideile marxist-leniniste care ne luminează drumul, marea 
epocă de transformări, de eforturi și de împliniri pe care o 
trăim.

Intr-o faimoasă pagină a amintirilor sale despre Lenin, 
Gorki sublinia că Lenin a zdruncinat cu o incomparabilă 
putere lenea mic-burgheză care-i face pe mulți oameni să nu 
dorească altceva decît să trăiască așa cum s-au obișnuit. 
Epoca pe care o străbatem împlinește pe scară mondială 
năzuința lui Lenin de a-i scoate pe oameni din făgașul som
noros al inerției, al modurilor învechite de a trăi, sfărîmînd 
forme de viață, impunînd cu o forță implacabilă consecințele 
revoluției tehnico-științifice, impunînd modificări radicale ale 
structurilor sociale, ale obiceiurilor depășite, ale formulelor 

anacronice de viață. Epoca noastră e plină de-o aspră șî 
uluitoare măreție tocmai prin fermitatea implacabilă cu care 
impune orizonturi noi, moduri existențiale înnoite, cadre și 
perspective schimbate de gîndire și de acțiune. Și vădește o 
bogăție extrem de interesantă de surprize și de pitoresc toc
mai prin coexistența și lupta dintre formele depășite și cele 
încă insuficient conturate, configurînd un peisaj de contra
dicții, de ciocniri de moravuri, de moduri de a fi și de a 
concepe viața, de o complexitate pe care rare momente ale 
istoriei au cunoscut-o.

Toate aceste fenomene — caracteristice pentru întreaga 
lume contemporană — se desfășoară cu o putere sporită, 
cu semnificații puse mai limpede în relief, în forme mai pal
pabile și cu o rapiditate crescută, într-o țară, ca a noastră, 
care nu se mulțumește cu corectarea și, pe cît e posibil, 
adaptarea unor structuri vechi la necesitățile și condiționările 
unei realități radical modificate, ci luptă pentru făurirea 
structurilor noi, crescute din însăși realitatea nouă, dinamică, 
aflată în permanentă creștere, a unei societăți în plină ascen
siune spre socialismul dezvoltat multilateral.

IjATORIA noastră, a scriitorilor, este de 
■*a  pătrunde cu tot curajul și cu toată 

răspunderea în multiplicitatea uluitoare de procese și feno
mene în care se întrupează această transformare fundamen
tală, de a asuma, așa cum au făcut-o fără ezitare marii 
noștri înaintași, partea noastră de răspundere în punerea 
dreaptă și cinstită în lumină a izbînzilor și a erorilor, a relie
furilor de strălucire șî a depresiunilor de umbră.

Viitorul unei țări, al unui popor, se făurește prin vrednicia 
cu care știe să continue munca grea a înaintașilor, să le apere 
cuceririle în întemeierea țării și în progresul ei, și să se ridice 
spre noi culmi de dezvoltare economică și socială, spre noi 
trepte de civilizație, spre forme tot mai înalte de afirmare a 
libertății și independenței sale, spre înțelegerea constructivă 
și activă a locului său în lume, a rolului pe care-l are în dez
baterea și rezolvarea problemelor contemporaneității, în 
fluxul necontenit al schimburilor de valori materiale și spiri
tuale desfășurate pe plan mondial.

Rostul culturii constă tocmai în descifrarea semnificației 
perene cuprinse în experiența unei epoci, în descoperirea — 
în frămîntările șî preocupările ei, în multitudinea de probleme, 
sarcini, greutăți și reușite care-i alcătuiesc praxisul cotidian — 
a procesului fundamental marcat de efortul uman de înălțare 
spre imperiul libertății, spre omul total, deplin conștient de 
existența sa, visat de Marx și Engels.

Deslușirea acestei ascensiuni prometeice implică înțelegerea 
reală și profundă a trecutului și prezentului poporului nostru, 
a vicisitudinilor care i-au modelat felul de a fi, concepția 
despre lume, a transformărilor prin care trece, a idealurilor 
care-l însuflețesc.

Făurirea culturii noastre socialiste este marcată, în toate 
eforturile ei de pînă acum, de adîncirea necontenită a carac
terului conștient al modului său de a înțelege ascensiunea 
istorică a poporului nostru și perspectivele ce-i diriguiesc 
mersul spre viitor, efortul de a se făuri pe sine ca realitate 
vitală a societății socialiste multilateral dezvoltate, ca forță 
a urcușului spre comunism. Datoria de bază a scriitorilor 
noștri e de a ridica această înțelegere conștientă a trecutului 
și a viitorului pe o treaptă nouă, îmbogățind literatura noas
tră cu opere pline de profunzime de gîndire, de modernitate 
în construcție, de măreție umană și de deslușire clară, con
vingătoare, a optimismului trainic și a lucidității netulburate 
cu care poporul de la Carpați și Dunăre, călit de suferințele 
veacurilor trecute, sigur pe experiența istorică dobîndită, unit 
de aceleași neînfrînte năzuințe, se ridică — printr-o muncă 
eroică șî grea, prin strădanii neprecupețite, prin încrederea 
neclintită in puterile sale creatoare — spre lumina comunis
mului.

Francisc Pâcurarîu

Stanțe
Pădure, fluviu, mare, munte,

șes, —
Sînt plămădite toate nu din haos, 

Ci din visare, luptă, din repaos, 

Și toate au un singur înțeles,

Pe care-n orice clipă îl încerc : 

Aceleași năzuinți și-aceeași vrere, 

Nebiruita patriei putere 

Unificată-n spațiul unui cerc.

Asemeni unei flori în care-aleargă 

Seva împlinirilor din vară-n vară, 

Mereu un răsărit o înconjoară 

Și aurora, pe cîmpia largă,

Se-alcătuiește din multipli sori, 

Ce contopiți într-unul sînt în stare 

S-alunge, risipind din zare-n zare, 

Aglomerări de nouri călători.

Virgil Teodorescu 

L__________ ’____________________ J

OMAGIU PATRIEI SOCIALISTE : ȘANTIER, grafică 
de Theodor Bogoi (Holul Teatrului Național).
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Români
Români, cintăm în patria vitează, 
Și patria ne cîntă pe noi toți, 
Români, cintăm, cum nu se-nstrăinează 
Bătrînii mari de marii strănepoți, 
Români, de la copii doriți de mume, 
Pînă la sfîntul pîntec de pămint, 
Români cu nume, și fără de nume, 
Români de geniu, și români de rînd, 
Moștenitori ai griului fierbinte 
Și ai pămîntului iubit întreg, 
Cînd leagănele leagănă morminte, 
Cînd stelele cu brazii se-nțeleg, 
Și cînd mereu o cumpănă revine 
Punîndu-i lumii grele întrebări 
A căror pace dreaptă se cuvine 
Să stea în capul mesei la serbări, 
Și-a căror dreaptă lege povestește 
Și soarelui, și mării, neam de neam 
Istoria, care își odihnește 
Vitejii lingă rîu și lingă ram, 
Cîntăm, români, cum ne-am zidi-ntr-o carte, 
Și cartea s-ar deschide fără vînt, 
Să apărăm în viață, și în moarte, 
Spre nemurirea Iui, acest pămint.

Constanța Buzea

________ _____ J Prezidiul Congresului educației politice și culturii socialist*

MART RISIRE
SĂ MI se îngăduie, ea scriitor, cu 

toată emoția de care sînt acum 
stăpînit, să fac elogiul profesiu

nii mele. Dacă aș mai fi soldat, aș elo
gia omul în uniformă. Dacă aș fi trac
torist, sudor, laborant, miner, inginer, 
profesor — aș face elogiul fiecăreia din
tre aceste brățări de aur, pe fiecare 
implicînd-o în aura marelui eveniment. 
Fiindcă nu este vorba, în primul rînd, 
de atributele unei meserii sau ale alte
ia, care toate își au locul foarte pro
priu în procesul de construcție socia
listă, ci, mai ales, de valorificarea con
științei noastre, a gîndirii noastre po
litice, afirmată pe tărîmul de activi
tate al tuturor categoriilor sociale ale 
acestei țări. Educația politică și cultu
ra socialistă nu se înscriu în teritorii 
abstracte,- și cu atît mai mult deosebi
te unul de altul. Există între ele o in
terferență de concept atît de legitimă 
și o interdependență atît de continuă, 
încît nu se poate conveni asupra dez
voltării multilaterale a personalității 
umane, nu se poate închipui eliberarea 
conștiinței umane de atîtea avataruri 
străvechi, în beneficiul unei lumi su
perioare, decît prin apărarea acestei 
osmoze permanente și nealterate între 
educația politică și cultura socialistă. 
Importanța rolului pe care ele trebuie 
să-1 joace astăzi mi se pare că trebuie 
eu atît mai subliniată, cu cît sarcini 
noi vin să încarce și să înnobileze a- 
cest rol. Sarcinile la care mă refer pri
vesc însăși ființa Patriei și răspunde
rea pe care toți lucrătorii din aceste 
domenii sînt chemați să și-o asume, azi 
mai ales, și stărui asupra momentului 
istoriei actuale, în numele acestei 
Românii și pentru destinul acestei 
Românii. Respectând toate funcțiile și 
profesiile care-și conjugă sudoarea și 
friteligența, pentru ca nimic să nu se 
piardă din ceea ce legea străbunilor 
ne-a lăsat și pentru ca să ne prezentăm 
viitorului cu un adaus de certitudini, 
respectîndu-le deci, și omagiindu-le pe 
celelalte, să mi se îngăduie să aduc 
laudă truditorilor scrisului și locului De 
care opera lor o ocupă în această re
voluție.

SE ȘTIE că orice literatură se 
constituie din suma valorilor, la 
o anume etapă a istoriei, valori 

totdeauna inegale și capricioase, stînd, 
cel puțin pe alte meridiane ale plane
tei, sub semnul unor reguli și circum
stanțe care n-au de ce preocupa jude- 
eata noastră de azi. Eu altceva aș dori 
să relev, mai presus de toate, și anume 
că literatura noastră, oricît de deose
bite i-ar fi valorile și oricît de mai 
strălucitoare sau mai puțin strălucitoa
re le-ar fi steaua care le guvernează, 
este o literatură unitară în conținutul 
ei ideologic, în structura ei fidelă Par
tidului Comunist Român. De la marii 
Clasici tn viață la ora Augustului 1944, 

care au pătruns în noua istorie a 
României însuflețiți de ideile comunis
mului și a căror contribuție exemplară 
a influențat profund idealurile și viziu
nea generațiilor următoare, parcurgînd 
trei decenii de căutări și de statorniciri 
ale adevărului comunist, și pînă la cei 
mai tineri debutanți ai zilelor noastre 
— literatura s-a așezat totdeauna de 
partea ideologiei promovate de Parti
dul Comunist Român, iar slujitorii ei 
s-au simțit onorați a fi denumiți aju
toare de nădejde ale partidului, aflînd 
în această apreciere și dovada respec
tului ce li se poartă, dar și dovada 
condițiilor optime ce li se oferă pentru 
afirmare. Greu de spus cu ce parte 
vine fiecare eveniment al istoriei, sau 
fiecare component al ideologiei, la for
marea unei alte conștiințe umane, in
comparabile cu aceea tributară trecu
tului sau lumii exterioare nouă. Dar nu 
se poate nega partea de efort, în a- 
ceastă atît de complicată acțiune, și 
partea de influență pe care, hotărît, 
literatura și oanemii de litere din Româ
nia le-au determinat.

Fără îndoială că s-au înregistrat și 
slăbiciuni, s-au înregistrat și erori și 
eșecuri, la urma urmelor inerente și 
firești într-o ordine a lucrurilor destul 
de complexă și unde saltul calitativ nu 
suportă întotdeauna rigiditatea progra
matică. Mai de preț însă mi se pare să 
vedem lumina de sus a literaturii, 
fruntea cu care ne înfățișăm la orice 
raport de partid, decît pulberea mici
milor omenești. Fiindcă la fel de știut 
este că orice viitor se consideră feri
cit cînd, pentru a fi pe deplin stăpin 
pe sine, are cu ce se mîndri din datele 
trecutului, nu cu adunarea tristeților 
de la subsol, care și așa se spulberă, 
nu rezistă judecății supreme a timpu
lui. Și chiar dacă n-am făcut altceva 
decît am pregătit pămîntul ferm din 
care să se nască și să se afirme geniul, 
sau geniile, care să-i egaleze, să-i în
treacă pe cei mari din nemuritoarele 
monumente de ieri și pe cei mari ca
re-și așteaptă monumentele azi, tot se 
poate spune că munca și lupta și suc
cesele reale nu ne-au fost în zadar. 
Fiindcă un adevăr sfînt străbate a- 
ceastă muncă și luptă, aceste succese 
reale : tot ce s-a făcut, s-a făcut în 
numele singurului partid pe care și vii
torul țării îl vrea.

IATĂ de ce scriitorii din Româ
nia Socialistă socotesc prilejul 
ce li se oferă astăzi de a vorbi 

despre strădania muncii lor din ultimii 
cinci ani ca pe un adevărat examen. 
Vorbind țării despre ei, vorbesc deo
potrivă timpului prezent și istoriei al 
cărei făuritor este Partidul Comunist 
Român. Grija pe care totdeauna con
ducerea superioară a partidului nos
tru, personal secretarul său general au 
manifestat-o față de domeniul creației

literare și față de problemele scriitori
cești ne obligă la a da partidului și 
țării cel puțin pe măsură. Faptul că și 
opera noastră, oricît de specifică ar fi, 
a stat și continuă să stea permanent în 
atenția imediată a conducerii superi
oare de partid ne impune o conștiință 
a răspunderii și o utilizare a vocației 
și mai ferme decît pînă acum, și la 
fel de neobosită pe cît neobosită îi 
este președintelui țării energia. într-o 
lume care se zbate între atîtea filoso
fii nefaste și acuzînd chiar dreptul 
condiției umane de a fi, de a mai crede 
în cultură, luciditatea cu care președin
tele Nicolae Ceaușescu gîndește desti
nul României moderne constituie și 
pentru literatură certitudinea duratei 
și a implicării ei profunde în desfășu
rarea acestui proces ireversibil. Mar
tori ai timpului prin care partidul și 
strălucita sa personalitate fac totul 
pentru ca România să dăinuiască între 
coordonate de zidire comunistă, noi, 
scriitorii, le sîntem cu atît mai atașați 
și dăruiți sufletește. Asemeni tuturor 
celorlalți constructori ai socialismului 
pe această străbună vatră românească, 
în vastul și vizionarul program adoptat 
la cel de al XI-lea Congres al Parti

Dăinuire
Atîta timp cît vor exista ape, 
rîuri vor curge, șerpuitoare ; 
atîta timp cît vor exista rîuri, 
vor exista țărmuri pînă la mare.

Atîta timp cit vor exista mări, 
Ceruri se vor bolti albastre peste ele ; 
atîta timp cît vor exista ceruri, 
se vor aprinde sus făclii de stele.

Atîta timp cit stelele vor arde, 
grădinile speranței fi-va să-nflorească ; 
atîta timp cit va exista speranța, 
vor exista oameni să o sădească.

- Atita timp cît vor exista oameni,
va exista lumea și cu ea, 
cu ape, cu rîuri, cu ceruri, cu stele, 
vei exista tu, pămint românesc, patria mea.

Darie NovâceanuV_______________

dului, noi, scriitorii, ne dorim, eu în
treaga noastră literatură, drept pietre 
unghiulare ale viitorului care se pre
gătește azi. După cum, asemeni celoi 
douăzeci de milioane de suflări ale a- 
cestei țări, care-1 însoțesc pe Președin
tele României în front indestructibil 
pentru tot ce știm că-i este flacără sub 
frunte și Românie în piept, asemeni și 
noi, scriitorii, ne vrem și îi sîntem.

Scriitorii din România se angajează 
să-și spună cuvîntul plin de pasiune 
dreaptă prin Epopeea Națională, pe 
care n-o considerăm ca pe o campanie 
limitată în timp, ci ca pe un obiectiv 
statornic pentru toate generațiile de azi 
și de mîine.

Străbătută de fiorul unor astfel de 
legități ne voim creația literară, me
sageri ai unor astfel de principii do
rim a fi. Aid, în inima fierbinte a Pa
triei șî a cetăților sale, ca și pentru 
umanitatea din toate largurile zării. 
Lucrători ai culturii socialiste, factori 
determinanți ai educației politice, de o 
seamă cu tot ce este astăzi conștiința 
românească.

Laurențiu Fulga



( Aspect din solă

Gură de rai
IUBITA mea Patrie Românie, 

leagănul de aur al moșilor mei, 
îți ascult răsuflarea de ființă 

vie, de maică iarăși în chinurile facerii 
cu broboanele de sudoare pe imaculata 
frunte, îți mîngîi cu ochii sufletului 
chipul neprihănit, îți aud dure
rea transfigurată în tînguirea boce
tului după fiii tăi cei mai buni, pe care 
a trebuit de atîtea ori să-i deștepți din 
sălașele tale cu strigătul tău de îmbăr
bătare în miez de nopți la năvala duș
manilor, iubita mea Patrie, maică și 
soră, îți aud vocea în aceste zile de 
început de vară, îți urmăresc eu sufle
tul ia gură drumul tău pornit spre 
cea mai tainică stea prin sbuciumata, 
năvalnica și necruțătoarea ta istorie.

Pentru că tu, iubita mea Patrie, n-ai 
fost robită de trufie în mersul legănat 
al holdelor tale, pentru că nu-i semeție 
în azurul senin al Carpaților, pen
tru că veghea ta în nopți la stîni n-a 
însemnat niciodată pîndă față de cei ce 
dorm, să-i cotropești prin vicleșug, pen
tru că-i Gură de rai întreaga ta istorie 
și alcătuire și nădăjduire, pentru că 
ești ancorată dintru începutul ființării 
tale întru această umanitate transfigu
rată, pentru că te-ai socotit o fiică a 
soarelui, iubita Luceafărului de ziuă, 
pentru că graiul tău este o Gură de aur, 
pentru că acest pămînt de la Marea 
Pontică pe fluvii, roată peste Putna 
pînă la nunțile Maramureșului, din vîr- 
ful Bucegilor pînă la zbuciumul Du

nării prin porți, din raiul Deltei gurilor 
de vărsare la plaiurile Transilvaniei, 
pentru că, după toate silniciile și 
prigonirile și nedreptățirile strigă
toare la cer, ai avut bucuria birui
torului pecetluind într-un cuvînt nemu
ritor această Patrie, strigînd-o pe nu
mele ei de taină, anume Gură de rai.

Da, nu te-ai rușinat, nu te-ai sfiit, n-al 
avut teamă și spaimă și îndoială, ci cu 
bucurie ai spus-o într-un amurg senin, 
pe plaiul Carpaților, ai spus-o din vremi 
imemoriale, pe bătaia sîngelui odih
nind după luptă, ai spus-o definitiv, 
pentru vecii vecilor, aceasta : Gura ra
iului, acest pămînt al moșilor moșilor 
mei, al maicii maicii mele.

Și dacă ai spus-o odată, nu se poate 
să nu ți-o repeți zilnic, ceas cu ceas, din 
generație în generație, să ți-o însemni 
la ziuă pe ușorii ușilor, pe frunte și 
mîini, pe soare și-n fîntîni, pe case și 
pluguri, pe vite și bucate, neam din 
neam, om din om, din tată-n fiu, de la 
Geții cei nemuritori, cît licări-va Lu
ceafărul de ziuă pe cerul înstelat al 
sufletelor noastre.

Cu lumina Lacrimei îți scriu numele 
și drept și nepieritor, nume ca tot nu
mele, dar, mai presus de toate, pentru 
că-i carne din carnea mea și oase din 
oasele mele, nume blind, transfigurarea 
pămîntului, Patria mea din veac spre 
veșnicii — Gură de rai.

loan Alexandru

Civilizație românească
(RED că unul din fenomenele cele 

’ mai caracteristice șl mai pasio- 
' nante de observat din ultima vre

me este efortul sistematic spre sinteză 
al civilizației românești, impulsionat și 
organizat lucid — aș spune aproape 
strategic — de partid.

E un proces uriaș, în care Congresul

ne autodefinească și să ne definească 
în contextul valorilor universale.

De la conștiința culturii căreia îi a- 
parține, scriitorul român urcă la con
știința limpede a integrării lui într-o 
civilizație proprie, românească. De 
unde, o responsabilitate infinit cres
cută.

Horia Lovinescu

Țării mele
Pe lujerul de crin al dimineții, 
pe-ntîia mușcătură-a copilului din măr, 
pe svonul cărăbușului în paltini, 
pe versul sîngerînd de adevăr,

pe pleoapa orchideii ațipite, 
pe rîsul florii pale de secară, 
pe pleoapa ta sub care cîntă cerul, 
pe brazii mei cu rădăcini sub scară,

pe nara antilopei plutitoare, 
pe clipocitul care abia se-aude, 
pe gușa porumbeilor de piatră, 
pe licuriciul din frunzare ude,

pe nesfîrșita frăgezime-a ierbii 
și pe mîndria gliei ce mă poartă 
și pe copaia legănării mele, 
pe apriga copilăriei poartă,

pe amfora cu platina furtunii, 
pe valul care rotunjește perle, 
pe zidurile Sarmisegetuzei, 
pe broderia unui tril de mierle

pe dulcea cavatină a luminii, 
pe marea ta întunecat de-albastră, 
pe munții tăi cu margini de poveste, 
pe zborul tău de pasăre măiastră,

pe toate-ți scriu și mă imprim cu-aldine : 
inima mea de foc iți aparține !

Vasile Nicolescu

educației politice și culturii socialiste 
se înscrie ca un moment necesar și 
semnificativ. De altfel chiar denumirea 
dată Congresului indică stabilirea unor 
raporturi organice între factori și va
lori tratate de obicei mai mult sau mai 
puțin independent.

Aș mai face observația că asocierea 
frecventă și constantă a anumitor ter
meni definitorii și de importanță capi
tală pentru politica noastră internațio
nală, ca și pentru practica vieții noas
tre sociale : libertate, suveranitate, in
dependență, respect reciproc, echitate, 
etică, educație, cultură etc., reprezintă 
nu numai o înșirare de principii pro
gramatice, ci o voință integratoare, o 
aspirație deliberată spre un tot omogen 
și organic.

Vorbeam despre un efort spre sinteză 
al civilizației românești, dar însuși acest 
efort reprezintă un stadiu superior, e 
un act creator de civilizație menit să

PAGINI DE ISTORIE : INSURECȚIA ARMATA, com
poziție de Dimitrie Grigoroț (Sala Dalles)



OMAGIU PATRIEI SOCIALISTE : STEMA PĂCII, 
grafică de Paul Erdos (Holul Teatrului Național)

Unanimitate
Ca să putem desăvîrși lucrarea părinților 
ne-ai dat, partid, lumina ta cea mare, 
orice materie inertă atingi 
pilpiie-n noi ca gușa de privighetoare.

Oriunde aș fi ! Născut, sau doar zăpada pură 
a dragostei dintre Carpați și vulturi, 
eu Zburător iți sînt. Cu dreapta seamăn 
cuvîntul tău aprins. Fintîni nu tulbur !

Eu doar in raza ta exist ! Neliniștea
mi-e soră.

Am sentimentul mugurelui crud 
care țîșnește liber într-un popor de muguri 
cu setea potolită de ploaie și de sud.

Inima ta bate în inima mea. Aprinsul puls 
al vieții mele ridică aripi la cetate 
și nu există clipă-n România 
să simt că-s singur. Sint unanimitate !

Ovtdiu Genoru

___________________________________

Constanta politică în opera de artă
CALIPSO i-a oferit Iui Ulise toate 

încîntările și, pe deasupra, ne
murirea, dar Ulise a fugit de 

darurile ei fiindcă prețul lor ar fi fost 
însingurarea. Este o dovadă că defini
ția om — animal social a fost preluată 
de Aristotel din observații ce-și au ori
ginea în adîncul existenței omenești. 
Omul nu a putut și nu va putea trăi 
vreodată fără societatea semenilor săi. 
De aceea cred că arta, întreaga artă, 
ca manifestare și mijloc de comunicare, 
a fost, este și va fi în esența ei o ex
presie a relației dintre creator și cei
lalți semeni în mijlocul cărora acesta 
viețuiește.

Multe demonstrații, unele enunțate 
eu sclipiri dialectice, confirmă adevă
rul. Mie, care nu fac parte dintre aco- 
liții muzei numerotată de Voltaire a 
zecea — Critica —, nu-mi rămîne decît 
să-mi așez mîna pe inimă și să măr
turisesc o totală neîncredere față de 
cei ce încadrează operele lor sau ale 
altora în categorii suprapămîntești, de
numite cîndva : artă pură, artă pentru 
artă, iar mai încoace : onirism, non- 
lingvism ș.a.m.d.

Etichetele de apolitism, de eva
dați din social, aplicate unora ce 
căznesc în subsolurile iraționalu
lui sau care se pulverizează dincolo 
de parametrii biologici, eu nu le 
socotesc valabile. Dimpotrivă, părerea 
mea este că astfel de autori sînt ei în
șiși eroi-victime «Jjstribuiți în dramele 
politice ale timpului lor, care se joacă 
pe scenele alcătuirilor omenești tică
loase pentru mulțimi și folositoare 
doar cîtorva ce au binevoit a rezerva 
pentru fericirea omului obișnuit numai 
paradisele sfintelor scrieri. Tocmai de 
aceea mințile limpezi și curajoase ale 
puternicilor creatori de artă au mili

tat întotdeauna pentru dreptate și 
bine, iar în panteonul omenirii nu au 
fost rezervate locuri decît celor ce-și 
pun talentul în slujba libertății și drep
tății sociale.

Exacerbarea exploatării omului de 
către om a determinat și înăsprirea o- 
presiunii stăpînilor împotriva purtăto
rilor de idei înaintate. Această opresi
une se manifestă în game felurite, ra
finat nuanțate. între violența fizică și 
captația fracului academic există un 
ambitus de o mare întindere. Creatorul 
de forță și curaj izbutește să se smul
gă din orice capcană spre a-și croi 
drumul cu tîrnăcopul minții sale de 
constructor al progresului. Uneori oa
menii de artă au fost nevoiți să recur
gă la parabole subtile, au șlefuit me
tafore surpriză spre a-și manifesta o- 
probriul față de împilare.

Așadar, cred că orice creator, atunci 
cînd prin opera sa ne transmite gîn- 
diri filtrate prin experiența și imagi
nația propriei gîndiri, avîndu-și sursa 
în polisul în care trăiește, exprimă — 
deliberat sau nu — un mesaj sau mă
car o informație politică.

Adesea m-am gîndit la miozotîca a- 
ventură de inteligență înregistrată de 
literatura noastră în jurul anului 1930, 
cînd un grup de tineri făcea să 
apară efemeride și scăpărătoare pu
blicații suprarealiste. Fenomenul, pe 
lîngă seducția prospețimii, avea în 
subtextul său și un grav accent pro
testatar împotriva oligarhiei care nu 
ostenea să înăbușe firavele drepturi 
democratice existente în epocă.

Insolențele spirituale ale suprarea
liștilor români erau percutante și, la 
vremea lor, se conjugau cu antipatia 
populară față de burtă-verzimea gu
vernamentală. Repede, repede, supra

Despre
articiparea

PRIN finalitatea ei, orice formă a 
artei tinde să adauge neîncetat 
valorilor consacrate, devenite ter

meni de referință, orizonturi originale, 
creația fiind o luptă fără sfîrșit cu com
plicatul și necunoscutul, iar creatorul 
un purtător de campanii vizînd desci
frarea omului în raport cu sine însuși, 
cu natura și universul. Chiar atunci 
cînd, pentru clarificări interioare, crea
torul se retrage în atelier, el practică 
o izolare sui generis ca mijloc de con
centrare maximă, încît singuraticul 
Brâncuși e în fondul său intim un mili
tant încordat, rebel și vizionar. Teatrul 
lui Eschyl și Euripide, invitînd la dia
log, sancționînd sau exaltînd, era opera 
unor reprezentanți ai cetății. Renascen
tistul Michelangelo propunînd contem
poranilor profilul unui om încărcat de 
forță, Cervantes și Shakespeare, mai tîr- 
ziu Victor Hugo, Eminescu sau Tolstoi, 
diferiți ca orizont artistic, sînt voci ale 
conștiinței umanității, conștiință care nu 
încearcă să uite de sine, ci, dimpotrivă, 
își scrutează lucid posibilitățile. Pentru 
a reveni la ideea de originalitate, să 
precizăm că ea nu ține de virtualitățile 
subiectului, ci de perspectiva din care 
sînt considerate faptele. Indiferent de 
meridiane, oamenii tind să-și aminteas
că mereu despre ei, de unde interesul 
pentru artele care mediază această cău
tare; sau, ca revers, deziluzia în fața 
operelor propagînd ideea eșecului. Ce 
vrea să spună o formulă ca „literatură 
de fugă“, decît eă problemele fundamen
tale ale omului sînt eludate în avanta
jul altora, nesemnificative, în timp ce 
marile opere sînt expresia omului în 
luptă cu propria-i condiție. Eliberat de 
spaima forțelor obscure, omul modern, 
protagonist al întrebărilor logice, se 
privește într-o infinitate de oglinzi (alt
fel spus, în opere care-i angajează 
conștiința), atașîndu-se simpatetic de 
oglinzile nedeformante. Cînd omul de 
artă nu stă deoparte, cînd împotriva im
pasului el aduce argumente tonice, a- 
tunci cînd sentimentului limitelor i se 
opun accente energetice, arta lui se 
încorporează organic existenței, dîn- 
du-i noi rațiuni de a fi. Orice am 
face, la orice rezultate am ajunge, sîn- 
tem necontenit în situația de a ne re
considera. Creatorul de artă poate ac
ționa felurit, ca martor, dar și ca sfătui
tor. El constată și trage concluzii, făcînd 
ca tonul și limbajul operelor sale să 
suscite analogii fertile în alții, sugerînd 
așadar o fericită complicitate: mai 
exact, o morală a reflecției. Militantis- 

realiștii noștri s-au îndreptat — nu 
greșesc mult zicînd : toți ca UNU — 
spre o literatură combativă, progresis
tă, antifascistă. Este de ajuns să-l a- 
mintesc pe Geo Bogza. Iar pentru în
rudirea întru latinitate și întru, supra- 
realism cu Franța, măcar pe Paul 
Eluard.

Referirea la utilul teribilism al celor 
ce erau tinerii suprarealiști ai deceniu
lui al treilea nu am făcut-o pentru 
a-mi consolida părerea cu o argumen
tare istorică, ci spre mărturisirea con
vingerii mele că nici un om de artă 
nu-și poate împlini chemarea dacă nu 
aderă la idealurile ardente ale poporu
lui său.

Ca scriitor mă aflu alături de toți 
acei confrați ai mei care resping mo
delele unei literaturi ce este departe 
de spiritualitatea noastră. Toți scriito
rii avem datoria de a nu ne lăsa ten
tați să căutăm noul în ceea ce este de 
mult învechit, ajungînd din această 
cauză a nu vedea realitatea tonică a 
vieții noastre cea de toate zilele și a 
scoate învățătură proaspătă din faptele 
de glorie ale trecutului românesc.

în acest ceas, la chemarea Partidu
lui Comunist Român, oamenii noștri de 
artă și deci și noi, scriitorii, ne îndrep
tăm către problemele majore, esențiale 
ale existenței și afirmărilor românești.

Și fiindcă între teatrul istoric și tea
trul politic se poate pune semnul ega
lității, în pragul Congresului educației 
politice și culturii socialiste, paginile 
ce se află pe masa mea de lucru sînt 
rezervate unei scrieri care, sprijinin- 
du-se pe fapte ale istoriei noastre, nă
zuiește să vehiculeze idei de preț pen
tru poporul român.

Al. Voitin

creației
mul estetic trebuie înțeles ca un stil al 
vieții, care, construindu-se prin luptă, 
își caută puncte de sprijin în artă : — 
expresie, concentrată a omenescului. O 
artă văzută exclusiv ca formă de cere
monial, dominată de repetiție, va sfîrși, 
inevitabil, într-o stare de saturație, 
contrarie ritmului existenței înseși. 
Fiindcă în realitate, Viața și Destinul se 
determină reciproc, alcătuind, cum re
marca Andre Malraux, nu un spectacol, 
ci o luptă.

ÎNȚELESUL dinamic, activ, al 
condiției noastre ca popor, trans
pare în zeci de moduri, la niveluri 

temporale variate, în toate domeniile 
creației artistice, încît ideea luptei pen
tru afirmarea „lucrurilor de casă", prin 
care Costin cronicarul înțelegea feno
menul românesc, reapare orchestrată la 
toții marii făuritori de cultură. N-a fost 
suficient să declarăm : „de unde sîn- 
tem?“ și „cine sîntem?", ci să demons
trăm și „ce vrem“„. Toată opera savan
tă sau literară a trinității Cantemir. 
Hasdeu, Iorga e în același timp ema
nație a unei națiuni și expresie a unor 
personalități exponențiale, aliaj de crea
ție constatatoare și forme modelatoare, 
trimitere la arhetipuri exemplare și ri
dicare la noi adevăruri. Adică o amplă 
demonstratio militans. Strălucită ple
doarie pentru afirmarea specificului na
țional în literatură, creația lui Emines
cu are sub raportul demonstrației o va
loare axiologică, trasînd directive me
reu utile pentru a ajunge la o conștiință 
a întregului. La douăzeci de ani, poetul 
național scria această frază de gînditor 
matur : „Artele și literatura frumoasă 
trebuie să fie oglinzi de aur ale realității 
în care se mișcă poporul, o coardă nouă, 
originală, proprie pe bina cea mare a 
lurnei..." iorga, Ibrăileanu, Sadoveanu, 
mulți alții sînt eminescieni nu ca parti
zani fără personalitate, ci ca demons- 
tratori în continuare ai unui topos ro
mânesc în care s-a cristalizat timp de 
două milenii sufletul național. Pledoa
ria lor pentru revelarea acestui suflet 
în forme coerente, atitudine astăzi cu 
valoare de statut spiritual, se sprijină 
pe date ale rațiunii. Noi preluăm ea 
problemă de mult rezolvată ideea că în 
conceptul de organicitate a artei intră 
de drept, normal, funcția modelatoare. 
Față de teoria valorii estetice „pure", 
Tudor Vianu argumenta în Estetica sa 
că forța unei „arte superioare nu poate 
veni decît din resolidarizarea acesteia 
cu tendințele heteronomice ale societății 
contemporane"... Rămînînd principiu 
focalizator, esteticul nu se poate mani
festa plenar decît în măsura în care dă 
expresie aspirațiilor de ordin social, 
etic, psihologic, istoric și celorlalte, prin 
care arta se integrează conștiinței gene
rale. Dacă una din dimensiunile ce 
conferă audiență largă artei este în su
ferință, aspectul de sfericitate al marile- 
opere apare incomplet.

Studiul capodoperelor artei naționale 
și universale probează că acestea nu 
sînt niște „monade" izolate, desprinse de 
scheletul vieții, ci construcții totale, cu 
rotație proprie, în spiritul mișcării dia
lectice a lumii. Că nici o mare operă nu 
se poate sustrage timpului, — iată un 
fapt ce nu mai trebuie demonstrat. 
Mărturii ale scriitorilor noștri contem
porani provenind de la Sadoveanu, Ar- 
ghezi și Zaharia Stancu pînă la repre
zentanții celor mai noi generații subli
niază datoria de a participa la viața e- 
pocii, — observație valabilă pentru toa
te artele. Cîteva reflecții purtînd sem
nătura G. Călinescu ni se par deosebit 
de actuale, acum, în plin Congres al 
educației politice și culturii socialistei- 
Le transcriem : „Toți marii creatori au 
scris pentru ziua de «azi». Trăim mereu 
în prezent. Infinitul este o categorie de 
care avem trebuință în calculele mate
matice și care este necesar și vieții spi
rituale spre a-i da o vastă perspectivă. 
Dar el e neantul pur, dacă nu prinzi în 
brațe viața, față de care infinitul nu 
reprezintă decît nota nelimitării. Tră
iește pe pămînt, în cetatea ta, cu oame
nii vremii tale, acesta e singurul chip 
ca mîine să fii al tuturor cetăților [...]. 
Admirăm pe Ahile fiindcă este un lup
tător, pe Hamlet care, deși năpădit de 
cețurile sentimentului de zădărnicie. y 
pedepsește implacabil crima. Dacă Ahi
le s-ar piti în toiul luptei într-un tufiș, 
iar Hamlet s-ar plimba într-una pe sce
nă delirînd ca Ofelia, Homer n-ar ti 
Homer și nici Shakespeare, Shakes
peare". Se vede de aici că G. Căli
nescu se aliniază marilor înaintași, ca 
exponent al epocii socialiste.

Constantin Ciopraga

a
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culturii
I NTRĂM din nou în vară urmă

rind cursul timpului, cu senti
mentul că podoabele pămîntului 

sînt metafore ale sufletului în iposta
zele culturii. Oamenii țării au grijă să 
adauge la zidirile ei articulații durabile. 
Pe cei ai culturilor cîmpului, soarele îi 
prinde pe hotare, în grădini și în livezi, 
la straturi și la gurile apelor. Ploi se 
succed amenințînd floarea salcîmilor, 
dulceața și bunătatea bucatelor se simt 
în îngînarea zilelor, din aburul ușor, de 
rouă, care leagă o zare de alta. Din lu
mea de sub straturi adînci, oameni fără 
odihnă întorc naturii voluptuoase ele
mentele severe de echilibru, cărbunele 
și minereul, ceea ce adaugă flăcării ve
getale focul real, transformator, ener
gia care se înscrie în definiția forței 
sociale.

Cu sentimentul acesta intrăm și în 
tărîmul culturii, din zarea căruia lu
crarea de artă pare o metaforă a pă
mîntului în ipostazele sufletului său 
deprins cu succesiunea culturilor. Nu-i 
o simplă joacă a cuvintelor aceasta, ci 
încercarea de a înțelege corespondența 
exactă, de cînd lumea, a tuturor fap
telor frumoase, necesare, de viață, ale 
omului. Căci ce altceva este cultura, cu 
întregul ei spectacol, în feluritele ex
presii, dacă nu pîinea zilnică și vinul 
de viață lungă al firii oamenilor ? 
Rămîne o mirare pînă. la capătul lumii 
apariția formelor culturii din acele 
trepte ale civilizațiilor, cînd firul griu
lui se îmblînzea lîngă malul rîurilor, 

_ și peștele fulgera, nu departe, și cîn- 
tarea păsării ademenea, atunci cînd se 
alcătuia imaginea lumii în sufletul 
omului.

Acum, în înțelegerea acestui miracol, 
aparținem prin tot ce sîntem culturii, 
învățăm cum să fim oameni drepți și 
demni în societate, ne contopim în ma
rele suflet al țării, însumăm toate 
veacurile ei, ne creștem copiii arătîn- 
du-le lumea,. învățătura timpului 
nostru, cu măreția și cu umilirile 
lui. Sîntem creații ale culturii, iar con
viețuirea noastră sub normele sociale 
este metafora politică și realitatea ei, 
este înțelesul grav a ceea ce se cheamă 
politică și educație în viața generații
lor.

Ce poate să însemne, așadar, un Con
gres al educației politice și culturii so
cialiste, cum poate fi înțeleasă meni
rea lui, dacă nu ca un anotimp al verii, 
ca un tărîm al culturilor, o vedere asu
pra a ceea ce se face în cultivarea na
turii sufletului, în structurarea sub 
semnul acesta a societății în care 
trăim ?

O inaltă răspundere îndeamnă gîn- 
dul către oamenii țării, o prețuire fără 
margini pentru comoara graiului și a 
podoabelor de artă venite din străve- 
cnime, o iubire colosală pentru cărțile 
părinților noștri, o cunoaștere și o în
țelegere pentru valorile pe care noi 
înșine le dăm astăzi țării, în ceasuri de 
muncă, de neliniște .și de căutare a fi
inței noastre, de îndoieli și de certitu
dini în privința scrisului nostru. Stă
ruie sentimentul înfrățirii cu aceia 
pentru care scriem, în fața cărora ne 
deschidem sufletul, în apele lui să se 
vadă și să se recunoască.

Ion Horea

I Spații
mai vaste
Dogmatismul n-a fost numai 

aplicarea neștiințifică a unor teze 
asupra menirii literaturii, ci și voca
ția secretă a unor scriitori care își găseau 

astfel rațiunea existenței, posibilita
tea de a își da în vileag anemica 
înzestrare. Nimeni nu te poate face 
dogmatic cu sila, pentru asta tre
buie să fii născut, nu făcut. „Victimele" 
dogmatismului au prosperat o vreme, in
fuzia de realism le-a găsit însă nepregă
tite, „programele analitice" de altădată au 
devenit figuri pitorești. Spre cinstea cri
ticii marxiste din acele timpuri, dogma
tismul n-a avut o existență liniștită, a fost 
cu înverșunare hărțuit, obligat să-și vadă 
ridicolul. Și, spre cinstea prozei române, 
dogmatismul a fost încă de la început si
nonim cu netalentul, cu nechemarea, a 
înflorit numai la periferia literaturii.

Cînd vorbim astăzi cu legitimă satisfac
ție de succesele prozei, aceste cîteva pre
cizări ni se par obligatorii : lupta pentru 
realism a fost o bătălie încununată pînă 
Ia urmă de izbîndă. Nu întotdeauna în 
această bătălie proza a simțit ajutorul cri
ticii, existența prozei și a criticii au fost 
uneori paralele, fără nici o șansă de co
municare. Critica limfatică își are propriile 
ei dogme — în această privință n-are im
portanță dacă sînt primitive sau subtile, 
— realismul unor opere a trezit mai multe 
suspiciuni decit schematismul altora. Com
plexul de superioritate apărut prin nu 
știu ce miracol a frustrat pe unii critici de 
modestia atît de indispensabilă înțelegerii. 
Modestia nu este pentru un critic o trăsă
tură de caracter, ci o metodă de lucru. 
Un critic orgolios își distruge posibilitățile 
de investigație. Dar acesta e la drept vor
bind un accident lipsit de importanță. Cînd 
cu sprijinul criticii, cînd împotriva criticii, 
proza și-a continuat drumul ei spre des
coperirea unei fabuloase lumi a veacului.

Setea de realism, de adevăr, de adîn- 
cire, de echilibru e foarte veche, însă abia 
acum și-a găsit împlinirea pe un front 
atît de larg. Cînd vorbim despre proza 
din ultimii ani nu ne gîndim la elibera
rea ei de clișee — ar fi fost un progres 
prea modest, știm că cine se eliberează 
de un clișeu pune altul Ia loc —, ci la ma
turitatea artistică și morala cu care s-a 
îndreptat spre temele fundamentale. Proza 
a descoperit cu mai multă vigoare și poe
tică ingenuitate legătura dintre individ și 
istorie, dintre viața personală și mișcarea 
Revoluției. Spațiul prozei a devenit astfel 
mai larg, n-a cîștigat numai în rafinament 
stilistic, ci și în rigoare și adîncime, în în
țelepciune și echilibru, tinzînd spre o fi
rească clasicizare. Remarcabilele romane 
din ultimii ani nu sînt experimente, tato
nări, căutări, ci opere definitive care mar
chează cu forță o etapă sau alta a Revolu
ției noastre.

Vigoarea unei literaturi nu se judecă 
numai după operele de vîrf, ci și după 
cele pe care, din considerente științifice 
sau subiective, le considerăm opere de 
nivel mediu. Nivelul mediu a crescut con
siderabil, o carte mijlocie în sensul cel 
mai pur al cuvîntului, apărută în 1976, 
risca să fie confundată acum cîțiva ani 
cu o capodoperă. -Slavă domnului, de 
această confuzie am scăpat pentru totdea
una. Eu nu susțin teza atît de dragă 
unora potrivit căreia capodopera ar fi 
sinteza critică a unor romane modeste, nu 
cred că titanii se înalță devorînd lucrările 
armatei de scriitori conștiincioși, dar tre
buie să recunoaștem că ridicarea nivelu
lui mediu mărturisește maturizarea de 
ansamblu a unei literaturi.

E foarte tonic spectacolul de azi al pro
zei românești, energia cu care asaltează 
temele majore ; așa se și explică dragos
tea cu care cititorii de astăzi o înconjoară.

Dragostea cititorilor e o mare cucerire 
a prozei noastre contemporane.

I 
Teodor: Mazîlu

Marea 
familie
TARA, întruchipînd un complex 

național unitar, o structură ar
monioasă a gîndurilor — ne 

încîntă astăzi, pe noi, care-o slu
jim, zi de zi, cu toate aspirațiile 
noastre, nu numai prin edificiile 
noii orînduiri, nu numai prin trăinicia 
și monumentalitatea zidirii, ci și prin 
echilibrul — rămînînd în termeni de 
arhitectură —, prin armonia trăsături
lor sale, vădind chibzuință matură, vi
ziunea limpede a înțeleptului său arhi
tect — Partidul Comunist Român.

Națiunea este, după cum se știe, o 
formă a comunității umane, un feno
men deosebit de complex, rezultat al 
unor condiții istorice determinate. Ast
fel, dezvoltarea vieții naționale a con
stituit și constituie și astăzi un proces 
legic în evoluția unui popor. Ideea imi
tă ții de neam, caracterul unitar în mun
că și gîndire au întruchipat de-a lungul 
secolelor năzuințele cele mai nobile ale 
oamenilor — români, maghiari, ger
mani și alte naționalități —, ce au con
viețuit pe meleagurile străvechi ale 
Transilvaniei, ale Maramureșului, ale 
Bucovinei și ale Banatului ; ideea uni
tății oamenilor muncii români cu cei 
aparținînd diferitelor naționalități a fost 
factorul determinant al procesului is
toric.

Una din caracteristicele fundamen
tale ale națiunii socialiste o constituie, 
după cum se știe, omogenitatea socială ; 
iar factorul de cimentare a unității na
țiunii este, evident, rezolvarea deplină, 
în spiritul marxist-leninist, a problemei 
naționale.

Astăzi cînd, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „...asigurarea unită
ții intereselor fundamentale ale tuturor 
membrilor societății, a concordanței 
dintre aspirațiile individuale și intere
sele colectivității, au creat condiții op
time pentru cimentarea și înflorirea 
națiunii socialiste, au deschis perspec
tive largi pentru afirmarea nestînjenită 
a aptitudinilor, talentelor și energiilor 
creatoare ale tuturor cetățenilor fără 
deosebire de rasă, sex sau naționali
tate", astăzi, așadar, națiunea, ca formă 
de comunitate umană, joacă un rol pro
gresist, de uriașă forță în procesul des- 
voltării societății pe drumul socialis
mului și comunismului. Opera de cons
truire a socialismului, de continuă în
florire a economiei și culturii este, deci, 
o operă comună, realizată de oamenii 
muncii români împreună cu cei aparți
nînd naționalităților conlocuitoare.

Această luptă umăr la umăr și con
viețuirea comună au dus la înfrăți
rea în spirit și muncă a oamenilor 
acestei Țări milenare, astfel că po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare alcătuiesc astăzi o familie 
strîns unită în jurul Partidului, în ju
rul conducătorului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o comunitate ce al
cătuiește marea familie a României so
cialiste.

Claus Stephani

Aici 
si acum
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|5N VECHI și fidel prieten ât
13 marilor mișcări revoluționare de 
w totdeauna a fost și textul scris, 

claritatea lui, enunțarea principiilor 
într-o formă simplă, directă și ex
presivă, — formă cerută de forța 
conținutului nou de idei și a noilor re
lații sociale stabilite. Declarația drepturi
lor omului, sinteză strălucită a limbii 
franceze a secolului XVIII... Declarația de 
independență de la 4 iulie 1776, redactat! 
de Jefferson și în care un autor vede baza 
națiunii de mai tîrziu (și chiar un punct 
de plecare al romanului american mo
dern...). Manifestul Partidului Comunist; 
de la 1848. semnat de Marx și Engelsy 
text fundamental al lumii moderne... Pro
clamația românească de la Islaz, cu stilul 
ei dezbătut între Heliade și Bălcescu și 
în care expresia stufoasă a primului, ve
nind în contradicție cu limba vorbită a 
epocii, s-a optat pentru sintaxa și vocabu
larul celui de-al doilea, a cărui limbă 
suplă și energică o vorbim astăzi cu toții, 
în mod firesc... Primul decret — Decretul 
Păcii — al tinerei Uniuni a Republicilor 
Socialiste Sovietice, ieșită din focul re
voluției, cu stilul direct, riguros, dar și 
pasionat al lui Lenin, în care se putea 
distinge și stilul Decembriștilor de Ia 1825 
și al literaturii lui Pușkin... Textul do
cumentelor Partidului Comunist RomârK 
expunerile secretarului său general, tova- 
râșul Nicolae Ceaușescu, folosind limba 
literară fixată de Bălcescu și de Eminescu 
— mod de comunicare a cărui clarviziune 
se împletește cu felul de a vorbi al po
porului român și al personalităților șale 
creatoare... Toate acestea atestă acordul, 
dialectic, dintre conștiința politică și 
conștiința estetică.

Expresivitatea textului scris, așadar, a 
decis și decide totdeauna asupra eveni
mentului politic și asupra puterii sale de 
convingere, după cum evenimentul poli
tic, bine înțeles, bine asimilat, intră în 
mod activ în existența oamenilor, ca apa 
și aerul, influențînd la rindul lui dez
voltarea întregii vieți. Printre atîtea sec
toare de producție ale societății modernei 
literatura se distinge ca unul dintre cele 
mai receptive pentru direcțiile politice și 
omenești, asumate, iar instrumentul nos
tru de comunicare și de gindire este a- 
ceasta „miraculoasă" limbă română — 
cum spun istoricii străini — în care ne 
exprimăm azi, aici și acum. E limba vie 
a făuritorilor noștri de bunuri materiale 
și spirituale pe care artiștii mari ai cu- 
vintului nostru au cizelat-o prin vremuri.' 
Iată ce scrie despre ea. la sfirșitul seco
lului XVII, severul Stolnic Constantin 
Cantacuzino :

„Insă nu puțină mirare iaste la toți 
(istoricii, n.n.) cîți scriu de aceasta, nici 
la cîți bine vor socoti de acești rumâni, 
cum s-au ținut și au stătut pînă astăzi 
așa, păzindu-și limba — și cum au putut 
și pot și pămînturile acestea lăcuiesc...?!*.

E foarte important, este capital, pentru 
noi, ce punem noi azi în tiparele acestei 
minunate limbi, atît de clară și care nu
mește atît de sensibil și de rațional fiin
țele și lucrurile existenței noastre. Est« 
esențial, mai ales, ce gîndim și cum gîn
dim și cum acționăm noi. întrebuințînd 
vocabularul scump al limbii noastre, pen
tru binele întregii țări. Conștiința noastră 
revoluționară și realitatea noastră revo
luționară trăiesc și se manifestă prin ner- 

1 vul veșnic viu al limbii române.
Mesajul marilor înaintași e să învingem 

pururi inerția și să vorbim și să scriem 
strălucit și substanțial, în raport cu aspi
rațiile poporului nostru eroic.

Constantin Țoiu
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Cultura și socialismul
A FOST poate una din iluziile super

be ale istoriei credința iluminiști
lor că este de ajuns să gindești 
bîne, rațional, fără prejudecăți, ca să 

construiești o lume dreaptă și rațională, 
fixată pentru totdeauna in tiparele 
dreptei judecăți naturale. Educația, 
cultura, descoperirea adevărurilor fun
damentale, care sint atit de clare, 
Incit pot fi exprimate convingător și pot 
convinge pe oricine, sint adevăratele so
luții ale transformării în bine a lumii. 
Eroarea acestor gînditori — cu mare rost 
istoric — a fost că au considerat cultura, 
ca și rațiunea, o normă și nu un mijloc 
de cunoaștere dialectică a adevărului, in
dependentă și nu rezultat al structurii 
însăși a societății.

Gîndirea materialist-dialectică, apărută 
ta condițiile în care revoluțiile burgheze 
nu și-au realizat decît parțial promi
siunile, izvorîtă din gîndirea hegeliană, 
dialectică, și dintr-un alt nivel al dezvol
tării științei, inclusiv a economiei politi
ce, a corectat erorile sau mai exact ilu
ziile iluminismului, dezvăluind sursele 
gîndirii care nu vin numai din obiectul 
de cunoscut, dar și din subiectivitatea isto
rică, din limitarea ei obiectivă, din struc
tura de clasă și din numeroase alte limi
tări. Cunoașterea lumii nu este un proces 
liniar și ea se poate realiza nu prin con
templație, ci prin transformarea lumii, 
prin înlăturarea istorică a piedicilor jude
cății adevărate. Numai justa așezare a so
cietății permite gîndirea justă.

Aceasta nu înseamnă însă că iluminis
mul, rolul culturii, al științei, al unei vaste 
dezvoltări a gindirii au fost negate. Ma

Curcubeul
Aș vrea să-l pot crede pe bolțile-albastre 
O predicțiune încinsă-n culori, 
ușor rușinînd micimile noastre.

încins încă-n noapte, un mugur de zori 
în zări, depărtate suspine orbea 
cu licăre-n codru, sub stropi lucitori.

Și parcă-nvățînd înfloririle, toate 
luminile noaptea le strînse în ea, 
doar cîteva stele păstrînd agățate.

Și, scoase deodată din liniștea grea, 
grămezile beznei, gonite, ne scapă 
de amenințarea jilavă și rea.

Lumina, pe cimp alergind, izbucni. 
In mijlocul țării, ca seninul de soartă, 
înalt, curcubeul. Din streșini-tării, 
botezul naturii, de foc și de apă. 
Și-n ziua cea mare intrarăm pe poartă.

Georg Scherg
în românește de 

_________________________ z____________________>

terialismul dialectic a corectat raționalis
mul iluminist, așa cum a corectat și he
gelianismul, așezîndu-1 „pe picioare1*,  dîn- 
du-i un fundament real, fără să-i nege 
ideea fundamentală, necesitatea de a da 
o bază rațională societății, care, oricît de 
complexă, ar fi, nu are desfășurări numai 
spontane și, deși supusă determinismului, 
tocmai pe baza cunoașterii lui poate și 
trebuie să fie modificată conștient.

De aceea, societatea socialistă, funda
mentată ideologic pe o doctrină științifi
că, nu poate fi concepută în afara unei 
continue dezvoltări culturale, în sensul 
complex al acestei noțiuni. Forțele de pro
ducție, cu creștere exponențială, modifică 
structurile spirituale, determină și fac po
sibilă o înflorire a culturii, după cum fără 
o ridicare a nivelului cultural dezvolta
rea producției materiale, a productivității, 
nu sint de conceput. Tocmai această con
diționare reciprocă, ideea interdependen
țelor, face marxismul să fie în acord cu 
ultimele descoperiri ale științei contem
porane, cu noul tip de cauzalitate care 
domină gîndirea modernă.

Nu numai știința, dar și cultura, nu se 
rezumă să fie un corp de cunoștințe sau 
de valori, un rezultat al contemplării lu
mii, ci o armă de transformare a societă
ții, o condiție a progresului — nu numai 
a cunoașterii și sensibilității —, nu numai 
o plăcere intelectuală, dar și o condiție 
a progresului general, un mijloc de parti
cipare la istorie, atit a producătorului de 
cultură cît și acelor ce, în mod dialectic, 
sint modelați de știință și cultură. Mili

tantismul nu poate și nu trebuie Înțeles 
ca o instrumentalizare, ca o limitare a 
scopurilor creației, ci ca un mijloc și scop 
al continuei autocreații a omului și a so
cietății, care au nevoie de uriașe forțe de 
diversificare a cunoașterii pentru a se ri
dica la înalte ritmuri de progres. Conști
ința este un factor activ, nu un receptacol 
pasiv de cunoștințe, ea este o forță isto
rică, o condiție a trecerii „din imperiul 
necesității în imperiul libertății11, scop ul
tim al dezvoltării socialismului.

Există turnante ale istoriei cînd rolul ei 
crește, cînd autodefinirea identității unei 
societăți e mai necesară ca oricînd. Noi 
trăim o asemenea turnantă în România 
socialistă. Importanța care se dă culturii, 
ca factor activ, istoric, este o probă 
a recunoașterii acestui roL Oamenii de li
tere nu pot decît să cîștige fundamentîn- 
du-și istoric și ideologic chiar cele mal 
îndrăznețe viziuni, fără de care literatura 
și arta nu pot exista. Confruntarea eu 
istoria vie, efortul de a o înțelege, nu ea 
spectatori ci ca participant, este nu nu
mai o sursă de inspirație, dar și un motiv 
de îndreptățită mindrie. Pentru că a ajuta 
la transformarea lumii este suprema for
mă de realizare a unui individ, putința sa 
de supraviețuire, nu numai prin operă, 
dar și prin rezultatul său viu, modelator 
de conștiințe, modificator de structuri.

Cultura militantă, deci activă, deschisă, 
întrebătoare, și socialismul sint indisolu
bil legate.

Alexandru Ivasiuc

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

Elogiu
Partidule, te cînt —
Tu mi-ai dat priviri să pătrund
Prin diamantul timpului și prin spații,
Pînzele gindurilor, îndrăznețe,
Prin tine le-am desfășurat,
Călătorind cu inima pe sonorele mări ale lui

Orfeu.

Apele le-am colorat
Cu frăgezimea sîngelui meu de luptător
Și cu flamurile sufletului.
De pe fruntea ta,
Peste albastre talazuri stîmite in larguri, 
Aproape, zăresc arcuindu-se
Răsăritul
Pe care atît de arzător I-au căutat 
Străbunii
Prin furtunile și nopțile veacurilor.

Al. Jebeleanu

<______ /

Militantismul „
poeziei

UNA DINTRE DIRECȚIILE cele 
mai constant exprimate ale poeziei 
românești este aceea a militan

tismului social și politic. La începuturi, 
poezia noastră s-a aflat sub semnul 
imperativ al militării pentru recunoaș
terea originii reale a poporului și a 
limbii române ; evoluția ei de pînă în 
zilele noastre o statuează, datorită ca
pacității de a da expresie patetică ce
lor mai scumpe idealuri ale poporului, 
ca formă specifică de luptă ideologică.

în spiritul unor vechi tradiții, ale că
ror origini se află în poezia populară, 
marii noștri poeți clasici au sprijinit 
prin operele lor ideile progresiste ale 
diferitelor epoci. Prin creații reprezen
tative, ei au intuit direcțiile esențiale 
ale dezvoltării sociale și istorice și 
le-au fixat, în formele artei cuvîntului, 
momentele cruciale. Militantismul lor 
materializat în versuri ce au sintetizat 
profilul istoric, spiritual și psihic al 
unui popor eroic, care a străbătut nenu
mărate adversități în cursul evoluției 
sale. Ei au făcut să răsune în operele lor 
accentele unei profunde comuniuni cu e- 
venimentele prin care trecea societatea 
românească, extrăgînd din trecutul glo
rios al patriei simboluri definitorii ți 
mobilizatoare.

Participanți lucizi șf pasionați la 
viața actuală a patriei noastre, poe
ții perioadei contemporane au dat 
glas sentimentelor lor de adeziune 
față de politica înțeleaptă a par
tidului, militantismul lor îmbogățin- 
du-se prin dimensiunea educativă a 
civismului. Cunoscînd multiple nuan
țări. în funcție de diferitele sensibili
tăți ale creatorilor, poezia militantă a 
exprimat participarea afectivă, dar și 
responsabilă, la actualitatea socială și 
politică a țării, sentimentul împlinirii și 
al legăturii cu trecutul, cel al viitorului 
patriei și al răspunderii fiecăruia pen
tru edificarea lui, cel al unității depli
ne a poporului în jurul partidului său 
comunist. împlinirea poetică a acestor 
sentimente a devenit, mai ales printr-o 
serie de realizări ale ultimului deceniu, 
din ce în ce mai convingătoare sub ra
port artistic. Spre deosebire de o anume 
poezie declarativă din trecut, care se 
caracteriza adesea prin prezența unor 
note retorice, poezia militantă actuală 
se îndreaptă mai mult spre transfigu
rarea lirică, spre filtrarea semnificativă 
a evenimentelor importante și a unor 
sentimente generalizate ale întregului 
popor, prin sensibilitățile autentice ale 
poeților. Resursele estetice ale genului 
s-au dovedit inepuizabile.

EXPRIMAREA sentimentului isto
riei patriei este deosebit de sem
nificativă pentru evoluția poeziei 

noastre actuale. Cîntînd istoria, poeții 
noștri contemporani leagă într-o vizi
une unică, epopeică, grandoarea unor ->—' 
tradiții multiseculare cu perspectiva 
luminoasă a viitorului comunist. In
candescența constructivă a zilei de azi 
unește trecutul și aspirațiile lui cu pre
zentul și cu presimțirea lucidă și entu
ziastă a treptelor de aur ale comunis
mului. Cele mai valoroase realizări ale 
liricii pornite din sentimentul istoriei 
noastre unesc, astfel, într-o sinteză 
fulgurantă, timpurile patriei. în dife
rite registre de sensibilitate, concreti
zările lirice ale acestui sentiment st 
fac auzite în mod impresionant.

Comuniunea spirituală și afectivă a 
întregului popor, mai puternică astăzi 
decît oricînd, și sentimentul unității în
tregii umanități a patriei în jurul par
tidului răsună de asemenea în versuri -*  
memorabile. O nuanță lirică demnă de 
a fi menționată este și cea coresDunză- 
toare sentimentului profund al dăruirii 
sincere, al responsabilității sociale.

în peisajul atît de complex al liricii 
noastre actuale poezia militantismului 
social și politic și-a cîștigat, mai ales 
prin intermediul unor realizări ale ul
timului deceniu, un loc de prim ordin. 
O veche tradiție este continuată cu stră
lucire. Reușitele prevalează în chip evi
dent asupra eșecurilor și ne îndreptă
țesc să constatăm o mișcare ascenden
tă către perfecționarea poeziei, către * 
înregistrarea tot mai autentică și mai 
vibrantă a vremurilor contemporane și 
a realizărilor lor. Poeții noștri sînt da
tori să mențină și să amplifice prin 
ereațiile lor această mișcare ascendentă 
spre expresii lirice tot mai concordante „ 
grandorii constructive a epocii pe care 
o trăim.

Voicu Bugariu



►

Creația artistică la baza căreia se află dialectica materialistă, filozofia noastră revoluțio- 
nară despre lume, trebuie să-și tragă seva din realitatea social-istorică în mijlocul căreia se 
naște, ea fiind incompatibilă cu înstrăinarea de viață, cu lipsa de țel, cu gratuitatea, cu așa-zisul 
principiu al artei pentru artă infirmat de întreaga dezvoltare a culturii universale. Reamintesc și 
la acest congres spusele lui Leonardo da Vinci: „Acela care poate merge la izvor nu trebuie să 
meargă la ulcior". Noi avem izvoare nesecate care, dacă bei din ele, te întineresc, îți dau noi 
puteri de viață, îți stimulează forța creatoare. Renunțați deci, dragi tovarăși scriitori și artiști - dar 
și lucrători din alte domenii — să căutați sau să alergați după tot felul de ulcioare care de care 
mai smălțuite, dar de cele mai multe ori cu o băutură fără gust, stătută și deci dăunătoare. 
Sorbiți apa limpede, răcoritoare și veșnic vie a izvoarelor patriei noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la Congresul educației politice și culturii socialiste)

Breviar

Cînteee bătrânești
ALĂTURI de doină, specifică folcloru

lui nostru liric, și făcîndu-i un spec- 
, taculos „pendant", în genul epic, 

cîntecul bătrinesc n-a murit. Vitalitatea sa 
neobișnuită ne-o atestă culegerea masivă 
de Cînteee bâtrînești, alcătuită de cunos
cutul folclorist Al. I. Amzulescu (Ediții cri
tice de folclor — genuri, Editura Minerva, 
București, 1974, in-8”, LXI + 592 pagini) și 
conținînd 107 titluri, unele balade însă în 
mai multe variante, culese de la diverși 
lăutari. Domeniul geografic, ca să nu spun 
aria folclorică pe care a explorat-o alcă
tuitorul acestei importante culegeri științi
fice, este alcătuit din Oltenia și Muntenia. 
Folcloristul este dintre acei ce lucrează pe 
teren, investigînd și înregistrind „zicerea*  
și cîntecul pe bandă de magnetofon. Afa
ră de o substanțială prefață, care pune în 
temă pe nespecialiști, autorul ne-a dat o 
impresionantă anexă de „biografii și re
pertorii ale informatorilor principali*,  un 
„indice tipologic al variantelor din colec
țiile Institutului de Etnografie și Folclor*  și 
tin glosar. Acesta din urmă începe cu in
terjecția, notată în paranteză ca învechită, 
aba, - cu accentul pe a final - care, ni 
se spune „exprimă mirarea sau atrage a- 
tenția cuiva cînd i se vorbește.*  Cuvîntul 
se găsește în Năpasta lui Caragiale. La 
noi, în Mehedinți, îl folosesc adesea bă- 
trîniî, cu sensul „â propos", cînd un con
vorbitor vrea să treacă de la un subiect 
la altul, oarecum învecinat sau care-l 
preocupă și de care-și aduce aminte. Dic
tionary (sic) limbii românești (1939) al tui 
August Scriban nu-l menționează, pentru 
că acest cuvînt nu are circulație în Mol
dova și Transilvania. In balada Mizilca, 
fata mijlocie a lui Mizil-Crai, anume Da- 
lindarda, adresîndu-se tatălui ei, „înce
pea / d-a-l întreba : / — Aba taică-tăiculi- 
ță I Cu milă și cu credință, / Ce țiie ț-a 
venit / Dă trei zile dă cînd țipi, / Ieși a- 
fară plîngînd, / lntri-n casă suspinînd, / 
Fața albă zgîriind, / Ce țîie, taică, că ț-a 
venit ? 1*  Tălmăcirea noastră, credem, se 
potrivește. Cuvîntul, de altfel, a intrat în 
limbă și Dicționarul explicativ al limbii ro
mâne, Editura Academiei Republicii Socia
liste România, 1975, îl dă în fonetica noas
tră ; apropo ca adverb și substantiv neu
tra în forma plurală, apropouri. Autorii dic
ționarului nu au făcut însă apropierea de 
autohtonul aba I

M-au Interesat foarte mult biografiile 
informatorilor principali, paisprezece la 
număr (patru din Dolj, cîte trei din Teleor
man, Ilfov și Olt, și unul din Argeș). Au
torul le-a alcătuit cit se poate de complete 
fișe personale, cuprinzînd localitatea de 
origine, instrumentul, date biografice, re
pertoriu, nota calificativă și chiar caracte
rizarea temperamentului. Astfel Neagu 
Ștefan (Piroi), din Sadova-Dolj, e reco
mandat ca „cel mai bun deținător contem
poran de cînteee bâtrînești din Sadova 
(odinioară important centru lăutăresc în 
zona folclorică a Jiului de jos)*,  și totuși, 
un tip epigonic, deși posedă încă ceva 
din vigoarea stilului tradițional local, in
terpret șters, fără strălucire*.  Unui alt 
lăutar, Pucă Florea, din Cerătu-Dolj, i se 
dă data nașterii, 1883 (?), deoarece înre
gistrarea, făcută în 1959, a lăsat îndoieli 
asupra vîrstei sale adevărate. Caracteriză
rile sînt foarte nuanțate, conciliind uneori 
contrariile (ceea ce se întîmplă atît în na
tură, cît și in artă !). Un „cîntăreț medio
cra ca posibilități (instrumentale și vo
cale) posedă un stil epic foarte expresiv 
mai cu seamă pentru îmbinarea recitati

vului melodic cu pasajele pariat o” (așa 
zisa „zicere" din gură, fără cîntec). 
Altul, născut în preajma primului răz
boi mondial, este „recunoscut pe plan 
local ca bun păstrător de cînteee tradițio
nale*  și ca atare „e adesea solicitat de 
convivi să cînte la petreceri (uneori chiar 
împreună cu lăutarii)*.

Desigur, nu mai beneficiem de existența 
cîte unui fenomen, ca brăileanul Petrea 
Crețu Șolcanu, care a furnizat lui G. Dem. 
Teodorescu, în 1883-1884, mii de versuri, 
dovedind o memorie uluitoare. Cu toate 
acestea, de la teleormăneanul Matei Bur- 
cea, născut în 188â, Institutul de etnogra
fie și folclor a înregistrat în anii 1937 și 
1951, nu mai puțin de 36 balade : o ade
vărată comoară I Alt teleormănean, Marin 
Dorcea, născut în 1895, deține un reperto
riu de 45 balade, înregistrate de Ov. Bîr- 
lea în 1962, pentru același institut Orice 
superlativ este de prisos, mai ales cînd 
aflăm că unul dintre cîntecele epice, A- 
gufiță turc sărac e „unicat".

0 CLASIFICARE a baladelor e greu de
stabilit Cele istorice ne dau refe
rințe vagi sau controversabile, dar 

atestă o mare vechime. Astfel balada 
Gerul, dată în două variante, se referă la 
un fapt de arme al lui Ștefan cel Mare, 
de la sfîrșitul secolului )61, cînd a zdrobit, 
în puterea iernii, armata pașalei Malcoci, 
care se întorcea din Polonia. Imaginația 
populară a transferat isprava asupra unei 
stihii, Gerul, provocat de Marcoș la o lup
tă singulară : lej’, Gerule, din fîntî-
nă / Venii să mă bat cu tine I" Personifi
cat în acest fel, Gerul e o făptură de 
spaimă, costumat național : „lată Geru 
că ieșa / Cu toiagu de zloiete, / Cu că
ciula de namete : / Cu barba de ghiață / 
-m brață, / Cu mustățile de brumă ; / Și 
din chică / apă-i pică, / Care-ngheață pe 
opincă*.

Balada, în a doua variantă, are un Inter
ludiu colorat social, al cărui erou negativ 
este „arindașu satului", violent interpelat 
de țăran, cînd e invitat să mîne boii mai 
repede, ca un „ciocoi gulerat". Finalul 
primește ca un divertisment ornant, o 
„melodie de joc cu strigături".

Ca și alte balade, aceea a Gerului are 
b introducere și o încheiere, ambele în 
afară de temă, prin care lăutarul își des
carcă temperamentul vesel și verva, lată 
preludiul :

„Gnd o zîce de-avrămeasâ, / la s-as- 
cultaz’ dumneavoastră. / L-astă poveste 
domnească, / Trebuie să isprăvească : l 
La cinstiți ca dumneavoastră. / Care, bo
ieri, ne-o asculta : / O mai înțelege ceva ; / 
Cine nu ne-o asculta, / Om înșira / 
Ce-om putea I ! Ne-om curățî de belea : I 
Neică, ca toată lumea, / Că suntem din 
Sadova / De potcovim minciuna / Min
ciuna / De cinci oca : / Zboară purecii cu 
ea... / Cînd oi zîce-a crinului, / La dealu 
Geambiului, / La su'atu Mielului : / La 
fîntîna Gerului...*

Urmează un interludiu, melodie de joc 
eu strigătura : „Una, una 1 / Doauă, 
doauă I / Trei, patru, cin' și șasă : / Iar 
acu'...*

In încheiere, lăutarul se adresează iarăși 
unui vechi auditoriu : „Și v-am zîs, boieri, 
aminî / V-am spus cîntecu deplin ; / Dacă 
v-o mai trebui, / llie că le-o-mplinî l Că 
s-a lipi’ lîngă mine / Tocmai ca un porc de 
cîine / Și s-a băga’ dupe sobă / De nu-i 
scoț' din gură vorbă... I C-astă vară-a fost 

pîndar la Raieț' / Și i-am da' numai rfo- 
velț' ; / La vară să du'la Pisc / Să mă- 
nînce numai lubenițî...”

Cu tărăgănări sau cu eliziuni finale, lă
utarul execută balada intr-un spirit euforic, 
de „joyeusete”, invitîndu-și auditoriul la 
veselie. Contrar primei versiuni, cea de a 
doua termină de altfel cu bine, Marcoș 
învitînd pe Dumnezeu să coboare, iar ur
marea, la apariția soarelui „mare", fiind 
învierea ostașilor degerați și uciși de Geru.

O altă „minune*  se înfăptuiește după 
decapitarea lui Brâncoveanu și a celor 
„trei*  feciori ai săi (trei fiind o cifră „ro
tundă", comună, în basme, feciorilor de 
impărat.)

„O picătură dă sînge că să strîcora / 
Și-n mare că pica l Marea s-aprindea.*

Urmează o grandioasă viziune cosmică, 
de incendiere a întinderilor de ape : „Unde 
marea s-aprindea, / Mi-arde marea / Ca 
luminarea, / Mai ceva ca luminarea... / 
Atunci turcii să speria I Și pă toți popii 
că-i chema / Și-ncepea / dă mi-ș' citea, l 
Dă ce popii că-m'citea, / D-aia mai rău 
s-aprindea. / Arde marea / ca luminarea,/ 
Măi ceva ca luminarea, / Pă toți popM 
că-i chema / Și-ncepea / dă mi-ș' citea, / 
Mai rău marea s-aprindea. / Da’ei nu'a- 
flară d-un popă / Din Țara Rumănească, l 
Popa Macacin / care citea blajin._ / Cum 
pă popa Macacin / care citea blajin / 
Că-I aducea, / Cum începea / d-a citea, / 
Atunci marea să stingea, / 'N lume dă să 
pomenea..."

Legenda, de o mare forță poetică, se 
substituie adevărului istoric, servind ca do
cument, totuși, pentru reconstituirea men
talității și imaginației populare din trecut

IMPRESIONANTĂ este șî imaginația 
gastronomică a poetului anonim, 
care construiește o listă de bucate 

pescărească de o mare varietate : „Dar pe 
masă ce mănîncă ? / Numai cigă / și 
postrugă, I Galbină dă caracudă ; / Cîte-o 
vîntră dă morunî, / C-am auzit pin bătrini/

Prima verba

200...
...de noi scriitori au intrat pe scena E- 

teraturii contemporane în ultimii patru 
ani. Numărul acesta nu spune prea mult 
despre valoarea debutanților, deși, pe te
meiul legii numerelor mari, el ar putea da 
oarecari indicații și în privința șanselor 
de întîlnire cu debuturile valoroase, spune 
însă foarte mult despre efervescența ce 
caracterizează starea actuală a literelor 
românești. A scrie literatură este, de re
gulă, un act care pretinde o vocație și în
deamnă la profesionalizare, adîncă la „ex
ploatarea" conștientă a vocației, dar a-ți 
descoperi vocația literară și a încerca s-o 
afirmi profesional sînt, într-un plan mai 
adine, o consecință a dezvoltării culturale, 
tot așa cum creșterea apetitului pentru 
lectură mărturisește, la scara societății, un 
indice de cultură ridicat.

Numărul relativ mare de debuturi lite
rare corespunde evoluției de nivel cultu
ral, dînd seamă, laolaltă cu alte feno
mene ale culturii, de cuprinderea acesteia, 
în vreme ce altitudinea evoluției în cul
tură găsește în valoarea debuturilor un 
mod, desigur între altele, de măsură. 
Totodată, dacă este adevărat că debutu
rile de astăzi sînt o prefigurare a literatu
rii de miine prin chiar destinul lor, ca să 

C-ale îe pește mai buni... f Șalăieș, f 
pește de-ăl grași, / Stă pe masă drăgă
lași... / Să vezi, cîti-o știuculiță / Lunguliță, 
/ Că mi-e albă la peliță, / Bună e cu chi- 
săliță. / Da' cu sare dă lămîie / Tot mai 
bună' o să fie I..." (Aga Bălăceanu).

Haiducii ocupă scena, aș zice avansce
na istorică. Unii au dimensiuni urieșești, 
judecind numai după proporțiile îmbrăcă- 
minții : „Da' tînăru dă moldovean / Și el 
erea mare ceva, / Că-mi avea și el o dulă- 
niță / Dă f'o patru piei dă vacă, / lera 
puse numai p-o spată ; / Mi-avea d-o că
ciulită I Dă doo piei dă urs, / Ne-ndopa- 
tă / nestrășinat' / Pent'că fund nu l-a 
ajuns..." (Tinăr moldovean).

Haiducia e numită într-un loc craiarlic s 
„Mai lasă-te, mă, dă craiarlîc / C-o să 
mori la balamuc" (Petrică cel frumos).

Craii erau în vechime toți cei în afară 
de lege, care făceau neorînduială : zorba, 
zorbalic. Există și o „cavalleria rusticana*  
printre haiduci, care se adresează cu 
„Măi bogate dumneata", pînă în vîrful 
scării sociale : „Măi împărate dumneata*  
și mai jos, de tot : „mă ciobane dumnea
ta*.

Un refren curios, dar foarte frecvent 
este : „catifea și-o viorea*.  Neologismele 
se strecoară în mod firesc : eroii fumează 
țigări și țigarete, se duc în „vizită", se fe
resc de „ispecție", primesc „ordini*,  poartă 
«baston*,  „repară*  paloșe, frecventează 
„frizeri*,  se „ichipă*  (echipează), coleo 
tează, string provizii, fac „comanda", efe. 
Eroii au vise premonitorii, care se împlt- 
nesc și cer dezlegare. Puținele date istorice 
nu rezistă verificării. Barbu Știrbei, care a 
domnit înaintea lui Alex. L Cuza (1859— 
1866), se-ncoronează ba la „șeize'ștrei'ț 
ba la „obzeștrei". Dar ce-are a face !

Să ne bucurăm că pentru noi, românîî, 
Marele Pan n-a murit : el doinește și 
spune cînteee bâtrînești, acum ca și ia 
trecut !

Șerban Cioculescu

zic așa, organic, nu-i mai puțin adevărat 
că, prin varietatea de atitudini și stiluri 
presupusă de numărul lor, debuturile sint 
și o oglindă fidelă a tendințelor și direc
țiilor dominante ale literaturii de azi. în 
această dublă funcțiune, de prefigurare și 
de conservare, stă principala semnificație 
culturală a celor două sute de intervenții 
noi în dialogul imaginar al scrierilor lit®-, 
care din anii 72—76.

Nu am intenția să fac acum un bilanț 
eu caracter demonstrativ în favoarea ideii 
de mai sus, lucrurile țin de evidență^ 
important și, aș zice, caracteristic ani
lor noștri este faptul că numărul mare 
de aspiranți la profesiunea de scriitor este 
urmarea firească a lărgirii orizontului cul
tural al tuturor membrilor societății și « 
umanismului ce stă la baza politicii noas
tre culturale. Marea datorie a celor care 
au debutat sau își pregătesc debutul li
terar este, în condițiile favorabile de care 
dispun, să-și asume cu luciditate și cu un 
necesar sentiment al profesionalității pro
pria situație scriitoricească. Altfel spusj 
vocația literară se cere complinită de res
ponsabilitatea în fața paginii de hîrtie și.’ 
implicit, în' fața finalității gestului literar.' 
Numai astfel, ca să dau un exemplu eu 
valoare pur sugestivă, s-ar putea ajunge In 
întîmplarea cu adevărat fericită ca din 
două sute de scriitori noi să se dovedeas
că a fi scriitori adevărați, firește fiecare 
după puterile lui, dar adevărați în raport 
cu ei înșiși, toți două sute.

Laurențiu Ulici
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FOCȘANI, sculptură de Ion Jalea (Sala Dalles)
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Brăduț Covaliu (Holul Teatrului Notional)

Puterea 
acestui pămînt
Nici griji, nici zvon de glasuri,

nici frunze-aici nu vin 
să-mi risipească tihna din piept, îmbietoare ; 
aici e piatra blîndă, tăișuri nu se-ațin — 
doar valuri după valuri, dantele albe-n soare.

Doar scamele de nouri ce trec spre nehotare, 
făcînd și mai albastru înaltul cer senin ; 
doar marea necuprinsă, cu-adînca ei chemare, 
ce-n pat de limpezi ape mă balansează, lin.

Nici griji, nici zvon de glasuri pînă aici 
n-ajung — 

doar apa și doar cerul, doar liniștea fecundă, 
prin care nici un zgomot nu poate

să pătrundă. 
Nu-i colb să se ridice pe urma mea,

prelung —

ei doar pămînt fierbinte e-n preajmă, 
și mă-nchin 

pămintului acesta căruia-i aparțin.

Letay Lajos
In românește de Dim. RACHIC1

Zeu
în arborii mari
Dimineața. Vuiet albastru și zări. 
Și rîurile trezindu-se aproape de mare 
și munții ca niște voievozi așteptind 
și cetăți aurind soarele. Și clopote 
ca o părere subțire. Și omul intrînd 
în hainele obișnuite, grăbindu-se spre 

împlinire, 
iar de jur-împrejur, tu, înflorind...

Aici sint eu cel dintotdeauna : 
zeu în arborii mari, 
pămîntul în mine, orgă și iarbă, dansează 
și trupul din dealuri și văi 
așteaptă, pașii tăi să-mi mingîie setea.
Iată umerii și brațele și gleznele mele 
înfrunzesc și cîntece din degete-mi susură.

Vino !

Va fi o zi ca toate celelalte : spre seară 
va ploua. Răcoarea mă va pătrunde 
și ierburile trupului meu se vor bucura 
eu semințele întocmindu-se de taină, 
pentru toate vietățile ce mă cutreieră. Apoi 
va fi o mîngîiere lină, tu căutîndu-mă 
și genunchii tăi peste mine plecîndu-se.

O, pămînt ! Rotindu-mă te desenez. Și iată, 
duhul tău în trupul și sufletul meu. Și ea, 
dragostea, cu mine de veghe.
Aici înserările vin din strămoși : ceață 

albastră 
și stelele deasupra : ochii lor sărutindu-ne, 
iar aici pe pămînt, tu, frumusețe, chip 

sculptîndu-te, fericind toate de jur-împrejur...

Radu Cârneci

Romanul nostru si realitățile
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DUPĂ cinci ani. de cind îndrăznețul și clarvăzăto
rul Program ideologic al Partidului a fost pus 
in practică, putem constata pe toate tărimurile 
vieții obștești evidentul său efect salutar. Dată fiind 

complexitatea problemelor formării și întăririi conștiin
ței socialiste, nu e ușor de arătat ceea ce s-a realizat 
In atitea domenii intercondiționate și, totuși, foarte 
diferite.

Dacă m-aș opri numai la creația literară și Încă 
mi-ar trebui mult spațiu spre a atinge măcar princi
palele ei aspecte ; cer prin urmare îngăduința să relev 
aici doar unul : al romanului inspirat nemijlocit din 
realitățile construcției socialiste.

S-a vorbit, nu fără temei în critică, de un ..moment al 
romanului". De la Marele singuratic la Galeria cu viță 
sălbatică au apărut in anii din urmă numeroase opere 
epice care atacă direct problematica existenței noastre 
contemporane. Sigur, valoarea lor e inegală și nici răs
punsurile pe care Ie aduc întrebărilor mari ale vieții 
prezente nu sint întotdeauna satisfăcătoare. Oricum 
ir.să, în ultimii ani au ieșit mai multe romane intere
sante ca înainte și meritul major al unei părți însem
nate dintre ele este de a trata teme așa numite „di
ficile" infațișind lumea noastră cu ..luminile și um
brele ei" — cum recomanda tovarășul Ceaușescu. Toate 
acestea n-ar fi fost posibile, fără instaurarea clima
tului ideologic amintit ; caracterul lui favorabil creației 
literare angajate carc-și are rădăcinile intr-o expe
riență social-istorică trăită și asumată cu serioasă răs
pundere civică iese pregnant la iveală. Am putea 
adăuga îndată o altă observație in aceeași ordine de 
gin di re.

PRINCIPALELE reușite ale romanului nostru ac
tual vin de pe calea largă a realismului. Merită 
subliniat faptul că reinflorirea acestei vechi și 
mari tradiții epice românești pare să aibă acum loc 

printr-un proces de autoconvingere artistică intimă și 
profundă. După ce au fost, o scurtă vreme, fie trau
matizați de eșecurile realismului, sub efectul alterărilor 
lui scolastice compromițătoare, fie atrași de sclipirile 
înșelătoare ale puzderiei modelor „experimentaliste", 
romancierii cu o autentică vocație s-au convins că arta 
lor poate să-și găsească împlinirea dorită mai curind 
prin reconstituirea lumii înconjurătoare și lăuntrice, 
așa cum este ea. Fără observarea atentă și pătrunză
toare a vieții nu e posibilă nici o vastă construcție 
epică, in stare să se țină pe picioare. Acolo unde lip
sesc oamenii adevărați. comportările lor caracteristice, 
ambianța unei realități bine definite, amănuntele exacte 
care dau sentimentul concretului. înțelegerea interde- 
terminărilor sociale și psihice, dinamica istoriei, totul 
se risipește, devine inconsistent, fantomatic și — în 
ultimă instanță — teribil de plicticos. O paradă de fraze 
debitate fără răsuflare, o amețeală cu abstracții goale, 
sortite să nu însuflețească nimic îndărătul lor, o beție 
intelectuală, iar, la sfirșit, trezirea buimacă din ea și 
senzația unui gust leșietic in gură. Procesul acesta 
de revenire a romanului la marea tradiție realistă se 
petrece azi pe plan mondial. în ciuda furiei „scriitu
rilor" și ..artelor combinatorii de cuvinte", operele 
epice care se impun mereu mai stăruitor peste tot tră
dează o atare direcție viguros afirmată. In Italia, ro
mancierul la ordinea zilei e Leonardo Sascia, autorul 
Dispariției lui Majorama, povestea adevărată a savan
tului coleg cu Fermi și amic cu Heisenberg, omul in
trat in anonimatul absolut, spre a nu fabrica bomba 
atomică în Statele Unite, mult discutatul și foarte ci
titul volum Ce căutăm in Vietnam ? de Norman Mailer 
încearcă să explice niște fapte politice cu consecințe 
mondiale, prin însuși stilul existenței zilnice a ame
ricanului mijlociu. Ultima carte de mare ecou a lui 
Heinrich Boli. Onoarea pierdută a Katarinei Blum, e 
iarăși un îndrăzneț roman realist, care dezvăluie ma
nipularea adevărului prin mijloacele marii prese ca
pitaliste. Am putea înmulți exemplele, apelînd la alte 
literaturi. Nu vom obține alte concluzii. Orientarea ho- 
tărită spre realism a romanului nostru de actualitate 
e sincronă cu însăși mișcarea epicii pe plan interna
țional. Prozatorii români sint azi intr-adevăr „mo
derni", ocupîndu-se de ceea ce se intimplă în jurul 
lor și nu executînd copii după Alain Robbe GriUet sau 
Philippe Sollers. Justețea opțiunii o Confirmă publi
cul. Niciodată, la noi, preferințele lui nu au luat for
me mai categorice. Romanele realiste de actualitate, cu 
o problematică scoasă din experiența dramatică a ma
selor, se epuizează cum apar : Delirul ne-a oferit un 
exemplu fără precedent în cîteva zile, romanul Incog
nito a dispărut complet de pe piață. în zadar veți cău
ta Vinătoarea regală de D. R. Popescu, Caloianul de 
Ion Lăncrănjan sau Galeria cu viță sălbatică de Con
stantin Țoiu.

Instinctul publicului se îndreaptă fără greș către un 
realism de substanță și nu de formă. Această pătrun
dere în viața adevărată, neînfrumusețată, și de inte
res public, e iarăși o cucerire prețioasă a epicii noastre 
contemporane. De fapt asistăm la o înțelegere mai 
exactă, mai adîncă și mai cuprinzătoare a însăși natu
rii realismului. Fenomenul are o notă precumpănitor 
practică, prin reflex artistic, adeseori polemic cu abun
dența teoriilor, dovedite prea frecvent unilaterale si 
restringătoare.

înainte de orice cred că a ciștigat o importanță enor
mă senzația autenticității. E o calitate la care a ape
lat și altădată realismul, să ne amintim toate bătăliile 
duse in numele ei de Camil Petrescu prin anii '30. Dar 
atunci teoriile copleșeau instinctul creator propriu-zis. 
Acum, tendința bunelor noastre romane realiste este 
de a o rupe definitiv cu o lume fabricată, izbitoare su
părător prin falsitatea cadrului ei social moral, ilus
trație la cîteva teze teoretice abstracte. Exemplul cel 
mai convingător l-a dat Marin Preda în volumul doi 
din Morome'ții, Nimic nu mai e acolo „aranjat", „ela
borat", raportabil la vreun „clișeu". O lume vie, com
plicată, surprinzătoare prin reacțiile adesea neaștep
tate, colcăie' în carte. Orice detaliu mustește de expe
riență trăită nemijlocit. Mutațiile pe care Ie suferă 
universul rural sint reperabile pînă și in limbaj. Mo- 
romeții (II) a așternut o piatră grea de mormint asu
pra unei întregi literaturi fabricate după o rețetă fali
mentară. I-am reproșat lui N. Breban generalizarea fi
losofică inconsistentă și cam pretențioasă, extrapola
rea abuzivă dată experienței eroului său din îngerul 
de gips în direcția umanității întregi. Dar aș comite 
o injustiție față de autor, nerecunoscînd concretețea 
halucinantă a anumitor medii sociale prin care roma
nul ne poartă, densitatea observației psihologice adinei, 
obținute prin răscolirea cotloanelor celor mai ascunse 
•le existenței individuale.

Cărți fără o deosebită strălucire, ca Ore de diminea
ță a lui Platon Pardău sau Navetiștii lui N. Țic se sal
vează din mediocritate prin senzația autenticității. 
Ceva viu, adevărat, raportabil îndată la experiența 
directă a cititorului, pulsează în ele și rețin atenția. 
Chiar cind autorul împrumută prea multe tehnici na
rative din noul roman și ajunge să ne obosească prin 
excesul „tururilor de forță", ba trage și către „realis
mul magic", după modelul sudamericanilor Ernesto 
Sabato, Julib Cortazar sau Garcia Mărquez, tot auten
ticitatea îi dă adevărata forță. Cit farmec incontesta
bil degajă romanul Lumea în două zile de foarte ta
lentatul G. Bălăiță se datorește descripțiilor cuceri
toare prin simțul colectării detaliilor sugestive și umo
rul secret al notației riguros exacte.

Dacă mi-a plăcut atita Galeria cu viță sălbatică de 
Constantin Țoiu este și pentru că se situează tot tim
pul la un apreciabil nivel intelectual. Să fim înțeleși : 
nu e vorba de umplut neapărat romanele cu persona
je dispuse necontenit a „filosofii", ci ne referim la ori
zontul ideatic pe care-1 îmbrățișează efectiv gîndirea 
autorului. Cit a adîncit observațiile făcute ? Spre ce 
înțelesuri superioare ale vieții împinge desfășurarea 
epică și efectele dramatice, comice, tragice ori gro
tești ? Că stăruie în lumea noastră literară o anumită 
rezistență la reflecția asupra „faptelor", o vădește soar
ta cărții lui Al. Ivasiuc, Iluminări. După opinia mea, 
romanul e extrem de interesant, foarte pătrunzător in 
surprinderea formelor prin care sînt mimate „crizele" 
morale și se ocolesc măsurile serioase, chemate să cro
iască drum spiritului nou în universul cercetării ști
ințifice. Dacă-și păstra pînă la capăt ironia ascuțită 
intelectuală ar fi fost, poate, cartea cea mai bună a 
autorului și o reușită deplină. Semnificativ mi se pare 
că i s-a reproșat exact invitația permanentă spre 
reflecție, acuzată ca „eseistică". Dar, curios, persona
jele cele mai convingătoare ale romancierului prind 
relief abia în planul acesta, unde urmărim mișeîn- 
du-se gîndirea lor, dintr-un unghi fin caricatural. Ilu
minări e net superioară ca interes și profunzime, vo
lumului Apa, care a avut o recepție critică mult mai 
favorabilă. Despre excelentul roman al lui Theodor 
Mazilu, tntr-o casă străină, aproape că nici nu s-a 
vorbit. Să fie oare păcatul său de neiertat iarăși spi
ritul reflexiv crud cu care demontează ,Jiiosofia“ exis
tenței unora dintre eroii prezentați î

REALISMUL romanului nostru de actualitate își 
afirmă vigoarea printr-o infuziune decisă a so- 
cial-politicului în substanța lui. Ca să fie bine 
înțeleasă, reclamă, cred, o precizare. Am repetat cu 

toții de nenumărate ori că orice operă literară are. 
vrînd-nevrind, un caracter soeial-politic. Dar această 
remarcă incontestabilă n-ar trebui să ne scutească a
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uita un lucru important. Dincolo de ea. social-politicul 
este o dimensiune proprie, bine definită a vieții și a 
o aduce efectiv în centrul atenției literare înseamnă 
o anumită preferință în materia observației. Realis
mul bunelor romane de actualitate constă și într-o a- 
semenea orientare curajoasă. In lumea noastră, desti
nele omenești sînt mai solidare ca oricînd. Zadarnică 
se vădește închipuirea oricui că și-ar putea cultiva 
singur și liniștit grădina, prmtr-o retragere ă la Can
dide. Violența istoriei îl ajunge oriunde și, dacă e un 
om adevărat, sfirșește prin a reveni iar în focul bă
tăliei pentru schimbarea vieții. E ceea ce a reușit să 
arate cu o rară pătrundere Marin Preda, prin urmașul 
Moromeților, Niculaie, fostul și redevenitul activist de 
partid din Marele singuratic. O trăsătură originală a 
tatălui, reevocat în citeva pagini antologice, apare 
transmisă fiului, sub o formă inedită, corespunzătoare 
vremurilor noi. Vom descoperi și în alte romane de 
actualitate, într-o măsură firește diferită, interesul pe 
care-1 conferă subiectelor tratate conexarea lor strînsă 
cu factorul social-politic. Două moduri de a înțelege 
construirea socialismului îi opun tragic pe eroii lui Al. 
Simion în Anotimpul posibil. Ce rol joacă istoria în 
împlinirea unei vieți se întreabă cu inteligență și gra
vitate Grăuntele de griu cind cade pe pămint al ace
luiași ? Problemele complicate ale conducerii, implicit 
inseși formele sub care se concretizează democrația so
cialistă în inima unei- uzine, sînt scoase la lumină de 
Catedrala lui Virgil Duda. Dimensiunea social-politicu- 
lui a înviorat sensibil și analiza psihologică. Disecția 
sufletească minuțioasă privește în multe din romanele 
citate, și în altele, realitatea înconjurătoare și proce
sele presupuse de construirea multilaterală a socialis
mului. E firesc să asistăm și la nașterea unei forme 
noi de sondaj psihologic cu prelungiri în lumea nouă 
din jur. Transformarea calitativă a existenței nu poate 
avea loc — ne dăm astăzi limpede seama — fără adîncl 
și decisive prefaceri interioare, implicînd complexe 
procese de conștiință. Iată încă un teritoriu inedit, des
chis de dimensiunea social-politică explorării scriitori
cești a sufletului uman.

In sfîrșit, realismul și-a vădit rodnicia pe tărîmul 
romanului nostru consacrat vieții contemporane și prin 
curajul dezvăluirii unor denaturări ale idealurilor so
cialismului in practica muncii politice. O astfel de ca
litate îndeosebi situează Vinătoarea regală a lui D. R. 
Popescu printre cele mai zguduitoare și originale cărți 
publicate la noi în ultimii cinci ani. Eroul romanului, 
procurorul Tică Dunărințu, căutind să afle împrejurările 
dispariției tatălui său, ridică mereu alte pieliți înșe
lătoare ale realității. Datorită însuși obiectului său 
special, romanul capătă o structură aparte, acțiunea 
lui principală rămînînd subterană și închegîndu-se pe 
măsura demersului unei „anchete", din mărturii frag
mentare și complimentare sau întîmplări aparent fără 
legătură, dar asociate fatal, datorită cercetării.

Pe o confruntare a acelorași întîmplări dureroase 
filtrate prin optici opuse e construită și cartea lui 
Augustin Buzura, Fețele tăcerii. încă o dată întilnim 
efortul lăudabil, chiar dacă nu consecvent, de a arăta 
și „cealaltă față a lunii", evitind simplificările, lumi- 
nînd și drama insului ajuns a-și justifica încălcările 
omeniei și actele abuzive printr-o greșit înțeleasă de
voțiune pentru cauza proletariatului. O analoagă ne
voie de a refuza neadevărul, lașitatea, poftele anima
lice brutale, urile josnice ascunse cîteodată îndărătul 
principiilor mari, organizează romanul lui Ion Lăn- 
crănjan, Caloianul, ca pe un lung și aspru dialog inte
rior al eroului principal cu propria lui conștiință mus
trătoare. Oricite rezerve ar trezi aici reacțiile oarecum 
stereotipe ale personajului și explicațiile date practici
lor dogmatice nu i se poate nega cărții patosul jus
tițiar și dramatismul ei uman, autentic. Și alte roma
ne bune, pe care le-am amintit, sînt străbătute de un 
apreciabil spirit critic. A fi „ajutoare de nădejde" ale 
Partidului înseamnă a nu ne mulțumi să repetăm lu
crurile știute, ci a ridica probleme reale, acolo unde 
apar ele. contribuind astfel Ia rezolvarea lor. înșirînd 
numai considerații măgulitoare, poți să-ți faci viața 
ușoară. Dar „ajutoarele de nădejde" sînt chemate să 
pună umărul la greu, să nu închidă ochii în fața lip
surilor.

REALISMUL adevărat și consecvent presupune 
aceasta. Lui îi e necesar ca aerul — am convin
gerea profundă —, spiritul critic. Forța realismu
lui — e iarăși credința mea — a stat totdeauna, de-a 

lungul glorioasei sale istorii, în confruntarea reprezen
tărilor omenești despre viață și lume cu experiența so
cială practică. De aceea e intim legat de o concepție 
materialistă șî presupune neapărat o mișcare dialec

tică a gîndirii artistice. Realismul e ostil fundamental 
idealismului literaturii idilice și ilustrative ; sîntem 
datori să spulberăm ideea, acreditată de dușmanii lui, 
că el generează o asemenea producție inconsistentă. 
Parcurgînd o parte din romanele publicate încă și azi 
ești înclinat mereu să te întrebi iritat : unde se pe
trec toate acestea ? în ce Schlaraffenland. sau lume 
născocită, a cărei existență experiența cititorului o in
firmă izbitor ? E exact diferența între lucrurile consta
tate practic de Don Quijote și universul mirific al ro
manelor cavalerești.

Trebuie însă și aici să precizăm răspicat un lucru. 
Spiritul critic al realismului nu este unilateral și de
formant. El tinde către o obiectivitate superioară, care 
aparține Însăși istoriei, progresului gîndirii și practi
cii sociale omenești. Nu altceva înseamnă a arăta 
„ambele fețe ale lunii". Spun aceasta pentru că unii 
au tentația să inverseze vechile scheme, ca să dea o 
aparentă, dar în realitate falsă, forță critică scrisului 
lor. Clișeul rămîne clișeu, chiar dacă e întors pe par
tea cealaltă. înseamnă a cădea iar în altă simplificare 
schematică, nerealistă, a trece cu vederea că oamenii 
muncii — sub conducerea comuniștilor — au schimbat 
fața României, au ridicat noile orașe și giganți indus
triali moderni, au modernizat agricultura, au deschis 
mii și mii de școli și porțile culturii marilor mase, au 
creat o nouă intelectualitate ieșită din mijlocul lor.

Poate exista o Imagine adevărată a vieții noastre, 
chiar cînd înfățișează aspectele ei criticabile, fără a- 
ceastă dimensiune ? Nu pledez pentru un dozaj arti
ficial și farmaceutic între „lumini" și „umbre". Nici 
nu cred că finalurile fericite sînt obligatorii, în virtu
tea sensului dinamicii generale sociale. O situație, un 
destin pot rămîne integral tragice. Acolo unde mișca
rea generală confirmă victoria noului, nu e deloc ex
clus ca insul să cadă victimă vechiului. Legea — știm
— își croiește drum prin înlănțuirea întimplărilor. Pen
tru literatură, totuși, cazul individual are o altă în
semnătate decît în știință. Noi ne ocupăm de viața 
omului și acesta are o singură existență. Important 
e iarăși aici să fim lucizi și, afirmind importanța des
tinului individual, să nu pierdem din vedere conexiu
nea lui cu lumea înconjurătoare și să extrapolăm e- 
ventualul eșec tragic pină la cuprinderea umanității 
întregi.

Realismului consecvent îi sînt străine atît blazarea, cît 
și disperarea nihilista, tocmai fiindcă e lucid și gă
sește in lumea noastră socialistă confirmarea încrede
rii pe care o acordă el forțelor cunoașterii și progre
sului. Evitarea căderii în unilateralitatea simplificatoare 
o garantează poziția ideologică fermă, comunistă. A 
păstra o atitudine consecvent revoluționară, a rămîne 
fidel ideilor înaintate, înseamnă a-ți asigura orizon
tul cel mai cuprinzător pentru înțelegerea și judeca
rea dreaptă a faptelor întâmplate. N-aș vrea ca remar
cile mele să capete o interpretare exclusivistă. Afir- 
mindu-mi preferința pentru orientarea realistă a ro
manului, nu înțeleg să neg posibilitățile dezvoltării a- 
cestuia și sub alte Ipostaze, cită vreme prilejuiesc ex
primarea unui mesaj artistic Înalt, compatibil cu idea
lurile umanismului socialist Șansele superioare de 
succes, drumul mai direct către marele public și spo
rirea, astfel, a acțiunii lui formative în chip efectiv,
— sînt avantaje pe care un gen prin excelență popu
lar trebuie să le aprecieze. De altfel, realismul con
temporan, de substanță și nu de formă, e deschis ino
vațiilor.

Posibilitatea lui de înnoire expresivă rămîne practic 
totdeauna neistovită. Condiția reușitei este să fie ceru
tă cu necesitate. Nicăieri altundeva, ca pe terenul ro
manului realist, artificialul, gratuitatea nu sar in ochi 
atît de țipător. încă o dată experiența literară confir
mă îndemnul lansat de Partid. Sursa principală a ori
ginalității romanului nostru se află în explorarea zo
nelor celor mal fierbinți ale realității Înconjurătoare. 
Cu cît vom ști să descoperim principalul nerv al vie
ții contemporane și să mergem pe firul lui, avem șan
sa să spunem lucruri neauzite încă. Revelațiile reali
tății, sondată in profunzimea ei semnificativă pentru 
lumea și timpul nostru, sparg expresiile învechite și 
reclamă neapărat altele inedite. Originalitatea e, pină 
la urmă, o chestiune de substanță.

Ov. S. Crohmălniceanu

In tot ce spui
Simplicitatea unui gest. Privirea 
sau poate sufletul acesta dus 
prin țară să-ntilnească amintirea 
și viitorul cel fără de-apus.

Bat inimile toate in țarină, 
in foc, in ape și-n văzduh, frumos 
cu peregrinul care se ingînă 
din sănătatea mersului pe jos.

O ! cite drumuri am tăiat cu calmă 
răbdare peste-al țării necuprins. 
Nu am atitea linii scrise-n palmă. 
Sint ca poetul de luceferi nins

prin spații mioritice primare 
și așezate-n noul lor tipar 
la zodii comuniste, tutelare 
cu litere de-azur pe-abecedar.

Străvechea mea visare apocrifă 
se mută-n ipostaze de-nnoiri 
și ca un imn deschide perspectivă 
prin zilele mirese și-anii miri.

Imbucură-te țară românească 
suflată-n aur ca un hronic nou, 
partidul a știut să-ți dăruiască 
in tot ce spui, menire și ecou.

Simplicitatea unui gest. Privirea 
sau poate acest suflet readus >
din țară, înlăuntru cu-amintirea 
și viitorul cel fără apus.

Al. AndrițoiuV________ _____>

Asemeni
Luceafărului
Țară de cîntec, țară de dor,
Numele tău coborînd din baladă, 
Urcă spre-un pisc viitor, 
Spre-o luminoasă cascadă.

Din Retezat în Paring,
Un tinăr Luceafăr plutește pe ape. 
Torentele sîngelui nostru se string 
în stema din inimi aproape...

Și cerul Carpaților, de ametist, 
Iscă-n privirile noastre un astru ; 
Urcăm, urcăm spre-un pisc comunist 
In ritmuri de roșu, de galben și-albastru.

Țară de cîntec, țară de dor,
Ca o baladă, nemuritoare,
Prin tine rămin peste spații stelare 
Asemeni Luceafărului — nemuritor.

Negoiță Irimie

J



De la formarea de către Bure- 
bista, in secolul I înaintea erei 
noastre, a statului dacic centrali
zat, de la epoca înfloritoarei socie
tăți dacice a lui Decebal, și apoi 
de-a lungul a două milenii de e- 
xistență, pînă în ziua de azi, po
porul nostru a trebuit să ducă lup
te grele pentru a-și constitui și a- 
păra ființa proprie, entitatea na
țională. Contactele cu marile civi
lizații antice, războaiele duse incă 
din cele mai vechi timpuri împo
triva năvălitorilor — îndeosebi îm
potriva imperiului roman - cuce
rirea Daciei de către romani și 
conviețuirea îndelungată a dacilor 
și romanilor pe acest teritoriu au 
pus o amprentă puternică pe ca
racterul și fizionomia morală a po
porului nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea Ia Congresul educației 
politice și culturii socialiste)

LA 12 MAI 113, la Roma, 
în Forum Troiani, se inaugu
rează Columna — și astăzi 
neclintită — închinată celor 
două campanii dacice purta
te de împăratul roman, 
înălțată in amintirea vic

toriilor repurtate de armatele romane asupra dacilor
— în vara anului 106 — așadar exact acum 1870 de ani I 
Dată fundamentală : constituirea DACIEI ROMANE.

La loc de cinste, in Lapidariul Muzeului de Istorie al 
Republicii Socialiste România, se află mulaje - realizate 
în ciment armat - expuse independent, după scenele 
consemnate în cronica de piatră care-și are esența epică 
}i artistică in eroismul celor două popoare.

DESCRIERE : marmoră albă • înălțimea (fără statuie) 
39,83 m. • soclul paralelipipedic - 5,37 m. • tamburii 
(doi) alcătuind suportul statuii (împreună) — 4,66 m. • 
diametrul la bază - 3,83 m. • diametrul la vîrf - 3,66 m. 
(se obține astfel iluzia optică a unei coloane perfect 
drepte) • fusul propriu-zis al coloanei — 26,62 m. • banda 
sculptată — aproximativ 200 m. (lățimea panglicii de relief 
crește treptat, in lățime, pentru a râmine vizibilă și apa
rent egală cu partea ei inferioară) • spire - 23 sau 24 
(depinde de punctul din care le numeri) o episoade — 
124 (policrome, cel puțin in antichitate) • figuri — peste 
2 500 • statuia din virful coloanei — prăbușită in Evul 
Mediu (îl reprezenta pe impăratul Troian) in condițiuni 
rămase necunoscute, înlocuită in secolul al XVII-lea prin 
statuia apostolului Petru • in soclu (anul 117 e.n.) depusă 
urna de aur cu cenușa împăratului...

Construcția Columnei a fost încredințată lui Apolodor 
din Damasc (grec născut in Siria, aduce la Roma ele
mentele arhitectonice orientale, infuzind cu ele tradiția 
arhitectonică romană). Munca durează cițiva ani și, pro
babil, lucrează aici mai multe grupuri de sculptori, pen
tru a oglindi trainic, in marmoră, forța Imperiului, ge
niu] militar al lui Troian, cu alte cuvinte pentru a „vorbi**  
posterității. Drept fir călăuzitor - epic și implicit politic
— slujește, pe semne, chiar Comentariile împăratului asu
pra propriilor sale campanii. Căci sculptorii coloanei „au 
vrut să imortalizeze : efortul trupelor traiane de a cuceri 
o țară ce avea să devină în cursul veacurilor un bastion 
Ol romanității în sud-estul european, dar și vitejeasca re
zistență a poporului dac, iubitor de libertate și gata să-și 
dea viața pentru ea [...] învinși, dacii au știut să-i pre
facă pe învingători in statornici locuitori ai acestor me
leaguri ; daco-romanii au înfruntat vitregiile secolelor de 
după retragerea aurelianâ și evoluția lor istorică a dat 
naștere poporului român și limbii române. Columna lui 
Troian e un monument al trecutului nostru și imaginile ei 
nu pot lipsi dintr-o adevărată și deplină «viziune a aces
tui trecut»” (C. Daicovic'ru — H. Daicovicîu). in succinta 
prezentare de imagini, pe care o facem, atragem atenția 
și asupra vizibilei admirații și a compasiunii cu care ar
tiștii tratează figurile dacilor, impuși sensibilității lor prin 
demnitatea inegalabilă cu care au luptat pentru libertate.

Acum, după 1870 de ani de la momentul in care Traian 
S-a decis să prefacă Dacia in provincie romană, întrebîit- 
du -ne, odată cu V. Pârvan, asupra motivelor care l-au 
determinat să ia o asemenea hotărire, răspundem cu cu
vintele reputatului istoric : „Mai intii Dacia era un mare 
regat cu bază etnică perfect omogenă, cu tradiții istorice 
Seculare, cu structură socială și economică bine definită, 
cu o cultură inaintată de forme mai intii influențate de 
către civilizația celtică, apoi, timp de aproape două 
veacuri înainte de Traian, de către civilizația romană. Aci 
nu era vorba, ca in Dalmația, in Thracia, in Pannonia ori 
în Moesia, pur și simplu de un oarecare număr de triburi 
barbare cu o populație mai mult ori mai puțin numeroasă 
locuind un teritoriu destul de întins, totuși lipsite de soli
daritate politică și națională între ele, ci de o națiune 
conștientă de ea însăși". O NAȚIUNE CONȘTIENTĂ DE 
£A ÎNSĂȘI I

Un reportaj de pe Columnă de
MIHAI STOIAN

Fotografii de
ION MICLEA

■ DOUA poduri de vase leagă malurile Dunării. Armata 
romană înaintează. Podul principal atinge malul sting 

la Lederata (întreruperea lui sugerează o oprire pe insula 
Ostrova, exact în fața orașului din care s-a dat semnalul 
de pornire — fortăreața romană de pe malul drept, Vi- 
minacium, astăzi Kostolac în R.S.F. Iugoslavia). Un detaliu 
sugestiv : după purtătorii stindardelor sînt cei care duc 
acvilele — aquiliferii, dar unul dintre ei poartă, pare-se, doar 
suportul acvilei lui Cornelius Fuscus, pierdută de acesta 
in războiul din anul 87 e.n. (stindardul legiunii a V-a 
Alaudae — avea să fie regăsit într-o cetate dacică). 
„După ce stătu citva timp la Roma, Traian făcu o ex
pediție împotriva dacilor, gîndindu-se la ceea ce făcuseră 
ei, supărat pentru banii pe care ei ii luau in fiecare an 
și văzind că puterile și trufia lor cresc" (Dio Cassius). 
Căci și mai înainte, Troian își încheia orice decizie cu cu
vintele : „așa precum voi preface eu Dacia în provjncie 
romană". Traian părăsește Roma la 25 martie 101 e.n. (de 
reamintit: martie este începutul anului roman — 1 martie 
fiind prima zi a anului, lună închinată zeului războiului, 
Marte.

rag ÎNAINTAREA armatei romane continuă. Pe parcurs 
„...i s-a adus [lui Traian] o ciupercă mare pe care 

scria cu litere latine că ceildTți aliați și burii sfătuiesc pe 
Troian să se întoarcă înapoi și să facă pace” (Dio Cas
sius). Se presupune că scena figurează pe Columnă : dis
cul poros legat de șaua calului — de pe care a alunecat 
trimisul — fiind chiar iasca (mare) în care s-a încrustat 
mesajul. Fomes fomentarius— iasca — stă prinsă pe 
trunchiul fagilor care — știm — alcătuiesc păduri întinse, 
curate (făgete) sau în amestec cu foioase și rășinoase, la 
dealuri și în etajul montan — oare solul venea chiar 
dinspre „munții cei întăriți cu ziduri" (Dio Cassius) J

ÎNDE berzobim, deindre aixim processimus 
(„De aici am mers la Berzobis, apoi la Aixis") — sin

gura propozițiune rămasă din comentariile lui Troian, in-

LA TEMELIILE EPOPEII N.

tîtulate De bello dacico. Datorită ei s-o schițat, parțial, 
itinerarul (bănățean) al armatei romane : Viminacium 
• insula Ostrova (?) • Lederata — Arcidava (astăzi Vă- 
rădia) • Centum Putei (Surduc) • Berzobis (Jidovin) • Ai- 
zizis (Fîrliug) • prim obiectiv : Tibiscum (Jupa, lingă Ca
ransebeș) ... Din mers, invadatorul își consolidează pozi
țiile dobîndite, construind numaidecît castre — latinește 
castrum, întrebuințat de obicei la plural : castra — lagăr 
roman fortificat servind ca adăpost pentru o trupă impar^ 
tantă (V. Pârvan). Probă indubitabilă a hotărîrii lui Traion» 
de a ocupa temeinic, definitiv, Dacia. Deloc întîmplător 
se află, în cadrul trupelor, și ingineri geniști, ca de pilda| 
„gromaticus“-ul Balbus, care scrie : „Dar după ce noi asi 
pășit pe pămîntul dușmanilor, pe dată, Celsus [prieten și 
coleg de profesiune cu autorul, căruia îi și dedică lucrarea 
din care cităm], operațiunile militare ale împăratului nos
tru au început să solicite știința măsurătorilor. Pe o anu
mită porțiune determinată a drumului trase două drepte, 
regulate, cu ajutorul cărora să se înalțe masa uriașă a în- 
tăriturilor (necesare) pentru apărarea comunicațiilor ; da
torită invenției tale, folosirea instrumentului de măsurat a 
permis trasarea acestor linii pentru fiecare sector al forti
ficațiilor în parte. Iar în ceea ce privește planul podurilor, 
chiar dacă dușmanul ar fi vrut să ne hărțuiască, noi pu
team indica lățimea cursurilor de apă de pe malul nostru. 
Știința divină a numerelor ne-a arătat cum să cunoaștem 
înălțimea munților care trebuiau apoi cuceriți".

■ ANUL 101 e.n. Vara tîrziu. Armata romană potru-de 1 
în defileul Porților de Fier ale Transilvaniei, in vara 

aceasta se împlinesc 1875 de ani de la singeroasa bătă
lie desfășurată la Tapae. Troian „văzu pe mulți dintre ai 
săi și ucise pe mulți dușmani ; și fiindcă nu moi avea cu 
ce lega rănile, se zice că el nu cruță nici veșmîntul său 
și-l tăie ca să facă din el feși, iar soldaților morți în luptă 
porunci să li se ridice un altar [sub care să fie îngropați] 
și să li se facă în fiecare an sacrificii funebre" (Dio Cas
sius). Sub nimbul mantalei, din înaltul cerului, lup(p)iter 
(Optimus Maximus — „cel mai bun și cel mai mare") 
combate alături de romani (fiind, de altfel, ocrotitorul ro
manilor și al Romei în special), el, stăpînul zeilor și al oa
menilor. Dar pe Columnă — după cum observă H. Daico- 
viciu — nu apare nici un soldat roman rănit sau mort (de 
altminteri, în cele 155 de scene sculptate, într-una singyjs 
se văd soldați romani răniți — și aceștia auxiliari, nu din 
legiuni ; ceea ce sugerează estomparea, uneori, a adevă
rului strict istoric, în favoarea ilustrării viziunii oficiale asu
pra evenimentelor consumate ; ca de pildă și declanșarea 
ostilităților în viitorul război — 105—106 e.n. — de către 
daci, fapt care nu apare nicăieri în texte).

CONSECINȚA bătăliei de Ia Tapae : „El [Troian] se 
apucă să se urce chiar pe culmile munților, luînd cu pe

ricole munte după munte și se apropie chiar de scaunul 
domniei dacice, pe cînd Lusius, care atacase din altă pav- 
te, măcelări pe mulți și pe mulți îi prinse de vii [...]. Trq- 
tan puse mina pe munții cei întăriți cu ziduri și găsi in-r 
tr-înșii armele, mașinile de război, captivii și steagurile 
luate mai înainte de la Fuscus [...] Decebal fu gata să se 
mvoiască la toate cele ce i s-ar fi poruncit, nu că avea 
de gînd să se țină de ele, ci ca să mai răsufle puțiH*  
(Dio Cassius). Cornelius Fuscus comandase, cu 15 orw 
înainte, trupele romane de la Dunăre. Revanșa fusese 
luată.



ISOLI de-ai luf Decebal, în tabăra lui Traian, cerînd 
lag ce (?). „Traian trimise [...] pe solii lui Decebal la 
■tTpentru ca și acesta să întărească pacea [oare să 
Lorba despre aceiași comati ? 1 După ce făcu această 
ttură, lăsind o oaste în Sarmizegetuza, iar celelalte 
li ale țării așezîndu-le cu soldați, el se întoarse în Ita- 
ISolii trimiși din partea lui Decebal fură duși în senat 
I, punînd jos armele, împreunară mîinile cum fac prinșii 
război, rostiră cîteva cuvinte, se rugară și astfel înche- 
I pacea și-și luară apoi armele de jos. Traian își săr- 
pri triumful și fu numit Dacicul...' (Dio Cassius). To- 
L prezența soliei alcătuită din comati ridică semne de 
[ebare, căci - este știut - că aceștia nu aveau, de 
k, împuternicirea de a duce autentice tratative de pace; 
Ifi fost vorba de încă unul din nenumăratele șiretlicuri 
Icocite de Decebal, pentru a dobîndi răgazul necesar 
ragerii în munți ? El și nimeni altul „era priceput în ale 
boiului și iscusit la faptă ; știind cînd să năvălească și 
p să se retragă la timp, meșter în a întinde curse, vi- 
k în luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și 
Icăpa cu bine dintr-o înfrîngere ; pentru care lucruri el 
Fost mult timp pentru romani un potrivnic de temut" 
o Cassius).

■ [DECEBAL SE OBLIGA] „să înapoieze toate armele, 
H mașinile și meșterii primiți de la romani, să predea 
kzertorii, să dărîme toate cetățile, să părăsească toate 
Iceririle făcute în afară de propria sa țară, să recunoas- 
L — după formula tradițională — de prieteni și dușmani, 
e prietenii și dușmanii poporului roman și, în sfîrșit, să 
Li mai primească nici un roman, civil sau militar, în slujba 
I’. (Dio Cassius). Restabilirea păcii [toamna anului 102 
In.], fie și în condițiile grele impuse, readuce populația 
pugiată in munți, la vetre. Copiii, animalele domestice 
n convoi sporesc nota de tihnă regăsită după crincene 
cercări. Momentul are o deosebită semnificație în sine, 
k și raportat la scenele Columnei care vor marca sfîrșitul 
eluilalt război dacic (105—106 e.n.).

M 4 IUNIE 105 e.n. : împăratul Traian părăsește Roma.
Apoi, din portul Brundisium, corabia pe care se îm

barcă traversează Marea Adriatică. De ce ? Pentru că : 
LB [Decebal] nu se înduplecă a preda armele și pe sine 
hsuși : el strîngea în văzul tuturor oșteni și îndemna la 
kczcoi pe vecini, spunîndu-le că, dacă-I vor părăsi pe dîrr- 
bnf $> ei se vor primejdui; că mai sigur și mai ușor își vor 
păstra libertatea luptînd împreună cu el, înainte de a da 
nenorocirea, și că de-i vor lăsa pe daci să piară, mai tîr- 
Izr- nemaiavînd aliați, vor păți-o și ei" (Dio Cassius). De 
l«nde se trage concluzia — arată H. Daicoviciu — că, mai 
pună decit așteptarea pasivă, încălcarea de către Decebal 
a condițiilor păcii din anul 102 era, totuși, un act despe
rat, Corabia acostează în Moesia — este o navă lungă, 
it un singur rînd de rame, deși romanii construiau și 
bireme sau trireme, toate cu sclavi la rame, ritmic bicîuîți.

■ TRAIAN debarcă — însoțit de ostași — într-un oraș 
în care săvîrșește un sacrificiu (ilustratio). Dar chiar 

înainte de-a păși pe malul dacic, împăratul avea să cu
noască inepuizabila ingeniozitate a regelui dac :

• „cu vicleșugul și cu înșelăciunea, el era cit pe-aci să-l 
ucidă pe Traian. La acesta se putea ajunge ușor și altă 
dată ; atunci însă, din pricina trebuințelor războiului, el 
primea pe cel ce voia să vorbească cu el fără a alege. 
Decebal trimise deci în Moesia niște fugari ca să-l omoa
re, dar aceștia n-o putură face : unul dintre ei, fiind bă
nuit, fu prins și, dat chinurilor, mărturisi tot planul urzit de 
dînsul" (Dio Cassius) ;

• „Decebal, momindu-l pe Longinus, comandant de oas
te, care se dovedise de temut în războaie, și înduplecîn- 
du-l să vină la o întîlnire sub cuvînt că va face tot ce i se 
va porunci, puse mina pe el și-l întrebă în fața obștii ce 
planuri are Traian : și fiindcă acela nu voi să spună nimic, 
îi puse sub pază neferecată și, trimițînd un sol la Traian, 
ceru ca acesta să-i lase țara pînă la Istru și să-i întoarcă 
banii' pe care-i cheltuise cu războiul : numai așa îi va da 
drumul lui Longinus ! [...] Longinus, câpătînd otravă prin mij
locul unui libert, pentru ca Decebal să nu bănuiască deloc 
ceea ce avea să fie și să nu-i facă paza mai grea, ii pro
mise că-l va împăca cu Traian ; apoi, scriind o epistolă 
ce cuprindea o rugăminte, o dete libertului ca s-o ducă 
lui Traian, pentru ca să fie fără grijă. Și astfel, libertul 
plecînd, peste noapte Longinus bău otrava și muri". (Dio 
Cassius).

H MARȘUL armatei romane începe. Stratagemele lui
Decebal au eșuat. Rămîne posibilă doar confruntarea 

armată. Dar Traian poartă acest război „mai mult cu pază 
decît cu înfocare" (Dio Cassius). Afirmația surprinde, de 
vreme ce — limpede — Decebal încercase să-l implice 
pe Traian și direct afectiv, mai întîi prin tentativa de asa
sinat, apoi prin uciderea lui Longinus. Spiritul strict, rigoa
rea conducătorului de oști, înving : Traian, decis, avan
sează.

■ ALTĂ jertfă adusă zeilor de către Traian, cu prilejul 
inaugurării podului construit de Apolodor din Damasc 

(între anii 103—105 e.n.), în dreptul Drobetei (Turnu Se
verin). „Sînt, în adevăr, și celelalte lucruri ale lui minu
nate, dar acesta e mai presus de celelalte : stîlpi, douăzeci 
la număr, sînt făcuți din piatră cioplită în patru muchii ; 
înălțimea lor e de 150 de picioare [egal cu 44,40 m.], 
fără temelie, iar lățimea de 60 [egal 17,76 m] ; acești 
stîlpi care sînt departe unul de altul cu 170 de picioare 
[egal 50,32 m], sînt împreunați prin arcuri. Cum să nu se 
mire de felul în care ei au fost puși, fiecare, într-un rîu 
cu apă atit de multă și cu atîtea vîrtejuri, într-o albie plină 
de nămol ?" (Dio Cassius). Încă o probă — incontestabilă 
— a planurilor romane, o durabilității ocupației teritoriale 
în Dacia.

■ CONFRUNTARE deznădăjduită. Intr-o scrisoare datind 
de-atunci se vorbește despre „rănile uriașe provocate 

de coasele dacilor" ; așadar luptă pe viață și moarte, dacii 
apărîndu-se cu tot ce le cade în mînă. Armata romană 
înaintează totuși, lent dar sistematic, atinge punctul-cheie 
Sarmizegetuza și-l string într-un cerc de fier. Primul asalt 
începe I Este vara anului 106 e.n. (1870 de ani se împlinesc 
in vara aceasta, a anului 1976).

PRIMUL asalt eșuează. Asedierea continuă. Sarmize
getuza trebuie, cu orice preț, cucerită. Romanii taie 

mulți copaci din codrul învecinat și, alături de cetatea 
dacică, paralel cu zidul, înalță o fortificație — agger — 
care să ajungă chiar la nivelul zidului advers, astfel încît 
să-l poată escalada. Abia apoi are loc al doilea asalt, în
cununat de victorie.

ROMANII pătrund in Sarmizegetuza. „Dacii incendiază 
construcțiile din interiorul cetății, pentru ca nimic să 

nu cadă în mîinile romanilor. In realitate, distrugerea sanc
tuarelor dacice de la Sarmizegetuza, constatată arheologic, 
ne face să credem că aici Columna se îndepărtează de 
realitate și că focul a fost pus de romani după cucerirea 
cetății" (C. Daicoviciu — H. Daicoviciu).

■ ÎN SARMIZEGETUZA asediată, luptătorii daci își îm
part, parcimonios, ultimele rezerve de apă ale cetății. 

S-a presupus că, de fapt, ar fi fost vorba despre o sinuci
dere colectivă, cu o licoare otrăvitoare. „Istoricii de astăzi, 
mai lucizi, și întemeiați pe cercetări arheologice riguroase, 
cred că [dimpotrivă] lichidul [era] dătător de viață, era 
opa izvoarelor, păstrată cu grijă în uriașele cisterne secate 
de asediul îndelungat și necruțător" (Radu Fforescu) • 

(Continuare în pagina 14)
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DAR nu toți luptătorii daci capitulează. O parte din 
ei părăsesc cetatea, dorind să înjghebeze o ultimă 

linie de apărare undeva în munții din răsăritul Daciei. „In 
urma unor atacuri concentrice și viguroase asupra capita
lei, Decebal se văzu constrîns să părăsească cetatea pe 
cale de a fi cucerită și să caute scăpare prin fugă, însoțit 
de cițiva oșteni credincioși. Va mai fi nutrit acest viteaz 
conducător al dacilor speranța de a organiza în estul 
Daciei, cu ajutorul vecinilor roxolani și bastami, o nouă 
rezistență ? (...] indreptîndu-se călare, pe plaiul munților, 
spre răsărit, unde mai avea o cetate de piatră pe Valea 
Frumoasei (Sebeșului), la Căpîlna și alta la Tilișca (Sibiu), 
iar, mai departe, în estul Ardealului, mai multe cetățui 
(dacă nu cumva toate acestea căzuseră deja în mîinile 
romanilor), el este urmărit îndeaproape...” (C. Daicoviciu — 
H. Daicoviciu).

B MOMENT SOLEMN, triumfal : nenumărați comati îi 
cer învingătorului Traian pacea ; însă, nu cu umilință, 

ci vor revenirea tihnei pe multîncercatele meleaguri ale 
Daciei. O parte a căpeteniilor armatei dacice, știind c-ar 

fi, desigur, executați, apoi, în temnița Tullianum din Roma, 
dacă s-ar fi predat de vii biruitorilor, preferă otrava [pe 
ruinele faimoasei închisori s-a înălțat la Roma, în anul 
1540, o biserică J această construcție este alcătuită din 
două celule, dintre care una-i chiar închisoarea construită 
de Servius Tullius — 578—535 î.e.n. — a! șaselea rege al 
Romei ; se presupune că. la origine, temnița Tullianum nu 
era decît un mare puț de apă, transformat apoi în închi
soare pentru răufăcători și prizonierii de război condamnați 
la pedeapsa capitală ; în această temniță au fost închiși : 
Vercingetorix, timp de șase ani, pină la execuție, după ce 
participase la triumful lui Cezar, sau Jugurtha, regele Nu- 
midiei, împodobind cortegiul triumfal al biruitorului său 
Marius (anul 104 î.e.n.) — interesant de remarcat faptul 
că dacii erau perfect informați cu privire la soarta rezer
vată — de-a lungul timpului — prizonierilor importanți, 
căzuți în mîinile învingătorilor romani].

■ DACIEI i s-o spus, mai tîrziu, și „California lumei 
vechi*.  „Prada pe care o iau romanii, după cucerirea 

Sarmizegetuzei, este enormă. Numai aur au găsit in va
loare de 556 milioane de lei, valuta dinainte de 15 august 
1916 (după evaluările învățatului francez J. Carcopino). 
Cifra nu trebuie să surprindă. Se știe doar că minele de 
aur din Munții Apuseni erau exploatate din vremuri ime
moriale. Cantitatea de mai sus nu reprezenta decît pro
ducția pe treizeci de ani a minelor din vremea aceea. Și 
e foarte natural să admitem că tezaurul regilor daci tre
buia să cuprindă cantități importante de metal prețios. 
Exista și în vremea aceea, cum există și azi, obiceiul de a 
acumula, de a stoca aurul. Argint s-a găsit in valoare de 
vreo 62 de milioane lei, aceeași valută. S-au mai luat apoi 
«un număr de vase și de cupe care desfide orice evalua
re», ca să întrebuințăm înseși cuvintele scriitorului antic 
loannes Lydus, turme de vite, arme și mulți prizonieri 
[165 500 kg. aur, 331000 kg. argint și 50 000 de războinici]. 
Pe statuile de bronz aurite din forul lui Traian sta scris : 
«Ex manubiis» [Dacicis], — adică făcute din prada de 
mină, deci din ce a putut lua fiecare soldat la repezeală, 
și duce cu el. Intre spolii s-a aflat și cornul de băut poate 
de zimbru. îmbrăcat in aur, al lui Decebal, pe care împă
ratul il închină lui Jupiter Kassios. Cît de însemnată a fost 
prada luată de romani din Dacia se vede din următorul 
fapt : înainte de războaiele lui Traian, imperiul trece prin- 
tr-o gravă criză financiară. Se numise chiar o comisie care 

să propună reduceri și economii în cheltuielile publice. 
După războaie, dimpotrivă, se constată o situație financiară 
înfloritoare [...]*  (C. C. Giurescu — D. C. Giurescu).

■ TRAGICA și eroică moarte I Prinzînd de veste că 
Decebal fuge în munți, romanii călări îl ajung. „Pus 

în fața alternativei de a cădea în mina nemilosului duș
man, pentru a fi tîrît în cortegiul triumfal al cezarului, 
sau de a-și curma zilele, el alege sinuciderea. La rădă
cina unui stejar (pe versantele munților, stejarul urcă 
pînă la 1 500—1 800 m.), Decebal, ultimul rege dac. își 
curma zilele, tăindu-și beregata cu un paloș scurt*  
(C. Daicoviciu — H. Daicoviciu). „Călăreții romani nu au 
dinainte decit un cadavru ; nu-1 cruță însă și-i taie capul 
și mina dreaptă, aducîndu-i-le lui Traian (in localitatea 
dacică Ranisstorum). Acesta trimite capul lui Decebal la 
Roma, unde va fi expus pe scările Gemoniae pentru ca 
toți să știe că primejdiosul dușman a fost definitiv infrînt 
și alungat, cum zice un izvor antic, nu numai din domnie, 
ci și din viață. O descoperire recentă a Iui M. P. Speidel 
a confirmat și întregit cunoștințele noastre despre moar
tea lui Decebal. învățatul american a remarcat la Mu
zeul din Kavala (Grecia) o stelă funerară, descoperită in- 
tîmplător la Grammeni, în apropierea anticului Philippi : 
titularul monumentului e Tiberius Claudius Maximus, oș
tean roman, participant la al doilea război dacic. Către 
sfîrșitul textului inscripției ni se spune că el a fost «făcut 
duplicarius în ala a ll-a de panoni (ala - cuvînt latin : 
„aripă" — unitate romană de cavalerie — V. Pârvan) de 
către divinul Traian, de care a fost făcut cercetaș în 
războiul dacic și în cel parthic și de către același a 
fost făcut decurion în aceeași ala deoarece l-a prins pe 
Decebal și i-a dus capul lui (Traian), fa Ranisstorum...» 
(nelocalizată arheologic pe harta Daciei, dar toponimic 
apropiată de denumirile dacice Durostorum sau Getys- 
tyrum). Nu numai textul inscripției reprezintă pentru noî 
un document istoric, ci și scena care împodobește partea 
superioară a stelei lui Ti. Claudius Maximus. Basorelieful 
il reprezintă pe Maximus însuși călare ; în fața calului 
avîntat în galop, căzut la pămînt și rezemat cu mina 
stingă de scut, scapă din mîna dreaptă, întinsă, un

Cum 
să 
citim
Columna
O Interviu cu

RADU FLORESCU

— Chiar aceasta-î întrebarea, tovară
șe Radu F’lorescu : cum să citim Co
lumna ?

— Artistul care a sculptat Columna, sau 
mai bine zis care-a gîndit-o, fiindcă ea a 
fost realizată, fără îndoială, de mai multe 
grupuri de artiști, a încercat să și sugereze 
o serie de lucruri cu ajutorul unor simbo
luri și convenții. Ar fi fost altfel greu să 
redai, pe îngusta fișie de piatră, grupurile 
de soldați, unitățile cu efectivele lor rea
le. Așa incit artistul a folosit o figură de 
stil asemănătoare cu sinecdoca literară 
(extinderea sau restringerea sensului unui 
cuvînt, întrebuințîndu-se numirea părții în 
loc de numirea întregului, a particularului 
în locul generalului, și invers etc.). Dar, 
în afară de asta, nenumărate alte lucruri 
sînt semnificate în simboluri. Este un pro
cedeu specific care se întîlnește în toate 
monumentele istorice, cu caracter istoric, 
și care înlesnește, evident, artistului, nara
rea — ceea ce însă, desigur, îi bruiază unui 
lector de astăzi înțelegerea directă, simplă 
Numai analiza însăși a compoziției 
artistice a Columnei și a iconografiei 
ei în etapa de față ne dă cheia înțe
legerii. Și. cu toate că studiile științifice 
mai actuale cu privire la Columnă sînt de 
o sută de ani. trebuie să spunem că des
tule interpretări ale imaginilor ei sînt con
troversate încă : lumina pătrunde încetul 
cu încetul, pe măsură nu ce Columna spu
ne mai mult — ea spune totul dintr-odată! 
— ci pe măsură ce noi învățăm, treptat. 
»ă-i cunoaștem limbajul.

— Așadar, privitorul-lector trebuie 
să aibă o atitudine activă, căci este vor
ba de o „explorare interioară" a celor 
ce se văd. pornindu-se de la cele înfă
țișate. dar tinzind să pătrundem dinco
lo de scenele imortalizate in piatră, să 
descifrăm mesajul fundamental conți
nut, să stimulăm — astfel — propria 
noastră reflecție asupra istoriei șfa me 
canismelor ei, Avind cursivitatea unui 
fluviu epic, și implicit fluiditatea lichi
delor. Columna își redobîndeste solidi
tatea numai prin înțelegerea contextu- 
rii, a datelor istorice care impregnează 
elanul exprimat de sculntnri. Creata 

neîndoielnic după precepte fixe, tradi
ționale, Columna — eu iconografia ei 
inflexibilă — cere a fi parcursă siste
matic. vreau să spun după niște criterii 
eeva mai stricte, nu-i așa 1

— Din acest punct de vedere trebuie 
precizat că, deși scenele nu sînt despărțite 
tranșant intre ele, există totuși niște mari 
subdiviziuni ale narațiunii continue. Pri
ma este marcată limpede de apariția Vic
toriei — care scrie pe scut — între nara
țiunile celor două războaie, chiar în mij
locul Columnei. Apoi, fiecare dintre cele 
două războaie este constituit, Ia rîndul lui, 
din trei mari episoade. Astfel, primul 
război începe cu trecerea Dunării și cam
pania de înaintare prin Dacia, încheiată cu 
o mare bătălie, identificată deocamdată cu 
aceea de la Tapae. Urmează al doilea epi
sod. bătăliile din Moesia, de la sud de Du
năre, introduse printr-o navigație pe flu
viu și terminate printr-o navigație pe flu
viu Și, în sfîrșit. cel de-al treilea episod, 
lupta din jurul cetăților dacice din Munții 
Orăștiei. încheiată cu supunerea regelui 
dac și cu marea scenă a încheierii păcii. 
Cel de-al doilea episod, la rîndul lui, este 
deschis de călătoria lui Traian prin pe
ninsula balcanică — întîi navigația prin 
Adriatica, pe urmă drumul prin peninsula 
balcanică — din cetate în cetate, pînă la Du
năre. Apoi, odată cu trecerea podului lui 
Apolodor din Damasc, de la Drobeta. peste 
Dunăre, se deschide cel de-al doilea mare 
episod, cu campania de înaintare prin Da
cia și cu primele lupte terminate prin ase
dierea Sarmizegetuzei. Cel de-al treilea 
episod este lichidarea rezistenței dacice, 
cu urmărirea diferitelor grupuri de daci 
care rezistă încă, cu supunerea altora, cu 
faimosul episod al sinuciderii lui Decebal. 
atunci cînd se află pe punctul de a fi prins. 
Totul se încheie cu o scenă de mare inte
res: un grup de daci, cu copii, cu femei, 
cu vite care merg încotrăva,

— Să reținem deci că procedeele ar
tistice — căci au existat, indiscutabil, 
și considerente de ordin strict artistic 
— reflectă tehnica prozei epice antice, 
ale eoooeeî care pretinde. întotdeauna. 

centrarea întâmplărilor in jurul unui 
ax, astfel incit să se ajungă la un re
zultat inexorabil: in cazul nostru, al Go-.—" 
lumnei, la biruința romanilor, reflex 
al ideei de fatum — destinul însuși ve
ghează (de unde și amestecul de pla
nuri real-fantastic, prezența lui Iuppi- 
ter. a Iui Danubius, etc. în miezul eve
nimentelor pămintene). Ceea ce insă na 
împiedică deloc faptul istoric să trans
greseze convențiile artistice, impunin- 
du-ni-se.

— Dincolo de marea subîmpărțire la 
care m-am referit mai înainte, putem dis
tinge și altele, mai puțin marcate, insă ca
pabile să contribuie la o deosebit de inte- , 
resantă ritmare a narațiunii. Se pot deo- 
sebi, în general, în cadrul fiecărei cam
panii : mai întîi un marș de apropiere de 
inamic, apoi un sacrificiu — parcă l-am citi 
pe Tit Liviu care, de fiecare dată, în preaj
ma unei bătălii, vorbește despre sacrificiu 
—, urmează bătălia propriu-zisă și, după 
bătălie, totdeauna, o scenă în care se văd -4- 
consecințele luptei. în cadrul fiecărui epi- ' 
sod, din cele amintite. începutul este indi
cat printr-un sacrificiu, bătăliile și sfîrșitul 
jalonate prin prezentarea populației civile 
și a prizonierilor supuși în zona bătăliilor. 
Este un element extrem de interesant care, 
pe de-o parte, oferă asemănări izbitoare 
cu cele mai vechi manifestări de artă is
torică cunoscută în antichitate — este vor
ba de reliefurile palatelor asiriene —. însă 
și cu altele mai noi. fără îndoială înrudite 
cu primele, dar suferind nu influența, am
prenta hotărîtă a geniului grecesc — este 
vorba de reliefurile istoriate de pe mor
mintele din Asia Mică. Si se mai cuvine a 
fi spus că aceste forme de ritmare a nara- 
țiunii au. ele însele, o anumită semnifica- x 
ție simbolică. Nu este vorba numai de o 
precisă împărțire rațională, simetrică, de 
o anumită geometrie a compoziției : este 
vorba și de faptul că această succesiune de 
motive narative trebuie să semnifice ele
mentul esențial al Columnei : calitatea su
pranaturală a împăratului, căruia ni mi» 
nu-i rezistă, care asigură supunerea tutu
ror și care, prin virtutea sa — virtus im- 
peratoris — asigură întotdeauna victori» 
romnnilnr rî robii lor nrwlnminfint.
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puTinal curb. Dot fiind conținutul inscripției, această 
scenă trebuie interpretată ca o reprezentare a sinuci
derii lui Decebal. Analogia cu scena de pe Columna 
e frcpantă : și acolo se văd călăreți romani care se 
-eoed, trecînd peste trupurile însoțitorilor lui Decebal, 
spre regele așezat la pămint, la rădăcina unui arbore, 

ifes Ștă insă și o deosebire : pe Columnă, Decebal e 
'nfățișat în clipa în care își atinge gîtul cu ascuțișul 
Dumnafului înconvoiat. Așadar, basorelieful de pe monu

mentul lui Ti. Claudius Maximus ar reprezenta momentul 
Wmător al dramei : Decebal, în agonie, scapă din 
mină arma cu care-și curmase zilele“ (H. Daicoviciu). 
Cei doi timpi ai cumplitului moment ni s-au păstrat. 
Mina dreaptă — a lui Decebal — cea care ținuse, neîn
fricată, paloșul scurt, curbat, tăiată drept simbol al în
vingerii, mina dreaptă, mina forței și a demnității, lor 
capul lui Decebal avea să ia drumul Romei, în acest 
on 106 e.n. consemnîndu-se în răbojul-calendar din 
Ostia (Italia) r „Capul iui Decebal a fost aruncat pe 
scările Gemoniei“. Capul lui Decebal pulverizat — pre
cum mileniile — de arșiță și vînt, capul teribil în care 
încolțiseră atîtea planuri îndrăznețe, atîtea soluții inge
nioase și. în care, indiscutabil, nici o clipă nu se stin
sese, poate nici dincolo de moarte, dragostea-i neclin
tită de libertate. „Dacii se cred nemuritori*  (spune izvorul 
istoric). Și chiar sînt nemuritori : prin urmași 1

EȘM INIMA DACIEI, „Sarmizegetuza cade prado biruito- 
rului și e distrusă incă în vara anului 106. Trece

rea ei prin sabie și foc e confirmată și de săpături. 
Putem spune că distrugerea a fost sistematică (inclusiv 
sanctuarele). Magaziile de provizii, clădirile din inte
riorul cetății și cele ale așezărilor civile de pe terasă 
prezintă urmele unor incendii puternice' (C. Daicoviciu — 
H. Daicoviciu).

REVENIREA păcii pe teritoriul Daciei — după ocu
parea și arderea ultimei cetăți rezistente. Daci — bărbați, 

femei, copii — în marș, ovînd în capul coloanei animalele 
domestice (capre și oi). Decor natural : o stînco, arbori 
(stejari — deci la 1 500—1 800 de metri altitudine), cîmpîe 
(avînd în vedere înălțimea, probabil o imensă poiană). 
„Există dovezî, clare și categorice, despre per
sistența populației dacice pe teritoriul ei de baștină, 
după cucerirea romană, întocmai după cum. populația 
din Galia, Peninsula Iberică și Britania a rămas pe loc. 
Mai întîi, atît Cassius Dio, istoriograful războaielor da
cice, cit și cronica sculptată a acestor războaie. Columna 
Traiană, arată că, in timpul celui de al doilea război, 
o parte dintre daci s-au supus romanilor. Cassius Dio 
afirmă limpede că mulți daci au trecut de partea roma
nilor la începutul războiului din 105—106. Pe columnă 
sînt nu mai puțin de șapte asemenea scene de supu
nere. Iar sculpturile finale ale columnei, în care se văd 
daci mînînd turme de vite și care fuseseră interpretate 
ca o retragere sau o expulzare a băștinașilor, la finele 
războiului, după ocuparea țării de către iegiuni, arată, 
dimpotrivă, așa cum au dovedit cercetările învățaților 
Reinach și Patsch, că e vorba de o revenire la locuin
țele ei a populației refugiate sau, eventual, de o așe
zare a ei în alte locuri, in cuprinsul provinciei. Or, este 
evident că această populație care s-a supus cucerito
rilor a continuat să-și ducă traiul în vechile ei așezări. 
Există apoi o a doua mărturie, peremptorie, despre per- 
sistența și însemnătatea populației autohtone tinere sub 
noua stăpînire : sînt numeroase corpuri de trupă, alcă
tuite din daci, dar cu comandă și organizare romană, 
pe care le întilnim în diferitele provincii ale imperiului 
(...) Persistența elementului au tot ton o arată și
mărturiile arheologice nescrise, date la _ iveală 
prin săpături organizate sau grație întimplării. E
vorba de așezările și cimitirele ce cuprind, alături de 
ceramica romană, ceramică specific sau caracteristic 
dacică, de tipul „ceștii dacice" sau a chiupurilor roșii, 
alteori cenușii, împodobite cu fîșii de linii ondulate 
(...) La aceeași concluzie ne îndreaptă toponimia Daciei 
romane. In afara numelor de ape core, oșa cum am 

arătat, au fost preluate de romani de la băștinași, 
există o serie întreagă de așezări însemnate — colonii, 
municipii și «civitates» — care poartă nume străvechi, 
dacice [...} O ultimă mărturie a prezenței populației 
autohtone o formează răscoalele ei împotriva domina
ției romane. Izvoarele amintesc de o primă răscoală la 
moartea lui Traian și la începutul stăpinirii succesorului 
său Hadrian (...) Alte două răscoale au avut loc în 
timpul împăratului Antoninus Pius (138—161). Cea mai 
lungă și mai puternică, amenințînd. Io un moment dat, 
chiar Ulpia Traiana Sarmizegetuza, capitala Doctei, a 
fost insă răscoala din răstimpul 166—175 (...) Toate aceste 
categorii de fapte și anume mărturiile cronicelor, pre
zența în armata romană de «cohorte» și «ale» for
mate din daci, onomastica păstrată de inscripții, restu
rile arheologice, numele de ape și de orașe, precum 
și răscoalele repetate atestă, în mod cler, fără putință 
de îndoială sau de răstălmăcire, existența unei numeroase 
populații dacice in cuprinsul provinciei romane Dacia. 
Era și normal să fie așa. Căci chiar dacă am admite, 
prin imposibil, că toți luptătoiii au pierit - am văzut 
că, în realitate, o sumă de daci s-au supus de bună 
voie lui Traian chiar de la începutul celui de al doilea 
război, au rămas însă soțiile și copiii lor (reamintim cu
vintele prunc, copil și zestre care sînt dacice), deci, în 
cifre rotunde, au rămas trei sferturi din populația totală ini
țială**  (C. C. Giurescu — D.C. Giurescu). O diplomă militară 
purtînd data de 11 august 106 e.n. — descoperită rit 
nordul Daciei, la Porolissum - numește Dacia pro
vincie romană : „Data la care s-a sfîrșit al doilea și 
ultimul război o cunoaștem acum destul de exact: 
ea e cel mai tirziu prin luna iulie a anului 106 e.n., 
căci la 11 august din același an Provincia Dacia e deja 
constituită [—] Infringerea dacilor înseamnă desfiin
țarea statului dac liber, cea mai mare parte a pămîn- 
tului dacic transformîndu-se in provincie romană și 
împărtășind timp de 165 de ani soarta celorlalte țări 
și popoare cucerite de Roma. Cea mai de seamă din 
urmările acestei sorti e romanizarea țării dacilor : teme
lia poporului român și o limbii românești" (C. Daicovi
ciu .- H. Daicoviciu).

— Fără doar și poale, latura tehnică 
și-a spus de asemenea cur intui in con
strucția Columnei, fără să altereze e- 
vocarea realului și nici calitățile artis
tice, vădite. Spiritul geometric, doritor 
de ordine și de fixare, favorizează — 
tocmai — comunicarea, fiindcă totul se 
rinduiește astfel, se precizează, de- 
rupindu-se (autodccupîndu-se) parcă.

— In adevăr, ca să înfășori în 36 de 
soire, de-a lungul unei scurte coloane, 
toată această narațiune, era nevoie de un 

u mai mult sau mai puțin geometric. 
Și există, fără îndoială, niște linii pe Co
lumnă, linii care pot fi identificate, care 
nu se văd așa cum se vede narațiunea 
sculptată; dar aceste linii fixează o tramă, 
niște coordonate geometrice solide : este 
vorba de liniile care despart tamburii, res- 

ztunle dintre blocurile de marmură mono- 
rEtică. blocuri constituind Columna, și de 

hniile pe care le marchează ferăstruicile 
de iluminat și de aerisit, răspunzînd în ca
vitatea scării spirale scobită în interiorul a- 
eestor blocuri. Astfel se obține o tramă oc- 
togonală caracteristică, de parcă am avea 
de-a face cu o reprezentare geometrică, 
•rinduită. în care desfășurarea spiralei se 
putea înscrie în mod corect și ritmic, și 
care putea să constituie un suport sufici
ent de ordonat pentru însăși repartiția 
scenelor in cadrul narațiunii. Ar fi poate 
■ecesar de adăugat că toate aceste lucruri 
nu sînt decît niște observații preliminare 
si eă studiul propriu-zis al acestei reparti
ții raționale, cit și a modului în care se re

cif fh’Ctă ea în compoziția narațiunii continue 
’■ abia rămîne să fie temeinic făcut. Ca un 

corolar, tocmai poate de aceea lectura 
aoastră e încă destul de anevoioasă, pentru 
eă principiile înseși de construire a nara
țiunii abia încep a ne fi cunoscute mai 
deplin. De aici apar și o serie de impli
cații. de ereșeli. de controverse care au a- 
feetat tot timpul exegeza Columnei și 
care, de multe ori, s-au pretat și la inter
pretări istorice dacă nu de rea credință, ee) 
puțin exacerbate într-un anumit sens, și 
rare au putut să arunce o lumină — ade
sea tulbure — asupra unor procese istoriee 
mai puțin cunoscute, într-adevăr. însă e- 
sentiale pentru poporul nostru ; și care, de 

altfel, dacă ținem seama de legitățile ge
nerale, în nici un caz nu puteau să capete 
aspectele pe care acei „exegeți" ai Colum
nei le dădeau în mod absolut tendențios. 
Este vorba de procesul de formare al po
porului român, de sinteza daco-romană. 
Contestarea permanenței dacilor pe terito
riul roman, pe baza eîtorva scene ale 
Columnei, în care se .văd daci, împreună 
eu familiile și cu turmele lor mer- 
gînd — la sfîrșitul fiecărei campanii — 
este un argument desigur prea șubred 
pentru a susține (nici mai mult, nici mai 
puțin decît!)... părăsirea Daciei de către 
daci. Dacă ținem însă seama de analogia 
cu monumentele orientale, din care, neîn
doielnic, se trage Columna în ultimă ins
tanță, avem o indicație strictă, reală, știin
țifică : aceste momente sînt scene de re
venire la vetre șî de supunere a localni
cilor — iar „argumentele**  invocate de 
alții, în mod interesat, se anulează de la 
sine, în fața acestor dovezi (și a altora 1) 
de rămînere a dacilor în teritoriile ocu
pate de romani. Caracteristic de altfel fe
lul în care primele animale ajunse în
tr-un peisaj cultivat cu viță, de vie și cu 
arbuști încep să pască. Este reintegrarea 
vetrelor, revenirea la PACE. Scena sea
mănă cu aceea din reliefurile asiriene. în 
care — după victorie — cei învinși se pre
zintă regilor victorioși cu familiile și cu 
avutul tor. Dar nota idilică de la sfîrșit 
dă un caracter mult maț uman : după 
dramatismul sîngerosului conflict, iată 
pacea care vindecă rănile și care pune 
temeiurile unei vieți noi — cea eare stă 
la rădăcina poporului român. Desigur 
exemplul dat nu-i singular — de contro
versă posibilă — însă acesta-i mai inte
resant poate decît altele, prin caracterul 
acut al problemei pe care-o ridică. Dacă 
mersul războiului ne este. în general, cu
noscut, trebuie să spunem, totuși, că mul
te amănunte se pretează încă la contro
verse și că interpretarea episoadelor a- 
cestui război este departe de a fi sigură, 
începînd chiar cu primele momente ale 
luptelor. Să nu tragem de aici altă con
cluzie decît aceea că știința, în progresul 
ei necontenit, nu-șl spune niciodată ulti
mul euvînt: și că. oricînd, putem ști mai 

multe, putem învăța să citim mărturiile 
mai bine, putem înțelege mai multe în 
raport direct cu instrumentele de cerce
tare și de cunoaștere pe care noi înșine 
ni le făurim. Și chiar dacă procesul aces
ta de ameliorare a cunoașterii noastre 
istorice nu se încheie niciodată, avem to
tuși certitudinea că ne apropiem din ce 
in ce mai profund de adevăr.

— îmi puteți da un exemplu, două, 
de controversă întemeiată pe 
autentice semne de întrebare, nu pe 
născociri?

— Desigur. De pildă scena trecerii Du
nării pe podul de vase. Se * disting clar 
două poduri de vase, amîndouă pornind 
de la niște elemente de țărm, și pe amîn
două trecînd două coloane de soldați, cu 
ofițerii și drapelele for. Discuția a fost 
îndelungată și localizarea podului_ — sau 
mai bine zis a podurilor — pare să nu fie 
nici astăzi sigură. Ceea ce știm sigur este 
că, la un moment dat, în primul război, 
către începutul lui, Traian se afla cu ar
matele sale în Banat ; că unul dintre po
duri a fost, într-adevăr, la Lederata și 
altul la Drobeta sau c-a fost un pod dublu 
la Lederata — se mai poate discuta. Cu 
atît mai mult cu cît, între timp, o desco
perire tulburătoare a venit să ridice noi 
semne de întrebare : este vorba de des
coperirea a două șiruri de pile de zidă
rie, în apa Dunării, la Orlea. unde ar fi 
fost construit un pod dublu de vase. Spe
cialiștii înclină să-1 dateze mult mai tîr- 
ziu, însă nici un argument — și mai ales 
nici o dovadă peremptorie — n-au fost 
pînă acum produse în acest sens. Din în
treaga scenă rămîne faptul că armata, 
împărțită pe două coloane, trece pe două 
poduri, dar care par să fie mai degrabă 
în același Ioc, decît în două locuri dife
rite ... Și acum iată un alt posibil exem
plu de controversă ; scena la care mă 
refer (a doua reprodusă de dumneavoas
tră) ilustrează un sacrificiu solemn — 
lustratio — purificarea, care deschidea, 
propriu-zis, ostilitățile pe teritoriu străin, 
în centru se distinge grupul împăratului 
care aduce jertfa, în jurul castrului pro
cesiunea solemnă, iar în colțul din dreap
ta începe de fapt altă scenă, legată di

rect de cea anterioară, conform regulilor 
scrierii continue. Scena se împarte în 
două fragmente clare : pe de-o parte îm
păratul, însoțit de doi ofițeri superiori 
care par să se uite la ceea ce se pe- 
treee la picioarele lor, jos, unde un 
călăreț cu bustul dezvelit, cu umărul 
drept dezvelit, eu picioarele goale, cu 
părul creț, pare să se prăbușească _ de 
pe un cal înșeuat sumar și care poartă la 
oblînc un obiect circular a cărui supra
față este acoperită de puncte. Exegeza mal 
veche, procedînd după o metodă discuta
bilă, aceea a găsirii, eu orice preț, a unor 
corespondențe între textele păstrate și Co
lumnă, fără să facă critica de limbaj a 
acesteia din urmă, a crezut că poate iden
tifica aci pe un bur — sol al burilor și al 
aliaților lor către Traian — menționai de 
Dio Cassius. Sînt multe lucruri de spus 
în legătură cu rolul burilor in războaiele 
dacice, rol pe care unii specialiști l-au 
considerat foarte important, alții contes- 
tîndu-1 cu desăvîrșire ; fără îndoială că 
izvoarele nu îngăduie o interpretare nici 
sigură, nici amplă — ceea ce-i însă sigur 
este că personajul cu umăr dezvelit și 
căzind de pe cal. din imaginea discutată, 
nu seamănă cu burii — germani suediei 
caracterizați de portul unor pantaloni 
lungi și a unei pieptănături pentru_ care 
specific este părul lung, înnodat într-o 
parte a frunții, ci mai degrabă seamănă 
cu călăreții mauri dintr-alt episod, care 
au fost identificați cu un contingent de 
trupe barbare aliate cu romanii, maurii 
comandați de Lusius Quietus. Aceștia 
poartă o tunică scurtă, au picioarele goa
le, brațele goale, părul Ie este buclat și 
scurt, și încalecă pe niște cai care n-au 
decît un căpăstru de funie și nu au șa. 
Maurii lui Lusius Quietus, pe de altă 
parte, sînt numizii binecunoscut! din is
toria Romei și a Cartaginei. Or. reprezen
tările de numizi de pe mozaicurile tuni
siene ni-i înfățișează purtînd uneori scu
turi circulare de piele, pe care apare ace
lași curios punctaj ca și pe obiectul de la 
oblîncul șeii ealului din imaginea amintită.

Mihai Stoian



O perioadă de cinci ani
CINCI ANI în viața unei mișcări teatra

le reprezintă o perioadă scurtă. Dar poa
te Ii și un răstimp dens in infăptuiri — 
cum a fost cel al anilor 1971—1976 — cu 
acumulări reprezentative de idei și ex
periență artistică. Iată cîteva caracteris
tici ale acestei perioade, necunoscute 
epocii anterioare : extensia remarcabilă 
a spațiului teatral prin construcția unor 
clădiri monumentale în diverse orașe, 
avînd dotare la nivelul celor mai înalte 
realizări mondiale ; transformarea unor 
instituții de artă scenică in centre de 
cultură teatrală, cu profil complex, fa- 
vorizînd interesante confluențe ale lite
raturii și artelor, generînd inițiative de 
popularitate, unele de anvergură repu
blicană ; scăderea sensibilă a mediei de 
vîrstă a personalului artistic în fiecare 
trupă ; apariția unui viguros detașament 
de regizori și scenografi tineri ; crește
rea continuă a numărului de spectatori, 
cu o afluență excepțională de public in 
ultimele două stagiuni (în unele teatre, 
fără precedent) ; apariția unor forme noi 
de descentralizare artistică și a unor ac
țiuni zonale originale de educare estetică . 
a spectatorilor, fenomene în care critica 
gi-a asumat un rol de prim ordin.

Acest curs al mutațiilor nu angajează 
încă toate teatrele dramatice, unele ve- 
getind în mediocritate. Probabil că har
ta teatrală ar trebui reconspectată, în- 
trucit în procesul general al construcției 
socialiste unele date ale geografiei cul
turale s-au schimbat fundamental, soli
citând și o readecvare a rețelei institu
ționale artistice. Tot atît de probabil că 
modalitatea de organizare și conducere a 
unei instituții teatrale comportă perfec
ționări, unele forme învechite fiind, 
acum, inhibitorii.

*
Atitudini
în și față de dramaturgie

S-A AFIRMAT mai puternic, in ultimii 
cinci ani, ideea dramaturgiei ca litera
tură, dar nu în opoziție obtuză cu arta 
teatrală, ci în conjuncție cu necesitățile 
reale de stimulare ale creației destinate 
scenei, de asigurare a difuzării ei exten
sive și pe alte căi decît prin reprezen
tare. A crescut preponderența piesei ro
mânești în repertoriul general și în pro
ducția editorială. în unele repertorii, po
litica „protecționistă", principial legitimă, 
oblăduiește, în chip ilegitim, subproduse 
literare, însăilări mimetice și scrieri 
inactuale prin platitudine absolută, ceea 
ce obturează întrucitva perspectiva asu
pra valorilor reale.

150 de autori romăni jucați în cinci 
ani, peste 300 piese originale sint cifre 
întrutotul stimabile. Nu e un spor exclu
siv cantitativ și amorf, căci în contextul 
dezvoltării de ansamblu s-au reafirmat 
orientări substanțiale, cum ar fi aceea 
a dramei sociale — acum a dat Dumitru 
Radu Popescu cele mai importante pie
se ale sale : O pasăre dintr-o altă zi, Pi
ticul din grădina de vară, Pasărea Sha
kespeare, Balconul, iar Ion Băieșu, Vino
vatul și Chițimia — a tragediei ontolo
gice in spiritul folclorului național — 
prin Matca de Marin Sorescu — a piesei 
istorice moderne — Capul de Mihnea 
Gheorghiu, Răceala de Marin Sorescu, 
Vlad Țepeș in ianuarie și Noapte albă de 
Mircea Bradu — a piesei inspirate din 
viața satului nou — Judecata de la mie
zul nopții de Gheorghe Vlad, Comoara 
din deal de Corneliu Marcu Loneanu — 
și altele. S-a conturat mai clar concep
tul piesei pentru tineret, deși critica și 
teoria (cită este) n-au sesizat, sau n-au 
perceput distinct fenomenul, exprimat 
atît prin perenitatea și răspîndirea con
tinuă a unor piese ca Nota zero la pur
tare, Nu sint turnul Eiffel, Acești ingeri 
triști, cit și prin apariția unor lucrări noi 
ca Omul care... și Ultima cursă de Ho- 
ria Lovinescu, Simbătă la Veritas de 
Mircea Radu Iacoban, Nu sîntem îngeri 
de Paul Ioachim, Casa de mode de Theo
dor Mănescu, Pisica sălbatică de Ștefan 
Berciu. în același timp s-a ivit o direcție 
nouă, de însemnătate, a dramei politice 
românești de insert sau de reflex docu
mentar, ilustrată cu strălucire de Puterea 
și adevărul de Titus Popovici, apoi de 
pamfletul Un fluture pe lampă de Paul 
Everac, Speranța nu moare in zori, re
marcabil debut dramaturgie al prozato
rului Romulus Guga, Evadarea de Leo
nida Teodorescu, Viața unei femei de 
Aurel Baranga, Sîntem și rămînem de 
Paul Cornel Chitic. Comedia, cu exem
plare puține, s-a bizuit în acești ani pe 
Aurel Baranga, Ion Băieșu, Al. Mirodan, 
Dumitru Solomon, dar, ca gen, s-a aflat 
în reflux și a fost grevată de semifabri
cate sau lucrări de tip estradistic (A opta 
poruncă. Unchiul nostru din Jamaica, 
Viața e ca un vagon î etc).

O caracteristică a cîmpului dramatur
gie e că toți scriitorii de autoritate con
tinuă a lucra. Altă caracteristică : fiecare 
an aduce, constant, un număr (variabil) de

Caracteristici actuale ale 
mișcării teatrale romanești 
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debutanți, notabili fiind Radu Dumitru, 
Mircea Bradu, George Genoiu, Radu F. 
Alexandru, Aurel Gh. Ardeleanu, Dan 
Rebreanu, Ovidiu Genaru, Alexandru 
Monciu-Sudinschi. Printre debutanți apar, 
din ce în ce mai frecvent, și scriitori cu 
experiență care simt atracția teatrului la 
maturitate : Constantin Chiriță, Petru 
Vintilă, Alexandru Câprariu. Totuși, fon
dul de piese originale valoroase se îm
prospătează încet, sub cerințe ; dacă e 
să ne reîntoarcem la statistică, vom ob
serva că premierele absolute au însem
nat, în acești cinci ani, de-abia a zecea 
parte din numărul total al pieselor ro
mânești existente pe afiș. Numărul apa
rițiilor importante e relativ mic, chiar 
și în interiorul acestui procent. în mod 
inexplicabil, unele piese de cea mai 
înaltă calitate literară și dramatică, re
cunoscute ca atare pe plan național și 
internațional, găsesc extrem de puține 
scene, în timp ce scrieri de o modestie 
fățișă au parte de acceptări prea gene
roase, în prea multe locuri.

în ultimii cinci ani a dispărut o opi
nie veche (și practica ce-i corespundea), 
aceea că piesa românească e o cenușă
reasă a repertoriului, asumată fiind ca o 
servitute, pusă în scenă de serviciu etc.

Evaluări
și reevaluări scenice

REEVALUAREA vechiului repertoriu 
românesc făcîndu-se încă lent și nu tot
deauna în consonanță cu exigențele publi
cului contemporan și cu gustul actual, a 
dat totuși unele rezultate fructuoase și de 
amplă reverberație. Prin talentul, inven
tivitatea, gindirea profundă a regizorilor 
Lucian Pintilie, Liviu Ciulei, Lucian 
Giurchescu, Alexa Visarion s-a încheiat 
o nouă reconsiderare, modernă, a genia
lei dramaturgii a lui Caragiale. Acțiunea 
e continuată de cei mai tineri regizori, 
Anca Ovanez, Mircea Cornișteanu, Nico- 
lae Scarlat ; sint de așteptat noi iniția
tive fertile de statornicire a prezenței lui 
Caragiale în repertoriu. Opera sa e che
ia de boltă a unui repertoriu permanent. 
Alecsandri — prin Coana Chirița la Na
ționalul bucureștean, Iașii în carnaval la 
Iași — Delavrancea (cu Apus de soare 
la Oradea, Viforul la Timișoara), Lucian 
Blaga (Anton Pann la Brașov, Meșterul 
Manole la Teatrul Giulești și la Naționa
lul clujean) au sensibilizat generațiile noi 
de spectatori, făcîndu-le să adere la fru
musețile scrierilor lor. Cea mai importan
tă descoperire în acest domeniu e a dra
maturgiei lui Eminescu, prin aducerea ei 
în conul de lumină al scenei (București, 
Botoșani). Cea mai valoroasă restituire, 
într-un spectacol monumental, a fost a 
piesei la Camil Petrescu, Danton (Horea 
Popescu — Teatrul Național din Bucu
rești).

Au apărut, în acești cinci ani, pe 
scenele noastre, autori de frunte din 
diverse epoci, cu piese știute sau ne
știute, de la Sofocle, Seneca, Plaut, 
la Lope de Rueda, Hans Sachs, Beau
mont și Fletcher, Fernando de Rojas și 
mai departe, adică mai aproape de noi, 
cu premiere românești absolute ale Unor 
piese de Brecht, Hochhuth, Peter Weiss, 
Aldo Nicolaj, Armand Gatti, Albert Ca
mus, Arbuzov, Arthur Miller, Albee, Val
lejo, Sastre, Diirrenmatt, Witold Gom- 
browicz, chiar și a unor mai recenți au
tori străini, ca americanul Jean Claude 
van Itallie, libanezul George Shehade,

Programe literare
• Cum observa cu mîn- 

drie și convingător patos 
un comentator, la primele 
ore ale dimineții și la 
cele mai tîrzii din noapte, 
programul de radio înscrie 
cîte o emisiune de ver
suri. Nimic, deci, mai 
elocvent decît aceste ja
loane de poezie ce stră- 
juie zilele noastre, semn, 
printre atâtea altele, al 
locului de profundă sem
nificație pe care litera
tura îl ocupă în structura 
de ansamblu a programe

lor difuzate de Radio. Și 
nu numai de el, căci Tele
viziunea a reușit la rîn- 
du-i, cu deosebire în ul
timii ani, să transforme 
emisiunile literare în in- 
citante puncte de medita
ție, prin diversificarea 
formelor și modalităților 
de expresie, prin lărgirea 
orizontului teoretic și îm
bogățirea celui exemplifi
cator, prin instituirea 
unor rubrici fixe (aproape 
zilnic, micul ecran găz
duiește o emisiune lite
rară), prin constituirea

vest-germanul Dieter Forte, sovieticul M. 
Roșcin, italienii Vene și Pallavicini, bul
garul G. Djagarov, cehul Jan Otcenasek 
și destui alții. Au fost înfățișate, pentru 
prima oară pe o scenă românească, piese 
vietnameze, africane, japoneze. După ce, 
la începutul intervalului pe care-1 exami
năm, se aglomeraseră bagatele impor
tate, comedioare de duzină și dramo- 
lete veștede, în ultimii ani, datorită unei 
ferme luări de atitudine din partea au
torității de partid și de stat, repertoriul 
s-a curățat, în cea mai mare parte, de 
maculatura străină.

Evident, efortul trebuie sporit, proble
ma e de ordin ideologic și cultural. Cea 
mai verificată metodă de asanare a pro
gramului literar al teatrelor în această 
parcelă — în care contrabanda cu catra- 
fuse dramaturgice se insinuează ca praful 
în atmosferă — e propulsarea, cu forță, 
a producției de prim rang din creați» al
tor popoare, prin prospectarea perma
nentă, cu instrumente sigure și orientare 
clară, a ceea ce se ivește nou și valid 
in producția mondială. In această pri
vință e de recunoscut că nu avem deo
camdată o metodologie — nici măcar o 
sistematică. Dar chiar și așa, în condi
țiile date, e necesară, firește, o informa
ție mai cuprinzătoare, dublată de o se
lectivitate mai riguroasă.

Continuitatea esențială
DATORITA cutezanțelor directoriale, 

talentelor regizorale și actoricești — care 
constituie mîndria școlii teatrale româ
nești — și sprijinului criticii veritabile, 
precum și unei mai certe îndrumări și 
a unei mai comprehensive aderențe a 
factorilor culturali de resort, s-au reali
zat, în acești cinci ani, mari spectacole 
cu piese românești, și din alte literaturi, 
într-o continuitate de preocupări care, 
în ultimele trei decenii, nu cunoaște nici 
un hiatus. Trebuie să subliniem cu toa
tă tăria această caracteristică a mișcării 
noastre teatrale, deoarece nici o altă pe
rioadă istorică nu a cunoscut-o. „O sta
tistică făcută asupra absolvenților din 
ultimii ani ai Conservatorului n-ar putea 
da nici măcar zece talente remarcabile" 
scria revista „Rampa" în 1922. „Teatrele 
din provincie ; ocolite de public, avînd 
un repertoriu mai prejos de orice criti
că, cu un ansamblu de mîntuială, nu fac 
decît să compromită ideea de teatru... 
pepiniere de actori neputincioși, deveniți 
simpli funcționari dramatici, organisme 
moarte, fără nici o însemnătate pentru 
mișegrea teatrelor" — citim în aceeași 
revistă, în 1929. „Impresia care se des
prinde foarte limpede, urmărind dă
rile de seamă ale cronicarilor, este 
aceea a unei teribile mediocrități a 
mai tuturor spectacolelor... Prostul gust, 
lipsa de talent etc., etc. sînt îmbro
bodite, uneori, recunoaștem, cu o sur
prinzătoare pricepere mistificatoare" (ib. 
1942). „...dispariția completă a unui spirit 
conducător al vieții teatrale : s-a jucat 
de toate, fără alegere, fără noimă, neur- 
mărindu-se nimic" (ib. 1943). Continuita
tea de azi — nu numai a realizărilor în 
genere, ci a realizărilor memorabile — 
e un fapt explicabil printr-un șir de 
contexte pozitive și prin sedimentarea 
unor tradiții noi de modernitate socialis
tă al cărei vector e gindirea creatoare 
cutezătoare. Spectacolul Danton a fost 
un exemplu. Reprezentarea, simultană, 
în același oraș, pentru prima oară în is
toria teatrului nostru, a două versiuni 
scenice ale Scrisorii pierdute a fost un 
fapt de creație excepțional. Shakespearo-

unui grup da prestigioși 
colaboratori.

Radio și Televiziunea 
fac literaturii servicii 
inestimabile. Informații, 
comentarii, mese rotunde, 
reuniuni teoretice, reci- 
tale, apoi, filme după 
sau despre opere literare, 
spectacole de teatru și de 
poezie, interviuri, mo
mente poetice, lecturi la 
cererea ascultătorilor, 
concursuri cu teme din 
literatura română și uni
versală, toate alcătuiesc 
o adevărată panoramă de 
idei și atitudini literare ce 
contribuie în mod repre
zentativ la orientarea, la 
educarea, la formarea pu
blicului, îi atrage acestuia 
atenția asupra cărții, iese 
in întâmpinarea dorințelor 
lui.

Cum se știe, extinderea 
mijloacelor moderne de 
comunicare, a celor audio
vizuale în primul rînd, 
departe de a fi aruncat 
în desuetudine pe cele 
tradiționale (în cazul nos
tru înscrise în limitele 
galaxiei Gutenberg), a 
activat interesul pentru 
carte și pentru autorii ei.

Apreciem, astfel, deo

Cea mai valoroasă restituire de dra
maturgie românească, intr-un spec-, 
tacol modern, monumental, a fost 
Danton de Camil Petrescu la Teatrul 
Național. Protagonist : Mircea Albulescu

logia s-a îmbogățit cu noi exegeze see-' 
nice românești : Hamlet și Măsură pen
tru măsură realizate de Dinu Cemescu 
la București, Macbeth în viziunea lui 
Aureliu Manea (la Ploiești), A 12-a noap
te (în regie colectivă,, la Teatrul „Bu- 
landra"). Nunta lui Figaro (București), 
Peer Gynt (Piatra Neamț), Swanewit 
(Brăila), Tragedia fecioarei (Sibiu), Casa 
Bernardei Alba (Constanța), Unchiul Va
nia (Cluj-Napoca), Turandot (Tg. Mureș), 
Antigona (Arad), Azilul de noapte (Bucu
rești), Trei surori (București), — iată 
alte cîteva repere privind potențele 
artistice admirabile ale teatrului nos
tru, capacitatea trupelor, valoarea idei
lor regizorale și scenografice. știința 
racordării la actualitate, la sensibilitatea 
actuală a unor opere din marele reper
toriu universal. ,

Bilanțul ultimilor cinci ani include și 
numeroase lecturi scenice plate, conforta
bile, simple exerciții de ortografie, ca și 
încercări minate de exhibiționism sau ca
riate de caligrafism estetic. în anumite 
intervale se înregistrează un adevărat 
asalt al meșteșugărismului antiartistic, al 
improvizațiilor fără gînd și fără cone
xiuni. E neîndoielnic că numai prin spec
tacole expresive și substanțiale se poate 
integra mai concludent teatrul in cultura 
socialistă, în viața spirituală. Numai prin 
opere cuceritoare poate el dobindi o mai 
mare putere de înrîurire și obține o răs- 
pîndire mai generalizată, contribuind mai 
tensionat la realizarea scopurilor esen
țiale ale societății.

Atari opere sînt favorizate de experi
ența acumulată și de finalitățile ideologi
ce declarate ale actului artistic. Le sint 
prielnice și depozitul documentar, bi
bliografiile originale, modalitățile diver
se de schimb de experiență cu alte cul
turi. Le e nespus de favorabilă existen
ța festivalurilor zonale, simpozioanelor, 
colocviilor, dezbaterilor desfășurate in ța
ră, în asociațiile de creație, în institutele 
de cercetare. Și, bineînțeles, interesul viu 
și eficace al factorului politic și al celui 
statal care impulsionează cultura națio
nală către atingerea unui stadiu compe
titiv în aria culturii universale.

In această ambianță de maturitate șî 
echilibru, mișcarea teatrală cunoaște, azi, 
o stare de creație permanentă, dominată 
de spiritul actualității socialiste, aspirînd, 
cu simț novator, prin personalități și prin 
cele mai bune realizări, către calitate 
ideologică și artistică autentică.

Adversar al flecărelii zgomotoase ca. 
și al gestului formal și gratuit, ori tau
tologic, activismul veritabil în sinul aces
tei impetuoase mișcări teatrale e esen
țial lucid și critic, în sensul cel mai cons
tructiv, fără nihilisme obtuze și fără me- 
Iiorisme opace, urmărind tenace un pro
gram aflat sub semnul inițiativelor sub
stanțiale, al confruntărilor și dezbaterilor 
responsabile, al funcționalității politiee 
care e a Întregii culturi românești.

Valentin Silvestru

potrivă extinderea can
titativă și perfecționarea 
calitativă a emisiunilor li
terare ce au dus la o mai 
bună cunoaștere a scrii
torilor noștri clasici și 
contemporani, a fenome
nului literar mondial. în 
acest sens, cîteva suges
tii : atît Radio (care în 
această direcție are o 
bună tradiție), cit mai ales 
Televiziunea ar putea 
inaugura o rubrică (cu 
zi și oră fixe de difu
zare, de asemenea bene
ficiind de un spațiu co
respunzător) de inter
viuri și confesiuni ale 
marilor personalități li
terare, suită de portrete 
sau autoportrete de ne
dezmințit interes pentru 
actualitatea dar și pen
tru viitorul culturii noas
tre ; prefațarea specta
colelor de teatru prin 
mărturii ale autorilor lor; 
la televiziune, o jumătate 
de oră săptămînal (dar, 
de asemenea, cu zi și oră 
fixe de difuzare), sau mai 
mult dacă e cazul, pentru 
filme după texte de va
loare, continuîndu-se ast
fel. dar coerent, fără în
treruperi, Inițiative atît

de convingătoare artistic 
ale operatorilor și regizo
rilor precum Tudor Mă- 
râscu, Cornel Todea, Dinu 
Tănase, Domnița Dumi
trescu, D. Dinulescu, Io
sif Demian, T. Rocșo- 
reanu, H. Bîrzan, pelicule 
risipite pe diferite pro
grame și la diferite ore, 
dar care adunate ar con
stitui o unică arhivă a 
filmului „literar" ; la Ra
dio, completarea fonote
cii de aur cu micro-anto- 
logii de texte în selecția 
și lectura autorilor lor ; 
ciclul Biografia unei ca
podopere de la Radio 
poate fi continuat atît 
aici cît și pe micul ecran 
cu alte „seriale" ; dic
ționar de personaje, un 
scriitor văzut de..., un 
scriitor interpretat de..., 
scriitori răspunzînd ascul
tătorilor. lițeratura și alte 
arte etc., etc.

Sînt acestea, și multe 
altele, tot atîtea posibili
tăți prin care literatura 
își poate edifica, la Radio 
și Televiziune, un loc de 
primă importanță. Care, 
de altfel, i se și cuvine.

Ioana Mălin
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Călăuzindu-se de o teorie revoluționară, literatura și arta epocii noastre socialiste trebuie să 
aibă și ele un caracter profund realist și dinamizator. Aceasta înseamnă că artiștii trebuie să 
abordeze și să înfățișeze realitatea în operele lor prin prisma principiului dialectic al mișcării și 
transformării neîntrerupte a societății și omului. Tratarea faptelor de viață și a actelor indivizilor 
rupte de contextul social-istoric în care se produc, fără cauzalitate și scop, ca pe niște date fatale, 
incognoscibile, determinate de o forță supranaturală, denotă pînă ia urmă o optică metafizică în 
procesul de creație, diametral opusă filozofiei materialist-dialectice. De asemenea, situarea pe 
poziții revoluționare în artă presupune orientarea conștientă de către autor a operei sale în direc
ția unei contribuții active la transformarea înnoitoare, progresistă a societății, a omului. Creația 
literar-artistică trebuie să cultive tradițiile de înfrățire ale oamenilor muncii, ale luptei pentru 
eliberare socială și națională, pentru o viață mai bună, munca unită pentru făurirea socialis
mului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. Numai o ast
fel de artă are cu adevărat un caracter revoluționar, umanist, slujește omului, poporului, patriei, 
cauzei socialismului, comunismului, păcii și prieteniei intre popoare, umanității in general.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la Congresul educației politice și culturii socialiste)

Palmares de tineri cineaști
9

ULTIMII cinci ani de creație cinema
tografică românească ne prilejuiesc 
o interesantă analiză ; bilanțul în
seamnă insă și competiție — adevărată,, 

serioasă.
S-a vorbit de progresul cantitativ. De 

numărul mare al filmelor făcute de debu- 
tanți ; de generația nouă. Progres calitativ 
însă înseamnă altceva. Și el există. în pri
mul rînd ca o consecință naturală a celui
lalt. A progresului cantitativ, căci un nu
măr mai mare de filme sporește șansele 
ca din mai multe filme realizate să iasă 
mai multe filme bune.

Dar adevărata problemă se pune altfel. 
Apare firesc întrebarea dacă creșterea nu
mărului de debutanți a coincis, in ultimii 
cinci ani, cu o creștere a calității filmelor 
făcute.

Numărul noilor regizori (a celor care au 
semnat, în această perioadă, primul lor 
lung-metraj de ficțiune) e mare : Mircea 
Moldovan, Adrian Petringenaru, Mihai 
Constantinescu, Dan Pița, Mircea Veroiu, 
Timotei Ursu, Maria Calas Dinescu, Cris
tiana Nicolae, Letitia Popa, Andrei Cătă- 

, lin Băleanu, Doru Năstase, Constantin Va- 
1 ieni, David Reu, Mircea Danieliuc, George 

Cornea, Alexandru Tatos. Filmele lor sînt 
artisticește onorabile. Adică nu au cusu
ruri, iar calități, dacă nu au încă destule, 
ele totuși nu lipsesc. în cronicile mele am 
arătat, nu cu adjective, ci cu fapte de 
ecran, acele calități „multe dar nu destule". 
Dar acum, în aceste momente de competi
ție, vreau să vorbesc de marii câștigători 
ai acestui adevărat festival, ai acestui pal
mares cincinal. Despre acești „premianți" 
reali, am vorbit, desigur, la vremea lor. 
Dar nu destul, in ciuda spațiului tipografic 
relativ mai mare care mi se acordase. 
Pentru asemenea cîștigători ideali trebuie 
spațiu foarte, foarte larg. Căci unele din 
filmele acestea socotite de mine cîștigătoa- 
re sînt adevărate reușite ale genului, cu 
înalt nivel artistic, avînd în plus calitatea 
de a fi teribil de politice (afirmații super
lative, dar pe care le pot oricînd dovedi 

—eoJapte de ecran).
Există un „Cod“ al esteticii de film. Două 

principale „articole de lege" sînt : legea 
lui Pudovkin, a „prizei de conștiință"- La 
o răspîntie a poveștii, erou), care pînă a- 
tunci se înșelase amarnic, are revelația a- 
devărului. Este în această „dezpăcălire" 
mai mult dramatism (deci valoare estetică) 
decit în simplul conflict dintre două per
sonaje. Cealaltă lege fundamentală a es
teticii ecranului formulată de avangarda 
franceză din generația Renă Clair (și a 
mea) se poate enunța așa : filmul trebuie 
să fie o fotografie a gîndului. Gîndul inte- 
rior al personajelor nu trebuie să fie măr
turisit ci ghicit. Să „rezulte" din fapte, ac
țiuni, conversații (care-s tot „fapte"). Ghi
cire care aparține, desigur, personajelor

h Telecinema O politică a valorii
• CEI care urmăresc 

pasionați foarte buna emi
siune a „Vîrstelor pelicu
lei" știu și nu se mai 
miră de mult de bogăția 
..Curierului" sosit pe a- 
dresa ei. Cine dă atenție 
și secvențelor cerute de 
către telespectatori nu 
poate să nu observe ad
mirabila orientare a „vo- 
cilor din public" : se cer 
sistematic fragmente din 
sfilme de cert interes so
cial, politic și estetic. Cu 
inteligență, pasiune și 
tact — emisiunea și-a 
creat un public larg, al 
ei, care prin calitățile 
sale sfidează numeroasele 
prejudecăți din comerciul 
cinematografic, convinse 
că „piața" s-a oprit la 
Wayne și „Articolul 420“. 
'„Virstele..." (și poate cu 
mai puțină strălucire dar 
eu aceeași obstinație 

„Filele de dicționar") au 
impus valoarea, seriozita
tea, nu o dată capodopera 
(ediții speciale Nanuk, 
Griffith, Stiler, pînă la 
etica muncii în filmele 
românești, seriale exce
lente despre neorealism, 
documentar și musical) — 
într-o artă încă socotită 
perisabilă, frivolă, fără de 
multă istorie și geniu. 
Există spirite șovăielnice 
în politica artei cinema
tografice, dispuse însă să 
difuzeze nonvalori crase 
dar bănoase în numele 
unui eclectism numit fals 
accesibilitate. Se descope
ră lesne că politica non
valorilor duce la apolitică 
și toate cîștigurile ei se 
dovedesc pagube. Și în 
film — ca în toate artele 
— singura politică fericită 
este aceea a valorii, a 
educației inflexibile prin

poveștii, dar mai ales acelui personaj mult 
mai important care este spectatorul ; ghi
cire care în fond îi aparține nu atît lui cit 
operei care l-a obligat să ghicească, să „fo
tografieze" la rîndu-i gîndurile intime ale 
personajului. Filmele românești au început 
să realizeze în chip deosebit aceste două 
condiții, pentru că au amplificat și adincit 
cele două „legi" de care vorbeam.

OMUL nou — descris de cinematogra
fia noastră — nu are de luptat numai 
cu controverse doctrinare, ci cu o în
treagă etică, mult mai cuprinzătoare, con- 

ținînd atitudinea și conduita sa, faptele 
mici și mari, de viață și muncă, modul său 
de a trăi și gîndi, absolut diferite de cele 
ale „omului vechi". Portretul filmic al 
omului nou se realizează treptat : în legă
tură cu fapte precise, cu ocazia unor în
tâmplări istorice sau de biografie, mari e- 
venimente ori gesturi de detaliu, asupra 
cărora se va exercita, dramatic : alegerea 
lui, trecerea de la eroare la adevăr. Cam 
așa s-a procedat în toate filmele „debutan- 
ților" noștri. Cu succes, cu ingeniozitate, 
cu elocvență. Cealaltă cale, cel de al doi
lea mod în care omul nou își explorează 
propria sa conștiință, se prezintă sub for
ma curioasă a unei revelații globale, a unui 
„Eureka 1“ general, privitor la întreaga sa 
..Weltanschauung". Revelație care pare 
bruscă, dar care în fond avusese o lungă 
incubație, făcută din fapte mărunte și ui
tate. E o revelație curioasă, totodată vagă 
și precisă. Vagă fiindcă e compusă din 
sute de fapte uitate ; precisă, fiindcă din 

Filmul Zidul (in imagine, un cadru din această pe
liculă) transpune un moment al luptei Partidului 
.Comunist Român : tipărirea ileaalâ □ ziarului 

„România liberă"

opera mare și puternică 
de care filmul in 1976 nu 
duce lipsă. Teama că prin 
capodopere și filme im
portante s-ar „merge îm
potriva publicului" este 
umilitoare, atât pentru cel 
care gîndește așa, cit și 
față de cei care se lasă 
gîndiți astfel. Față de 
„Virstele peliculei", Tele- 
cinemateca — emisiune cu 
mare audiență și merite 
recunoscute de-a lungul 
timpului — pare în ulti
ma vreme nesigură, flo
tantă în opțiuni, cu cris- 
pante inegalități. Cicluri
le ei sînt prea generale, 
fals generoase, fără fior, 
fără direcții ferme, fără 
căutări și asociații semni
ficative, cuprinzînd opere 
prestigioase (un .Ku
rosawa, de pildă) lîngă 
filme oarecari, deloc im
portante, prezentate sub 

acel moment știm precis, teribil de precis, 
și credem în etica nouă. Precis, în sensul 
recunoașterii, cu știință sigură, că o anu
mită faptă ivită în cale aparține vechii 
noastre morale, sau, din contra, celei noi. 
Precis — în sensul că știm sigur că nu vom 
greși niciodată in această recunoaștere.

Cred că tocmai datorită clarității dezba
terii etice filmele debutanților au fost 
bine primite de publicul românesc. Dar 
toate acestea, plus o sumedenie de frumu
seți tehnice de estetică cinematografică, 
de elipsă artistică, ar cere explicații in zeci 
de pagini de carte- Vreau să adaug numai 
atît : uneori peliculelor despre care vor
beam le lipsește totuși ceva pentru a trece 
„the Golden Gate", poarta de aur, pentru 
a pătrunde în lumea largă a cinematogra
fiilor de prestigiu. E nevoie, desigur, să li 
se mai facă o anumită toaletă, compusă 
din o mulțime de operații. O parte din a- 
ceste operații au fost îndeplinite de cele 
două ecranizări de referință, semnate de 
Pița și de Veroiu (Nunta de Piatră și Du
hul aurului). Rezultatul a fost circulația 
lor și în sălile din străinătate, buna impre
sie produsă. Au fost desigur și acestea 
„premii" reale obținute de cinematografia 
română peste hotare și prin tinerii ei crea
tori. Dar mă opresc. Am vrut. în acest ar
ticol, să indic limpede posibilitatea pe care 
o au talentații noștri cineaști de a se clasa 
Ia același nivel de stimă internațională cu 
marii ași ai ecranului.

D. I. Suchianu

statutul indulgenței sau 
alibiul facil al popularită
ții („Ciocîrlia" 7 Raf Va- 
llone — mare actor 7, Ali- 
da Valii și Yves Montand 
în „Pescarii..."). Nu apare 
clar o politică de cultură, 
nu descoperim o idee 
proaspătă și sistematiza
tă, filmul nu se ridică la 
sursele esențiale ale în
țelegerii vremii noastre 
— așa cum s-ar cuveni, 
cred, printr-o selecție a 
operelor și curentelor ca
pitale într-o bibliotecă su
perioară a cinefiliei. „Pa
ginația" e, de asemenea, 
săracă și complezentă. 
Cîteva cuvinte reci drept 
„chapeau", după care se 
difuzează filmul — deși, 
de pildă, un recent Sacco 
și Vanzetti ar fi putut 
deveni și altceva decit o 
piesă la un „Dosar al 
ecranului"... Teamă față 
de sens 7 Timiditate față

de reliefarea conținuturi- 
lor 7 Vechea prejudecată 
că publicul de film nu 
vrea să audă, ci să vadă 7 
Malraux — de curînd, în 
fața unei comisii a Adu
nării Naționale Franceze 
care dezbătea tocmai for
ța televiziunii — susținea 
că acest „instrument de 
comunicare, cel mai pu
ternic din cite a con
ceput spiritul uman", are 
nevoie pentru opera sa de 
cunoaștere „nu de vedete 
care să înlocuiască profe
sorii, ci de mari inter- 
preți, așa cum teatrul a 
avut mari artiști". Nu 
cred că greșim dacă a- 
vem în vedere această 
idee a umanistului cind 
analizăm educația prin 
cinema la televiziunea 
noastră.

Radu Cosașu

Filmele visate
• CITESC în Fascinația cinematografu

lui, cartea care ni l-a restituit măcar par
țial pe gînditorul și scriitorul Victor Iliu, 
la capitolul „Filmele visate" (pp. 162-171):

„Un film despre Horia (1 octombrie 
1941) : Furtuna, trăznetul, aversele, năvă
lirea apelor, cutremurele, răscoala moți
lor sînt manifestări de forțe ale naturii. 
Revoluția lui Horia nu-i întemeiată pe o 
ideologie, ci pe forțe telurice, potențate, 
exasperate și dezlănțuite... Moții au încer
cat să iasă la lumină, să se bucure de 
«minunatele prăzi ale pămîntului»".

„Răscoala (fără dată : probabil 1957— 
1958) : Pămîntul se mișcă, pămîntul se 
cutremură, pămîntul se răzbună, apoi un 
recitativ, un singur glas, un cor imens ; 
liniște, liniște dureroasă care izbește ure
chea fizic... Și in această liniște, un fîșîit, 
tot mai precis, mai metalic, intr-un ritm 
regulat... Intr-o curte, țăranul care-și 
ascute coasa...".

„Baltagul (20—21 ianuarie 1958) : Vic
toria e o forță a naturii, e simbolul po
porului, matca lui. Ce superbă este sta
tuia ei și ce derizorii par, în raport cu 
etica ei, legiuirile, convențiile... Ea pare 
că zice : nimeni nu-mi poate da cu sila 
legi_  Eu îmi fac singură legile, pentru
că sînt în stare să-mi fac singură dreptate. 
Eu sînt alfa și omega I Poporul I".

„Pădurea spinzuraților (10 decembrie 
1960) : Aș introduce un cîntec in film. 
Ceva sfișietor și tragic în context, ea un 
reactiv violent, ca un acid teribil în care 
oamenii să fie dizolvați pînă la schelet, 
pînă la adevărul ascuns... Un cîntec de 
dragoste printre spinzurători. glasul de
zastrului...".

„Un film despre Avram lancu (29 mai 
1965) : veșnicul lui «pelerinaj» prin locu
rile pe unde a trecut revoluția... «și isto
ria se întoarce uneori prin locurile pe 
unde a trecut oglindindu-se în ele»... Și 
«conversația» lui halucinantă cu univer
sul ostil, îndepărtat și agresiv, apropiat și 
surd și mineral, inipenetrabil sau prea 
gălăgios...”

...Secvențe care au rulat o singură dată, 
in imaginația intimă, așa de exactă și așa 
de convulsionată, a lui Victor Iliu. Sec
vențe cărora nu le-a putut da viață, pe 
care le vom regreta mereu împreună cu 
filmele din care ar fi trebuit să facă par
te. Trei din aceste filme au fost realizate 
mai târziu de alți regizori ; bine, mai pu
țin bine, foarte bine... Rămîn celelalte 
două — despre Horia și despre lancu. 
Aici testamentul lui Iliu nu poate fi des
considerat Cei ce se vor apropia de me
moria martirilor nu vor avea dreptul să-i 
restituie posterității cu mai puțină dra
goste și cu mai puțin talent decit ar fi fă
cut-o însuși Iliu, cel coborit din munții 
Transilvaniei purtând în mină o flacără 
pe care n-a lăsat-o să se stingă o viață 
întreagă...

Romulus Rusan



MARILE TEME

O artă 
militantă
• CREĂM pentru om, Omul este și 

eroul și privitorul nostru. Noi vrem ca el 
să aibă un orizont spiritual cîț mai larg, 
să fie cit mai sensibil, cit mai drept, cit 
mai bun. La rîndul său, omul vrea ca 
noi să-i oferim opere pe măsura timpu
lui său, a timpului in care se construieș.e 
o tară și o viață nouă. Omul e privito
rul. omul e cititorul, după cum pictura e 
și culoare, e și cuvint. Pictura vorbește, 
cwnunică și ar fi imposibil să fie altfel. 
Problema este întotdeauna aceasta : ce 
anume comunică ?

Din zi in zi, in cadrul breslei noastre se 
adîncește înțelegerea noțiunii de artă an
gajată. militantă, de artă care să-și aduca 
o contribuție reală la formarea in sp.nt 
comunist a omului de azi, la _ educarea 
lui patriotică, civică, morală și estetică, 
de artă care să dea expresie patosului 
revoluționar al epocii contemporane. De 
altminteri, nimeni nu are nevoie de ..pro
ducții artistice" Sterile, de neînțeles. fără 
sufletul și ideile noastre.

Visul nostru de viitor e să realizăm o 
pictură prin care să se ilustreze macii 
eroi ai neamului, momentele înălțătoare 
ale istoriei țării, gloria și vitejia din tre
cut a poporului, eroismul și dirzenia fără 
seamăn a comuniștilor in lupta pentru 
eliberarea națională și socială a patriei, 
munca plină de abnegație și eroismul co
tidian al constructorilor socialismului si 
comunismului.

Se apropie centenarul independenței de 
la 1877 — marea sărbătoare a națiunii ro
mâne : e o datorie de onoare a pictorilor 
noștri să redea cu suflet, cu credință, cu 
cea mai adincă trăire măreția jertfei osta
șilor români pentru neatimare. întreaga 
noastră istorie viitoare — fiindcă Progra
mul Partidului ne-a deschis o carte in 
care a trasat un drum mult înaintat in 
viitor — va fi. iarăși, pentru noi un pu
ternic izvor de inspirație. Si așa rum !n 
anii din urmă i-au fost aduse tării lucrări 
plastice de o inestimabilă valoare impli- 
nindu-i bunul renume și peste hotare (la 
toate expozițiile internaționale pictura, 
grafica și sculptura românească s-au 
bucurat de un remarcabil succes), tot așa 
și în viitor efortul creator va scoate la 
lumină un și mai bogat potențial artistic.

Ce ne-am putea dori in încheierea în
semnărilor de fată dedt să fim la înălți
mea datoriei pe care o avem ? Si încă un 
gînd : sint convins că acest Congres al 
educației politice și culturii socialiste va 
aduce în munca tuturor acel avânt și 
acea voință fermă de a ne face tara mai 
puternică, mai frumoasă.

Constantin Piliuțâ

PAGINI DE ISTORIE: MONUMENTUL
HORI A, CLOȘCA Șl CRIȘAN - CLUJ-
NAPOCA, sculptură de Ion Vlasiu

PAGINI DE ISTORIE : 1848, compoziție de Florin
Niculiu

„Pagini 
de 

istorie"
■I. ..................... ...............................

SEMNIFICAȚIILE celor două ex
poziții deschise la Sala Dalles și in 
holul Teatrului Național ca un oma
giu adus Congresului educației politice și 

culturii socialiste depășesc limita unui 
simplu eveniment plastic, pentru a impli
ca valori și sensuri ce țin de însăși struc
tura spirituală a României socialiste.

Prima calitate, devenită constantă din 
perspectiva tradiției noastre culturale, este 
aceea a militantismului, a unei angajări 
decise de pe pozițiile responsabilității u- 
mane și sociale ce generează și justifică, 
in ultimă analiză, creația autentică. Dacă 
ideea operei de artă ca reflex al concep
țiilor și aspirațiilor unei societăți consti
tuie de mult un postulat, va trebui să re
afirmăm. totuși, pornind de la cele două 
expoziții, caracterul specific pe care ea il 
imbracă in condițiile artei noastre con
temporane. Resimțind intens organica re
lație dintre trecutul, prezentul și viitorul 
societății românești prin chiar apartenen
ța lor la un spațiu geografic și spiritual 
definitiv constituit și delimitat, artiștii 
noștri și-au extins firesc zona preocupă
rilor cu rezonanțe naționale și istorice, 
ilustrind teme de acut interes prin perma
nența și actualitatea lor. Din acest unghi, 
determinant nu numai pentru valoarea de 
document a operei de artă, ci și pentru 
calitatea sa de mesaj adresat publicului 
contemporan, expozițiile constituie un ar
gument și o demonstrație cu valoare uma
nă. socială, politică și estetică în favoarea 
existentei unei arte de for public. în sen
sul generos și eficient, capabilă să emo
ționeze și să formeze conștiințele.

Va trebui apoi să discutăm realitatea 
existenței unor resurse artistice deosebite, 
atit pe planul creatorului responsabil, lu
cid angajat, cit și pe cel sal atitudinilor 
și modalităților de expresie. De altfel, cele 
două elemente nici nu pot fi separate în 
dialectica specifică pentru actul artistic, 
dar interdependența lor in scopul unei va
lorificări^ reciproce de înaltă tinută consti
tuie. fără îndoială, o caracteristică pro
prie culturii noastre, ideologiei promovate 
de Partid. Expozițiile relevă acest adevăr 
și — fără a face concesii de circumstanță, 
oricum inutile — putem afirma că. așa 
cum se prezintă la o analiză cu intenție 
de însumare, ele formează un tur de ori
zont deosebit de reprezentativ pentru ca
litățile intrinseci ale artei din ultimii 
cinci ani. Implicit ajungem și la conclu
zia existenței acelor calități necesare 
tipului de artă cu tematică majoră. în 
primul rind a valorilor de conținut acce
sibile, fie că sint explicit formulate, fie 
că se includ într-o metaforă vizuală, apoi 
a celor de expresie dominate de un pro
nunțat respect pentru structura formei și 
de simțul monumentalului. Ambele expo
ziții conțin numeroase propuneri pentru 
lucrări ce se înscriu firesc și eficient în 
spațiile publice, unete dintre ele fiind 
chiar utilizate în acest sens.

Ar mai trebui să consemnăm valoarea 
deosebită a dialogului ce se poartă, din 
perspectiva dialecticii despre care vor
beam, intre ceea ce constituie epopeea 
națională, adică acele repere artistice a- 
dresate memoriei vizuale și afective a 
contemporanilor, și actualitatea dinamică, 
vie și în continuă evoluție, inepuizabilă și 
mereu atractivă. Tonul epic al acestei 
confruntări se naște din dimensiunea exis
tenței istorice în ansamblul ei de eveni
mente cu profunde rezonanțe, dar calita
tea participării afective, ca și o anumită 
dimensiune specifică spiritului românesc 
adaugă un constant și nuanțat accent li
ric. în realitate, prin cele două manifes
tări putem testa și circumscrie climatul 
general al creației plastice contemporane 
în datele specifice pentru că, alături de 
consensul unanim al preocupărilor, desco
perim varietatea atitudinilor stilistice, di
versitatea pozițiilor adoptate dintr-o fi
rească necesitate, proprie actului de 
creație.

Intitulată sugestiv Pagini de istorie, 
secțiunea de la Dalles se axează pe lucră
rile inspirate din trecutul patriei noas
tre, multitudinea temelor, generozitatea 
lor și posibilitatea abordării din cele mai 
diferite unghiuri conferă caracterul a- 
tractiv al expoziției, calitate esențială în 
contactul cu publicul. O panotare aerată, 
gîndită pe mari momente istorice, 
gruparea în jurul unei figuri legendare 
sau a unui eveniment crucial oferă posi
bilitatea aprecierii celor mai variate so
luții prin comparație, servind și ca o de
monstrație a modului în care cei mai 
buni artiști, în maniere personale și atît 
de diferite, pot interpreta una și aceeași 
temă generală, oprindu-se la un subiect 
sau altul. Se schițează în acest mod un 
dialog- artistic fertil în jurul cîtorva repe
re istorice, iar gruparea după un criteriu 
cronologic, condiționat și de calitatea și 
cantitatea lucrărilor, conduce la constitui
rea unor nuclee detectabile în interiorul 
cărora, fără discriminări artificiale, se în- 
tîlnesc lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și tapiserie, formînd un elocvent ar
gument al capacității expresive conținute 
de toate aceste genuri. Cîteva adaosuri 
fotografice însoțite uneori de machete 
reafirmă virtuțile monumentale, mai ales 
în cazul sculpturii, lăsînd deschisă posi
bilitatea integrării oricărei piese din ex
punere în spațiile publice. O frumoasă 
tinută artistică. însoțind valoarea civică a 
gestului creator, își pune amprenta pe ma
joritatea lucrărilor, selectarea lor pentru 
un posibil capitol al patrimoniului nostru 
cultural justifieîndu-se nu numai prin 
calitatea socială și politică a mesajului. 
Impresionează modul în care sint abordate 
figurile marilor voevozi, ctitori de țară și 
putere ce au impus realitatea unui popor 
român unic și unitar, de la Mircea cel 
Bătrîn la Mihai Viteazul, de la Basarab 
la Ștefan cel Mare, realitate istorică prin 
care se afirmă apoi momentul 1848 — bine 
ilustrat datorită diversității subiectelor și 
procedeelor — sau perioada atît de zbu
ciumată a luptelor revoluționare ale cla
sei muncitoare. Se poate vorbi, pornind 
tocmai de la concretul artistic, despre 
existenta unei conștiințe a rolului jucat 
de fiecare om ridicat la luptă în numele 
unor idealuri mereu reînnoite, dar nicioda
tă abandonate, astfel îneît între figura osta
șului anonim din armata de tară, cea a 
răsculatului condus de Horea, cea a ță
ranului de la 1907 sau a ilegalistului ce 
menține aprinsă flacăra unei rezistente 
active nu există diferență de calitate.

OMAGIU PATRIEI SOCIALISTE : STUDIU de Corneliu
Baba

Avem astăzi, intr-adevăr, imaginea luptă
torului social schițată în toate ipostazele 
ei și, lucru extrem de important, diversi
tatea interpretărilor stilistice, greu de cu
prins în limitele unei simple consemnări 
generale, mărturisește nu numai disponi
bilitățile artiștilor, ci și existența unui 
climat de libertate interpretativă in care 
descoperim esența politicii noastre cul
turale. Istoria, ca moment viu al deve
nirii, mereu prezentă, abordată in toate 
semnificațiile ei își pune amprenta pe se
lecția de la Dalles și dincolo de pos:bile 
discuții axate pe o analiză nuanțată ră- 
mînem cu sentimentul stenic al capacității 
de a crea o artă cu adevărat angajată, 
lucid orientată pe coordonatele de esență, 
fără fals retorism, ca o necesitate orga
nică.

„Omagiu 
patriei 

socialiste"

CU ATIT MAI SEMNIFICATIVA ne 
apare expunerea de la Teatrul Na
țional intitulată Omagiu patriei so
cialiste, sugestivă pentru modul în care 

artiștii participă efectiv la existența con
temporană, simultan cu valorificarea is
toriei, între formulele utilizate în cazul 
epopeii naționale și cele reclamate 
de actualitatea socialistă existind o 
soluție de continuitate ce nu se da- 
torește doar similitudinilor stilistice. 
Desigur, pentru un avertizat, lucră
rile unor artiști de cotă, consacrați 
prin valoare, sînt recognoscibile în 
ambele expoziții, dar ceea ce ni se pare 
esențial este modul în care acești artiști, 
indiferent de generația biologică, vibrea
ză la evenimente, -transformîndu-le în o-, 
peră de artă- Multe peisaje industriale? 
multe compoziții simbolice sau metafo
rice, multe portrete ale omului nou. o 
deosebită probitate profesională și o de
cisă orientare tematică fac din expunere 
un grav memento cu funcții sociale. Dacă 
ar trebui să găsim o calitate specifică, o 
marcă a expunerii în totalitatea ei. am fi 
tentați să o relevăm pe aceea a expresi
vității pozitive, optimiste și responsabile 
totodată, proprie nu numai creației artis
tice contemporane, ci tuturor activităților 
productive. Avem în același timp imagi
nea cantității de artă bună ce s-a reali
zat în ultimii cinci ani. sentiment ce de
pășește satisfacția estetică pentru a im
plica și elemente de natură general uma
nă, sociale și politice.

Iată de ce, salutînd o asemenea iniția
tivă concretizată în pragul unui eveni
ment important din existența spirituală 
a României socialiste, recunoaștem rolul 
activ pe care artistul este chemat să-I 
joace în societatea noastră, din perspec
tiva ideologiei Partidului nostru și a celor 
mai concrete și îndrăznețe aspirații ce ne 
caracterizează.

Virgil Mocanu



■înaltul
mesaj al muzicii
AȘA cum, adesea, ne recunoaștem în 

eroii literaturii, tot astfel găsim și 
în muzică limbajul cel mai profund 
a! sufletului omenesc. Citim din marea 

carte a lui Eminescu și .ne simțim, deo
dată, pe acel teritoriu în care muzica se 
îngemănează cu poezia și pictura, totul in
tr-un peisaj sonor de o extraordinară vi
brație. Fiindcă există, indiscutabil, o forță 
ncantatorie ce înnobilează operele lite

rare, după cum atîtea scrieri literare stau 
itejsaza unor opere muzicale celebre. Ast- 
t<5 că. atunci cînd vorbim și definim sco
pul etic al literaturii, putem să-i subli- 

m aceeași menire și muzicii.
^jfuzica românească este chemată astăzi, 
mai mult ca oricînd în istoria ei, să răs
pundă unor înalte imperative ale educa
ției politico-educative. Destinul creatorilor 
de artă este și rămîne indisolubil legat de 
lupta națiunii pentru continua ei propă
șire, pentru triumful nobilelor aspirații 
ale poporului constructor de viață nouă, 
în cadrul vastului program de edificare 
a unei Românii libere și fericite, stăpînă 
pentru totdeauna pe propriul ei destin, 
s-au produs și pe plan spiritual opere pro
fund realiste, însuflețite de înaltele idea
luri ale socialismului și comunismului. 
Trăsătura esențială care definește cultura 
noastră muzicală contemporană este per
manenta reînnoire a conținutului și a mo
dalităților de exprimare în strînsă legă
tură cu tradițiile artei naționale și uni
versale, cu tezaurul folcloric. Melosul nos
tru național trăiește puternic în conștiința 
maselor, favorizînd afirmarea neîncetată 
a talentelor. Compozitorii noștri își consa
cră întreaga lor forță creatoare împlinirii 
dezideratului suprem de a exprima pato
sul revoluționar al vremii noastre, trans
formările epocale care au loc pe plan eco
nomic și social în România, lupta poporu
lui condus de partid pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Purtînd mesajul prezentului, arta noastră 
glorifică trecutul de luptă al poporului și 
militează pentru viitorul luminos al pa
triei.

Manifestîndu-și liber talentul, folosind 
stiluri și maniere de creație variate, com
pozitorii sînt chemați să făurească opere 
valoroase, care să îmbogățească patrimo- 

. niul culturii noastre socialiste și tezaurul 
1 culturii universale. Necesitatea de a co

munica cu oamenii prin mijlocirea artei, 
o artă care poartă în adîncurile ei idei și 
sentimente profund umane și patriotice, 
rămîne țelul cel mai înalt spre care se 
îndreaptă fiecare compozitor prin propriul 
său talent și prin măiestrie. Realizarea în 
ultimii ani a unui număr important de lu
crări simfonice, vocal-simfonice, concer
tante, de cameră, de operă, balet 
și operetă, a unui-mare număr de cîntece 
patriotice, revoluționare, este răspun
sul concret al creatorilor la cerințele 
formării omului nou, bogat în sen
timente, cu uri larg orizont de cul
tură — constructor al comunismului. 
Prin valoarea lor artistică, prin tematică 
și modalitățile stilistice, prin locul cîștigat 
în viața spirituală a maselor, aceste lu
crări reprezintă nu numai cuceriri profe- 

_șionale ale creatorilor, ci sînt, deopotrivă, 
contribuții importante aduse culturii noas
tre muzicale în epoca socialistă și, cred, 
tezaurului culturii universale.

AM dezbătut în repetate rînduri și 
mai ales în perioada pregătirii Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste multiplele aspecte și pro

bleme pe care le pune creația noastră 
muzicală. Cunoaștem astfel nu numai suc
cesele, ci și neîmplinirile și, mai ales, am 
învățat să privim cu luciditate drumul în 
viitor. Creația de operă, de balet, de ope- 

i—«etă pune probleme complexe, dificile, în 
fața autorilor de librete și compozitorilor ; 

dar, în același timp, aceste genuri fac 
deopotrivă responsabili atît pe interpreți 
cît și instituțiile organizatorice. Analizînd 
condițiile în care se creează și se promo
vează o operă, un balet, o operetă, nc-am 
dat seama de deficiențele care persistă în 
dezvoltarea acestor genuri accesibile, larg 
educative, care trebuie aduse la proble
matica, intensitatea, actualitatea și măies
tria cerute de exigențele contemporane.

Făcînd o trecere în revistă a genului 
muzicii de cameră, reprezentant prin ex
celență al domeniului atît de sensibil și 
de controversat al așa-zisei „muzici pure“, 
care, utilizînd un aparat tehnic minim, 
pretinde o măiestrie desăvîrșită și un flux 
dinamic și elevat al gîndirii muzicale, am 
remarcat succesele obținute prin tematica 
larg desfășurată, prin diversitatea de sti
luri în afirmarea talentului multor tineri 
compozitori. Dar ne-am dat seama tot
odată și de pericolele care pîndesc acest 
gen tocmai în procesul de creștere și în
florire. Am dori ca muzica de cameră să 
rămînă un bun artistic al maselor largi de 
iubitori ai muzicii, așa cum a fost la în
ceputurile ei, un mijloc de educație muzi
cală, prilej pentru cît mai mulți oameni 
de a anta împreună, de a înțelege și gusta 
farmecul sublim al acestei arte.

Stăruind asupra problemelor pe care le 
ridică genurile simfonice și de cameră, 
conchidem că ar trebui să realizăm o mai 
clară delimitare între lucrările care se în
scriu cu avînt și cu măiestrie în linia 
orientării umaniste și cele care rămîn 
simple investigări ale formalului. Am sus
ținut întotdeauna necesitatea experimen
tării în laboratoarele noastre de creație, 
dar în aceeași măsură pledăm pentru în
scrierea căutărilor în finalitatea realizării 
și desăvîrșirea operei. Confuzia de valori 
la care asistăm pe plan mondial în do
meniul artei “trebuie să ne ascută exigen
tele pentru a deosebi oricînd falsul, golul, 
formalul, de ceea ce este operă reală, con- 
ținînd înaltul mesaj patriotic și revoluțio
nar transfigurat în forme desăvîrșite de 
exprimare.

Un reviriment îmbucurător înscrie, între 
succesele muzicii românești din ultima 
vreme, cîntecul de mase — fie creație co

rală, fie muzică ușoară. Cele peste 800 de 
cîntece, promovate în concursuri și festi
valuri, glorificînd lupta poporului și a 
partidului pentru libertate națională și 
progres social, marile realizări ale epocii 
socialiste, multe cîștigînd o largă popu
laritate, cinstesc o veche tradiție a muzicii 
românești. Lăudabilele acțiuni întreprinse 
în colaborare cu unele instituții și organi
zații obștești — între care amplele reci
taluri „Laudă omului", organizate în cin
stea aniversării partidului împreună cu 
Uniunea Scriitorilor, cînd s-au prezentat 
pentru întîia oară publicului spectacole cu 
melodii compuse exclusiv pe versuri ale 
poeților contemporani — âu dat prilej 
compozitorilor de toate genurile să se în
treacă în elan și măiestrie. Intensificarea 
prezenței creatorilor de muzică în mijlo
cul maselor, pe șantiere, în uzine și școli, 
în orașe și sate a îmbogățit experiența lor 
de viață, a lărgit cîmpul inspirației muzi
cale și a determinat o mai strînsă apro
piere a artei noastre de cerințele maselor.

Muzicologia — istoria, estetica, folclorul, 
didactica, critica — reprezintă iarăși un 
sector important al creației muzicale avînd 
menirea de a pune în lumină prezența ac
tivă a muzicii în viața spirituală a po
porului român, dovadă vie, specifică a con
tinuității noastre milenare pe acest pă- 
mînt. <

STRĂDANIILE compozitorilor și mu
zicologilor pentru a contribui la îm
plinirea epopeii naționale, datorie de 
onoare care solicită în momentul de față 

întreaga noastră dăruire de artiști și ce
tățeni, problemele interpretării și difuză
rii creației muzicale românești în țară și 
străinătate, legăturile cu oamenii muncii 
și locurile de producție, contactul strîns 
eu mișcarea de amatori de pe întreg cu
prinsul țării, contribuția adusă elevării 
morale a maselor, sînt puncte esențiale 
ale programului de creație în prezent și 
în perspectivă pentru fiecare compozitor 
și muzicolog din țara noastră.

Ion Dumitrescu

OMAGIU PATRIEI 
SOCIALISTE: RE
COLTA, ulei de Ion 
Grigore (Holul Tea

trului Național)

Opere 
patriotice

CE ÎNSEAMNĂ a fi un muzician co
munist ?
In primul rînd, a fi convins că muzica 

nu este un simplu divertisment, că aceas
ta nu constituie un facil „joc sonor" sau 
un prilej de a te izola în „turnul de 
fildeș" al unor așa-zise „elite"... A fi con
vins că lumea Euterpei evidențiază o 
ideologie a artistului superior, cgre nu 
numai că prin cîntecul frumos se iden
tifică cu specificul profund al contempo
raneității sale, dar și reliefează, sub un 
con de limpiditate paradisiacă, cea mai 
emoțională dintre minunile pămîntului 5 
omul 1 Pentru aceasta se cere, imperios 
necesar, o vastă cultură, o măiestrie sL 
nu în ultimul rînd, o nestăvilită dragoste 
pentru oameni, în opoziție cu așa-zisa 
„mic burgheză fericire personală" și în 
consonanță cu sublimele semnificații ale 
altruismului, ale generozității, ale eticii și 
echității socialiste.

„Să facem totul — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru măreția si 
strălucirea României socialiste, pentru ea 
ea să ocupe un loc de cinste în rîndul 
țărilor socialiste, al marii familii a națiu
nilor lumii, să-și aducă o contribuție tot 
mai de preț la triumful atotbiruitoarelor 
idei ale comunismului, la victoria idealu
rilor de progres și bunăstare, de pace șl 
prietenie între popoarele lumii".

Iată de ce ne revine nobila sarcină de 
a studia profund procesul dialectic al dez
voltării societății și reflectarea lui în for
mele cele mai convingătoare ale unor 
opere de artă autentică, ancorate granitic 
în actualitatea zilelor noastre. Cu atît mai 
mult, acea minunată educare a educatori
lor trebuie să fie o tematică ardentă, ma
joră, cu rezonanțe multiple de bine, ade
văr și frumos, în armonie cu munca des
fășurată de toți muzicienii României so
cialiste, în pregătirea Congresului educa
ției politice și culturii socialiste.

Dezvoltarea unei civilizații superioare 
— indestructibil legate de o știință din-: 
tre cele mai avansate ! — presupune în 
societatea noastră și o înflorire maximă 
a artelor. Și în acest fel. spre deosebire 
de esteticienii și filosofii idealiști, muzi
cienii comuniști nu opun civilizația cul
turii. Dimpotrivă! Ele se îmbină așa cum 
se contopesc în muzică melodia și euvîn- 
tul, scăldate, cum ar spune poetul Virgil 
Teodorescu, în apa vieții veșnice...

Să contribuim la crearea unui nou avînt. 
a unui nou și emoționant climat spiri
tual, pentru a compune opere profund 
patriotice, opere dedicate muncii și mari
lor realizări din zilele noastre, păcii și 
prieteniei între popoare, dragostei nobile 
și înălțătoare, dar. mai cu seamă, să 
participăm cu toții la conturarea cît mai 
expresivă a epopeii naționale muzicale 
românești ! Dacă acestea sînt sarcinile 
compozitorilor, interpreții vor avea misi
unea de a populariza — cu precădere — 
asemenea opere și de a nu cădea în cursa 
penibilă a izolării în golfurile liniștite ale 
unei arte neangajate. Totodată, interpre
ții trebuie să educe publicul. împreună cu 
creatorii lucrărilor. Aceleași sarcini lumi
noase le revin muzicologilor și criticilor 
muzicali, care, prin articolele, eseurile, 
studiile și cărțile lor. să cuprindă, dezvol- 
tînd creator marxismul, toate domeniile 
vieții sociale.

Doru Popovici

Istorie si cultură
9

ARTA poporului nostru își are o- 
bîrșia în vremuri străvechi. Ea 
s-a născut odată cu locuitorii și 

apărătorii meleagului străbun ; a urcat 
treptele minții și sensibilității genera
țiilor, a străbătut istoria, a devenit stri
gătul de suferință, de apărare, de iz- 
bîndă și bucurie al poporului.

Graiul artei, asemenea limbii vorbi- 
-<Tte, se creează și se dezvoltă organic 

qe-a lungul istoriei. El capătă particu
larități specifice psihologiei poporului, 
psihologie formată de condițiile și eve
nimentele istorice proprii.

întețirea vigorii și primeneala artei 
s-au ivit mereu de-a lungul istoriei, de
terminate de creșterea conștiinței u- 

-fc- - mane și naționale, de mari transformări 
sociale ce au urmat simultan pe tot 
globul.

Noul, această cerință pe care artistul 
vizionar o detectează în afara lui, în 
procesul de dezvoltare și creștere al în
tregii societăți, apare în artă prin im
boldul conștiinței de a răspunde che
mării, de a satisface cerința. Reușita 
este asigurată în primul rînd de auten
ticitatea simțirii, de exprimarea noului 
prin specificul propriu sensibilității și 
psihologiei poporului respectiv și, în al 
doilea, prin simplitatea mijloacelor, 
limpezimea de cristal a metaforelor, 
ușurința cu care comunică. Această 
continuă înnoire a artei pe plan națio
nal și universal dovedește atît continui
tatea artei cît și durabilitatea specifi
cului psihologiei unui popor sau altuia, 
în acest fel noul în artă se dovedește 
a fi o continuare, nu o invenție.

Tot ceea ce cumulăm din experiența 
artei universale coboară în adîncul nos
tru, în acea topitorie unde lava incan
descentă a spiritualității proprii visează 
și scoate la iveală măiastră zilelor 
noastre. Nimic nu poate sta agățat sau 
altoit din exterior pe corpul viu și uriaș 
al artei naționale.

Istoria și cultura nu se improvizează. 
Numai din interiorul specificului firesc, 
dat, operele noastre ating universalul, 
conversează cu marea lume. Specificul 
acesta este miezul, taina emoției, ceea 
ce face ca opera să fie unică și să du
reze.

Pe tot întinsul pămîntului străbun, 
înaintașii noștri au lăsat drept mărtu
rie a existenței și trăiniciei noastre o- 
pere nemuritoare, cu care noi ne mîn- 
drim, pe care alții le apreciază tocmai 
pentru sensibilitatea specifică meleagu
lui unde au fost create. Ne mîndrim de 
asemenea cu faptul că artiștii noștri de 
azi, cei mai dotați, au înțeles în pro
funzime că „universalismul" bazat pe 
teorii schematice și pe formule extrase 

din cuceririle plastice ale unor mari 
artiști din diferite țări, ar fi dus în a- 
nonimat arta țării noastre, ar fi dena
turat înțelesul firesc al rolului infor
mării, ar fi oprit dezvoltarea unor per
sonalități proprii, l-ar fi desprins pe 
artist de rolul său misionar, de arma 
spirituală cu care își apără și își cul
tivă poporul.

Dezvoltarea continuă, multilaterală 
a țării noastre, a societății noi socia
liste, a impus ca arta să-și primenească 
apele. Artiștii noștri s-au dovedit capa
bili să răspundă cerințelor spirituale 
ale poporului nostru, să aibă fiecare 
personalitatea și stilul lui propriu, un
ghiul său de deschidere asupra realită
ții ; au dovedit că pot să ofere ei în
șiși altor zări soluții plastice personale 
demne de luat în seamă tocmai pentru 
că sînt proprii oamenilor acestor locuri 
și timpului nostru socialist.

Sabin Bălașa
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Literatură

DE MAI bine de un sfert de mile
niu, adică din momentul desco
peririi de către străini a folclo

rului nostru („Legendele Franței sînt 
mai grave și mai hître, ale Italiei mai 
vesele și mai șugubețe, ale Germaniei 
mai naive și mai romantice ; legendele 
României descriu sufletul național cu 
elanurile sale, cu exuberanța sa arden
tă, cu imaginația, cu tristețile voluptu- 
oase, cu desmierdări de copil*  ; Leo 
Clarette — „La Roumanie intellectuelle 
contemporaine*  — Paris. 1912), a cro
nicarilor, a lui Nicolaus Olahus, cu care 
spiritul românesc se afirmă pentru pri
ma dată pe plan european, a spătaru
lui Milescu și a atîtor altora, poporul 
român oferă culturii universale tot ceea 
ce avem mai bun și mai demn, pentru 
a putea primi, la rîndu-ne. tot ceea 
ce culturile celorlalte popoare au auten
tic și valoros.

Putem să nu-1 amintim aici, măcar 
în treacăt, pe Dimitrie Cantemir, dom
nul Moldovei, sau pe reprezentanții 
Școlii Ardelene, care au adus contri
buții esențiale în dovedirea obîrșiei 
românilor ?

Aceste momente ale istoriei spiritua
lității noastre au fost, încă de pe a- 
tunci, răspîndite în țări străine care 
luau cunoștință de existența dintotdea- 
una, neîntreruptă, a poporului român 
și a culturii sale pe aceste meleaguri 
străbune. Astfel era pregătit terenul 
pentru lansarea in lume a marilor per
sonalități ale scrisului românesc : V. 
Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Costache 
Negruzzi, Al ecu Russo, Alexandru Odo- 
bescu, D. Bolintineanu, Nicolae Filimon 
și Cezar Bolliac, adică a reprezentanți
lor epocii de formare a României mo
derne și afirmării mai accentuate, pe 
plan universal, a culturii române.

Cu Mihai Emin.escu. Ion Creangă și 
I. L. Caragiale s-a produs un salt 
calitativ în privința creșterii și prețui
rii literaturii române peste hotarele 
țârii.

PREZENȚA spirituală a României 
în cultura universală este astăzi 
o realitate mai vie și mai con

vingătoare ca oricînd. Anual se traduc 
în lume, în peste 40 de limbi, zeci și 
zeci de lucrări ale poeților și prozato
rilor noștri, începînd cu cronicarii și 
pină la cea mai tînără generație de 
creatori, lucrări care depășesc cu mult 
tirajele în care literatura română se 
tipărea, înainte de Eliberare, în propria 
țară. Astăzi, nu există țară în lume în 
care să nu fi apărut lucrări ale scrii
torilor români. Pentru a ne convinge 
de acest lucru, este suficient să răsfoim 
edițiile anuale ale publicației de mare 
prestigiu internațional, Index transla- 
tionnm, apărută la Paris și difuzată sub 
auspiciile UNESCO.

In ultimele trei decenii, în afâra ho
tarelor țării au apărut peste două mii 
două sute de titluri din literatura 
română. Au văzut lumina tiparului a- 
proape o sută de antologii de proză 
românească : Antologia prozatorilor 
români, publicată mai întîî în Franța, 
sub auspiciile UNESCO, și apoi, la 

Djakarta, în limba indoneziana ; Anto
logia prozei românești, apărută în Bra
zilia în două volume ; Antologia pro
zatorilor români și încă alte 26 de 
culegeri publicate în URSK ; Nuvele 
românești — în R.P. Bulgaria ; culege
rea Moartea lui Ipu — în R.P. Polonă ; 
Culegere de proză românească și încă 
alte 8 antologii — în R.D. Germană ; 
Prozatori români — în Elveția ; Proza
tori români — în Uruguay ; Nuveliști 
români — în R.D. Vietnam ; Introdu
cere în literatura română — în S.U.A.; 
Prozatori români — în Siria ; etc.

Antologii de poezie românească, alcă
tuite și tălmăcite de mari personalități 
ale liricii contemporane, au apărut în 
Argentina, Austria, U.R.S.S., Anglia,
R. P. Bulgaria, R.P. Chineză, Cuba, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, 
Grecia, India, Israel, Italia, R.S.F. Iu
goslavia, Olanda, R.P. Polonă, Spania,
S. UA., Turcia, R.P. Ungară, Elveția.

Mari scriitori ai lumii s-au aplecat 
asupra operelor scriitorilor noștri, tăl- 
mâcindu-le sau prezentîndu-le în sub
stanțiale studii și prefețe. în italiană, 
Salvatore Quassimodo, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură, l-a tra
dus pe Tudor Arghezi. Nichita Stă- 
nescu a fost prezentat iubitorilor de 
frumos din Suedia de Arthur Lund- 
kvist. Pablo Neruda, laureat și el al 
Premiului Nobel pentru literatură, este 
autorul versiunii spaniole a cuprinză
toarei antologii 44 poeți români și, 
totodată, al unor elogioase aprecieri a- 
supra poeziei române contemporane : 
„Poezia română a intrat cu pași ușori 
într-o perioadă de construcție, semin
țele ei au mers direct în pămînt și flo
rile i-au crescut din belșug, odată cu 
înflorirea generală a poporului... Dar, 
în fond, această poezie și-a urmat dru
mul său, al rădăcinilor naționale, și nu 
s-ar găsi vers, o silabă, care să nu fie 
îmbibate de claritate românească, de 
un blind sentiment de dragoste față de 
sufletul cel mai vechi și cel mai mo
dem al Europei...*  Alte prestigioase 
nume se adaugă celor citate : Miguel 
Angel Asturias, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură, Leonid Leonov, 
Iannis Ritsos, Rafael Alberti, Ana Ah
matova, Konstantin Paustovski, Carlo 
Tagliavini, Stepan Scipaciov, Rosa del 
Conte și mulți, mulți alții.

în colecția de opere reprezentative 
a UNESCO au văzut lumina tiparului 
și lucrări fundamentale ale literaturii 
noastre (Baltagul, Antologia poeziei 
române contemporane alcătuită de Roy 
Mac Gregor Hastie). Numele unor 
scriitori români figurează în marile 
enciclopedii editate de edituri de pres
tigiu din străinătate, enciclopedii care, 
prin caracterul lor sintetic și prin aria 
largă de difuzare, se adresează unui 
mare număr de cititori.

PREZENȚA fenomenului literar 
românesc în lume îmbracă însă 
și un alt aspect. Anual apar 10— 

15 lucrări străine consacrate aspectelor 
caracteristice ale literaturii noastre, 
între acestea, un loc aparte îl ocupă 
volumul România — O politică cultu
rală (1975), apărut la Editura „Les Pres- 
es de l’UNESCO", o amplă trecere în re
vistă a remarcabilelor succese obținute 
de România socialistă în vasta activitate 
de îmbogățire a tezaurului spiritual al

poporului, a măsurilor întreprinse de 
partidul și statul nostru pentru crește
rea conștiinței socialiste a maselor. Pe 
aceeași linie se înscrie și cuprinzătoa- 
rea lucrare a lui Nelson Vainer, Univer
salitatea culturii române (1975). apărută 
în Brazilia. „în decursul secolelor, po
porul român a creat opere de mare va
loare, care semnifică contribuția sa de 
geniu la îmbogățirea umanității... Lite
ratura română, cu vechile ei tradiții 
progresiste, este legată indisolubil de 
lupta maselor populare pentru liberta
te și o viață mai fericită. Această lite
ratură circulă, datorită operelor scrii
torilor români clasici și contemporani, 
în rîndul valorilor spirituale universa
le... Ea se face mesagerul unui nou u- 
manism, care corespunde etapei actuale 
de dezvoltare a poporului român, ide
alurilor sale sociale ' și politice*,  se 
arată în prefața lucrării. )

Ample capitole din volumul Româ
nia, noua sa imagine, apărut mai iniîi 
în limba spaniolă în Mexic și apoi în 
limba franceză la Paris, elaborat de 
Miguel Angel Asturias, sînt dedicate 
literaturii române, marilor ei persona
lități, politicii culturale a Partidului 
Comunist Român. Asturias arată eâ 
România se situează printre primele 
15 țări ale lumii în privința titlurilor 
apărute într-un an și pe același loc cu 
Franța și Anglia în privința numărului 
de titluri pe cap de locuitor. Fapte e- 
locvente, care vorbesc prin ele însele.

Sînt tot mai dese aparițiile în pagi
nile unor reviste de prestigiu din stră
inătate a studiilor de sinteză consacra
te participării României Ia schimbul 
de valori spirituale al umanității. Așa 
este cazul numărului special — 1975 al 
revistei mexicane „El Sol de Mexico", 
intitulat Românii in cultura universală 
sau al articolului Spiritualitatea româ
nească, publicat la New York în „Ro
manian Bulletin" din luna mai 1976. în 
aceeași categorie se înscrie și un studiu 
amplu apărut în cunoscuta „L’Europa 
letteraria e artistica". Cea mai recentă 
dintre acestea este lucrarea scriitorului 
Y. Kenan Caracanlar Să cunoaștem 
România, apărută în Turcia în ulti
ma decadă a lunii mai 1976.

O altă modalitate de răspîndire a 
culturii românești peste hotarele țării : 
participările la mari expoziții și tîrguri 
internaționale ale cărții. Preze-.a 
standurilor noastre la manifestaț
ie de la Varșovia, Sofia, Frankfurt, 
Cairo, Bruxelles, Quebec, Sao Paolo, 
Bologna, Cannes, Nisa, Belgrad, Mos
cova, Leipzig au fost unanim apreciate.

Alături de toate popoarele lumii, 
poporul român își aduce contribuția 
la istoria civilizației, dovedind, așa 
cum scria Tudor Vianu, că „nu există 
popoare mici și mari decît ca expresie 
statistică. Popoarele cele mai puțin 
numeroase au continuat și continuă să 
dea opere în care sufletul omenesc tră
iește în forme de mare originalitate și 
seducție".

Aceasta este contribuția pe care 
tura română o aduce creșterii presti
giului internațional al României socia
liste, întregind magistral imaginea unei 
țări angajate într-un grandios program 
revoluționar, a unui popor animat de 
nobilele idealuri ale păcii și înțelegerii 
între popoare.

Nicolae Nicoară



Spectacol al ansamblului Rapsodia română (foto
grafie de Vasile Blendea)

RomfniH

ROMÂNEȘTI IN LUME
Nicolae Constantin : DANSUL (lucrare 
reprodusă pe afișul Expoziției de pic
tură și gravură contemporană româ

nească deschisă la Lisabona)

Plastici
Iată o listă, evident, nu completă, 

a principalelor manifestări de artă 
românească peste hotare in ultimii 
ani :

■ Marea expoziție de artă româneas
că organizată la Bruxelles, în anul 1972, 
a prezentat opere de artă medievală 
(piese de orfevrerie, icoane, manuscri
se), artă populară (costume, covoare, o- 
biecte de uz casnic) și gravură.

■ Maeștri ai secolului XIX și XX au 
fost reprezentați prin expozițiile Lu- 
eliian (Berlin, Viena, Varșovia, Wro
claw, în 1972—1973), Grigorescu (Co
penhaga, Moscova, Leningrad, în 1968— 
1969), Pallady (Paris și Moscova, în 
1973—1974), Petrașcu (Roma și Bonn. în 
1973).

■ Arta artiștilor amatori din tara 
noastră a fost prezentată publicului iu
bitor de artă din R.D. Germană într-o 
expoziție itinerantă la Dresda, Freiburg 
și Weimar, în 1972—1973.

■ Sculptura românească a fost pre
zentată la Roma, în 1972—1973, cu pri
lejul semicentenarului Accademiei di 
Romania, și, în 1975, la Varșovia, în 
cadrul unei expoziții de forme sculptu
rale mici, precum și la Ravenna, la Bie
nala internațională dantescă (o selecție 
de plastică mică în bronz).

■ Expoziții de grafică au fost orga
nizate în 1970. la Roma, în 1973, la Kiel, 
Berlin (expoziția intitulată „Intergra- 
phik"), Bruxelles și Tampere (selecție 
prezentată în 1972 la Bienala de la Ve
neția. intitulată „Gravura în spațiul 
contemporan"), în 1974 Ia Varșovia și 
Havana. în 1975 la Moscova, Sofia, Pra- 
ga și Șanhai. Expoziția internațională

Xylon 6“, organizată la Geneva în 
1972—1973. Ia care a participat și Ro- 

~ a, a fost prezentată în 1973 în Ber- 
ur.ul occidental, unde s-a bucurat de un 
mare succes, ca și expoziția de afiș ro
mânesc de la Budapesta, din 1974. A- 
rnr.tim de asemenea participarea ro- 
mânesacă la tradiționalul concurs „Pre- 

internațional de desen Joan Miră" 
dfe la Barcelona, ultimele ediții, ca și 
ia Trienala de desen de la Wroclaw din 
1974.

■ Pictura românească a constituit su- 
tiedul unor expoziții organizate la 
Moscova în 1973, la Pekin, Tientzian. 
Ulan Bator, Phenian și Hamburg, în 
1974. la Szczecin, Teheran, Islamabad, 
Tokio, Osaka, Atena, în 1975. Pictura 
naivă a fost prezentă la Delhi, Bombay, 
Levallois Peret (Franța) — la Salonul 
mondial al picturii naive, în 1975. Tot 
in 1975, la Tokio, a fost prezentată o ex-

J^jziție de pictură pe sticlă și lemn.
■ Arta plastică contemporană româ

nească a fost prezentă în expoziții or
ganizate Ia Torino. în 1970, Praga și 
Varșovia în 1972, Ravenna, Belgrad, Pa
ris (la cea de a 84-a ediție a Salonului 
internațional de artă al societății ar
tiștilor independenți) în 1973, la Sko
plje, Modena, în 1974, la Stuttgart, Bag
dad, Stockholm. Lisabona, în 1975.

Nicolae N. Râdulescu

■ In ultimii cinci ani, participările mu
zicale românești peste hotare, organizate 
prin acțiuni comune ale Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Asociației oa
menilor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, Uniunii Compozitorilor și 
Agenției române de impresariat artistic 
însumează cifra record "ie 4 000, desfășu
rate în peste 40 de țări. Sînt cuprinse aici 
concertele susținute în alte țări de către 
Orchestra simfonică și Corul Filarmonicii 
„George Enescu", Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, Filarmonicile din Cluj- 
Napoca, Timișoara, Iași, Craiova, Arad, 
Oradea, Ploiești, Orchestra de cameră 
„București**,  Formația de instrumente 
vechi a Radioteleviziunii, Orchestra de 
cameră a Filarmonicii din Cluj-Napoca, 
Orchestra „Camerata**  a Conservatorului 
„C. Porumbescu**  din București, Orchestra 
de cameră a Filarmonicii din Tirgu-Mu- 
reș. Orchestra de cameră a Filarmonicii 
„Gh. Dima“ din Brașov și Corul „Madri
gal".

■ Participările românești la Festivaluri
le de Muzică Nouă de la Darmstadt, Graz, 
Royan. Utrecht și Donau-Echingen, au 
marcat succese deosebite prin lucrările 
semnate de Anatol Vieru, Tiberiu Olah, 
Ștefan Niculescu, Aurel Stroe, Dan Con- 
stantinescu, Cornel Țăranu, Myriam Marbe, 
Adrian Rațiu și alții. Și aici, precum și in 
concertele reunite sub genericul „Zilele 
muzicii românești**,  desfășurate în R.P. 
Polonă și în R.S. Cehoslovacă, și-au adus 
contribuția valoroasele noastre ansambluri 
de cameră, printre care „Musica Nova", 
condusă de violonistul Mircea Opreanu, 
„Ars Nova", condusă de Cornel Țăranu 
și altele. însoțite de cîteva tipărituri de 
partituri românești noi, în cadrul diferi
telor edituri din străinătate, precum și a 
lucrării Melodica palesiriniană de Liviu 
Comeș, la o editură italiană, aceste pre
zențe au fost apreciate, întotdeauna, ca 
remarcabile.

■ Cei mai valoroși interpreți români, 
promovînd cu pasiune și perseverență 
creația muzicală nouă, au reprezentat cu 
cinste, în nenumărate rînduri, culorile ță
rii noastre, pe podiumurile de concerte 
din Franța, S.U.A., Canada, Portugalia. 
Belgia, Japonia. Turcia, America Latină, 
Anglia, Italia, Grecia, U.R.S.S., R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Spania, R.S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară. Dirijorii Mircca 
Basarab, Mihai Brediceanu, Iosif Conta, 
Emil Simon, Ion Baciu, Ilarion-Ionescu 
Galați, violoniștii Ion Voicu și Ștefan Ru- 
ha, pianistul Valentin Gheorghiu și vio
loncelistul Cătălin Ilea, soliștii Ludovic 
Spies, Eugenia Moldoveanu. Nicolae Her- 
lea și Dan Iordăchescu, balerinii Magda
lena Popa, Ion Tugearu, Ștefan Bănică 
sînt cîțiva dintre semnatarii acestor par
ticipări remarcabile. Lor li se alătură for
mațiile folclorice, devenite celebre pe 
multe meridiane, aflate sub conducerea 
lui Gh. Zamfir, a lui Radu Simion și Poe- 
naru Damian.

Anton Dogaru

■ Anual prezintă spectacole peste 
hotarele țării sute de ansambluri și so
liști români, de unde se întorc nu o dată 
eu trofeele și titlurile atribuite celor mai 
valoroși participanți. Ansamblul „Măr
țișorul" din Cluj-Napoca a fost distins 
la Dijon (Franța) cu „Discul de aur“, 
„Ciorchinele de aur" și „Colierul de 
bronz", iar Dumitru Fărcaș cu Medalia 
de aur acordată celui mai bun dirijor ; 
la Festivalul internațional de folclor 
de la Efes (Turcia), ansamblul „Dună
rea" din Tulcea a primit trofeul „Zeița 
Artemis de aur" ; formația „Crăișorui" 
din Brașov a fost distinsă la Festivalul 
de folclor de la Marchienne-au-Pont 
din Belgia cu premiul I, în timp ce 
ansamblul folcloric „Călușul" din Scor- 
nicești este laureat al aproape tuturor 
manifestărilor Ia care a luat parte în- 
tr-un mare număr de țări.

Presa din străinătate acordă spații 
largi prezenței formațiilor noastre fol
clorice peste hotare. „Remarcăm la 
acest grup o artă populară de o valoare 
excepțională, acea autenticitate care își 
are rădăcinile în tradițiile cele mai 
pure ale unui popor" scria ziarul 
„L’Unita" după spectacolele prezen
tate de ansamblul „Timișul**  la Festi
valul de folclor de Ia Modena (Italia). 
Prezența ansamblului „Semenicul" din 
Caraș Severin pe scenele mai multor 
teatre din Elveția a prilejuit cronicaru
lui de specialitate al ziarului „La Cor- 
seaux“ să afirme : „Ansamblul -Seme
nicul» a prezentat un spectacol cu a- 
devărat încîntător, căci ne-a dus la 
adevăratele surse ale folclorului, evolu- 
înd cu autenticitate, simplitate și natu
ralețe".

N. N.

La cea de-a V-a Bienală internațională de grafică 
de la Florența (Palatul Strozzi, 13 aprilie—20 iunie 
1976), la care participă aproape 40 de țări, Româ
nia e reprezentată de tinerii graficieni Aurel Bulacu, 
Cristina Crinteanu, Simona Runcan, Alma Rusescu 
ți Mihu Vulcănescu, autor al gravurii de mai sus.

B Igor Recht, om de cultură belgian, 
colaborator permanent al Radio-ului și 
Televiziunii, profesor de istoria teatrului 
la Conservatorurl regal din Mons, a pu
blicat, după vizita in țara noastră, un 
amplu studiu intitulat „Situația teatrului 
în România". Documentația bogată, exac
tă și considerațiile obiective, stima deo
sebită a autorului pentru realizările sce
nei române dau pondere și eficacitate 
acestui studiu, din care reproducem :

«Importanța mijloacelor acordate de 
conducătorii români tuturor amatorilor 
sau profesioniștilor care nartieipă, intr-un 
fel sau altul, la viața teatrală e rezulta
tul unui program de politică culturală. Au 
fost constituite teatre remarcabil utilate. 
Invățâmîntul a fost reorganizat. Scriito
rii, autorii dramatici sînt stimulați și 
încurajați în diverse moduri. Se poate 
vedea pretutindeni cu cită seriozitate și 
cu ce lux de mijloace sînt ajutati să se 
formeze cei ce se dedică teatrului. Să 
amintim, de asemeni, somptuoasele tea
tre din București și din provincie, publi
cul numeros, entuziast și competent, care 
aplaudă, călduros, jocul actorilor sau in
ventivitatea regizorului și a scenografu
lui, asociațiile profesionale, publicațiile șî 
cărțile numeroase, unele excelent editate, 
sprijinul serios acordat teatrului de către 
presă, radio, televiziune, inițierea în artă 
teatrală din copilărie, din școală, festiva
lurile... Ar trebui să organizăm, la noi, 
o săptămînă de teatru românesc în cursul 
căreia să fie prezentate realizările cele 
mai semnificative ale „festivalului per
manent" pe care-1 propune teatrul din 
această țară.»

igor Recht



Meridiane
Cannes *76

• Palmaresul festivalului, ediția a XXX-a — 
marele premiu : Taxi Driver (S.U.A.), film regizat de 
Martin Scorsese, cu Cybill Shepferd și Robert de Niro 
(în imagine); premiul special al juriului : Marquise 
d’Or (R.F.G.) și Cria Cuervos (Spania) ; premiile pentru 
cele mai bune interpretări : Jose-Louis Gomez (Spania) 
și Dominique Sanda (Franța), împreună eu Mari To- 
rocsik (R.P. Ungară) ; marele premiu pentru filme de 
scurt metraj ; Metamorphosis de Barry Greenwald 
(Canada).

O zestre pentru Carnegie Hall
• Concertul dat cu pri

lejul aniversării a 85 de 
ani de existență a lăcașu
lui muzical newyorkez 
cunoscut sub numele de 
Carnegie Hall a avut un 
caracter special. Toți mu
zicienii, inclusiv dirijorul, 
Leonard Bernstein, și so
liștii, printre care Yehudi 
Menuhin, Dietrich Fis
cher-Dieskau și Isaac 
Stern, au cîntat gratuit. 
Iar auditorii au fost cei 
care au putut (și au vrut) 
să plătească 1 000 de do
lari sau mai mult (sub
scripția maximă a fost de 
200 000) un fotoliu de or
chestră sau un Ioc în lojă. 
Programul a fost alcătuit 
după modul celui inaugu
ral din 1891 : un oratoriu 
de Ceaikovski, o uvertu
ră de Beethoven și un cor 
de Haendel. La acesta 
din urmă s-au alăturat, 
cu vocile lor, și toți soliș

AM CITIT DESPRE...

Individ și colectivitate
MIGRAȚI A și persistența uimitoare 

a șabloanelor fabuloase este de ne
tăgăduit. Prin transhumantă, pe cale nautică, prin 

deplasarea și compenetrația grupurilor etnice sau nu
mai a indivizilor, prin mediile plurilingve și de graniță, 
basmele circulă pe distanțe mari", scria G. Călinescu 
în capitolul „Stereotipia" din partea finală a cuprinză
torului său studiu. Estetica basmului, după examinarea 
unui foarte mare număr de culegeri de povești din 
spațiul indo-european. Duc, oare, toate drumurile bas
mului înapoi, în India 1 Este, dimpotrivă, „identitatea 
imaginației omenești în felurite locuri" un factor mai 
esențial decît circulația motivelor și a șabloanelor ? 
Criticul român ajungea la următoarea concluzie : 
„Dacă am descoperi o populație într-o insulă, ce n-a 
avut niciodată un contact cu lumea cunoscută, am găsi 
acolo șabloane de basm, dacă nu material, dar desigur 
spiritual identice. Tocmai conformația morală și imagi
nativă a oamenilor de pretutindeni fac cu putință mi- 
grația istorică a unor ficțiuni, în vreme ce altele sînt 
sufocate în fașă... Esteticește, stereotipia ne lămurește 
asupra chestiunii originalității... Accidentul constituie 
în basm esența... Ca și literatura clasică, basmul e un 
plagiat sincer și total, și geniul se revelă în arta copia
tului... Eroul se deplasează pe covorul fermecat în 
patria covoarelor, în corabie cu aripi în vasta Rusie, 
cu fluvii lungi și mări, cu opinci în România, cu botfori 
în Occident. Prințul fermecat e măgar ori țap în 
Orient, porc și șarpe la noi, urs alb în Scandinavia." 

Universalitatea limbajului simbolic al basmelor 
se întemeiază pe considerente similare. Ultimele 
două decenii au introdus, totuși, în discuție, o 
seamă de elemente noi. Literatura orală a unor 
civilizații fundamental diferite este cunoscută și 
cercetată abia acum. Rezultatele surprind și in
cită la reflecție. Ziarul „Le Monde" semnalează apa
riția volumelor Poveștile pădurii, Poveștile lui Tole, 
Povești din Zair, Poveștile lagunelor și ale savanelor, 
Povești din Sahel, editate simultan de Consiliul inter
național al limbii franceze. Fiind, după cum preciza 
Călineșcu, și mitologie șl etică și știință și observație 
morală, atunci cînd se urmărește altceva decît simpla, 
fireasca îneîntare a lecturii, basmele pot fi folosite ca 
o cheie care deschide multe uși. La tribul Banen din

tii instrumentiști. în cu- 
vîntul de deschidere, di
rectorul lui Carnegie Hall, 
Iulius Bloom, a amintit că 
la concertul inaugural, a- 
cum 85 de ani, în sală se 
afla și Ceaikovski, care, la 
un moment dat, s-a suit 
pe podium și a luat ba
gheta pentru a dirija 
,.Marche Solennelle*.  La 
rindul său, Isaac Stern, un 
veteran al concertelor de 
la Carnegie, a declarat, cu 
discreția și umorul care-1 
caracterizează, că acest 
concert nu trebuie consi
derat ca o binefacere pen
tru bătrina sală aflată in 
dificultate, ci ca o zestre 
pentru viitorul acestei in
stituții artistice. Sumele 
realizate vor servi pen
tru susținerea cheltuieli
lor curente, astfel incit 
costul biletelor să nu tre
buiască mărit în continu
are.

Vocea lui Tolstoi
• înființat în anul 1920, 

Muzeul Lev Tolstoi pre
zintă admiratorilor mare
lui scriitor rus sute de 
exponate legate de viața 
și activitatea sa. în ulti
mul timp, colecțiile mu
zeului s-au îmbogățit cu 
numeroase obiecte donate 
de colecționari din toate 
colțurile Uniunii Sovieti
ce, precum și cu materi
ale din arhiva Romain 
Rolland (donate de către 
văduva acestuia) și din 
colecția nepoatei marelui 
scriitor rus. O expoziție 
organizată recent prezintă 
țeste 80 de exponate noi, 
dintre care cel mai inte
resant este banda de mag
netofon pe care se află 
imprimată vocea lui Tol
stoi. Banda magnetică 
redă un discurs pe pro
bleme de artă — adresat 
copiilor de la Iasnaia Po- 
liana —, înregistrat pe fo
nograful dăruit scriitoru
lui de către Edison-

'„Dora"
• O carte-documentar,

din cele mai impresio
nante. e considerată („Le 
Nouvel Observateur" da
tat 17—23 mai) Dora, a- 
vînd ca autor și ca erou 
pe Jean Michel (Ed. Jean- 
Claude Batte, 440 pag). 
E vorba de infernul din 
lagărul de concentrare de 
la Dora, unde au pierit 
peste 30 000 de oameni, 
torturați, înfometați, asa
sinați. Și totuși s-a vorbit 
și s-a scris pînă acum atît 
de puțin despre acest in
fern, — fiindcă, la sfîrși- 
tul celui de-al doilea răz
boi mondial, numeroși 
dintre savanții hitleriști 
care au exploatat atît de 
sălbatic această mînă de 
lucru au devenit, în S.U.A. 
și în alte părți, experți în 
„tehnica noii ere spa
țiale" sau a celor mai 
teribile arme- ucigătoare, 
depozitate astăzi în „ar
senalele acestei noi ere 
post-belice“, scrie auto
rul. '

Max Frisch premiat
• Un „premiu al păcii" 

a fost conferit la Frank
furt, de către Federația 
editorilor vest-germani, 
scriitorului elvețian Max 
Frisch, autor, între altele, 
al oiesei Biedermann și 
incendiatorii.

Camerun, morala finală a poveștii se numește „oko- 
fon“, cuvînt care înseamnă „încuierea ușii". La supra
față — o istorioară, o fabulație general accesibilă. 
Apoi, pentru observatorul extern, „remarcabile măr
turii asupra societății rurale care le-a generat" 
(Jacques Chevrier în „Le Monde"). Cînd povestitorul 
spune „căldura era copleșitoare, anotimpul uscat fă
cuse să crape pămîntul și, la cea mai mică mișcare, la 
cea mai ușoară suflare a vîntului fierbinte, praful 
roșietic se ridica și se așeza pe scaieții de la marginea 
drumului", localizarea este desăvîrșită. Ocupațiile zil
nice, obiceiurile, stilul vieții curente sînt în mod simi
lar oglindite pe acest plan al incidentalului. Dificul
tatea începe atunci cînd cititorul neinițiat încearcă să 
descifreze sensurile ascunse, filosofia basmului african.

Spre deosebire de toate basmele, de la O mie și una 
de nopți încoace, familiare cititorului care se orien
tează fără greș printre zîne, feți-frumoși, cai năzdră
vani, zmei și fete de împărat, poveștile africane nu au 
în vedere goana după fericirea personală. Binele indi
vidului este subsumat binelui colectivității, derivă din 
el și, de altminteri, nici nu poate fi conceput ca atare. 
In lucrarea Tipuri culturale și schimbarea tehnică, 
editată de Margaret Mead pentru Federația mondială a 
sănătății^ mintale, un fascinant studiu despre populația 
nigeriana Tiv, începea cu următoarea precizare : „Tiv 
erau toți unul și același în persoana strămoșului lor 
Tiv, care trăia în cei jumătate de milion de descen- 
denți ai lui. Individul era prelungirea comunității, iar 
comunitatea era prelungirea strămoșilor, al căror 
număr real scădea, pînă cînd întreaga societate s-a 
redus la cei doi fii ai Iui Tiv și, în cele din urmă, 
la Tiv însuși. Un Tiv vorbește despre cei doi fii ai lui 
Tiv sau despre cele două ramuri ale tribului ca și cum 
ar fi vorba despre același lucru. In aceasta, nu în 
organizarea politică rezidă unitatea tribului ; era în- 
tr-un sens, o unitate organică". Incercînd să intervină 
în organizarea socială fără a o fi înțeles deplin, colo
nialiștii englezi au distrus structura intimă a acestei 
societăți. Era ca un basm ale cărui orori și ciudățenii 
le-ar fi apărut ca lipsite de sens sau ca avînd cu totul 
alt sens decît cel real. Basmele sînt una dintre che
ile utile pentru înțelegerea uhor mentalități structural 
diferite, dar și pentru a pătrunde cu adevărat în lumea 
acestor basme este nevoie de o cheie specială, pe care 
antropologia modernă se străduiește s-o furnizeze. 
Interesant ar fi să aflăm dacă astăzi, copiii africani care 
au privilegiul de a crește in condițiile unei societății 
pe cale de modernizare, mai înțeleg deplin basmele 
transmise oral din generație în generație.

Felicia Antip
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Proiectul 
lui Penderecki

• Krzysztof Penderecki, 
cunoscutul compozitor po
lonez, va prezenta o crea
ție proprie cu prilejul bi
centenarului Statelor Uni
te ale Americii. Opera se 
numește Paradise Lost ; 
libretul a fost scris de 
Christopher Fry. Lucrarea 
compozitorului polonez va 
fi prezentată în premie
ră absolută, la sfîrșitul a- 
nului 1976, pe scena Ope
rei Lirice din Chicago.

'„Murieta"
• Murieta, piesa lui 

Neruda, va fi jucată 
în acest an de un teatru 
din Zurich. Cei 16 actori 
ai ansamblului vor inter
preta cele aproape 70 de 
roluri prevăzute de autor. 
Regia aparține lui Dieter 
Bitterli.

..Tony"
• Cu premiul „Tony*  

pentru cea mai bună pie
să care se joacă în acest 
sezon la teatrele din 
Broadway, a fost distins 
scriitorul englez Tom 
Stoppard (Travesties). 
John Wood, în rolul pro
tagonistului, a obținut 
premiul de interpretare. 
Actorul englez George 
Rose a primit și el a- 
ceeași distincție, pentru 
rolul din muzicalul My 
Fair Lady. La întoarce
rea sa pe Broadway, lui 
Richard Burton i s-a con
ferit un premiu special, 
instituit numai cu aceas
tă ocazie, pentru interpre
tarea din piesa Equus. 
Cel mai bun muzical a 
fost socotit Chorus Line, 
care istorisește povestea 
unei echipe de dans care 
încearcă să răzbată în 
New York.

Premiul 
„Rembrandt"

• începînd de anul a- 
cesta, „Fundația elvețiană 
Goethe" a instituit Pre
miul „Rembrandt" in 
scopul evidențierii lucră
rilor remarcabile ale ar
tiștilor plastici. Primul 
artist care s-a bucurat de 
acest privilegiu este fran
cezul Pierre Soulage, ale 
cărui lucrări, cum subli
niază juriul — „se ridică 
deasupra tendințelor pic
turii abstracte, apărînd ca 
emanații ale unei poezii 
solemne".

Noul Balet Rambert

• Una dintre cele mai 
bune trupe de balet bri
tanice, Noul Balet Ram
bert (coregrafie : Ch. Bru
ce, G. Tetley, L. Falco, R.

Ce e prea mult 
strică

• Comentînd filmul 
Sfirșitul jocului, scris, re
gizat și produs de Friede- 
rich Diirenmatt, interpre
tat de Maximilian Schell 
și recent prezentat în pre
mieră la New York, cri
ticul Richard Eder scrie 
că „are prea mult scena
riu, prea multă interpre
tare, prea multe schim
buri, prea multe parado
xuri și prea multe un
ghiuri de filmare semni
ficative"

Proza lui Mozart
• O ediție insolită de 

scrisori ale lui Mozart a 
apărut, sub îngrijirea 
scriitorului Wolfgang Hil- 
desheimer, în Editura 
„Insei" din Frankfurt. 
Autorul ediției, de multă 
vreme pasionat de figu
ra marelui muzician, nu 
e de acord cu prejude
cata după care cel care 
a compus Flautul ferme
cat a fost un serafic, un 
geniu al inocentei. în a- 
legerea, în distribuirea, în 
comentarea episoadelor, 
Hlldesheimer își urmăreș
te teza, prezentînd un 
Mozart mult mai liber în 
opinii, mai emancipat în 
moravuri, mai prevenit a- 
supra relelor lumii, decît 
îl înfățișează biografiile 
romanțate.

înregistrări 
Dinu Lipatti

• „Melomanii care au 
avut prilejul de a-1 ascul
ta pe Dinu Lipatti, mira
culosul pianist român, nu 
pot uita grația, luminozi
tatea, sensibilitatea inter
pretărilor sale. Lipatti a 
fost un om de excepție 
care nu trezea numai ad
mirația, ci și emoția pro
fundă și de rară calitate 
datorată strălucirii parti
culare a naturii sale" — 
se scrie într-unul din heb
domadarele belgiene. E- 
ditura EMI a avut exce
lenta idee de a relua pu
blicarea înregistrărilor lui 
Dinu Lipatti.

Martin Heidegger
• A încetat din viață, 

la 87 de ani, filosoful 
Martin Heidegger (n. 26 
septembrie 1889, la Mes- 
skirch).

Discipol al lui Husserl, 
Heidegger reține din fe
nomenologie doar meto
da prin care își realizează 
proiectul filosofic, analiza 
ființei umane (Dasein). 
Filosoful german a exer
citat printr-o parte din o- 
pera sa — Sein und Zeit 
(Ființă și timp, 1927), 
Vom Wesen des Grundes 
(Asupra naturii cauzei, 
1929) etc. — o puternică 
influență asupra repre
zentanților existențialis
mului ateu contemporan. 
(Dar în timp ce unii din
tre aceștia — de pildă, în 
Franța, un Jean-Paul Sar
tre — au făcut tentative 
în vederea unei „ieșiri", a 
unei angajări sociale acti
ve, într-un dialog cu 
marxismul, gînditorul de 
la Freiburg s-a statornicit 
în individualism — carac
teristic, de altfel, filosofiei 
sale). Iraționalist și su
biectivist, demersul fi- 

North, C. Renter) între
prinde un turneu în Eu
ropa. Una din piesele de 
mare succes este Kicer- 
care (o scenă în imagine).

F.I.L.M.
• Sînt inițialele celui ■ 

de-al doilea Tîrg interna
țional al cărții care a avut 4 
loc între 19 și 23 mai laj| 
Montreal („Foire Interna
tional du Livre de Mon
treal"). Tirgul s-a bucurat 
de o importantă partici
pare francofonă, dar au 
fost prezentate și edituri _ 
din S.U.A., precum și din 
alte țări. K.P. Chineză a 
avut 20 de standuri, — în 
marea lor majoritate cu 
cărți pentru copii și tine
ret, — în spiritul, de alt
fel, al organizatorilor ca
nadieni.

„Curcubeul*  
de Bruno Apitz
• La Editura „Mittel- 

deutscher Verlag" (R.D. 
Germană) a apărut roma
nul Curcubeul de Bruno 
Apitz. Cu această ocazie, 
Apitz, cunoscut cititorilor 
români ca autor al roma
nului Gol intre lupi, și-a 
prezentat noua carte în- 
tr-un interviu apărut In 
săptămînalul „Sonntag". 
Personajele — reprezen
tanți ai mediului munci
toresc — evoluează pe 
fondul evenimentelor is
torice din Germania pri
mei jumătăți a secolului 
nostru : 1900—1918 (vol. D 
și 1919-1933 (voL II, în 
pregătire).

„Bătrinețea in 
romanul 

contemporan"
• Tema aceasta a fost 

de curînd dezbătută de 
sesiunea organizată de 
Centrul pluridisciplinar 
de gerontologie al Uni
versității de Științe socia
le de la Grenoble și de 
eătre Instituted de Studii 
politice din același oraș.

Jean Breton 
in actualitate

• în Editura Saint-Gev-' 
main-des-Pres a apărut 
ultima culegere de ver
suri a poetului Jean Bre
ton, Vacarme au secret, 
precedată de o prefață a 
poetului însuși, „Je dis 
toujours adieu, et je 
reste". Cîteva dintre poe
mele acestui original poet 
au fost incluse de Ion 
Caraion și Ov. S. Croh- 
mălniceanu in Antologia 
poeziei franceze.

Văzut de Juîem 
losofic al lui HeideggejH" 
conține totuși, mai ales în 
critica făcută existenței 
stereotipe, convenționale, 
neautentice, elemente po
zitive, umaniste.

în ultima parte a vieții 
a elaborat — în spiritul 
filosofiei sale — interpre
tări asupra operei lui " 
Holderlin și ample co
mentarii — „retraduceri*  
la textele unor filosofi 
presocratici.



„Simbolismul in Europa

Gauguin ; „1 raro te oviri"
• După ce a parcurs 

itinerarul Rotterdam (Mu
seum Boymans-Van Beu- 
Wfingen), Bruxelles (Mu- 

seas Royaux des Beaux- 
de Belgique) și 

Oapden-Baden (Staatliche 
K&nsthalle), expoziția 
Simbolismul in Europa 
s-a instalat pe durata 
mai-iulie 1976 la Grand 
Palais. Inițiativa — fran- 

kceză — e considerată o 
r veritabilă manifestare la 

scara europeană, pentru 
eâ ea grupează circa 250 
de opere (desene și pic
turi), opere a 88 de ar
tiști reprezentînd 15 țări, 
in frunte, desigur (ca nu
măr de piese expuse), cu 
Franța, dar cu participa
rea, generoasă, a muzee
lor din Marea Britanie, 
U.R.S.S., Olanda, Belgia 
etc. Presa de specialitate 
reproșează, între altele, 
prezența abundentă a 
unor nume mai puțin 
strălucite (în primul rînd 
franceze : Giraud de Sce- 
vola, Charles Maurin. E- 
mile-Rene Menard, de e- 
xemplu) șl. pe de altă 
parte, absența unor opere 
importante, precum cele, 
din ciclul prerafaeliților 
britanici, ale lui William 
Holman Junt. De aseme
nea, alte .,disproporții“;

Filmul senegalez
• Despre filmul sene

galez se spune în critica 
de specialitate că este 
printre cele mai reprezen
tative din spațiul african. 
Tratînd teme actuale din

lupta pentru decoloniza
rea teritoriului, pentru 
făurirea unei noi demni
tăți. prin folosirea resur- 
«elor proprii, prin extin
derea ariei culturii, prin 
conștiința propriei valori 
— cinematograful din Se- 

>_r_ ral este urmărit cu din 
ce in ce mai mare inte
res și pe alte continente, 
humele unuia dintre re
gizori, Ousmane Sembene 
(cu filmul Xala), a atras 
de mult atenția criticii eu- 
n>P te. In imagine: Afiș 
^“filmul Xala.

Urmașii 
lui Shakespeare
• Ruby Cohn a scris lu

cirea Vlăstarele moderne 
ale lui Shakespeare in do
rr n ta de a descoperi cum 
și de ce au fost revizuite 
Si transcrise piesele lui 
Shakespeare de-a lungul 
ar.ilor. In acest scop, 
Ruby Cohn studiază aces- 
tk, „vlăstare" dramatice 
moderne, apărute în en
gleză. franceză și germa
nă. El capătă astfel o ve
dere de ansamblu, bogată 
fi deseori surprinzătoare 
despre modul în care pie
sele lui Shakespeare au 
fost corectate, adaptate și 
transformate pentru tea
trul modern.

15 opere de Redon, dar 
numai 7 de Khnopff, nu
mai 4 de Gauguin, Wal- 
lotton sau Willunsen ne- 
fiind reprezentați decît 
cu o singură piesă. Mai 
mult : nu figurează în ex
poziție nici nordicul Ernst 
Josephson care, din 1881, 
cu Le Năcken, a intrat în 
istoria simbolismului eu
ropean ca unul din primii 
autori de prestigiu, nici 
Carl Larson (echivalînd 
cu un Puvis de Chavan- 
nes suedez). Și mai grav ; 
„nici un oarecare Picasso, 
cel din perioada albastră, 
cind e un autentic simbo
list" nu se află în această 
retrospectivă („Les Nou- 
velles litteraires", nr. 
2533), după cum lipsesc 
alte nume : belgiene, o- 
landeze, cehe, poloneze, 
din Europa centrală și o- 
rientalâ... Totuși expoziția 
e considerată, în genere, 
ca foarte binevenită, pen
tru cunoașterea și evolu
ția artei desenului și pic
turii europene, pînă în 
jurul anului 1910. cînd cu 
Giorgio de Chirico, fon
dator al picturii suprarea
liste, și cu Wassily Kan- 
dinski, al picturii abstrac
te lirice, se pășește intr-o 
nouă etapă.

De la Claudel 
la Franțoise Sagan

• Numeroaselor lucrări 
de istoria literaturii fran
ceze li se adaugă recent 
cea a lui Maurice Brue- 
ziere — Histoire descrip
tive de la litterature con- 
temporaine, apărută în 
Editura Berger-Levrault. 
Autorul reunește în lu
crare patruzeci de mono
grafii detaliate ale scrii
torilor francezi contem
porani, de la Claudel la 
Francoise Sagan. Autorul 
nu se adresează numai e- 
rudiților și cercetătorilor, 
ci și publicului larg.

Jubileu
• în întreaga Polonie 

au loc, pînă in luna ao- 
iembrie^a acestui an, ma
nifestări consacrate împli
nirii a 75 de ani de la 
înființarea Filarmonicii 
din Varșovia. Cu prilejul 
acestui eveniment vor fi 
interpretate lucrări ale 
compozitorilor contempo
rani — Baird. lilar, Go- 
recki ș.a. —, precum și 
lucrări ale creatorilor po
lonezi din timpul Renaș
terii și epoca barocului.

An ne Hebert, 
premiată

• în vîrstă de 60 de 
ani (n. 1916), scriitoarea 
canadiană de limbă fran
ceză Anne Hebert a fost 
distinsă cu premiul lite
rar „Pierre de Monaco". 
Poetă și romancieră, An
ne Hebert a publicat, în
tre altele, cunoscutele ro
mane Camerele de lemn 
(1957) și Copiii Sabatului 
(1975).

255 de dicționare
• în douăzeci și cinci 

de ani de activitate. Edi
tura „Akademia" din 
Budapesta a tipărit 255 
de dicționare bilingve și 
multilingve, în 436 ediții 
și într-un tiraj de 7,5 mi
lioane exemplare. Cifra 
constituie un record edi
torial pentru lexicografia 
ungară.

Cărți despre 
Rezistența italiană

• Cu prilejul aniversă
rii a 30 de ani de la pro
clamarea republicii în 
Italia, republică care a lu
at naștere în urma războ
iului de eliberare de sub 
dominația fascistă, au a- 
părut recent numeroase 
cărți despre Rezistență. 
Dintre acestea semnalăm : 
Fata desculță de Tutino, 
Bandiți de Chiodi (ambe
le, lucrări de memorialis
tică) ; Italia partizană — 
antologie de Romagnoli și 
Luti ; reevocări ale isto
riei locale, cum ar fi 
Rezistența în regiunea 
Teramano : Rezistența ar
mată in proza italiană de 
Falaschi. studiu in care 
criticul literar italian tre
ce în revistă producția li
terară dintre 1943 și 1950. 
După 1968, cuvîntul Rezis
tență și-a lărgit sfera se
mantică, incluzînd și : 
lupta tinerilor pentru o 
reînnoire socială a țării, 
pentru democrație, contra 
neofascismului, luptă cu 
un pronunțat caracter de 
clasă, care se desfășoară 
zi de zi. Cărți importante 
prezent înd și aceste as
pecte sînt : Interviu des
pre antifascism de Amen
dola, Un moment Ia duce. 
Fiii Italiei se numesc bal- 
lila de Bertone, lucrare 
care descrie școala italia
nă în perioada fascistă. 
Mitul .arian de Poliakov, 
Soție și mamă exemplară 
de Meldini, piesa de tea
tru Rosa Luxemburg de 
Faggi și Squarzina, Jur
nal și scrisori din închi
soare de Eva Forest, soția 
scriitorului democrat spa
niol Alfonso Sastre.
Un nou „Pinocchio* *

edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în România, con
dițiile create tineretului 
de Partidul Comunist Ro
mân, pentru muncă și în
vățătură.

• Revista „Tvorba", or
gan al Ministerului Cul
turii din R.S. Cehoslova
că, publică în numărul 
său din 14 aprilie a.c. o 
știre referitoare la acor
darea premiilor literare 
pe 1975. Cu acest prilej 
s-a instituit, pentru prima 
oară, premiul pentru cei 
mai de seamă și mai me
rituoși propagatori ai lite
raturii cehe peste hotare. 
Pentru anul 1975 s-au a- 
cordat două asemenea 
premii. Unul dintre ele a 
fost decernat scriitorului 
român Jean Grosu, bine
cunoscut traducător și 
propagator al literaturii 
cehe în România. _J

• După ecranizarea ita
liană a lui Pinocchio 
(după Carlo Collodi), ba
letul norvegian prezintă 
un nou Pinocchio, de Hen- 
ny Murer. Coregrafia și 
partitura sînt semnate de 
Antonio Bibalo. (De sem
nalat faptul că partitura 
a fost preluată și de Ope
ra de Stat din Hamburg).

Afișele 
lui Cieslewicz

• Roman Cieslewicz 
face parte din generația 
de artiști polonezi care, 
alături de Jan Lenica ți 
Waldemar Swierrzy, au 
renovat după cel de al 
doilea război mondial 
concepția afișului, conju- 
gînd litera desenată cu 
vechile semne tipografice 
derivate din pictură, co
lajul cu fotografierea de 
fragmente de gravură. O 
amplă expoziție din afi
șele lui Cieslewicz. care 
numai în perioada 1955— 
1963 a realizat 220 de a- 
fișe, a fost deschisă la 
Saint-Etienne, obținînd 
un mare succes de pu
blic.
Bicentenarul S.U.A.

• în presa occidentală 
au început să apară tot 
mai frecvent pagini spe
ciale consacrate Bicente
narului Statelor Unite ale 
Americii de Nord. Astfel, 
„Le Mofade", cu data de 
17 mai, consacră eveni
mentului un set de 10 pa
gini, cu articole, între al
ții, de Andre Fontaine, A- 
Iain Clement, John Shy, 
Edmond Wright, Jade 
P. Greene, Marius Cun- 
liffe, Rend Remond, U- 
lan Bounell. Un studiu 
semnat de Jean-Jacques 
Lentz relevă că Declarația 
de independență din 4 iu
lie 1776 este „primul ma
nifest universal", cu pre
țioase date asupra istori
cului redactării acestui 
document, în care Tho
mas Jefferson (în imagi
ne), în fruntea „comite
tului celor 5“ (desemnat, 
la 10 iunie, de către Con
gresul reunit la Philadel
phia) a avut un rol hotă- 
rîtor.

ATLAS

Sport

A venit vara
• A venit vara. In prima zi de 

iunie, pe soare răsărind, într-un lea
găn atîrnat de ramura unui pin mi
rosind a biserică uitată sub caprifoi, 
se dădea în fluturi, cu genunchii 
strînși, cu părul lăsat să mintă plo
pii, teii și finul căzut sub coasă, 
regina celor trei luni închinate bucu
riei. Dunărea se varsă-n mare prin 
trei funii de aur și de grîu, ascult 
cum cîntă-n trandafiri depărtarea 
întoarsă din timp, sînt lucrul drag 
pe care o fată l-a uitat pe marginea 
pridvorului și-și mușcă buzele de 
teamă că nu-1 va mai găsi acolo, mă 
spăl pe mîini cu țipătul lăstunilor 
înainte de furtună (în colțul cu lă- 
mîiță al grădinii mele fulgeră me
reu), un val de miere păgînă-mi tul
bură gîndurile și, zăpăcit de-ngădu- 
ința ce mi-o arată iarba crescînd

sub ploi ca să s-aștearnă, semn al 
sărutului, pe bot de iezi, tremur ca 
frunza intrată-n cerul morilor de 
vînt ori de cîte ori se face noapte, 
pentru că vara ar trebui să fie o 
nesfirșită zi. Liber din atitea puncte 
de vedere incit nici nu pot să le 
enumăr, gonesc pe calul meu de 
sidef spre toate zările, și-n urma-mi 
se duc pe copcă sau în fumul ce-1 
înalță firul de izmă, cel desemnat 
să fie numai mireasmă, toți cîți, în 
pragul verii, nu pot să fie decît în
tunecați ca merii de lacrimă și fără 
rod pe care i-am văzut la Turnu-Se- 
verin.

E vară. Și-mi place să fiu plin de 
pofte și lat în strigăte. Bîntuit de 
culori, stăpînit de fantasme.

Fănuș Neagu

PREZENTE ROMANEȘTI

Case memoriale
• Mai mult chiar decît muzeele de istorie, casele memoriale sînt templele 

unui popor. Ne întrebăm mai rar unde e casa in care s-a născut Mihai Viteazul 
și care e palatul unde a murit Ștefan cel Mare, dar călcăm năuciți de emoție 
treptele intimplătoruluî conac înălțat pe locul nașterii eminesciene, dar ne 
pierdem răsuflarea cînd, la fiecare intrare în Piața Amzei, descoperim stuca
turile măcinate de ploi ale casei în care a murit Luchian. Ele, casele acestea 
de cele mai multe ori modeste, sînt importante nu prin științifica lor autenti
citate, ci prin șansa pe care o oferă sufletului nostru dornic de a se prosterna, 
prin nevoia de sacru și de fetișism pe care ne-o satisfac cu timiditate și cu 
stingăcie.

...Bojdeuca lui Creangă, cu pereții sprijiniți în cîrji, cu odăile joase și sălița 
îngustă, cu mirosul acela țărănesc de pămînt bătrîn și de var proaspăt izvo- 
rind din zidurile de paiantă și din pardoseala muruită cu lut, din prispa 
întoarsă spre soare și deschisă deasupra întregii împărății de pomi a Țicăului : 
casa înflorită din odăițe minuscule adăugate unele peste altele, într-o curte 
infimă cutremurată de tramvaiele Floreascăi, unde imagina Călinescu palatele 
arhitectului loanide ; autobuzul 75, supraîncărcat și sporadic, străbătind șo
seaua Giurgiului înspre casa lui George Bacovia ; cula oltenească, plină de 
tipărituri prețioase și partituri muzicale, unde descoperi și înveți pe de rost, 
din reproducerea fotografică, epitaful lui Anton Pann de pe crucea, văzută 
de atitea ori, din curtea bisericii Lucaci ; strada Andrei Mureșanu ureînd 
întreaga nostalgie a Clujului, printre arbori îngălbeniți ți livezi încărcate, spre 
casa cu un etaj șî cițiva trandafiri din care se îndrepta spre Biblioteca Univer
sitară Lucian Blaga : și neînfrinta cetate argheziană de la Mărțișor ; și prid
vorul înalt, năpădit de ierburi, ca un monument sublim prin însăși perisabili
tatea sa, al familiei Goga din Rășinari ; și plăcile comemorative oprindu-te 
din trei în trei pași pe străzile povîrnite ale Brașovului, pe străzile bătrînești 
ole lașilor, pe străzile risipite aie Craiovei ; și aerul suprasaturat de amintiri 
al Botoșanilor... *

lată tot atîtea imagini arhetipale, tot atîtea cadre ale devenirii noastre 
spirituale și care ne aparțin, așa cum părinții aparțin copiilor, care sînt ale 
noastre mai mult chior decît ale eroilor lor pentru că ne-au format pe măsura 
tiparului lor devenit imuabil. Ne-om descoperit pe noi între aceste atît de 
tonice locuri de pelerinaj, unde, în case fragile și înduioșătoare, descopeream 
mai mult decît o pană de scris celebră sau o pensulă devenită obiect de cult, 
descopeream o forță capabilă să rămînâ și să învingă, urmîndu-șî legea 
propriei deveniri istorice în mijlocul istoriei răvășite. Nu vestigiile materiale, 
nu călimara în care a întins prima oară Eminescu, nici vioara pe care a 
învățat Enescu primele game, ci această forță care arde pur și doveditor 
pe locurile trecerii lor o căutăm, această forță căreia îi datorăm cele moi 
limpezi victorii. Intr-un secol lipsit de sacralitate, casele memoriale au rămas 
templele în core sufletul nostru mai ia cunoștință de sine și se descoperă ideal, 
privindu-se în oglinzi măritoare.

Ana Blandiana ___________________________ :____________________J

• La 6 mai a avut loc 
la Universitatea Sorbona 
din Paris, în prezența a 
numeroși oameni de cul
tură și artă, o manifes
tare consacrată centena
rului marelui sculptor ro
mân Constantin Brâncuși.
• La Biblioteca română 

din New York a avut loc 
o masă rotundă cu tema 
Formarea statului națio
nal român. Au fost pre
zentate, de către reputați 
profesori din diferite uni
versități și colegii ameri
cane, comunicări referi
toare la evenimentele 
care au culminat cu actul 
istoric al Unirii Țărilor 
Române.

• Corul „Madrigal", a- 
flat în Cehoslovacia pen
tru a-ți da concursul la 
Festivalul muzical inter
național „Primăvara la 
Praga", a oferit, în Ba
zilica Sf. Gheorghi de la 
Hradul praghez, un con

cert extraordinar. Au luat 
parte J. Gregor ți J. Za- 
hradnic. yicepreședinți ai 
Guvernului R.S.C., Evzen 
Erban, președintele Con
siliului Național Ceh, re
prezentanți ai ministere
lor culturii și afacerilor 
externe, ai vieții publice.

• La Universitatea din 
Montreal a avut loc inau
gurarea unei expoziții de 
carte românească. Au fost 
prezenți ambasadorul ță
rii noastre în Canada, 
Barbu Popescu, și rectorul 
universității. Paul La- 
coste.

• La Bratislava a fost 
deschisă expoziția foto 
documentară „Din viața 
și munca tineretului ro
mân". Imaginile prezintă 
aspecte semnificative pri
vind istoria Uniunii Ti
neretului Comunist, par
ticiparea tinerei generații 
la activitatea complexă de



Ne manifestăm deschis ca partizani ai unei arte militante, angajată activ in lupta forțelor 
avansate ale lumii contemporane, ai unei arte care să se ridice împotriva reacțiunii, a neofas- 
cismului, a rasismului, a politicii de dominație și dictat, care să slujească cu abnegație aspira
țiile de libertate ale tuturor popoarelor, cauza progresului, păcii și prieteniei intre națiuni.

in acest spirit promovăm dezvoltarea largă a schimburilor și contactelor cultural-științifice 
internaționale, pornind de la necesitatea îmbogățirii vieții spirituale a poporului nostru cu tot ce 
creează mai valoros celelalte popoare, a sporirii contribuției noastre la patrimoniul cultural-știin- 
țific mondial și totodată de la rolul deosebit pe care îl joacă cultura în mai buna cunoaștere și 
apropiere între popoare, în dezvoltarea colaborării și păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la Congresul educației politice și culturii socialiste) £4Elevata noastră demnitate spirituală.

ÎNCERCĂRILE de sincro
nizare globală a culturii 
românești cu Europa și cu lumea modernă au 

venit cu adevărat în orizontul nostru în împre
jurările cunoscute, acelea care au pus capăt sta
tutului de „lac turcesc" al Mării Negre, îngădu- 
indu-ne, pentru întîia oară în istoria noastră, o 
largă respirație europeană. Apoi fiecare cîștig 
politic adăugat treptelor firești ale creșterii po
porului român aducea o lărgire considerabilă a 
unghiului deschiderii noastre spre dialog și cu
noaștere reciprocă. Tot ce a însemnat campanie 
pentru 1848, 1859, 1877, adică încleștări ale gene
rațiilor entuziaste și dăruite care au făcut re
voluția, Unirea cea dintîi și Independența, s-a 
realizat cu voința fermă a luptătorilor de a răs- 
pîndi faima românilor și a culturii lor.

Bălcescu, Kogălniceanu, Alecsandri, Ion Ghi- 
ca, C.A. Rosetti, Bolintineanu și cîți alții 
au fost ambasadorii pasionați ai literelor 
române în Occident, susținînd cauza isto
riei unui popor drept și vrednic, fă
când cunoscută limba lui neolatină cu atîta 
bogăție de resurse, răspîndind perlele unei cul
turi folclorice de milenii și demonstrînd capaci
tățile poeților români contemporani de a da o 
poezie modernă pe temele romantismului euro
pean. Prieteni cu scriitori mai mari sau mai 
modești ai timpului, de Ia Lamartine la Prosper 
Merimee, de la Mickiewicz la Jules Michelet și 
Edgar Quinnet, de la Leconte de Lisle la Hein
rich Heine, ei îi informau pe aceștia despre 
creativitatea uimitoare a poporului român și 
despre absoluta originalitate a operelor sale. 
Din cînd în cînd izbuteau sporadice traduceri 
care să convingă într-adevăr pe străini de ca
litățile vechii și noii literaturi române.

Așa apărea în 1866 Brises d’Orient, volum 
din poezia lui Bolintineanu, prefațat de Phila- 
rete Chasles, sau, în 1874, Alecsandri publica, 
în franceză, Ballades et chants populaires de 
la Roumanie, dînd o echivalență expresivă, în
tr-o limbă europeană, prețioasei sale culegeri 
de poezie populară. Iar în 1878, un premiu inter
național încununa o recunoaștere a unui poet 
român ca poet neolatin în confreria ,„felibri“-lor 
lui Mistral la Montpellier. Cam în aceeași epocă, 
un trimis al lui Mazzini în Principate, Marc 
Antonio Canini, avea prilejul să cunoască destul 
de bine poezia română, din care urma să tra
ducă mai tîrziu, prin anii 1880.

După cucerirea Independenței, pătrunderea 
noastră în circuitul european se produce mai 
accentuat, datorită și interesului suscitat de 
generația marilor clasici. Traducerile din poe
zia lui Eminescu, de pildă, încep a se face chiar 
înainte de sfîrșitul secolului, masiv, în limbile 
germană și maghiară. Din Creangă, marele 
lingvist german G. Weygand avea să traducă 
Harap-Alb.

Unirea cea mare, din 1918, avea să însemne 
un început de istorie a unui popor întregit, cu 
toate corolarele de cultură și renume legate de 
o astfel de adunare de forțe. Și, deși intervalul 
dintre cele două războaie a fost atît de scurt, de 
aproape douăzeci de ani, literatura română a 
făcut, cu toate contradicțiile vieții interne, sal
tul ei prim spre plenitudine națională, dînd 
Europei poeți și prozatori moderni de întîia mă
rime, legați însă foarte trainic de rădăcinile 
lor tradiționale. Traducerile au devenit mult 
mai numeroase, privirile specialiștilor străini 

ne-au urmărit cu interes sporit, s-au înmulțit 
studiile despre clasicii noștri (printre ele și mo
nografia memorabilă a lui Jean Boutiere despre 
Creangă).

ASTĂZI, însă, un adevărat 
curent ne poartă pe porțile 
deschise de poziția și politica României socia

liste în lumea contemporană. E vorba de un 
complex proces în care afirmarea noastră fi
rească, tot mai sprijinită pe valori universale 
de ponderea unui Eminescu ori a unui Brâncuși, 
se întîlnește cu o recunoaștere din afară pri
vind locul și misiunea pe care le deținem în 
contextul actual politic și cultural, urmată de 
o pătrundere mai adîncă în specificitatea glasu
lui nostru în concertul popoarelor. Așa, într-o 
dublă mișcare, se petrece descoperirea și răs- 
pîndirea valorilor românești din toate timpurile, 
pe o scară și la o frecvență necunoscute pînă 
astăzi. De aceea sîntem fericiți de a fi auzit pe 
președintele Senegalului, Leopold Sedar Sen- 
ghor, făcînd, cu prilejul primirii titlului de doc
tor honoris causa al Universității din București, 
un elogiu al umanismului românesc și al poeziei 
noastre fixate pe pilonii fără moarte care se 
numesc Eminescu, Arghezi, Blaga...

De aceea ne-am bucurat să asistăm la co
locvii care în anul 1975 au atestat, peste ho
tare, universalitatea lui Eminescu, la Budapesta, 
Sofia, Paris, Stuttgart, Freiburg etc.

De aceea ne simțim mîndri și onorați de a fi 
primit premiul Herder, consacrare contempo
rană, cu Tudor Arghezi și Zaharia Stancu, cu 
Franyo Zoltan și Alexandru Philippide, cu Eu
gen Jebeleanu și Nichita Stănescu. Și am putea 
adăuga prețuirea unui critic și istoric literar de 
rigoarea și exigența lui Pierre de Boisdeffre, 
pentru literatura română, pe care o considera 
ajunsă la demnitate mondială, și pentru scriito
rii ei, dintre care pe Blaga sau pe Barbu i-ar fi 
putut recompensa un premiu Nobel.

Iar o monografie despre Eminescu de calita
tea subtilă a aceleia realizate de Rosa del Conte 
în Eminescu o del'Assoluto înseamnă un pas 
mare înainte pe calea recunoașterii de care vor
beam.

NE AFLĂM astăzi, deci, în
tr-o conjunctură dintre 
acelea care favorizează progresul internațional 

al unui popor angajat, din toate puterile, în 
construirea modernă a destinului său istoric. 
Momentul e prețios și hotărîtor. De înțelepciu
nea, hărnicia și determinarea fiecăruia din noi 
depinde viitorul țării socialiste și al culturii ei. 
Noblețea țelului se cade să fie slujită cu mijloa
ce matur chibzuite, selectate cu mare pricepere 
și aleasă știință.

Să iasă din mîinile noastre, ca să fie arătate 
lumii, lamura frumuseților, argumentul elevatei 
noastre identități spirituale. Pietatea față 
de cultura veche și nouă românească tre
buie să ne însuflețească, atunci cînd ne înfă
țișăm, nouă înșine și altora, cu acele vorbe și 
imagini care fac mîndria noastră și dau sens și 
substanță prezenței noastre în lume.

Sub semnul Congresului educației politice și 
culturii socialiste, să gîndim cu atît mai intens, 
cu gravitate și angajare, la sarcinile care ne 
stau înainte și de a căror îndeplinire ține dez
voltarea noastră în viitor. Este pentru fiecare 
din noi o datorie obștească și de conștiință.

Zoe Dumitrescu-Bușulenga
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