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LEGITĂȚILE
ISTORIEI
S-AU ÎMPLINIT, Ia 29 noiembrie, și întreaga națiune 

i-a cinstit amintirea, 125 de ani de la trecerea in neființă 
a marelui luptător patriot și istoric vizionar Nicolae 
Bălcescu. Evocîndu-i cugetul și simțirea, s-au relevat 
eu fremătătoare emoție gindurile lui înflăcărate din 
Mersul revoluției în istoria românilor, ce apăreau in 1850 
în revista cu simbolicul titlu „România viitoare" : „Vrem 
să fim o nație una, puternică și liberă prin dreptul și 
datoria noastră, pentru binele nostru și al celorlalte nații, 
căci voim fericirea noastră și avem o misie a împlini in 
omenire."

Directă urmare a revoluției de la 1848, Unirea Princi
patelor avea sa devină fapt împlinit peste 10 ani, iar peste 
șase decerni, la 1 decembrie 1918, acest ideal avea a se 

-* “n țn deplinătatea lui, prin unirea Transilvaniei cu 
„țara . Au fost ani și ani de încordare și luptă, căci, cum 
spunea același Bălcescu, „prin lucrare și jertfire, prin 
singele vărsat, poporul dobîndește conștiința drepturilor și 
a datoriilor sale". .

Viziunea Bălcescului s-a integrat în ceea ce, cu atîta 
Uomnnîrf a/nscris «“ Programul Partidului
,(,®m a ,*■  Roman elaborat de o comisie de redactare sub 
președinția tovarășului Nicolae Ccaușescu și aprobat de 
Congresul al XI-lea. Legitățile dezvoltării istorice — evi
dențiază Programul — impuneau cu stringență încheierea 
procesului de formare a statelor naționale aflate sub do
minația marilor imperii din Europa. în mișcarea popoare
lor europene pentru autodeterminare națională și scutu
rarea dominației străine se încadrează și lupta maselor 
populare din patria noastră pentru formarea statului na
țional unitar. Istoria demonstrează că formarea statului 
național unitar român nu a fost rezultatul unui eveniment 
intimpiator, de conjunctură, al înțelegerilor intervenite 
la masa tratativelor ; tratatul de pace după primul război 
mondial n-a făcut decit să consfințească o situație de 
fapt, creată de lupta maselor populare. Unirea Transil
vaniei cu România a constituit înfăptuirea firească a 
năzuințelor seculare de unitate a poporului nostru, a visu
lui pentru care au luptat și s-au jertfit nenumărate gene
rații de înaintași, împlinirea unei necesități obiective a 
însăși dezvoltării istorice.

Această dezvoltare avea, în cadrul României ca stat 
național unitar, să ia proporții pe măsura profundelor 
mutații săvîrșite în configurația geografică, politică și 
socială după primul război mondial, mutații determinind 
un nou și puternic avint al dezvoltării forțelor de produc
ție Pe plan internațional, produeîndu-se puternice schim
bări in structura societății, in raporturile sociale. în aceste 
condiții interne și internaționale, luptele de clasă, revolu
ționare din țara noastră se intensifică tot mai mult, cul- 
minind cu greva generală din 1920. Consecință a creșterii 
conștiinței politice a proletariatului, în cadrul Partidului 
Socialist s-a desfășurat o luptă intensă pentru clarificarea 
principiilor ideologice, precum și cu privire la programul, 
strategia și tactica de urmat in acțiunile revoluționare 
viitoare. S-au creat astfel determinantele care, la 8 mai 
1921, au dus la crearea Partidului Comunist Român pe 
baza ideologiei marxist-leniniste.

Astfel, in condițiile statului național unitar, potențialul 
revoluționar al poporului român avea să se intensifice 
in deceniul al treilea și al patrulea, pentru ca în contextul 
gravelor primejdii generate și, apoi, intensificate de forțele 
reacționare și de fascism, in anii celei de a doua 
conflagrații mondiale. Partidul Comunist Român să devină 
catalizatorul forțelor democratice și patriotice, a acelor 
forțe care aveau să înfăptuiască eliberarea țării la 
23 August 1944.

In acest număr, desene de Mlhu Vulcanescu

Și tot partidul clasei muncitoare avea să fie principalul 
stimulator al luptei pentru reîntregirea Transilvaniei, prin 
participarea României la războiul Națiunilor Unite, ceea 
ce se îndeplinise la 1 decembrie 1918 devenind din nou 
realitate.

Legitățile istoriei și-au spus deci cuvîntul hotărîtor, 
România socialistă a zilelor noastre fiind expresia celei 
mai depline unități în jurul partidului comunist, unitate 
cu atit mai creatoare cu cit ea implică cea mai autentică 
conștiință revoluționară sub razele a-tot-luminoase ale 
celui mai elevat patriotism. Niciodată mai mult ca astăzi 
iubirea de țară și voința de propășire a civilizației și a 

K' culturii noastre n-au fost mai rodnice, niciodată conștiința 
făuririi de către sine pentru sine a propriei sale istorii 
n-a fost resimțită mai viu de către întregul popor.

In preajma Conferinței Naționale a partidului, trăirea 
acestor legități istorice se manifestă în sentimentul pulsînd 
unanim al stimei și al dragostei pentru cel care a știut și 
a izbutit cu atîta strălucire să se identifice cu țara de azi 
și, prin ea, deopotrivă, cu cea din trccutu-i bimilenar, ca 
și cu imaginea celei de miine. Este sentimentul ale cărui 
ample vibrații vor răsuna în curînd sub cupolele Confe
rinței, concretizînd această identitate : Partîdul-Ceaușcscu- 
România.

..România literară*

Partidul e vîrsta
Partidul e rîul care spumegînd răsună, 
lumina-n care culorile se scaldă, 
clipă eternă care rămine 
asemenea iubirii de țară 
ce luminează de veacuri 
filele nemuritoarei noastre istorii.

Partidul e dorul, 
vîrsta de aur a țării 
și singele vărsat 
ce a schimbat culoarea amiezii, 
e limba noastră — românească 
in care s-au topit dureri,

de aur a Țării 
e limba-n care ne cintăm eroii 
ce-au apărat cu trupul lor 
vestitul tricolor.

Partidul este țara, 
pentru el bat inimile noastre, 
singele, curat, clocotește 
născînd dragostea de om 
ce-i pentru oameni 
o primăvară care ne străbate, 
un gînd curat care colindă 
sublime spații binecuvîntate 
sub soarele de-amiază 
al scumpei noastre Românii.

Mihai Adrian Eres



Din 7 în 7 zile
ROLUL ACTIV ȘI CONSTRUCTIV
AL ROMÂNIEI PE ARENA MONDIALĂ

IN ACTUALUL context international, pe multiple 
planuri — politic, economic, social-cultural — manifes
tarea României ca unul dintre cei mai activi factori, cu 
un rol constructiv bine determinat, a devenit un fapt 
universal recunoscut. în complexitatea ei, această acti
vitate e concretizată în initiative de reală perspectivă, 
— prin modalitatea contactelor directe și a tratativelor, 
prin documente de lucru punînd cu pregnantă în valoa
re principii cu valențe la scara mondială, printr-o pre
zentă mereu vie, implicind o metodologie flexibilă, tot
deauna la obiect, printr-un dinamism cu atit mai 
eficient cu cît el vehiculează o consecventă de autentică 
principialitate. Oricine a urmărit atent în presă infor
mațiile de ordin international din ultima perioadă și-a 
putut da seama de amploarea și densitatea prezenței 
României în miezul celor mai importante probleme 
internaționale.

ASTFEL, în telegramele de la Națiunile Unite cu data 
de 24 noiembrie, se transmitea o cuprinzătoare știre 
asupra Raportului secretarului general O.N.U. privind 
consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor 
și ale cheltuielilor militare. Or, tara noastră este aceea 
care are meritul de a fi adus pentru prima dată în aten
ția O.N.U. problematica acestor consecințe, cu profunde
le ei implicații asupra vieții economice și sociale, asupra 
eforturilor de progres și bunăstare a popoarelor. Aceas
tă inițiativă — a României — a condus la elaborarea 
în 1971, a primului raport al secretarului general al 
O.N.U., — raport reactualizat recent in baza inițiativei 
respective.

Evoluția problemei Orientului Mijlociu
ÎN PROBLEMA de cea mai presantă actualitate, cea 

a intensificării eforturilor pentru soluționarea politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, se cunosc pe scară 
largă străduințele României, ale președintelui său. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea căii 
tratativelor, ca modalitatea cu cea mai reală 
perspectivă de concretizare a unei soluționări de 
ansamblu. Evenimentele care au avut loc recent 
și atitudinile realiste, pătrunse de un spirit nou, 
care au fost exprimate, pot marca o cotitură in evoluția 
situației din această parte a lumii în direcția căutărilor 
cu sorți de izbindă pentru pace. Căci in urma vizitei 
președintelui Sadat la Ierusalim s-a creat intr-adevăr o 
situație nouă care trebuie folosită in interesul reluării 
Conferinței de pace de la Geneva. A devenit nu numai 
pe deplin clar dar și posibil ca țările direct interesate, 
precum și O.E.P., să discute și să stabilească ele insele 
principiile acordurilor ce urmează a fi încheiate, modul 
concret in care să se desfășoare relațiile viitoare in 
această regiune.

Această argumentare — ca expresie a liniei consec
vente a politicii externe românești potrivit directivelor 
și activității neobosite a președintelui țării — a consti
tuit fondul cuvintării reprezentantului României in 
Adunarea Generală a O.N.U. privind situația din Orien
tul Mijlociu, dezbatere încheiată in seara zilei de 26 
noiembrie prin adoptarea unui proiect de rezoluție pre
zentat de un grup de state nealiniate și socialiste, proiect 
întrunind 102 voturi.

la Reuniunea de la Belgrad
DEOSEBIT de semnificative sînt informațiile mareînd 

importanta propunerilor României la Reuniunea de la 
Belgrad privind aspectele militare ale securității in 
Europa. Numeroase delegații au subliniat — in cadrul 
organului subsidiar de lucru al Reuniunii — însemnă
tatea acestor propuneri, avînd in vedere obiectivele pe 
care le urmăresc : întărirea securității și diminuarea 
tensiunii pe continent, pregătirea climatului politic pen
tru a se trece la măsuri efective de dezarmare (in speță, 
notificarea mișcărilor de trupe, notificarea prealabilă a 
manevrelor aeriene și navale, abținerea de a efectua 
manevre multinaționale în apropierea frontierelor altor 
state, angajamentul de a nu crea noi baze militare, 
inclusiv de a amplasa arme nucleare și de a nu spori 
efectivele militare aflate pe teritoriul altor state în 
Europa, precum și angajamentul de a îngheța bugetele 
lor militare la nivelul anului 1977 sau 1978).

Înaltă apreciere 
a secretarului general al O.N.U.

IN ACEST context și ca o semnificație de ansamblu, 
s-a impus ca un fapt deosebit opinia pe care secretarul 
general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
a ținut s-o exprime cu prilejul recentei intilniri de la 
sediul O.N.U. cu ministrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu. Secretarul general al O.N.U. 
a dat o înaltă apreciere rolului activ și constructiv pe 
care România îl joacă pe arena mondială, contribuțiilor 
pe care președintele Nicolae Ceaușescu le aduce, prin
tr-o activitate perseverentă, la rezolvarea problemelor 
arzătoare ale vieții internaționale. Kurt Waldheim l-a 
rugat pe ministrul român să transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutul său, precum și întreaga sa 
gratitudine pentru interesul constant pe care România 
îl manifestă față de activitățile O.N.U., pentru inițiati
vele și acțiunile românești îndreptate spre creșterea 
rolului organizației in viața internațională.

Cronicar

Viața literară

Miercuri, 30 noiembrie 1977, la festivitatea decernării premiilor Uniunii Scriitorilor

Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1976
■ Ieri, miercuri, 30 noiembrie 1977, la sediul Uniu

nii Scriitorilor din Calea Victoriei nr. 115, în prezența 
a numeroși scriitori, a avut loc festivitatea decernării 
premiilor literare ale anului 1976.

Premiile au fost înminate de George Macovescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, care, in cuvîntul său, 
felicitindu-i pe laureați, a subliniat semnificațiile aces
tui act, onorind îndeosebi contribuția literaturii noas
tre actuale la efortul general al edificării noii culturi 
socialiste. Au mai hiat cuvîntul : Laurențiu Fulga, vi
cepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Ștefan Augustin

POEZIE
Mircea Dinescu — ..Proprietarul de poduri" 

(Ed. Cartea Românească)
Ion Horea — „Măslinul lui Platon" (Ed. Dacia) 
Petre Stoica — „Iepuri și anotimpuri" (Ed. 

Cartea Românească)
PROZĂ
Paul Georgescu — „Doctorul Poenaru" (Ed. 

Albatros)
Fănuș Neagu — „Frumoșii nebuni ai marilor 

orașe" (Ed. Eminescu).
Constantin Țoiu — „Galeria cu viță sălbatică" 

(Ed. Eminescu)
DRAMATURGIE
Alexandru Sever — „Comedia nebunilor" 

(Revista „Teatru")
PUBLICISTICA
Ștefan Bănulescu — „Scrisori provinciale" 

(Ed. Albatros)
Nicolae Prelipceanu - „Dialoguri fără Platon" 

(Ed. Dacia)
LITERATURA PENTRU COPII Șl TINERET
Sonia Larian — „Biblioteca fantastică" (Fd. 

Cartea Românească)
CRITICA Șl ISTORIE LITERARA
Nicolae Manolescu - „Sadoveanu sau utopia 

cărții" (Ed. Eminescu) și „Al. Odobescu" 
(Ed. Minerva)

Cornel Regman - „Colocvial" (Ed. Eminescu) 
Eugen Simion — „Scriitori români de azi", 

vol. II (Ed. Cartea Românească)
TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ
Tașcu Gheorghiu — „Cioturile lui Maldoror" 

de Lautreamont (Ed. Univers)

Premiile Academiei Republicii Socialiste România
pe anul 1975, pentru filologie, literatură și artă

Premiul „Timotei Cipariu" — a) „Com
pendiu de dialectologie română (nord și sud- 
dunăreană)“. Autor : Matilda Caragiu-Mario- 
țeanu ; — b) „Dicționarul istoric al lexicului 
maghiar din Transilvania", vol. I. Autor : 
Attila T. Szabo.

Premiu! „Bogdan Petriceicu Hasdeu" — a) 
„Proza fantastică românească". Autor : Ser
giu Pavel Dan ; — b) „Critica literară juni
mistă (1864—1885)“. Autor : Dan Mănucă.

Premiul „Mihai Eminescu" — a) „Descrie
rea turnului". Autor : Gellu Naum.

Premiul „Ion Creangă" — a) „Drumul egal 
al fiecărei zile". Autor : Gabriela Adameș- 
teanu.

Doinaș, președintele juriului, iar în numele premiați- 
lor, Constantin Țoiu, Răcz Gyozo si Gelu Ionescu.

Precum se știe, juriul : Ștefan Augustin Doinaș 
(președinte), Cezar Baltag, George Bălăiță, Mircea 
Ciobanu, Aurel Covaci, Gabriel Dimisianu, Geo Dumi
trescu, Gălfalvy Zsolt, Ion Ianoși, Gheorghe Pituț, 
Radu Popescu, Radu Dumitru, Lucian Raicu, Catinca 
Ralea, Franz Storch, Mircea Tomuș, Dorin Tudoran, 
Laurențiu Ulici, Romulus Vulpescu — supunînd dezba
terii cele mai valoroase lucrări literare ale anului 1976, 
potrivit criteriilor regulamentului în vigoare, a hotărît 
prin vot secret acordarea următoarelor premii :

Alexandru Miran - „Electra, Hecuba, Ifigenia 
în Taurida, Hippolyt" de Euripide (Ed. 
Minerva)

TRADUCERI DIN LITERATURA ROMANĂ
Dan Duțescu — „Meșterul Manole" (I. en

gleză. Ed; Albatros)
Reimar Alfred Ungar — „Cartea cu jucării" 

de Tudor Arghezi (I. germană, Ed. Facla)

LITERATURA NAȚIONALITĂȚILOR 
CONLOCUITOARE
Franz Hodjak — „Offene Briefe" („Scrisori 

deschise", Ed. (Criterion)
Mirko Jivcovici — „Svedocianstva" („Mărturii, 

Ed. Kriterion)
Kirâly Lâszlo — „Setalovaglăs" („Se plimbă 

de-a călare", Ed. Kriterion)
Râcz Gyozo — „A lirătol a metafizikăig" („De 

la liră la metafizică", Ed. Kriterion)
Vâri Attila — „Kozâpkori villamosjegy" („Bilet 

de tramvai pentru Evul mediu", Ed. Dacia)
DEBUTURI
Gabriel Chifu — „Sălaș in inimă" (Ed. Emi

nescu)
Ivan Covaci — „Ciuha" (I. ucrainiană, Ed. 

Kriterion)
Gelu Ionescu - „Romanul lecturii" (Ed. Car

tea Românească)
Ion lovan - „După amiaza unei clipe" (Ed. 

Cartea Românească)
Molnâr Gusztâv — „Az elmelet kuszob6n" („In 

pragul teoriei", Ed. Kriterion)
Marian Papahagi - „Exerciții de lectură" (Ed. 

Dacia)
Ioan Radin — „Aventurile tînărului Serafin" 

(Ed. Dacia)

Premiul „Ion Luca Caragiale" — a) „Tea
trul românesc contemporan (1944—1974)“. 
Autor : Colectivul Institutului de istoria artei 
și alți colaboratori; coordonator Simion Alte- 
rescu.

Premiul „Ciprian Porumbescu" — a) 
„Principii fundamentale în teoria muzicii". 
Autor : Victor Giuleanu ; — b) „Muzică și 
estetică". Autor : Istvân Angi.

Premiul „George Enescu" — a) „Tristia". 
Autor : Theodor Grigoriu ; — b) „Logodna" 
și „Valuri". Autor : Nicolae Brînduș.

Premiul „Ion Andreescu" — a) „Monu
mentul lui Ștefan cel Mare (ridicat la Podul 
înalt — Vaslui)“. Autor: Mircea Ștefănescu.



CONFERINȚA 
PARTIDULUI

R APORTUL prezentat Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 

Român de către tovarășul secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, ne-a oferit încă o dată prilejul de a privi 
chipul țării noastre. Portretul acesta se schimbă mereu, 
de la o zi la alta, s-ar putea spune. în fiecare zi dis
pare ceva vechi și se adaugă ceva nou. A trecut de 
mult vremea cî-nd aveam o țară „eminamente agri
colă*.  Ne-am învățat să auzim și să vedem cum ne 
industrializăm, dar parcă niciodată nu am avut o ima
gine mai completă ca acum a furnicarului de oameni 
care înalță uzine, construiesc baraje, canale, metrouri, 
sparg munții și zăgăzuiesc apele. Niciodată nu am avut 
O imagine mai clară și in același timp mai dinamică a 
efortului făcut de poporul român pentru a schimba 
fața țării, pentru a construi o societqte modernă, la 
înălțimea civilizației contemporane.

Mișcarea aceasta a cuprins toate domeniile. Ne 
dezvoltăm multilateral. Proporționalitatea este una 
din caracteristicile procesului de ridicare a societă
ții socialiste in România. Nu scăpăm din vedere 
nimic, nici aspectul material, nici pe cel spiritual. 
Socialismul nu înseamnă numai bunuri materiale. Con
știința umană este un bun tot atit de prețios, tot atît 
de necesar socialismului. Omul este capitalul esențial 
al socialismului. Tot ce se face este pentru om și nu 
pentru un sistem abstract Asistăm la desfășurarea 
unei acțiuni energice și generoase a Partidului nostru 
pentru formarea unei conștiințe înaintate și bogate. 
In societatea noastră — și aceasta a fost subliniat în 
cursul lucrărilor Conferinței — educația are un rol pri
mordial. Socialismul are nevoie de oameni bine pre
gătiți, cu orizont larg, cu o bogata viață spirituală. 
Numai asemenea oameni se pot lupta cu cerul, cu 
pămintul, cu vechiul, cu ei înșiși. Dar, educația se 
face prin diferite mijloace. .Arta este unul dintre cele 
mai eficace, iar literatura se situează la loc de frunte.

^^ȘADAR, in fața noastră, a scrii

torilor se prezintă două realități 
impresionante prin dimensiunile și calitatea lor : por
tretul țării, cu dinamica lui interioară și exterioară, și 
procesul de formare și dezvoltare a conștiinței oame
nilor din țara noastră.

Cum reflectăm noi, scriitorii din România, aceste 
realități in operele noastre și, deoi, , implicit, cum 
facem parte din ceea ce se petrece aici, pe acest 
pămînt al nostru ? întrebarea nu este nouă, dar acum, 
cînd Partidul Comunist Român și-a analizat munca sa 
și a luat hotărîri pentru viitor in cadrul Conferinței Na
ționale, se cuvine să facem și noi un examen a ceea 
ce am realizat și a ceea ce intenționăm să realizăm 
în viitor. Nu se poate afirma că literatura ultimului de
ceniu nu a fost prezentă în marea încleștare cu greu
tățile și nu a consemnat marile victorii ale poporului 

român. Nu se poate spune că operele noastre nu re
prezintă valori spirituale ale culturii neamului nostru. 
Dar, tot astfel, nu se poate spune că strălucitorul chip 
al țării, că eroul vremurilor noastre — constructorul 
socialismului în România - au fost reflectate în marile 
lor dimensiuni în cărțile noastre, fie că este vorba des
pre poezii, despre proză, despre dramaturgie.

Ne-am propus ca în anul care vine să discutăm cu 
temeinicie, în cadrul unor consfătuiri, problemele apă
rute in fața noastră in procesul creației. Vom discuta, 
pe rînd, despre critică, dramaturgie, despre proză, des
pre poezie. Vom lăsa de o parte aspectele festiviste 
și vom încerca să pătrundem adine, în substanța lu
crurilor, în descoperirea a ceea ce dinamizează crea
ția noastră și a ceea ce ne frînează să dăm opere va
loroase.
X

Jn raportul său, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, vorbind despre pro
ducția materială, a declarat că a sosit momentul să 
punem accentul pe calitatea produselor. Desigur, nu 
se pot face comparații mecanice intre producția 
materială și cea spirituală dar, păstrindu-se specificul 
respectiv, este necesar să discutăm temeinic despre 
valoarea operelor noastre pe care le trimitem sub 
ochii cititorilor, a unor cititori din ce in ce mai cali
ficați, mai pretențioși, care nu au nevoie de poves
tioare ușor sentimentale, ușor călduțe, sau de versuri 
pretinse a fi literatură patriotică, dar care prin falsi
tatea și facilitatea lor se îndreaptă împotriva marelui 
sentiment al iubirii de patrie. Cititorul nostru are ne
voie de opere literare care să-i zguduie conștiința 
chemindu-l la înțelegerea și rezolvarea marilor pro
bleme care îl frămintă pe omul modern — cel care a 
ajuns pe Lună, a pătruns în structura cea mai intimă 
a materiei, se pregătește să producă viața in labora
tor și s-a hotărit să-și făurească o altă societate. Citi
torul din țara noastră are nevoie de opere literare 
care să-l 'dinamizeze în înfringerea greutăților, să-l 
cheme spre, marile victorii, să-l ajute să fie om, așa 
cum comuniștii înțeleg această realitate, să-l spri
jine >să aibă o înaltă ținută morală, să pătrundă in 
tainele frumosului și sâ și le însușească.

Nu, nu avem nevoie de o literatură moralistă, dar 
de o mare literatură care prin valoarea ideilor ei, 
prin calitatea ei estetică poate să pătrundă profuhd 
în conștiința constructorilor socialismului în România 
și s-o modeleze. De o asemenea literatură avem ne
voie și este cert că o vom face să apară.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, 
raportul secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă mari imbolduri pentru reali
zarea unei atari literaturi.

George Macovescu

La sfat
înalt
In plin avînt voințe și puteri, 
Idei mărețe, gind înnoitor, 
La sfat înalt este chemată țara, 
La sfat înalt în comunistul for.

Cu dragoste am dat învestitura 
Celor mai harnici și celor mai buni, 
Să ne rostească răspicat cuvîntul, 
Să dobindim ale izbînzilor cununi.

Ne-am pus nădejdea-n vrednicia lor, 
In munca dîrză,-n vrerea de granit, 
In luminatul verb ce se rostește 
Sub steagul gloriosului partid.

Și mîndri de-a ne ști făuritorii 
Mereu în ritm, pe trepte, spre înalt, 
Dăm patriei prinosul vieții noastre 
Și timpului cutezător asalt.

Vlaicu Bârna
__________ J
--------------- ------------------ \

Partid
Partid !
Forță, îndemn și idee,
privire spre zări comuniste, seînteie, 
iubire de țară și datină demnă, 
puterea poporului nostru, eternă. 
Partid !
Lumină, adevăr și dreptate, 
poetul cîntînd în cetate, 
întruparea străbunelor ginduri viteze, 
luptător neînfricat, știutor să viseze. 
Partid !
Rîu carpatin, cimpie și munte, 
bărbatul cu timple cărunte, 
rodul de aur al acestui popor, 
revoluție, doină și dor.
Partid !
Cutezanță, mîndrie și piine și sare, 
în inimile noastre nestinsă dogoare, 
iubire de țară și datină demnă, 
puterea poporului nostru, eternă.

________________________________

Radu Selejan



Revoluția umanistă
INCA de la adoptarea sa la Con

gresul al XI-lea, Programul P.C.R. 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain

tare a României spre comunism, a de
venit program al întregului popor anga
jat, sub conducerea partidului, la cea mai 
cutezătoare faptă istorică — înfăptuirea 
unei revoluții umaniste prin transforma
rea radicală a structurilor social-econo- 
mice, obiective ale societății și, totodată, 
a structurilor spirituale, a stărilor de 
conștiință, prin edificarea unei lumi mai 
drepte și mai umane. Conferința Națio
nală a Partidului reprezintă o confir
mare elocventă a coincidenței depline în
tre interesele și aspirațiile poporului și 
gindirea creatoare a partidului ce și-a 
găsit în Program cea mai strălucită ex
presie. în esență. Conferința, prin hotă- 
rîrile adoptate, va asigura o mai bună 
organizare și folosire a resurselor mate
riale și umane de care dispunem, accen
tuarea criteriilor de calitate, de compe
tență și eficiență în toate sectoarele de 
activitate, de la producția bunurilor ma
teriale pînă la activitățile ideologice și 
cultural-educative. Construit în lumina 
direcțiilor fundamentale de dezvoltare a 
României, stabilite de Congresul al XI-lea. 
și sintetizînd experiența densă, bogată a 
poporului din ultimii ani. Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conferă un plus de întemeiere știin
țifică și filosofică obiectivelor strategice 
fixate. Afirmarea cu o nouă forță a unor 
principii fundamentale de socialism știin

țific — confirmate și întărite de expe
riența practică — precum acela despre 
rolul conducător în societate al clasei 
muncitoare, care deține in chip obiectiv 
locui principal în procesul edificării unui 
nou tip de civilizație, sau principiul ro
lului conducător al partidului ca model 
al unei demccrații superioare și, în ace
lași timp, model al celui mai înaintat 
etos moral-spiritual, noile accente ce se 
pun pe necesitatea creării condițiilor eco
nomice. politice, culturale și ideologice 
pentru ca fiecare om să aibă posibilita
tea de a trăi în chip domn și cinstit, pen
tru ca abaterile să fie pedepsite, dar ni
mănui să nu i se facă o nedreptate, ni
meni să nu sufere din cauza inechității, 
promovarea consecventă a acelor valori 
definitorii pentru politica internă și ex
ternă a partidului — toate acestea dau 
un relief nou umanismului revoluționar 
și marchează noi progrese în ceea ce to
varășul Nicolae Ceaușescu numea cu alt 
prilej revoluția umanistă. Este tocmai 
acea revoluție în stare să asigure recon
strucția radicală a lumii omului, în care 
toate valorile să acționeze solidar în di
recția perfecționării condiției umane.

ACEST concept nou, care ar trebui să 
constituie pentru noi nu numai un 
sistem de referință dar și un 
obiect de studiu și meditație, se 

referă la faptul că. in cuprinsul unei civi
lizații spirituale superioare — cum a fost 
definit tipul de civilizație ce se află in 
plin proces de edificare în țara noastră — 
o revoluție științifică-tehnică nu poale 

avea un caracter tehnocratic, nu se poate 
limita la perfecționarea mecanismelor teh
nice, ci trebuie dublată — mai exact spus, 
trebuie să cuprindă, ca o dimensiune pro
prie, intrinsecă, o revoluție la nivelul 
conștiinței umane, sociale și individuale, 
o revoluție spirituală pentru înfăptuirea 
căreia arta și literatura au un rol de prim 
ordin. O revoluție umanistă este deci o 
revoluție care vizează nu o dimensiune 
izolată a umanului, ci întregul său statut 
existențial. Este vorba de o nouă expe
riență socio-culturală, de o nouă practică 
socială și morală în care ontologia regio
nală a umanului devine un circuit axio
logic mereu deschis și mereu mai bogat 
între individ și colectivitate, în care 
ontos-ul uman este un adevărat laborator 
de esențe morale. De aici inepuizabilele 
sale resurse energetice, de aici sporirea 
potențialului de inteligență creatoare și 
sensibilitate atît la scară individuală, cit 
și la scară socială, datorită unui amplu și 
intensiv proces de umanizare a relațiilor 
interumane (la nivel microsocial), și a re
lațiilor sociale (la nivelul macrosociai). 
Dacă lumea valorilor nu mai este un em
pireu rupt de om și de societate, aistoric 
și atemporal, ci este însăși lumea omului 
ca ființă istorică și culturală, rezultă că 
tocmai libertatea rațională, adică respon
sabilă, eficientă și creatoare, este ceea ce 
conferă omului statutul său axiologic de 
creator și guvernator al acestei lumi. 
Ceea ce implică o revoluție umanistă Ia 
nivelul structurilor sociale obiective, dar 
și al celor subiective, inclusiv a sensibili
tății.

UMANISMUL tradițional, spiritua
list era incompatibil cu o adevă
rată revoluție umanistă ; umanis
mul revoluționar socialist este, 

dimpotrivă, expresia unei atari revoluții 
și tocmai de aceea nu se opune progresu
lui științific și tehnic ci, dimpotrivă, re
clamă și se întemeiază pe dezvoltarea ac
celerată a forțelor de producție și a cu
noașterii științifice, dar el nu vizează pur 
și simplu raționalizarea și mecanizarea 
vieții în spiritul concepțiilor tehnocratice, 
ci o organizare rațională de esență uma
nistă, un efort de modernizare menit să 
sporească gradul de raționalitate, de efi
ciență și economicitate a faptelor sociale.

Revoluția umanistă presupune și un alt 
mod de a înțelege ideea de bogăție umană 
ca transformare a naturii în care se aso
ciază caracterul obiectiv al structurii, și 
aspectul subiectiv al individului.

Toate măsurile preconizate de partid, 
toate obiectivele enunțate în forum-ul 
suprem al comuniștilor români, urifiăresc 
nu numai îmbogățirea mediului tehnic al 
civilizației — cu toate normativele sale de 
muncă, de acțiune, cu toate mecanismele 
sale standardizate și omologate, ci și îm
bogățirea mediului axiologic al culturii, 
cu inepuizabilele sale zăcăminte de gîn- 
duri și sentimente, cu forța cognitivă și 
transformatoare a conștiinței.

în aceasta constă esența revoluției uma
niste ; ea asigură o adecvare mereu mai 
elevată între dinamica valorilor și echili
brul cunoașterii, armonizînd vocația crea
toare a omului cu o tablă superioară de 
valori.

Al. Tânase

A privi înainte
UN eveniment politie de impor

tanța Conferinței Naționale a 
P.C.R. absoarbe în cel mai fi
resc mod preocupările tuturor. 

Justificată, această canalizare a intere
sului public devine ea însăși un ele
ment de referință, fiind unul dintre 
simptomele caracteristice pentru struc
tura actuală a organismului societății 
noastre.

Conferința Națională se află în cen
trul atenției tuturor nu numai fiindcă 
întreaga sa desfășurare, dezbaterile și 
hotărîrile ce se vor lua ne privesc pe 
toți, ci mai ales întrucît reprezintă ex
presia voinței tuturor de a trăi într-un 
anume fel, determinat fără nebulozități 
verbale, într-un limbaj limpede și e- 
xact. Limbajul necesar : al practicii, al 
înfăptuirii, a cărui esențială însușire 
este proprietatea termenilor nu „mă
iestria" de a folosi termenii.

Obiectivele sînt indicate cu precizie, 
ceea ce s-a făcut pînă acum este înfă
țișat în mod clar, cu evidențierea vi
guroasă a realizărilor și fără ocolirea 
insuficiențelor, într-o analiză lucidă a 
stării actuale a societății românești și 
într-o evaluare a perspectivelor de na
tură să asigure o și mai rapidă dez
voltare a țării.

O dezvoltare care să cuprindă toate 
planurile vieții, privite nu separat, ci în 
organica lor interdependență ; progre
sul material nu doar presupune, ci im
plică progresul spiritual, fiind compo
nente ale aceluiași unic proces, spriji- 
nindu-se și condiționîndu-se reciproc.

Construind orașe, combinate și uzine, 
oamenii se construiesc totodată și pe 
ei înșiși, se modelează și se remodelea- 
ză sufletește. O ambianță nouă deter
mină un fel de a gîndi și de a simți 
de asemenea noi. E la îndemîna oricui 
să constate, de pildă, ce schimbări de 
mentalitate, de conduită, de aspirații 
declanșează un fapt în aparență atît de 
banal cum e transformarea vechilor 
periferii bucureștene în cartiere de 
blocuri avînd asigurate condițiile con
fortului modern. Se modifică sau chiar 
dispar vechile structuri psiho-spiritua- 
le nu numai în mediul rural, loc tradi
țional și predilect pentru efectuarea 
unor asemenea observații, dar și în spa
țiul citadin ; e un continuu proces de 
transformare a valorilor, și foarte ra
pid, impus de o evoluție economico- 
socială dinamică.

Nu e o simplă restructurare de prin
cipii și de criterii, altfel dispuse față 
de o ierarhie consacrată ; se schimbă, 
s-au schimbat valorile înseși, se peri
mează și cad în desuetudine unele, se 
nasc altele noi ; este o realitate com
plexă și vie, în care intră nu numai 
ceea ce este durabil, ci și efemerități, 
nu numai ceea ce este autentic, ci și 
inadecvări, și mimetisme, și artificiali

tăți, și deformări. E motivul pentru care 
în acest deceniu s-a impus ca o nece
sitate vitală pentru orînduirea noastră 
preocuparea de a se pune în acord fac
torii esențiali ai dezvoltării sociale.

A construi o lume nouă și a trăi 
într-o lume nouă, fără model preexis
tent, înseamnă, implicit, și a dobindi 
o nouă conștiință, colectivă și indivi
duală. Și aceasta se întîmplă acum la 
noi, dar nu lent pe parcursul a. zeci și 
chiar sute de ani, cînd schimbările sînt 
aproape insesizabile pe durata vieții 
unei singure generații, ci în condițiile 
unui ritm foarte accelerat, nu ușor și 
nu simplu, material și moral, de susți
nut, dar care reprezintă unica posibili
tate de depășire a vechii stări de îna
poiere și dependență. Fiindcă e, într-un 
fel, mai ușor de construit o lume nouă 
luînd totul de la început decît a trans
forma, radical și profund, una veche și 
consolida+ă în tipare de viață milenare.

A privi inainte este o condiție a în
țelegerii și a participării.

Veridic și artistic
CELEBRA legendă antică spune 

că Gordius a prins oiștea ca
rului său de luptă cu un nod 
pe care nimeni nu-1 putea- 

desface. Augurii îi făgăduiau un viitor 
strălucit și mari victorii celui ce avea 
să dezlege nodul — adică : problema. 
Năzuind să cucerească lumea și fiind 
deci nerăbdător, Alexandru Macedon 
— plictisit de încercările zadarnice — 
a tăiat cu sabia nodul lui Gordius. 
Firește, curtenii și istoriografii săi au 
făcut apologia acestui gest, în aparență 
atît de îndrăzneț și de ingenios. Marii 
gînditori ai omenirii au contestat însă, 
de nenumărate ori după aceea, juste
țea soluției lui Alexandru Macedon și 
a moralei cuprinse în legendă. Căci 
esența problemei nu constă în a tăia, 
ci în a desface nodul.

Firește, orice comparație șchioapătă. 
Putem afirma totuși că modul cum se 
abordează în zilele noastre problemele 
dezvoltării sociale atestă că dreptatea 
este de partea celor ce pun sub semn 
de întrebare sensul celebrei legende. 
Nu pentru că problemele puse zi de 
zi de către propășirea socială ar con
stitui un nod de nedezlegat, un păien
jeniș nesoluționabil. Complexitatea și 
caracterul lor complicat implică totuși 
necesitatea acțiunii planificate, conști
ente, gîndite, care se orientează după 
busola unei concepții despre lume fer

Imagine de la deschiderea Conferinței Naționale a Partidului

me, se adaptează legităților dezvoltării 
social-istorice, și izvorește din studie
rea și analizarea temeinică, amănunți
tă, complexă, a condițiilor date, împle
tind teoria cu practica Afirmația este 
mereu mai valabilă, deoarece rezolva
rea unor astfel de probleme este, la 
noi, o cauză a tuturor comuniștilor și 
a poporului întreg, deoarece înfăptui
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate nu poate fi decît un rezultat 
al muncii conștiente a maselor, desfă
șurată în domeniul modelării istoriei.

MAREA consfătuire a comuniști
lor, Raportul prezentat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează marile și complexele 

sarcini ce ni se impun în dezvoltarea 
continuă a societății. La. această activi
tate se integrează organic formarea și 
perfecționarea permanentă a noilor le
gături dintre oameni. Consider că lite
ratura și arta angajată își împlinesc 
chemarea atunci cînd participă la acest 
travaliu în modul lor specific, creînd 
valori spiritual-estetice ; cînd se stră
duiesc să contribuie — prin mesajul 
operelor, prin eficiența lor estetică — 
la umanizarea existenței și conștiinței 
omenești, la relațiile dintre oameni, 
sub semnul idealurilor și principiilor 
umanismului revoluționar și ale eticii 
socialiste. Rețeta lui Alexandru Mace

don este inaplicabilă aici. Modelarea 
conștiinței socialiste constituie un pro
ces complex în care rolul determinant, 
definitoriu, al existenței sociale are o 
semnificație primordială. Literatura și 
arta trebuie să conștientizeze veridic 
și artistic procesele desfășurate în rea
litate, înlesnind în felul acesta — atît 
în oameni cît și între oameni — pro
movarea conținuturilor calitativ noi. 
Veridic șl artistic — aceste legi din- 
totdeauna ale artei — capătă o deose
bită actualitate atunci cînd posibilită
țile de a se adinei legătura dintre 
opera de artă și receptorul ei sînt atît 
de favorabile ca în epoca noastră, în 
atmosfera democrației socialiste, fe
cundă și pentru cultură.

A propovădui și a propaga umanis
mul, omenia socialistă, prin exprima
rea aprofundată și veridică a proble
melor omenești, specifice epocii; a-i 
atrage omului atenția asupra răspunde
rilor față de sine însuși și față de se
menii săi ; a confrunta consecințele 
faptelor sale cu perspectivele istorice ; 
a spori exigența acțiunii inteligente și 
omenoase — iată onoranta și obligato
ria chemare a scriitorului, în plin cu
rent al transformărilor revoluționare, 
modelatoare ale istoriei.

Gâlfalvi Zsolt
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„Omul nou de unde și cînd ar putea să apară ?*  
Mai sînt dintreraceia care-ntreabă - spre noi 
Ridicind prefăcute, uneori sincere, inteligente priviri. 
Și ce să răspunzi, cind urechea de-o pui la pămint, 
Auzi cum din zori pînă-n seară, râspunsu-l durează 
O țară, prin suple — surori cu lumina — zidiri I

Dar răspunsul nu-i totul I înțelegerea lui este grea 
Mai cu seama. Ecourile de fintină adincâ 
Izvorind de demult. Cel ce nu are in sufletul lui 
Libertatea, de milenii visată, drept rană, cel ce 
Nu suferă de-un cintec de pasăre către piscuri 
Chemind, nu poate pricepe cum brațul ți gindul 
învie prin lanuri și-n fața nestinselor focuri-statui.

Aici, in Carpați, omul nou venea demult, de demult... 
La el acasă stâpin pe izvoare ți brazi, pe flori ți miori 
Voia să ajungă. Dar ce cale lungă, pină acasă, 

ce furtuni, 
Ce ninsori I Ce jertfe de singe ți țară, de-atitea ori I

Cind două mii de ani durerea in pumni o aduni, 
Și brațu-i puternic ! Iar sorii pe cer cind ii urci 
Sînt chiar sori I

Da, omul acasă la el este om. Și ce nou I Cind 
Holda o vrea de cintecul spicelor mari mereu mai 
Bogată. Cind frații-i sînt frați. Cind puterea ii crește 
Prin muncâ-nțeleaptâ, cînd îl cunosc după mers 
Toți brazii-n Carpați, cind poate răspunde-ntrebărilor 
Lumii-roată, cum prin roadele sale
Dă seama, in fața soarelui toamnei — un pom.

De unde să vină T Și cum să ne vină, omul nou, el, 
Ca o nemaivăzută ființă T Priviți-ne țara I E a lui - 
E grădină I Ascultați-ne gindul - e un imn de lumină I 
Și, incă, doar prin jertfă dobindim biruință... Durerile 
Lumii le purtăm fără vină, pe umerii noștri, sperind 
Și luptind cu credință-ntru viață. De unde să vină, el, 
Omul nou ? Priviți-ne brațul, prhriți-ne fruntea, 
Priviți-I in față I

Petre Ghelmez

Pentru cei multi, pentru cei puternici
CONFERINȚA Națională a 

Partidului implică o confrun
tare a literaturii cu sensurile 
ei înalte, revoluționare, cu iz- 

bînzile ei incontestabile și la fel de in
contestabilele ei zbateri fără ecou.

A fost depășită ideea primitivă, tă
cută, nu născută, potrivit căreia litera
tura ar fi rămas în urma vieții. înțele
gerea științifică asupra lumii ne duce 
inevitabil la concluzia că literatura nu 
trebuie să fie nici în urma vieții, nici 
înaintea vieții.; pur și simplu, litera
tura trebuie să se afle în mijlocul vie
ții, să exprime însăși viața. Nu există 
între literatură și viață raporturi de 
concurență, de care pe care. Acest țel, 
modest, în aparentă la îndemîna oricui, 
l-au îndeplinit cu glorie numai marii 
artiști. La asemenea îmnreiurări. deo
sebite, o apreciere lucidă, ob'ectivă, 
critică, și uneori chiar și autocritică, a 
mersului nostru înainte este tonică, bi
nevenită. Romantismul societății noas
tre socialiste își găseste în luciditate 
aliatul cel mai de" nădeide. prietenul 
cel mai apropiat al ceasurilor de cum
pănă și iluminare.

Noi am respins ideea artistului de
miurg și a artistului care creează ga
laxii, puncte de vedere și drame pasio
nale după bunul său plac. A fi demiurg, 
a fi un supra-om e aproape la înde
mîna oricui. Ce rost ar avea să privești 
de sus realitatea ? Realitatea, ca și 
femeia iubită, nu se privește de sus, cu 
morgă aristocratică, ci se iubește pă
timaș, sub vraja sublimă a egalității. 
Experiența mea de scriitor al anilor 
revoluției, al idealului comunist de via
ță m-a învățat că numai cel care iu
bește realitatea are puterea de a o des
crie. Angajarea totală, cu toate fibrele 
existenței, înseamnă, în egală măsură, 
iubire și spirit științific, metodă de 
cunoaștere.

Interpretarea rigidă a realității, și 
deci și a scopurilor artei, nu bate nici 
ea pasul pe loc ; prima calitate a im
posturii e puterea de adaptare. S-a 
spus cîndva, cu mulți ani în urmă, că 
nu trebuie să privim oamenii în buni 
și răi, ci să înțelegem — spre gloria 
complexității — că oamenii au și de

Omul nou

fecte și calități, au și realizări, au și 
lipsuri. In primul rînd trebuie văzut 
despre ce calități și despre ce lipsuri 
este vorba, fiindcă nu orice calitate 
poate anula orice păcat și restabili, 
astfel, echilibrul moral. Dacă cineva 
are păcatul de a-și bate soția și în 
schimb are calitatea de a veni punctual 
la serviciu, nu aduce nimic nou în or
dinea morală. Aș vrea să subliniez că 
discuțiile de opinii din ultima vreme 
au spulberat asemenea prejudecăți care 
semănau uneori chiar cu adevărul, 
dacă Ie priveai pieziș ; au demonstrat 
că n-are nici un rost să reanimăm ve
chile erori cu oxigenul erorilor mai - ti
nere și mai recente. Experiența istorică 
și personală ne-a învătat că perfecțiu
nea, atît în bine cît și în rău. ex’stă. 
Realitatea noastră socialistă a clădit 
oameni de o mare frumusețe morală, 
integri, curați, inteli genți, capabili 
numai și numai de generozitate, 
străini ireversibili biologic de 
orice ademenire a întunericului. 
Perfecțiunea comună nu e un vis, 
o utopie, ci o realitate implacabilă, is
torică, pe care noi, scriitorii, avem o- 
bligația morală de a o dezvălui. Aceas
tă mărturisire romantică o fac în vir
tutea destinului meu de poet și roman
cier. Dar în calitate de scriitor satiric 
— observ că mai există indivizi a că
ror abjecție a atins perfecțiunea, la 
care nimeni nu mai poate adăuga ni
mic. Cu forța cu care descriem splen
doarea lumii, aroma florilor, spiritul 
revoluționar, încrederea în valorile mo
rale ale societății noastre socialiste, 
trebuie să distrugem bicisnicia, trivia
litatea existenței, egoismul, individua
lismul pîntecos și agresiv.

S-A VORBIT adeseori despre ne
cesitatea, despre obligația scrii
torilor de a descrie viața inte
rioară a personajelor. Fără 

îndoială, literatura n-are nici un motiv 
legitim să renunțe la descrierea vieții 
interioare a personajelor : dacă ar face-o, 
și-ar semna cu mîna ei sfîrșitul. Dar, 
la urma urmelor, despre ce viață inte
rioară este vorba ? Față de care per
sonaje ne-am luat răspunderea de a le 

dezvălui luminile și abisurile ? O pre
judecată învinsă naște în ceasul ei de 
agonie funerară o altă prejudeca
tă. De aceea ne eliberăm atît de 
greu de ele, sîntem ispitiți, uneori, să 
le confundăm cu un pas înainte. A 
apărut prejudecata că numai o cate
gorie de oameni, cu precădere pictori, 
academicieni, scriitori, arhitecți au 
dreptul la viață interioară. în timp ce 
marea majoritate a oamenilor trăiesc, 
muncesc, clădesc uzine, grădini și hi
drocentrale, creează fără să-și permită 
luxul „interiorizării". Dar această exis
tentă anonimă, lipsită de garanția eter
nității și de ispita răsplatei imediate, 
conține, indiscutabil, ceva eroic. Să nu 
uităm că întreaga noastră existență, 
drumurile, liniștea, pîinea, sînt creația 
a milioane de anonimi superiori nouă, 
tuturora, prin forță de creație și modes
tie. Tocmai față de acești oameni mi
nunați, modești, generoși, puternici, 
care construiesc România socialistă, 
avem noi. scriitorii, obligația fundamen
tală, ei trebuie. în primul rînd, să se 
recunoască în cărțile noastre. Viata in
terioară nu înseamnă numai abisuri, 
spaime telurice, viața interioară în
seamnă și nevoia de dăruire, iu
bire și creație. Sigur că o adulterină 
are necazurile, visurile, problemele, ob
sesiile, remușcările ei, deci „viața ei 
interioară". Dar viața interioară a o- 
mului care ne dăruiește pîinea și echi
librul mi se pare mult mai vie, mai 
dramatică, mai demnă de atenția scrii
torilor. Nu trebuie confundată viața in
terioară cu petiția sentimentală și coș
marul bine-meritat... Viata interioară 
implică și lumină, și spațiu, și spirit 
de sacrificiu, și grija pentru soarta al
tora.

Conferința Națională a Partidului 
impune pentru fiecare scriitor, obsedat 
de rosturile sale' atent la bătaia fiecă
rei inimi omenești, Un examen de con
știință. Noi trebuie să scriem cărți 
despre cei care construiesc România 
socialistă și, în această dăruire totală, 
aprinsă și modestă, vom găsi răsplata 
nopților noastre albe.

Teodor Mazilu

Bogăția
vieții
MAI cu seamă este stimat 

scriitorul prezent în for, dez- 
bătînd, clarificînd împreună 
cu concetățenii săi problemele 

proaspete ale zilei și ale viitorului și 
determinînd, în consens, cea mai justă 
decizie pentru binele nației.

Turnul de fildeș, pentru artistul care 
s-a dovedit, nu există, însă trebuie să 
recunoaștem, prin constatare, că sînt, 
totuși, scriitori (datorită firii lor ? da
torită unor lacune ale conștiinței lor 
civice ? datorită altor cauze și mai sub
tile ?) care-și consideră rolul împlinit 
exclusiv prin faptul creării operei. Fie 
cît de curată și înaltă aceasta, ea sin
gură nu poate istovi toate posibilitățile 
de înrîurire asupra societății pe care le 
deține un scriitor. Un scriitor este o 
oglindă și o conștiință mai vastă decît 
opera pe care poate să o realizeze. Ori- 
cît orgoliu îndreptățit ar caracteriza pe 
artist, el însuși- trebuie să recunoască 
adevărul că viața, în plenara ei desfă
șurare, este mai largă, mai bogată și 
mai imprevizibilă decît cea mai „rotun
dă" operă. De aici și necesitatea unor 
gesturi care să transceadă opera, care 
să fie operative în planul larg al vieții. 
Aceasta este o cinste, și una de onoare, 
care i se face artistului. Spre lauda și 
folosul ei, lumea crede în artiști. Și pe 
bună dreptate, căci cu crt opera e mai 
deplină și fără putința dubitabilității, 
cu atît sporește datoria artistului de 
a-și răspica îndemnurile, crezurile, în
doielile chiar, cu alte cuvinte de a da 
și o valoare concretă inefabilului ope
rei. Acela care prin geniul înnăscut și 
printr-o îndîrjită și încrezătoare trudă 
a ajuns să lămurească o Operă, are, 
totdeodată, și darul de a lămuri nu pu
ține și nici lipsite de complexitate pro
bleme curente ale Cetății. De la verita
bilul artist se așteaptă și acest magis- 
teriu.

Este stimat scriitorul care ne-a dat 
opera pură, pentru că ea este însuși 
miracolul dezvelit ochilor noștri înse
tați de frumos, dar de două ori este 
mai stimat acel scriitor care, pe lîngă 
acest dar de neprețuit, ne ajută, prin 
cuvîntul său pe înțeles, în lucrările și 
zilele noastre atît de frenetice. Aducem 
astfel elogiul nostru unui scriitor pre
cum Mateiu Caragiale, însă vom fi de 
două ori mai darnici în recunoștința 
noastră implicată cu Eminescu ori Goga, 
pentru că cel dinții n-a ivit în lumina 
spiritualității noastre numai Scrisoarea 
I și Odă. în metru antic, ci și acele pă
timașe. analitice pînă la sînge cu epoca 
dată, obsesive și, pentru el, epuizante 
articole la zi din perioada sextenatului 
de la „Timpul", iar al doilea nu doar 
Oltul și „la noi sînt codri verzi de 
brad", ci și profeticele chemări din 
trîmbiță întru împlinirea idealului națio
nal.

„Doar știi că nu sînt un prost. înțeleg 
tot, dar absolut tot (s.n.), și convenția 
mea este adesea de a mă face că nu 
înțeleg convenția", zice într-o scrisoare, 
recent publicată, G. Călinescu, numind 
prim aceste șiruri înalta conștiință de 
sine a adevăratului creator, cum și ros
tul lui în societate. Iar în altă scrisoa
re către același distins adresant: „O 
seară de destindere mi-ar slăbi încorda
rea. Vreau să fiu amărît, ca să lucrez 
cu patriotism". Aceste gînduri sînt emi
se în epoca groaznicului război al doi
lea, dar cu atît mai pilduitoare. Același 
G. Călinescu a pus în practică aceste 
prețioase principii și pentru cel care-i 
citește bogata publicistică, parțial adu
nată în două masive volume sub feri
citul și conștiutul titlu de sorginte can- 
temireană (Gîlceava înțeleptului cu lu
mea), lucrul se dovedește cu prisosință. 
Practic nu se află domenii, politice, 
economice sau domestice, în care scriito
rul, artistul în genere, să nu-și poată 
aduce contribuția sa de decizie sau de 
nuanțare, mai consistentă sau mai mo
destă. Cu atît mai mult această datorie 
de onoare incumbă artistului comunist, 
la modul superior lămurit asupra rostu
rilor operei lui și' a gesturilor sale din
colo de operă. Artistul comunist nu 
cunoaște sleirea vigoarei sale și la ca
pătul acesteia, spleenul, pentru că 
atunci cînd acestea ar încerca să-l îm
presoare el coboară treptele Cetății, în 
Agora, printre semeni și tovarăși, luîn- 
du-și din lucrările și problematicile lor 
putere proaspătă, precum Anteu își re- 
dobîndea putere înnoită de la Pămîntul 
inepuizabil.

Gheorghe Suciu
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j Poem
Oamenilor muncii 
de la Uzinele „Electroputere'

Vedeți I tot trăind răsăritul soarelui 
— Acest etern ritual al universului — 
S-ar putea să minimalizăm 
Miraculoasa naștere a luminii.

Vedeți I tot auzind luna lunecind 
In oglinda apelor insomnorate 
S-ar putea să credem că Juna 
E rațiunea apelor de a fi, 
Că apele s-au născut ca oglindă 
Să-ți afle stăpina nopții - 
La o suportabilă, totuși, depărtare de chip.

Vedeți I Eh, cite n-are poetul sâ le arate 
Celor ce l-au ales
Să le deslușească șoaptele, 
Să afle vindecare in cuvinte
Pentru durere,
Să coloreze lacrima-n metafore
Pentru bucurie — 
Aplecindu-ți privirea-n lăuntru.

Poate de aceea acum cind - intre 
Această pagină albă
Ce aduce vocea in lumea tainei, 
Și ochii ce vor tresări pe inălțimile 
Literelor - se intinde eterna 
Cimpie a timpului.

despre nașterea
Poate de aceea acum, cind poetul
Iși visează vocea traversind microfoanele 

lumii 
(Invenție modernă ce-a înlocuit 
Strigarea pe oală din vechime
Din vremea cind prin foc ți tulnice 
Vorbeau munții intre ei),

Poate de aceea acum, cind cuvîntul 
Se oglindește-n strigătul de foc al soarelui 
Și iși șlefuiețte înfățișările pe discul inefabil 

al lunii, 
De la cuvint pină la inimile ce-l privesc 
Ar fi indeajunsă
O aripă măruntă de pasăre...

Las, deci, cuvintul să-și privească in ochi 
oamenii,

Să-și caute acolo oglinda definitivă 
Și, ca ecoul, să se-ntoarcă-n adincuri.

„Dor cine sint acești oameni ?*
Mă va-ntreba poate Cuvintul, nedumerit 
De gestul de a-l fi retras de la 
Treburile domestice ale poeziei 
De mult consacrate,
Ale poeziei deprinsă să celebreze 
Răsăritul și Amiaza Soarelui, 
Șoapta lunii, lina trecere o apei, 
Invizibila peregrinare a Omului 
Prin anotimpuri.

„Dar cine sint acești oomeni ?*  
Mă va întreba poate CuvintuL

Poemului
Dîndu-i dezlegare să-i privească-n ochi 
Ca pe niște vechi cunoștințe, 
fi voi răspunde-ntr-un tirziu
Cind, impacientat iși va pierde răbdarea 
(Ori poate il va zori din urmă un verb țifnos) : 
„Cine să fie I Niște oameni
Care știu ce-i bucuria 
Invățînd nu odată ce-i tristețea, 
Niște oameni care tot obligînd metalul 
Să ia chipul mașinilor
Să învingă distanțele, timpul, 
Au devenit - cum să spun ? — 
De neinfrînt ca metalul, 
Fără a lăsa să amurgească 
Fragilul sunet al Trestiei, 
Exuberanța Soarelui în răsărit, 
Nostalgia lunii la capătul zării".

„Cine să fie ? — voi răspunde 
Cuvîntului-procuror - 
Niște oameni care trăiesc, 
In privirile cărora s-a născut 
Eterna oglindă a timpului"

... Și Cuvintul 
Va deveni, acceptat de metaforă, 
Poezie 
Dacă va ști să audă și 
Să se țină de cuvint

Poate acesta e drumul 
Spre nașterea Poemului.

Nicolae Dragoș

Școala 
adevărului
CONFERINȚA Națională a Parti

dului Comunist Român repre
zintă pentru întregul popor un 
moment important, generator 

de veritabilă creație, program de per
spectivă pentru orice constructor al so
cialismului, implicit — și în special — 
pentru orice artist angajat pe respon
sabilul tărîm de educație artistică și de 
modelare a conștiințelor.

întotdeauna materialele elaborate de 
conducerea de partid ne-au direcționat 
activitatea și ne dimensionează sarcini
le într-o politică de cultură închinată 
colectivității socialiste. Prin aceasta ni 
s-a recunoscut, cu încredere, rolul de 
adevărați artiști ai erei comuniste.

Dar această misiune nobilă nu o pu
tem împlini decît în cadrul unei reale 
acțiuni comune în care creatorii vor 
sluji cu devotament umanismul con
temporan.

Cunoașterea spiritului contemporan 
este o condiție sine qua non a creato
rului. Sîntem datori să cunoaștem pul
sul și frămîntările specifice ale vieții 
sociale, să-i oferim temele majore și 
să-i propunem soluțiile în spiritul unei 
acute exigențe valorice, pretenție de 
desăvîrșire pe care numai cei puternici 
și-o pot permite.

Cu aceste sentimente am parcurs Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
Partidului, deciși a înfăptui, ca întot
deauna, cu entuziasm hotăririle parti
dului.

Ion Lucian

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

Cîntec de taină
Ne-ascultă cîntecul păsărilor și nu pot ca să creadă 
că multe măcinate de vint, cu aripi frinte 
zboară și-acum pe cerul din noi ca o tăgadă 
a clipei care trece continuind să cinte.

Ne numără cercurile arborilor și nu pot înțelege 
că mulți schimbați in țeapă, rupți de vijelie, 
ori prefăcuți in scinduri, ignoră orice lege, 
continuind să crească și-n lemnul din sicrie.
Ne măsoară adincimea riurilor și nu pot să priceapă 
că toate-și duc și-și uită numele in mare, 
dar recunosc oriunde, oricind, pe orice apă, 
pădurile de-acasă in lemnul din vapoare.
Ne cercetează șesul și nu pot să-și dea seamă 
spre care nord, cu lăncii și scuturi aurite 
călătoresc prin moarte, sub spice de aramă, 
cohortele din neguri de lumi de mult venite.
Ne cintăresc trecutul și nu pot ca să știe, 
pe coi de bronz eroii, sub cerurile-albastre, 
cită lumină poartă, de li-i atit de vie 
trecerea lor spre miine prin sufletele noastre.
Cunosc tot ce se poate cunoaște despre-o lume, 
dar mai râmine taina de patrie, cea care 
din păsări, arbori, șesuri și riuri ne-a dat nume 
de neam român ; ea, taina, in veci dăinuitoare.

Darie Novâceanu

Făuritori♦

de frumos
Muzicienii noștri s-au pregătit 

intens pentru a întîmpina Con
ferința Națională a Partidului, 
adîncind șl preluînd creator te

zele fecunde ale Congresului al XI-lea. 
raportate la toate domeniile activității 
ce se desfășoară în zilele noastre în- 
tr-un ritm susținut, în deplină armo
nie cu năzuințele tuturor cetățenilor 
patriei. Putem spune, fără exagerare, 
că niciodată în istoria țării noastre nu 
a existat o mai strînsă fuziune spiri
tuală între artiști de toate vîrstele și 
publicul cărora aceștia li se adresează, 

în prima ediție a Festivalului „Cîn- 
tarea României" s-au afirmat un apre
ciabil număr de profesioniști, în tăl
măcirea nepieritoarelor capodopere ro
mânești și universale. Dar, în această 
sărbătoare a tuturor artelor s-au re
liefat și mii de talente din rîndurile 
amatorilor, adesea contopindu-se pînă 
la identificare cu temele contempora
neității. Un muzician al epocii noastre 
trebuie să fie, mai înainte de toate, un 
educator, un făuritor de frumos, de 
bine și, nu în ultimul rînd, de adevăr 
— simbolul nostru călăuzitor. Numai 
fiind atașați de oamenii timpului nos
tru socialist și creînd opere inspirate 
de teme majore — și lăsînd la o parte 
„reveriile deșarte", pledînd nu pentru 
meșteșugul îngust, ci pentru veritabila 
măiestrie, vom deveni muzicieni auten
tici™ pe măsura înaltelor realizări și 
aspirații ale poporului nostru.

Doru Popovici

Un vis, 
o chemare
AM aniversat în aceste zile trei 

ani de cînd revoluția socialistă 
din România a pășit spre o 
nouă etapă istorică — edifica

rea socialismului multilateral dezvol
tat ; de cînd, la îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist 
Român a știut să elaboreze și să dea 
viață unui program politic, economic 
și social care își vădește pe deplin ade
vărul, îndreptățirea, rodnicia.

Țelul suprem al Programului este re- 
aleătuirea ființei spirituale a omului, 
potrivit legilor simple și clare ale mo
ralei comuniste, readucerea în întreaga 
viață socială și în totalitatea relațiilor 
interumane a celor mai nobile virtuți 
proprii poporului nostru, aflate acum 
într-o fericită simbioză cu ideologia 
viitorului comunist.

Ca artist cetățean trăiesc din plin 
bucuria împlinirii acestui ideal. Știu că 
neistovitele energii creatoare ale po
porului nostru, setea lui de frumos, de 
bine și de adevăr vor duce la îndepli
nire conceptul generos, care este ideea 
dezvoltării multilaterale a societății so
cialiste.

Cutreierînd drumurile patriei pentru 
îndeplinirea sarcinilor mele obștești și 
profesionale, pretutindeni în țară am 
văzut înfăptuirile minunaților noștri 
contemporani. De la uimitoarele plat
forme industriale, emoționante în
făptuiri în care se împletesc eroismul, 
inteligența și frumusețea, la imensele 
întinderi de pămînt rodnic gospodărite 
cu dragoste și hărnicie, de la noile edi
ficii care schimbă peste noapte fața 
orașelor, la uriașele construcții dătătoa
re de energie și pînă la lăcașurile de 
cultură, unde se plămădește o nouă și 
vie spiritualitate — peste tot am desco
perit Viața Nouă, Omul Nou.

Cîndva, în urmă cu un secol, un vi
zionar- a scris învăpăiata „Cîntare a 
României". Era un vis, o chemare... 
Astăzi, la chemarea partidului, care 
ne conduce spre îndeplinirea minuna
tului vis comunist, răspundem : Pre
zent. Sînt pe deplin încredințată că po
trivit Raportului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în spiritul lui creator, în 
contextul realizărilor generale ale pa
triei, cultura, pe care cu atîta abne
gație o slujim, în cadrul căreia scriem 
azi noua „Cîntare a României", pri
mește un imbold în plus dezvoltărilor 
cerute de societatea cea nouă.

Dina Cocea

Cîntecul 
oamenilor
OMUL, omul creator de viață 

nouă, omul bucurie a inimilor, 
omul bucurie a viitorului, 
omul care construiește azi oa

meni, omul bucurie a oamenilor.
Reunind oamenii, reunind comu

niștii, adunînd la Conferința Națională 
a Partidului puterea faptei de azi și de 
mîine, sîntem acolo patria întreagă cu 
inima, cu visurile, cu împlinirile și do
rințele de viitor, cu noi și noi dorinți, 
cu puterea de a crea și a realiza prin 
forța democrației noastre, prin socia
lism și comunism, prin gîndirea care ne 
unește eforturile și împlinirea.

Oamenii, comuniștii se fac ecoul a 
trei ani de muncă ce se împlinesc de 
la Congresul al XI-lea al P.C.R.

Holdele le-am adunat de trei ori, 
munca mîinilor noastre am pus-o în 
trei hambare, pe fiecare fiind înscris un 
an de elan creator.

Furnalele, cuptoarele, hdrocentralele 
și-au revărsat către oameni prinosul 
lor cald de împliniri în valoare nouă, 
în calitate nouă, într-o nouă gîndire.

Toate acestea întruchipează vigoarea 
politicii partidului nostru, forța demo
crației noastre, cuprind elanul, inițiati
va și capacitatea oamenilor de a rea
liza și de a se realiza. Omul se afirmă 
cu un efort uriaș pe drumul noii sale 
angajări morale și cetățenești. Pe 
această linie arta își are responsabili
tatea sa. La Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste din 2—4 
iunie 1976 tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Creația literar-artistică trebuie 
să cultive tradițiile de înfăptuire ale 
oamenilor muncii, ale luptei pentru eli
berare socială și națională, pentru o 
viată mai bună, pentru munca unită 
pentru făurirea socialismului, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România".

Succeselor remarcabile prin care 
Partidul a ridicat țara pentru a înfăp
tui istoricele hotărîri ale Congresului 
al XI-lea, îndemnurilor secretarului 
general al partidului, noi, artiștii plas
tici, ne alăturăm prin frumoasele îm
pliniri ale pictorilor, sculptorilor, gra
ficienilor, decoratorilor, criticilor și sce
nografilor, prin efort creator. O stator
nică dăruire umanistă către patrie șl 
popor ne călăuzește în munca noastră. 
Căutăm culorile și expresia plastică și 
le alegem privind cerul, pămîntul și 
oamenii dragi ai țării, noile lor împli
niri. Căutăm și formele și descoperim 
furnalele, șantierele și hidrocentralele ; 
privim cu nesaț chipul oamenilor. Omul 
este constructorul vieții acesteia noi, 
omul care construiește oameni, omul 
care știe să asculte cîntecul oamenilor.

Brăduț Covaliu
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(Tapiserii vernisate marți, 6 decembrie, la Sala Mare a Teatrului Național) 

Privind în față viitorul i

ÎNCĂ O DATĂ, noi, oamenii 
României de astăzi, sîntem con
temporanii unui eveniment cu 
profunde implicații în deveni

rea țării : Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român.

încă o dată, gîndirea de cristal pur 
ce însoțește teoria și practica Partidu
lui, asemeni unui principiu viu, dina
mic, în marș către viitor, se rotunjește 
într-un gest devenit familiar, făcînd 
parte din însăși existența nouă a 
României.

Marcînd un moment semnificativ din 
spectaculosul salt spre deplina afirmare 
a tuturor valențelor și visurilor ce ne 
aparțin, definindu-ne, Conferința Națio
nală a P.C.R. se instituie ca un reper 
al istoriei ai cărei martori și făuritori 
sîntem. Ar trebui să ne oprim, nu fără 
firească mîndrie, asupra fiecărui ele
ment ce compune mozaicul de proble
me, nici una secundară, nici una elu
dată pentru că dialectica nu ar permi- 
te-o, dezbătute cu temeinică și lucidă 
responsabilitate comunistă în aceste zile 
ce țin trează atenția națiunii. Ar trebui 
să citim cu adîncă emoție, în spatele 
cifrelor, al datelor, statisticilor și pro
iectelor, ritmurile poeziei comuniste ce 
transformă fiecare gest într-o sărbătoa
re a conștiinței libere și creatoare.

Și ar mai trebui, privind din perspec
tiva culturii noastre contemporane, 
vastă și organică alcătuire de ideal 
uman și social, de etic, moral și estetic, 
drumul parcurs pînă astăzi, să desci
frăm în lumina viitorului propus șansa 
unică oferită creației, sensul și finalita
tea acesteia. Ar fi acesta un gest firesc, 
un mod de a privi în față viitorul în 
mod comunist, adică de a face bilanțul 
realizărilor, de a ne opri cu lucidă ne
mulțumire în fața nereușitelor sau ne- 
împlinirilor, de a'proiecta un mîine spi
ritual de o dimensiune fără precedent, 
pe măsura solicitărilor civilizației socia
liste în ansamblul ei. Atitudine demnă 
de un artist, de un intelectual contem
poran cu cele mai profunde și semnifi
cative mutații operate pînă acum în 
existența noastră de națiune liberă, 
afirmarea propriilor idealuri în consens 
cu cele ale întregii societăți ar confir
ma nu numai un atașament organic, 
total, față de ceea ce reprezintă însăși 
condiția noastră umană, ci și conștiința 
propriului destin de creator.

în aceste zile ce marchează cu sem
nul viitorului încă o etapă din istoria 
noastră, ne revine în memorie un alt 
eveniment determinant în devenirea 
României actuale, reprezentat de Con
gresul al IX-lea al partidului, căruia 
spiritul de libertate și responsabilitate 
deplin democratică îi datorează atîta. 
Din acest punct cu valoare de jalon în 
dialectica gîndirii creatoare a partidului 
se proiectează principalele direcții ale 
dezvoltării noastre materiale și spiri
tuale, din acest punct se desprind ide’le 
cu enorme consecințe în planul crea
ției, al artei timpului ce-1 trăim. Iată 
de ce, urmînd desfășurarea logică și le
gică a fenomenului de cultură, așa cum 
este el postulat de sistemul nostru, de 
ideologia noastră comunistă, putem des
cifra, etapă după etapă, realizarea idea
lului bazat pe dialogul liber, democra
tic și eficient al tuturor valorilor au
tentice, în scopul definirii unui nou tip 
uman, model pentru societatea viitoare, 
la împlinirea căruia contribwe toate 
condiționările de natură materială și 
spirituală.

ÎN acest context, rolul artei, al 
culturii în general se desprin
de ca unul de extremă impor
tanță, iar locul artistului 

în societatea noastră actuală și în cea 
viitoare se detașează prin semnificațiile 
deosebite pe care le îmbracă. Artistul 
cetățean a încetat de mult să mai con
stituie un ideal utopic, el a devenit pro
totipul oricărui creator conștient de lo
cul și misiunea ce i se încredințează 
prin însăși opțiunea sa de membru al 
societății, și este cel ce caracterizează 
prin prezența sa cultura' noastră con
temporană. Iată de ce creația ultimelor 
decenii,' cea a ultimilor ani cu 3eose- 
bire, devine simptomatică pentru în
treaga concepție filosofică, pentru în
treaga ideologie promovată de partid 
de pe poziții ferme și generoase, iată 
de ce, încercînd o sinteză a drumului 
parcurs pînă acum și o proiectare în 
viitor, le putem realiza și din unghiul 
bogatelor sugestii oferite de fenomenul 
cultural. Ar fi locul aici să constatăm 
modul pozitiv în care toate luările teo
retice de poziție în problemele artei, ca 
și concretizările ulterioare prin opere, 

au condus la crearea unui climat spiri
tual de o fertilitate a ideilor și soluții
lor fără precedent, la o diversificare 
pozitivă a formelor de expresie, tocmai 
pentru a satisface exigențele nuanțate 
ale linei societăți tot mai complex 
structurate, cu tot mai numeroase și 
justificate necesități spirituale. Am 
putea astfel stabili enormul cîștig pe 
plan conceptual dar și stilistic adus de 
ideile și proiectele elaborate în diferite 
ocazii de către forumul suprem al con
științei noastre. Partidul, am putea sta
bili, de la cazul particular dar aparți- 
nînd aceluiași context, pînă la ansam
blul creației, evoluția produsă în gin- 
dire și expresie prin ralierea la ideolo
gia comunismului și la idealurile so
cietății românești. Dealtfel, prin toate 
manifestările ce înnobilează spațiul spi
ritual al țării, prin tot ceea ce reprezin
tă creație autentică, luare conștientă de 
pozit-e fată de marile și acute’e pro
bleme ale contemporaneității, arta 
noastră, artiștii ca membri utili și res
ponsabili ai societății, dau nu numai 
măsura talentului cu care sîntem înzes
trați, ci mai ales dimensiunea timpului 
unic pe care îl trăim, a libertății și de
mocratismului ce caracterizează esența 
politicii partidului. Avem suficiente 
exemple ce ilustrează această inelucta
bilă, organică fuziune dintre conștiința 
politică și cetățenească, și conștiința 
artistului ca făuritor al bunurilor spi
rituale prin care ne proiectăm în uni
versalitate, depășind limitele timpului

Arta și uzina
• Vineri, 2 decembrie, la Clubul 

Uzinelor „Republica" a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură 
dedicată Conferinței Naționale a 
Partidului. Expun 24 de artiști cu- 
noscuți publicului : Ion Musceleanu, 
Margareta Sterian, Ion Pacea, Vio
rel Mărgineanu, Spiru Chintilă, 
Const. Blendea, Benone Șuvăilă, 
Petre Popovici, Dimitrie Gavrilean, 
Constantin Dipșe, Carolina Iacob, 

nostru, avem suficiente dovezi ale 
inextricabilei solidarități dintre ideolo
gia partidului și idealul artistului, om 
social. Toate aceste realități, cu impli
cații ce determină însuși sensul exis
tenței noastre sociale, transpar preg
nant din fiecare material elaborat ca o 
consecință firească a problemelor ridi
cate de viață, ele se conturează cu forță 
vizionară și antrenează ascensional toa
te energiile umane ale societății româ
nești, generînd și o cultură nouă, vie, 
în continuă devenire, potrivit spiralei ■ 
dialectice. Din această legitate creatoa- * 
re, tocmai pentru că anulează stagna
rea, dogmatismul și sterilitatea gestu- ' 
lui gratuit, fără finalitate ontologică, se 
alimentează arta noastră actuală în * 
toate straturile ei vii, în ea își găsește 
forța și sensul efortului, cristalizînd 
valori spirituale reprezentative și au
tentice. Iată de ce, dincolo de semnifi
cația amplă, cu rezonanțe în toate do
meniile de activitate și în toate conști- 
ințele, Conferința Națională a Partidu
lui capătă un sens al său, particular, 
de eveniment și imbold, pentru toți ar
tiștii acestui pămînt și ai acestui timp.

Iar privirea limpede cu care privim 
în față viitorul, privirea conștiinței 
noastre de sine, a conștiinței locului și 
rolului ce revin României socialiste în 
planul dinamicii mondiale, este chiar 
privirea mereu trează, lucidă și pros- • 
pectivă a ideologiei noastre, a Partidu- > 
lui însuși. - - 1

Virgil Mocanu

Emil Ciocoîu, Corneliu Vasilescu, 
Elena Uță Chelaru, Gabriel Catri- 
nescu, Ion Sălișteanu, Octav Grigo- 
rescu ș.a.

Explicațiile celui care a făcut ofi
ciul de gazdă au fost ascultate cu 
atenție de asistență — muncitori, 
tehnicieni, ingineri — șl transfor
mate, treptat, în replicile unui dia
log direct despre funcția artei.
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,A subaprecia rolul științei... înseamnă a te condamna cu bună 

știință la stagnare și înapoiere, cu repercusiuni serioase 

asupra dezvoltării societății, pentru o lungă perioadă de timp".

NICOLAE CEAUȘESCU
(1W5)

TARA noastră a pornit la reali
zarea revoluției științifice și 
tehnice în condiții vitrege, da
torită moștenirii trecutului, 

care a pus în fața partidului și a țării 
noastre sarcina, necesitatea soluționă
rii concomitente a două sarcini istorice 
diferite și anume, sarcina lichidării sub
dezvoltării, adică sarcina industrializă
rii, înfăptuirea unei reale și profunde 
reforme agrare, și culturalizarea mase
lor, sarcină ce îi revenea istoricește și 
de fapt burgheziei, pe care însă ea a 
lăsat-o, în cel mai bun caz, la mijlocul 
drumului, pe de o parte, și sarcina creă
rii unei noi societăți, socialiste pe baza 
cuceririlor celor mai moderne ale știin
ței și tehnicii contemporane, pe de altă 
parte.

îmbinarea acestor două sarcini isto
rice în condițiile desfășurării revoluției 
științifice și tehnice pe plan mondial, 
n-a fost și nu este nici astăzi ușoară. 
Ele au fost cu atît mai greu de realizat 
cu cît acestea s-au suprapus parțial cu 
însuși procesul revoluționar de sociali 
zare, de creare și întărire a noilor rela
ții de producție și repartiție, s-a supra
pus începutului trecerii țării noastre de 
la stadiul agrar-industrial la stadiul in- 
dustrial-agrar pe plan național și crea
rea sistemului socialist mondial pe plan 
internațional.

Acest diagnostic și o terapeutică co
respunzătoare s-au pus și s-au ..pres
cris" cu toată claritatea începînd abia 
de la mijlocul deceniului trecut obiec
tivul strategic fiind trecerea noastră de 
la subdezvoltare la stadiul de țară 
dezvoltată, la nivelul țărilor economi- 
cește avansate din lume. Iar cheia de 
boltă a acestei strategii a devenit, in
tr-un fel, transpunerea în viață a 
ideii folosirii „avantajului ultimului 
sosit".

Aceasta nu însemna, firește, salturi 
peste anumite etape istorice, ci reducerea 
intervalelor de timp necesare pentru 
parcurgerea acestor etape ; nu putea 
însemna o simplă preluare mecanică a 
unor concepții, practici, licențe și uti
laje din altă parte, cj, pe lîngă utili
zarea realizărilor și experiențelor stră
ine, folosirea tot mai accentuată și efi
cientă a propriei noastre capacități și 
inventivități, a forțelor creatoare pro
prii pentru propria noastră dezvoltare, 
pentru contribuția inteligenței româ
nești la soluționarea marilor probleme 
tehnico-științifice, productive pe plan 
mondial.

Din gama unor corelații de o extre
mă complexitate — corelația dintre 
factorul politic și economic ; proble
mele industrializării, cooperativizării a- 
griculturii și culturalizării ; dezvolta
rea armonioasă a diferitelor sectoare 
economice și a sferelor productive și 
neproductive ; menținerea unei core
lații juste între cercetarea fundamen
tală și aplicativă, stabilirea și menți
nerea unor ritmuri de înaintare și a 
unui raport just dintre acumulare 
(dezvoltare) și consum ; dezvoltare te
ritorială echilibrată și rațională a for
țelor de producție, evitînd o dezechili
brare ecologică și a multor altor co
relații — nu trebuia să dispară omul, 
acest din urmă „factori*  fiind, în ulti
mă instanță și în esență, cel mai im
portant dintre toate cele importante, 
fără de care totul ar fi fost, pînă la 
urmă, o simplă „plăsmuire fără putere 
de viață". Progres în toate domeniile 
de activitate, dar acesta nu de dragul 
unui progres general și abstract, ci de 
dragul omului, pentru care se face și 
se va face în continuare totul în Româ
nia socialistă.

ORICE progres social este nece
sar să se bazeze pe dezvolta
rea forțelor de producție, iar 
perfecționarea continuă a bazei 

tehnico-materiale reprezintă o com
ponentă hotărîtoare a politicii sociale a 
partidului și cere a fi însoțită de per

fecționarea continuă a întregului sis
tem al relațiilor social-politice, de per
fecționarea continuă a suprastructurii. 
Progresele înregistrate în toate dome
niile vieții sociale au la bază încadra
rea consecventă a realizărilor științifice 
și tehnice în procesul de ansamblu al 
dezvoltării noastre sociale, împiedlcînd 
orice tendințe de separare sau izolare 
a progresului tehnico-științific de cele
lalte domenii ale vieții sociale.

Legătura dintre revoluția științifică- 
tehnică (R.S.T.) și progresul social este 
departe de a avea un caracter univoc, 
rectiliniu. Ea se prezintă ca un raport 
dialectic de întrepătrundere. Numai în 
condițiile socialismului revoluția știin- 
țifică-tehnică se poate desfășura în 
deplină concordanță cu interesele omu
lui și societății ; numai pe baza dez
voltării accelerate a științei și tehnicii 
poate fi construită noua societate, so
cialistă. în acest spirit, cel de-al 
Xî-lea Congres al partidului nostru a 
hotărît punerea actualului plan cinci
nal sub semnul R.S.T., a trasat orien
tarea spre dezvoltarea accelerată a 
științei și tehnicii ca o condiție hotă
rîtoare a construirii și perfecționării în 
continuare a bazei tehnico-materiale a 
socialismului, a creării premiselor fun
damentale în vederea trecerii treptate 
la comunism.

Se poate afirma că rezultatele teh
nico-științifice de înalt nivel sînt o 
necesitate socială fundamentală a în
tregului nostru mers înainte. Tocmai 
pornind de la această exigență, parti
dul nostru face totul pentru a folosi 
cu înaltă eficiență socială aceste re
zultate și pentru a accelera dezvoltarea 
științei și tehnicii în interesul omului.

Este de remarcat că orice rămînere 
în urmă a dezvoltării formelor demo
cratice de organizare a societății so
cialiste pot genera contradicții și con
flicte. Recurgerea la metode adminis
trative nu constituie și nu poate con
stitui, nici pe departe, o soluție pen
tru înlăturarea contradicțiilor și con
flictelor ce apar inerent în cursul dez
voltării sociale. Perfecționarea continuă 
a unor forme tot mai noi și originale 
ale democrației, a sistemului politic 
socialist, în ansamblul său, constituie o 
necesitate inexorabilă a însuși progre
sului tehnico-științific. a mersului îna
inte al societății socialiste.

în sistemul conducerii democratice 
capătă o extindere tot mai largă noile 
forme structurale de folosire a cuceri
rilor științei și tehnicii. Rezultă deci că, 
sub influența revoluției științifice și 
tehnice se produc mutații vizibile în 
mecanismul de funcționare a democra
ției. Folosirea noilor metode științifice 
și mijloace tehnice deschide o cale 
largă pentru cunoașterea aprofundată 
a legităților care guvernează procesele 
dirijate și elaborarea unor mijloace 
științifice eficiente pentru influențarea 
lor în direcția dorită.

Teza marxistă cu privire la conduce
rea oamenilor și administrarea lucruri
lor înseamnă că omul este și rămine 
totdeauna principalul element al siste
mului. Deși dirijarea unor elemente 
materiale ale sistemului social devine 
mai complexă, totuși rolul oamenilor 
nu scade, ci crește.

Părerea unora din Occident că ome
nirea ar fi intrat în etapa unei so
cietăți „supertehnicizate și greșit 
(prost) tehnicizate", într-o societa
te „tehnologică" dar nu și „științifi
că" — ca urmare a unei evoluții alie
nate, denaturate și neadecvate a știin
ței față de necesitățile societății con
temporane — nu reprezintă decît re
flectarea impasului în care au ajuns 
susținătorii unor concepții pesimiste, 
influențați de caracterul ambiguu, con
tradictoriu al dezvoltării științei, de 
unele dezechilibre care au apărut în 
diferite domenii, de unele efecte dezu-

7 decembrie 1977, in Sala Mare a Palatului, la a'eșchiderea Conferinței Naționale a 
Partidului

manizante ale științei asupra dezvol
tării sociale, asupra destinului uman. 
Dezvoltarea științei și tehnicii în con
formitate cu anumite interese și folo
sirea ei, în mod preponderent, în ra
port cu aceste interese n-au nimic co
mun cu idealurile milenare umanitare, 
vin în contradicție flagrantă cu princi
piile care stau și ar trebui să stea la 
baza activității umane. Evaluarea sau, 
mai bine zis, reevaluarea rolului social 
al științei în societatea industrială, teh
nologică — în condițiile unui mediu 
ambiant inutil supratehnologizat —, 
elaborarea unei noi concepții asupra 
statutului științei și rolului tehnicii în 
societatea contemporană se impun ca 
imperative ale zilelor noastre. Noul 
statut care trebuie să redea științei o 
etică și tehnicii o moralitate, stabilind, 
deci, o nouă corelație cu puterea și o 
nouă unitate (alianță) între știință și 
natură, bazate nu pe tendința de dezin
tegrare, ci pe colaborare și respect, de- 
terminînd, în același timp, obținerea 
unei libertăți mai mari în cadrul unui 
dialog autonom dintre știință și cul
tură, poate duce la o stăpînire accen
tuată a unei situații deosebit de com
plexe. în acest fel societatea va deveni 
mai științifică și, totodată, mai umană. 
Este vorba. în fond și în ultimă instan
ță, de reglarea etică a activității știin
țifice. —

AȘA-ZISA civilizație tehnică va 
putea fi considerată ca avînd 
un rol pozitiv în istorie numai 
cu condiția ca aceasta să nu 

însemne dispariția a ceea ce este 
uman. Subordonarea omului de către 
tehnică ar însemna sfîrșitul oricărei 
civilizații. Doi mari giganți ai gîndirii, 
primul al gîndirii social-politice și ce
lălalt al gîndirii din domeniul științe
lor naturii, au făcut referiri de o rară 
profunzime cu privire la această pro
blemă. Marx a spus : „Victoriile teh
nicii par a fi cumpărate cu prețul de
gradării umane. Se pare că pe mă
sură ce omenirea supune natura, omul 
devine sclavul altul om sau al propriei 
Iui josnicii". Iar Einstein spunea : 
„Grija pentru om și pentru destinul 
lui trebuie să constituie întotdeauna 
interesul principal al tuturor eforturi
lor tehnice. Nu uitați asta niciodată in 
mijlocul diagramelor și ecuațiilor voas- 
tre". Esența corelației om-tehnică 
constă, în ultimă instanță, nu numai și 
nu atît în raportul propriu-zis dintre 
om și tehnică, cît în măsura în care 
tehnica (perfecționată, automatizată, 
cibernetizată, bionizată) va contribui 
la îmbunătățirea, perfecționarea corela
țiilor om-om și om-oamcni.

Se poate pune întrebarea : oare ca
racterul progresist al noilor tehnici și 
tehnologii este determinat doar de 

faptul că prin introducerea acestora 
se reduce forța de muncă în procesul 
material de producție ; precum și dacă 
aceasta constituie realmente și în mod 
absolut criteriul de apreciere a mă
surii progresului tehnic și tehnologic ? 
în cazul cînd introducerea noii teh
nici în procesele de producție, respec
tiv reducerea forței de muncă, ar duce 
la intensificarea uzurii nervoase și fi
ziologice a lucrătorilor care rămîn în 
producție, atunci se pune, pe drept 
cuvînt, problema dacă avem sau nu 
de-a face realmente cu un progres. 
Autoregenerarea trebuie să , constituie 
o caracteristică și pentru forța fizică 
și pentru cea nervoasă a omului. A- 
ceasta pune problema unei dezvoltări 
adecvate a progresului tehnic, a intro
ducerii unei tehnologii cu caracter 
global.

Apare cît se poate de evident că a- 
precierea axiologică a relațiilor om- 
tehnică, precum și om-natură este și va 
fi posibilă numai prin prisma umani
zării relațiilor dintre oameni. Orice 
perfecționare, oricît de revoluționară, a 
acestor raporturi (om-tehnică, om-na
tură), a tehnicii de producție va putea 
fi considerată ca avînd realmente ca
racter progresist numai în măsura în 
care relațiile dintre oameni vor cu
noaște o evoluție binefăcătoare, uma
nă în sensul cel mai profund al aces
tei noțiuni.

Noi nu vrem ca omul, cu tot progre
sul tehnic, să se simtă tot mai puțin 
„în pielea lui", tot mai prost „la el 
acasă". Noi nu vrem să procedăm în 
așa fel încît să dăm suflet mașinii și 
să-1 retragem omului. Noi nu vrem ca 
progresul tehnic să ducă la un regres 
în ce privește relațiile dintre oameni, 
un regres al sentimentelor umane, al 
omeniei, un regres în relațiile dintre 
societate și natură.

Sarcina creării bazei tehnico-mate
riale a societății contemporane — ema
nație a revoluției. Științifice-tehnice — 
nu poate constitui și nu constituie un 
scop în sine, ci doar un mijloc — fi
rește, de o importanță capitală — pen
tru făurirea societății socialiste, a so
cietății comuniste în centrul căreia se 
găsește OMUL. Bunăstarea și fericirea 
lui este scopul final. Definind coordo
natele revoluției științifice-tehnice și 
ale bazei tehnico-materiale, partidul 
nostru are în vedere tocmai acest țel, 
așa cum rezultă cu o pregnantă clari
tate din prevederile Programului adop
tat de Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român și cum rezultă 
din ceea ce am înfăptuit pînă acuma, 
cinstind, în acest fel, actuala Con
ferință Națională a partidului nostru.

Valter Roman



Breviar

Responsabilitate
UNUL dintre fenomenele incontes

tabile ale culturii zilelor noastre 
este desigur înflorirea literaturii 
ți a celorlalte arte frumoase. In 

condiții grafice excepționale ți in tiraje 
mari se succed, an de an, mereu mai multe 
cărți de proză ți de versuri. Nu mai este 
de actualitate constatarea lui Caragiale 
că am avea mai puțini amatori de litera
tură decit poeți, sau aceea a lui Camil 
Petrescu, mai acum cincizeci de ani, câ 
n-ar putea fi vorba de o criză a literatu
rii, ci numai de o lipsă a cititorilor. Ba 
chiar unii dintre poeții de largă audiență 
se bucură de tiraje de ordinul zecilor de 
mii de exemplare, iar de curind o singură 
carte de poezii a depățit suta de mii. In 
sălile de spectacole, poezia, rostită de 
profesionițti ai dicțiunii, nu totdeauna in 
nota cea mai justă, este beneficiara unei 
atenții deosebite ți nu arareori se inso- 
țește cu figuri de dans. Radioteleviziunea 
acordă ți ea spații importante literaturii 
originale, precum ți problemelor de actua
litate ale acesteia. „Cîntarea României" 
promovează emulația tuturor generațiilor 
literare, de la veteranii scrisului interbe
lic pînă la noii recruți ai lirei. Nu intim- 
plâtor i-am socotit ca recruți pe cei mai 
tineri dintre poeți, care prin caracterul mi
litant al activității lor, se alătură unei a- 
devărate armate, însuflețită de patriotism 
ți de sacrul entuziasm al ucenicilor 
Polymniei.

Sub asemenea auspicii favorabile, se □- 
sigură talentelor autentice un cu totul alt 
climat de creație decit acela al înaintași
lor lor, care aveau de întimpinat indife
rența atit a publicului, cit ți a oficialității 
culturale.

Din toate vremurile, de la începuturile 
presei noastre literare, scriitorii tuturor 
provinciilor românești au fost pătrunși de 
convingeri progresiste, au luptat pentru 
marile idealuri sociale și naționale, au 
stat in primele rinduri ale combatanților 
pentru Unire, Independență și întregire. In 
rindurile intiilor formații socialiste au luptat 
poeți, prozatori ți critici, care au răspin- 
dit doctrina ți au iiustrat-o prin creații 
generoase. întemeind o presă ți o litera
tură socialistă.

Scriitorii de astăzi luptă așadar pe po
ziții consolidate prin truda unui țir de ge
nerații. Acestea le-au lăsat ca moștenire 
spirituală arma cea mai de preț, aceea a 
responsabilității morale. In concepția lor, 
literatura ți arta nu au fost obiecte de lux 
ți de petrecere, d cuceriri ale. libertății 
spirituale, puse in serviciul progresului so
cial,' al emancipării celor exploatați ți al 
păcii.

MARII noștri clasici qu fost și ei, pe 
linii paralele, luptătorii unui crez 
meliorist, animat de același simț 
al responsabilității morale. Cu o 

modestie exemplară, însuși Eminescu s6 
socotea, alături de scriitorii generației 
sale, un epigon față de înaintașii, mari și 
mici, însuflețiți însă de idealuri înalte. 
Cine l-a cunoscut, i-a admirat nu numai 
geniul poetic și vastitatea culturii, ci și 
puterea de muncă și conștiinciozitatea cu 
care-și îndeplinea sarcinile profesionale. 
Gherea nu s-a înșelat, considered acea 
generație de scriitori, sub unghiul proleta
riatului intelectual.

Din rîndul tinerilor, un Al. Vlahuță, un 
Barbu Delavrancea^și un Duiliu Zamfires- 
cu, cu toată diversitatea temperamentelor 
și a pozițiilor ideologice, se dovedeau pă
trunși, ca și Eminescu, de acel simț al 
răspunderii, care trebuie să-l caracterize
ze pe scriitorul militant. Oameni de conș
tiință, ei au țintit să fie ți făuritori de 
conștiințe. Scrisul lor îmbina gindirea cu 
acțiunea, sub arcada idealului. Alături de 
ei, transilvănenii acelorași generații, in 
frunte cu loan Slavici, considerau scrisul 
lor o formă superioară a propovăduirii, un 
apostolat laic, în serviciul căruia aduceau 
o seriozitate, adincitâ prin suferințe multi
seculare.

Scriitorii de astăzi nu mai cunosc, ca 
înaintemergătorii lor, acea școală a sufe
rinței. sub stâpinire străină, sau in condi
ții vitrege de creație și de luptă, ei nu mai 
trec prin proba de foc a mizeriei, a boli
lor incurabile ți a indiferenței generale, 
încadrați în aceeași mare armată a mun
cii și a construcției sociale, ei au moște
nit de la marii lor înaintași, ca o tradiție 
mereu vie, concepția militantă a artei, 
sub semnul răspunderii.

Ce comportă aceasta responsabilitate ? 
O conștiință socială și alta, exponențială. 
Astfel, scriitorul participă, alături de toa
tă națiunea muncitoare, la o operă co
lectivă, iar prin talentul său, el exprimă 
gama întreagă de simțire a tuturor, în 
care se recunoaște fiecare dintre semenii 
săi.

Simțul răspunderii constituie de fapt eti
ca specifică omului de litere, care creează 
frumosul prin cunoașterea adincitâ a vie
ții și a oamenilor, șl prin intuiția tuturor 
aspirațiilor epocii, și care, totodată, nă
zuiește să întrevadă jaloanele viitorului.

Arta nu este „joc secund", ea e „a doua 
vedere", a viitorului pe care-l creează, 
alături de furnalele uzinelor și de labo
ratoarele savanților, conștiința responsa
bilă a scriitorilor de azi.

Șerban Cioculescu

SPIRU CHINT1LÂ : Peisaj (Din expoziția de artă 
plastică deschisă la clubul Uzinei „Republica" în 

cinstea Conferinței Naționale a Partidului)

Stampă
Alunec cu gîndul, cu visul prin munții Bucovinei 
încă mai sînt cerb .sălbatec, puternic și nebun 
Pe tine te duc cu mine, mireasmă a glicinei 
Cînd iarăși sînt cerb sălbatec, puternic și nebun 
Și-alunec cu gîndul, cu visul prin munții Bucovinei.

Pe tine te duc iubito în vastele mele spații 
în codrii uriași de fag și de gorun
Sub rouă eternă a marilor constelații 
Iar numele-ți de aur în cornul lunii-1 sun
Cînd lunec cu gîndul, cu visul prin munții Bucovinei.

Geo Bogza
Versiune definitivă, în vederea tipăririi in volum, 
a unui poem publicat in 1968, în „Contemporanul"

ION SALIȘTEANU : Portret (Din expoziția de artă plastică deschisă la clubul 
Uzinei „Republica" in cinstea Conferinței Naționale a Partidului)

PREZENT ;i PERSPECTIVA
(Urmare din pagina 1) 

opțiunile de viitor ale propășirii țării in anii, in cincina
lele ce vin.

Ca să înțelegem mai rodnic punctele de foc ale viito
rului plan cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, 
cu rigoare, ce și cum s-a realizat în acești doi ani ai 
cincinalului actual. Sint ani de vădită lucrare a propășirii 
noastre pe calea civilizației și culturii, avind ca temei 
succesele în industrie și in agricultură, in producția ma
terială, și — nu mai puțin, ci temeinic propulsate — 
succesele înscrise in domeniile organizării infrastructurale 
a producției, a vieții de stat, a invățămintului, a impulsio
nării științei și culturii, găsirea pirghiilor celor mai efi
ciente — la actualul stadiu al revoluției noastre: cel al per
fecționării democratizării socialiste, prin participarea pe 
căi tot mai larg deschise a maselor populare la condu
cerea treburilor obștești, la procesul decizional concret 
cetățenesc. Trecerea in revistă a succesivelor congrese : al 
Consiliilor populare, al Culturii și educației socialiste, al 
Agriculturii, al Consiliilor oamenilor muncii, a ritmului 
de impact legislativ cu frecventele sesiuni ale Marii 
Adunări Naționale sint tot atitea etape și, deci, tot atitea 
întrupări ale perfecționării economico-sociale, ale îmbogă
țirii activității civice a întregului popor.

DA, este tot mai evident : trăim — și tot mai intens — 
procesul aprofundării revoluționare a construcției socia
liste în multiplele ei aspecte funcționale, de la implicarea, 
la cel mai inalți parametri, in producția materială ca și, 
la cele mai ridicate nivele de exigență, in creația spiri
tuală : prin trasarea celor mai îndrăznețe linii de perspec
tivă ale conștientizării maselor largi, prin perfecționarea 
continuă a potențialului ideologic al partidului conducător 
și organizator, prin cuceririle continui ale experienței îna
intate, prin înscrierea României pe liniile de con
vergență cele mai active ale progresului. Ca atare 
a și afirmat secretarul general al Partidului că, 
urmare a dezvoltării armonioase a industriei și 
agriculturii — cele două sectoare de bază ale eco
nomiei noastre naționale — se va asigura creșterea mai

accentuată a venitului național, acesta ajungind in 1985 
la 2 400—2 500 dolari pe locuitor. Cu alte cuvinte, viitorul 
cincinal va marca un nou salt calitativ pe toate planurile 
vieții economice și sociale. România va depăși starea de 
țară in curs de dezvoltare, în accepțiunea contemporană a 
acestei noțiuni, trecînd in stadiul de țară cu o dezvoltare 
medie. Vor avea loc, deci, mutații importante in structura 
socială a țării, in relațiile de producție și sociale, se va 
accentua procesul de apropiere intre munca fizică și cea 
Intelectuală, intre condițiile de muncă și viață de la sat 
și cele de la oraș. Societatea noastră socialistă se va ri
dica pe o treaptă superioară de civilizație, va crește sim
țitor nivelul de trai material și spiritual al poporului, va 
înflori multilateral personalitatea umană.

Iată, așadar, — și studierea atentă a Raportului publicat 
integral in presa de ieri ne-o demonstrează — dialectica 
Prezent—Viitor cu atit mai evidentă și mai pregnantă, 
marcind tocmai traiectoria legităților dezvoltării noastre 
cînd — datorită conducerii și organizării de către partidul 
clasei noastre muncitoare, și unității, astfel, a întregului 
popor, cu uriașa lui capacitatea de progres — România pă
șește cu sporit elan inainte, in deplina certitudine a înflo
ririi ei pe calea către comunism. Intru aceeași dialectică 
se explică și afirmarea țării noastre ca unul din cei mai 
activi factori pe tot mai multe meridiane — de unde 
necontenitul adaos de stimă și de receptivitate a inițiati
velor, necontenitul spor de prestigiu al președintelui 
României in, forurile cele mai înalte ale vieții interna
ționale, în frunte cu Organizația Națiunilor Unite.

De aici, vibrația, atit de intens semnificativă, umplin- 
du-ne sufletul de o atit de legitimă și caldă mindrie. Min- 
drie de a ne număra printre membrii, printre părtașii la 
asemenea supreme examene de luminoasă conștiință civică 
și patriotică, de a ne împărtăși astfel din mintea și inima 
celui mai iubit fiu al poporului căruia ii aparținem.

Cu tot ce poate fi mai nobil in devotamentul tuturor 
fiilor acestui pămint pentru demna și dreapta lui strălu
cire sub sfintul lui nume : România.

George Ivașcu
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CEL MAI FRUMOS CUVÎNT

COLUMNA
I

NU ȘTIU să mai existe o altă 
iimbă din a cărei puzderie de 
vorbe să se poată alege mai 
lămurit un cuvint anume, că
tre care să fie vreun popor mai 
recunoscător decît sintem noi 

față de cuvintul român, cel mai frumos 
dintre toate cuvintele limbii românești. 
Căci cuvintul român, in mod special, și 
limba noastră românească, in general, 
constituie, mai mult decit orișice alte do
vezi, certificatul nostru de naștere și de 
nobilă stirpe, sint dovada cea mai sigură 
de neîntreruptă viețuire pe aceste locuri 
cărora le-am dat pentru totdeauna nume
le nostru : ROMÂNIA.

Sau, cum spune Cantemir, cuvintul 
român ne este „numele de moșie”, iar 
împreună cu „limba părințască [...] ne
biruit martur iaste”. Iar Miron Costin : 
„vechiul nume stă întemeiat și înrădăci
nat : rumân. Cum vedem că măcară că 
ne răspundem acum moldoveani. iară nu 
întrebăm -știi moldoveneaște ?- d -știi 
românește ?», adecă rimleneaște. [_] Stă 
dară numele cel vechio o un temeai ue- 
clătit, deși adaog ori vreamile îndelunga
te, ori streinii adaog și alte numere, iară 
cela vechiu din rădăcină nu să mută", 
(s.n.).

Căci pentru nici un alt popor romanic 
conștiința ascendenței latine, a romanită
ții, nu a însemnat, la fel de mult ca pen
tru noi, reazemul constant și de nebiruit 
al unei lupte milenare pentru păstrarea 
ființei etnice. Miracolul românesc, al re
zistenței și permanenței pe aceste locuri, 
care secole de-a rindul au fost dintre cele 
mai puțin propice dăinuirii unui popor și 
a unei civilizații, locuri de răscruce a dru
murilor prin care s-au scurs spre Roma 
nomade al căror nume și număr istoria 
nu a reușit să le mai țină minte pe toate, 
acest miracol se poate explica, in pri
mul rind. prin voința strămoșilor noștri 
de a-și păstra etnicitatea proprie, atît in 
esența ei biologică și spirituală, dt și in 
semnele ei, dintre care limba, transmisă 
din tată in fiu, a fost cu cea mai mare 
grijă păstrată, căci limba ce-o vorbim este 
bogăția noastră de neprețuit.

Cind s-au găsit aventurierii care să 
pună la îndoială drepturile noastre asu
pra acestui pămint, ca un stilp de hotar 
a stat dovada lingvistică, de neclintit, a 
latinității noastre, dovadă de vechime și 
continuitate. Latinitatea noastră, pro
iectată în această regiune a Europei, 
a constituit, mai ales in ultimii două 
sute de ani, Îndreptățirea cea mai temei
nică la o existență politică de sine stătă
toare.

Trecem peste bogata și variata argu
mentație științifică a problemei spre a ne 
opri mai pe îndelete asupra unui singur 
aspect, în care din nou lumina se face pnn 
cuvint, prin dovada lingvistică, pentru 
care ni se va Îngădui, credem, această 
preferință aparte, sentimental justificată. 
Cu atît mai mult cu dt astfel putem co
recta interpretarea chiar a unui text apa
rent explicit dar care se vădește a fi in
suficient la un examen critic.

Cu prea mare ușurință s-a acceptat ea 
atotdoveditoare mărturia lui Eutropius 
(„După moartea lui Traian a fost făcut 
împărat Aelius Hadrianus... Ei a reche
mat armatele din Asiria... A încercat să 
facă același lucru și în Dada, dar l-au 
oprit de la aceasta prietenii săi, ca nu 
cumva să fie dați pe mina barbarilor o 
mulțime de cetățeni romani ; deoarece 
Traian, după cucerirea Dadei, adusese o 
mulțime foarte mare de oameni din toa
te colțurile lumii romane (ex toto orbe 
Romano) pentru popularea orașelor și 
cultivarea ogoarelor”), din această măr
turie unii greșit dcducind că limba latină 
s-a vorbit și s-a păstrat în Dada pentru 
că era singura limbă in care se puteau 
înțelege oameni de rase și limbi diferite, 
adunați de prin toate provindile imperiu
lui, latina din Dada fiind, deti, un fel de 
limbă francă, a tuturor și a nimănuia.

Cu alte cuvir te, ■ ne întrebăm în ce mă
sură erau latini coloniștii, cives Romani 
cu toții, veniți în Dada ? Care era limba 
lor maternă ?

Din răspunsurile felurite date pînă 
acum, din nou. cuvintul păstrat din tată 
în fiu este cel mai sigur document.

E vorba, anume, de păstrarea în limba 
noastră a unor elemente latinești, a căror 
existență și persistență în limba coloniș
tilor romani nu poate fi înțeleasă dedt 
dacă vom accepta că pentru aceștia limba 
latină era limba lor maternă.

Avem in vedere în primul rind numă
rul mare de forme flexionare neregulate 
conservate in limba noastră, in general 
mai bine și intr-un număr mai mare decît 
în alte limbi romanice. Forme substanti
vale ca om-oameni, cap-capete, cele cu 
pluralul în -uri, pronumele (aproape toa
te cu o flexiune aberantă), la fel cele mai 
frecvent folosite verbe (inclusiv păstra
rea conjugărilor a Il-a și a III-a) dove
desc că latina vorbită de coloniștii veniți 
in Dacia era. pentru cel mai mulți din
tre ei, limbă maternă. Căci de-ar fi fost 
altminteri, și anume așa cum deduc unii 
din mențiunea lui Eutropius, latina vorbi
tă în Dada ar fi pierdut tocmai aceste pa
radigme neregulate, greoaie pentru orice 
străin, dar ușor de mînuit pentru cel care 
le-a deprins de copil. Soarta acestor cu
vinte a fost decisă de numărul covârșitor 
mai mare al celor ce vor fi avut latina 
ca limbă maternă.

Așa se explică și păstrarea în limba 
noastră a unor cuvinte foarte rar folosite 
chiar și in limba latină, și la a căror cu
noaștere cu siguranță că n-ar fi ajuns cei 
care, avind altă limbă maternă, ar fi fo
losit latina numai ca limbă a relațiilor 
din afara familiei. Cu atît mai mult cu 
dt, se știe, influența școlii și a adminis
trației romane în Dada a fost cu mult 
mai slabă decît in celelalte provincii unde 
s-a mai păstrat pînă azi limba latină.

Și dacă un Sextil Pușcariu, fădnd 
etimologia cuvintelor de origine latină, 
era îndreptățit să apeleze uneori și la 
alte idiomuri italice vorbite la Roma 
(osca și umbriana), atund vom avea o 
altă dovadă că acei cives Romani aduși 
de Traian și care au continuat mereu să 
colonizeze mănoasele păminturi din Da
da Felix alcătuiau încă de pe atunci o 
colectivitate etnic unitară, numai așa reu
șind să se impună colectivității autohtone 
a geto-dadlor. și ei deopotrivă demni de 
cinstirea noastră plină de recunoștință, 
cu care să fuzioneze pină_ la urmă, dind 
naștere unei sinteze etnice originale, bine 
conturată în individualitatea ei : poporul 
român,

RIN ce a exercitat Roma anti
că o putere de atracție așa de 
mare, {rină azi neegalată și 
neatinsă ?

„Marea putere a Romei — 
va lămuri Vasile Pârvan în în

chinarea ce-o face împăratului Traian la 
Împlinirea a 18 veacuri de la moarte — 
ni se arată în aceea că înfățișa pentru 
sine ca și pentru toate popoarele pămân
tului [_] un nou fel de religiune.

Pentru intiia oară și — pină azi — pen
tru cea din urmă, în Istoria omenirii se 
creă acel măreț concept al Statului-Zeu, 
cu teribila voință a unei divinități ab
stracte, Roma, căreia împăratul însuș nu-i 
era dedt un acolyt divin și de la care 
proceda toată maestatea, toată puterea, 
toată gloria, — acea religie politică, în 
care fiece credindos admis la mysterii era 
un membru cetățean cu depline drepturi, 
egale chiar celor ale împăratului-zeu, a- 
semenea căruia era în dreptul său de a 
deveni oridnd prin singură devotarea lui 
întreagă cultului Zînei-Mame. Iar ea în
săși, divinitatea eternă, Roma, nu-și lua 
de pristav al ordinelor ei imutabile pe 
muritorul făcut o clipă preot suprem al 
cultului ei, ci pe întregul popor al credin- 
doșilor ei, in abstracția ei supraumană : 
Senatul și Poporul roman,

A fi roman însemna a fi un om de 
spede unică [...] a fi însuși participant 
la puterea și la gloria Romei”.

Latinitatea noastră, conștiința aparte
nenței la o lume în care cultul virtuților 

cetățenești a fost adevărata religie, se vă
dește pentru noi azi, mai presus de toate, 
în permanența și neclintirea cu care se
cole de-a rindul am continuat să împlinim 
la porțile Europei rolul istoric pe care Tra
ian împăratul il hărăzise încă primilor sol
dați pe care aici i-a lăsat la vatră nouă, 
împroprietărindu-i pe chiar pămîntul 
cucerit, după trainicul obicei roman : ubi- 
cumque vicit Romanus, habitat — oriunde 
romanul învinge, își face casă. Și anume 
rolul de veghetor al dvilizației europene, 
pe care l-a jucat în diverse chipuri și e- 
poci. nu de puține ori cu arma în mînâ 
dind jertfă de sînge pentru liniștea și bel
șugul altora, dar și pentru noi dobîndirid 
cîștigul cel mal de preț : păstrarea ființei 
noastre naționale. Din noianul de mărtu
rii și însemnări, multe, privind acest 
sens al istoriei noastre, al existen
ței ca popor european, să dăm mal 
întîi glas unui poet, Aleardo Aleardi, 
romantic italian, unul dintre numero
șii „filo-rumeni” italieni ai secolului 
trecut, șl în a cărui poezie „I sette sol
dați” citim următoarele :

„...Ma chi sei tu, gli chiesi, 
Che cosi onesto lagrimando parii ?“ 
Ei mi rispose : „Piccioleta storia, 
O, Poeta, e la mia. Io son Rumeno 
De la tua stirpe. De latina gente 
Messa a vegliar con l’aquile sullTstro 
II torbido Oriente,
Per miile e sette cento anni obbliata, 
Trassero gli avi miei...”

Și iarăși din închinarea lui Vasile Pâr
van către împăratul Traian : „Cînd Roma 
ne-a lăsat singuri în cetatea lui Decebal 
etem-veghetorul, valul năvălirii barbare 
ne-a acoperit cu totul. Cum se prind de 
pămint, proptindu-se în multele lor ră
dăcini, copacii înecați de apele furioase, 
ce vor să-i smulgă cu dînsele, așa ne-am 
prins noi cu toată tăria sufletului nostru 
de străvechia noastră țarină daco-romană, 
proptindu-ne în zidul munților noștri, ca 
să nu fim smulși și tîrîți de puhoiu.

întreaga noastră putere ne-am cheltui
t-o de atunci, împărate, ca să stăruim 
pe pămîntul unde ne-ai pus de strajă. Al
ții, la adăpostul nostru, au ridicat iară 
orașe strălucite, palate de marmoră și 
temple pînă la cer. Alții, la adăpostul nos
tru, au onorat iară pe Apollo și pe cele 
nouă Pieride. Și poeții lor au cîntat iară, 
și sculptorii lor au săpat iară, și arhitecții 
lor au clădit iară. Și pe cînd noi nici sa
tele noastre nu ni le puteam face pentru 
un veac de om, ci aceeași generație trăia 
în locuințe de mai multe ori arse și din 
nou clădite de vecinicii martiri ai credin
ței întru Dacia și Roma, ei, cei care înflo
reau la adăpostul nostru, se mîndreau de 
opera păcii, care era darul nostru, și se 
uitau cu dispreț la sărăcia și lipsa noas
tră.

Am trăit, împărate, de cînd ne-a lăsat 
Roma și pînă în ziua de astăzi, ca Daci, 
în sate, iar nu ca Romani, în orașe. Re- 
zistînd în Dacia, împotriva tuturor vene
ticilor, reîntinzîndu-ne peste tot ținutul 
dacic, dăinuind în simplicitatea, vitejia și 
neînfricarea țăranilor daci, — de abia azi, 
după optsprezece veacuri, ne putem iară 
gindi că suntem și Romani”.

CĂCI într-adevăr azi mai mult 
ca oricînd latinitatea noastră, 
spiritul constructiv și impeca
bil ordonator al Romei Btră- 
bune, cultul virtuților civice, 
al iubirii patriei mai presus 

de orice, găsește prielnice condiții spre 
a-și împlini din nou geniul. Și azi mai 
mult ca oricînd sîniem datori față de moș
tenirea latinității, demni să ne arătăm de 
gloria celor care, negreșit, vor fi avut un 
gînd, confuz, dar neclintit, pentru strălu
cirea de care azi, noi, urmașii lor, ne a- 
propiem. Pe acest drum sîntem datori să 
nu întîrziem nici o clipă, ca într-un marș 
disciplinat și impetuos al legiunilor traiane.



loan Inocențiu Micu ClainEmblema de neuitat a Romei, LUPA 
CAPITOLINA, pe o stelă funerară din

Dacia .

Cînd cei care ne-au hulit numele șl is
toria au înțeles că din toată ostenea
la lor nu s-au ales cu nimica, s-au 
găsit totuși printre ei și scamatori 
mai dibaci și mai înverșunați care în lo
cul celui dat de minciună să inventeze alt 
truc, afirmînd că latinitatea noastră, cîta 
o fi ea. nu are valoare de vreme ce noi, 
românii, n-am știut de ea, n-am fi avut 
conștiința acestei latinități veacuri de-a 
rîndul — susțin aceștia, cițiva cărturari, un 
Grigore Ureche și Miron Costin, desco- 
perind-o tîrziu, pretențiile noastre de po
por romanic fiind astfel o mistificare, o 
scornire cu care învățații neamului nostru 
au împuiat mințile celor simpli, ale po
porului, amăgindu-1 să creadă în deșertă
ciunea unei iluzorii latinități, imposibil 
de reînviat.

Cea mai sumară cercetare a faptelor nu 
ar fi îngăduit nicicum asemenea aserțiuni!

Primele atestări scrise privind conștiința 
latinității noastre se fac la începutul se
colului al XIII-lea, în cadrul coresponden
ței dintre papa Inocențiu al III-lea și Io- 
niță cel Frumos, ce domnea pe atunci a- 
supra imperiului Vlaho-bulgar. „Am au
zit și noi — îi scrie papa Inocențiu al 
III-lea — că din nobila viță a Romei își 
trag originea strămoșii tăi și că de la ei 
ai moștenit noblețea sîngelui". Iar Ioniță, 
răspunzînd la 27 noiembrie 1202, va insis
ta și el asupra „amintirii singelui și a pa
triei noastre din care coborîm". Ce-a fost 
înaintea acestor mărturii ? $i ce le-a mai 
urmat, într-un interval de timp cam 
sărac în mărturii scrise de proveniență 
românească? Din absența acestora nu se 
poate deduce însă lipsa la români a con
științei latinității. Căci, ca ultim temei al 
îndreptățirii noastre, e dovada lingvistică, 
pe care ne-o aduce în primul rind însuși 
cuvîntul român, păstrat numai în această 
parte a imperiului roman, la nord și la 
sud de Dunăre. Celelalte populații roma
nice și-au pierdut acest nume. Poate pen
tru că nu aveau atîta nevoie de el cum 
am avut noi spre a nu ne confunda cu 
puhoiul de năvălitori, spre a ne păstra 
identitatea cu noi înșine, din conștiința 
unei etnii distincte. „...în secolul al III-lea 
— vor scrie autorii vestitului Libellus Va- 
lachorum din 1791 — au început neamuri 
barbare să-și încerce norocul războiului, 
în această roditoare provincie a imperiu
lui, și au reușit în diferite regiuni ale ei, 
să-și stabilească pentru o vreme, așezări 
puternice ; însă niciodată nu au putut să 
ducă pînă acolo lucrurile, încît să facă să 
dispară, desăvîrșit, din Dacia, numele de 
roman". Așa se face că în textele core- 
siene, tipărite la începuturile culturii ro
mânești scrise, diaconul brașovean nici nu 
va face deosebire între român și roman, 
și va traduce slavonul rimleanin (romani) 
prin rumâni. La fel va proceda, în seco
lul următor, și călugărul oltean Mihail 
Moxa. Și nu din neștiință, ci din conștiința 
că, în fond, român și român totuna sînt, 
fără să mai mărturisească lucrul acesta in 
chip explicit, cum o va face, primul, 
Grigore Ureche. Vom conchide, așadar, 
împreună cu Miron Costin, că „mare 
dovadă neamurilor, din ce rădăcină și 
izvor sintu, numile care au“.

In fine, cuvîntul valah, prin care po
poarele învecinate îi numesc pe români, 
cuvînt care la început a denumit orice 
populație de limbă romanică, a ajuns să-și 
restrîngă sensul pentru a denumi popu
lația romanică din sudul și nordul Dună
rii. Atît maghiarii și slavii, veniți prin 
locurile noastre, au aflat ce sîntem de la 
noi, de la populația romanică pe care au 
găsit-o aici.

OATE acestea sînt dovezi în 
primul rînd ale caracterului 
popular pe care, în cele mai 
tulburi secole ale istoriei 
noastre, l-a avut conștiința 
etnicității proprii, de necon

fundat, latine.
în sprijinul tradiției populare a latinității 

vin și o serie de însemnări ale unor stră
ini călători prin locurile noastre și care, 
consemnind o serie de știri privind origi
nea noastră romană, indică de obicei ca 
sursă a. acestor informații opinia gene
rală a celor întîlniți pe aici. Iată citeva 
exemple revelatorii pentru cele de mai 
sus :

Arhiepiscopul Ioan de Sultanyeh, pe la 
1 400: „Ei înșiși au o limbă aparte, aproape 
ca latina, și, după cum se spune, sint 
coboritori din romani, căci odată cînd un 
împărat roman a cucerit acele ținuturi 
(...) un număr de romani, conside- 
rînd-o o bună patrie, după ce și-au luat 
soții au rămas acolo. De aceea ei înșiși se 
laudă a fi romani și lucrul e evident in 
limba lor, căd vorbesc ca romanii".

Flavio Biondct, erudit renumit, pe la 
1450 : „Și aid în ținutul Dunării se află 
de asemeni Dad Ripenses, adică Valahi, 
care se mîndresc cu originea lor romană, 
pe care o dovedește și limba lor. Odi
nioară, pe cînd aceștia vizitau în fiecare 
an Roma și bisericile apostolilor și pe creș
tinii catolid, ne-am bucurat să-i auzim 
vorbind astfel indt discuția avea parfu
mul unei latinități rustice, incorectă gra
matical".

Antonio Bonfini, ilustru umanist italian, 
sfîrșitul secolului XV : „deși înăbușiți în
tre barbari, totuși li se mai simte limba 
latină. Și ca să n-o abandoneze cu totul, 
se încrincenează astfel, indt par că se luptă 
nu aiit pentru supraviețuire, cit mai ales 
pentru a-și apăra puritatea limbii, (s.n). 
Cine oare, după repetatele năvăliri ale 
sarmaților și goților, după incursiunile 
germanilor și ale longobarzilor [—] n-ai 
admira vestigiile limbii latine păstrate 
pînă astăzi la dad și geți ?"

Pietro Rausano, umanist italian, sfirșitul 
secolului XV : „Valahii se consideră ur
mași ai romanilor. Ei dovedesc aceasta 
prin faptul că in limba lor se află foarte 
multe afinități cu limba romanilor, din 
timpul rind fuseseră stabilite in Daria 
colonii de romani".

Din diploma de înnobilare a lui Nicolaus 
Olahus, scrisă de Paul de Varda și sem
nată de Ferdinand I, la 1548 : „Printre 
aceste popoare valahii, conaționalii tăi, nu 
sint deloc ultimii. Se știe despre ei că iși 
trag originea din insăși stăpina lumii, 
cetatea Roma, și că au fost colonizați in 
cea mai bogată parte a vechii Darii. f—1 
pentru a împiedica incursiunile dușmani
lor de la hotare asupra provinciilor ro
mane. Motiv pentru care își zic in limba 
lor romani".

Giovani Battista Montalbani, la 1625 : 
„Valahii și moldovenii se consideră a-și 
trage obirșia din romanii care. în timpul 
rind imperiul cădea sub loviturile năvălito
rilor bat bați, s-au retras in acele provincii 
înconjurate de o cunună exterioară de 
munți, crînguri și rîuri. lucru pentru care 
aduc ca indiciu și dovadă limba lor pro
prie. puțin depărtată de latină și deloc 
deosebită de italiană".

AFIP.MAREA de către români 
a latinității lor a intirziat să 
se facă în chipul cel mai ex
plicit. In condițiile în care a- 
menințarea existenței noastre 

politice venea nu numai din partea tur
cilor, ci și din partea unor state creștine.
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catolice însă, rezistența la catolicism, la 
papistășie. a însemnat o afirmare a idea
lului de independență. Iar această rezis
tență la catolicism va trece sub tăcere lati
nitatea noastră, in scrierile altminteri 
atît de puține ale vremii de pînă la Gr. 
Ureche cu a sa faimoasă precizare : „de 
la Rîm ne tragem*.  Precum s-a văzut 
însă, conștiința latinității nu se pierde 
tocmai acolo unde ne-am fi așteptat mai 
puțin : in rindul maselor neștiutoare de 
carte. Tradiția orală «-a dovedit și de a- 
ceastă dată mai puternică șl decît litera 
săpată in piatră. Așa cum. in definitiv, 
insăși limba ce este dacă nu tot o tradiție 
orală ?, dovada cea mai puternică a iden
tității noastre istorice de-a lungul celor 
aproape două milenii ce s-au scurs de la 
războaiele dacice ale lui Traian.

O participare tot mai frecventă și mai 
competentă a românilor in discuțiile pri
vind latinitatea lor începe mai tîrziu și 
este legată de citeva fapte și evenimente 
care au reclamat intervenția celor mai 
luminate condeie românești. Mai intii apa
riția in istoriografia polonă a unei teorii 
cu totul noi privind originea românilor. 
Martin Bielski. în a doua jumătate a seco
lului XVT, pornind de îa exilul lui Ovidiu 
în părțile noastre, va născoci cunoscuta sa 
„basnă" despre colonizarea Daciei cu ro
mani exilați la marginea imperiului. 
Teoria aceasta, din diverse motive, 
a prins la o serie de istorici ai epocii 
imediat următoare, mai ales în Polonia, de 
cele mai multe ori cu intenții vădit duș
mănoase Ja adresa românilor, îndeosebi a 
moldovenilor,' poate și pentru că mai era 
încă vie amintirea corecției dureroase 
aplicate de Ștefan lui Albert, la Codrii 
Cosminului.

împotriva acestor ..basne" vor scrie cro
nicarii noștri, in chip deosebit Miron 
Costin angajindu-se într-o serie de lucrări 
polemice de o desăvirșită ținută morală : 
„De aceste basne să dea seama ei și de 
această ocară. Nici ieste șagă a scrie ocară 
veacinică unul neam, că scrisoarea ieste 
un lucru veacinicu. Cîndu ocărăsc tntr-o 
zi pe cineva, ieste greu a răbda ; dară in 
veaci ? Eu voi da seama de ale meale, 
cite scriu".

In fine. acelorași detractori, stolnicul 
Cantacuzino li se adresa spunind aceste 
cuvinte, pînă azi adeverite : „lăsăm, dară, 
fieștecăruia a zice cum va vrea și a ride 
cum va pofti, de vreme ce nici le este 
sfîială, nid rușine de rușinile lor, nici nu 
gîndesc că toate lumeștîle supuse sint 
mutărilor..."

Curind discuțiile in jurul latinității 
noastre capătă un caracter tot mai sub
liniat politic, dovada latinității incepind să 
De invocată tot mai mult in sprijinul unor 
revendicări naționale. Este acesta și sem
nul Înăspririi vremurilor și al schimbării 
lor calitative : sînt vremuri cînd mai mult 
decît existența politică, va fi amenințată 
cea națională. Mai întii în Ardeal unde 
starea românilor tindea să ducă la dispa
riția lor prin deznaționalizare, mai apoi 
și în Principate, unde fanarioții pe de o 
parte, și pe de alta politica imperiului ța
rist, pun insăși existența noastră națio
nală în cumpănă.

In aceste condiții conștiința românească 
își găsește refugiul și temeiul rezistenței 
sale firești in latinitate, în conștiința dis
tincției sale etnice, ridicînd-o deasupra 
oricăror amăgeli de natură religioasă, pînă 
atunci atît de importante.

Sînt vremuri în care istoria noastră se 
face mai puțin pe cîmpul de luptă, în acte 
de superbă bravură, de care nu ne lipsi
seră veacurile anterioare. Istoria noastră 
va însemna in aceste vremuri o continuă

Dorințele partidei naționale în Moldova
(august 1843)

creștere a conștiinței de sine, românești, 
a poporulyi român. Sînt vremuri în care 
marile fapte le vor săvirși cărturarii 
neamului.

Fără să-i uităm pe Horia și Tudor, 
martiri sublimi, ori pe Brîncoveanu sau 
pe Grigore Ghica, cel ucis de răpitorii 
Bucovinei, fără mai ales să-i uităm pe 
cel care cu sabia smereniei lor au apărat 
țara, drept care ei se și numesc țăranii, 
și care in vremurile de grea cumpănă nu 
fugeau din calea oștirilor străine, cl 
rămineau pe locul trudei lor spre a 
lupta, nu totdeauna cu arma, ci 
mai ales cu prezența lor, firavă, dar 
îndărătnică, spre a se ști că țara nu 
e pustie, ci își are locuitori statornici, 
care pot fi cel mult înfrînți ori chiar 
nimiciți, dar niciodată clintiți de pe acest 
pămint. Nu-i uităm pe nici unii, dar nu 
uităm nici că țara aceasta, în ființa ei 
neatîmată și întregită, este și rezultatul 
dăruirii de sine a invățaților români, care 
niciodată n-au ajuns să se constituie în
tr-o pătură socială distinctă, căci perma
nente au fost legăturile lor, în primul rînd 
cu marii anonimi făuritori ai istoriei, 
inspiratori ai gîndurilor și cuvintelor prin 
care intelectualii români au fost întotdea
una în slujba sinceră și cinstită a patriei 
lor.

In perioada amintită, și care ar ține 
pînă în preajma primului război mondial, 
istoria României este marcată în primul 
rind de viața și opera unor cărturari pa- 
trioți, de formație umanistă, ale căror idei 
se încheagă într-o ideologie a iubirii de 
țară, „românismul" pașoptiștilor, net deo
sebit de ceea ce putea fi aiurea na
ționalismul șovin, gîndire nouă la care 
România modernă se face tot mai mult 
închinătoare, cu mari cărturari ca Miron 
Costin și Inochentie Micu. Șincai și Maior, 
Gheorghe Lazăr și Ienăchiță Vâcărescu, 
Barițiu și Avram Iancu, Goieștii șî Bră- 
tienii, Kogălniceanu. Bălcescu și Heliade, 
Eminescu și încă atiția alți patrioți lumi
nați.

Faptele sînt mai bine cunoscute. La 
sursa lor stă activitatea lui Inochentie 
Micu, făuritorul unui întreg sistem de ar
gumente privind drepturile românilor ar
deleni. Printre aceste argumente cel mai 
cu greutate, capabil să deștepte și cele 
mai adormite conștiințe, a fost cel al lati
nității. Toată cultura românească în Ar
deal. Banat și Bucovina va gravita în ju
rul acestei idei.

Influența Școlii Ardelene va fi deosebit 
de puternică și în Principate. Trăind și ele 
sub amenințarea unor puteri străine ostile, 
latinitatea este îmbrățișată ca argument 
politic, contribuind la Unirea de la 1859 
și Independența de la 1877. acte istorice 
de maximă importanță. Toate trei. Unirea, 
Independența și întregirea României în 
hotarele ei cele adevărate au fost săvîr- 
șite prin acțiunea hotărîtă a maselor popu
lare. prin jertfa lor de sînge.

Căci pilda și jertfa scumpă a înaintașilor 
nu se uită și nimeni nu ne-o poate lua. Cu 
ea în suflet creștem în credința noastră ne
pieritoare, credința în România de totdea
una, iar această credință s-a sprijinit la toți 
marii noștri cărturari și oameni politici, 
la întregul popor românesc, pe conștiința 
unui amplu trecut istoric. Argument stră
lucit al istoriei de mîine, al istoriei la a 
cărei săvîrșire angajarea românească se 
face cu o conștiință de sine mereu sporită, 
culminînd în vremurile noastre, de edifi
care conștientă șl liberă a unei noi socie
tăți, de afirmare plenară a umanismului 
nostru socialist.

Ion Coja



„GLO

«

Privind macheta
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am avut ambiția să stau o zi

II.Irlanda,

Toma George Maiorescu

într-o 
de la

rezemate pe o 
ascultind, amin-

și care munceau 
cîmpurilor noastre

de far- 
mi-au 

dintr-un 
uzină a 
Dunăre

generală*. „Veniți 
luni, nu ne mai recunoașteți”). 
„Semănătoarea* nu mai fabrica 
De pe porțile ei ies an de an 

ce In ce mai inteligente și mai

tehnicii mondiale a de- 
progres, unde o reorga- 
pe mai solide principii 
dinamica înaintării în 

mecanică — continuă

printre primele 
Eram

LA UZINELE „SEMĂN
Din inițiativa Comitatelor de partid de la Uniunea 

Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Artiști
lor Plastici și Asociația Cineaștilor — scriitori, compo
zitori, pictori, sculptori și cineaști au făcut, in intîm- 
pinarea Conferinței Naționale a Partidului, o vizită de 
documentare colectivă la Uzinele „Semănătoarea1*.  
Publicăm în aceste pagini cîteva impresii.

a coborit pe orizon- 
■ne un 

cadrilate- 
rul cartierelor de străzi drepte, alei 

mărginite de plopi piramidali și peluze de 
trandafiri, marcîndu-și centrul geometric nu 
cu o turlă de clopotniță, ci cu turnul centra
lei sale energetice, eu continuam, prin me
canismul nu știu cărei bizare asociații de 
idei, să particip la reverberațiile în conștiin
ța mea ale unei dezbateri despre artă care a 
avut loc chiar în ziua precedentă la Cosa 
scriitorilor. Discutînd despre complexitatea 
raporturilor dintre artă și ideologie, un coleg, 
stimat și pertinent critic literar, o emis ideea 
„accentului estetic*  ca un component ine
luctabil (dar de cîte ori neglijat pe seama 
scoaterii in prim plan a unor episoade, teme 
sau subiecte fără pondere estetică) in ju
decata de valoare.

Priveam Macheta uzinei întinse pe 26 de 
hectare, bătute pas cu pas, cu cartierele 
sole purtind nume neobișnuite (Tratament 
termic, Strungărie, Montaj etc.), cu dotările 
sale sociale, de la cantină-restauront la 
cabinete tehnice, de științe sociale sau me
dicale, de la școlile sale pregătind cîte 1 000 
de elevi în specialitățile necesare uzinei — 
la excelenta brigadă artistică de agitație , 
(premiul II la Festivalul „Gntorea României") 
sau echipele sportive — și căutam să mă 
orientez în hățișul ideilor care mă împresu
rau revendicîndu-și, fiecare pe rind, dreptul 
la prioritate, in conglomeratul de fapte no
tate în bloc-notesul meu, strigindu-și vehe
ment dreptul la existență, dreptul de a fi 
comunicate și altora. Priveam Mocheta și 
mă gindeam la discuția pe care am avut-o 
cu o zi înainte în casa noastră, a scriitori
lor, și mă întrebam dacă nu există cumva și 
aici un „accent” care să despartă dintr-odată 
apele de uscat și de cer, cele esențiale de 
cele lipsite de importanță, și să caracteri
zeze obiectiv, definitoriu șl fără echivoc an
samblul de impresii care mâ solicita.

Priveam Macheta și căutam, deci, o Idee 
unificatoare, revelatoare ca o certitudine. în 
fața ochilor minții treceau iar, ca intr-un 
film cu rotație inversă, aleile curate, cu pe
luzele de trandafiri săpați ai acestui apus 
de toamnă, cu cîte-o tăbliță purtind numele 
responsabilului „cu menținerea ordinei și 
curățeniei*  (o filă din bătălia pentru o nouă 
mentalitate) ; îmi reînvia în fața ochilor, în 
mișcări și culori, cîte-un „cartier*  al Mache
tei și stăteam iar uimit în fața jocului fasci
nant al automatelor de la uriașele cuburi 
argintii ale cuptoarelor de tratament termic 
(un bloc înroșit apare dintr-o gură neagră, 
o mină mecanică se întinde și-l împinge 
spre un ascensor care-l urcă spre cuptorul 
următor etc.),*  și iatâ-mâ la prelucrări me
canice, privind cu interes cele cinci mașini 
noi lucrînd cu cîte trei cuțite (au fost con
struite la noi I autoutilarea noastră I — îmi 
șoptește cu mîndrie o voce) și înlocuind 15 
strunguri clasice, dar și mentalitatea plafoa
nelor rigide peste care nu te mai poți ridi
ca ; urmăresc iar la montajul general cum

CIND din perete o coborit pe 
tală Mocheta dezvăluindu-i 
oraș modern secționat în cc

se asamblează, de la primul tact al benzii 
de montaj, de la șasiu, subansamblu cu sub- 
ansamblu, pină ce iese din „tunel” străluci
toare, roșie, încă o combină din cele 20 
cite se produc, aici, zilnic.

Priveam Macheta și-mi reveneau în fața 
ochilor minții întunecoasele ateliere înecate 
în fum de păcură, apoi intiile hale noi, de 
după naționalizare, producîndu-se-n ele se
mănătoare, discuitoare, greble pentru trac
țiune animală, ca să se treacă, treptat, la 
mașini agricole cu tracțiune mecanică... 
Priveam Macheta și-mi răsunau în urechi 
fragmente de dialog : „om terminat proto
tipul unei combine pentru soluri grele” ; 
„am trecut la tipul de combină pentru re- 
coltot pe pante și se trece la combina de 
recoltat pe 6 și 8 rinduri*  ; „agregotizăm în
treprinderea (iată o nouă expresie) adică 
adaptăm mașinile clasice la specificul nos
tru”; sau „modernizăm mașinile și agregatele 
în funcție de cerințele agriculturii”™

Priveam Mocheta și-mi revedeam pașii 
printre oamenii în halate albastre și mașini 
roșii, printr-o uzină în care nimic nu mai 
corespunde cu ce era, adică cu vechile ei 
reprezentări (chiar și numele întreprinderii a 
ajuns anacronic, căci ea nu mai produce de 
mult „semănători”), pașii printr-un spațiu 
aflat sub semnul furtunos al înnoirilor, unde 
însăși frica de stagnare, frica de a nu ține 
pasul cu cuceririle 
venit un factor de 
nizare permanentă, 
științifice, asigură 
viitor („prelucrarea 
să-mi revină în memorie frinturi de fraze — 
e doar parțial modernizată, continuăm ; tot 
presajul îl executăm acum într-o singură 
hală, pe flux*  ; „hala de montaj genera! e 
învechită, in decembrie mărim banda, apoi 
începem sistematizarea 
peste șase

De mult 
semănători, 
mașini din
Indeminatice. Combinele ei autopropulsate, 
roșii, strălucitoare, purtind emblema S încu
nunată de un segment de roată dințată și 
un spic de griu, întovărășite de dispozitive 
specializate pentru diferite soluri și recolte 
pot fi intîlnite azi nu numai pe cimpurile de 
culturi ale țării, ci și în Italia sau 
în Franța, Grecia sau Spania.

De mult „Semănătoarea*  nu mai 
semănători. Dar aceasta este doar

fabrică 
una din 

inadvertențele generate de permanenta și 
febrila stare de efervescență, de autodepâși- 
re și dinamism refractare oricăror stări de 
stagnare, lată ce caracterizează oamenii 
acestei uzine. Dorința de a-și ridica mașinile 
la nivelul de concepție și tehnicitate al pro
duselor de vîrf pe plan mondial este poate 
„accentul” unificator de fapte și idei pe 
care-l căutam, în urma unei dezbateri este
tice privind Macheta, ca un oraș, a uzinelor 
„Semănătoarea".

/ iglggg

ÎN călătoriile mele a fost și această 
vizită la „Semănătoarea*,  cînd 
m-am oprit o clipă cu coatele reze
mate de o balustradă privind, ascul- 

tînd, amintindu-mi și închipuindu-mi. Eram 
acasă la Gloria și mi-am amintit mai întîi de 
o seceră și un ciocan imprimate simbolic pe 
un steag — emblema înfrățirii celor ce 
muncesc de la orașe și sate, — drapelul 
Partidului Comunist Român.

Dar eu văzusem cîndva ciocanul cu ochii 
mei, la fierarul din sat, iar secera și mai de 
demult, și nu vorbesc de cea cu care tăia
sem eu însumi griul, copil fiind, cl de o des
coperire arheologică, o seceră care făcuse 
multă vîlvă pe atunci, dată la iveală în ur
ma unor săpături — o bucată de fier îndoit 
de pe la începutul erei noastre. Ea ar fi fost, 
după mine, prima seceră a tatălui meu cu 
care străbunii tăiaseră griul, de la o vară 
la alta, vreme de mii de ani. Secera aceasta 
o văzusem la muzeul din Tg. Jiu, dar mai 
apoi om văzut-o și in Ardeal, la Muzeul 
etnografic al Transilvaniei, și la Vaslui, în 
Podișul Moldovei, și la Constanța, intr-un 
muzeu de pe malurile Pontului Euxin.

Stăteam acum cu coatele 
balustradă din casa Gloriei 
tindu-mi și închipuindu-mi.

„Semănătoarea*  fusese 
uzine pe care le văzusem odinioară. ___
încă foarte tînăr, abia mă nășteam ca re
porter, și prima imagine pe care o păstrez 
e a unei cărți puse pe un strung și cartea 
tremura, iar cel care lucra la mașina aceea 
o păstra acolo ca pe o piesă de schimb. Era 
o carte tehnică, băiatul nu voia să se des
partă de ea, și eu aveam pe atunci senzația 
că nu-și prea făcea datoria fiindcă din cînd 
în cînd, strungul mergînd, își mai arunca 
ochii și pe cartea aceea cu schițe de școală.

Și abia mult mai tîrziu mi-am dat seama 
că venise timpul cind meseria nu se mai 
„fura*,  ci se învăța. Cu tot ce puteai. Cu 
ochii, cu inteligența, cu pasiunea, cu urechi
le larg deschise la ceea ce spunea meșterul, 
dar șl cu ochii larg deschiși la ceea ce se 
zicea in cartea aceea de învățare a tehnicii.

X

Am văzut apoi ceva care m-a impresionat 
otît de mult încît mi-a rămas și azi chipul 
omului cu un mare respect pentru carte. In
trau pe atunci în hale un fel de biblioteci 
volante — niște cărucioare cu cărți de toate 
felurile, de la Sadoveanu la Zaharia Stancu 
și Marin Preda, și abonați!, înainte de a le 
împrumuta pentru una, două sau trei săptă- 
mîni, se duceau la chiuveta halei, se spălau, 
se ștergeau cu un prosop și așteptau o 
clipă la coadă pînă le obțineau. Dar, cu 
toate pregătirile, cărțile, copertele lor erau 
mereu negre, fiindcă, orice s-ar spune, cărți
le de uzină nu pot fi nicicînd cărți 
mocie. Și, atunci, cărțile acelea 
apărut ca niște porumbei ce ieșeau 
coș cu fum 
primăverilor 
și Carpați.

Mai apoi 
întreagă lîngă un muncitor. Mi-am zis, să 
văd ce face. Ritmul cadențat al ciocanelor 
pneumatice, huruitul macaralelor trecînd în 
zbor planat pe deasupra capului, tremurul 
flăcărilor Incandescente, vuietul, scînteile — 
toată acea enormă trepidație nu-mi distră- 
gea atenția de la prietenul meu. Fiindcă, 
mărturisesc, deși, pe atunci, nu-i cunoșteam 
nici măcar numele, mi-l socoteam, pe acel 
tînăr muncitor, prieten. Intrasem în hală 
stăpînit de o oarecare neliniște. Mașinile 
acelea uriașe, ivite parcă pe neașteptate, 
mereu in stare de încordare, mi se păreau 
cumva pornite să 
dească lumii, cu 
intre acea bucată 
altădată) și mine 
de răsucită și atît 
tehnicii, încît eu trebuia 
fulgerul din care, precum odinioară, in mi
tologie, se năștea Gloria noastră. Dacă n-aș 
fi înțeles nici măcar atît — îmi spuneam 
— aș fi fost într-adevăr strivit. Și m-am gîn- 
dit atunci cit de lung a fost drumul pe ca-e 
oamenii l-au făcut de la străvechea unecită. 
cît de uriașă a fost străduința lor să c'--?5 
la Gloria noastră de azi. Și mă ma: g'-iee» 
la faptul că în șirul invențiilor *e  ae
omenirii trebuie să așeză» mbopAmC *•  • 
oceluia care a pus ■» pAnăX taa*  d»

mă strivească. Să dove- 
intreaga ei civilizație, că 
de fier îndoit (secera de 
s-a ridicat o flacără otît 
de sfredelitoare in lumea 

să văd neapărat

>
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Vasile Băran

me- 
noi : 
cum

OAREA
A

cu gindul să răsară milioane. Și a mai 
o idee, încă și mai generoasă : anume 

milioanele acestea să aparțină celor ce 
ncesc. Și aceasta era revoluția socialistă, 
e a cuprins deopotrivă și industria și 
«cultura.

>i astfel, rămînînd clipe îndelungi cu coa- 
e pe acea balustradă din hala cea mare 

„Semănătorii", am văzut Gloria, acea 
rie care aruncă, precum soarele, nu 

e de uimire și nici fascinația vreunui 
rit, ci întrebări pentru tot omul de la 

5 cunoașteți ? Știi de unde vin ? Știi 
am născut ?

Mi-om notat de la directorul general al 
inelor „Semănătoarea", Virgil Actarian, o 
orie. Intr-adevăr „Semănătoarea" e un 
bol. Fiindcă in anii de demult (sînt de 

unei 28 de ani !), „Semănătoarea" a fost
ima uzină care, avînd drept unealtă prin- 
pală ciocanul (ciocanul de 5 kilograme, 
m se spunea în presa vremii), a pornit să 
că mașini pentru agricultură, deci secera I 
tul de naștere ? Plenara din 3—5 martie 
49. Secera a fost mai întîi secerătoarea-
gătoare, apoi prima combină trasă de 
actor, tractorul fiind el însuși o minune, o 
outate teribilă I A urmat apoi combina 
utopropulsată. Termenul, desigur, nu tre- 
uîe să-l mai explic. Au trebuit exact două- 
ci de ani ca să putem citi în ziare această 
re: „Combina autopropulsată de recoltat 

ste destinată recoltării unui mare număr de 
ulturi cerealiere și trifoliere. Pentru orz, 

b și alte culturi, combina autopropul- 
ată va fi dotată cu echipamente speciale, 
roductivitatea ei va fi de 15 ha. pe zi la o 
roducție de 3,5 tone boabe la ha.*.  (Acum, 

arășî, desigur, explicațiile ar fi de prisos, 
omparațiile ne-ar duce iarăși cu gîndul 

napoi.)
In primăvara anului 1971, secretarul ge- 

erai al partidului, tovarășul Nicolae 
eaușescu, își arată un viu interes față de 
ombinele autopropulsate, subliniind că ast- 

de mașini agricole se înscriu ca o reali
zare de o more valoare a industriei noastre

'■'if

constructoare de mașini care vin în ajutorul 
agriculturii.

Și astfel, chiar de atunci, se pune în 
practică ideea construirii combinei C-12 care 
va purta numele de Gloria.

In primăvara anului ce începea, Gloria își 
avea prototipul, iar în următoarea primăvară, 
o nouă vizită a secretarului general pregă
tește un seceriș intens cu o mare parte din 
mașinile ce poartă numele de Gloria. In 
toamna anului 1973, Gloria e în prima ei 
producție de serie, avînd drept surori pe 
Cora 1-200 și pe Sero, acea Sero conside
rată ca o mașină de o perfectă precizie, do
vadă că in același an a și fost premiată la 
Tîrgul internațional de la Moscova. In urmă
toarea primăvară, adică în primăvara anului 
1974, cîmpiile României au avut drept 
seceră 3 000 de combine Gloria.

Și astfel am înțeles eu istoria Gloriei.
VI.

Dar ar trebui să mergem mai departe, 
fiindcă, dmblînd surprins prin cîmpiile fizi
cii, ale electricității și ale matematicii, acele 
locuri în care Gloria se simte mereu copil 
înainte de a părăsi casa părintească, mă 
gîndesc și la călătoriile ei îndelungi prin de- 
șerturile maghrebiene (Tunisia, Algeria, 
Maroc) și chiar la acele munci pe care le 
face pe dealurile de sub munții europeni, 
unde ea, Gloria, nu numai că seceră griul și 
culege porumbul, dar și recoltează plante ce 
se înscriu in tabelul cel mai complicat și pre
tențios, începînd cu orezul și încheind cu 
scoaterea din pămint a bulbilor de diferite 
soiuri.

In cele din urmă, despărțindu-mă de 
Gloria, am avut senzația că m-am despărțit 
de o mașină pe care încă n-o cunoscusem, 
dar care mă privea cu o grație juvenilă și 
m-am gîndit atunci că n-aș putea fi nicio
dată indiferent la felul ei sever și totodată 
gingaș în care mi-a vorbit:

— Ce știi despre mine ?
Răspunsul ? Am să încerc s-o cunosc din 

ce in ce mai bine. Pe ea și pe constructorii 
ei.

Pentru pămint 
se fac unelte

Pentru pămint se fac unelte, pentru simțire cărți se scriu. 
Am fost un oaspete sfios intr-un vacarm industrial. 
Dar naște liniștea-n cimpie cînd bate griul ca un val. 
Dar naște liniștea la munte in umbra codrului său viu.

Cind va fi vară-n toată lumea și setea va gindi la nori, 
Cind e de strîns in șesuri griul, cind taina lui se va desface 
De pleavă, pentru totdeauna, de legănarea lui în pace, 
Să ne-amintim de ceasul roșu, să ne-amintim de muncitori.

Pentru pămint, pentru unelte, pentru simțire cărți se scriu. 
La focul adincit învetre nu m-am uitat decit un ceas. 
Vuiau aripi de flăcări mari ; din visul lor — văratec pas — 
Brazdele dau curat in pirg de sub omătul argintiu.

Copiii munților așteaptă un tren mergind spre primăvară, 
Și timpul ca un tren de iarnă ningind acum îmbelșugat, 
Cu călătorii la ferestre trecînd prin gările de țară 
De griul semănat în cimpuri se simte iarăși apărat

Constanța Buzea

Fagurele
fagure 

focului, 
înapoi, 
imper- 
mă fă-

„tu nu vezi, e un suport care ține 
înroșit", „nu", îi răspund, „e un 

pînâ 
dis- ♦ 

un 
cînd

ENEA către mine ur> uriaș 
incandescent. Roșu ca para 
Simțeam nevoia să mă trag 
chiar cred că am făcut un 

ceptibil pas în urmă. Nimic, însă, nu 
cea să fug de acolo. Imaginea mă teroriza, 
dar în același timp mă fascina. Stăteam țin
tuită locului, un „nu știu ce" mă atrăgea 
într-acolo, înspre uriașul lăcaș pe care cobo- 
rîse, ca din ceruri, fagurele incandescent, 
încă puțin și aș fi întins mîna să-l pipăi, să-l 
ghicesc consistența sau, mai degrabă, să 
mă conving de inconsistența lui. Era ca în- 
tr-un vis foarte colorat și credeam că, pu- 
nînd mîna, m-aș fi trezit ; desigur, o, desigur, 
nu era decît plăsmuirea minții mele. Dar 
valul fierbinte, otrăvitor de fierbinte, m-a 
oprit. Și m-a mai oprit ceva : ochii negri, 
foarte negri și foarte mirați, foarte mari, cu 
mult mai mari decît ii știam, ochii uluiți ai 
lui Pituț. Stătea, ca și mine, în fața aceluiași 
obiect, la fel, sau poate altfel, fascinat și te
rorizat de imaginea lui. Constanța Buzea îmi 
șoptește : 
metalul 
fagure". Și cred așa, tot mai mult așa, 
cînd fagurele dispare într-o altă matcă, 
pare și 
zgomot 
pleacă 
Sîntem 
amețita 
jur și îmi amintesc unde mă aflu : într-una 
din secțiile uzinei „Semănătoarea”. In jurul 
nostru (ora 16) munca e în toi. Muncă aspră, 
foarte aspră. Cineva (cine ? Ca într-o nacelă, 
atîrnat de-a dreptul în cer ?) trece ușor, 
mult pe deasupra noastră. Ne uităm citeva 
clipe la el. „E un pod rulant", îmi șoptește 
cineva, iarăși, ca să știu bine despre ce este 
vorba. Un pod rulant ? Cîte ore stă omul 
acela în cabina podului rulant, sus, sus de 

' tot, aproape de cer ? Ore în șir. Da. Ore în 
șir. Noi trecem un minut, două, zece, îi zîm- 
bim și e foarte frumos. Ore în șir sus, sus, 
pe podul rulant

Sîntem în toiul unei zile de lucru. Și toțî 
cei aflați acolo știm că încă nu știm aproa
pe nimic despre acele lucruri complicate, la 
care, supunindu-te, devii erou. Obișnuința ? 
Oare putem vorbi de așa ceva ? Abia înce
pem să învățăm alfabetul unei limbr pe care 

se topește, parcă, în eter. Aud 
asemănător cu cel al rachetelor 
de pe rampa de lansare și... nimic, 
toți în fața unui cuptor uriaș. Putin 
de ceea ce văzusem, mă uit împre-

ei, și cel de pe podul rulant, și cei din secții 
și conducătorii uzinei o știu bine, bine de 
tot. Fagurele incandescent ce-mi va rămîne 
veșnic in închipuire și pe care veșnic îl voi 
numi așa era, de fapt, un... fagure. In su
portul lui metalic, fierbinte și neclintit, el era 
simbolul măreției, al puterii, al forței, al cu
rajului. El nu ne tortura în zadar privirea și 
sufletul, ci ne învăța începutul alfabetului. 
Fagurele uriaș, incandescent, inima de foc 
a uzinei, melancolia și spaima și curajul meu, 
întrebarea și lungul drum pe care-l mai am 
de străbătut pină voi afla răspunsul.

I
Ioana Diaconescu

Subiect
de roman

M-AM DUS la „Semănătoarea" gîn- 
dindu-mă, în primul rînd, la un ro
man despre uzina pe core o cunosc, 
aș spune, de la naștere. Uneori mi 

se pune întrebarea : „Despre ce scrii ?". 
Acum aș răspunde : „Despre oamenii care 
au făcut o combină". Bineînțeles că subiec
tul nu se poate povesti. Se poate spune însă 
o poveste despre subiect. Anume câ privind 
această mașină roșie, multiplicată în fiecare 
zi de 20 de ori, mi-am adus aminte de pe
rioada anilor 1944—1945, cînd, ca activist de 
partid, am luat parte la înfăptuirea reformei 
agrare, în fostul județ Vlașca. Voi spune 
numai că în inventarul celor peste două sute 
de moșii expropriate am găsit atunci o sin
gură combină trasă de tractor și care pentru 
noi era, pe atunci, expresia tehnicii 
mai înaintate. Fiindcă, de obicei, 
cu vechile batoze (rare și ele I) 
adesea cu îmblăciul.

Aș sublinia insă că harnicii 
erau, 'e fapt, caii care alergau în jurul unui 
țăruș sfărîmînd cu copitele lor spicele.

Caii pe care i-am văzut, în vizita de Ia 
„Semănătoarea”, adunați laolaltă în caii- 
putere ai combinelor românești de o înaltă 
modernitate tehnică.

celei 
se treiera 

și cel mai

treierătort

i
Șerban Nedelcu



MIHAIL SADOVEANU,
doctor honoris causa al Universității din Iași
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NUMEROȘI contemporani ai noștri, 
nu toți prea în virstă, au trăit, 
cum se spune de obicei, epoca de 
sălbăticie a legionarismului, la 

cîțiva ani înainte de luarea puterii așa- 
zise legale. Ei n-au uitat persecuțiile sub 
toate formele, la care au fost supuși oa
menii cu convingeri democratice, indife
rent de categorie socială. Cînd era vorba 
de muncitori, aveau... grijă de ei organele 
de represiune, în frunte cu Siguranța. Cit 
despre Intelectuali, această sinistră insti
tuție se bucura de concursul, adesea ..be
nevol", al huliganilor politici, cuziști și 
mai cu seamă legionari. Cu cit un inte
lectual ocupa, prin valoarea sa autentică, 
un loc mai important în viața socială, cu 
atit era mai puternică ura fasciștilor și, 
deci, cu atit mai infame atacurile lor 
contra lui. Este, acesta. în primul rin i, 
cazul lui Mihail Sadoveanu, cel mai na
țional, prin opera sa. alături de Eminescu. 
dintre scriitorii noștri. Furia huliganilor 
legionari împotriva lui a mers așa de de
parte, incit i s-au ars operele in piețele 
publice. Această ispravă- ignobilă căpăta, 
de obicei, aspect de spectacol, cu privi
tori, căci se găsesc de aceștia și printre 
oamenii simpli, și. mai ales, cu ..actori", 
indivizi certați nu numai cu omenia, ci și 
cu învățătura, care debitau, strigind șl 
urlînd. întocmai ca prietenii și dascălii 
lor hitleriști. tot felul de inepții la adresa 
marelui nostru scriitor. Despre aceste 
manifestări rușinoase știu acum, din citite 
și din auzite, pînă și elevii din clasele 
mai mari. Puțină lume știe insă cum s-a 
putut ajunge atit de departe. In calitatea 
mea de contemporan. în deplină maturi
tate, cu evenimentele. încerc să dau o ex
plicație. care sper să fie. cel puțin in linii 
mari, conformă cu realitatea.

Pe Mihail Sadoveanu nu-1 puteau agrea 
cuziștii și legionarii, înainte de toate, din 
cauza democratismului său. Am în vedere 
latura socială a acestei concepții și mult 
mai puțin pe cea . politică. Aceasta din 
urmă este, mai ales era pe vremuri, des
tul de labilă, chiar la oamenii de bună 
credință, care treceau, adesea, din motive 
de pură conștiință, dintr-un partid in al
tul, dacă se convingeau că s-au înșelat 
în ce privește opțiunea lor. cum se spune 
astăzi, inițială. Democratismul politic se 
manifestă, la fel cu orice idee politică 
propriu-zisă. practică, in sensul că presu
pune o concepție, înscrisă intr-un pro
gram, care trebuie realizat, incepind chiar 
înainte de a pune mina pe putere. Pe un 
om cinstit orice abatere, indiferent de 
natura sau de cauza ei. de la program ii 
nemulțumește și-1 poate determina să 
plece din organizația politică în discuție, 
eventual să adere la alta, care i se pare 
mai acceptabilă. Democratismul social, 
cum îl numesc eu. constă, in esență. în 
modul de comportare a omului față de 
semenii săi. mod care să probeze cel pu
țin înțelegere pentru nevoile lor mate
riale și spirituale și, în măsura posibilu
lui, să lupte pentru satisfacerea lor. Mai 
scurt, aș spune că democratismul social 
este sinonim, în linii mari, cu omenia, 
sub toate formele atit de variate ale ma
nifestării ei.

Opera literară a Iui Mihail Sadoveanu 
poate fi considerată drept un- model de 
profundă înțelegere umană pentru toți se
menii. indiferent de naționalitate și reli
gie. Cu rezerva foarte importantă, și anu
me omenia însăși a celor în cauză. Ma
rele nostru scriitor, pe cit este de înțele
gător față de aceștia din urmă — țărani, 
muncitori, salariați modești, intelectuali 
nerealizați etc. — pe atit de aspru se 
arată față de exploatatorii de toate spe
ciile, față de șarlatani și de oamenii 

necinstiți în general. Huliganii politici nu 
puțeau aprecia cum se cuvine o aseme
nea atitudine, fie din incapacitate oare
cum organică, fie din interese josnice de 
partid. Cum putea să le placă lor o po
vestire — dau un singur exemplu — ca 
Hala Sanis ?

A MAI intervenit încă ceva, de astă
dată mai concret, dacă pot spune 
așa. In 1936, Mihail Sadoveanu a 
fost numit director al Societății 

anonime „Adevărul", care publica, in con
tinuare, ziarele democratice „Adevărul" și 
„Dimineața", aflate, o bună bucată de 
vreme, sub conducerea lui Constantin 
Miile, vrednicul continuator al fondato
rului primului dintre ele. Alexandru Bel- 
diman. și întemeietor ai celui de-al doi
lea. Un număr de redactori ai amindo- 
rura erau evrei : Constantin Graur, 
care. cred, le-a și condus un timp. Brăniș- 
teanu. Fagure etc. Așadar, pentru huli
ganii noștri. Mihail Sadoveanu a devenit, 
prin acceptarea postului de director al 
Societății amintite, un „dușman al nea
mului". un „vîndut străinilor", un „trădă
tor de Patrie" etc. Trebuie să adaug, re- 
gretind sincer, dar nedorind să trec pes
te realitatea istorică, așa cum am cunos- 
cut-o direct, că la crearea acestei atmos
fere de nesuportat in jurul marelui nos
tru scriitor au ajutat, chiar in scris, urni 
confrați ai săi, din motive de tot soiul, 
care nu interesează în sine și. de altfel.

LIMBA NOASTRĂ

Limbaj cotidian și rostire litorară
■ ÎN ULTIMII ANI, editura timișorea

nă „Facla*  a publicat citeva studii de 
limbă și stil, care se adresează unui pu
blic relativ larg și pe care specialiștii 
înșiși le consultă, uneori, cu destul pro
fit Cea mai recentă dintre lucrările la 
care ne referim poartă un titlu identic cu 
al articolului de față și aparține conferen
țiarului universitar Victor Iancu (de la 
„Institutul pedagogic" din Baia-Mare). In 
lumea lingviștilor, autorul s-a făcut cunos
cut prin cercetările sale in domeniul dialec
tologiei și. într-o oarecare măsură, chiar al 
istoriei limbii române. Din citeva contribu
ții anterioare (care au trecut. în general, 
cam neobservate), am rămas cu impresia că 
Victor Iancu are ceva de spus și intr-un 
domeniu atît de interesant și de impor
tant cum este cel al cultivării limbii na
ționale. Impresia noastră s-a transformat 
in certitudine după ce am cunoscut și am 
parcurs (cu interes) lucrarea de care 
ne ocupăm aici. împărțită în urmă
toarele șase capitole : Cuvinte de azi. Și 
totuși etimologia este interesantă. Cuvinte 
dialectale — cuvinte românești. Morfolo
gie și ortografie. Sintaxa își cere dreptu
rile ei și Etică și limbaj. In afară de ca
pitolele citate, cartea mai cuprinde un 
foarte scurt cuvînt inainte, o introducere 
în care se pledează pentru „cultivarea 
limbii naționale", un indice de cuvinte și 
o bibliografie, pe care am fi dorit-o mult 
mai bogată. Absența, din această biblio
grafie, a unor articole, studii și chiar 
cărți (care n-au fost, probabil, folosite), 
explică, măcar în parte, atit discutarea 
unor probleme care au mai fost abordate, 

n-ar putea fi descoperite totdeauna. Țin 
să pomenesc un singur caz, din păcate 
pe acela al unui mare scriitor, care, cu 
prilejul morții lui Alexandru Sahia, re
dactor la „Adevărul", a afirmat, sub sem
nătură. că acest ziarist democrat de mare 
talie s-a prăpădit din cauza mizeriei : era 
plătit prost pentru munca sa istovitoare, 
și aceasta, pentru ca... Mihail Sadoveanu 
să poată primi, de la aceeași Societate, 
un salariu princiar in calitatea sa de di
rector al ei 1

In apărarea scriitorului nostru, de fapt, 
în apărarea culturii adevărate și a ome
niei, intervențiile n-au fost pe mă
sura așteptărilor. Teama de repre
salii din partea huliganilor 7 Greu de 
spus. în orice caz, această apărare a exis
tat, și ea trebuie înregistrată. Cu atît 
mai impresionantă a fost intervenția ofi
cială a unei instituții de înaltă cultură, 
care a fost Universitatea din Iași, cunos
cută atunci prin atitudinea ei democra
tică, fermă, nedezmințită, manifestată 
mai cu seamă în preajma biruinței poli
tice totale a lui Hitler, cînd, la noi, din 
inițiativa Partidului Comunist Român, au 
început să ia ființă organisme de luptă 
împotriva fascismului, sub toate formele 
ei. (în Comitetul național antifascist, 
creat in 1933, erau patru profesori uni
versitari ieșeni, din păcate, singurii re
prezentanți ai instituțiilor de învățămînt 
superior ale țării.) în momentul cînd 
campania sălbatică întreprinsă împotriva 
lui Mihail Sadoveanu se desfășura, 
nestingherită, în nici un fel din partea 
organelor de represiune, care sînt sigur 
că pe ici, pe colo mai degrabă dădeau... 
o mină de ajutor agitatorilor, Universita
tea din Iași, condusă atunci de Traian 
Bratu. unul dintre cel trei mari rectori 
ai ei (după Titu Maiorescu și Constantin 
Stere), a intervenit, prin Facultatea de 
Litere, in apărarea culturii, decemînd 
„trădătorului de neam" titlul de doctor 
honoris causa, cea mai înaltă distincție 
universitară. întimplător mă găseam eu 
in fruntea acestei Facultăți ca decan ales 
(cu începere din ianuarie 1938 pînă în 
iunie 1939). Era cel mai frumos șl mai 
energic protest împotriva sălbăticiei.

ACEASTA acțiune curajoasă a ră
mas. și atunci și chiar mai tîrziu, 
oarecum secretă, în sensul că n-au 
cunoscut-o decît inițiatorii ei și 

un număr redus de oameni, apropiați po
litic și spiritual de aceștia. Nu-i greu de 
înțeles de ce s-a... lucrat aș spune „clan
destin" sau în „ilegalitate". Cea mai 
ușoară indiscreție putea s-o frineze. Să 
nu uităm că în epoca respectivă țara trăia 
sub dictatură regală, chiar dacă printre 
membrii guvernului se aflau cîțiva inte
lectuali autentici, unii chiar destul de de
mocrat în fond. Atmosfera generală nu 
era insă favorabilă unor asemenea mani
festări.

Solemnitatea decernării acestui titlu a 
fost organizată cu cea mai severă discre
ție. Era. dacă țin minte bine, prin noiem
brie 1938 (luna de naștere a scriitorului), 
seara tîrziu. pe întuneric mare. Pentru a 
evita orice fel de imixtiune din afară, fie 
și bine intenționată, ședința Senatului 
universitar, unit cu consiliul profesoral al 
Facultății de Litere (cei ce au votat pen- 

cît și „semnalarea" cîtorva greșeli care 
ne sint de multă vreme cunoscute. Ne re
ferim în special la paragrafele în care se 
vorbește despre complect, petrolier și 
petrolifer, ortografie și etimologie, aceea 
și aceia, clasa intii, atare, inota, crea și 
alte citeva, despre care oricine va mai 
scrie va fi obligat să repete lucruri mai 
mult sau mai puțin cunoscute. în unele 
cazuri autorul semnalează, desigur, și a- 
bateri nediscutate anterior, vine cu noi 
atestări, propune alte explicații decît cele 
cunoscute pînă acum sau face pur și sim
plu observații interesante, pe care măcar 
specialiștii n-ar trebui să le ignoreze. în 
general vorbind, critica sa este cînd în
găduitoare (ca atunci cînd se referă, spre 
exemplu, la cuvintele dialectale), cînd se
veră și necruțătoare, ca in capitolul 
„Etică și limbaj" sau în paragrafele 
consacrate clișeelor lingvistice. Cit pri
vește ideea că regionalismele nu tre
buie dezavuate, întrucît pot constitui „o 
sursă stilistică valoroasă pentru scriitori", 
aceasta poate fi acceptată cu unele rezer
ve. însă este în cel mai fericit caz o exa
gerare să afirmăm (ca la p. 83) că din 
graiurile populare „și-au tras puterea 
toate marile izbînzi ale progresului 
lingvistic modern". Din păcate, în lucrare 
mai există și alte exagerări, inexactități- 
sau concluzii în care nu ne pu
tem uni cu prea temerarul nostru coleg 
băimărean, chiar dacă își exprimă con
vingerile cu o franchețe lăudabilă și pu
țin obișnuită : „Ideea unei politeți gradu
ale (diferențiate) nu poate fi, după opinia 
mea, acceptată" (p. 134) ; „Pentru mine 

tru, marea majoritate), la care s-a adău
gat un număr limitat de invitați, a avut 
loc într-o casă anexă a Universității, si
tuată la doi pași de localul acesteia. în
tocmai ca la întrunirile politice ilegale, 
controlul persoanelor care veneau, pe 
baza invitației speciale, la ședință s-a fă
cut cu cea mai strictă vigilență. Solem
nitatea propriu-zisă a corespuns în mod 
desăvîrșit stării de spirit a participanților 
activi la această manifestare de înaltă 
spiritualitate. A fost sobră, discretă și to
tuși (sau poate, de aceea) profund em>> 
ționantă. N-a tulburat-o nimeni și nimic 
în măreția ei modestă, dar autentică. 
Nici după terminarea ei nu s-a întîmplat 
ceva care să știrbească în vreun fel oare
care frumusețea acestei acțiuni, unul din 
titlurile de glorie ale Universității ieșene.

Ce s-a petrecut după aceea interesează 
mai puțin. De altfel nici nu prea știu, 
întrucît n-am urmărit ecourile evenimen
tului, care cred că nu avea cum să fie 
cunoscut unui public mai larg. Fapt este 
că din om în om, cum se spune, el a că-- 
pâtat o destul de largă circulație, și nu 
numai în Iași și nici numai în centrele 
universitare ale țării. Posed fotocopii de 
pe cîteva acte oficiale, care merită a fi 
aduse la cunoștința celor interesați de 
istoria Universității Iui Cuza și Kogălni- 
ceanu. In ședința de Ia 6 octombrie 1936 
a Senatului universitar „se hotărăște 
deschiderea solemnă a cursurilor în ziua 
de luni 2 noiembrie 1936. Senatul se aso
ciază la propunerile consiliului profesoral 
al Facultății de Litere și Filozofie de a 
conferi diploma (sic 1) de „Doctor hono
ris causa" d-lui prof. N. Iorga și d-lui 
Mihail Sadoveanu".

In ședința de la 18 septembrie 1937, a 
aceluiași organ „se hotărăște deschiderea 
solemnă a anului academic 1937/1938 în 
ziua de 1 noiembrie 1937. Se vor înmîna 
diplomele de „doctor honoris causa" d-’.or 
Henri Capitant (Paris), Nicolae Iorga 
(București) și Mihail Sadoveanu". în șe
dința de la 18 octombrie 1937 : „Din cauza 
morții de curînd intîmplate a profesoru
lui Henri Capitant de la Universitatea din 
Paris, Senatul, în semn de doliu, renunță 
la înmînarea, în ședința festivă de la 
1 noiembrie 1937, a diplomei de „doctor 
honoris causa" domnilor profesor Nicolae 
Iorga (Litere — București), Mihail Sado
veanu (literat) și defunctului profesor 
Henri Capitant (Drept — Paris)". Posed 
și fotocopia diplomei lui Mihail Sado
veanu, un text destul de amplu, scris la
tinește și semnat de Dr. I. Tănăsescu, ca 
rector, și de mine ca decan. Poartă dara 
1937 (fără lună și zi), cînd decan al Fa
cultății de Litere era O. Tafrali. Această 
inadvertență se explică, bănuiesc, prin 
faptul că Traian Bratu, rectorul titular, 
se afla în concediu, ca convalescent, în 
urma încercării legionarilor de a-1 asa
sina (1 martie 1937). Se pare, dar nu știu 
nimic măcar aproximativ precis, că origi
nalul diplomei n-a ajuns în mîinile titu
larului și. poate, nici în ale soției sale.

închei aici această pagină de istorie po
litică și culturală intr-un tel de „vremuri 
de bejenie", ca să folosesc titlul unui vo
lum bine cunoscut al lui Mihail Sado
veanu.

lorgu Iordan

nu există cuvinte mai urîte în limba ro- 
mînă decît îs, își, îți, ii, îl" (p. 57). Refe- 
rindu-se exclusiv la forma verbală îs, au
torul le explică cititorilor săi că ea „s-a 
născut prin proțăpirea lui î, care cicâ-1 
sprijină pe s, neputincios in atitea con
texte". Despre același s (denumit „cuvînt- 
consoană" 1), ni se spune că el „are toate 
cărțile in regulă", ceea ce ar vrea să în
semne că este rezultatul unei evoluții fo
netice normale a formelor latinești sum 
și sunt. Din alte părți, aflăm că „familiar 
îl sufocă pe familial", că „unele urme ale 
înțelesului străvechi mai sălășluiesc în vin- 
trea lumii" (adică a cuv. lume !) sau că 
adj. ordinar a devenit Ia noi aproape de 
nerecunoscut, dar nu atît pentru că i-am 
schimbat puțin forma (în raport cu 
fr. ordinaire și lat. ordinarius), cit mai 
ales pentru că „am umblat și la conținut".

Cîteodată, intre autor și cititor se poar
tă un adevărat dialog, care decurge cam 
în felul acesta : „în fond, de unde vine 
înota ? Dicționarele zic : „lat, pop. inno- 
tare". Deci cu doi n. Unde a dispărut un 
n ? Păi, a dispărut... prin acțiunea legilor 
fonetice" ; „Ce te faci cu înălța ? Sim
plu !“. Și dialogul continuă (ca la p. 
102—103), pînă cînd cititorul neavizat tre
buie să se lămurească.

Fiind vorba de stil (deci de ceva care 
este prin definiție personal), nu-i vom 
face autorului un prea mare reproș, cu 
atît mai mult cu cît există, desigur, și 
cititori cărora le place un astfel de lim
baj cam... cotidian. în ceea ce ne privește, 
mărturisim însă (și tot cu franchețe) că nu 
sîntem partizanul unei astfel de expri
mări, poate și pentru că ne urmăresc cu
vintele lui Georges Buffon, care, în al 
său celebru Discours sur le style, ne aver
tizează în termeni dintre cei mai catego
rici : „Cine scrie așa cum vorbește scrie 
prost, chiar dacă vorbește foarte bine".

Theodor Hristea



G. Ibrăileanu, polemist
VOLUMELE 4 și 5 din Operele 

lui G. Ibrăileanu'(„ediție criti
că" de Rodica Rotaru și Al. 
Piru) cuprind articole din pe

riodice, nestrînse laolaltă de at tor, deși, 
Jfe spun editorii, avusese această inten- 

r;:e. Majoritatea provin de la „miscel
lanea" „Vieții românești", unde au 
fost semnate P. Nicanor et. Comp. Un 
grup special îl formează acelea despre 
edițiile poeziilor lui Eminescu. în sfîr
șit, la Addenda sînt retipărite cîteva, 
puține, articole din „Munca", „Critica 
socială", „Evenimentul literar" și „Lu
mea nouă", altele, numeroase, fiind co
municate doar cu titlul în Note. Utile, 
aceste note de la finele fiecărui volum 
nu sînt totuși suficiente pentru o ediție 

^critică, din păcate, nici completă, cum 
se poate constata, și nici perfect rigu
roasă, căci articole „din periodice" gă
sim și în primele trei volume. Oare cine 
și cînd se va încumeta să repună în cir
culație întreaga operă (și aceea de ti
nerețe) a lui G. Ibrăileanu ?

Voind a le intitula Campanii (sau 
Opinii literare), la strîngerea eventuală 
în volum, G. Ibrăileanu a publicat cea 
mai mare parte a articolelor sale în 
„Viața românească", între 1906 și 1928. 
Despre ce nu scrie ? Totul îl preocupă: 
chestiuni de literatură, de estetică, de 
sociologie, de morală, de psihologie și 
de politică. Articolele sînt un repertoriu 
polemic al vieții sociale și culturale din 
epocă. Nu e locul, aici, să le înfățișăm 
pe toate, multe fiind și foarte cunoscu
te. M-am oprit la aspectul polemic, din 
rațiuni de spațiu, și totodată pentru că 
este și cel mai instructiv pentru spiri
tul publicisticii lui G. Ibrăileanu. în nu
mele „Vieții românești", de obicei, el 
polemizează cu alte publicații, prinzînd 
orice prilej de a-și reafirma ideile, pro- 
vocînd, retoreînd, intrînd, fără să ezite, 
în lungi dispute de amănunt. O parte 

^_din subiectele controverselor ni se par, 
desigur, perimate astăzi ; destule însă 
își mențin interesul. Adversarii criticu
lui sînt personalități renumite, de la 
T. Maiorescu la E, Lovinescu. Polemis
tul „Vieții românești" nu face, de 
regulă, economie de cuvinte. Articolele 
sînt abundente, minuțioase și chiar oți- 
oase, căci G. Ibrăileanu este un excesiv, 
însoțind toate mărunțișurile de mari 
gesturi. E grav și pătimaș, luînd ușor o 
mină tragică. îi lipsește seninătatea, 
ceea ce-1 pune uneori în situații de in
ferioritate, fiindcă se lasă lesne desco
perit. Spre deosebire de om, despre care 
știm cît era de delicat, în polemică se 
dovedește în stare de ieșiri violente și 
necumpătate, cu o nuanță de triviali
tate pe alocări absolut surprinzătoare. 
Stilul oral, pasional și neglijent e, în 
parte, de vină pentru această impresie, 
deși continuă să aibă farmec tocmai ca 
expresie a unei anumite sincerități. 
G. Ibrăileanu poate fi convingător chiar 
cînd greșește, căci i se simte buna cre
dință ; și e vorba mai puțin, la el, ca 
la Maiorescu, de o artă a persuasiunii 
ori de un calcul al efectelor, decît de o 
căldură umană care radiază din fiecare 
frază. Polemistul n-are finețea criticului 
și foarte rar un articol face dovadă de 
abilitate, în sens artistic.

PRINTRE puținele exemple de 
acest gen, iată o scurtă (scurti
mea însăși nu e obișnuită) în
semnare împotriva autorului 

cărții Naționalism și democrație (pe 
care de curînd cineva încerca să-l „rea
biliteze", ocolindu-i însă cu grijă ideo
logia), a cărei lapidaritate dă tărie ar
gumentului polemic : „D. Aurel C. Po- 
povici a tipărit o carte în care insultă 
•“democrația» mondială în cele 14 idi- 
oame ale habsburgicei sale monarhii, 
în aceeași carte, d. Aurel Popovici do
vedește că -«democrația» nu există. Au
torul uită însă că, fără existența aces
tei «democrații» care nu există, d-sa 
n-ar ține un condei liber în mînă, ci, 
iobag ardelean, ar duce nemeșului res
pectiv găini, ouă, pene de gîscă și cele
lalte plocoane, pentru a căror listă cf. 
Istoria românilor de A. D. Xenopol". 
Sau, iată, un mic răspuns pentru co
respondenții „Vieții românești" nemul
țumiți, se pare, de un articol anterior 
ce învinuia noua modă vestimentară de 
imoralitate. G. Ibrăileanu se apără, cu 
haz, pretinzînd că a susținut, din con
tra, că „moda actuală e și morală și 
moralizatoare". De ce? Pentru că 
„Scoate zi cu. zi din domeniul imoralu
lui regiuni tot mai întinse ale geogra
fiei feminine". Romanele îi oferă argu-

G. Ibrăileanu, Opere, voi. 4 și 5, ediție 
critică de Rodica Rotaru și Al. Piru, Ed. 
Minerva, 1977. 

mente nostime. Maupassant relatează 
cazul unui tînăr timid care, văzînd 
gleznele unei văduve (pe care o curta 
plin de circumspecție) în clipa în care 
aceasta sare peste un pîriu (era să exa
gerez, zicînd peste pîrleaz), „se hotă
răște în sfîrșit să-i, ceară mina" ; iar 
Anatole France descrie felul în care o 
eroină a sa, voind „un supliment de do
vadă pentru ceea ce i se dovedise des
tul de bine" de către tubitul ei, își 
aranjează indiscret jartiera. Ce timpuri! 
exclamă autorul Adelei : „Ceea ce im
presiona atît de tare pe eroii mai sus 
analizați, astăzi este, ca să zicem așa, 
de domeniu public și nu mai impre
sionează pe nimene... Și aici se pune pa- 
rantetic o mică problemă : ce-ar ima
gina astăzi Anatole France pentru ero
ina lui ?“ Și prototipul lui Emil Co- 
drescu, deloc up to date în materie de 
moravuri și mode literare, adaugă ma
lițios : „Și cum ni se afirmă că la noi 
moda aceasta salutară e mai radicală 
decît în Occident (ca și literatura cu ro
chie scurtă), e cazul să constatăm cu 
bucurie și cu mîndrie că, în sfîrșit, 
ne-am învrednicit și noi să aducem o 
contribuție mai apreciabilă la civiliza
ția omenirii... Știm bine că astăzi do
mină snobismul imoralismului și că inte
resul nostru pentru morală trădează o 
învechită concepție poporanistă. Dar 
n-o să ne ascundem noi ideile de frica 
spiritelor «emancipate»".

ACEST polemist vesel și aproape 
frivol constituie, spuneam, o 
excepție. Cînd problemele sînt 
serioase este și el serios ; sau, 

mai aproape de adevăr, este atît de se
rios incit puține probleme nu i se par 
serioase. Răfuielile cu N. Iorga și E. Lo
vinescu au mereu ceva patetic. însă voi 
exemplifica prin cele trei scrisori des
chise adresate în 1909—1910 lui Gherea, 
ca mai puțin citate, document psiholo
gic foarte interesant pentru modul po
lemic al lui G. Ibrăileanu. Iritat de 
campania lui C. Miile din „Adevărul" 
contra membrilor P.S.D.M.R. care trecu
seră cu zece ani mai devreme la libe
rali, G. Ibrăileanu îl ia pe Gherea drept 
arbitru. Din capul locului este izbitor 
tonul care este acela al unui om jignit 
profund : „Fost-am, sîntem noi trădă
tori, transfugi și lași ? Părăsit-am noi, 
individual, un partid 7 Am dezertat, 
pentru foloase personale, de la un 
partid ?“ E gata a-și asuma partea de 
vină, dacă există: „Iubite domnule 
Gherea, cum știi, eu fac parte dintre 
foștii socialiști. Deși fostul socialism s-a 
isprăvit cînd aveam 26 de ani, nu voi 
face ca d. Cuza, nu voi spune că eram 
minor și că nu mă solidarizez cu acea 
mișcare. Oricît de puțin am însemnat 
în acea mișcare, am fost și eu printre 
soldații d-tale. Și dacă a fost trădare, 
renegare și lașitate, apoi atunci trebuie 
să-mi iau și eu partea mea". Aici e 
vorba mai puțin de principii — pe care 
Ibrăileanu și’ le-a apărat în mai multe 
rînduri, chiar împotriva lui Gherea — 
și mai mult de dorința de a-și proba 
onestitatea mobilurilor. Aceasta fiind 
în afară de.discuție, Ibrăileanu greșește 
în aprecierea consecințelor. Imploră pe 
Gherea să dea mai multă atenție sufe
rinței umane implicate : „Iartă-mi, iu
bite maestre, incoerența care trebuie să 
fie în această scrisoare. Am scris-o 
dintr-un condei la un ceas înaintat din

„Familia". Corespondențe de
■ „UN PALPITANT monitor al ideii na

ționale", „un certificat pururi reînnoit al 
unității", scria Octavian Goga, in volumul 
Precursori, despre revista „Familia" (scoa
să la Budapesta pînă în 1880 și apoi la Ora
dea), devenită in perioada războiului de 
independență o cronică vie a evenimente
lor și o punte de comunicare și solidari
zare a tuturor românilor. Deschizind ru
brici noi ca Oglinda lumii sau Cronica 
războiului, publicînd corespondențele zia
relor românești și străine, ori scrisorile 
martorilor oculari, listele de donații, do
cumentele congreselor, conferințelor de 
pace ori convențiilor semnate in acest 
interval, redactorii „Familiei" vor înregis
tra, doar aparent „ca simpli cronicari", 
„întîmplările cele mai importante" ale 
războiului. Selectarea și publicarea 
acestor texte, alese de Stelian Vasi- 
lescu din cele 1550 de note, arti
cole, poezii, ilustrații legate de războiul 
ruso-româno-turc și analiza acestora de-a 
lungul notelor și comentariilor științifice 
de o mare bogăție și complexitate alcă
tuiesc un corpus de documente extrem 
de util pentru istoria și istoriografia

noapte, sub impresia lucrurilor care au 
fost și a tragediilor prin care trecem 
în acest greu moment al istoriei noas
tre". îl bănuim o clipă că vrea să smul
gă simpatia corespondentului („Te obo
sesc, scumpe maestre, dar te rog să mă 
ierți : e vorba de cinstea mea, și eu 
n-am altă avere decît asta..."), pe care 
însă reușește probabil s-o piardă (do
vadă răspunsul) prin aluziile la redac
torii „Adevărului" pe care le strecoară 
imediat, după ce s-a plîns că n-are altă 
avere : „...nici consilii de administrație, 
nici petrol, nici gazete de tiraj, nici so
cietăți de asigurare". C. Miile ajunsese 
la „Adevărul" atras de unele avantaje 
materiale, dar insinuarea era în parte 
nedreaptă. Impulsivitatea se vădește în 
a doua scrisoare (după ce Gherea, foar
te rece, răspunde fără a mulțumi pe 
Ibrăileanu), unde acest fel oarecum alu
ziv de a se exprima devine deodată a- 
cuzație fățișă și, literar, de o remarca
bilă vigoare caustică, la adresa „socia
liștilor renegați" prin colaborare cu 
marea finanță capitalistă :

„D-ta ești mai dibaci în a găsi for
mule. Caută-le d-ta un nume, căci me
rită, specia e foarte interesantă, roman
cierul nostru, cînd va veni odată, va 
trebui să-i zugrăvească. Acela care va 
fi Balzacul nostru nu va putea să nu 
încorporeze. în autohtona noastră Co
medie umană, și specia aceasta de tri
umfători, de oameni ai banului, cu
rioasă și, în felul ei, unică specie — 
acești Crevel, acești Nucingen. acești 
Gobseck care, acumulînd -plusvaloare»", 
creează viitorul capitalism român, în 
numele ideilor pentru care a stat un 
Blanqui 40 de ani în închisoare și pen
tru care a murit Sofia Perovskaia în 
ștreang !... și pentru care, și aici în țară, 
o știi, iubite d-le Gherea, an suferit 
mulți, ca, de pildă, acel «vîndut» Ioină 
Nădejde, decît care, spune, d-le Ghe

acelei etape Volumul reliefează o nouă 
dimensiune a evenimentelor, o radiogra
fie fără lacune a sentimentelor naționale, 
dincolo de cronologia eroică, și de nou
tatea informației. „Familia" acestor ani 
ilustrează solidaritatea populației româ
nești din Transilvania, Crișana, Banat, 
Maramureș, cu lupta românilor de din
colo de Carpați, impunîndu-se ca un do
cument de necontestat al unității cultu- 
ral-politice a poporului nostru. „Familia" 
e în epocă oglinda acestui adevăr de 
necontrazis pe care nici o falsificare sau 
omisiune deliberată nu-1 pot umbri. Ea 
transcrie criza din Orient, exclamind : „In 
Orient a erupt războiul 1“ Observă liminar 
„că chestiunea Orientului are să se dez
lege prin conlucrarea elementului român". 
In „șirele" ei (rîndurile) „Familia" prezin
tă în spiritul adevărului istoric convenția 
româno-rusă, trecerea trupelor rusești 
prin țară, momentul în care „Poarta 
aruncă mănușa războiului" și felul In 
care românii răspund, poziția femeilor ro
mâne, a studenților români din străină
tate, a unor personalități politice ale epo
cii, a medicilor, ofițerilor și ostașilor, des- 

rea, dacă cunoști vreun alt om mai 
cinstit, și care și-a risipit o întreagă 
viață pentru o utopie, pentru ca apoi 
marea finanță «socialistă» să-l înjure 
atît de trivial, iar ultranaționaliștii de la 
„Adevărul", devenind șovini, să-l facă 
«jidan», numindu-1 Ioină !...“

Temperamentul lui G. Ibrăileanu se 
vede bine în aceste scrisori — unde 
dreptatea nu e de partea lui, decît în 
măsura în care el însuși procedase cum 
procedase din convingere și nu din in
teres material, — în tot acel amestec de 
bună credință și de injustiție vehe
mentă. Există o oarecare doză de nai
vitate utopică în polemicele lui G. Ibră
ileanu, mai puțin eficace din această 
cauză decît, bunăoară, ale lui Lovines
cu : într-o polemică nu contează numai- 
decît adevărul fiecărui detaliu, dar stra
tegia de ansamblu, căci, în afara pro
tagoniștilor, puțini urmăresc pînă la ca
păt argumentele. Și e nevoie de un 
sînge rece pe care G Ibrăileanu nu-1 
avea. E curios, de aceea, ce convingă
tor e, punct cu punct, un articol ori 
altul al lui și ce ușor a putut fi răs
tălmăcit sau răsturnat de adversari, 
care au părut triumfători și cînd nu 
erau. Cînd E. Lovinescu a replicat, după 
a! doilea articol consacrat ediției sale 
din Eminescu, în chiar titlul răspunsu
lui : „d. E. Lovinescu e vesel pentru că 
d. Ibrăileanu e tragic", el a ocolit ches
tiunile de fond (unde nu se putea justi
fica), dar a nimerit punctul cel mai vul
nerabil al prea pătimașului său preo
pinent G. Ibrăileanu putea fi în pole
mică redutabil, nescăpîndu-i nici cea 
mai mică eroare a celuilalt, dar se dez
interesa cu desăvîrșire de impresia ar
tistică pe care o producea ; uitînd că 
tocmai această impresie decide în cele 
din urmă.

Nicolae Manolescu

la Plevna
fășurarea bătăliilor, sprijinul românilor 
din ținuturile stăpinite de habsburgi, tra
tativele etc. Textele alcătuiesc o epopee 
in nuce. Reunite în paginile unui volum, 
toate aceste mărturii evidențiază nu nu
mai cronica evenimentelor, ci și o stare 
de spirit a presei rorhâne din acea vreme. 
Observăm cum o revistă poate adăuga un 
cîmp de luptă nou în cucerirea Indepen
denței, punînd in slujba unirii românilor 
o strategie și o tactică neprețuite, ce dis
locă granițele impuse sentimentelor națio
nale. „Familia" acelor ani ne apare astfel 
nu numai ca o cronică a războiului, ci și 
ca o tribună a lui, ca un spațiu de des
fășurare a ofensivei și defensivei pentru 
Independența națională cu ajutorul cu- 
vîntului tipărit. Volumul Familia. Cores
pondențe de la Plevna, adaugă trofeelor 
de luptă și documentelor istorice acest 
trofeu al cuvintelor militînd pentru Inde
pendență.

Doina Uricariu



„Ipostaze ale prozei"
O EROARE curentă e de a pune

semnul egalității între critici și 
cărțile lor. Echivalarea pare fi
rească : autorii bunelor cărți de 

critică nu sînt oare chiar criticii buni ? 
Și totuși ea se dovedește a nu fi întru- 
totul exactă. O bună carte de critică 
poate apărea peste noapte. Nu însă, oda
tă cu ea, și criticul, care are nevoie de 

j> mai lungă desfășurare pentru a se 
impune. Condiția acestuia este rareori 
meteorică. El își dă măsura treptat, în 
timp, verificîndu-se prin fiecare din ma
nifestările sale. Opțiunile lui (care pot 
fi oricît de originale) trebuie, cel puțin 
în mare, să se armonizeze, și a constata 
coordonarea lor obligatorie (sau fatala 
lor lipsă de coordonare) este o problemă 
de perspectivă și de durată. Nu mă gră
besc de aceea să mă entuziasmez citind 
un articol subtil despre un scriitor de 
valoare. Aștept să văd dacă nu cumva 
autorul articolului, răsfățîndu-ne în 
continuare cu subtilitatea lui. va scrie, 
ca și cum nu s-ar întîmpla nimic, și 
apologia unui fals scriitor de valoare 
sau pur și simplu (există cazuri !) a 
unui fals scriitor. După cum nu mă 
grăbesc să mă scandalizez asistînd la 

•" un spectaculos gest de contestare a unui 
- -------- autor de prestigiu (dacă prestigiul este 

real, nu va avea de suferit). Aștept 
doar să văd dacă chiar la următorul pas 
„curaiosul“ critic nu va arăta cumva 
o suspectă bunăvoință imposturii. Mi-au 
căzut cîndva ochii asupra unei somp
tuoase fraze critice (de fapt o perioadă), 
de o precizie a termenilor și de o com
plexitate de invidiat, sclipind prin nenu
mărate nuanțe. O adevărată frază 
proustlană. Care nu se referea însă, 
după cum. impresionat de atîta încor
dare a spiritului, ai fi fost poate Ispitit 
să crezi. Ia Proust, ci la un obscur pro
zator contemporan. Autorul unei ase
menea fraze-lasou. mînuită însă pentru 
a prinde doar nimicul, dacă s-ar apleca 
asupra unui obiect bine stabilizat în pla
nul valorii, ar putea scrie eventual o 
bună carte de critică sau mai ales de 
istorie literară.

Ar putea însă deveni în aceste condi
ții. de enormă dilatare a „interpretării" 
în detrimentul celui mai elementar 

r gest de situare, și un adevărat critic al 
actualității (căci despre acesta e vorba, 
după cum probabil s-a înțeles, în rîn- 
durile de față) ? Succesiunea atitudini
lor, pentru a lua un alt exemplu, nu ne 
poate fi indiferentă atunci cînd e vorba 
de a judeca un critic. Cîtă încredere 
poate inspira de pildă cineva care mai 
ieri sufla dramatic în cornul luptei tm-

*) Eugenia Tudor Anton, Ipostaze ale 
prozei, Ed. Cartea Românească, 1977. 

potriva mediocrității pentru ca azi s-o 
sprijine în agresiunile ei ? Aceste as
pecte ale criticii, ca și multe altele, ce 
nu pot fi apreciate corect decît în timp, 
nu se reflectă întotdeauna în cărțile cri
ticilor, care îi „avantajează" astfel pe 
unii, punîndu-i într-o nu prea adevă
rată lumină. Se poate de aceea uneori 
întîmpla ca un critic să nu merite nota 
pe care, pe drept sau nu, cartea sa o 
primește. Ca orice altă carte bună, o 
bună carte de critică nu își lansează 
decît autorul Lansarea șl impunerea 
unui critic depind de întreaga sa acti
vitate, din care, evident, cărțile nu sînt 
excluse, dar din care nu poate fi omisă 
nici aceea de zi cu zi, mai modestă, de
sigur, dar cea mai în măsură să confir
me sau nu o presupusă vocație. Spunem 
aceste lucruri pentru că am observat 
nu o dată cum critici cu o activitate re
lativ scurtă și nu întru totul concluden
tă, autori ai unor cărți mai mult sau 
mai puțin bune, sînt proclamați în mare 
grabă maeștrii noștri, ai celorlalți (evi
dent, cu excepția celor care îi procla
mă). Nu avem nimic împotriva maeștri
lor, fie ei și tineri, și sîntem dispuși să 
învățăm de la oricine. Un condei sprin
ten, ceva cultură și o anumită subtili
tate (aceasta pare a fi în momentul de 
față însușirea care ne lipsește cel mai 
puțin) nu sînt de ajuns însă pentru a 
forma un critic. îi mai sînt absolut ne
cesare acestuia capacitatea de a inspira 
încredere, seriozitatea, obiectivitatea șl 
desigur nu în ultimul rînd — cum în- 
tr-un chip destul de ciudat își închipuie 
unii — probitatea. Modul de apreciere 
al unui critic diferă (sau ar trebui să 
difere) de acela al unui balerin. Grația 
piruietelor nu poate constitui un cri
teriu suprem decît numai pentru acesta 
din urmă.

CRITICA este deci un domeniu 
al promovărilor lente (zece ani 
nu constituie un interval prea 
mare pentru a-ți face o primă 

impresie; certitudinea are nevoie de 
mai mulți). Dacă ea își are totuși, ca 
orice, domeniu, vedetele sale de ultimă 
oră, în principal se sprijină pe „cadre
le" sale bine verificate. Eugenia Tudor 
Anton aparține acestora din urmă. De 
peste 20 de ani, cred, redactor și critic 
al revistei „Viața Românească". Eugenia 
Tudor Anton aduce în activitatea ei li
terară un aer de siguranță și stabilita
te datorat probabil în parte și acestei 
fericite circumstanțe exterioare. Revista 
înseamnă pentru un critic însăși posibi
litatea sa de exprimare, și nu e de mi
rare că avînd asigurată această posi
bilitate vocea lui devine mai stăpînă pe 
sine, cum e firesc să fie. Revista a mai 

imprimat activității Eugeniei Tudor 
Anton ritmul ei mai larg, moldovenesc 
am spune, ritm ce convine modului de 
lucru serios, și solid al scriitoarei. Ceea 
ce mi s-a părut că trebuie în primul 
rînd apreciat la Eugenia Tudor Anton 
este exactitatea de ansamblu a judecă
ților de valoare. Citindu-i noua carte de 
critică *),  o carte ce reflectă fidel în 
acest caz o activitate, m-am găsit de 
mult mai puține ori în situația de a mă 
disocia decît mă aflu de obicei atunci 
cînd parcurg alte volume asemănătoare, 
chiar dacă ele aparțin unor critici con
siderați, aprioric, mai apropiați. Re
marcabil este apoi faptul că autoarea 
știe să împrumute demersurilor sale, 
cum rareori se întîmplă, tonul just. E- 
vitînd deopotrivă entuziasmul, privirea 
de sus și gestul de a bate pe umăr, ca 
și sfiala plină de ocolișuri sau diploma
ția echivocului, amicală fără concesii și 
drastică fără răutate. Eugenia Tudor 
Anton scrie decis, intrînd repede în su
biect și mergînd drept spre ceea ce are 
de spus, fără complexe și fără fasoane, 
zicînd lucrurilor pe nume, cîteodată cu 
o simpatică naivitate a indignării (o 
scenă de sabat din proza unui scriitor 
contemporan i se pare — și o spune — 
„grețoasă"). Caracterul direct al expri
mării, atitudinea clară nu presupun 
însă în cazul ei vreo simplificare. Ana
liza e complexă, argumentată, vizînd, 
în principiu, toate laturile operelor dis
cutate. Reducția judecății în epitete fi
nale categorice, bătătoare la ochi, 
„scandaloase" îi displace autoarei (că
reia îl displace probabil și emfaza acor
dării acestor acolade critice). Semnifica
tivă în acest sens e încheierea surprin
zător de sobră a recenziei despre una 
din cărțile lui Marin Preda, declarată 
— s-ar putea mira unii — doar 
„bună". Valoarea volumului analizat nu 
este însă prin aceasta cîtuși de puțin 
știrbită ; atîta că în loc să fie procla
mată prin cuvinte mari, ea reiese lim
pede, întreagă, din textul comentariului 
critic. Cred că așa e mai bine. Nicio
dată scrise în alb-negru, articolele și 
studiile Eugeniei Tudor Anton nu sînt, 
în același timp, niciodată confuze. Com
plexității analizei, care încearcă să ape
se pe toate clapele operei, nu îi co
respunde vreo ambiguitate de situare și 
apreciere a cărților și autorilor.

•) Ioana Orlea, Cerc de dragoste, Ed.
Cartea Românească, 1977

Reținută, fără acel caracter răspicat 
care emană dintr-o siguranță de sine 
exagerată, judecata de valoare este la 
Eugenia Tudor Anton clară și, după 
cum am mai spus, de cele mai multe 
ori exactă. Atrage de asemeni atenția, 
în cartea de care ne ocupăm, evantaiul 
larg al abordărilor critice. De la Hor
tensia Papadat-Bengescu (căreia îi con-

sacră pagini substanțiale) și M. Blecher, 
pînă la consemnarea unor debuturi 
(care alcătuiesc o secțiune a cărții), tre=- 
cînd prin literatura lui Geo Bogza, 
Marin Preda, Al. Ivasiuc, D.R. Popes
cu și a altora, Eugenia Tudor Anton 
scrie — și credem că bine face — des
pre cărți de valoare foarte diferită și 
despre scriitori aparținînd unor genuri 
și formule artistice de mare diversita
te. Asemenea medicului, criticul e da
tor să „consulte" pe toată lumea. 
„Diagnosticul" lui va fi însă, firește, 
deosebit de la un caz la altul. Solici
tudinea manifestată față de cărți și față 
de scriitori nu presupune din partea 
Eugeniei Tudor Anton nici o concesie 
în planul valorii. Autorii care se aș
teaptă la „bunăvoință" și în acest plan 
vor fi dezamăgiți. Eugenia Tudor An
ton nu se arată deloc intimidată de 
proza dificilă a lui Nicolae Damian și 
nu manifestă condescendență ocupîn- 
du-se de așa-numitele cărți pentru co
pii și tineret, precum Cireșarii de 
C. Chiriță sau romanele științifico-fan- 
tastice ale lui Vladimir Colin. După ce 
scrie pagini pătrunzătoare despre Ma
rin Preda sau Paul Georgescu (prozato
rul) autoarea se apleacă răbdătoare a- 
supra unui volum de parodii semnat de, 
Remus Luca, pentru a vedea ce și cît 
izbutește scriitorul în acest nou gen 
etc. în clipa de față, cînd destui critici 
se mărginesc să scrie despre elita scrii
toricească (inclusiv despre cea a mo
mentului) sau în virtutea unor afinități 
mai mult sau mai puțin declarate, des
chiderea fără prejudecăți (dar și fără 
duioșii și menajamente compensatoare) 
spre ansamblul producției literare con
temporane, pe care Eugenia Tudor An
ton o practică atît cît îi este posibil în 
contextul criticii actuale, mi se pare 
exemplară. Diversitatea acestor „Ipos
taze ale prozei" constituie unul din 
principalele merite ale cărții Eugeniei 
Tudor Anton.

Valeriu Cristea

Sub semnul 
autenticității

NOUL roman publicat de Ioana 
Orlea *)  merită mai multă aten
ție decît i s-a acordat. Scris 
într-un stil direct, alert, cu 

omisiuni care dau impresia nerăbdării 
de a folosi un material epic inepuizabil 
și întrețin, totodată, un fel de regim de 
urgență specific bărbătesc, aproape ca
zon, romanul se derulează rapid, fără 
nici un moment de stagnare, înfățișîn- 
du-ne evoluția cîtorva personaje defi
nite pregnant.

Protagonista cărții ei, implicit „con
curenta" pe care „pariază" autoarea, 
este Daria Adomnicăi, o femeie volun
tară, încă tînără, dar familiarizată ca 
o veterană cu viața de pe șantierele de 
construcții și adeptă a unui rousseau- 
ism sui-generis. Ea se simte în oraș ca 
în natură, considerînd locuința un fel 
de adăpost făcut din crengi, stînd sub 
duș ca sub o ploaie binefăcătoare și, în 
general, disprețuind conveniențele (in
clusiv „rafinamentul" spălării pe mîini 
înaintea mesei sau al amenajării unui 
interior agreabil). Iubitul Dariei, An- 
ghej, lucrează într-un laborator de cer
cetări în domeniul medicinei și, din 
punct de vedere tipologic, se situează 

exact la polul opus, fiind prezentat — 
cu maliția necesară — ca un ins tipicar, 
fad, lipsit de curajul actelor gratuite 
(de exemplu, nu gustă gestul „roman
tic" al partenerei sale de plimbare cu 
automobilul de a se arunca noaptea 
într-un lac și a înota sub clar de lună).

Un alt grup de personaje distinct este 
cel constituit în jurul Marilenei, o pic
toriță surprinsă într-un moment de re
naștere spirituală după lunga hibernare 
care îi este impusă în „obsedantul de
ceniu". în atelierul său — pe jumătate 
domestic, pe jumătate boem — se pe
rindă tot felul de vizitatori, cel mai 
bizar fiind „baladistul" Zen (numele 
are semnificația lui !), care nu se des
parte niciodată de chitară și care, non
conformist și mai „trăznit" chiar decît 
Daria, nu se sfiește să facă o mare pa
siune pentru Marilena, cu toată exorbi
tanta diferență de vîrstă dintre ei.

Ce se întîmplă cu aceste personaje, 
obișnuite să se viziteze, să se țină re
ciproc la curent cu tot ceea ce gîndesc 
sau întreprind ? La un moment dat, în 
viața lor pătrunde o „martoră", Silvia 
Stănuleț, care le pretinde tocmai să nu 
se informeze unul pe celălalt despre 
schimbarea produsă. în momentul aces
ta, prietenii de altădată se izolează, 
încep să ducă o existență secretă și își 

dezvăluie, totodată, anumite trăsături 
pînă atunci nebănuite. Silvia Stănuleț 
are o misiune de loc ocultă — este tri
misa unui institut de sociologie și tre
buie să facă tot felul de teste —, însă 
în simbolistica romanului joacă un 
rol straniu, asemănător cu cel al „se
cundanților" din Castelul lui Kafka : 
prin ea, autoarea figurează lipsa de in
timitate, caracteristică vieții moderne.

POVESTIT, romanul își pierde 
mult din farmec, deoarece va
loarea sa constă nu atît în 
„idee" cît în știința (arta ?) de 

a descrie calm, exact, obiectiv situații 
care iau, treptat, o turnură absurdă sau 
fantastică și care, pe un alt prozator, 
l-ar fi contaminat de neliniște. Cu mij
loacele filmului neorealist italian, au
toarea realizează secvențe desprinse 
parcă dintr-o creație a lui Bergman. O 
asemenea secvență, independentă, este 
aceea a formării tradiționalei „cozi", 
încă din timpul nopții, în fața unei 
curățătorii chimice. Oamenii care se 
adună acolo își uită cu vremea „trecu
tul", absorbiți tot mai mult de visul — 
colectiv, ca un mit ! — de a-și da len
jeria la „Nufărul", iar responsabilul 
care, într-un tîrziu, își face apariția, 
pare un zeu ursuz și impenetrabil. Din-

colo de satira gen Bulgakov, se între
vede aici tocmai capacitatea de a dez- 
lănțui, „cu metodă", un fenomen firesc, 
de a ajunge, pe o cale strict logică, la 
nonsens.

O altă secvență, mai puțin umoris
tică, aproape halucinantă o reprezintă 
expediția organizată în cartier de prie
tenii Marilenei în căutarea iepurelui 
rătăcit al acesteia. Locuri care ne sînt 
atît de familiare încît nici nu le mai 
observăm — parcuri, . subsoluri, ma
gazii etc. — se transformă sub ochii 
noștri într-un labirint terifiant.

Romanul Ioanei Orlea nu este scris 
de o mînă de profesionist — există 
destule stîngăcii, ca încercarea de a o 
acredita pe Daria drept model de exis
tență sau ca regizarea prea evidentă 
a situației-Iimită trăită de personaje pe 
lacul înghețat —, însă poate tocmai de 
aceea are o surprinzătoare autentici
tate.

Alex. Ștefânescu



Cartea si modernizarea vieții culturale
I f>idIEMATIZÎND datele, se poate 
I afirma că în epoca Luminilor car-
LMfj ea și-a început expansiunea în 
| viata societăților europene, pentru
■ca in epoca Romantismului să-și preci- 
fceze obiectivele — de a cuprinde în sfera 
Kuvintului scris pe toți membrii societă- 
Kii și de a-și asuma cele mai importante 
■răspunderi din cadrul comunicării. Spre 
IsCrșitul secolului treput, cuvintul tipărit 
|și-a atins o parte din țelurile ofensivei 
[sale : a pătruns in sate, sprijinit fiind de 
■extinderea rețelei școlare, și a subordo- 
Inat sectorul comunicării orale, acolo unde, 
[timp de secole, ideile s-au transmis de la 
l * ă la ureche. Cartea a adus cu sine 
■ T-:ematizarea expunerii, raționalitate, 
[progresul cunoașterii, după cum a dus și 
La simplificarea limbajului sau a propus 
Isimplificarea naturii umane. Din momen
tul Renașterii, cînd „revoluția" tiparului 
a constituit un factor de seamă in mu- 

l'c-ia intelectuală din acea vreme, și pînă 
, in secolul XIX, cind scrisul a cunoscut o 
1 expansiune maximă, contribuind la a doua 
mare mutație din civilizația europeană, 
cartea a cunoscut un destin impresionant. 
Aspectele cele mai rodnice ale acestui 
destin le constatăm noi, în anii socialis

mului. cind cartea are prețul pilnii. Nu 
mai puțin sesizăm faptul că este indicat, 
pentru ca inteligența umană să nu-și 
piardă o serie de atribute importante, ca 
scrisul să nu înăbușe limbajul figurativ 
si comunicarea orală, mai neprevăzută, 
mai friabilă, dar incontestabil mai spon
tană și mai subtilă.

Nu putem pretinde că scrisul își înde- 
p'nește integral funcția în zilele noastre; 
o dovadă mi se pare că ne-o furnizează 
faptul că mulți concetățeni preferă să în
trebe pe omul de la ghișeu, în loc să ci
tească anunțul care le stă în față. Dar 
putem să ii reevaluăm ambițiile, deșarte 
mai atunci cînd și le-a definit in raport 
cu oralitatea, în special cu elocvența, pe 
care a respins-o ca o formă rudimentară, 
asemenea parvenitului care-1 repede pe 
„țăran". Intr-o formulă ideală, scrisul va 
fi chemat să sistematizeze, să dea clari
tate și să incite meditația, lăsînd orali
tății funcția comunicării directe, care 
apropie oamenii și dă vitalitate discursu
lui, mental și verbal. Dar pentru a ști 
cum putem să profităm de limbajurile ce 
ne stau la dispoziție, e bine să revenim 
la momentul în care scrisul a pătruns 
masiv în viața cotidiană, in momentul 
..mutației romantice", atunci cînd des
prinderea de trecut a pus net problema 
„modernizării" : a schimbării raporturilor 
dintre oameni, dintre societăți, dintre po- 

■pesare. Este „mutația" care a apărut ca 
urmare a unor „deplasări" — dintre care 
importantă este cea din secolul XVII, cînd 
omul inaugurează un nou dialog cu na
tura și cu el însuși —, dar care a fost 
decisă de intervenția unor factori noi : 
- himbarea condițiilor de existență, mo- 

icarea cadrului instituțional, apariția 
r.r noi idealuri și „concepte-cheie", din- 

care conceptul de „națiune" a avut un 
roi considerabil în Centrul și Sud-Estul 
european.

Este ceea ce ne indică Transilvania, 
această parte din ființa noastră pe care 
Carpații au ocrotit-o de necazurile ce au 

bîntuit în Sud, lăsînd-o deschisă spre alte 
izbeliști. Dar aici cartea a pătruns mai 
masiv, după Renaștere, s-a strîns în bi
blioteci, a alimentat gîndirea unei elite 
sau a unui grup restrins de cărturari, 
pentru ca, din secolul XVIII, să porneas
că ghidată de lumini spre cei mulți ; in 
secolul următor, cuvintul tipărit a mobi
lizat cugetele prin intermediul presei.

ESTE ceea ce înțelegem din lectura 
paralelă a cărții lui Jako Zsig- 
mond, Philobiblou transilvan (Kri- 
terion. 1977, în frumoasa tradu

cere a Liviei Bacâru) și a cărții lui 
George Em. Marica, Studii de istoria și 
sociologia culturii române ardelene din 
secolul al XIX-lea (Dacia, 1977). Z. Jako 
ne prezintă cîteva mari focare de cultură 
în care s-au strîns ediții neprețuite rea
lizate în marile tipografii europene, bi
blioteci deschise publicului în perioada 
„mutației" de care vorbim ; el evocă le
găturile lui Constantin Brâncoveanu și ale 
Stolnicului Cantacuzino cu medicul Kol?- 
seri Samuel, furnizor de cărți într-un 
moment in care principele cărturar își 
aducea direct cărți de la Veneția sau Pa
ris. Extrem de grăitor este studiul dens 
și captivant despre biblioteca lui Timotei 
Cipariu. care cumulează părți din biblio
tecile mai vechi pentru ca să destineze 
acest fond publicului larg ; un punct fi
nal spre care s-a îndreptat și destinul 
cărții maghiare din provincia încununată 
de munți. Prin moștenire, donații sau 
schimb, cărțile străine de-a lungul seco
lelor XVII—XVIII s-au adăugat unor fon
duri noi, strînse ca urmare a animării 
comerțului cu cartea, intervenind direct 
în procesul „modernizării" ; mai ales în 
anul revoluției și mișcării intelectuale de 
după 1848.

Asumîndu-și îndatoririle cele mai no
bile, de a ridica la o viață mai demnă și 
mai luminată pe cei asupriți de veacuri, 
cartea și periodicul au pătruns in orașe 
și sate. în viața de zi cu zi. A fost firesc, 
în acest proces, ca să se afle alături căr
turarii români și cei maghiari, și George 
Em. Marica pune în lumină, vorbind des
pre relațiile cu intelectualii maghiari ale 
lui Barițiu. ideile pătrunzătoare ale aces
tuia, care vedea in despotism un dușman 
comun. Bun cunoscător al presei ardelene 
și al anului revoluționar 1848, George Em. 
Marica ne vorbește cu competență despre 
mișcarea de idei din Transilvania, oprin- 
du-se Ia discursul și scrierile lui Bărnu- 
țiu, la o discuție despre rolul inteligenței 
și rostul culturii, începută de Cipariu și 
continuată de N. Rucăreanu, pe care l-am 
întîlnit atunci cînd am refăcut traseul 
operelor lui Rousseau în cultura noastră, 
cărturar cu convingeri republicane. în 
mișcarea de idei, conceptul de „națiune" 
joacă un rol de prim ordin și pe acesta 
îl conturează autorul atunci cînd se ocupă 
de „revoluția de la 1848 și unitatea ro
mânească", ca și de „sociologia națiunii 
la românii din Transilvania în secolul 
trecut", în cadrul cărui studiu,, autorul 
pune în lumină o serie de contribuții da
torate lui Alexandru Mocioni și Aurel C. 
Popovici. Studiul despre „problema costu
mului național românesc" se înscrie direct 

în problematica schițată la începutul rin- 

durilor de față, deoarece preocuparea in
telectualilor transilvăneni de a marca și 
prin costum specificul național dezvăluie 
tocmai această înglobare a mărturiilor de 
tot genul într-un concept atotcuprinzător 
de „cultură" capabil să definească o co
lectivitate și un întreg popor.

ULTURA nu înseamnă simpla 
prezență a cărților sau prestanța

y unor edificii care le adăpostesc ; 
ea se cristalizează acolo unde gîn- 

dul se întîlnește cu decizia, experiența 
acumulată — cu voința de a acționa. In 
acest sens, orice studiu despre cultura din 
țara noastră trebuie să ia in considerare, 
alături de scriitori, piiblicul. Cine a citit 
și ce a înțeles sînt întrebări fundamen
tale in istoria-culturii. George Em. Marica 
Ie intimpină, le abordează direct și ne 
pune la dispoziție un studiu extrem de in
structiv, înzestrat cu tabele, am crede 
piesa de rezistență a acestui volum : 
Contribuții la problema abonaților perio
dicelor românești pină la primul război 
mondial.

După ce studiul de acest gen a fost 
abordat de cîteva contribuții parțiale sau 
de cîteva jaloane teoretice. Cătălina Vel- 
culescu și Victor George Velculescu au 
trecut Ia treabă ; ei au cules datele de pe 
listele de prenumeranți anexate la 26 
cărți apărute în perioada 1815—1853 și au 
introdus în ordinator pe cei 6 938 de pre
numeranți care au cumpărat 12 203 volu
me. Am aflat, astfel, ce grupuri de oameni 
citeau mai mult și ce preferințe aveau 
ei : literatura, de exemplu, e mai cerută 
după 1829 și mai ales în Moldova. înzes
trate cu tabele statistice, studiile soților 
Velculescu au apărut în „Revue des 6tu- 
des sud-est europeennes", 1974, și „Syn
thesis", 1975, periodice care rămîn necu
noscute cititorilor din țara noastră, căci 
nu apar în chioșcpri sau librării, printr-un 
mister de nedezlegat.

George Em. Marica a făcut un pas mai 
departe întrucît s-a ocupat de presă, mai 
ales de „Gazeta Transilvaniei" și „Foaie 
pentru minte", pornind de la cîteva liste 
de abonați, publicate la intervale sufi

ION PACEA : Port (Din expoziția de artă plastică deschisă la Clubul Uzinei 
„Republica" în cinstea Conferinței Naționale a Partidului)

cient de dese pentru a îngădui o anchetă 
grăitoare. Deși periodicele transilvănene 
au pătruns în Principate mai ales prin 
„Vama cucului" datorită restricțiilor im
puse de autoritățile imperiale, un sprijin 
material considerabil Ie-a venit din aceas
tă parte a țării, unde, constată autorul, 
nu a existat o presă progresistă înainte 
de 1848 Treptat, numărul abonaților în 
mediul rural crește și, in 1865, cei de la 
țară reprezintă 54% față de cei din mediul 
urban, după cum se deplasează și masa 
cititorilor dinspre Brașov spre Abrud și 
Zlatna, spre ținuturile mai evoluate so
cial, economic și cultural. Semnificativă 
este și difuzarea periodicelor în rindul 
clericilor și negustorilor, apoi în rindul 
proprietarilor de mine și al funcționarilor. 
Cerute de ofițeri țrimiși în garnizoane 
mai îndepărtate, gazetele lui Barițiu 
ajung la Verona, Viena și la studenții din 
Franța. Nu este deloc neglijabil interesul 
manifestat de femei. Autorul compară 
aceste date cu cele oferite "de listele de 
abonați la alte periodice, ea „Biblioteca 
românească" a lui Carcalechi, „Albina ro
mânească", „Magazinul istoric pentru Da
cia" — periodicul cu ce] mai mare suc
ces, tras in 1 500 de exemplare —, „Fami
lia" și alte reviste cu un rol însemnat ; 
un loc special este acordat periodicului 
„Foaia poporului" care, la cumpăna seco
lelor XIX—XX, „a fost cea mai răspîn- 
dită revistă de mase la românii ardeleni" 
(avînd și 364 abonați în Statele Unite 1).

Pentru a cunoaște istoria ideilor și 
modul în care ideile au pătruns în mase- 
dînd noi forme civilizației unul popor, 
studiile de genul celor cuprinse în volu
mul lui George Em. Marica sînt funda
mentale. Ele ne dau justa măsură a im
presionantului efort intelectual făcut de 
cărturarii români din secolul trecut, a au
dienței de care s-a bucurat scrisul lor în 
toate părțile române, a noului sens do- 
bîndit de „cultură" într-o perioadă de 
mari prefaceri pe plan internațional.

Alexandru Duțu

Poeți bănățeni
UN liric interesant și personal, pe 

deplin format, este Sabin Opreanu 
(Sunetul zăpezii, Ed. Facla). înțe- 
legînd exact sensul transfigurării 

poetice și, drept urmare, închipuind poezia 
ca pe o întemeiere de universuri estetic 
semnificative prin mijlocirea transfigurării 
celei mai profunde realități existențiale, 
tînărul poet imaginează un astfel de uni
vers prin ridicarea într-un plan multiplu 
simbolic a unor elemente caracteristice 
mediului natural din imediata vecinătate 
a sensibilității sale. Două moduri ale na
turii interesează obsesiv gestul poetic, ca 
două leit-motive inevitabile, imanente în
seși- structurii lăuntrice a .celui care le e- 
vocă. De o parte Rîul, ca proiecție în vi
zual a schimbării perpetue dar și a năzuin
ței spre profunzimea adîncurilor, de cealal
tă Muntele, ca simbol de perpendicularita
te, de permanență imuabilă a ceea ce este 
definitoriu dar și ca tensiune spre profun- 

-zimea celestă. Printr-un subtil efect de dis
tanțare ambele aceste dimensiuni ale uni
versului liric se arată într-o relativă au
tonomie de pastel, ca și Cum poetul ar fi 
un simplu privitor, desigur, sensibil, dar 
nu mai mult decît atît, al unui peisaj, poa
te fascinant, însă cu o existență autar
hică. în realitate, fără a contesta indepen
dența peisajului, și Rîul și Muntele sînt 
funcțiuni 'ale subiectivității lirice. Primul 
sugerează condiția afectivă la nivelul la
tențelor : „De-a lungul Rîului dulci mires
me / venite dinspre visarea peștilor de 
munte / extract înstelat al Ierburilor gîn- 
<tte de soare / lemnul alunului peste po
vârniș / dintre speranța unei mîini elibe
rată de noapte / și dimineața Rîului scru- 
t rd veșnicia — / / cu ochiul totdeauna 
Lrgă o floare / sufletul meu călătorește 
_tr-un fluture /îovindu-vă cu această ră
coare ' apă umbroasă extatică boare de 
ptantă". Celălalt include tentația necunos

cutului lăuntric și propune un urcuș iniția- 
tic : „Iată Muntele pe care-1 voi urca des
culț / nici o încălțare nu rezistă / acestui 
urcuș pe înălțimile sufletului...". Tenta ex
presionistă e destul de vizibilă, după cum 
și tușa calofilă a poemelor, indicînd un 
recul manierist. Cu toate acestea, un sen
timent de mare puritate degajă versurile, 
expresivitatea lor fiind, în genere, una pu
rificatoare ca, de pildă, în acest poem-con- 
fesiune : „Sunt fiul Rîului întrupat din 
această lumină cu sîmburi / mă cunosc 
peștii de munte și racii alpini / cu Mun
tele silabiseam primele îndemnuri ale pri
vighetorii / pădurea îmi lumina capul cu 
visele tuturor păsărilor cîntătoare / de pie
tre îmi sprijin vederea ca Rîul să existe 
/ / sunt fiul Rîului de cînd există soare 
/ de cînd de stele s-a lovit un trandafir 
curat / binecuvînt aceste plante și iluzia 
din sîngele meu / alimentată mereu de ză
padă cu lună și arbori cerești...". Natu
rismul lui Sabin Opreanu e un mod al 
singurătății iar discursivitatea incantatorie 
sau, uneori, extatică a poemelor lui este 
forma de abandonare, nu lipsită de volup
tate, în sine însuși.

SENTIMENTALE compoziții inti
miste găsim în Albastrele ploi ale 
verii (Ed. Facla) de Valentin Tu
dor. Poetul e o structură solară în 

care trecerea timpului a instaurat treptat 
și discret o rețea de nostalgii blînde cu un 
obiect unic : puritatea, dar într-o mulțime 
de variante tematice. Puritatea erotică, 
puritatea naturii, puritatea gîndirii și a 
vieții afective, toate acestea solicită apti
tudinea nostalgică a poetului, punîndu-1 în 
ușor conflict cu fundamentul solar reduc
tibil prin interogația romanțioasă : „Simți 
cum se zvîntă pămîntul de rouă ? / Vezi 
cum pierd melcii cărarea cînd plouă ? 
/ Prin crîng frămîntarea, neliniștea trece. 

/ Pătrunde spre mine cu umbra ta rece. 
/ La fel cu pămîntul de rouă mă zvînt. 
/ Las caii să pască prin ierburi. în vînt. 
/ Mi-s ochii cu scorburi adinei de tăceri 
/ Și-aș vrea să revii ca în visul de ieri, 
/ Si-atunci cînd nimjc nu mai simt că mă 
doare, / Renasc dintr-o frunză apusă spre 
soare". Erosul și natura sînt temele prefe
rate, eul liric făcînd figură de adolescent 
tîrziu și melancolic în prima și de contem
plator înțelept în a doua. Nu o dată aceste 
două teme coincid întz-unul și același text, 
fie una ca decor al celeilalte, fie prin sub
stituirea de funcțiuni. Coincidența apare 
chiar programatică într-o compoziție după 
un model eminescian binecunoscut, față de 
care se păstrează mereu o distanță paro
dică : „Erai marea, eram pescărușul / Plu
tind deasupra-ți beat de cer, / Erai visa
rea, eram acțiunea, / Eram elementele. 
/ Ai rămas marea. / Am rămas pescărușul 
/ Răsfrînt în oglinzile tale, / Sus, pe 
catarg / Străbătînd necuprinsele-ți ape. 
/ Spre larg". Expresia directă, simplă, 
muzicală favorizează nucleul nostal
gic al sensibilități poetului, descriin- 
du-1 cu fidelitate, masca de adolescent sau 
aceea de contemplator naturist avînd un 
rol de sugestie. Sub un regim liric calm, 
recunoscut ca atare și numit în aceiași 
termeni ce evocă erosul și natura („Eu 
sînt un ulm cu frunza în vînt împrăștiată 
/ în anotimpuri albe pierdute pe pămînt, 
/ Străbate-ncet prin mine chemarea-ntîr- 
ziată / Și mă despică-n floare topin- 
du-mă-n cuvint"). Valentin Tudor ar tre
bui, poate, spre a-și evidenția personali
tatea poetică, să încerce o restructurare a 
expresiei în sensul unor acumulări de 
nuanțe care să conducă la saltul tensiunii 
lirice a poemelor.

Laurențiu Ulici

• l.XII 1911 — s-a născut Ieronim 
Șerbu (m. 1972)
• 1. XII.1918 — s-a născut Ludmila 

Ghițescu
• 1.XII.1932 — s-a născut Ion

Șeitan
• 1.XII.1934 — s-a născut Florența 

Albu
• l.XII. 1934 — s-a născut Platon 

Pardău
• 2.XII.1890 — s-a născut Molter 

Kâroly
• 2.XII.1912 — s-a născut Gheorghe 

Chivu
• 2. XII. 1942 — a murit Artur

Enășescu (n. 1889)
• 2. XII. 1935 — 

Labiș (m. 1956)
s-a. născut Nicolae

• 3.XII.1929 — 
Alexandru

s-a născut Dumitru

• 3.XII.1948 — s-a născut Mara
Nicoară
• 3.XII.1976 — a murit Constantin

Goran (n. 1902)
• 4.XII.1883 — s-a născut N. Car-

tojan (m. 1944)
• 4. XII. 1883 — 

Laszld (m. 1964)
s-a născut Tompa

• 4.XII.1895 — 
Dessila (m. 1976)

s-a născut Octav

• 4.XII.1898 — 
Axente (m. 1969)

s-a născut Mihail

• 4.XH.1913 — s-a născut Vlalcu
Bârna
• 4.XII.1921 — 

Amzulescu
s-a născut Alex. I.

• 5. XII. 1859 s-a născut N.
Petrașcu (m. 1944)
• 5.XII.1882 — s-a născut Natalia 

Negru (m 1962)
• 5.XII. 1907 — s-a născut Lotte Berg 

(Lucia Bacinschi)
• 5.XII 1938 — s-a născut Paul

Drumaru
• 5. XII. 1974 — a murit Zaharia

Stancu (n. 1902) .
• 5. XII. 1975 — a murit Dinu Pillat 

(n. 1921)
• 6.XII.1897 — s-a născut Oskar 

Walter Cisek (m. 1966)
• 6.XII. 1910 — s-a născut Octavian 

Neamțu (m. 1976)
• 6.XII.1937 — s-a născut Mihai 

Drăgan
• 6.XII.1937 — s-a născut Nicolae 

Păduraru



PIESE ROMÂNEȘT
Turda 

„Cotele apelor 
Dunării"

Monica Mihâescu (Maria Sinești) și Gheorghe Stana (Gelu Ruscanu) in Jocul 
ielelor, pe scena Naționalului timișorean (regia — loan leremia)

AURELIU MANEA a realizat la 
Turda, în stagiunea 1971—1972, 
trei spectacole de referință : 
Roata în patru colțuri. Gaițele 

și Mașina de scris ; trei spectacole de 
referință pentru cariera sa, pentru re
gia tînără în general. Și iată că acum, 
în același teatru, stagiunea 1977—1978 
începe, și nu accidental, cu un specta
col regizat de Aureliu Manea : Cotele 
apelor Dunării. Piesa e prezentată în 
premieră pe țară ; e, după Acești în
geri triști, a doua piesă din dramatur
gia contemporană românească pusă în 
scenă de Manea ; și e o lucrare inte
resantă ca premisă anecdotică. Fiindcă 
nu se poate zice că faptele de la care 
pleacă autorul, Valentin Munteanu, nu 
sînt în sine dramatice. Din contră, ele 
sînt pline de substanță. Inginerul Pro 
met e surprins de o surpare în galeria 
unei mine. Aceasta însă nu într-o zi 
de lucru obișnuită, ci duminica, atunci 
cînd, normal, mina trebuia să fie în
chisă. Prezența sa aici e oarecum clan
destină. El coboară' în subteran în tim
pul lui liber, cu speranța că va des
coperi mult visatul filon de aur și va 
împiedica închiderea minei din cauza 
neproductivității. Tot ce se întîmplă 
deci în piesă e legat de operația de 
salvare a unui tovarăș de munca.

Ca valoare literară, din păcate, Co
tele apelor Dunării depășește doar pe 
alocuri un reportaj radiofonic. Sensu
rile și fiorul dramatic se află în faptele 
relatate. Impresia e, de multe ori, că 
se trece pe lîngă un mare subiect, câ 
o idee de zile mari nu e adîncită, că 
autorul nu transfigurează. Artificiul se 
simte îndeosebi la nivel de limbaj. Per
sonajele apar convenționale, schemati
ce, nu prin ceea ce gîndesc și săvîrșesc 
(subliniez : actele și gîndurile lor tul
bură și emoționează), nu prin atitudi
ne, ci prin cuvintele deseori exterioare, 
cu un aer festiv, pe care le rostesc, 

în partea întîi, acțiunea se prezintă 
prea fragmentată, unele situații par ex
pediate, comentariul în versuri, plasat 
între ele, nereușind totdeauna să le 
particularizeze. Moartea Directorului, 
din final, e într-o anume măsură com
plementară, dacă nu cumva și incredi- 

' bilă, încît riscă să eșueze într-o lovi
tură de teatru forțată, de substrat me
lodramatic.

Iată de ce consider mai mult decît 
merituoasă poziția de pe care Aureliu 
Manea abordează piesa lui Valentin 
Munteanu. Făcînd dintr-un personaj 
episodic (sensibil, cu ceva ireal în 
mișcare și privire, simțit de Stela Fur- 
covici), Sabina, un simbol grav, o me
taforă a speranței, regizorul „umple" 
spațiul dintre secvențe și vizual, con- 
trapune un subtext alegoric fondului 
muzical susținut cu har, nuanțat, de 
folkistul Mircea Bocoș. Uneori, Aureliu 
Manea inventează, în special între e- 
pisoadele textului, în prelungirea aces
tora, prin replică urmărind doar enun
țarea vorbită a unor întîmplări. Alte
ori, în partea a doua, mai ales, unde și 
materia dramatică e mai densă, echi
valențele simbolice sînt descoperite în 
chiar miezul întîmplărilor.

Deși regia nu a urmărit, se pare, 
performanțe în ceea ce privește inter
pretarea, stilul de joc e unitar, fără 
inadecvări. Stelian Stancu conturează 
în Director un personaj cu greutate, 
mișcat din Interior ; Traian Costea în » 
Promet e un personaj-voce, fără ex
cese verbale, însă, grav și lucid dimen
sionat ; Nicolae Manolache e, în Eu
gen, „negativul" ușor ilar, de o ironie 
subtil disimulată ; Nicolae Făgădaru 
dă un relief convingător Bătrînulul, în 
linii apăsat hașurate. Un efort mențio- 
nabil depun și Eugenia Chioreanu-Jiga, 
George Bossun și Pulu Neagu. In sfîr- 
șit, o prezență activă pe scenă, deopo
trivă funcțională și metaforică, e de
corul semnat de Clara Racz Manea. Cu 
mijloace puține, dar rafinat stilizate, 
acesta se implică în însăși concepția re
gizorală, făcînd dovada unei vocații 
certe.

Ion Cocora

Iași și Timișoara
„Jocul ielelor"

MONTAREA unei lucrări de Camil 
Petrescu suscită oricînd interesul. 
Cu atît mal mult cu cit prilejul 
îngăduie o privire în paralel.

La Timișoara, reprezentația este con
cepută de loan leremia, regizor în plină 
afirmare, confirmînd talentul și seriozita
tea ce l-au impus. Pe scena Naționalului 
ieșean, montarea poartă semnătura tînăru- 
lui Tudor Florian.

„DRAMĂ a absolutului", „lucru contra
dictoriu", cum însuși autorul consideră, 
Jocul ielelor conține un evantai de vir
tualități scenice, dictate de densitatea 
problematicii și, firește, de cele cîteva 
pirghij fundamentale ale conflictului.

Astfel, fără a sacrifica vreuha din ideile 
de bază ale textului — dimpotrivă, cău- 
tîndu-le resorturile înțr-o consecventă și 
primordială incidență cu actualitatea — 
loan leremia își concepe spectacolul sub 
genericul : Destinul e politica. De aici, 
severa înlănțuire a ipostazelor dramatice, 
toate orientate spre configurarea profi
lurilor morale ale oamenilor in politică.

Discernămîntul filosofic și practicist se 
asociază cu aluviunea politică, de regulă 
conjuncturistă, contribuind fiecare in par
te, și toate la un loc, la „ghilotinarea" 
ziaristului necompatibil. Reprezentația 
compune mai ales portretul moral al per
sonajului central, pentru care politica de
vine destinul însuși. înainte de a realiza 
aceasta, lui Gelu Ruscanu i se înfățișează 
compromisuri, amenințate, altfel, să ră- 
mînă în umbra propriei conștiințe, debu- 
solată sub imperiul unei utopii.

Scenariul elimină tot ce contravine de
mersului inchizitorial. Sensul evoluției e 
centripet. Eroul principal nu adumbrește 
siluetele celorlalți. Sentimentalitatea, a- 
fecțiunea facilă e străină cunoașterii de 
sine. Cerebralitatea, luciditatea, coerența 
impun densitate. Tocmai de aceea, cre
dem, autorul mizanscenei a introdus — 
sugestie brechtiană, in prelungirea ambi
anței exterioare, vodâvilistice a piesei — 
un număr oarecare de cabaret, care să 
învioreze spectacolul. Păcat doar că pro
ducerea artiștilor de music-hall e lipsită 
de inventivitate. Aceasta, fie și admițînd 
că platitudinea lor a fost intenționată.

De reținut, de asemenea, că relațiile 
principale (Gelu-Praida, Gelu-Maria, Ma- 
ria-Sinești) se întemeiază pe reliefarea 
umanității personajelor.

Tudor Florian caută (în spectacolul ie- 
șan) resorturile umanitare ale conflictu
lui interior, in magnetismul căruia se 
zbate Gelu Ruscanu. Scenariul luminează 
episodul de la pușcărie, emoționant, de 
altfel, unde umanitatea cauzei imediate 
mișcă sufletul spectatorului, tulburîndu-l 
chiar și pe inflexibilul director al „Drep
tății sociale". Se dă amploare sinuciderii 
în masă a familiei de la mansarda clă
dirii ce adăpostea redacția. Aceste contin
gențe cu realități mizere și inumane con- 

trapunctează, impulsionează și irigă stra
turile rarefiate ale dezbaterii, așezînd 
spectacolul intr-o relație directă și con
cretă cu lumea asupriților. Finalul tocmai 
aceasta își propune să acuze — divorțul 
dintre idealul abstract (ce duce la însingu
rare, la ruperea de cauza concretă) și ser
virea intereselor imediate care, prin tra
gismul situațiilor, reclamă soluții urgente. 
Mi se pare însă că astfel drama absolută 
a intelectualului Gelu Ruscanu e sacrifi
cată pe terenul mărunt practicist și sen
timentalizat al acțiunilor curente. Perso
najul pierde din nimbul său statuar, 
simbolic și din profunzime. Regretul pro
vine și din sacrificarea unor relații esen
țiale între personajele purtătoare de idei, 
menite de autor să îmbogățească drama, 
nu s-o bagatelizeze.

LA TIMIȘOARA, tipografia e plantată în 
scenă. (Autoarea decorului — Emilia Ji- 
vanov). Rotativa ocupă spațiul din cen
tru, înrămînd drama eroului, metaforă ce 
nu caracterul industrial al epocii noastre 
îl subliniază, cum crede de cuviință re
gizorul, cit relația directă dintre fapte și 
vorbe, dintre cuvintul scris și cuvintul

Radio 
Televiziune

Sub semnul unor 
sărbătorești evenimente
■ Sub semnul Confe

rinței Naționale a Parti
dului, Revista literar-ar- 
tistică TV a inițiat o bi
nevenită dezbatere pe 
marginea problemelor dra
maturgiei contemporane, 
dezbatere ce trebuie — 
cu necesitate — a fi con
tinuată în cadrul acele
iași emisiuni sau a unei 
emisiuni „de profil", pe 
care micul ecran întîr- 
zie încă a o inaugura, 
în continuare, televiziu
nea a făcut o incitantă vi
zită la Teatrul Național 
din București, în foaiere
le căruia și-au dat întîl- 
nire mulți dintre cei mai 
cunoscuți artiști plastici, 
creatori ai unor valoroase 
tapiserii și statui, artiști 
ce au reușit să transfor
me interiorul teatrului 
intr-un adevărat muzeu. 
O inițiativă cu puternice 
ecouri în inima tuturor a 
prins, deci, viață și tre
cerea timpului îi va certi
fica, fără îndoială, pro
funda ei semnificație. La

radio, Revista literară a 
difuzat, pe lîngă lecturi 
de versuri sau comentarii 
critice, o sugestivă măr
turisire literară a lui Dinu 
Săraru, care-șl recunoaș
te ca leit-motiv ideal al 
propriei biografii, ca și al 
biografiei operei sale, 
prototipul activistului de 
partid, personaj central 
în romanele scrise pînă 
acum : Niște țărani și 
Clipa.

■ La rubrica Viața în 
lumina normelor eticii și 
echității socialiste, tele
viziunea a transmis nu 
demult un remarcabil do
cumentar (de Ștefan Di- 
mitriu) intitulat Echipa 
de aur. Este „istoria" pal
pitantă a unei importante 
invenții românești dar, 
mai ales, este emoționan
ta „istorie" a unor oa
meni, echipa de aur de la 
Trustul de construcții șl 
instalații petroliere Plo
iești, pentru care zilele șt 
nopțile ultimilor ani au

trăit. Dialogurile principale se desfășoară 
în fața imenselor șpalturi ca sub o co
loană a adevărului ce nu trebuie să ad
mită .compromisul. Moartea sinucigașă a 
lui Ruscanu (reușit moment cinematogra
fic, încetinit, construit asincronic. cu a- 
mînarea pocnetului de pistol) e preluată 
de trepidația mecanică, asurzitoare a v«l- 
țurilor. X

Tendința centrifugă, extensibilitatea 
dramei, a cerut la Iași un cadru amplu, 
ca un uriaș schelet metalic. Maniera con- 
structivistă impune, în scenografia Doinei 
Spițeru, prin intenția de a racorda drama 
la mediul ei citadin și cultural (din cînd 
în cînd răzbat în scenă ecouri de la 
spectacolul cu „Văduva veselă"). Decorul 
nu se arată, în felul acesta, străin de di
latarea ambientală a dramei.

MAI OMOGENA, înțelegînd mai bine ÎTT^ 
tențiile conceptuale ale spectacolului, nl 
s-a părut interpretarea timișoreană. Doi 
actori tineri, Monica Mihăescu (Maria Si
nești) — de o petulanță, vigoare, capaci
tate de angajament, inteligență și spon
taneitate remarcabile — și Gheorghe Sta
na (Gelu Ruscanu) — cu o frazare pre
cisă, cu o bună mască de introvertit, stîn- 
jenit, totuși, în mișcările sale — au ri
dicat spectacolul în sfera unui interes 
emoțional și ideatic de netăgăduită auten
ticitate. Ceea ce a reușit loan leremia 
— dincolo de modernitatea și actualita
tea propunerii sale spectaculare — ține 
de buna măsură a dispozitivelor relațio
nale. Un Praida (Eugen Moțățeanu) atent, 
uman, cald, înțelegător sau sever cu „ră
tăcirea" lui Ruscanu. Un Penciulescu jucat 
(de Daniel Petrescu) cu mobilitate, umor, 
inteligență, farmec și subtilitate a accen
telor. Cam grosier, și pozînd prea mult, 
Miron Șuvăgău (Șerban Saru-Sinești).

La Iași nu ne-au convins interpreții ro
lurilor principale. Sergiu Tudose (Gelu) 
e grăbit și exterior. Praida e absent, vu< 
nerabil, perorativ — așa cum il propune 
Florin Mircea. Un personaj interesant face 
aici Pulu Vasiliu (Kiriac), punînd bine 
accentul pe aerul prăpăstios, cazon și dog
matic al reprezentantului Internaționalei. 
Concepută altfel decît la Timișoara — de 
o discursivitate psihologizantă —, drama so
ților Sinești sugerează, în interpretarea 
Violetei Popescu și a experimentatului 
Teofil Vâlcu, rutina, plictisul modern, de
sigur în absența afecțiunii sincere.

Ion Lazâr

însemnat muncă încorda
tă, astfel incit visul co
muti să devină realitate. 
„Am avut șansa să-mi 
pot alcătui o echipă de 
aur", mărturisește, acum, 
cind inovația este verifi
cată de practică și breve
tată în cîteva țări ale 
lumii, inginerul Gh. Teo- 
dorescu. O echipă for
mată din oameni compe
tent!, cu înaltă conștiință 
profesională, pasionați și 
inventivi, coautori deci 
ai noului motor. Motorul? 
— surîde unul dintre ei. 
îl știm pe dinafară și fără 
lumină, mai ales că toa
te piesele sînt făcute tot 
de noi. Adică, sub condu
cerea lui Gh. Teodorescu, 
de inginerul Aurel Popa 
(„un om întreg, un om 
cu care poți discuta și cu 
care te poți contrazice"), 
Drăgușin Florea („orice 
lucrare, declară el repor
terului, caut să o trec 
prin mintea, prin inima 
mea. Eu mai am un obi
cei, că aduc la cunoștință 
tot ce observ, nu pot să 
las lucrurile la întîmpla- 
re“), Nicolae Cretișteanu 
(un om dîrz, iubitor de 
ordine și coerență), Tudor 
Dumitru („curajosul" e- 
chi'pei : în fața lucrurilor, 
spune el doar puțin emo
ționat de microfonul ofe
rit de reporter, am curaj 
și chiar dacă se greșește 
o iau de la capăt, nu a- 
bandonez niciodată), Nea
gu Robert („ne completăm 
unii pe alții, mărturisește 
el, și formăm un «angre
naj» complet. Și piesele 
de la motor pînă se ro
dează... Așa a fost și cu 
colectivul nostru. Acum 
știm cu toții cum e firea 
fiecăruia, ne înțelegem



„Iarba 
verde 
de
acasă"
UN film serios și delicat scris de 

Sorin Titel si regizat de Stere 
Gulea. O poveste care începe prin 
a ne mira. Iată un tînăr absolvent 

al universității fost student eminent, care 
refuză să devină asistent pe lingă un 
profesor de vază. De ce ? Foarte curios. 
Mai întîi pentru că această numire se da
tora „pilei" pe care o pusese fiica profe
sorului pe lingă taică-său. Desigur, el o 
iubea pe acea fată, dar nu admitea să 
facă astfel carieră. La această hotărâre, 
care ar putea părea destul de extrava
gantă, el mai adăuga una la fel. Renunță 
la orice carieră universitară și devine 
simplu învățător în satul lui. Desigur, cu 
toții avem nostalgia locurilor unde ne-am 
născut și am copilărit. Dar de dragul lor 
să renunți la orice ambiție profesională, 
asta pare cam mult.

De altfel, tot timpul, adică In toată 
prima jumătate a poveștii, purtarea lui 
ne nedumerește. Apoi, încet-încet, pri
cepem. Nu numai acel profesor îngîm- 
fat și cinic de la începutul poveștii, ci 
superficialitatea, arivismul, lichelismul, 
minciuna și neseriozitatea ii provocaseră 
un suprem dezgust Chestiunea cu inter
venția făcută de iubita lui fusese doar pre
textul final. Motivele erau mai vechi și 
mult mai multe. Motivul cel mare era că 
simțea o imensă poftă să facă un lucru 
serios, ceva adevărat ceva util. Iar cate
dra de clase primare la țară nu era, pen
tru eroul filmului, un post obscur, ci o 
treabă pasionantă, minunată, fecundă, 
vastă, Întinsă pe sute de vieți de copii, de 
elevi, care vor păstra pînă la moarte în 
mintea lor recunoștință pentru acela care 
le dăduse așa de des suprema voluptate 
de a pricepe, de a se simți deștepți. Ase
menea dascăli devin, sint mai vedete de
cît toate stelele Hollywood-ului. Minus 
deșertăciunea orgoliului. Si plus căldura 
gratitudinii. în satul acela, directorul șco
lii (pateticul, sobrul actor Mihai Pălă- 
descu) era tocmai un asemenea apostol 
plin de dulceață si eleganță morală. Tînă- 
rul nostru, pentru că știa că asemenea 
nobile exemplare de umanitate există, își 
dă seama că meseriile nu sînt egale, ci 
tocmai acele considerate modeste și 
obscure, tocmai ele sînt uneori mai glo
rioase. Acum înțelegem și noi. La el fu
sese nu renunțarea, ci ambiția de o mai 
înaltă calitate.

înțelegem și răceala lui față de acea 
foarte universitară domnișoară. înțelegem 
asta. în mod cinematografic, din trei o- 
blecte. Fata venise în sat cu mașina ei 
personală. în fiecare mînă avea un ca
dou, ca musafirul care vrea să fie ama-

larba verde de acasă, un film scris de Sorin Titel și regizat de Stere Gulea 
(in imagine, actorii Diana Lupescu și Florin Zamfirescu)

bil : un tranzistor ultim model și un ter
mos. Fata venise „în vizită". Nu ca o iu
bită adevărată și disperată, rupînd cu 
viața ei de acasă, părăsind totul ca să 
unească aventura ei cu aventura lui ; ca 
să comunieze în aceeași pasionantă deci
zie, așa cum cere adevărata dragoste. Ea 
— cum am mai spus, venise în vizită, vi
zită de recunoaștere, anchetă în calitate 
de persoană refuzată, doritoare să se 
auto-convingă că tot mai are influență a- 
supra lui. Venise acolo nu din dragoste, ci 
ca să șteargă vexanta Impresie că fusese 
dată la o parte. Cind îl întreabă : „Nu mă 
mai iubești ?“, el nu răspunde nici da nici 
nu. Replica ltd e mult mai gravă, li spune 
,Jar le amesteci Asta îl nemulțumea : 
confuzia pe care acea fată o făcea între 
iubire și cochetărie ; confuzia, pe care 
atiția oameni o fac necontenit, între sen
timente și interese, între lucrurile nese
rioase și cele cu adevărat grave. El nu 
venise la tară minat numai de dorul sa
tului natal, d din nevoia de a se muta 
intr-un mediu mai puțin poluat de forfo- 
teală, gălăgie, repezeală și singurătate ; o 
singurătate in mai multi. E mult mai 
mult și mult mai grav decît un simplu 
„dor de acasă*.  Mai ales că si acolo. în 
sat, avea să găsească intrigi, înșelătorie. 
Multe întâmplări îl intrigă, îl nemulțu
mesc. Multe, dar nu ca la oraș. Ca dovadă 
că simpla lui intervenție, cu cîteva fra
ze, la ședința unde se uneltise torpilarea 
acelui admirabil director al școlii pentru 
ca în locul lui să fie pus un tînăr „cu 
pile*  (Ion Caramitru) — așadar simplă 
intervenție a lui. cel mai tînăr din profe
sori, — zădărnicise o nedreptate. Rămas 
singur, pe stradă, cu bătrînul profesor, a- 
cesta îi spune o vorbă mare. O vorbă care 
mi-a adus aminte de o definiție pe care 
o dădeam eu patriotismtfiui. Este — zi
ceam eu — sentimentul de mîndrie că un 
lucru foarte frumos s-a putut întîmpla în 
țara ta. Replica rostită de actorul Mihai 
Pălădescu e totodată mai largă și mai 
circumscrisă. „Trista intîmplare (spunea 
el) a fost și o mare bucurie, aceea de a 
vedea că lucruri frumoase, generoase, cum 

a fost fapta ta, s-au putut petrece aci". 
Da. Aci, adică în satul ăsta ; in tara asta ; 
în lumea noastră. Refugiul în puritatea 
satului, a școlii, a minunatei lumi a co
piilor — a fost primul pas al eroului nos
tru : el trebuia să înceapă cu un început, 
și va continua cu acea virtute ilustrată de 
Don Quijote : imunitatea la descurajare.

De-a lungul acestei drame interioare a 
tînărului nostru (admirabil zugrăvită de 
Florin Zamfirescu) apar felurite persona
je, unele de o mindră înțelepciune, unele 
canalii iscusite, altele secături inconsis
tente, alții mișei din inerție, alții simpli 
oameni de treabă, omenire amestecată, 
dar supusă în general atmosferei curate, 
firești a satului românesc.

ACTORI de prima mînă lucrează la 
această gravă și delicată poveste : 
Octavian Cotescu. Vasile Nițules- 
cu. Ion Caramitru, Paul Lavric, 

Ernest Maftei, Dorel Vișan, Rodica Man- 
dache, Diana Lupescu, Dana Dogaru. Iar 
personajul feminin principal este o elevă 
de liceu (din clasa ultimă) : Mariana Ca- 
banov. Este și ea profesoară acolo, în sat. 
Pe ea o va iubi revoltatul nostru erou. O 
va iubi din prima clipă. O va recunoaște 
imediat. Fără vorbe. Nu știu dacă ea 
spune mai mult de șase fraze. Dar surîsul 
ei spune tot. Trebuie de asemenea să men
ționez frumusețea imaginii, datorată lui 
Valentin Ducaru. Cît despre muzică (Radu 
Șerban) ea este mai degrabă o muzică... 
muzicală decît una funcțională ! Știți ce e 
muzica „funcțională" : o „savantă" alianță 
de hîrîit de fierăstrău, muget de vacă, 
scîrțiit de frîne, chițăit de ușă neunsă, 
ciocnire de trenuri, dărîmare de case, și 
cîine flămînd urlînd la lună... Am auzit 
pe cineva spunind că numeroși copii joacă 
nenatural. Nu-i așa. Copiii, aici, sau fă
cuseră o prostie, sau încercau să fie 
obraznici. în ambele cazuri, fistîceală, 
stîngăcie în limbaj. Naturalețe de gradul 
doi.

D. I. Suchianu

Sub streașină lumii
• ,ciclul >,Peter O’Toole" care rulea- 

za la Cinematecă am revăzut debutul co
medianului englez într-un rol obscur din 
turnul Umbre albe. Un film care putea să 
existe sau să nu existe din punctul său 
de vedere, care n-a fost marcat de jocul 
sau Șl care nu i-a solicitat în nici un fel 
personalitatea. Dar un film care a fost 
debutul pe peliculă al interpretului de 
teatru de la Old Vic și care U va însoți 
ca atare de-a lungul întregii cariere _
reper de jos al oricărui progres ulterior.

Umbre albe (1959, regia Nicholas Ray și 
Baccio Bondini) ne-a apărut azi, în 1977, 
ca și ieri, în anul premierei : o comedie 
umanistă, mergind pînă la limita gravită
ții, dar fără a o atinge vreodată. Viața 
eschimoșilor, acești „sălbatici inocenți", 
văzuți la ei acasă, într-o țară mărginită 
mai puțin de granițe și mai mult de albul 
orbitor al zăpezii, este un subiect patetic 
și incitant, cel puțin prin faptul că la în
ceputurile filmului oferise materia unei 
capodopere, — Nanuk al lui Flaherty. în 
aceste nemărginiri, unde omul este sub 
imediata apăsare a cerului, se produc 
experiențe existențiale de concentrație a- 
proape teoretică. Izolată de civilizație, 
ființa umană acționează în cea mai pură 
ipostază a sa. Legile societății nu o ating, 
ea își are legile sale proprii, distilate din 
contactul dintotdeauna cu natura. Ab
stracțiunile nu influențează gindirea, in
dividul judecă totul prin prisma acelei 
echități concrete de care se servește însăși 
firea.

Candizi și inocenți, rugîndu-se vîntulul 
și zăpezii, temîndu-se doar de duhurile 
răzbunării, manifestîndu-și cinstea pnn 
ris și omenia prin dărnicie totală, eschi
moșii al căror protagonist este Anthony 
Quinn dau o replică bizară albilor, repre- 
zentați de personajul lui Peter O’Toole. 
Legile celor două lumi se ciocnesc nepo
trivit între ele. Firescul uneia pare barbar 
celeilalte, după cum obiceiul înrădăcinat 
se transformă, văzut dinafară. în ciudă
țenie. Filmul nu clasifică, nu-și arată 
preferințele, nu condamnă și nu apără ; 
eschimosul șl albul sînt doar cifre neutre, 
pe care istoria le trece prin ordinatoarele 
ei exacte, dar insensibile. Și, pentru că 
tragismul acestei incomunicabilități ar fi 
prea mare, realizatorii au ales calea co
mediei. O comedie de moravuri, dar nu 
de moravuri ușoare, ci de moravuri cos
mice, pentru că întîlnirea lor se produce 
sub streașină întregii lumi.

Romulus Rusan

fără vorbe multe"). Și 
iată, după ani de calcule, 
încercări, nereușite și 
speranțe, într-o zi de 
mai, pe la orele 14,30, 
motorul conceput după o 
idee nouă, revoluțio
nară, a pornit. în ochii 
celor de față străluceau 
lacrimi. Dar fețele le 

‘ erau înflorite de zîmbet.
j Echipa de aur învinsese

și cuvintele pline de tîlc 
ale unuia dintre compo
nență ei își dovediseră 
deplina lor valabilitate : 
dacă porți capul pe 
umeri, e bine să-l folo
sești la ceva. între docu
mentarele pe aceeași 
temă, Echipa de aur s-a 
distins prin sinceritatea, 
prospețimea tonului. Cu
vintele au sunat firesc, 
aparatul de filmat a fost 
preocupat să traseze con
vingătoare portrete. Am 
avut, astfel, bucuria de a 
putea cunoaște pe cîțiva 
dintre cei mai re
prezentativi contempo
rani, „eroi" ai timpului 
nostru.

*— ■ Ultima Fonotecă de
aur (de Iulius Țundrea) 
s-a situat din nou prin
tre emisiunile literare de 
excepție. Prefațată de poe
tul Al. Philippide, ea a 
difuzat unele înregistrări 
de excepțional interes : 
Lucian Blaga, George 
Bacovia, Octavian Goga, 
Ion Minulescu, Otilia Ca- 
zimir citind din propria 
lor operă, iar glasurile 
acestor mari poeți au 
transformat audiția, după 
remarca lui Cicerone 
Theodorescu, „într-o îm
prejurare solemnă și fe
ricită". Prin sumarele 
«ale săptămînale, Fono

teca de aur aduce servi
cii de prim ordin culturii 
noastre și, oricînd, ea ar 
putea deveni punctul de 
plecare pentru acel Mu
zeu al cuvintului, pe care 
România — asemenea al
tor țări — îl poate orga
niza, muzeu care să 
poată dispune și de posi
bilitatea editării de pu
blicații și mape discogra- 
fice la îndemîna publicu
lui de toate vîrstele.

■ în ciclul Ecouri la 
Festivalul național „Cin- 
tarea României", teatrul 
radiofonic a difuzat mon
tajul Independenți și 
demni și suverani de 
Virgil Cosma și Iuliu Bo- 
jan, în interpretarea unui 
colectiv de artiști ama
tori de la Trustul de con
strucții Oradea, montaj 
valorificînd un crez ma
jor al spiritualității ro
mânești, astăzi de lumi
noasă actualitate.

■ Un eveniment al pro
gramului literar t.v. a 
fost Inima noastră le-a 
născut, versuri de Nichita 
Stănescu în interpretarea 
actriței Olga Bucătaru. 
exemplară vizualizare a 
unui dens univers poetic, 
spectacol cizelat cu finețe, 
prelungind infinit rotitoa
re metafore, ieșindu-le în 
întîmpinare, luminîndu-le. 
Regizoarea Letiția Popa 
a reușit cu acest prilej 
încă o creație de care 
poate fi mindră și pentru 
care merită recunoștință 
și felicitări.

Ioana Mălin

SECVENȚA
• Cineaști bulgari, cehoslovaci, 

cubanezi, din Republica Demo
crată Germană, mongoli, polonezi, 
sovietici și unguri sînt, în această 
săptămînă, oaspeții realizatorilor 
români de film ; întîlniri bucu- 
reștene, proiecții și cordiale dis
cuții profesionale, concepute ca 
elemente incitante ale unui fruc
tuos schimb de opinii, tind să 
dobîndească prețioasele caracte
ristici ale unei adevărate consfă
tuiri de lucru a slujitorilor marelui 
ecran.

O problemă concretă, interesantă 
și dificilă a artei-industrie, „de
butul și succesul debutanților", se 
află în centrul dezbaterilor. Va
loroasa experiență a diferitelor 
școli naționale, examenul aplicat 
al operelor tinerilor — tot mai pre- 
zenți, în ultima vreme, pe afișele 
de film, dar și în marile palma
resuri internaționale — favorizează 
apariția soluțiilor practice și dina
mizează, desigur, expunerile teo
retice. De-a lungul zilelor de dis
cuții se conturează idei, se creio
nează traiectorii ale colaborărilor 
cinematografice, se definește, încă 
o dată, filmul ca modernă posibili
tate de comunicare artistică, pre
cum și ca eficient mesager spiri
tual al epocii contemporane.

în colocviile de ieri a fost pre
zentat calendarul viitoarelor ma
nifestări naționale și internațio
nale ale uniunilor de cineaști din 
țările participante la consfătuire ; 
o suită de Inițiative ce se doresc 
implicate în peisajul cultural al 
fiecărei țări, marchează pluriva
lenta perspectivelor și aspirațiilor 
creatorilor de film, apropierea di
versificată a cineaștilor de specta
torii lor, modalitățile de dezvol
tare originală a fiecărei cinema
tografii naționale.

L e.

Un Antonioni
• Sigur că nu eram în 

cea mai avantajoasă pos
tură (vinerea trecută) ur
mărind Doamna fără ca
melii. Fiindcă — mărturi
sesc cu umilință — acest 
film timpuriu (1953) al 
lui Antonioni nu-mi era 
cunoscut decît din auzite 
și citite, n-apucasem pînă 
în acea seară să-l pipăi 
cu privirea. Mă așezam 
în fața lui avînd în fața 
ochilor mintii Aventura, 
Noaptea, Eclipsa, Deșer
tul roșu, Blow up, Za- 
briskie Point, Profesiunea 
reporter. Ajunge ? Ajun
ge. Era ca și cum, după 
ce am citit Frații Kara
mazov, aș fi fost pus să 
răsfoiesc compunerile din 
liceu ale romancierului.

Ce-mi putea oare spu
ne despre Antonioni 
— mă întrebam — 
acest Doamna fără ca
melii, pomenit, din cîte 
am observat, doar atunci 
cînd vreo exegeză asu
pra creației regizorului 
se dorește exhaustivă sau 
avînd culoarea erudiției ? 
Scepticismul meu era des
tul de consistent, ideea 
că produsele relativ mi
nore, de început, ale unor 
mari autori (impuși ulte
rior ca atare) se cuvine 
să rămînă între coper- 
țile edițiilor de opere 
complete, la îndemîna 
specialistului scormonitor 
din motive profesionale, 
iar nu difuzate în tiraj 
de masă — Ideea aceasta 
îmi dădea tîrcoale, iri- 
tîndu-mă puțin. Surpriza 

(plăcută) a avut consis
tența scepticismului ini
țial : filmul rezistă (dacă 
ni se îngăduie să ne ex
primăm despre o operă 
de artă ca despre un bo
xer), ba chiar este cît se 
poate de interesant. 
Ochiul mefient încă din 
start descoperă că, da, 
povestea e cam subțire Și 
convențională, de serie;

că, da, bune părți din 
film sînt lucrate în — 
să-i zicem — dulcele stil 
clasic, noțiune care azi, 
asociată cu numele lui 
Antonioni, pare o blas
femie.

Dar descoperă în ace
lași timp, neașteptat aici, 
ireal parcă, montajul în 
cadru, divinul montaj în 

cadru, pîinea albă și fru
moasă din care au mîn- 
cat atîtea condeie ce au 
scris despre Aventura și 
tot ce i-a urmat.

Descoperă încă de 
acum, din acest Doamna 
fără camelii, sunetul 
straniu născut din întîl
nirea lui Antonioni cu 
un personaj feminin, des
coperă încă de acum 
eeea ce abia începînd cu 
Aventura se va vedea în 
tot misterul său, anume 
că acest bărbat știe totul 
și ceva în plus despre 
psihologia feminină (poa
te fiindcă — zice el — a 
copilărit într-un mediu 
de femei).

Mai descoperă apoi, 
tot aici, acea alchimie 
prin care simpla plim
bare a unei femei pe 
o stradă (gloria de mal 
tîrziu a Nopții) sau o 
banală stradă pustie 
(triumful viitoarei Eclipsa) 
devin, filmate de Anto
nioni. expresia cinema
tografică a unei stări in
terioare.

Si — ciudat lucru — 
mai descoperă un Anto
nioni sarcastic, amuzîn- 
du-se nebun (prima și 
ultima oară! pe seama 
cinematografului, a tot 
ceea ce se poate întîmpla 
cuiva care face un film. 
Episod misterios din via
ța unui om pentru care, 
totuși, filmul este realita
tea cea mai substanțială. 
Restul e ficțiune.

Aurel Bâdescu
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Lirică negro-africană

„O șoaptă care cheamă vîntul“
rifti N introducerea la „Antologia ne- 
I gvo-africană" — panoramă critică 
| a prozei, poeziei și dramaturgiei 

negre din secolul XX — colecția 
„Marabout Universite" — 1967, Lilyan 
Kesțelot circumscrie noțiunea de litera
tură negro-africană celei de literatură 
neagră, pentru a sublinia cu tărie izvoarele 
dintotdeauna ale acestei literaturi — orale 
sau scrise —, forța și vitalitatea unifica
toare ale artei negre. „Noi considerăm, 
așadar literatura negro-africană ca mani
festare și parte integrantă a civilizației 
africane. Și chiar cînd ea se produce 
într-un mediu cultural diferit : anglo-sa- 
xon în Statele Unite, iberic în Cuba și 
Brazilia etc., ea merită încă a fi atașată 
culturii africane. întrucît acest metissage 
păstrează trăsăturile Africii originare-1. 
Aerul literaturii negro-africane acoperă, 
deci, nu numai Africa de la sud de Sahara 
(fiindcă cea de nord aparține cultural vor
bind. lumii arabe), ci toate colțurile pă- 
mîntului unde se găsesc comunități ale 
negrilor, ca urmare al bunului plac al is
toriei care a smuls pămîntului african 
peste o sută de milioane de oameni, tran- 
sportîndu-i peste ocean ca sclavi pe întin
sele plantații ale albilor. Așa se face că, 
din sudul Statelor Unite, din Insulele An- 
tile, din Cuba și Haiti, din Guyana și 
Brazilia țîșnesc azi tumultuos vocile negre 
care înapoiază Africii datoria lor de cul
tură : cîntece. dansuri, măști, poeme, piese 
de teatru, romane etc. In orice țară și 
grai ar înflori, aceste opere marcate de 
geniul bătrânului continent demonstrează 
profunzimea rădăcinilor ancestrale ca și 
vigoarea noilor culturi. Langston Hughes 
și Nicolas Guillen, Jean-Francois Brierre 
și Jacques Roumain, Aime Cesaire și L6on 
Gontran Damas, Guy Tirolien și Paul Ni
ger, iată personalități de primă mărime 
ale liricii negre mondiale, care, prin ori
gine. tradiție culturală și spiritul operei 
lor. se reclamă și sînt. totodată, voci ale 
neuitatei lor mame. Africa, așa cum sună 
în versurile lui Cuntee Cullen din poemul 
„Moștenire" : „Africa, ce-l. oare, pentru 
mine ? / Pentru mine, pe care trei secole 
mă separă r De locurile adorate de stră
moși, / Dumbrăvi cu ierburi nalte, păduri 
de scorțișoară, / O, Africă a sufletului 
meu".

Dacă nostalgia, durerea și revolta dau 
tonul poemelor celor surghiuniți, chinuiți 
și uciși în cîmpiile de cafea, bumbac si 
trestie de zahăr, acolo. în lumea nouă, cu 
atît mai dramatice, răscolitoare și de neo
prit vor fi cîntecele celor rămași lingă 
răsuflarea întinsului continent negru, sub 
împilarea și cnutul de foc și sînge al co
lonialiștilor europeni. O șoaptă care chemă 
vîntul — antologie de lirică negro-afri
cană, apărută la Editura Univerș într-o 
deosebită prezentare grafică, constituie 
pentru cititorul român un amplu și edifi
cator document artistic — de ce nu și so- 
cial-istoric ? — privind viața de robi a 
negrilor africani, privațiunile de tot felul 
Ia care au fost supuși, ignoranta în care 
au fost ținuți secole de-a rîndul, mizeria 
care i-a decimat, și mai presus visul de 
libertate și lupta împotriva cătușelor albe. 
Si totuși 1 Chiar și în această stare de 
înapoiere, de cruntă asuprire și exploa
tare. popoarele africane și-au creat o cul
tură. o cultură a durerii și disperării, a 
dîrzeniei și speranței, a urii și a dragostei, 
o cultură a sîngelui și sufletului african. 
Parcurgind paginile acestei remarcabile 
antologii poetice îți dai seama de formi
dabila unitate de simțire și expresie a 
creației popoarelor negre, ca urmare a 
acelorași condiții de viață întunecată, de 
luptă îndîrjită pentru libertate și inde
pendență.

Literatura africană, poezia, în speță cea 
scrisă, este de dată relativ recentă (cea 

negro-americană începînd în primii ani ai 
secolului nostru și afirmîndu-se ca o ade
vărată renaștere a culturii negre între 
1918 și 1928). începuturile sale fiind le
gate de apariția în 1932, la Paris, a re
vistei „Legitime defense". Valoarea acestei 
poezii, care are adinei rădăcini în cultura 
orală africană, inspirîndu-se din inesti
mabila comoară a miturilor populare care 
vehiculează istorii, genealogii, tradiții, in
spirîndu-se din ritualurile religioase și 
familiale. însușindu-și ritmul cintecelor, al 
tam-tam-urilor și dansurilor, valoarea a- 
cestei poezii nu mai trebuie demonstrată. 
Poeți de talia lui Leopold Sedar Senghor 
și Birago Diop — Senegal. Jacques Ra- 
bemananjara și Flavien Ranaivo — Ma
dagascar. Antonio Agostino Neto — An
gola. John Pepper Clarek și Chinua 
Achebe — Nigeria, Jonathan Kariara si 
K.A. Kassam — Kenya. Michael Dei Anang 
și Albert W. Kayper-Mensah — Ghana, 
Tchiceaya U’tamsi — Congo. Okot p’Bitek 
— Uganda, Ismail Choonara — Africa de 
Sud, toți aceștia și mulți alții au trecut de 
mult în antologii și culegeri individuale, 
circulînd în multe limbi ale pămîntului.

Revenind la afirmația că literatura este 
înainte de toate manifestarea unei cul
turi, a unei civilizații, putem vorbi des
pre aceasta, în cazul poeziei negro-afri
cane, abia în momentul în care cărțile 
scrise de negri exprimau propria lor cul
tură. Aceasta s-a făcut, desigur, la fla
căra trezirii conștiinței lor sociale, națio
nale și politice, și explică, în același timp, 
tonul de cele mai multe ori agresiv, di- 
namitant al poemelor și predilecția pentru 
oglindirea în aceste creații a suferințelor 
de veacuri, uriașa revoltă pe care o pre
gătesc, precum și viziunea unei lumi vii
toare de libertate și dreptate, din care 
rasismul va fi izgonit, ca și exploatarea 
omului de către om și, în sCrșit. întoar
cerea către izvoarele culturale, veșnic dă
tătoare de viață ale Mamei — Africa. 
Fie că-i scrisă în franceză ori engleză. în

Mască africană cu motiv zoomorf

spaniolă sau portugheză, literatura negro- 
africană, poezia în special, exprimă, așa 
cum observa Sartre, „strigătul omului in
sultat, înrobit, care se ridică înălțînd la lu
mină cuvîntul negru, cuvînt ce de atîtea 
ori i-a fost aruncat ca o piatră, și se re
vendică în toată mîndria sa, drept om de 
culoare în fața omului alb". Poezia din 
antologia O șoaptă care cheamă vîntul 
poartă, aproape întru totul, însemnele 
acestei lupte : Senghor. Birago Diop, A- 
gostino Neto, U’tamsi, Dei Anang, Rabe- 
mananjara, Chinua Achebe, Okot p’Bitek, 
Denis Brutus și alții reușesc mari creații 
poetice atît pentru că ele sînt expresia 
unei indite conștiințe social-politice, a 
luptei pentru eliberarea omului negru, cît 
și pentru că această poezie își trage seva 
puternică din inepuizabilele surse ale 
străvechii și nealteratei culturi africane, 
în acest sens, mișcarea „La Negritude" 
(constituită în jurul revistei „L’Etudiant 
noir" în 1939, la Paris, de către Cesaire, 
Damas și Senghor) a jucat un rol deosebit 
atît în afirmarea noii culturi negre, cît și 
în ceea ce privește unitatea ideologică șl 
de luptă pentru eliberarea șl emanciparea 
statelor africane. Mișcarea „La Negritude" 
a dat un caracter militant artei și poeziei 
negre și s-a păstrat puternică pînă în ju
rul anilor 1960—1965, adică în perioada 
marilor lupte pentru abolirea colonialis
mului și afirmarea statelor naționale afri
cane suverane..........Oricît de îmbietoare
frumuseți / ar bîntul prin înălțimi / pi
ciorul trebuie s-atingă din nou glia / ne
secatul izvor de ocrotire și vigoare. / Ia 
seama, deci, fiu al mamei mele, / să nu 
ajungi dansator dezmoștenit în toiul dan
sului / cu un picior ciuntit...", exclamă 
metaforic nigerianul Chinua Achebe, iar 
senegalezul Birago Diop spune despre le
gătura amintită dintre generații : „Cei 
ce-au murit, nu pleacă niciodată : / ei 
sunt in umbră și-n penumbră, și-n lu
mină. / Morții nu pleacă sub pămint : / 
ei sunt în freamătul de arbori. / Ei sunt 

în apa care curge [...] Ei sunt tăciunele 
ce se aprinde-n vatră [...] în ierburile care 
plîng...“.

în ultimii zece-cincisprezece ani poezia 
africană a dobîndit alt spirit, ca urmare a 
libertății care guvernează aproape, inte
gral pămîntul Africii ; cîntecelor de jertfă, 
de luptă și izbîndă Ii s-au adăugat cele 
social-filosofice și mai ales de dragoste. 
Popoarele negre care, așa cum nota Fro
benius, „au fost colonizate pînă în măduva 
oaselor", se debarasează încet-încet de 
obsesia rasismului ; generațiile tinere ie 
poeți vin cu un suflu nou. proaspăt, nuan
țat de culorile vieții. „Mîngîierea buze
lor / neagră îți era ca noaptea. / Din tu
multul nostru adînc / presărat cu-ascunse 
raze / negrele, șoaptele tale, / se-mple- 
teau șoaptelor negre — / flăcări negre, 
aprinse flăcări, / mistuindu-mi trupul, 
negru", spune ghanezul Albert W. Kay
per-Mensah, iar K.A. Kassam din Kenya 
replică : ,,Ciudată-i șoapta asta care
cheamă vîntul / și-ncuie inima, răscolește 
sufletul / și gîtul îl sugrumă în tăcere ! ' 
Păgînă naștere e setea de tinerețe / ce 
iscă-n suflet noi speranțe / dar și un stra
niu dor de moarte".

O șoaptă care cheamă vîntul, prima an
tologie de lirică negro-africană în limba 
română este o reușită de toată lauda. Cu- 
prinzînd nume de mare prestigiu inter
național despre care s-au pronunțat cu 
entuziasm voci autorizate ale intelectuali
tății secolului nostru (Andre Breton, Mi
chel Leiris, Sartre, Armand Guibert. Ge
orges Balandier, Claude Vautier, Roger 
Bastide, Jean Wagner, Janheinz Jahn), 
antologia cuprinde totodată și alte nume, 
care vin să împlinească generos peisajul 
liricii din Africa secolului nostru. Autorii 
antologiei, Sînziana Colfescu-Dragoș și 
Gheorghe Dragoș — al doilea semnînd și o 
pertinentă notă asupra ediției — au selectat, 
în cunoștință de cauză, cele mai repre
zentative titluri din opera poeților antolo- 
gați, dîndu-ne din franceză, engleză șl 
spaniolă fericite echivalențe în limba ro
mână. Aici trebuie amintit faptul că scrii
torii din Africa, deși aparțin unei limbi 
naționale — malgașă, arabă, wolof. ban- 
tou. peulă, bambara, baule, kirundi, lin
găi a etc., etc — fiecare și-a scris opera 
în limbi europene. Poezia modernă negro- 
africană, reprezentanții el își propun acum 
să scrie în limbile lor materne în care, 
firește, vor putea să redea cît mai adînc 
și mai complex sufletul, sentimentele și 
trăirile lor și ale respectivelor neamuri.

în schimbul de valori culturale, litera- 
— tura constituie unul din mijloacele de 

primă importanță, fiindcă prin ea se dă 
acces la înțelegerea reciprocă a ființei 
spirituale a popoarelor. Antologia O șoap
tă care cheamă vîntul răspunde acestui 
nobil scop, dînd posibilitatea cititorului 
român de a cunoaște o parte din bogăția 
culturii noi, de sine stătătoare, a popoare
lor negre, a căror libertate nu este numai 
cea politică, ci și cea a spiritului. în pre
fața acestei antologii, semnată de poetul, 
umanistul și omul politic Leopold Sddar 
Senghor, se spune, printre altele : „...poe
ziile cuprinse în Antologie exprimă rea
litățile africane, oglindesc idealurile afri
cane : lupta pentru independență, lupta 
contra imperialismului, cu mii de fețe, dar 
și iubirile și visurile africane : patria și 
pămîntul, femeia iubită, omul și moartea. 
Iată teme comune tuturor oamenilor încă 
de la apariția lui homo sapiens". Antolo
gia O șoaptă care cheamă vîntul se înscrie 
pe linia de succes a politicii culturale româ
nești, privind schimbul de valori spiritua
le, poezia africană fiind o certitudine ar
tistică a secolului nostru.

Radu Cârneci

Langstone Hughes 
(S.U.A.)

Pămîntul nostru
Ne-ar trebui un pămînt de soare
De soare strălucitor
Un pămînt de ape miresmate
In care apusul
Să fie ca o basma ușoară
Din mătasă roș-aurie,
Și nu acest pămînt unde viața-i rece, rece,

Ne-ar trebui un pămînt impinzit de copaci
De cbpaci inalți și stufoși
Cu crengile încărcate de papagali guralivi 
Fremătători ca lumina,
Și nu acest pămint unde păsările sunt trist-cenușii.

Ah, ne-ar trebui un pămint de bucurie
De dragoste și bucurie, de cîntece și vinuri
Și nu acest pămint unde bucuria este ca un păcat. 
Oh, să fugim scumpă prietenă, să fugim, 
Iubita mea să fugim, să fugim de-aici !...

Nicolas Guillen
(Cuba)

Cîntec la uciderea șarpelui
Mayombe — bombe — mayombe 1
Mayombe — bombe — mayombe I
Mayombe — bombe — mayombe I

Șarpele are ochii de sticlă ;
șarpele vine și încolăcește trunchiul arborelui 
cu ochii de sticlă se-ncolăcește pe brațul arborelui 
cu ochii de sticlă.
Șarpele se tirăște fără labe ; 
șarpele se ascunde in iarbă ; 
tirindu-se șarpele se ascunde in iarbă, 
tirindu-se fără de labe I

Mayombe — bombe — mayombe I 
Mayombe - bombe - mayombe I 
Mayombe — bombe — mayombe I

il izbește cu securea năpraznic, și moare : 
izbește-l încă I

Nu-I izbi cu piciorul, că te omoară,
Nu-I izbi cu piciorul că l-ai scăpat I

Sensemaya, iată, șarpele, 
sensemaya.

Șarpele mort nu mai poate mușca ; 
șarpele mort nu mai poate șuiera ; 
nu mai poate nici să alerge, 
să se-azvirle nu mai poate I
Șarpele mort nu mai poate vedea ; 
șarpele mort nu mai poate bea, 
nici respira,
nu te mai poate ințepa I

Mayombe - bombe - mayombe I
Sensemaya, iată șarpele...
Mayombe - bombe - mayombe I
Sensemaya, nu mai mișcă...

Mayombe — bombe — mayombe !
Sensemaya, iată șarpele..
Mayombe - bombe — mayombe I
Sensemaya, tu l-ai răpus I...

Leopold Sedar Senghor
(Senegal)

Descîntecul focului*)
Foc la care oamenii privesc in adînca noapte, 

in noaptea fără de margini.
Foc ce arzi dar nu încălzești, care strălucești 

dar nu arzi,
Foc ce zbori fără de corp, fără de inimă, 

care nu cunoști coliba nici vatra,
Foc transparent al palmelor, un om 

fără de teamă te invocă.
Foc al vrăjitorilor, cine ți-e tată, cine ți-e mamă ? 

Cine ți-a hrănit trupul ?
Ești tatăl tău, ești mama ta, tu treci

și nu lași urme
Pădurile seci nu te nasc, tu nu ai cenușă 

pentru fecioare, tu mori și nu mori incă, 
Rătăcitorul suflet se transformă în tine 

și nimeni nu-l știe
Foc al vrăjitorilor, Spirit al adincilor ape,

Spirit al văzduhului inalt,
Fulger sfredelitor, licurici care impinzești 

mlaștinile.
Pasăre fără de aripi, trup fără trup,
Spirit al forței focului,



Belgrad — „Orașul alb“
CĂLĂTORIM cu toate lecturile noastre, mai mult 

decît cu informațiile turistice, servite organizat 
și tehnic. Călătorim chiar cu amintirile. Intr-o 
teoretizare a călătoriilor ideale, Camil Petrescu 

vorbea de pregătirea în spirit a plecărilor pe meridiane 
diverse, , ințelegînd prin aceasta și documentarea turis
tică, dar ințelegînd mai ales literatura și arta unei zone 
continentale. Așa cum încerci să înțelegi Parisul citin- 
du-i istoria în compendii (francezii le fac extraordinarei), 
consultînd cantități industriale de material informativ, dar 
nu ajungi să-l înțelegi decît citindu-i pe Villon și pe 
Baudelaire sau vizitînd în tihnă Louvrul, tot așa nu poți 
cunoaște Belgradul numai din tomurile industriei turis
tice, ci ai nevoie de versurile tui Miodrag Pavlovic sau 
Vasko Popa și de Muzeul Național cu secțiile lui bogate 
și cu o reprezentativă secție de artă modernă.

Eu plecam spre Belgrad cu amintirea unei Iugoslavii 
mai vechi, rămasă din anii liceului meu, făcut la Turnu 
Severin (azi Drobeta-Tr. Severin), o Iugoslavie cu ser
bări folclorice tradiționale (ce nu se distanțau prea mult 
ca spațiu ortistic de zona Mehedinților), cu costume, 
aproape în aceleași linii și nuanțe ca la noi, cu lecturi 
din lovan Ducici sau Nușici și cu admirația absolută 
pentru acel mare sculptor de talie universală care era 
Ivan Mestrovic, căruia noi, elevii români ce vizitam Bel
gradul atunci, îi ziceam Maestrovici.

Belgradul e un oraș frumos, în toată puterea cuvîntu- 
lui. Chiar dacă Dalmația e declarată paradisul turistic 
iugosiov, chior dacă imaginile din Ohrida, Dubrovnik, 
Mostor, Pocitell, Piran, Bohinj (enumerarea nu respectă 
o ordine anume) sînt citate în toate pliantele sau albu
mele turistice, „Orașul alb" impune prin două coordo
nate ale culturii iugoslave : conservarea cu rigoare o 
tradiției (arhitectură, pictură veche religioasă, monu
mente, grafica de carte etc.) și modernismul dus pină 
Io limite. Alăturarea celor două poziții pare paradoxală, 
dar artiștii iugoslavi înțeleg arta lor numai prin această 
dualitate. In unele opere arta ultramodernistă se supra
pune pe liniile artei arhaice, locale, cum la noi liniile 
lui Brâncușî — ca gestică lineară — urmau mai mult con
tururile gurilor de peșteri sau siluetelor de porți din Ol
tenia decît orizonturile artei negroide sau ritmica poe
melor lui Milarepa.

Regăsesc, așa cum era și firesc, un oraș ce respiră un 
aer proaspăt, un oraș deschis, cu mult verde, cu alu
viuni murale în gri, cu armonii arhitecturale, cu un echi
libru exemplar al inovațiilor urbanistice. Profesorul meu 
de estetică, Tudor Vianu, fiind ambasador al țării la 
Belgrad, intre 1946-1948, a scris și un poem despre acest 
oraș, anume despre statuia lui Ivan Mestroviă de pe 
Gorni Grad (Cetatea de sus) din parcul Kalemegdan, 
simbolizînd un soldat așezat în genunchi, omagiu adyș 
eroilor căzuți în războiul din 1914—1918. Esteticianul își 
închipuia în poemul său că statuia nu traduce un gest 
trogic :

Ai îngenunchiat să culegi de pe jos floarea durerii; 
Urcă din nou sevele ei spre zenit.
Se lămuresc noi înțelesuri in brizele serii, 
Omul e-ntreg. Veacul nu este sfîrșit I

Cînd privesc acum statuia eroului îmi dau seama că 
profesorul meu avea dreptate ; poezia a fost publicată 
de abia în 1957, cînd împlinea 60 de ani, în volumul, in
titulat simplu Versuri, pe care, cu voia sa, i l-am îngrijit.

Pe panta dinspre Sava, o altă statuie de Ivan Mes
trovic. Spomenik Pobedin. Tot de Mestrovic este și Sta
tuia eroului necunoscut de pe muntele Avala (600 m. 
olt.), nu departe de oraș.

ORAȘUL alb este așezat pe un deal (122 m.), la 
confluența Savei cu Dunărea și are aproape un 
milion de locuitori. Ni se povestește documentat, 
că în timpul războiului’ din urmă nemții prefo- 

cuseră orașul intr-un morman de cenușă și moloz. Azi 
orașul și-a vindecat toate rănile. Istoria lui începe cu

Clădirea Centrului de congrese SAVA din Belgrad

anul 355 i.e.n., cînd celții întemeiază aici cetatea Singi- 
dunum. Romanii o cuceresc și o dezvoltă. Hunii o dis
trug pină in temelii în secolul al V-lea. De-obia după 
un secol, Justinian o reintemeiază. După o epocă de 
pax bisantina, slavii se instalează in cetate în secolul 
al IX-lea și-i dau numele de azi. Căzut sub stăpiniri 
diverse, dominante fiind cele otomane, eliberat pentru 
scurt timp de Caragheorghe pe timpul lui Tudor Vladi- 
mirescu, orașul devine de-abia în 1918 capitala primului 
stat mare iugoslav. Mereu în istoria lui, cu pregnanță 
între 1941—1945, Belgradul q stat sub focul dușmanilor, 
fiind considerat in toate cărțile ce i s-au consacrat un 
oraș erou.

La Muzeul Național om putut vedea o statuie de aur 
de Fidias (Atena Partenos), icoanele extraordinare ale 
Ohridului, sculpturi de Mestrovic și Rosandic, iar in sec
țiile de pictură am respirat aerul de la Jeu de Paume, 
prin pinzele lui Renoir și Degas. Puține orașe europene 
au muzee atit de mari de artă modernă ; cel din Bel
grad este unul din cele mai tipice pentru studierea artei
contemporane. înregistrez zeci și sute de nume de pic
tori și sculptori iugoslavi, zeci și sute de opere in care
experimentul cel mai modern se pliază pe tradiții fol
clorice locale sau pe ideile mari din arta universală. 
Astfel o Maternitate de Olga Janciă (n. 1929) mi se pare 
brâncușiană, ca și Lebăda lui Boris Anastosijevic (n. 
1920). In centrul atenției stau însă marile lucrări ale lui 
Ivan Mestrovic (1883-1962) : Tors și Velica udovica. Ală
turi moderniștii afirmați după primul război mondial : 
Risto Stijoric (n. 1894) și Frano Krsinic (n. 1897).

Pictorii iugoslavi moderniști, din generația veche, sînt 
mai ales impresioniști : Milan Milovanovic (1876-1946), 
Miroslav Kroijeviâ (1885—1943), Malisa Glisic (1885—1965), 
Richard Jokopic (1869—1943). Picturo lui Marijan Detoni 
(n. 1905) mi s-a părut o variantă a lui Țuculescu. Ultra- 
moderniștii pictează cu bidineaua (Stojan Celic n. 1925) 
sau cu cuțitul, realizind reliefuri bizare (Ljubo Babic, n. 
1890). Mladen Srbinovic (n. 1925) duce experimentul în 
absolut iar Miodrag B. Protic (n. 1922) nu mai ține'' seama 
decît de jocul hazardului. Experimentele acestei mori ar
mate a moderniștilor nu aduc nici un prejudiciu realis
mului dur al fraților Kralj și nici bețiilor tradiționaliste 
de culoare ce amintesc de pictura veche țărănească din 
Ohrid. Muzeul găzduiește toate tendințele și numai pu
blicul este chemat să opteze.

Ultima impresia ți-o dau totuși statuile lui Mestrovic. 
artistul care o lucrat și in România citeva serii de opere; 

dar pentru a-l înțelege deplin e nevoie să treci prin ora
șul Split, unde a trăit o bună parte din viață.

LEGATURILE de prietenie și de colaborare dintre 
români și sîrbi, mai ales, sînt tradiționale. Aca
demia sîrbă de științe și arte din Belgrad, în
ființată in 1886, număra printre membrii ei cîțiva 

români co istoricul Nicolae Iorga și slavistul loan Bog
dan. In fondul de aur al Bibliotecii Academiei sirbe se 
află conservate tipăriturile călugărului Macarie, stabilit 
ulterior la Tîrgoviște, tipărind acolo, la 1508, Liturghierul, 
prima carte de la noi din țară. Pentru a ilustra și mai 
exact schimburile noastre străvechi, în materie de cul
tură, amintim faptul că tiparnița domnească de la Rim- 
nicul Vîlcea (Țara Românească) scotea în secolul al 
XVîll-lea cărți pentru sîrbii din Voivodina.

Azi, legăturile cu popoarele iugoslave sînt o coordo
nată a prieteniei noastre trainice, in toate domeniile^ 
Poeții români participă la festivalul internațional de poe
zie de la Struga. Imi pare rău că nu pot să ajung pină 
acolo. Poetul român Ion Caraion a dedicat peisajului 
mirific de la Struga și lacului Ohrid un ciclu din cartea 
sa Deasupra deasuprelor.

Mărturisesc în mod sincer că străduința mea în explo
rarea Belgradului vine mai ales din nevoia de a verifica 
o absență, absența orașului alb din cărțile turistice publi
cate de străini, dedicate Iugoslaviei. In cele mai cunoscute 
(și citez numai una poate cea mai prestigioasă : 
Yugoslavie par Leonice Peillard, Mladen Gracevic, My- 
riana, „Les Albums des Guides Bleus", Hachette, 
Paris, 1955) se vorbește despre Dalmația, despre su
dul țării, despre orașele vechi ale Croației, Bosniei și 
Muntenegrului, Belgradului rezervîndu-i-se citeva rînduri 
și o singură ilustrație. Sau nici atît, ca și cînd peisajul 
grandios al Alpilor sloveni s-ar topi în monotonia cîm- 
piei și farmecul acestei geografii s-ar opri la porțile 
Belgradului. Dar ii invit pe prietenii mei ce se hrănesc 
numai din albume apusene, să se documenteze din litera
tura furnizată de gazde și să intre in muzeele orașului, in 
special în cel de artă modernă, absent din astfel de ghiduri și 
așezat excentric, să urce scara în spirală de la Fontana Ro
mana, să descifreze pisanii sau pietre tombale, cum se 
spunea pe vremea romanticilor, să privească palatele 
vechi sau să intirzie lingă bizara cafenea „Punctul inte
rogativ ?" (ulica 7 Jula, 5), casa cea mai balcanică din 
Balcani, pentru care Ion Barbu ar fi scris o poezie.

Emil Mânu

Ascultă-mi vocea : sunt Omul 
fără de teamă chemindu-te I...

*) După un cîntec popular

Leon Gontran Damas
(Guyana)

Sunt nopți
Sunt nopți fără de nume, 
Sunt nopți fără de lună, 
cind chinuit, nădușind 
pînă la sufocare, mă inundă 
acrul miros al singelui 
izbucnind din trompeta lui înfundată.

Voi, nopți fără de nume 
și nopți fără de lună, 
mă bintuie durerea 
și mă apasă chinul, 
un chin ce mă-năbușă.

Nopți fără de luna, 
nopți fără de nume, 
o, cit aș vrea 
să-mi piară îndoiala, 
să scap de greața vieții, 
să evadez, să zbor.

Fără de nume, 
fără de lună, 
fără de tună, 
fără de nume 
fără de nume, fără de nume, 
dezgustul s-afundă in mine 
adine, adine 
asemeni unui pumnal malaez l._

Gabriel Okara
(Nigeria)

Toba fantastică
O, toba mistică I Batea in mine adine 
și peștii prinseseră-a dansa in nuri, 
iar bărbații dansau cu femeile pe pămint 
in ritmul fantastic al tobei din mine.

Dar ținindu-se mai in urmă un arbore, 
cu o centură de frunze in jurul trunchiului, 
abia zimbind, el fruntea-și legăna.

Și toba mea batea mereu in singe, 
iar aerut fremăta in ritm rapid, 
obligind pe cei vii, pe cei morți 
să danseze și să cinte 
cu umbrele lor.

Dar ținindu-se mai in urmă un arbore, 
cu o centură de frunze in jurul trunchiului, 
abia zimbind, el fruntea-și legăna.

Atunci toba bătu in mine-n ritmul 
lucrurilor terestre, apoi 
invocă ochiul soarelui mare, 
zeii cerului, ai lunii și ai riurilor 
și copacii începură a dansa 
și peștii deveniră oameni 
și oamenii se schimbară in pești 
și plantele încetară a mai crește I

Dar ținindu-se mai in urmă un arbore 
cu o centură de frunze in jurul trunchiului 
abia zimbind, el fruntea-și legăna.

Apoi toba mistică 
se opri in mine, incetă să mai bată 
și oamenii redeveniră oameni 
și peștii redeveniră pești 
și copacii, soarele și luna 
iși regăsiră locul, dar morții 
se reintoarseră în pămint 
și plantele reincepură să crească

Și in urmă arborele singuratec se mai vedea 
cu rădăcinile curgindu-i din picioare 
cu frunzele incrucișindu-i-se pe creștet, 
și fum ieșea din nările sale, 
dar gura-i zimbitoare pină atunci 
se preschimbă intr-o cavernă vomitind tenebre. 
Atunci mi-am strins mistica tobă 
și am plecat. Și niciodată 
n-o s-o mai bat atit de puternic...

In românește de RADU CÂRNECI



Laurence Olivier și Claire 
Bloom în filmul Richard 

al Ill-lea

Laurence Olivier — 70

• Sir Laurence Olivier 
și-a petrecut a 70-a ani
versare repetîndu-și rolul 
dintr-o piesă pentru tele
viziune, in care este im
plicat în același timp ca 
actor, regizor și producă
tor. Această multilatera
litate. ca și dăruirea, do
rința de a se perfecționa 
și de a cuceri noi terito
rii în domeniul vast al 
spectacolului. îl caracte
rizează pe cel ce este con
siderat adesea drept cel 
mai mare actor al lumii.

La Flammarion
• în Editura Flamma

rion a apărut recent al 
doilea tom (478 pagini) 
din Operele complete ale 
lui Tristan Tzara. Sînt 
prezente scrierile dintre 
ani 1925 și 1932, în număr 
de cinci (L’Indicateur des 
chemins de coeur, L’Arbre 
des voyageurs, L’Hom- 
me approximatif. Ou 
boivent les loups, L' Anti- 
tete). Un apendice și im
portante note (scrisori, 
variante etc.) Încheie vo
lumul. Ediția este tipărită 
cu concursul Centrului 
Național de litere, iar tex
tul a fost stabilit, prezen
tat și adrjotat de Henri

O nouă ecranizare „Madame Bovary"

AM CITIT DESPRE...

AX APĂRUT în America o carte minu
nată, o carte de imagini intitulată 

După 90 de ani. Autoarea, Imogen Cunningham, a fo
tografiat vreme de 75 de ani. Cînd a ajuns nonagenară, 
s-a gîndit să lase posterității portretele unor femei și 
bărbați de vîrsta ei din toate țările, de toate rasele. 
Rezultatul : „un testament despre frumusețea durabilă 
a chipului uman” („The New York Times Book Re
view”). O singură — dar cît de importantă ! — trăsătură 
comună, adînca bătrînețe, și, afară de ea, toate deo
sebirile imaginabile. Iată-ne, pare a spune autoarea, 
așa sîntem, priviți-ne fără mirare, cu prietenie, ca pe 
propria voastră proiecție într-un viitor îndepărtat care 
nu are de ce să vă înspăimînte.

Cum îi vedem „noi” pe „ei”, ce avem să le repro
șăm, cum ne privesc „ei” pe „noi”, de ce nu ne lasă 
să trăim ? în vălmășagul de minorități oprimate nă
zuind să iasă la lumină, de opresori deciși să-și men
țină privilegiile, aceste întrebări capătă o 
șl o stridență prevestitoare de conflicte fără 
Caricatura, reducerea la absurd a rivalității 
puri umane este așa-zisa luptă sexistă, 
fiind cuvîntul inventat de o categorie din 
dezavantajată, femeile, pentru a desemna _________
instinctiv (și istoric constituită) disprețuitoare sau con
descendentă a bărbaților. Strîmb îndrumată, fireasca 
revoltă împotriva inegalității, a condiției de subordo
nare, se transformă într-un contra-sexism deliberat, 
într-o chemare la segregare, la ostracizarea „celorlalți”. 
Scizura preconizată ar tăia în două inima însăși a 
genului uman, trecînd prin mijlocul familiei și situînd 
în tabere opuse soțul și soția, mama și tatăl, fratele 
și sora, mama și fiul, tatăl și fiica și așa mai departe,

Pe lingă o carieră acto
ricească valoroasă și de 
mare răsunet, Laurence 
Olivier are si meritul de a 
fi realizat un vis de de
mult : existenta unui Tea
tru Național Britanic. Din 
1963, cînd a fost primul 
regizor numit la Teatrul 
Național, pînă în 1974, el 
a reușit să modeleze o 
companie teatrală flexi
bilă, capabilă să abordeze 
orice piesă din reperto
riul universal. Aplaudat 
mai ales ca interpret al 
rolurilor cheie din crea
ția shakespeareană, el a 
dat în această perioadă și 
cîteva interpretări magis
trale unor roluri din 
piese ca Dansul morții de 
Strindberg și Lungul drum 
al zilei către noapte de 
O’Neill. In legătură cu o 
altă trăsătură a lui Oli
vier — conștiința puterni
că a tradiției teatrale și 
istorice —, este, interesant 
comentariu^ dramaturgu
lui John Osborne : „Pînă 
la un punct, cred, atitudi
nea lui este aceea de a 
face istorie, mai ales isto
rie engleză, pe lingă fap
tul că apare in piese is
torice”.

Behar, cu 
competență și 
tate.

cunoscuta-1 
meticulozi-

• Guy Chambelland. 
poetul, criticul și editorul 
colecției „Pont de l’Epăe, 
a tipărit, la Flammarion. 
versiunea franceză a căr
ții de poeme Patmos de 
Ilarie Voronca apărută. în 
1934, în editura bucureș- 
teană „Vremea*.  Prezenta
torii volumului — Tristan 
Tzara. Guy de Chambel- 
land, Yves Martin și Alain 
Simon — consideră Pat
mos o „capodoperă necu
noscută.” .

• Cineaștii polonezi au 
realizat o nouă ecranizare 
după cunoscutul roman, 
capodopera lui Flaubert, 
Madame Bovary. Filmul, 
care are titlul cunoscutei 
mărturisiri a lui Flaubert 
„Madame Bovary c'est

moi”, a fost realizat de 
regizorul Zbigniew Ka
minski. Pelicula a obți
nut Premiul Fipresd la 
al XXX-lea Festival in
ternațional al filmului, de 
la Locarno.

stringență 
de sfîrșit. 
între gru- 

sexismul 
totdeauna 
atitudinea

Căutările artistice 
ale iui Esenin

• în ultimele două de
cenii s-au scris multe 
cărți de critică și studii 
despre Esenin, în care 
autorii își propuneau să 
lărgească analiza creației 
poetului, să determine 
perspectivele de studiu 
al izvoarelor și dezvol
tării poeziei lui Esenin. 
Mai puțin au fost anali
zate însă sistemul artis
tic al poetului, măiestria 
și spiritul lui înnoitor. 
Cartea Iul A. Volkov, 
Căutările artistice ale Iui 
Esenin, apărută în edi
tura moscovită Sovietski 
Pisatei, împlinește in bu
nă măsură acest gol. Au
torul analizează poetica 
lui Esenin, tematica, me
trica, ritmul, intonația, 
lexicul și metafora poe
ziilor și poemelor sale. 
Acestea sînt studiate în 
strînsă corelație cu evo
luția ideilor creatoare ale 
poetului, cu viața litera
ră complexă a epocii res
pective, cu experiența 
altor poeți, în special 
Blok și Maiakovski.

Dedicate mării
• în Editura Gallimard 

a apărut o nouă colecție, 
„Voiles Gallimard”, cu- 
prinzînd șase romane și 
avind, toate, ca subiect, 
marea: Negrul de pe 
Narcisse de Joseph Con
rad, Vintul în pînze de 
Jacques Perret, Aventu
rile Iui Arthur Gordon 
Pym de Edgar Poe, în
chisoarea maritimă de 
Michel Mohrt, Israel 
Potter de Hermann Mel
ville și Lupul mărilor de 
Jack London.

„Femina" 
și „Medicis"

• Premiul Fămina a fost 
decernat lui Regis Debray 
pentru romanul La neige 
briile, apărut ta editura' 
Gr asset. Premiul Medicis 
pentru literatură străină 
a revenit scriitorului ar
gentinian care trăiește in 
Franța. Hector Bianciotti. 
pentru cartea Le Trăite 
des saisons (ed. Galli
mard). Premiul Medicis a- 
cordat unui scriitor fran
cez a recompensat primul 
roman al lui Michel Butel 
L’Autre Amour (Mercure 
de France). Secretarul ge
neral al acestui juriu 
aprecia că anul acesta op
țiunea răspunde pentru 
prima dată menirii sale, 
incoronind „e carte de 
debut cu unele pagini 
geniale”.

ar însemna ta esență pulverizarea societății, sfîrșitul 
lumii.

Dacă e să fim consecvente...
O talentată scriitoare americană a încercat să po

vestească „ce înseamnă să fii femele în Statele Unite 
la jumătatea secolului 20”. Autoarea se numește Mari
lyn French, iar romanul ei. Camera femeilor, va fi, ni 
se spune, „prin excelență lectura feminină a anului 
sau poate a multor ani”, „o piatră de hotar” în litera
tură etc. Așa de pornită este însă această scriitoare, 
încît biografia colectivă a unor femei americane din 
pătura mijlocie cu care debutează ea, la 48 de ani, 
în literatură, cheamă femeile la izolare totală în 
„camera” lor. într-o existență fără bărbați. Pe cît de 
viguroase, de credibile în nefericirea, în neîmplinirea, 
în neadaptabilitatea lor, sînt eroinele, pe atît de sche
matici în postura lor de personaje nenuanțat negative 
sînt bărbații. întrebată de o reporteră ce părere are 
despre această observație unanimă a criticii, Marilyn 
French a răspuns : „Mă înfurie. De cîte ori o citesc 
văd roșu. Bărbații sînt în cartea mea așa cum îi văd 
femeile : ca obstacole în viața femeilor. Acesta este 
sensul cărții mele”. Cînd ea spune, în continuare, că 
Aristotel a construit un întreg univers fără a men
ționa măcar existența femeilor și că nimeni nu i-a 
reproșat-o vreodată, are, evident, dreptate. Dar cînd 
vrea să se răzbune pe Aristotel, pe Joseph Conrad și 
pe ceilalți autori care au trecut cu vederea sau au 
minimalizat femeile propunînd o lume fără bărbați 
sau în care bărbații devin, la rîndul lor, cantități negli
jabile, cade într-un tezism îngust, de natură să reducă 
efectul de șoc al revelațiilor ei. Sau, știu eu, poate că 
nu. „Pur și simplu, mărturisește Christopher Lehmann- 
Haupt, cronicarul lui «The New York Times», n-am 
putut suporta să cred că, într-o lume reală, puritatea 
morală a poziției naratoarei trebuie să ducă, în mod 
necesar, la o atît de tragică izolare”.

Ce e de făcut, însă, pentru ca realități insuportabile 
să nu nască realități și mai insuportabile ? în cartea 
După 90 de ani, bărbații și femeile ajung din nou să 
semene, așa cum nu au mai semănat de cînd erau în 
leagăn. Poate că în această direcție trebuie căutate 
răspunsurile. Multe răspunsuri.

Felicia Antip 

______________ )

Wilhelm Hauff: 
nu numai basme
• Se împlinește, anul 

acesta, un veac și jumă
tate de la moartea mare
lui autor de basme care 
a fost scriitorul german 
Wilhelm Hauff (1802— 
1827). Deși a murit înain
te de a fi împlinit vîrsta 
de 25 de ani. basmele sale 
Micul Muck, Inimă rece, 
Hanul din Spessart ș.a. 
au încîntat copilăria mul
tor generații de pe toate 
meridianele. Mai puțin 
cunoscut este însă faptul 
că Hauff n-a scris numai 
basme, ci si numeroase 
nuvele și romane — unele 
de o valoare îndoielnică, 
e drept Dar altele — 
printre care Relatări din 
memoriile Satanei este o 
satiră a racilelor sociale, 
morale, culturale și reli
gioase de Ia începutul se
colului XIX — l-au con
sacrat pe Wilhelm Hauff 
ca literat multilateral, 
autor al unor lucrări ne
egalate in vremea sa.

Moliere 
necunoscutul

• Aceasta este ideea ce 
străbate cartea academi
cianului francez Pierre 
Gaxotte, apărută la Flam
marion. Moliăre e omul 
despre care nu știm nimic 
— afirmă exegetul —, ni
mic despre luptele sale, 
despre protecția regelui, 
despre resentimentele u- 
nor contemporani, nimic 
despre viața sa intimă. 
Această carte e o anchetă 
afectuoasă. Gaxotte refu
ză să creadă că Moltăre 
și-a consacrat întreaga sa 
viață de autor pentru a 
se confesa pe scenă. 
Descoperirea lui Moliăre, 
pentru el, este descoperi
rea comedianului. auto
rului, șefului de trupă, 
regizorului, a directorului 
care recurge la tot felul 
de subterfugii pentru a 
avea săli pline. Omul care 
se manifestă în încercă
rile grele, triumful și glo
ria sa — acesta — vrea să 
spună autorul — este ade
văratul Moliere,

Julien Green, 
record la 77 de ani
• Scriitorul Julien Gre

en, la cei 77 de ani ai 
săi, a publicat în acest an 
trei cărți : Volumul al 
10-lea din Jurnal, nuvela 
de tinerețe (revăzută). La 
Bouteille ă la mer și ro
manul, abia apărut, Le 
Mauvais lieu. In toate, 
romancierul excelează 
prin scriitura precisă, 
descriind „peisajele inte
rioare ale omului”.

Opera unei vieți
• Istoric al Spaniei se

colelor 19 și 20, Manuel 
Tunon de Lara, care pre
dă la Universitatea Pau 
din 1964, a fost, de cu- 
rînd, primul cercetător al 
facilității de litere care 
a susținut o teză de doc
torat în acest oraș. Un 
juriu internațional for
mat din profesori de la 
Madrid, de la Sorbona și 
alte universități a ascul
tat concluziile unei ac
tivități excepționale des
fășurată tinjp de 30 de 
ani și materializată în 
peste 20 de cărți. Exilat 
în 1946, celebrul istoric 
s-a refugiat mai întîi la 
Paris, unde a lucrat da
torită colaborării colegi
lor spanioli care-1 trimi
teau microfilme. Din 1962 
au început să-i apară 
primele lucrări, iar în 
1964 a fost invitat să 
predea și să studieze la 
Pau. Numit profesor aso
ciat, el a extins renumele 
Universității din Pau în 
lumea hispaniștilor din 
Europa și America Latină.

Cristal și porțelan 
de Boemia

• în Spania se bucură 
de mare succes prima ex
poziție de cristal și porțe
lan de Boemia care a 
fost prezentată publicului 
din această țară. Varieta
tea de stiluri, culori, o- 
biecte, decorațiuni, orna
mente, de la stilul Maria 
Tereza pînă la cel ab
stract din zilele noastre, 
valoarea obiectelor fac 
din această expoziție un 
adevărat eveniment artis
tic ta viața culturală 
spaniolă.

Scriitorii italieni 
contemporani 
se destăinuie

• La Ancona a apărut re
cent un prim volum din
tr-o serie care își propune 
să-i „facă să vorbească” 
pe cei mai de seamă scri
itori italieni contemporani. 
Volumul, intitulat Jocul, 
pista și semnul, cuprinde 
mărturii despre munca, 
crezurile literare, cărțile, 
viața unor sfcriitori, prin
tre care Valentino Bom- 
pianl, Luciano Alselmi, 
Alfredo Giuliani, Paolo 
Volponi. Este prezentată 
de asemenea cîte o nuve
lă inedită semnată de 
fiecare din cei intervie
vați.

Pe urmele tatălui
• Camille Pisarro, ce

lebrul pictor impresionist 
francez, avea cinci-fii pic
tori, dintre care de mare 
succes s-a bucurat cel 
mai în vîrstă, Lucien, 
autorul tabloului Acoperi
șurile la Dartmouth 
(1922), reprodus aici. Pic
tura aceasta se află acum 
expusă la Londra, unde 
Lucien Pisarro s-a stabi
lit în 1890, lucrînd o vre
me ca ilustrator de cărți 
pentru editura Eragny 
Press. Continuîndu-și ac
tivitatea picturală, a reali
zat numeroase peisaje în 
sudul Angliei, care, deși 
nu sînt mult diferite de

Jurnalul 
simbolismului

• O carte magnifici, 
un adevărat eveniment 
artistic este considerat 
Jurnalul simbolismului 
semnat de Robert L. De- 
levoy, apărut în Editura 
Skira. în cele 246 de pa
gini de comentariu ale 
volumului sînt evocate 
nașterea și evoluția cu
rentului, la sfîrșitul vea
cului trecut. 400 de ilus
trații realizate în excep
ționale condiții grafice 
înfățișează cele mai va
loroase și reprezentative 
opere ale acestui curent 
apreciat în epocă, apoi 
respins și, astăzi, reabi
litat

Comemorare Eluard
• Cu prilejul împli

nirii a 25 ani de la 
moartea poetului Paul 
Eluard (1895—1952), la 
Charenton, în locul unde a 
trăit și a murit poetul, a 
fost dezvelită o placă 
memorială ; de asemenea, 
au fost rostite mai multe 
conferințe despre viața și 
opera poetului Rezisten
ței. Un grup de actori au 
susținut un recital de ver
suri din creația celui care 
a scris Poezie neîntre
ruptă.

50 de ani 
de film egiptean
• în 1916 a avut loc la 

Cairo prima proiecție a 
unui film în Egipt. Un
sprezece ani mai tîrziu, 
in 1927, regizorul Ahmed 
Gamal a realizat primul 
film . egiptean, mut, inti
tulat Leila. în 1931 a fost 
creat primul studio cine
matografic, iar in 1959 a 
luat ființă Institutul de 
film din Cairo. Astăzi 
R. A. Egipt dispune de 
cinci studiouri în care sînt 
produse, anual, șaizeci de 
filme artistice de lung 
metraj. în cei cincizeci de 
ani de dezvoltare a artei 
și industriei filmului, nu
meroase pelicule semnate 
de regizori cunoscut! ca 
Abu Seif. Kamal Selim si 
alții au ilustrat potenția
lul tematic al cinemato
grafiei naționale egipte
ne, repurtînd succese im
portante în țară și în 
străinătate, inclusiv la 
festivalurile internațio
nale.

cele din Pontoise, Paris 
și Upper Norwood, picta
te de Pisarro-tatăl, re
prezintă totuși o impor
tantă trăsătură de unire 
între pictura franceză de 
la 1900 și c6a engleză, 
practicată în cadrul lui 
„New English Art Club” 
și, în special, al lui 
„Camden Town Group”, 
condus de Walter Sickert.

Lucien Pissaro (1863— 
1944) a avut o fiică, Ori- 
vida, care a continuat tra
diția familiei și ale cărei 
lucrări au fost de ase
meni prezentate recent, 
într-o expoziție comemo
rativă, tot la Londra.



Nou disc al iui 
Jacques Brel

• După o absență de 
patru ani din viața mu
zicală și o pauză de 10 
ani de la ultimul disc, 
Jacques Brel — care tră
iește retras în insulele 
Marquise — a înregistrat 
la Paris, într-un timp 
record, un nou disc. 12 
cîntece noi în care admi
ratorii săi vor regăsi 
poezia, vigoarea, duioșia, 
aciditatea din creațiile 
sale mai vechi. Magazi
nele de discuri au co
mandat aproape un mi- 

■lion de exemplare, deși
Brel a părăsit Parisul 
imediat după terminarea 
înregistrării, fără a se 
preocupa de comerciali
zarea albumului. „Cind 
te cheamă Jacques Brel, 
numele e suficient" — 
scrie „Le Nouvel Obser- 
vateur".

Bicentenar
• înființată în anul 

1777, celebra Scala din 
Milano sărbătorește în 
luna decembrie 200 de 
ani de existență. în de
cursul anilor, printre ce
lebritățile care i-au adus 
faima s-au numărat și 
Hariclea Darclee, Elena 
Teodorini, G. Gabrielescu 
șl alți artiști lirici români. 
La spectacolul festiv se 
va reprezenta Don Carlos 
de Verdi, după care vor 
figura în repertoriu și alte 
numeroase opere ale 
celor mai prestigioși com
pozitori.

Ierarhie
• în prezența unor 

stele ale ecranului, prin- 
tre care Olivia de Havi
land, Henry Fonda, Eli
sabeth Taylor, James 
Stewart, Sidney Poitier 
și Rod Steiger, „Institu
tul filmului din Statele 
Unite" a situat filmul Pe 
aripile vintului, turnat 
in 1939. drept cea mai 
valoroasă realizare din 
istoria cinematografiei a- 

-mericane. în continuare, 
ierarhizarea capodopere
lor șe prezintă astfel : 
Citizen Kane, realizat 
de Orson Welles în 1941, 
Casablanca, 1942, Re
gina africană, 1952, 
Fructele mîniei, 1940, 
Zbor deasupra cuibului 
de cuci, 1975, Cintînd 
in ploaie, 1952, Războ
iul stelelor, 1977, Odi
seea spațiului, 1968 și 
Vrăjitorul din Oz, 1939.

Marlene Dietrich — 
imagini inedite

• Revista „Der Spie
gel", care apare la Ham
burg, a început publicarea 
unui serial intitulat Mitul 
Marlene Dietrich, o ana
liză biografică și critică 
a stelei germane a cine
matografului mondial. 
Ceea ce e mai interesant 
în prima parte, apărută 
la 14 noiembrie, este ilus
trația — numeroase foto
grafii, dintre care cîteva 
inedite, cum e acest 
instantaneu din 1945, 
_unde actrița-cîntăreață, 
purtind uniforma arma
tei americane, apare 
împreună cu mama ei, și 
această copertă a revistei 
„Ilustrierte Zeitung", a- 
mintind de portretele lui 
Modigliani.

/----------------
ATLAS

Un film despre un film cu o piesă 
de teatru

• La Paris a fost pre
zentat în premieră filmul 
Reperages, al lui Michel 
Soutter, o reconstituire 
cinematografică a realiză
rii unei piese de teatru 
(Trei surori, de Cehov), 
filmate. Principala cali
tate a filmului constă, se 
pare, în genericul de zile 
mari : Lea Massari, Va
lerie Mairesse și Delphi-

Viața oamenilor
• După memoriile lui 

Papillon, și amintirile bre
tone ale lui Pierre Jakez 
Helias, o nouă colec
ție anunțată de Editura 
Stock, Viața oameni
lor, care-și propune să 
publice mărturiile unei 
vieți, unei meserii, unei 
civilizații. Consacrată nu
mai domeniului francez, 
aceasta se alătură altor 
colecții, precum O viață 
(Hachette), Pămînt al oa
menilor (Pion) — consa
crată cercetării etnogra
fice și relatînd experi
ențe trăite de scriitori și 
savanți din diverse părți 
ale lumii — Un om, o me
serie (Laffont) — în care 
diverse personalități vor
besc desjwe profesia lor. 
Printre primele lucrări 
anunțate : Memoria satu
lui, Papa Bechard, viti
cultor din Beaujolais și 
confidentele unui mari- 
nar-pescar.

Holderlin 
și Tasso

• Cercetătorul Maillat 
Gerard publică în „Revue 
de litterature comparee" 
(nr. 2/1977) un interesant 
studiu despre influența 
poetului italian Torquato 
Tasso asupra lui Holder
lin. Criticul constată că 
poetica lui Holderlin e 
mai aproape de poetica 
tui Tasso decît de aceea 
a lui Dante (care, la rîn- 
dul ei. îl influențase pe 
Goethe). Holderlin a cu
noscut opera lui Tasso, 
precum și drama Tor
quato Tasso a Iui Goethe, 
care l-a și inspirat în re
dactarea piesei Empedo- 
cle : Cercetătorul enumeră 
7 apropieri între poetica 
lui Holderlin și aceea 
a lui Tasso, între care ; 
opțiunea lor pentru poezia 
văzută ca o experiență a 
sacrului ; simpatia pentru 
antichitatea greco-latină, 
cu o prețuire deosebită 
pentru Ovidiu.

Biografie 
Albert Beguin

• La Editura Payot, 
Pierre Grolzer tipărește 
Existence et destinee 
d’Albert Beguin, o bio
grafie intelectuală și mo
rală fondată pe informații 
precise și documente noi 
(spre exemplu, corespon
dența pe care a adresat-o 
autorului cel care a scris 
Sufletul romantic și vi
sul). Apariția e prilejuită 
de împlinirea a 20 de ani 
de la moartea criticului. 
Preocupîndu-se de „exis
tența" lui Beguin, Grol
zer a descoperit și diverse 
fragmente inedite, rămase 
pînă acum necunoscute, 
in arhivele casei din El
veția în care a locuit cri
ticul. 

ne Seyrig, în rolurile ac
trițelor care interpretea
ză pe Olga, Mașa și Irina, 
alături de Jean-Louis 
Trintignant, în rolul regi
zorului (care, pentru a 
pune în scenă piesa, re
curge la o pregătire pre
alabilă minuțioasă, făcîn- 
du-le pe interprete să 
„intre în pielea" persona
jelor). în imagine : scenă 
din filmul Reperages.

Candidat 
la „Oscar"

• Filmul lui Ettore 
Scola, Una giornata par- 
ticolare (O zi deo
sebită), a fost semnalat, 
de către o comisie alcă
tuită din reprezentanți ai 
producătorilor și distri
buitorilor de film, ai sin
dicatului ziariștilor cine
matografiei și Unitalia 
film, drept cea mai bună 
peliculă italiană ce poate 
candida la Premiul 
Oscar pentru cel mai bun 
film de limbă neengleză.

Ubu, din nou 
pe ecran

• La 80 de ani după 
ce a fost creat de Alfred 
Jarry. Ubu-rege cunoaște 
o nouă perioadă de suc
cese, multiple de astă 
dată : interpretat de Max 
Wall pe o scenă londone
ză, re-creat la radio și 
televiziune (într-un film 
vest-german reunind car
toane animate și actori, 
cu Alfred Marks în rolul 
principal), precum și în
tr-un film englezesc de 
animație. în curs de re
alizare, desenat de Geoff 
Dembar (autorul celebru
lui Lautrec). după gravu
rile în lemn făcute de 
Jarry însuși pentru prima 
publicare a piesei sale.

Colecția Simenon
• O parte din Impor

tanta colecție de docu
mente a Centrului de stu
dii Georges Simenon din 
Luttich este actualmente 
prezentată publicului în- 
tr-o expoziție deschisă în 
clădirea Universității din 
orașul belgian în care s-a 
născut celebrul scriitor. 
Simenon a donat acestui 
centru, creat cu cinci ani 
în urmă, întregul său ma
terial de arhivă, constînd 
din 4 127 de piese. Recent, 
Fundația a intrat de ase
meni în posesia corespon
denței, pînă acum nepu
blicate, a scriitorului, și 
a cîtorva zeci de reporta
je și interviuri înregis
trate pe benzi de magne
tofon și viaeocasete, pro
venind de la diverse pos
turi de radio și televiziune.

Plagiat
® Casa producătoare de 

filme Universal City Stu
dios și rețeaua de tele
viziune ABC din Statele 
Unite au fost date în ju
decată pentru plagiat. 
Reclamantul este reporte
rul Gene Miller, laureat 
al Premiului Pulitzer, care 
a cerut despăgubiri pen
tru faptul că filmul The 
Longest Night (Noaptea 
cea mai lungă), realizat 
în 1972, plagiază cartea sa 
83 Hours Till Down (83 de 
ore pînă în zori), despre 
cazul, petrecut aievea, al 
răpirii Barbarei Jane Mac
lele. Stabilind temeinicia 
plîngerii, tribunalul i-a 
condamnat pe producăto
rii asociați ai filmului la 
plata unei despăgubiri de 
peste două sute de mii de 
dolari.

Schimbare de peisaj
RAREORI un drum atît de scurt ca cel dintre Cannes și Marsilia poate 

să conțină o atît de senzațională schimbare de peisaj. Și nu atît peisajul 
geologic și vegetal este cel care se transformă, cît peisajul spiritual, aerul 
lui ținînd de valențele pe care ochiul primitorului i le conferă.

La început, țărmul e dantelat cu grație și frivolitate de golfulețe rotun
de și pitorești ca niște cuiburi săpate de apă în pămînt pentru somnul am
barcațiunilor de jucărie ; la început, totul e numai alei de cipreși și espla
nade de platani, vițe estetic sălbăticite și glastre de flori savant culrivate-n 
ferestre ; la început totul e arătat cu grijă, expus cu ingeniozitate, orizon
tul, chiar, nu e decît un galantar transparent în care sînt așezate, clădite 
frumos unele peste altele, căsuțele și grădinile, hotelurile și bisericile, res
taurantele și castrele medievale, pentru uzul distrat și binemeritat al turiș
tilor.

Apoi, treptat, coasta devine mai aridă, mai stîncoasă, mai puțin verde 
și mai puțin exotică, cu stînci ieșind din mare ca niște mici insule, cu marea 
crescînd brusc de lîngă peretele țărmului, cu pămîntul roșu, accidentat. 
Apoi linia ferată părăsește țărmul și se afundă-n Provence. Nu mai este 
Coasta de Azur, plaja internațională, natura pentru uzul milionarilor, nu 
mai sînt munții excentrici și flora exuberantă, ci, deodată, provincia france
ză, cîmpurile întinse presărate cu pomi, printre care se văd gospodării 
țărănești, ordonate de vii pitice crescînd disciplinate pe solul sîngeriu. Trans
formare nu numai senzațională, ci și spectaculoasă, tulburătoare ca trans
formarea unei femei care își schimbă rochia de seară, diadema și colierele, 
cu șorțul de bucătărie și basmaua colorată, devenind astfel cu desăvîrșire 
alta și amintind, modestă și caldă, numai ca o părere, tremurător și nesi
gur, de ceea ce păruse a fi, strălucitoare și distantă, tot ea însăși.

Ana Blandiana 

\______________________ )

Imagine din Meșterul Manole de Lucian Blaga, pusă 
în scenă de Dinu Cernescu (în aceeași regie a fost pusă 
în scenă și Zamolxe) la Maastricht (Olanda). în luna 
noiembrie a.e. Corespondența pe care o publicăm, in 
legătură cu acest eveniment, aparține criticului olandez 
Jaap Joppe.

• Ai întotdeauna o sa
tisfacție asistind la pro
ducțiile de sfîrșit de stu
dii ale Academiei de 
Teatru din Maastricht, 
cea mai bună instituție 
de învățămînt de acest 
fel din Olanda. Direc
torul Nico de Vreede 
se străduiește să atragă 
pentru aceste producții 
regizori din străinătate 
care să lucreze cu stu
denții din ultimul an. De 
data aceasta a venit din 
nou celebrul regizor ro
mân Dinu Cernescu, care 
acum cîțiva ani, într-un 
program Ghelderode, a

• La Milano a apărut 
primul număr al publica
ției „La nuova Rivista 
Europea". Revista bilu
nară își anunță de la 
acest număr inaugural 
larga arie de preocupări 
„literare și artistice, cul
turale și politice", recla- 
mîndu-se drept continua
toarea lombardezei „Ri
vista Europea", apărută 
din 1838 pînă în 1847 tot 
la Milano, timp în care, 
sub conducerea lui Carlo 
Tenca, a făcut din pagi
nile sale o tribună de idei 
activă în pregătirea revo
luției de la 1848. Cunos
cutul animator al publi
cisticii europene, Gian
carlo Vigorelli, citează în 
cuvîntul său de deschi
dere pe predecesorul său 
Carlo Tenca : „Secolul 
nostru este destul de 
avansat ; este astfel mo
mentul să examinăm cu 
maturitate de conștiință 
punctul unde am ajuns 
și drumul pe care îl mai

Dinu Cernescu la Maastricht

obținut de la studenți re
zultate remarcabile. El a 
ales acum două piese ale 
compatriotului său Lu
cian Blaga, care la rîn- 
dul Iui și-a luat subiec
tele din tradiția populară 
românească. Se află a- 
colo un tezaur cultural 
din păcate prea puțin 
cunoscut la noi, așadar și 
din acest punct de ve
dere a fost bună alegerea 
lui Cernescu, care astfel 
a adus o însemnată con
tribuție la răspindirea 
culturii românești peste 
hotare.

Piesa cea mai Impor

„La nuova Rivista Europea"

avem de parcurs", enun- 
țînd implicit intențiile re
vistei, al cărui director 
este. In comitetul de re
dacție i se alătură cîteva 
nume prestigioase ale vie
ții culturale, artistice și 
politice din Italia de azi: 
Guido Bezzola, Carlo Bo, 
Igino Cerastico, Ruggero 
Jacobbi. 

tantă, ca formă și conți
nut, a fost în mod evi
dent Zamolxe, o piesă 
despre asuprire, despre 
strădania de a elibera po
porul. Cernescu a dat a- 
cestei piese o formă cap
tivantă, poetică, și în a- 
celași timp o dinamică 
impetuoasă.

Faptul s-a datorat și 
capacității, ca și emoții
lor tinerilor actori, care 
în anumite momente au 
ajuns la realizări excep
ționale și foarte promiță
toare pentru viitor. Pe 
Van Evert de Jager și 
Marjolein Verwijnen, 
după ce își vor termina 
studiile, sigur îi vom mai 
auzi și vedea.

Ca „lever de rideau", 
Meșterul Manole a pre
zentat o temă clasică, a- 
ceea a arhitectului ca
re-și jertfește propria so
ție pentru a putea 
să-și clădească biserica. 
Montajul făcut de Dinu 
Cernescu, pornind de la 
piesa inițială, a apărut 
poate prea strîns și prea 
compact pentru acest ta
lent spontan. în acest ca
dru. totuși, regia s-a do
vedit perfect stăpînită și 
riguroasă, iar studenții 
au dat bune realizări pro
fesionale. Decorul și ex
celenta ilustrare sonoră 
s-au datorat, în amîn- 
două piesele, tot regizo
rului.

Jaap Joppe

Răsfoind cele 176 de 
pagini ale acestui prim 
număr am retinut : un 
interesant jurnal al scri
itoarei germane antina- 
îiste Luisa Rinser, „1972— 
1977 de la Cap Kennedy 
în Indonezia și Java" ; o 
antologie a poeziei occi- 
tane — selecție îngrijită 
de Sergio Salvi ; uri stu
diu dedicat pictorului 
flamand Rubens, sem
nează Giovanni Testori ; 
Ruggero Jacobbi sem
nează o prezentare a 
scriitorului și pictorului 
Alberto Savinio, care a 
marcat gîndirea italiană 
în prima jumătate a se
colului nostru ; o prezen
tare a „altor poeți sim
boliști italieni" de Ga- 
laucco Viazzi. în această 
prestigioasă companie a- 
pare și o prezentare a 
poetului Marin Sorescu, 
însoțită de traducerea in
tegrală a poemului său 
„Nevermore".



Itinerar finlandez

Acasă 
la
Sibelius

NU-I SPUI unui finlandez că vine din „țara 
r'“celor o mie de lacuri" deoarece l-ai putea 

jigni. Suedezii, bunăoară, susțin orgolioși că ar avea cam 100 000 
de lacuri. Finlandezii n-au nimic de obiectat, precizează
că pentru a ajunge la această cifră, vecinii lor își fac socoteala 
întotdeauna după ploaie. Cit despre lacurile Finlandei, acestea 
sint în număr de 62 000 — nimic in plus sau in minus — ne 
asigură băștinașii, mîndri de a deține supremația lacustra a 
nordului european și, probabil, a lumii. _ ,

Noi despre un singur lac vom povesti, unul dintre ceie 
mici, pierdut în dantela de ape a sudului finlandez — și anume 
lacul Tuusula, avînd conturul unui cap de buldog cu gura căs
cată spre nord, lătrînd la pădurile verzi-albastre de conifere 
și la zăpezile diamantine ale Laponiei. Faima lacului Tuusula 
este covirșitoare, deoarece le eclipsează pe toate celelalte 61 . - > 
(cum ar zice finlandezul mucalit). Prin ce le eclipsează . ău 
prin bogăția de pește ! Nu prin frenezia ambarcațiunilor care 
fulgeră pe oglinzile Iui ! Nu prin euforia așezămintelor de tu
rism ! Nu prin competițiile nautice !, cum se întîmplă in cazul 
majorității lacurilor finlandeze. Lacul Tuusula a concurat cu 
tihna, cu horbota verde și cu pacea meleagului său, reușind 
să atragă treptat pe țărmul său numeroși artiști, care s-au 
stabilit aici pentru totdeauna, parafînd astfel slava lacului intru 
prezent șl eternitate. Aici au trăit și au creat pictorii Pekka 
Halonen, Gallen-Kallela și Ero Jănefelt, arhitectul Lars Sonck, 
scriitorii Eino Leino, F.E. Sillanpăă și Alekșis Kivl. Aici a 
trăit, a creat și a murit compozitorul Jean Sibelius, patriarhul 
de drept al geniului artistic finlandez.

Casa lui Sibelius, devenită muzeu, se află pe un teren coli- 
nat, pe țărmul nordic al lacului proverbial, la doi kilometri de 
orășelul Jărvenpăă, într-un pilc de pădure. Zeci de potecuțe 
curg radial de pretutindeni spre a se regăsi în acest_ punct de 
foc spiritual, adevărată Mecca a Finlandei. E o casă de țară, 
în care domnește simplicitatea și modestia ; tot ce vezi este 
autentic și, de aceea, puternic expresiv privitor la felul vieții 
și muncii celui ce a locuit. Casa-muzeu c cunoscută în Finlanda 
sub numele intim de Ainola, derivînd din Aino, prenumele 
soției marelui artist, ale cărei delicatețe și echilibru transpar 
în amănuntele casei. Eaț Aino, a orinduit interioarele după 
chipul, asemănarea și rigorile ei, în timp ce Sibelius le-a au
reolat cu snopii de sunete smulși din pianul Steinway, cu 
coadă, sfințind lăcașul și nemurindu-1 totodată.

Mărturisesc că mă așteptam să fie cu totul altfel acest cuib, 
adică sobru și rece, precum muzica auster-glacială a celui ce 
a viețuit aici. Toate antecedentele mă pregătiseră pentru asta. 
Mai întîi, sonurile slbeliusiene care căzuseră de-a lungul vremii 
în auzul meu de profan, la întimplare și fără noimă. Apoi, 
casa natală a compozitorului pe care o văzusem în urmă cu 
puține zile trecînd prin Hăneelinna, localitate situată la liziera 
Finlandei de Mijloc : o casă inexpresivă, gri-fumurie, de lemn 
vopsit, neînstare în opacitatea ei să vorbească simțurilor. în 
sfîrșit, cam aceeași experiență (deși de alt ordin) am avut-o 
privind magnifica orgă din tuburi de oțel inoxidabil ce tro
nează în parcul Sibelius din Helsinki, o strașnică metaforă ie
șită din mîinile sculptoriței Eila Hiltunen, care îl glorifică pe 
compozitor printr-un uragan imagistic, în care geometrismul 
tubular, de esență neeuclidiană, explodează diamantin sub cata
peteasma cerului plumbos, iradiind cu mareea sunetelor de 
argint pinii negri și mestecenii albi ai colinei, cu toții încre
meniți într-o nedumerire de vaier. Senzația e, recunosc, mag- 
nanimă, însă exclusiv cerebrală, ca un incendiu alb, de gheață.

„Unde-i Sibelius ?“-, zice-se că ar fi întrebat juriul venit să 
omologheze monumentul, care avea să-și cîștige b celebritate 
indiscutabilă.

„Sibelius este aici", a răspuns sculptorița, arătînd vag spre 
ceea ce făptuise trudnic timp de șase ani de zile.

„Unde aici reveni întrebarea.
Deznădăjduită.Eila Hiltunen puse mîinile ei mîncate de fla

căra pistolului de sudură pe hiperbole de tuburi și, îmbră- 
cîndu-i pe judecători cu o privire de oțel, le strigă :

„Sibelius e aici, încorporat în materie !“.
„Nu. Ne trebuie figura lui“, deciseră cei din juriu șl sculpto- 

rița le făcu pe plac
„Na-vă șl figura lui J“, le zise Eila disprețuitor, după ce în

cropi la picioarele orgăi sale demonice un facies-mască, tot din 
oțel, fixat pe un bolovan sisific de bazalt, unde țîmpla meta
fizică a compozitorului e undată de lungi fulare de ceață, și 
acestea de oțel masiv.

Toate acestea s-au întîmplat în anul 1967, la un concurs pu
blic ocazionat de centenarul nașterii marelui compozitor. Dar 
să ne întoarcem la Ainola, unde se află adevăratul Sibelius, 
spiritul acestuia diseminat în ambianțele de o virginală puritate 
și forță reconstitutivă. Ce să vedem mai întîi ? Poate pînza cu 
lebede, care plutesc pe lacul copleșit de înserare, într-o natură 
subțiat-fumegoasă ; pentru că lebăda este vietatea pe care 
Sibelius a iubit-o cel mai mult. Se spune că șl pe cînd împli
nise 90 de ani, deși se mișca greu, dacă i se da de știre că 
alunecă o lebădă pe lac, ieșea emoționat la culme, cuprins de 
frenezie, o tainică forță îi inunda mădularele. întinerindu-1 
subit, priveliștea îl menținea în lungi clipe de extaz și feri
cirea îl locuia celulă cu celulă. Poate chiar fascinația de lebă
dă l-a fixat în acest loc, unde sosise cu totul întîmplător, într-o 
promenadă pe schiuri, după care îi spuse lui Lars Sonck, arhi
tectul și prietenul care proiectă această casă :

„Fă cum crezi, dar am o singură dorință : din camera mea 
de lucru să am vedere spre lac“.

Casa Sibelius

Sport

La 24 septembrie 1904 Sibelius se instală. împreună cu Ainola 
și primele trei fiice (avusese cinci), în casa lui de vise. Avea 
38 de ani pe atund, era în apogeu de vitalitate și în orbita 
sacră a marilor lui creații componistice. Simfonia a IlI-a este 
prima lucrare importantă pe care o scrie în casa nouă, care 
avea să-1 adăpostească peste o jumătate de secol, pînă la un alt 
septembrie, in 1957, cînd avea să închidă ochii pentru totdeauna.

\ CUM e duminică, 30 octombrie 1977, ultima 
n din an cînd mai e deschisă această casă- 

muzeu ; peste iarnă stă închisă, dormind somn alb în hlamida 
omăturilor finlandeze. De aceea e lume multă azi la Ainola, 
lucru explicabil. Văd de aici tot ce văzuseră ochii lui Sibelius, 
privind natura, desigur, pentru că ceea ce privise el înlăuntrul 
său rămine o enigmă și pentru cei mai iscusiți biografi. Din
colo, peste lac (ca să ne menținem în natură) trăise tot într-o 
casă de țară, Pekka Halonen, cel despre care se spune că „este 
dintre toți .pictorii finlandezi cel mai finlandez", contempora
nul și prietenul lui Sibelius. în mijlocul acelei case de bîrne cu 
ferestrele orientate spre lac stă atirnat un felinar ciclopic, 
transplantat aid in chip hilar din nu se știe ce cartier de epocă 
al unui oraș finlandez ; se zice că, ori de cîte ori aprindea 
Halonen felinarul său ciclopic, era un semn că pietroaiele s-au 
infierbintat și vednul Sibelius este poftit la o partidă de 
sauna. Dar nu-i adevărat, lui Sibelius nu-i plăcea sauna (amă
nunt cunoscut de întreaga Finlandă) ; lui Sibelius îi plăceau 
țigările de foi, fumase trabuc cu patimă, dintr-o predestinare. 
Rămăsese orfan de tată la virsta de numai doi ani, îneît amin
tirea lui nu reține nid un fel de imagine concretă a părintelui 
mort prematur ; singurul amănunt reținut de Sibeiius-copilu! 
este că toate lucrurile acelui om miroseau a tutun. Este moti
vul pentru care a căutat să-și apropie chipul omului dizolvat în 
neant, fumind cu incăpăținare, toată viața.

Și pianul alb, cu coadă, are povestea lui ; e cadoul cumpărat 
prin chetă de 144 de prieteni cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de viață- Pălăria lui Sibelius este sadoveniană, gri-înspicată, 
cu boruri largi, totdeauna comandată în Italia ; se spune că și 
în preumblările cu barca pe lac nu se despărțea de pălărie, 
cravată și cirja noduroasă.

O bucătărie mare, cu cuptor și plită enormă, stă mărturie că 
— alături de sunetele pianului — casa aceasta a adăpostit o 
viață aprigă, sănătoasă, ca a oricărui țăran din regiune ; se 
datorează asta energicei Aino, care cocea piine, cultiva tot ce 
pămîntul nedarnic ii îngăduia, legume și fructe, pirguia roșii • 
într-o seră improvizată, cu ajutorul căreia a și obținut două 
premii la expozițiile agricole din districtul Tuusula, în anii 
1930 și 1933.

Karina, insoțitoarea noastră, este și ea originară din partea 
locului, din satul Krapihovi, unde și prînzim, dealtminteri, în
tr-o cîrciumioară țărănească. Povestește Karina cu umorul ei 
sec, de tip scoțian :

„Singurele relații ale familiei mele cu familia Sibelius datea
ză de pe vremea crizei datorată războiului ; lipsea zahărul, 
care apărea in prăvălia sătească la perioade mari, motiv ca 
localnicii să folosească aceste ocazii rarisime pentru a-șl face 
rezerve. îmi amintesc că familia Sibelius comandase 90 de kilo
grame de zahăr, iar familia mea 60. Prăvăliașul a împachetat 
aceste provizii dar le-a expediat exact deaîndoaselea, ceea ce 
ne-a pus in situația să ne cunoaștem, să descîlcim mica în
curcătură și să ridem cu poftă, dindu-i cu tifla războiului care 
rinj ea peste noi._“

A REÎNTORC la Helsinki, ducîndu-1 pe Si
belius, pe omul, pe adevăratul, cu mine, în 

mine. Afară burează tomnatic și pling pinii din miliardele de 
ace, înfrigurindu-mă.

„Nu ți-i frig o întreb pe Karina, un strop de fată, îmbră
cată intr-un sweter subțire.

„Deloc. Sint deprinsă. Cîndva am fost jucătoare de pesapallo 
(oină finlandeză), dar mi-am frint șira spinării, motiv să schimb 
sportul, am trecut la canotaj și iată-mă refăcută, n-am nici 
pe dracu*.  Ies zilnic cu canoia pe lacuri", povestește Karina, 
fiica lacurilor.

Tac mile, deoarece corpul meu solar, de esență meditera- 
neeană. este tot mal invadat de exuberanța toamnei finlandeze, 
care îmi gravează spiritul cu tablele de legi ale nordului. E 
clipa în care totul se dizolvă în jur și nu rămîn în dialog decit 
fila albă a sufletului meu pe care toamna scrie cu pană de 
diamant

Timpul somnoros-moluscoidal, hașurat cu lungi eșarfe de 
bură, se strecoară perfid prin pletele verzi ale Finlandei de 
Mijloc. Te regăsesc pretutindeni melancolică mireasă a călăto
riei mele ! Steagurile tale mătăsos-argintii cad cu zgomot de 
rufă udă în piramidele verzi-albastre ale pădurilor de conifere; 
diamantele tale ard în cornițele boante ale renilor migratori și 
în copitele de abanos ale etanilor iuți, galopînd în ciurde com
pacte spre nordul maximal al planetei ; părul tău mov dra
pează buza de potir a lacurilor adinei, fulgerate de somoni 
roșii-fosforescenți ; din carnea trupului tău cresc necontenit lu
minări de mesteceni, priveghind ruga mea de preot al călătoriei 
și această fugă prin peisajul lacustru, ca o simfonie de Sibe
lius ; e clipa cînd pădurile se aprinseră, psalmodiind ceea ce le 
spusese, pe note, Marele Vrăjitor.

Ca intr-un vechi 
amurg, ca intr-o 
fostă primăvară

■ AMĂRĂCIUNEA după 
înfrîngerea suferită în fața 
Iugoslaviei începe să se des
trame. Toamna- asta lungă, 
zugrăvind cu lumină necuge
tată domnițe intrînd în că
mări zidite din șiraguri de 
mărgele, ne-a smuls din mîini 
lemnul dușmăniei. Și iată-ne 
din nou întorși cu fața spre 
salcîmii din curtea noastră, 
punînd două ouă proaspete 
sub inima visului, în nădej
dea că vom face să izbucneas
că o seînteie de sînge aurit, 
că vom înălța o generație 
nouă de jucători, înzestrați cu 
mai mult curaj, cu mai mult 
talent și, poate, și cu mai 
mult noroc. Scăpați de spaime 
și cu nervii mai limpezi, fot
baliștii noștri au început să 
joace ca în primăverile de 
demult: goluri multe și răstur
nări palpitante. Cei vechi, 
adică părinții noștri, retrăiesc 
clipe de înfrigurare de pe vre
mea Ripensiei șl a Chinezu
lui.

Cine a fost la meciul 
Steaua—Dinamo, disputat pe 
o vreme ca de cules brînduși 
sau de floarea soarelui întor- 
cînd capul spre Marea Nea
gră, și-a bucurat sufletul cu 
miresme și ochiul cu plutiri 
prin defileele tinereții. Cînd 
nu-i împovărăm cu groaza că 
de un meci depinde viața și 
moartea, cînd îi lăsăm să se 
întoarcă la ideea că sportul 
înseamnă, mai presus de ori
ce, libertate și descătușare, 
fotbaliștii noștri știu să gă
sească și praf de pușcă și 
fantezie latină. Duminică, 
Steaua și Dinamo ne-au de
monstrat că ne pricepem șl noi 
să dezvelim taine, să făurim 
povești sub ochii a zeci de mii 
de oameni și să plantăm o stea 
albastră în mijlocul unui co
viltir de atîtea ori bătut de 
grindină. Zeii se primenesc în 
timp, cel mai important lucru, 
acum, e ca antrenorii noștri 
să-l ghicească pe copilul sau 
pe copiii ursiți să aibă cîndva, 
în gîndurile noastre, cinci, 
șase sau șapte ani de nemu
rire — fiindcă atît durează 
veșnicia unui fotbalist.

Două sînt semnele ce mă 
fac să cred că viitorul ne va 
săruta, într-o altă toamnă, cu 
mure : la Arad s-a întrerupt 
meciul U.T.A. — F.C.M. Reși
ța, pentru ca jucătorii să 
scoată de pe teren un cățel 
coborît parcă dintr-un tablou 
de Tizian și care voia cu tot 
dinadinsul să execute o lovi
tură de pedeapsă, iar la Satu- 
Mare, meciul Olimpia — 
F. C. Argeș a început cu două
zeci de minute întîrziere, 
fiindcă în nordul țării a nins.

Cînd eram copil și mă lo
veam numai de ecuații și lo
garitmi, nu de praguri și de 
străchini, ca azi, după prima 
ninsoare porneam cu un prie
ten pe dealurile din preajma 
liceului și căutam pere ră
mase neculese. Au trecut anii 
cu nemiluita — și niciodată 
n-am mai mîncat pere atît 
de dulci.

Fănuș Neagu
Pop Simion
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