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Un sens
al

ermanentei
eîndoielnic, zăpezile au ceva din, caldă, respirația 
umană.

Le-am ascultat și le-am simțit in aceste zile cind, 
dincolo de fascinația și strălucirea lor grea, aproa

pe imaterială, gerul ne-a mai și tăiat respirația un pic iar pe 
străzi s-au putut vedea oameni care se opuneau parcă unei 
iminente încremeniri în alb. Și mă gindeam atunci că zăpada 
nu este, la urma urmei, decît o dată calendaristică. Lumea 
își vede mai departe de treburi iar din calendarul ei patria 
iși decupează propriile sale zile și munci, sărbătorile și eve
nimentele ei. Pentru că, iată, fie și in sfera unei succinte re
flecții sociale, o statistică de felul acesta spune mult: din 
punct de vedere geografic, România Înseamnă abia 0.17*« din 
suprafața planetei: din punct de vedere al popuLației — 0.53"■ 
iar din punct de vedere al producției industriale ea repre
zintă 1,2—1,3° o din întreaga producție a lumii. Și aceasta este 
de fapt semnificația. Aceasta este dimensiunea istorică in 
care înțelegem că zbaterea și strădaniile noastre se petrec, 
intr-adevăr, la nivel planetar. In fiecare secundă România iși 
produce propria sa imagine în lume, la scară de masă și in 
ritmul bine știut al celei mai depline și mai însuflețitoare 
conștiințe de sine. Sentimentul este tonic, desigur, și el nu 
poate fi decît al izbinzii trăite și pregătite incă de la teme
lii, in structura și arhitectura întregii noastre opere econo
mice și sociale, cu o evidentă încărcătură de spirit și de curaj.

Sigur, o statistică de felul aceleia de mai sus nu poate să 
surprindă și unii indici de natură morală sau, cel puțin, este 
mai greu să o facă. Ceea ce știm însă, și se cunoaște bine 
în lume, este că partea de efort a României la realizarea 
unui climat propriu muncii și creației, salvgardării interese
lor păcii și securității internaționale, reprezintă in perma
nență un punct de referință. Iar aceasta nu poate avea la 
bază decît o morală în cel mai înalt grad constructivă și în 
esența ei umanistă, o practică a inseși ideii de om. O prac
tică la scara fiecărui individ a ideii de patrie și a ideii de in
dependență, în cea mai strinsă corelație cu practica însăși a 
concepției despre om. De la o politică a vieții pornind și 
inspirindu-se permanent de la trebuințele și aspirațiile de 
fond ale acesteia, viața politică a țării a cunoscut și cunoaște 
— cel puțin prin prisma marilor sale evenimente cum a fost 
cel de dată recentă. Congresul al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — un nou impuls, o nouă moti
vare pe calea propriei sale înfăptuiri. Mă gindesc, bunăoară, 
la acest uriaș demers în istorie realizat odată cu asumarea 
responsabilității de către întregul popor a sarcinilor și mij
loacelor democrației, dintr-o perspectivă care și-a arătat și 
își arată în toată semnificația sa rezultatele, dar mă gindesc 
în același timp și Ia saltul uriaș care s-a înfăptuit, ca o su
dură la cald a celor mai alese sentimente. în tot ceea ce pri
vește ideea de unitate și de unire. Un vis și un deziderat al 
nostru, in fond, o matcă a noastră de sprijin dintr-un timp 
secular. O realitate in spațiul căreia, la spiritul și jertfa ce
lor de atunci, din zorii fierbinți ai unirii, adăugăm proba și 
spiritul indivizibil al unității de azi, aceasta fiind, poate, una 
din întemeierile cele mai de preț și de cea mai puternică 
rezistență a anilor din urmă, socialiști.

In unire și unitate de voință și acțiune a stat și stă edifi
ciul mîndru al mîndrei noastre Românii. Două date se înve
cinează în istorie și ele sînt legate intre ele, prin răstimpi 
de generații, dar cu un sens care mi se pare evident. La 
scurt răgaz după ziua de sărbătorire a unirii, se află celebra
rea zilei de naștere a președintelui. Un nume scump nouă 
tuturor și o viață eroică pusă în slujba noastră, a tuturor. 
Prin el numim izbinda însăși a unității și aducem dovada 
însăși a unirii tuturor eforturilor și capacitățile noastre pen
tru ca patria să prospere și mai mult în lume și să-și împli
nească un destin propriu, creator.

A.l. Zăinescu

DESCHIDERI
SPRE VIITOR

n această întii lună 
Idin an, in această 

lună de iarnă cu 
multă zăpadă pre

vestitoare de bogăție, țara și 
poporul îl aniversează pe 
arhitectul și ctitorul Româ
niei noi, președintele Nicolae 
Ceaușescu. Țara și poporul 
cu inima larg deschisă ca o 
fereastră de soare iși slăvesc 
fiul cel mai credincios, pen
tru care țelul suprem al 
muncii sale neobosite este 
înălțarea țării pe cele mai 
inalte culmi ale civilizației, 
prosperitatea și fericirea po
porului român. „Ceaușescu și 
poporul" este realitatea con
cretă a zilelor noastre. Ală
turi de popor, permanent in 
mijlocul lui pentru a-I mo
biliza, pentru a-1 ajuta să în
frunte greutățile, pentru a-1 
ajuta să treacă* peste lipsuri, 
sâ-și perfecționeze continuu 
activitatea. împreună cu oa
menii, pentru oameni. îm
preună cu poporul, in slujba 
intereselor lui. Dialogul cu 
țara, și nu există zonă să n-o 
fi vizitat președintele Nicolae 
Ceaușescu, dialogul cu po
porul, cu făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale s-a 
finalizat, de fiecare dată, cu 
.noi deschideri spre viitor.

Soarele i-a luminat chipul 
în acea zi de ianuarie și ne-a 
dăruit nobă, românilor, pe 
conducătorul mult, așteptat, 
ce continuă în chip fericit 
galeria marilor bărbați de 
stat pe care - i-a avut po
porul nostru. Și’ este pentru 
noi o mîndrie înălțătoare de 
a avea un conducător neobo
sit, țpereu prezent pe marele 
șantier, al. făuririi României 
moderne. Am avut și noi 
prilejul să constatăm, nu 
o dată, că întreba noastră 
națiune români, maghiari, 
germani și de-alte naționali
tăți-, Hniți în frontul comun,

al muncii — este însufle
țită de minunatul exemplu, 
pe care-l oferă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de luptă
tor neobosit pentru făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
de activitatea dinamică, la
borioasă și clarvăzătoare pe 
care o desfășoară pentru pro
gresul și bunăstarea po
porului nostru, pentru co
laborarea și cooperarea cu 
alte popoare.

Poporul i-a simțit și ii 
simte inima bătind clipă de 
clipă la unison cu inima lui. 
„Socialismul — spune pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
— se realizează numai și nu
mai împreună cu întregul 
popor. într-o deplină unitate 
și numai și numai pentru 
popor !“. Sub stindardul a- 
cestui crez s-a născut chipul 
nou, socialist, al tării, un 
chip mîndru și frumos intre 
națiunile lumii, liber și inde
pendent, pe care strălucește 
cu puternică vigoare semnă
tura de gindire și faptă co
munistă. revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Gh. Sprințeroiu
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VIAȚĂ Șl LIBERTATE
Fragmente din romanul „TINEREȚEA UNUI EROU" de Petru Vintilă

UNIREA
lua de 24 ianuarie 
’339 este adine în
scrisă in conștiința 
națiunii. Ea nu 

marchează doar un eveni
ment istoric major in proce
sul devenirii patriei, ci are 
și însemnătatea și rezonanța 
unui simboL simbolul unității 
naționale. Desfășurarea re
centă a lucrărilor celui de-al 
doilea Congres al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste tocmai in luna ani- 
versativă a Unirii nu ne 
apare fortuită, ci firească, 
izvorul veșnic viu de patrio
tism al făuritorilor Unirii 
din 1859 constituind un 
exemplu și un necontenit 
îndemn.

Unirea Principatelor n-a

24 ianuarie 1859
24 ianuarie 1980

Însemnat numai ștergerea 
unui hotar anacronic, nefi
resc, dintre două țări româ
nești. ci, în același timp, mo
mentul a marcat prestigioasa 
afirmare 
moderne românești. Făurirea 
statului ’ 
doar rezultatul străduințelor 
citorva zeci de patrioți, ci a 
fost rodul eforturilor și sacri
ficiilor unui popor. Făuri
toare ale istoriei, masele au

a tinerei națiuni

național n-a fost

fost în acea vreme direct im
plicate în eveniment. Mii, 
zeci de mii și sute de mii de 
oameni au conlucrat la reali
zarea unui țel suprem, co
mun, ardent, al tuturor. 
Unirea a devenit atunci mai 
mult decît o lozincă ce stir- 
nea un nețărmuit entuziasm, 
un liant, o flacără vie slu
jită cu abnegație de întreaga 
națiune.

Mișcarea pentru Unire și 
organizarea ei, însuflețirea 
capitalelor, a orașelor si tîr- 
gurilor, a satelor, a ținuturi
lor românești din afara 
Principatelor, unitatea națiu-

Dan Berindei

Continuare în pag. a 6-a

Tablou de Corneliu Brudașcu

GLORIOSUL IANUARIE

și iubite tovarășe 
NICOLAE CEAUSESCU

Printre sărbătorile de durată ale istoriei noastre 
naționale se înscrie și ziua Dumneavoastră de 
naștere cu puternica ei strălucire contemporană 
și cu întregul ei conținut de semnificații.

Prin voința Partidului Comunist Român și a în
tregului nostru popor, Dumneavoastră conduceți 
cu mină sigură și ochi cutezător edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pămintui strămo
șesc. De cind v-ați asumat răspunderea pen
tru destinul de aur al țârii, fapt de netăgăduit 
este că România și-a ciștigat pe plan economic 
și social, in politica internă si externă, un loc de 
înălțare in fața omenirii întregi, pe care nu 
l-a avut niciodată.

Ne-ar trebui cuvintele de aur ale limbii noas
tre românești, ca să putem cuprinde ființa și per
sonalitatea Dumneavoastră asHel incit pentru 
timpul pe care-l trăim ți pentru viitorime să pu
tem exprima la dimensiuni exacte, pe Acela care 
sunteți cu adevărat, ca om si comunist

Vă știm cumpănind, fără contenire, asupra lu* 
crului țârii, deopotrivă asupra intimplărilor din 
lumea dinafară ți cu atit mai mult, încununăm 
ziua Dumneavoastră de națtere cu o aură de 
lumină.

Fie, deci, ca îiua de naștere să Vă fie in sem
nata de statornica noastră iubire ți prețuire, de 
devotamentul tuturor scriitorilor care trăiesc șî 
muncesc in această tară.

Să trăiți intru mulți ani I

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Telegramă

Mult stimate
si

Intr-un glas cu toți oamenii muncii, scriitorii 
români, maghiari, germani și de alte naționalități 
iși exprimă entuziasta adeziune la hotărirea celui 
de-al ll-lea Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de a vâ realege in fruntea celei 
mai largi și mai reprezentative organizații politice 
din țara noastră. Este aceasta încă o mărturie a 
sentimentelor de inaltă prețuire și dragoste cu

n Raportul la cel de-al XII-lea 
■ Congres al Partidului Comunist 
JL Român. tovarășul Nicolae 

Ceausescu, vorbind despre ac
tivitatea ideologică și politico-educa ti vă 
pentru făui irea omului nou, a reafirmat, 
cu tărie, că la baza acestei activități tre
buie sî stea Programul Partidului : 
..Carta noastră fundamentală ideologică, 
teoretică și politică, expresia marxismu
lui rrefitor in România-. în continuarea 
magistralei sale cuvintări, secretarul ge
neral al partidului a dat o inaltă prețuire 
culturii contemporane românești, nume
roaselor lucrări literare și de artă care au 
îmbogățit și diversificat universul oame
nilor muncii și patrimoniul spiritual ro
mânesc. El a adresat un apel general 
scriitorilor și artiștilor de a se apropia 
mai mult de realitate, de a se afla întot
deauna in oentrul efervescenței creatoare 
a celpr care făuresc 
prj> ghesului.

în numeroasele sale 
fenomenului cultural 
frecventele întilnifi cu 
președintele Republicii 
vastelor perspective pe care le deschide 
umanismul revoluționar românesc. In clo
cotul vieții noi, in activitatea continuă a 
creatorilor de bunuri materiale și spiri
tuale.in România zilelor noastre, intr-a
devăr, omul este centrul și măsura ori
cărei înfăptuiri. Un adevărat imn omu
lui se înalță din fiecare cuvîntare a se
cretarului general al Partidului, omului 
care- nu se mai izbește de, nici un zid 
pentru afirmarea plenara a facultăților și 
cunoștințelor sale, az Capacității sale de a 
fi activ, ci, dimpotrivă, iși desfășoară ar
cul existențial, interferind undele unei 
societăți care îi favorizează afirmarea. 
Creatorul de • valori nu se mai înalță in 
turpuri pentru a-și exercita „delicata pro
fesiune" spirituală, ci cioară în mijlocul 
uriașului/val al*'largilor mase populare

marile valori ale

cuvintări dedicate 
contemporan, în 

scriitori si artiști, 
a insistat asupra

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Continuare in pag. a 7-a

e-ar fi să-i pomenim pe toți cei care 
au trăit, au luptat și au murit pen
tru unirea Țărilor Românești, n-am 
avea atîta frunză In codri, nici spice 

în lanuri ; de-ar fi să le cinstim numele, fie 
și simbolic, prin instituirea unor medalii post 
mortem, n-am găsi atitea metale niciodată ; 
căci de 18 veacuri toți românii care s-au năs- 
put pe. aceste pămînturi au visat cu fervoare 
o viață a tuturor laolaltă, au trăit pînă la 
1859 și pînă la 1918 în idealul UniMi. Parcă 
văd șirul de generații ca pe un singur fluviu 
nesfîrșit, al cărui izvor se pierde în cosmica 
uzină a devenirii universale, iar momentele 
de fericire — 1600, 1859, 1877, 1918 — sînt și 
rămîn scripturi, monumente de neșters ale re
cunoștinței și pietății, insule neclintite și lu
minoase ca aștrii ficși prin meandrele istoriei. 
Poporul nostru n-a avut orgolii de cuceritor, 
dar a avut mereu forța de a-și apăra

pașnică, de aceea cei mai mulți au acceptat 
să-și aleagă nu numai ceea ce li se potrivea 
lor, ci lucrul cel mai greu din toate — mese
ria anonimă dar sfîntă de muritori pentru 
patrie. Dintr-o adîncă nevoie a conștiințelor, 
atunci cînd poporul a vrut să remarce, să 
consacre și să-și arate recunoștința, a proiec
tat personalitatea eroilor săi deasupra orică
rei îndoieli, pe cerul incoruptibil al patriei. 
Solidaritatea, abnegația și sacrificiul sînt ca
racteristici prezente pe tot parcursul neobosi
tei lupte pentru Unire. Marele Bălcescu, cel 
ce-și sacrificase viața pentru același ideal, îi 
anticipa existența aevea prin cuvinte nepie
ritoare : „Unitatea națională fu visarea iubită 
a voievozilor noștri cei viteji, a tuturor barba-

Gheorghe Pituț
viața Continuare în pag. a 6-a

Am spus mereu, mereu am repetat :
Un OM cum numai România poate naște. 
Acesto-i adevărul despre acest bărbat.
Un adevăr ce lumea il cunoaște.

pentru un contact anteic. pentru a-$i afla 
acolo rădăcinile intr-un humus fertil care 
îngăduie creșterea înaltei tui o ine și a 
oricărei albe înfloriri de artă.

Intelectualitatea românească și-a însu
șit organic o asemenea concepție echiva
lentă cu solidaritatea umană ; baza ori
cărei societăți care consideră omul ca 
ființă socială aflai in strinsă legătură și 
interdependență cu toți semenii săi. Dună 
cum și-a însușit concepția umanismului 
revoluționar românesc care nu poate ig
nora marile valori spirituale create de 
omenire in trecutul său milenar. Umanis
mul românesc al zilelor noastre iși ex
trage ca o sevă vitală substanța crea
toare din tradițiile cele mai nobile ale 
spiritualității acestui popor de la Caroa-i 
și Dunăre, plăsmuiește in focul nume-

Pe NOI contind - veghea și nehodina 
Lan roditor, cocori și drum călcat. 
Bărbatul care ne-a unit lumina.
Lumină și viață din crezul său ne-a dat.

El, cutezanța însăși și tot ce-avem mai sfint.
El, vast filon de muncă, de gind și de speranță. 
El este semn că sintem aici pe-acest pămint 
Neclătinați, temeinic zidiți in vis și-n viață.

Bărbatul care ne-a unit lumina
Să urce steaua țării in zori să urce-n 

nume.
Firesc și demn el este izvorul, rădăcină 
Și mai ales destinul nostru-n lume.

Alexandru Bălăci
Continuare in pag. a 7-a

Construcția

Am spus mereu, mereu am repetat
Un OM cum numai România poate naște. 
Acesta-i adevărul despre acest bărbat.
Un adevăr ce lumea il cunoaște.

atitudinea pozitivă de promovare și im
pulsionare a artei și literaturii a fost 
întotdeauna — pentru un stat, pentru o 
societate. pentru o civilizație — un 

semn de maturitate spirituală, de viabilitate is
torică, de echilibru și sănătate morală. în socia
lism, această atitudine (și funcție) nu se mai ma
nifestă insă prin intermediul mecenatului sau a 
unor asociații și cluburi restrinse ci devine o pro-

Premiile revistei «Luceafărul» pe amil 1979
Vineri, 25 ianuarie a.c. a avut loc ședința Consiliului revistei „Luceafărul" in cadrul 

căreia au fast decernate premiile pe anul 1979.
Laureații din acest an sint : la POEZIE • Ion Dragomir • Lelia Munteanu • Mircea 

Stăncel <1 Dan David • Ioana Crăciun • la PROZA • Ion Lică Vulpești • Sabina Dră- 
gănel ©Ion Prigoreanu • Mircea Croitoru • Gheorghe Bogorodea • la CRITICA • Dan 

— Arsenie.

Dumitru Titus Popa

de conștiință
blemă a întregii societăți, a întregului popor. Arta 
și literatura, cultura in întregul ei, sint abordate 
intr-o perspectivă complexă, multilaterală ca 
parte integrantă a unei strategii unitare, atot
cuprinzătoare și științifice a dezvoltării. în poli
tica partidului și statului nostru s-au manifestat 
in întreaga perioadă postbelică preocupări in
tense și constante pentru înflorirea artei și litera
turii dar toate acestea au devenit, putem spune, 
un sistem de gindire și acțiune în perioada 
marcată adine de personalitatea umanistă și 
clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Incepînd cu Congresul al IX-lea al partidului și 
culminind, pînă in prezent, cu Congresul al 
XII-lea, aproape că nu există moment crucial 
în istoria contemporană a României sau cuvîntare 
a tovarășului Ceaușescu în care să nu fie pre
zentă grija pentru dezvoltarea vieții spirituale a 
oamenilor, pentru locul și rolul artelor în acest 
proces Complex și de lungă durată. Se poate

Al. Tănase
Continuare în pag. a 6-a
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dificila specie a roma

nului istoric, puțin 
ilustrată in literatura 
română cu scrieri de 

seamă, s-a îmbogățit cu un ro
man substanțial, savant-și subtil 
Emisfera de dor de Alice Botez 
Pe lingă obișnuitele exigente. ale 
romanului istoric, cartea Alicei 
Botez are de intimpinat una cu 
totul specială. Emisfera de dor 
este o carte despre lumea dacă 
a lui Decebal și despre ecoul pe 
care conduita nordunarenilor il 
are în suflul învingătorilor ro
mâni. Datorită unor împrejurări 
greu de explicat astăzi, informa
țiile șl documentele despre sta
tul dac și despre războaiele da- 
co-romane sînt extrem de să
race. Orice roman istoric pre- 
suDune reconstituirea, iar a an
cora în perimetrul istoric ales de 
Alice Botez înseamnă să ope
rezi pe un teren în care ipo
teza se face nezmintlt necesară 
Cu alte cuvinte a scrie un ro
man despre daci este aproape o 
aventură și autoarea Emisferei 
de dor a acceptat această aven
tură în chipul cel mai conștient 
Alice Botez înaintează în te
renul ales cu toată prudența 
fără a renunța la intenția de a 
oferi romanul proiectat al unei 
apoteoze dace. Un val de mis
ter învăluie istoria Daciei și a 
poporului său și tocmai cu a- 
ceastă materie își lucrează ro
manciera cartea.

Emisfera de dor Începe acolo 
unde izvoarele tac declanșînd le
genda. Alice Botez scrie o carte 
despre Rama și Decebal acor- 
dînd în egală măsură atenție is
toriei documentate atît rit ni s-a 
păstrat cît și istoriei orale, adică 
legendei care însoțește răz
boaiele daco-romane și moartea 
lui Decebal. Ceea ce atrage In 
acest roman, surprinzător prin 
temeritatea lui. este inteligența 
procedeelor și a construcției 
romanești. Alice Botez nu ține 
să sfideze ceea ce se știe edifi- 
cînd ipoteze îndrăznețe și abe
rante, ci ține să împace terito
riul sigur al informației trecută 
prin izvoarele sumare ajunse 
pînă la noi cu cel al supozițiilor 
pe care lacunele de informație ii 
lasă în mod firesc. Emisfera de 
dor, roman de atmosferă in pri
mul rînd, își propune să cir
cumscrie semnificativ contururile 
pe care ecoul luptelor cu arma
tele lui Decebal îl are in lumea 
romană la diverse straturi ale 
populației, la personalități de 
vîrf ale vieții romane. în ro
man apar atît împăratul Traian, 
cit și urmașul său Hadrianus. 
Vorbesc atît Plinius cît si Tacit, 
Suetonius și Plotina. Autoarea 
nu vrea însă să scrie romanul 
niciuneia din aceste nersonalitățl 
istorice cunoscute, refuzînd cu 
pricepere romanescă, capcana 
servaiului unei reconstituiri Îm
povărătoare. cl romanul un°i 
stări de spirit. In Emisfera d* 
dor lumea romană trăiește n 
obsesie dacă si aici e prima miș
care de inteligență a scriitoarei. 
Terenului alunecos al lipsei de 
informații asupra lumii dace îi 
este preferat spațiul ferm, con
sacrat al lumii romane in chiar 
centrul imperiului, la Roma, 
unde se petrec toate fantele na
rate. Pe scurt, deși războiul ~u 
dacii a luat sfîrșit, deși prăzile 
au fost aduse la Roma, deși 
triumful organizat a fost pe mă
sura unei victorii mari, deși

Și' Domwita Petri — 
semnificativa ei cane 
de debut*) — m în
scrie in fluxul mai 

larg al lirismului feminin tinăr 
căruia îi este proprie tot mai 
decisivă tentativă de a conferi 
leit-motivului erotic funcții pre- 
textuale de largă cuprindere re
flexivă. „Cîntecu! inimii" este 
chemat, așadar, a se sublima în 
structuri poematice animate de 
ambiții gnoseologice ce depășesc 
net cercul limitat al lamentației 
intimiste. într-o atare situație, e 
de la sine înțeles că reușita ar
tistică este condiționată de satis
facerea a cel puțin două exigen
te liminare : convingerea fermă 
că în punctul lui de pornire po
emul beneficiază intr-adevăr de 
sursa unor tensionate elanuri a- 
fective și Inspirata, adecvata im
plicare a acestor elanuri într-un 
angrenaj metaforic revelator. 
Ceea ce am numi procesul de 
intelectualizare a simțămintelor 
circumscrise sferei eroticului se 
realizează tocmai prin această 
orga nici ta te afectiv-ideatică, re
levată de întreaga figurație a 
poemului. în acest fel. elementul 
care se reține si impresionează, 
în ultimă instanță, este imaginea 
de spectacol ceremonios apt să 
Imprime „suferinței" intim fe
minine un alt gen de mișcare, 
anume, unul străbătut de elegi
acul atotcuprinzător în ordine 
existențială: „Vin să te laud, 
găsesc poarta ruptă. / Ți-am pus 
în prag sălcii. De mult s-au us
cat. / Vin să te-ntreb : Încotro 
am plecat / de am fa ta-negrită 
și suptă H Știu cît de-ncet tre
buia să ridici / pleoapele galbe
ne, să mă primești în ograda ne
bunelor mere domnești, / printre 
fluturi, viței și urzici. // Trebuia 
să m-aștepți la un vad luminat 
/ cînd cad snopii sub galbenul 
cer împărat, / căci ți-am trimis 
cuvînt pe un greier isteț / din- 
tr-un veac primitor, pădureț II 
Vadul nu l-am aflat. Bolovanii 
dospeau / fără gîndul întoarcerii 
mele în vine, i ape tulburi sco
beau sub răchiți. cu rușine. / 
pești ursuzi din aripe umbros 
lopătau // Vin să te-ntreb : am
mai fost pe aici / cînd e lutul 
de-un stînjen crescut peste tin-

cronica literară
Alice
Botez

«EMISFERA
DE DOR>

captivii de la Carpați sînt In 
lanțuri, legionarii participant! te 
acest război trăiesc retrospectiv 
presiunea evenimentelor. L’n 
ostaș roman pare a recunoaște 
la Roma pe Decebal. Dar Dece
bal se știe că e mort, Ur. retor 
vorbește mulțimii adunate in
tr-o piață puolică despre apari
ția pe străzile Rocnei a regelui 
mort. Hadrianus. fost conducă
tor militar in campania împo
triva dacilor, este binturt $i el 
de ginduri similare. Aceste apa
riții și zvonuri se Imp let ear :n 
roman cu peripețiile La Roma aie 
unui preot dac Dor<*« protejat 
al lui Hadrianus. Hadrium are 
sentimentul că se află tn fati 
unui preot dac Dor so. protejat 
descifra. E a fos* in rwmpa
ntile oordunărene și este un cu
noscător al religii lw nr^r-|~ai~ 
Ambiția hii este de a aci ie • is
torie a acestor războaie dnae e? 
romani împotriva dtecHor fi 
stringe cu asiduitate șj sactera 
orice informație utilă. Preocu
parea e mai generală. es mKosi- 
tul fiind la ordinea zilei Hadria
nus nefiind singurul amator d* 
a lăsa posterității o relatare pr>- 
prie asupra evenimentelor. la 
acest punct autoarea a-a Qbct 
de misterul real al unH tâeen 
surprinzătoare a istoricilor «as
pra evenimentului, și tvtsaesil 
inoteza sa. Comentariile hn 
Traian asupra războaielor «terlre 
ar fi fost de un caracter pre
cumpănitor militar, rece ti far* 
interes pentru alte aspecte «V- 
cit cele ale războiului f opta>- 
zis și a scrie altfel istoria a- 
cestor campanii însemna a intri 
In dezacord cu chiar imoăraîuL 
Un conflict latent năruie de-a 
lungul întregii cărți intre împă
rat și succesorul său. Autoarea 
U plasează In sfera deooefatrbo 
de structură. De o parte «m mili
tar de vocație, un conducător 
realist fără imaginație, de cea
laltă parte succesorul, un Inte
lectual plin de <kibii a cănii ima
ginație lucrează. De o parte an 
împărat care nu crede sau au 
vrea să creadă tnzr-un ik *•

torescul. Notația este precisă, 
redusă la citeva linii esențiale. 
Nu culoarea locală este meritul 
cărții ci spiritul timpului. pe 
care scriitoarea il vrea preocupat 
de mitul Daciei. Portretele sînt 
făcute cu o economie a mijloa
celor îmorumutată desigur din 
sursele folosite pentru scrierea 
romanului : lapidaritatea pro
zei latine și-a imprimat asu
pra stilului cărții pecetea. Pre
țiozitatea pe care o capătă 
uneori fraza in acest roman nu 
este urmarea uniri efect ne
știut și necontrolat ci urmare i 
unei opțiuni stilistice adoptate 
cu bunâ-ștunți

Un loc aparte II ocupă In ro
man personajele de origină dacă 
rătăcite sau aduse de soartă la 
Roma. Toate an an rost precis 
i.i țesături «omanului ele fiind 
destinate a Mtsține și a jus
tifica interesul pe care persona* 
jele urmărite de narator il au 
pentru lumea și mitul dacic. 
Dorses esie preotul dac dato
rii căruia populația Romei 
crede a-1 fi îniilmt aievea pe 
DecafenL Nicăieri relatarea nu 
ne spftjfîe că acesta nu «ale 
DecriboL me±Srînd premeditat o 

“----■f»ară misterului 
La cor^. iac refe- Hadrianus sau 

Aaete e sora 
Bat Drccha! cațrtfvi la Roma 
onda w HBaă-Je p^tru a nu fi 
CdaâABrtlâ rararra rotnte: ei cu un 
—MB r- ’. ■ e trădi'.iKul, cel 
CB a divulgat local comorii da- 
cx-> pe care ii justifică

pentru *-l lăsa 
Mdi BbM BdUB«. Alice Bo-

co£?«tJtuîi • grupare

dă ? I De ee taci, de ce tulburi 
vineția oglindă ? / de ce nu. de 
oe pleoapele nu le ridici ? (La 
apa).

Cum se poate lesne sesiza, dis
creta „lecție" oferită de domesti
citatea naturist-cosmici zantă a 
unei anume părți din poezia ar
gheziană dă rezultate excelente. 
Intr-alt loc. asprimile virgmaje. 
de sorginte argheziană. la 
riadul lor, fac corp comun 
cu momente de „iritare" In 
tiparele eminesciene : ,Să mai 
veghez pereții in lentă fe- 
recare / pe cind icoana vieți-mi 
de mult ș-a fost desprins / cum 
tulburate ferigi pe dale s-au În
tins /, mărturisind vînzarea vie
ții pe culoare ? // Nici nu e greu 
să fii nevinovată sare. / otrava 
ta cind turme de ploi demult au 
lins" (Datoare).

Nu de puține ori. insă, poe
zia scrisă de Domnița Petri se 
resimte tocmai in latura figura
ției metaforice. Este vorba de 
artificializarea poemului pm 
aglomerarea de imagini ostenta
tiv căutate și care, evident, nu 
numai că nu-și vădesc utilitatea 
ci, totodată, creează impresia 
unei stridente facilități. Iată, 
numai o infimă parte din colecția 
„zicerilor" de această factură pe 
care le conține volumul: „Atunci 
deschid fereastra spre sud. ca a 
cătușă ! pe glezna virxtei I : ..iți 
scriu scrisori cu tușul curgind dia

curator* : fw*: — 'i
. r AmobM s «cra

ter cîifcT2’ . _coct»c ^‘.4 : rr * -
core «j «Jtvtfe rww" «•- 
zalei NiriW _N _ —ci: -
m d Icererî ttr.rx
loaatBCi* : .vavn r»
de tepte : ^e»r.îx.' v.e-.
ieri de
cx ÎMiptes teM* . „Leaser 
ta ZL’r: Mjftxz ' tr
ees aărer-." cr-t.’»v
nc pe predai p-aez pete". Ci
titorul cvno» să tf.-e 3* a®>.-
cm desorr^se rt»*-xre'-e & 
sus. eend rarsea. i*. poate 
•mma numai deci t de făptui ri 
înseși coatexte^e poer-jtz^e in 
cauzĂ. valoric, se s: rzi rr 
mult sub niveftxi Dositybtit. c 
reale ale poete. Clri trs
ma: ixteape îndoială. £ati de o 
portă capabilă a da •a =jn
poem de mînnaec p tu.’bu*4’-c 
drama tin precum eel intitulat 
Eli. EH. sinîem Îndreptățiți a 
manifesta maximum de exigen
ță critică : _Ai zburat. pasâ'e. 
cu numele z Intre a1 doilea și al 
treilea / dntat de eneoj ' Poa*e 
sînt din ciocul tiu stropul * d* 
■P* moartă / st dau izvor, f Si 
gura oe care o sărut mă nare 
o dată, de două ori. ' in fiecare 
odaie devastată ’ de nesapul fi
ințelor care s-au ' iuhrt aco’.o. 
/' Dar a venit astă noapte La 
ti mp La mea / mantele din care

tată • Bmmrm «M9Bia<ar4ap 
retain : AdMdaâa AW* 

wiioBrma firida*. Malaga C»> 
raBBia. Baa Dw ars Marta Domi 
B>< Martasaa ZXdPt. Ortoaiar 
GAtAim*as laBa LăaaBm Gear» 
Le '«< CoariM LCMda ladar.r-s. 
Țarina timpan ^atov Dian 
Marrei. 9*e<aa BmH* MaMa 
r?warw Martan. U* Mrii. W 
C Regru AWsaaAln Maa. 
hn SrwaBMt Mrw VaBh T»- 
naMMA HaBnea Gi nrads 
Wa<nrr.

Nlcolie Cioban a
•) DoauiU Petri .Jcfipaa*. 

Editura _J»<«ne<“. 1979.

Cartea lui Vintilă Or- 
naru •) este o încercare 
temerară de a călăuzi in
tr-o lume plină de fră- 
mlntfiri ritmurile celor 
mai durabile sentimente. 
Sonetul, ca orice forma 
fixă, impune voluntar o 
limită pe care doar frin- 
gind-o se poate trece de 
la un simplu capriciu de 
bun artizan la adevărata 
poezie. Vintilă Ornam 
care își trăiește cu o ne- 
stlngherită generozitate 

exaltarea ca și melancolia reușește să instau
reze acel spectacol frust, oferit întotdeauna 
de un eros patetic, devenit deja simbolic 
prin tradiția literară a genului. Sentimental 
sincer, poetul se lasă copleșit de eveni
mentele cotidiene ale sensibilității, invăluindu- 
Ie insă permanent într-o aură de idealitate. A- 
ceasta dă totuși uneori impresia de neutralita
te, de comentariu exact al întîmplărilor. La ce
lălalt pol. cînd atinge maxime intensități, para
doxal poate, el ny simte nevoia eliberării din
tre patimi, căci nu Ie resimte nici un moment 
ca o povară extenuantă sau ca o constringere

• Cu cel de al doilea 
roman* al său, poetul Ovi- 
diu Genaru iși consolidea
ză opțiunea pentru genul 
epic. Weekend in oraș 
(1968) era o încercare 
încă timidă, în pofida 
dezinvolturii cu care de
buta prozatorul. Tehnica 
narațiunii era simplă și 
cursivă, cu un accent ju
venil și marcată de o re
marcabilă acuitate a ob
servației de detaliu. Scri
sul ironic și alert confe
rea cărții un caracter a- 
greabil. Iluzia cea mare 
este romanul unei drame 
de familie care implică 
însă fenomenul social. Na
rațiunea nu mai evoluea
ză cu simplitatea celei 
dinții cărți de proză a au
torului, ci prin interme
diul unor dialoguri care, 
înreglstrînd o singură 
voce. Iasă numai să se 
presupună replica celui
lalt, fiind convertite in 
monologuri febrile de ex
plici tare. Drama fiecărui 
personaj se conturează 
astfel din fragmentele 
confesive intercalate între 
monologurile celorlalți și 
propriile incursiuni reme- 
morative. „Iluzia cea 
mare" este iluzia unei iu
biri, a lui Titus Oniga 
pentru Edmonda, soția sa, 
Titus fiind în același timp 
un om dăruit răspunderi
lor sale, orb în buna sa 
credință, neobservînd lu
cruri mărunte sau subtile 
a căror victimă va deveni. 
Iubirea acestui „om din- 
tr-o bucata", ai cărui ani 
de formație sînt rezumați 
semnificativ in caietele 
«ale descoperite într-un 
pod, pentru o femeie ca 
Edmonda. era o imposi
bilitate de care timp de 
aproape două decenii 
nimeni nu-și dă seama. 
Tltus este un naiv gene
ros șl intransigent, dăruit 
muncii pînă Ia epuizare. 
Edmonda este o snoabă 
capricioasă cultlvînd iluzii 
de apartenența aristocra
tică simultane unui com
portament banal al par-

• O carte este ceea ce 
«te. A «pune că ea nu 
e«te așa cum ar fi trebuit 
a* te (iluzoriu concept 1) 
conotituie o gravă eroare 
metodologică- Și, totuși, 
trebuie «ă recunosc că 
daochirind lucrarea Her- 
thel Perez*). îndemnat și 
de titlul atractiv, mă aș- 
teocam «ă găaesc acolo un 
studia comparați vist, o ti
pologie (mai mult sau 
mai puțin formalizată) ori 
• ier. c-menologie a perso- 
cafohxi românesc. Nu. 
«rediu! autoarei este mai 
rfagr ihă o plăcută (și a de
acon instructivă! trecere 
fax nrristâ a celor mai in- 
WrnaarHr momente eare 
au poarta: erocuUa rama- 
noiut. ca ten. dia antichi
tate ■ Dial In present. 
PncMtma peraocaju’-.d 
eanctme un fd de _Xi- 
hr* pentru o dUertație. 
dtfarr ancorată in vreo

Sinceritatea sonetului
(..Shakespeare a zugrăvit-o-n poezie, f iar eu 
am intilnit-o-n stare pură, / intr-o controversa
tă creatură. / hotar intre lumină și stihie ! II 
Viața de apoi e o minciună / și dac-ar fi cum 
scrie 8 fin ta carie / înclin smerit să cred că nu 
e bună II șl n-o primesc in dar nici după moar
te I / Fără iubiri si erezii deșarte / degeaba cor
nul judecății sună..." Nu cred). Evocator liric 
sau ironic, Vintilă Omaru tînjește parcă după 
o candoare inițială irecuperabilă („Dar într-o zi 
suprema-ntruchipare i cit de firesc avea să se 
Inchee : / ca-ntr-o vrăjitorie oarecare, H din ce 
te-nchipuisem eu. idee / ai coborit in vechile 
tipare / și te-ai făcut gilceavă și femee..." Cînd 
te-am vămi). Efortul său atît de omenesc de 
a păstra nealterate gindurile, dar și instinctele 
se concretizează în versuri dovedind o constii- 
ință care s-a decis să sacrifice totul pentru a-și 
menține limpezimea și optimismul („Nu lăsa 
viermii să te cotropească / ’nainte de-a intra în 
slujba lor... / Alungă-Î cu o faptă omenească, II 
din șopru scoate plugul in ogor / ca-ncremeni- 
rea-n veci să te găsească I împovărat de munci 
de viitor...- Desigur).

Acela care „galopează desculț prin constela
ții". îndrăgostit iremediabil de tot ceea ce poa
te semnifica ființa umană, reflexivă sau in pli
nă efervescență, parcurgînd toate virilele cu o 
egală voință de a înțelege rosturile fiecărui a- 
mănunt care li implică, iși rostește insă cu ace
eași claritate și temerile („Și am «Juni te virata 
cea de seară / dnd ziua e din ce In ce mai mi
că / și cineva tot vine și mi-o strică / și din 
frumosul ei mă dă afară_ // De-un timp mă 
stăpinește-un fel de frică, / piciorul n-are «igu- 
ranță-n scară. / și calul de aub mine zboară / și 
lumea-ntreagă-mi pare inamică..." La vin ta cea 
precară). După cum «e înfățișează unele sone
te, putem de asemenea presupune in autorul 
acestei cărți un baladist ce-șl spulberă mărturia 
în iluzii cenzurate : „E-o vreme dnd mă blntu- 
ie orgolii... / Zăpada puritățli-n mine plînge : / 
Napoleon îmi circulă prin singe / Si sapă ga
lerii ca-n lut sobolii / Un cerc de foc in jurul 
meu se strînge ; / Mi-e sete de elogii, de foto
lii, / coroana mea de rege mii de molii ! Mi-o 
foarfecă-n mandibule nătlnge !! Fîntfna modes
tiei iat-o, seacă / Și ce frumos eram cînd era

viata cărților
proza

IIX ZI A
SL\RI

Radiografia 
iluziei

venitismului, și unor fa
cile veleități estetice. Dar 
Edmonda este și o. feme
ie subtilă care atenuează 
nepotrivirile pentru că, 
relativ inconștient. Titus 
reprezintă reușita socială 
cu suita ei de avantaje 
mai mult sau mai puțin 
meschine, mai mult sau 
mai puțin invidiate. Fie
care dintre cei doi soți 
trăiește o cri2ă fiziologică 
în pragul unei bătrîneți 
amenințătoare, Titus re
simțind momentul critic 
în echilibrul său moral, 
Edmonda luptînd cu dis
perare pentru conserva
rea unor farmece ofilite, 
în ultimă instanță, criza 
este, pentru amindoi, de 
natură erotică, după cum 
erotismul se va dovedi su
portul esențial al acestei 
lungi legături protejate 
de iluzia unei iubiri per
fecte. Tn proză ca și în 
poezie. Ovidiu Genaru 
conferă, de altfel, erosului 
o poziție privilegiată. Că
sătoria soților Oniga nu 
va supraviețui crizei și 
Edmonda îl va părăsi pe 
Tltus, va părăsi totul pen
tru o altă mare iluzie și 
aventură. Eșecul cu efecte 
intîrziate al acestei iubiri

critica

O ipostază 
a criticii

Intențiile și scopurile căr
ții pe care o discutăm 
aici.

Din acest punct de ve
dere nu ne vor mai mira 
deci lungile divagații des
pre originile istorice ale 
romanuluL despre ideo
logi •le diverșilor scriitori, 
despre biografia și mediul 
social care l-au format. 
Uneori mai multe pagini 
ii sint consacrate autoru- 
ta! daBt pamana^ior 
mnsO- e*ri-
gM and per «pcB^*
tetos umană a creatotirfft 
este suc mteresantâ decît 
perso&șhtăule umane pe 
care ei le-a creat Ideea 
de hază a tuturor «tudi dor 
esie aceea că devenirea 
personajului romanesc se 
irwrrte In albia unui evo- 
/-Tt-ocism firesc și oestln- 
ghent fiecare nouă epocă 
M fiecare nou curent lite
rar adâjxind cile ceva 
nou. o nouă viziune ana

Literatura 
hispano- 

americana

_Laxre două puncte 
oțr^se, putemie marcate- 
C*T-*i«-, COueapttial». Depâ- 
ștod rinAreo Lnearâ a 
•rtrhij crtiîc, comentarii
le profesor^ui Paul Ale
xandru Georgescu lint 
tensionale de parametru 
gtodiru nstemice. Lecturi
le sale <jjt întotdeauna și 
thearia. pornind _de la 
«chema de lucru și de la 
conceptele de bază ale 
teoriei sistemelor- (Ber- 
îalanffy. J.H. Milsum, 
Waiter Buckley. Mirrea 
lăakța) șj da la contribu
țiile structuralismului ge
netic (Lucien Goldmann). 
Dar dincolo de această

nu este exclusiv de natu
ră intimă. El se datorează 
și faptului că Titus și 
Edmonda reprezintă struc
turi psiho-sociale conci- 
liabile numai aparent, 
prin abilitatea soției do
tate cu un simț practic 
mult mai real decît velei
tățile ei artistice. Titus și 
Edmonda sînt produsele 
unor educații total deo
sebite, bărbatul credincios 
ideilor care l-au format 
și experienței sate în felul 
ei eroice, femeia fiind tu
telată moral de bătrîna 
mătușă Olia Vidrașcu, 
„vestala" unor iluzii care 
i-o subordonează pe Ed
monda.

In atmosfera de aparent 
echilibru creată de Ed
monda, fiul lui Titus creș
te lipsit de participarea 
tatălui, personalitatea sa 
încadrîndu-se unei tipo
logii banale. Dinu Va tre
bui să traverseze singur 
deruta unor experiențe 
in care numai bunul simt 
moștenit de la Titus îl 
poate menține. Drama fa
miliei Oniga se concen
trează narativ în jurul 
personajului Alee, fratele 
Edmondei, tolerat în vila

familiei pentru a i se a- 
tribui funcții ancilare. 
Fostul actor, puțin cabo
tin, demodat și cîteodată 
cinic este observatorul și 
comentatorul evenimente
lor, lui 1 «e adresează con
fesiunile, lui i se încre
dințează secretele, el este 
ascultătorul lamentațiilor 
și ambițiilor Edmondei, al 
regretelor Iul Titus, el 
este confidentul lui Dinu 
șl, în plus, el observă im
parțial crizele celorlalți. 
Alee este un spirit gene
ros și receptiv, capabil să 
înțeleagă și să-și explice 
frămîntările surorii, cum
natului și nepotului său, 
dar intervențiile sale sint 
lipsite de eficientă, ges
tul final al incendierii vi
lei de la Sinaia a mătușil 
Olia reprezentînd o pe
deapsă simbolică și o ie
șire din scenă aptă să sa
tisfacă structura intimă a 
actorului intrat într-un 
rol definitiv.

Abilitatea construcției 
narative conferă romanu
lui echilibru epic, autorul 
izbutind să concilieze dra
ma individuală cu moti
vațiile sociale, surprinzînd 
fenomene și comporta
mente circumscrise unor 
tipologii cunoscute, evitind 
schematizarea, fapt re
marcabil mai ales în pri
vința lui Titus, personajul 
cel mai expus acestei ten
tații. între comprehensiu
ne și ironie, scrisul lui 
Ovidiu Genaru evoluează 
fluent, cu o ușurință care 
are uneori ca efect negli
jențe de tipul „ar fi vrut 
să se îmbrace ca Machia
velli, în frac, înainte de 
a se așterne la citit clasi
cii". Esențial este însă fap
tul că personajele sînt de
senate în linii verosimile, 
demersul epic implicînd o 
reală sensibilitate ana
litică.

Sultana Craia
• Ovidiu Genaru : „Ilu

zia cea mare", „Cartea 
Românească", 1979.

iMi
litică ori o nouă tehnică 
literară, pentru configura
rea lui. Totul stă sub sem
nul echilibrului șl-al îm
bogățirilor succesive: „Ce
le citeva exemple oferite 
mai sus ne îngăduie să 
afirmăm că modul de a 
configura personajul ro
mantic comportă nuanțe, 
tonalități. Intensități șl 
maniere felurite. Se obser
vă că romantismul a a- 
dus unele inovații, prtn 
care a divaadJiGat, 1» 
cdntinuare. personajul li*, r 
terar. fără a sf abate 1nsft 
esențial de la concepțiile 
estetice tradiționale" (p. 
111). Dealtfel, există, din
colo de toate aceste inte
resante discuții asupra ro
manului și a personajelor 
sale, o discretă incertitu
dine în ceea ce privește 
unghiul de vedere din 
care criticul abordează 
materia epică. Discuta el 
despre personaj ca enti-

tate sferică a unei lumi 
considerate ca existente 
(ce face el. de ce face 
astfel, cum evoluează etc.) 
sau despre personaj ca 
proiecție a stl’ulut. ca en
titate construită prin anu
mite procedee literare 
(cum ni se dezvăluie el, 
atitudinea scriitorului, 
structuri lingvistice tipice 
etc.) ?

Vorbind despre roman
tism și despre realism, 
Hertha Perez propune ci
teva tipologii ale perso
najului romanesc. Astfel, 
romanticii ar crea iposta
zele „visătorului", „geniu
lui neînțeles" șl ale „dez- 
abuzatului", scriitorii rea
liști ne-ar propune profi
lul „arivistului", „tipului 
de dandy", „snobului", 
„ratatului", și al „purtă
torului conștiinței civice".

Intr-adevăr, se pare că 
Hertha Perez se mișcă 
.fhtflt WaL ușor în cadrele 
-generale n-mobile ale 
«seulul, aonă In care di
vagația și alunecarea 
printre cete mai diverse 
tematici și idei îi sînt mult 
mal prielnice autoarei. 
Cartea de față este o in
teresantă și cursivă scri
ere despre roman.

Mihai Coman
•) Hertha Perez : „Ipos

taze ale personajului in 
roman", Editura „Juni
mea-, 1979.

„necesară rigoare și exac
titate" cu care e comen
tat fenomenul literar his- 
pino-amerlcan în ceea ce 
are el mai valoros, deci 
„fondul de aur al litera
turii hispano-americane" 
trebuie remarcată perspec
tiva criticului, capacitatea 
ei de a nu raporta Im
propriu și subordonator o 
fenomenologie literară 
autohtonă la tipurile ide
ale europene. Profesorul 
Paul Alexandru Georgescu 
nu-și înăbușe analizele în
tr-un „pat al lui Procust" 
interpretativ care este 
orice sistem de referință 
străin fenomenului cer-

pHnâ I ’ Prietenii mă părăsesc și pleacă..." (E-a 
rreae ciad).

Patria, o altă temă de inspirație a poetului, 
reprezintă pentru Vintilă Omaru o înfățișare a 
istoriei prin eroii care i-au menținut mindria 
fi frumusețile. Simplitatea imaginilor este re
zult ■ toi unei ntitu-h'i 
cu faptele desăvirșite ale înaintașilor. Respec
tul și lauda constituie singura reacție pe care 
o înregistrează poetul. Eboșele din dclul Pari
ziene formează un jurnal fidel al rememorării 
unui traseu parcurs te marginea imaginarului. 
Dominat încă de impresiile momentului auto
rul nu pășește in ficțiune, „comemorind" doar 
evenimentele. Refuzind deliberat să-și ordoneze 
sensibilitatea, amalgamind crîmpeie culese din 
ginduri și simțuri, autorul se întrupează intr-un 
cintăreț hotArit să uite și mode și subtilități 
poetice in favoarea celei mai directe și cuceri
toare comunicări De obicei, sinceritatea nu este 
o calitate suficientă poeziei, dar Vintilă Ornaru 
reușește să anuleze sensul acestei aserțiuni.

Andrei Roman
•) Vintilă Ornarn • „Sonete-, Editura Eminescu, 

1979.

cetat. Combătînd formula 
„America, roman fără ro
mancieri" propusă de Luis 
Alberto Sanchez, teza tar
divității și a sincretismu
lui, sintezele sale demon
strează că Istoria roma
nului hispano-american 
nu poate fi fundată pe 
conceptul unei palide și 
tîrzii imitații a paradig
melor europene. Disecția 
și problematizarea opere
lor luî Romulo Galiegos, 
Miguel Angel Asturias, 
Borges (Un geometru a! 
visului, „plugar harnic și 
folositor al propriilor 
născociri") Julio Cortâzar, 
„căutător al umanului", 
dar mai ales fina analiză 
Sabato și structuralismul 
sînt modele de interpreta
re critică în favoarea unei 
literaturi.

In ce privește analiza 
la Ernesto Sabato, e simp
tomatică și lecția de iro
nie a criticului. Folosin- 
du-se de ultimele noutăti 
interpretative în materie, 
Paul Alexandru Georges
cu ne demonstrează de 
fapt, „lipsa de spațiu" a 
uneltelor critice structura
liste „a încerca să-1 prinzi 
în scheme structuraliste 
ar fl — și este, efectiv. — 
la fel cu a turna marea 
în cochilia unor melci. Se 
revarsă".

Aceeași revărsare, de 
data aceasta de natură 
afectivă, o întîlnim șl în 
paginile de evocare ale 
unor personalități cunos
cute „tn carne și oase". 
Tonul, impasibil, docto
ral, retorica de tip „ex 
cathedra" devin neîncăpă
toare. La fel conceptele, 
unele din ele decalcuri, 
cu o sonoritate ciudată în 
limba română, rebarba
tivă.

Lectura criticului se 
îmbogățește cu accente 
confesive, cu mici portre
te sentimentale, aproape, 
și are acea plenitudine pe 
care i-o dă, dincolo de 
prietenia cu cărțile mari, 
proximitatea marilor cre
atori.

Doina Uricariu
•) Paul Alexandru Geor

gescu : „Literatura his- 
p ino-americanâ in lumi
nă sistemică", Editura 
„Scrisul Românesc", 1979.
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Fragmente din romanul „TINEREȚEA UNUI EROU*4 de Petru Vintilă,

Ia orele opt începură lucririle proee*^- 
lui. Dezbaterile aveau loc ta de

mese a unei unități militare, amenaja
tă de circumstanță cu un podium pe 

care era masa completului de judecată, cu un 
spațiu încercuit ca un țarc, unde erau aduși 
baionete muncitorii feroviari acuzați și cu u <er 
de bănci pentru public. Erau aci acum rel mu?, 
două sute de persoane, civili si militar» 
și vîrstnici. chiar și citeva femei. C« patra ti
neri, așezați unul lingă altul. In șir strins, pe 
una din băncile de la mijlocul sălii, atentau li
niștiți. fără să-și vorbească, numai ochi și ureehr 
Intre ei, numai Nicolae avea pini atunci expe
riența unui proces politic și privea in jurul său 
fără emoție, deși cu o vădită ți calmă curiozi
tate, de om deprins să învețe cite ce^’a mereu 
din fiecare nouă întimplare. Ceilalți trei erau 
palizi și o privire atentă putea descon—— u~sr 
tensiunea psihică tăcută și tenace la care erau 
supuși.

Intîi fură introduși acuzații, care Ui ocupări 
locurile in spațiul păzit, pe cele citeva bănci oe 
lemn. Nici unul dintre ei nu părea înfricoșau 
Se uitau curioși spre publicul din sală, ca si rum. 
in cea mai perfectă liniște sufle tea «că, doreau 
să afle în public fețele cunoscute. Șase jandarm 
cu carabinele la picior ii păzeau impasibili. Se 
uitau din cind în cind la cei pe care ii pAr*»» 
dar ei Înșiși stăteau țepeni, ca niște stane de 
piatră și un psiholog putea ușor să-ri dea aeazz-a 
că nu erau în apele lor, fie că trebutau «A pă
zească niște oameni despre care h se vfrise 
cap ideea că erau cu deosebire pnmejdaoA. 
că. oameni de la țară, simpli și r»r*-L—>- 
roiul vieții, erau pur si simplu Înfricoșați de se
veritatea evenimentului la care kmi parte ca 
paznici. Nu se mișca o fibră pe tetefe tar ar^e 
de soare și clipeau din ochi eu o teanâ 
șl tăcută pe care nu pnîtau ta nto bd fel *-«• 
ascundă. Păreau cu deăăvtrsare mirau eâ 
arătau în ciuda iraprețurlnlor ta care
găseau, niște fețe infinit mat puțin tacnjoraie 
de soartă, că se aplecau «nul spre altoi tpre *-r 
spune in șoaptă citeva anrtaie sa că riiȘLi 
să zîmbească spre cete citeva cuso*-
cute din sală. Intre ei_ toal avea • nnactatt oest— 
gră și o privire melancoliei. deft foarte ager* 
$i pătrunzătoare. Rotindn-fi privire® arnțwa pu
blicului din sală se opri mțel surpris» 52 
lui Nicolae, singurul din cei patru adafe^.-ttu 
pe care îl cunoștea. Ti zimbt uaor. dipd tim orii 
și făcu o mișcare im percep ti hilă en copul. ca m 
semn de recunoștință » aprobare. Nicotae rari 
într-o clipă si răspunse la salut cu un rtmbct 
încurajator. Exact In clipa aceea iri ftrn apari
ția completul de judecată al Curții Marțiale. Era j 
cu toții ofițeri superiori, gravi, țepeni, phm de 
importanță. încărca ți de eghileți ri decorațn si <~u 
cîte o leduncă de mătase in curmezișul tururi
lor albe, de vară. Era o zi de depoziții ale mar
torilor apărării și completul de judecata știa că 
nu va fi defel ușor să ducă la bun afirții acei 
program deosebit de dificil. Avocații apărării, 
patru sau cinci la număr, așteptau in primul sir 
de hănci, cu dosare voluminoase în brațe si chiar 
numai apariția acelor acte constituia, o amenin
țare potențiala peptru tribunal. Președintele 
Curții Marțiale își aruncase din prima clipă pri
virea întunecată ?i ’ amenințătoare spre grupul 
avocaților apărării, zăbovind cu îngrijorare vă
dită asupra dosarelor și servietelor lor volumi
noase. ca și cum in fiecare stătea ascunsă o 
bombă cu explozie intirziată. Totuși, ședința tre
buia deschisă și președintele Curții Marțiale, ri
dicat în picioare, după ce își privi camarazii cum 
se foiau cu suficiență in scaune. aranjindu-«i 
hîrtiile cu care veniseră în sală, rosti cu ud glas 
spart, ca de om venit aici direct de la un chef 
sau după o noapte de nesomn :

— Domnilor, deschidem cea de-a patra zi a 
dezbaterilor. Ieri am fost nevoit să evacuez pu
blicul din sală din cauza agitației pe care a 
încercat la un moment dat s-o producă. Doresc 
să atrag atenția publicului că astăzi sînt decis 
să reprim de la bun început orice încercare ase
mănătoare. Aici e vorba de destinul țării și nu 
voi îngădui ca acest destin să fie pus în joc nici 
măcar o singură clipă. Așa cum s-a anunțat la 
sfîrșîtul dezbaterilor de ieri, pentru a dovedi tu
turor cercurilor din străinătate că procesul se 
desfășoară în limitele celei mai perfecte legali
tăți, în spiritul constituției noastre democratice, 
astăzi va avea loc audierea martorilor propuși 
de apărare. înainte de a trece la chestiunea de 
fond, doresc să știu dacă apărarea are vreo în
trebare de pus în legătură cu procedura.

—. Da, eu am de pus o întrebare, zise imediat, 
ridicîndu-se în picioare, unul din avocații apă
rării. Era un bărbat înalt, zvelt, destul de tinăr. 
Nu părea să aibă mai mult de treizeci — treizeci 
și cinci de ani. îmbrăcat într-un costum de șan
tung alb. cu o cravată roșie ca focul, părea un 
om de o rară distincție, cu o ținută de mare ho- 
tărîre și demnitate, care impunea chiar și Curții 
Marțiale.

— Aveți cuvîntul, zise președintele Curții Mar
țiale. dar adause Imediat, cu un evident simț de 
precauție : ceea ce vă rog să rețineți de la bun 
început este faptyl că nu vă dau cuvîntul pen
tru pledoarie, nici pentru un discurs de propa
gandă, ci numai și numai pentru ridicarea unei 
singure chestiuni : fie pentru o simplă întreba
re. fie pentru ridicarea unei obiecțiuni de formă 
juridică. Sînteți avocat și sper că înțelegeți exact 
precizarea mea.

— Vă rog să fiți liniștit, domnule președinte, 
deoarece Intr-adevăr nu intenționez decît să ri
dic două chestiuni de procedură.

— Să le auzim, zise președintele Curții, grăbit 
să cm me introducerea care îl plictisea, ori pur 
ți simplu îl agasa și 11 neliniștea.

— Domnule președinte, zise avocatul. Se află 
aici, în Craiova, de trei zile, o delegație de mun
citori și de juriști francezi, de mare prestigiu in 
Dreptul internațional. Ei locuiesc la hotelul „Mi
nerva" și. deși în limitele celei mai înalte con
cepții juridice, declarînd că vor să fie doar niște 
observatori neutri și imparțiali, nu li s-a îngă
duit accesul în sala procesului. Domnia voastră, 
chiar adineauri, ați declarat solemn și mărturi
sesc că v-am aplaudat imediat sufletește, repet, 
ați declarat că doriți să dovediți opiniei publice 
internaționale că procesul se desfășoară in limi
tele celei mai perfecte legalități.

—Am înțeles, îl întrerupse președintele Curții. 
E clar ce chestiune ridicați.

— Și-atunci, dacă e atît de clar, ce intențio
nați să faceți, pentru ca să nu fie nici o discre
panță între declarația dv. de principiu și modul 
în care se desfășoară procesul ?

— Din interese superioare de stat, în analiza 
cărora nu e cazul să intrăm, Curtea Marțială 
respinge prezența oricăror observatori străini la 
proces. A doua chestiune care este ? întrebă 
președintele grăbit să treacă rapid peste acest 
incident de rutină procedurală.

— Doresc mai presus de orice să-mi exprim, 
în numele apărării și al normelor democratice 
elementare, protestul cel mai hotărît în fața 
acestei hotărîri.

— în acest caz, domnule avocat, renunț să mai 
ascult a doua chestiune. Vă rog să vă așezați. Cu 
asta, intrăm în fondul dezbaterilor. Să fie intro
dusă martora Floarea Bolocan.

Aprodul, un plutonier major de jandarmi care 
părea că se sufocă în uniforma sa de postav kaki, 
introduse martora în sală. Era o femeie în do
liu. slabă, cu ochi negri și încercănați care parcă 
ardeau. Arăta ca o ființă aeriană, buimăcită de 
austeritatea sălii de judecată, dar pe măsură ce 
înainta spre locul ce i se arătase și unde urma 
să-și depună mărturia, ținuta ei tristă căpăta o 
demnitate justițiară aspră și neînduplecată, care 
îi făcu pe ofițerii din completul de judecată s-o 
privească subit neliniștiți, ca și cum ei înșiși 
deveniseră într-o clipă copii și se găseau dintr-o 
dată în fața propriei lor mame. Cel dintîi își 
reveni in fire președintele Curții. Privind-o bă
nuitor și negru pe sub sprîncenele sale stufoase, 
președintele începu s-o întrebe cu un ton sever,

Tawpw de Constantin Piliuță

ț"

Fiul
cel mai iubit
al patriei
Patria se sprijină pe umerii noștri, 
Patria este păru intui strălucitor 
Cetățile dacilor
Cetățile sufletului nostru. 
Construim ziua de mi*ne 
Precis trasata 
Pe hărțile patriei.

In acest ianuarie plin de zăpadă 
si griu 

li sărbătorim pe Fiul cel mai iubit 
al Patriei

Cel care veghează asupra 
destinului nostru de aur.

Nici un munte nu are măreția 
monumentului

Pe care i l-am închinat 
In sufletul nostru.

Mara Nicoară

grea a poporului, de cuțitul ce ne-a ajuns la os.
Nicolae ieși de 1a locul său și inaintă spre po

diumul judecătorilor, cu vraful de hîrtii in mină. 
Le depuse pe masă, chiar sub nasul președinte
lui. in timp ce spunea cu glas puternic, ca și cum 
nici o putere din lume nu l-ar mai fi putut opri :

— Sînt aici pentru a-i susține și apăra pe 
tovarășii care au condus grevele de la Grlvița- 
Nu sînt singur. Iată, pe aceste liste au depus 
semnăturile lor sute și mii de oameni. Ei, po
porul întreg, apără pe tovarășii care sînt acu
zați în acest proces, îi apără ca pe niște oa
meni cinstiți, ridicați la luptă pentru liberta
tea și bunăstarea celor ce muncesc.

— Tinere, pot măcar să știu cum te numești T 
Mă numesc Nicolae Ceaușescu.

— Ei bine, tinere, din acest moment ești ares
tat

în clipa următoare cei trei adolescenți ră
mași în banca din mijlocul sălii se aplecară 
unul spre celălalt, își spuseră ceva în șoaptă, 
cu fete grave și crispate, ca și cum ei înșiși 
trebuiau să facă un pas primejdios și hotări- 
tor, apoi unul dintre ei se ridică împins parcă 
de un resort de oțel eliberat dintr-o strînsoare 
extremă și izbucni cu un glas atît de puternic, 
incit mulți din cei aflați în sală avură impre
sia că zdrăngănesc geamurile înalte, gata să se 
facă țăndări :

— Dacă așa-i vorba, atunci cer să fiu ares
tat și eu.

— Pentru ce să te arestez și pe dumneata?
președintele cu ochii holbați de uimire.

— Pentru că mă solidarizez cu declarația to- 
v ^râsului meu, pentru că luînd apărarea tova- 
ra$-*&r care au condus greva și pe care i-ați 
. in lanțuri, ne apărăm poporul.

— Ei bine, iți fac pe plac ! Ești și dumneata 
are^’at ! izbucni plin de furie președintele.

— O să arestați cam mulți, domnule președin
te. se ridică brusc și spuse nițel ironic cei de-al 
Umilea tinăr.

Apoi se ridică ultimul dintre ei și rosti cu 
asrul cel mai simplu din lume :

— Nu-mi pot părăsi nici eu tovarășii, dar 
-.reăiî să vă spun că n-aveți atitea lanțuri și

ca să viriți in ele poporul întreg.
— La arest cu ei ! incepu să urle președin- 

icie Curții, ridicindu-se in picioare.
Ocolise masa lungă a completului de judeca

ta venise pe podium, in față, ca un confe- 
.“2iar nervos și sangvinar. Abia acum se ve- 
5- că. ofițer de cavalerie fiind, avea picioare- 
>. «trimbe și făcea pași spasmodici, mișcindu-se 

-- crab enorm și obez. Avea o față puhavă 
« acoperită cu o spuzeală de pete
rv .-r-’ice. iar pleoapele inflamate îi umflau ochii, 
c.-xfc-î ua aspect respingător de broască înfu- 
ri*rsâ Numai părul sur, des și țepos ca o perie 
â* îîrmă. ii dădea un ciudat și nepotrivit aer 

--m hotărît- Vorbele ce le rostea acum, bu- 
taMMre și răgușite, săgetau in stînga și în 

spre completul de judecată, spre boxa 
« 1^.4 ’or. ?pre banca apărării, spre masa co- 
r- .7—^:4 regat In sfirșit spre sala întreagă, ges-

■ cu pumnii strinși, amenințînd și implo- 
: -f.insind și blestemînd, ca și cum vroia 

• » ..nșeze și să-i strivească pe toți cei
Dar, efectul căutat instinctiv se dovedi

Urare
V-5 vastele din zarea atitar calendare. 
Mereu soseri* bmpaî la poarta carpatină, 
E lai ■■ malta îma in oameni ; pe lumina 
De larg, aleatge timpul spre zarea «iitoare. 
Cu cit soseste timpul ți se depune-n noi, 
Moi tmăr r«e e pasul ce urcă peste creste. 
Eroul națiunii, mereu, mai tinăr este. 
Acum iu prag de virste si cincinale noi.
In fiece secundă se-nfăptuie o tara,
Sub gmdu-i plin de soare, sub vorba dreaptă-a 

Sui, 
Si timpul vestic curge, nâscindu-se-n statui, 
Mult mai adine e alucul secundei ce mă ară.
Vin virsteJe pe schiuri, la noi, in calendare, 
Dar lingă toate cite m lume virste sînt, 
A L411 e vin ta țării ; un milenar pămmt. 
In virsta lui adune scmintă roditoare.
Sa ne trăiască veșnic și-n frunte să ne fie 
Acel ce veșnic este un strămoșesc destin. 
Să ridicăm paharul cu largul zării phn, 
Să ridicăm paharul umplut cu omenie...

Ion Vâduva-Poenaru

contrariu celui scontat fiindcă Însuși comisarul 
regal zimbi cu un dispreț repede stins intr-o 
tristețe descurajată. Președintele Curții era sin
gurul om din sală care nu-și putea da seama 
cit de ridicol era.

Cei patru tineri fură totuși arestați imediat, 
iar publicul din sală fu amenințat că va fi eva
cuat dacă se va auzi măcar o muscă în timpul 
dezbaterilor.

neobișnuita întimplare petrecută in 
cursul dimineții la Curtea Marțială avu 
un ecou rapid și larg în oraș. Cei cîți- 
va reporteri ai ziarelor din Capitală 

se grăbiră să relateze despre incident, transmi- 
țind redacțiilor prin telefon și telegraf filmul 
senzațional al intimplării. La masa de prînz, in 
restaurantul de la parterul hotelului . Minerva" 
delegații străini veniți la Craiova pentru a ur
mări procesul ceferiștilor, dar cărora Ie fusese 
interzisă intrarea in sala de judecată, erau puși 
acum in cunoștință de cauză cu întîmplarea 
aceea atît de puțin obișnuită prin insolitul ei, 
dar mai ales prin curajul și cutezanța celor 
patru adolescenți. Delegații străini și gazetarii 
români, nu încetau sâ-și puncteze comentariile 
și impresiile cu exclamații largi :

— Extraordinar ! E pur și simplu fantastic !

Cu toții aflară apoi că adolescenții se aflau 
transferați sub stare de arest la parchetul Tri
bunalului Dolj și că a doua zi chiar, urma să 
aibă loc, după o procedură de urgență, jude
carea lor. La Tribunalul județean, instanță pe
nală civică, nu mai putea fi vorba de inter
dicția publicului de a intra in sală, astfel in
cit, a doua zi, delegații străini, fremătînd de 
nerăbdare și curiozitate, se aflau deja acolo in 
momentul cind completul de judecată incepu 
procesul. Acesta luă de la început o turnură 
imprevizibilă. La anunțul judecătorului că, date 
fiind împrejurările în care s-a deschis acțiu
nea publică împotriva celor patru inculpați, ei 
vor fi apărați din oficiu, din sală se ridică un 
bărbat cu o ținută romantică și focoasă care 
declară pe un ton decis :

— Cer cuvîntul. domnule judecător.
Acesta, cunoscut de către judecător, fu în

trebat :
— In ce chestiune, domnule Cocea ?
— Exact in chestiunea anunțată de dumnea

voastră.
— Aveți cuvîntul.
— Onorat complet de judecată. în situația în 

care cei patru tineri n-au decît un apărător 
din oficiu, și cum, fără să-J jignesc pe ono
rabilul meu coleg de breaslă, trebuie totuși spus 
că apărătorii din oficiu nu pot cunoaște ches
tiunea în fond și nici nu au un motiv temei
nic de a-și pune în joc toată arta și capaci
tatea lor juridică, doresc să vă anunț că am 
hotărît să preiau apărarea acestor tineri.

— Dar bine, domnule Cocea..., încercă să-1 
oprească din vorbă președintele tribunalului.

— E bine, domnule președinte. Este chiar foar
te bine, deoarece eu am fost prezent în cursul 
dimineții de ieri la așa-zisul incident petrecut 
la Curtea Marțială și pot fi în deplină cunoș
tință de cauză nu numai apărătorul acestor ti
neri entuziaști și curajoși, dar chiar și marto
rul lor.

Președintele completului de judecată se con
sultă cu glasul scăzut cu cei doi judecători care 
îl asistau, apoi anunță că incidentul ridicat de 
avocatul N. D. Cocea din București se admite 
și că „dumnealui va fi apărătorul din oficiu 
al celor patru inculpați".

De aici încolo însă, citind procesul-verbal de 
arestare, textul prolix al actului de acuzare, ca 
și declarațiile celor patru inculpați, judecătorul 
însuși fu nevoit să constate că nici un articol 
din codul penal nu fusese încălcat, că nici unul 
din capetele de acuzare nu putea fi reținut fără 
a se acuza tribunalul pe sine însuși.

Obiecțlunile clare aduse de Cocea în legă
tură cu viciile de fond și de formă ale actu
lui de acuzare, transformară repede procesul 
într-o cauză pierdută pentru autoritatea pretins 
lezată. Nici chiar împotrivirea violentă a procu
rorului care căuta mereu să atragă atenția tri
bunalului că, deși minori, cei patru tineri s-au 
dovedit a fi niște periculoși agitatori comuniști, 
nu reuși să reașeze procesul pe direcția dorită 
de el. Cocea îi dezarticula idee cu idee modul 
său defectuos și abuziv de interpretare a 
legii. în același timp, cei peste o sută de tineri 
prezențl în sală, răsplătind tot timpul cu mari 
aclamații și ropote de aplauze -ăUt t incisivele 
luări de fcuvînt ale avocatului Cobea, 'cft șl de-* 
clarațiile celor patru inculpați, arătau clar că o 
hotărîre de condamnare risca să aprindă stră
zile orașului cu spontane și primejdioase mani
festații. Tribunalul sfîrși prin a-i pune în liber
tate pe cei patru adolescenți, specificînd în ho- 
tărîrea sa că ei trebuiau să părăsească imediat 
orașul spre a se reîntoarce la București. A doua 
zi, organele de siguranță din Craiova expediară 
la Ministerul de Interne, la Siguranța Generală 
a Statului, ca și la Prefectura poliției Capitalei 
o notă redactată în termeni de o severitate sea
că și rece, care nu prevestea nimic bun și liniș
titor pentru cei patru tineri : „Vă semnalăm 
— se spunea în nota aceea — în vederea luării 
măsurilor de rigoare, pe comuniștii Nicolae 
Ceaușescu, Vasile Gabor, Vasile Pogăceanu și 
Ion Brad, care, făcîndu-se vinovați de adunare 
de adeziuni de solidaritate a muncitorilor cu 
ceferiștii condamnați in procesul de rebeliune, 
au fost deferiți parchetului Tribunalului din 
Craiova și apoi puși în libertate, după care s-au 
întors în Capitală".

Realitatea era că, într-adevăr, îndată după e- 
liberarea lor, au fost conduși de doi gardieni Ia 
gară și urcați în primul tren care pleca spre 
București. Era un tren personal care oprea în 
toate stațiile și sosea în Gara de Nord tîrziu 
după miezul nopții. Agentul civil pus a-i supra
veghea in tot timpul călătoriei nu avusese de 
raportat nimic deosebit. Spunea, în nota ce-o 
redactase profesional, că pe întreg parcursul, 
cei patru tineri n-au luat legătura cu nici o 
persoană străină, și că. singurul lucru demn de 
semnalat era faptul că nu dormiseră nici mă
car o singură clipa, vorbind între ei despre 
chestiuni a căror natură agentul n-avea cum s-o 
cunoască.

In ziua următoare, in vagonul-restaurant al 
trenului simplon care se îndrepta vertiginos spre 
Bucureștii din gara Craiova se urcaseră două 
persoane. Erau avocatul Cocea și judecătorul 
Grecescu. Cocea, in jur de cincizeci de ani, avea 
o fața tăiată în lipii severe și inteligente, do
minată de o frunte înaltă și înconjurată de un 
pâr sirmos, mereu răzvrătit, ca o coadă de pă
un. Fusele coleg de facultate cu Grecescu și a- 
mindoi proveneau din familii vechi și renumite, 
unul fecior de general, celălalt fecior de mo
șier. Amindoi. atrași de mișcarea democratică, 
manifestau o profundă simpatie pentru princi
piile democratice, pentru dreptate. Dacă N.D. Co
cea era radical in manifestările sale publice, ca 
director de ziare și reviste, ca polemist temut 
și nemilos cu adversarii, Grecescu era In schimb 
infinit mai prudent și ponderat. Poziția sa in 
societate, și funcția șa de judecător nu-i îngă
duiau să depășească un anumit prag. Înscris in 
partidul doctorului Lupu. fâcind parte din co
mitetul central al acestei formațiuni politice, 
Grecescu reprezenta o figură proeminentă în 
societatea craioveană și nu numai acolo. Cu ci- 
teva luni în urmă fusese ales in Comitetul Na
țional Antifascist, nu luase parte încă la nici o 
întrunire a comitetului din care făcea parte și 
Cocea, iar acum mergea la București pentru 
prima reuniune, dar și pentru a protesta în fața 
Doctorului Lupu în legătură cu hotărîrea neaș
teptată a acestuia de a-și contopi partidul cu 
partidul național-țărănesc ai lui Maniu, Miha- 
lache si Madgearu.

Acum, așezați la una din măsuțele vagonului- 
restaurant. față in față, cei doi vechi colegi și 
prieteni își povesteau aventurile vieții, își re
memorau intîmplări de mult trecute, el pe to
nul său dovedind un mare echilibru interior, iar 
Cocea cu aerul unui satir clocotind de energie 
și sănătate, acoperind însă totul cu o pojghiță 
de ironie și dispreț suveran.

— Nicușor, îi spuse Grecescu la un moment 
dat. Iți amintești faimosul tău proces de ,Jes 
majestate’'... ?

— Care din ele ?
— Cel din 1923, de la Craiova.
— Ah, da, cînd nu erai încă magistrat, ci nu

mai avocat. M-ai apărat bine, m-ai apărat 
curajos, deși ți-am spus că totul e zadarnic și 
că blegul de Nando mă vroia pus la saramură. 
Ceea ce s-a și întîmplat.

— Ei bine, dragă Nicule. nu despre eșecul 
meu de la întiiul proces politic în care am ple
dat vroiam să-ți amintesc, ci altceva.

— Ce anume ?
— Ieri, adolescentul acela, Nicolae Ceaușescu...
— Grozav flăcău !
— Mi-a amintit de atitudinea ta neînfricată 

de Ia procesul din 1923. Comisarul regal îți spu
nea ironic și sfidător că nu se va mai naște nici 
un radical și nici un comunist în România. Ei 
bine, ieri, în timp ce conduceam dezbaterile, mă

uitam Ia cei patru adolescenți. In 1923 ei erau 
capii, nu erau probabil nici măcar în clasa intîi 
a școlii primare, ci iată că prevestirea acelei 
domnișoare Lenormand care era ofițerașul 
încorsetat ce-o făcea pe comisarul regal, este in
firmată de istoria in mers.

— Nu in mers, ci in marș, Grecescule! ex
clama Cocea rîzînd cu poftă.

Grecescu continuă fără a lua în seamă repli
ca lui Cocea :

— Vezi, un magistrat trebuie să fie în egală 
măsură nu numai un jurist, ci și un psiholog 
avizat. N-am stat niciodată în banca acuzaților, 
dar totdeauna cînd am văzut acolo oameni clo
cotind' de un curaj ce mi se părea nesăbuit, 
m-am întrebat de ce nu acționează asupra lor 
frica de pedeapsă, spaima de moarte?

— E simplu ca bună ziua, Grecescule: setea 
de viată și libertate este totdeauna mai tare 
decît teama de moarte. E firesc să fie așa. Alt
fel, omul pierea de pe fața planetei cu mult 
înainte de a intra însîngerat, dar triumfător în 
istorie, înainte de-a născoci focul și toporul de 
silex, înainte de-a îngăima primul cuvînt. L-ar 
fi nimicit trăznetele și inundațiile, fiarele săl
batice și gerul, foamea și bolile.

— Frumos spus 1 Se cunoaște condeiul de ga
zetar și de scriitor 1

— Acum vorbesc. nu scriu, dar ar merita 
să-mi fac o dată timp măcar citeva luni, să mă 
izolez în căsuța mea de la Sighișoara și să scriu 
eu adevărata istorie a umanității. De cînd eram 
elev de liceu și frecventam cercul socialist din 
strada Sfîntul Ionică, întrunirile romantice de Ja 
grădina Sotir, sau petrecerile de Armindeni la 
Brotăcei, în Floreasca, m-a frămîntat gîndul că 
omul de la apariția sa pe pămînt a fost un co
munist avant la lettre. Proprietatea comună 
domina viața obștei. Pe urmă au apărut pro
prietarii de vite, sclavii rezultați din lupte și de 
aci încolo inegalitățile de rang și avere s-au ți
nut lanț împotriva firii umane, împotriva setei 
sale de egalitate șl libertate.

— De ce nu așterni ideile astea pe hîrtle ? 
întrebă Grecescu.

— Fiindcă înaintea mea le-au rostit alții : 
Rousseau, Marx, Engels...

Peste două zile, într-un apartament spa
țios și chiar elegant, situat într-un 
bloc din strada Vasile Lascăr, avu loc 
ședința Consiliului Național Antifas

cist. Grecescu trăsese la Athenee Palace și con
venise cu Nicușor Cocea ca acesta să vina și 
să-1 ia de la hotel.

La ora fixată, Cocea era în holul elegantului 
hotel și-i telefona de la biroul de recepție ami
cului său care se afla în cameră. Apoi porniră 
pe jos spre strada Vasile Lascăr. Au ajuna la 
sediul Comitetului Național Antifascist după 
începerea ședinței. în vastul salon al apartamen
tului erau în jur de cincizeci de oameni. între 
ei o singură femeie, avocata și cunoscuta acti
vistă pentru drepturile femeii, Ella Negruzzi, 
fiica scriitorului junimist. Fascinat de elita Ca
pitalei, ca orice provincial, Grecescu avu sur
priza să recunoască în asistență citeva figuri no
torii din cercurile politice, universitare și ar
tistice ale Capitalei : Dam. Dohrescu, Gh. Costa- 
Foru, Paul Bujor, Iosf Nădejde, Iorgu Iordan, 
C. Rădulescu-Motru, Petre Constantinescu-Iași, 
Ion Peretz, George Caranfil, Victor Efttmiu. Cei 
doi, Cocea și Grecescu, se așezară pe două 
scaune libere aflate lingă perete. în dreptul unei 
oglinzi de mari dimensiuni și care dădea salo
nului, reflectîndu-l în apele ei lucioase, o adîn- 
cime neobișnuită, dar pe care de fapt n-o avea. 
Tocmai vorbea un bărbat în vîrsta, cu o voce 
stinsă și cam fonfoîtă, fapt pentru care, ca să-1 
înțeleagă, .asistența stătea într-o tăcere încre
menită. Bătrinul. desigur un universitar, făcea 
un istoric al.mișcării fasciste într-un stil didac
tic, plin de citate și pe un ton monocord, fără 
nici o intonație. Nu ridica și nu cobora glasul, 
citindu-și textul ca pe o conferință anodină la 
Ateneu. Cînd ajunse in sfîrșit la ultima filă care 
îi tremura între degetele subțiri, asistența avu 
un sentiment de ușurare. Profesorul Constanti- 
nescu-Iași care conducea ședința îl mulțumi 
conferențiarului pentru documentata sa expu
nere, propuse celor cîțiva gazetari să decidă pu
blicarea ei în foiletonul unuia din ziarele bucu- 
reștene, apoi, după o privire fugară pe-o bucățică 
de hîrtie pe care își făcuse citeva însemnări, 
spuse, ridieîndu-și fața spre asistență :

— Domnilor, vă propun acum să ascultăm 
4&bunerea unui reprezentant al celei mal dina
mice organizații democratice de tineret. Din 
motive pe care mulți dintre cei de fată Ie în- 
legem și, desigur, că le aprobă, nu îi voi da nu
mele. îl rog pe vorbitor să poftească în față, 
spre a-și face expunerea.

Modul misterios și neobișnuit în care faimo
sul profesor ieșean făcu prezentarea tînărului 
vorbitor produse de îndată o ușoară mișcare de 
rumoare și curiozitate. Cei mai vîrstnici, ale 
căror fotografii sau caricaturi apăreau zilnic în 
gazete și reviste șl a căror identitate nu putea 
fi tăinuită nici chiar în cele mai banale împre
jurări, se foiră în scaunele și fotoliile lor. Miș
cări repezi de ochelari fixați la ochi, întoarceri 
curioase de capete în stînga și-n dreapta, mici 
șoapte interogative și aprinse de curiozitate, 
dădură timp de cîteva secunde întregii asisten
te o stare de ușoară agitație. Ea fu repede 
stinsă in clipa cînd din fundul salonului, din 
dreptul unei svelte coloane de marmură se 
dezlipi un tîjiăr care nu avea nimic spectacular 
în el. Nici înalt, nici spătos, nici măcar desig
nat exact drept tînăr, deoarece era mat de
grabă un adolescent, misteriosul personaj se 
apropie cu pași siguri de masa unde, zîm- 
bindu-i cu încredere și simpatie. îl aștepta în 
picioare profesorul Constantines cu-Iași.

— Dumnezeule, exclamă în șoaptă Grecescu, 
apucîndu-1 de braț pe Cocea. Bine, dar acesta-i 
proaspăta mea cunoștință de la Craiova. E 
Nicolae Ceaușescu !

— Ei, da, zise Cocea cu buzele apropiate de 
urechea lui Grecescu. Iată un tînăr pe care, 
orb dac-ai fi. l-ai putea recunoaște chiar și în
tr-o imensă masă de oameni.

De Ia primele cuvinte rostite se văzu limpe
de că adolescentpl mînuia ideile de o manieră 
limpede și logică, presărînd ici-colo cîte un 
proverb sau un citat eminescian reprodus din 
memorie, arătînd in totul a fi un om pasionat 
pînă la incandescență de o mare și sacră idee. 
Începuse foarte deschis, cu o confesiune a cărei 
francheță îi cuceri de îndată pe toți cei de față. 
Spusese :

— Deși mi-ați putea reproșa că sînt mult 
prea tînăr ca să înfrunt probleme atît de vi
tale nu numai pentru poporul român ci pentru 
întreaga umanitate, și mă grăbesc a vâ mărtu
risi că în ianuarie trecut am împlinit șaispre
zece ani. sînt dator să vâ spun că de mic copil 
m-am călit și am învățat la școala vieții și că 
Ia această școală grea, unde căderea la un exa
men poate să însemne temnița sau chiar moar
tea, la această școală grea continui să învăț. 
Mă uit la cei mai vîrstnici dintre dumneavoas
tră cu un îndoit sentiment de respect și feri
cire. întți pentru că vă cinstiți senectutea și 
știința aflîndu-vă în primele rinduri ale luptei 
antifasciste, iar în al doilea rînd pentru că prin 
munca și gîndirea dumneavoastră deosebit de 
prețioase faceți ca legătura tradițională dintre 
generații să fie continuă, să nu se întrerupă 
nici un moment. Nu mai mult decît zilele tre
cute, agențiile de presă din întreaga lume au 
difuzat știrea macabră că Hitler și-a ucis zeci 
dintre acoliții săi. Cînd un lup e bolnav sau ră
nit. haita întreagă sare asupra lui. însetată și 
orbită de singe. Un om ce s-ar declara indife
rent sau neutru, ar putea spune că o astfel de 
crimă intre asasinii de profesie nu-i poate in
teresa. Nimic mai fals ! Asasinii fasciști pregă
tesc întregii omeniri o perspectivă de moarte și 
suferință atroce. Hitler, fascismul în general ca 
ideologie obscurantistă și inumană, și-a dove
dit încă o dată crnzimea sa. El se demască in 
fata întregii lumi civilizate ca un cioclu sînge- 
ros al culturii, al dreptății și egalității între 
națiuni, al dorinței sacre a întregii umanități 
de a trăi în pace și colaborare. în cultul mari
lor valori etice și morale. Aruncînd pe foc mii 
de cărți prețioase din bibliotecile universități
lor de la Berlin, Koln și Heidelberg, Hitler se 
arată in adevărata și amenințătoarea sa înfăți
șare, aceea de vrăjmaș jurat al omului și cul
turii. al libertății de opinie, al democrației. Noi 
muncitorii ne cutremurăm de revoltă nu numai 
atunci cînd încercăm să ruDem lanțurile robiei 
și mizeriei in fabrici, ateliere, cazărmi și pe 
ogoare. Noi ne ridicăm la luptă cu aceeași pu
tere și atunci cînd e vorba de liniștea și cli
matul creator al bibliotecilor, laboratoarelor și 
sălilor de cursuri universitare. Nici un savant 
din lume, nici o carte prețioasă din bibliotecile 
lumii, nici un artist aplecat cu pasiune pe in
strumentele artei și vocației sale nu vor putea 
scăpa de urgia fascistă fără ajutorul de nă
dejde și hotărîtor al clasei muncitoare, fără 
unirea tuturor forțelor vii ale fiecărui popor 
în parte...
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A PATREI ONSTBE
VIRGIL CARIANOPOL
Cutezătorului
Omagiu se cuvine acestui fiu al tării 
Ce ia în brațe munții luptindu-se cu ei 
Ce face ca lumina sâ-i lumineze glia 
Și patriei îi pune ca nimenea temei.

El stă acolo unde sint viscole de veacuri, 
Acolo unde nu e odihnă nici un ceas — 
Insă râm ine totuși și drept întotdeauna. 
Dar și scut țârii sale la fiecare pas.

Cutezător, el suie pe virfuri mari de doruri 
Și împlinește visul acestui neam setos
Și de dreptate sfintâ, dar și de libertate 
Și de un Miine încă mereu mai tuaincs.

Să-i fie viata, viată de-a pururea hiM*nă 
Și împlinirea dreaptă, asa precu— o vrea.
Să fie veșnic tinăr, istoria s-o știe,
Să meargă spre aceeași strălucitoare stea.

DIM. RACHICI
Carpați
cu inima curată
Vegheati, Carpati a'bastri, cu sufletul de dor 
Pămintul din cuvinte rodind nemuritor.
B ne-a născut pe pragul credinței din 

străbuni.
Prin el rostim lumina — fii ai luminii, buni ; 
Prin el ni-i frate riul, el ochiul ni-l aprinde, 
B orisiurde-n lume ni-i stea și ni-i merinde

Veabeati. Cama ti de doină, cu inima curată. 
Cec mai frumoasă limbă ce s-a rostit

vreodată.

CONSTANTIN ATOMII

Avem o țară nouă, o inimă de aur, 
Atitea ce sub ochii de astăzi se-mptmesc. 
Rămină să conducă partidul totdeauna. 
Trăiască pentru neamul și râul românesc

Ciad peatra 
coastractorii tării
Cu

NICOLAE ARIEȘESCU 
Crezul nostru
Conducător iubit tu inăt*ore 
iubirii noastre sfinte de moșie, 
pămîntul țării fie-ți dorul slin! 
și griul pururi rana din cimpue ;

părinții nostri-aicec odihnesc
și le-nchinăm in veci de ved otaa, 
noi n-am rivnit alăturea de altfi 
și n-am călcat însingerind, hotare ;

ne-am cîntârit si griul si oammlMd 
cu palme băb'ci’e, de two**, 
și-am scormonit in munți aurari 
pe-acest pămint, de două mi de cai ;

am întocmit dori"*a drnao*â novă 
CU oieotirri’e ar®’e Io hotare.
ciobani din munți, coboritnri ai wood 
învălmăși1! prin turme de mioare ;

noi tară n-om cerșit si nid pbmw 
prin veac n-am c*^*"da4. iă'* Meri, 
ci-am îmn’jnrt nid «*■••6.
noi, cei chemați să rostuim cotaori ■

M.N. FLOfiUN
Gatec

Co"duen*©r î««Wf. tu in^***ww. 
n-am dat
CÎ MC# Anemii la hntr»*e 
și n-am vindut nimic, orieind. eneta J

de nî s-ou seur* sudnri1*-»* 
ni s-nu
fu doixA1* «• de mricî
ȘÎ tot ce zâmis’im intr-un Cimd ;

HORVATH DEZIDERIU
Omului ți Tării
Tișnesc din mine cuvintele 
Simple, dar calde, 
Ca șuvoiul de ape
Ce izvorăsc din pămintul Ierți ad Țară, 
Săltind spre soațe,
Aducînd vieții carate de lumină- 
Cuvintele mele și cuvintele noastre 
Se contopesc in șiraguri de RutanaM 
Să-și ia zborul fierbinte
Spre Omul care înalță cu noi
Temelii de ziduri, 
Coloane fără sfirșit 
Și porți ale sărutului, 
Pe caro le așezăm zilnic pe fruntea acestei

Oâmmt 
Omul acesta cu fruntea
Aureolată de razele zilelor fierbinți de oad 
Și de strălucirile bunăstării 
A venit din istoria noastră 
Să făurim împreună.
Prin îndrumarea lui, culorile primăverii, 
Trecind dinspre zare in zare.
Slăvită ne este Țara și slăvit e ocesi nume 
Ce s-a înscris pe veci
In gindurile și faptele noastre de bine I 
Laudă Omului Țării
Și laudă gliei, care a plămădit 

Acest fruct prețios, al vieții.

ADRIAN FRÂT1LÂ 
lavelițal patriai

Focurile 
care cresc din valuri 

reportaj __ *mana cune
rul era tot at it de sigur ? Resursele convențio
nale de energie sint inepuizabile ?

— Nu sintern visători, spune geologul Ion Lup, 
sin tem cit se poate de realiști

— Nu, noi nu visăm, mă corectează și ingine
rul Constant in Iulian, nu visăm cituși de puțin, 
dacă spuneți că visăm s-ar putea să nu ne mai 
la nimeni in serios.

Nu-i contrazic pentru că nu voi ști niciodată 
dacă in acest sfirșit de secol visul este o ru
șine a sufletului, o imperfecțiune rămasă din 
epoca naivității romantice și neinlăturată încă 
de rațiunea atomului. Poate este, poate nu, une
ori insă cred că tot ce este mai trainic, mai drept 
in această lume, poartă urma trecerii visătorilor 
pe pămint. Urma acelora care au visat o lume 
mai bună și, de ce nu, mai ușor de trăit pentru 
toți. Pentru că toți au muncit, pentru toți au sa
crificat timpul lor. ore. zile, ani...

— Noi sintem realiști 1
A fost mai intii boala. Și suferința. De aceea 

realiștii, ori visătorii, au iscodit lumea și au 
aflat leacuri. A fost și spaima ce creștea din 
beznă, a fost și înghețul nemilos, de aceea au 
căutat pinâ cînd au învățat cum să plămădească 
ei, oamenii, lumina și căldura. Au căutat. Caută.

In contextul actualei crize energetice mon
diale studiile întreprinse de inginerii Constantin 
Iulian, Petru Dan Lazăr, Dan Magdaș și geolo-

D ntotă ciacsonal mei mașini «rihate. iar 
tekfom de erteva r-n-iite Intr-un tirziu
rtacoade antn freseaU. ol planșete stan ne- 
ri—rzi* la Vnrante lor. doar miimJe se mișcă 
J.x*aL trmtod onate. viaducte, ertuar. hjdro- 
ee—rraie. Toate acestea, mi se emu ci. trebuie r' 
pr L-Mii na Li. Eae hrtf tteumal p evâoc. ni- 
=ae ca w taalU soanlnd un ampla vreau, to
tal ee rra-in umjIil Se durează. Proâertaree este 
m raoh POL Apoi trofice pe pereți, sarcini 
de plan eroaomiL deetaxri— Air£ la Institutul 
de Studii si Proiectări ae nasc ideile- Se «stern 
pe ^irtie. Dincolo, la laborator, se face testarea. 
Canstructonihd trebuie să I se tnrrineae o c*r- 
tJTudfaoe. pentru că un baraj na esae tm pod de 
lemn peste un pai de rin. na baraj e-ae tm 
Baraj O Md-zventrală este o Hitteocentrală. In 
ta bora torul cufundat acum in tăcere s-aa sorina 
cele dinții hmini rare mai anei aveau să se nn- 
measră Porțile de Her X Cablata. amenajările 
de pe Ott_ Tot re s-a construit to tară a fost 
testat aid pentiu că nimic din ceea ce se con
struiește pentru oameni na trebuie să conțină 
un minim nroceotaj de _ poate*. ori _»-ar fnUea* 
totul trebuie să conțină siguranță. la
sută*.

— Acum vreți să transforma^ in taoninâ fi va
lurile mării ? •

— încercăm.
Doar cu puțini ani In irmă preocuparea gazde

lor mele putea trece eu ușurință drept a cău
tare de mnrî. ei înșiși fideli urmași ai kn Don 
Quijote. pentru că benzină era. omU etertne 
era- Prezentul era. așadar. rit se poate de sțțtr- 
Dar viitorul ? se întrebau uneori visătorii, viito

ComtOMtM Nrfeicu • „Oomonii înălțimilor-

gal Ion Lup de la Institutul de Studii și Proiec
tări Hidroenergetice din București constituie o 
nouă căutare. De lumină, de căldură, de viață.

— De cind lucrați la această instalație pentru 
captarea energiei din valurile mării ?

— Din 1973. răspunde inginerul Constantin 
Iulian. Am pornit de la două întrebări : dacă 
ar fi să construim o insulă plutitoare, cu ce fel 
de energie am alimenta-o ? Mie îmi place lu
mina. întunericul seamănă cu ceea ce nu știm, 
ce na intetegem Cealaltă întrebare a noastră 
a fovl rum am putea rezolva eventualele pro
bleme pe care te va ridica viitorul portului Con
stanța. Ne interesa tețirea La mare $1 in același

timp găsirea unei soluții care să permită acce
sul navelor gigant în port. Acostarea acestora 
este stînjenită deocamdată de adîncimile mici 
ale Mării Negre. Știți, anual se cheltuiesc sume 
imense pentru dragare, pentru crearea unui zid 
de protecție al coastei... Ați văzut, desigur, 
blocurile acelea de beton împrăștiate pe țărm...

— Nu s-ar putea spune că se nasc din mare, 
ca Afrodita.

— Sint în schimb foarte costisitoare. Dumnea
voastră, cei care mergeți la mare și visați atunci 
cînd luna crește dintre valuri, nu știți cit costă 
litoralul pe care-1 descoperiți în fiecare vară 
mai frumos, nici portul, nici digurile.

așadar, nu doar zborul lin al pescăruși
lor cu strigătul lor alb, sfîșietor, deasu
pra nesfîrșirii, nu doar șuieratul de ră
mas bun al vapoarelor și nici doar 

valul ostenit ce se sfișie printr-o ultimă zvîcnire 
de țărm. Nu doar atît, ci mult, mult mai mult. 
Extinderea portului, apărare costieră și...

— Și ați găsit vreo soluție ?
— Da. Soluția tehnică românească pentru cap

tarea energiei valurilor,
— In ultima vreme se vorbește tot mai mult 

despre această energie a valurilor. Ce este ea ?
— Energia valului este o energie solară con

densată, în sensul că soarele este cel care dă 
naștere atît vîntului cit și valurilor de vînt.

— Cum se obține energia electrică din valurile 
de vînt ?

— Procedeul de captare este specific valurilor 
neregulate și constă în preluarea directă, prin 
intermediul unui plutitor, a mișcării pe verticală 
a apei fără transport de debit. In alte cuvinte, 
valurile nu se produc cu deplasare de apă, ci de 
mișcare. Mișcarea va fi transformată în energie 
termică. Evident, cantitatea de energie termică 
obținută este direct proporțională cu gradul de 
agitație al mării, intervine inginerul Petru Dan 
Lazăr.

— Și cînd valurile sînt foarte mici ?
— Soluția propusă de noi are în vedere capta

rea energiei, atît a valurilor de vint, cit și a celor 
de hulă... Valurile care se observă pe suprafața 
mării după încetarea vîntului.

— Noi ne-am gîndit la o captare combinată 
de energie : a valurilor, eoliană și solară. Pe 
structurile plutitoare destinate captării energiei 
valurilor s-ar putea amplasa dispozitive spe
ciale, in larg este mult mai lesne și chiar mai 
rentabil, intervine și inginerul Dan Magdaș. 
Apoi, instalația are o independență totală față 
de țărm. Toate experiențele noastre de laborator 
au avut rezultate pozitive.

Primul captator construit avea dimensiunile 
unui pumn. Era făcut din citeva bucăți de lemn, 
dar producea energie electrică. Al doilea, de ase
menea, era însă ceva mai mare. Acum se lu
crează la cel de-al treilea, și poate că pinâ la 
iarnă, atunci cind valurile Mării Negre ating 
înălțimile maxime, se vor obține și aprobările 
pentru experimentările în natură.

Treptat, formulele se dezleagă, definițiile se 
dezleagă.

Sînt șase ani de cînd, aproape zilnic, după 
orele de program, străbătînd orașul de la un 
capăt la celălalt, cei patru prieteni se întîlnesc 
în laboratorul institutului și lucrează la insta
lația destinată captării energiei din valurile mă
rii. Totul a început cu mulți, mulți ani in urmă, 
cind ochii mari, de copil, priveau uimiți cum se 
construia hidrocentrala de la Bicaz. „Cînd voi 
fi mare..." aproape fiecare dintre noi am spus-o 
în copilărie și-am scrișnit dinții de neputință. 
Eram prea mici, eram copii, apoi, cu anii, am 
uitat multe din cele ce ne-am propus în copi
lărie. între timp am devenit „mari", s-a așternut 
timpul peste noi, dar cei doi copii, Dan Magdaș 
și Petru Dan Lazăr n-au uitat nici o clipă ceea 
ce și-au propus atunci cind își priveau părinții 
muncind. Inginerii de astăzi mai poartă visele 
copilăriei. Le-au sădit într-un colț de inimă, nu 
le pot trăda.

Visele cresc și ele greu, ca și oamenii, 
au o copilărie a lor, dar într-o zi des
coperă cu surprindere că între timp au 
devenit adulți.

Acum, din grup lipsește un energetician. Doi 
ingineri din Vaslui le-au promis colaborarea, din. 
Timișoara de asemeni, au primit o promisiune, 
nu si energeticianul. Cine știe, poate tot marea...

Cum au reacționat atunci cînd pentru prima 
oară au reușit să aprindă beculețul acela mic ? 
Chipul lui Dan Magdaș se luminează, e ca și 
cum și-ar aminti de ziua în care în palmele 
sale s-a aprins o stea.

— Am alergat prin curtea laboratorului, am 
strigat ca niște copii. Experiența ne reușise.

Aceasta se petrecea în 1973. Un an mai tirziu 
Ministerul le-a cerut un studiu de oportunitate, 
apoi, în 1977, brevetul a fost validat.

Propunerea lor pentru captarea energiei din 
valurile mării nu a fost cea dinții în țara noas
tră. încă din 1921 a fost înaintat un dosar la 
Oficiul de Stat pentru Invenții, apoi au urmat 
și altele, respinse din diverse motive. Brevetul 
inginerilor de la I.S.P.H. este cel dinții validat.

Din studiile făcute rezultă că fiecare metru 
liniar de front maritim amenajat echivalează cu 
aproximativ 40 000 kWh/an, iar aceasta, înmul
țită cu cei 200 km de coastă, în ipoteza insta
lării unui singur șir continuu de sisteme de cap
tare, ar face ca energia electrică obținută, ener
gia electrică brută, țin specialiștii sa subliniez, 
s-ar ridica la aproximativ 8 kWh, ceea ce. chiar 
aplicind scăderile de rigoare, în condițiile ac
tualei crize energetice mondiale, ar însemna un 
incontestabil bun cîștigat.

— In afara hidrocentralei marine, mai aveți și 
alte visuri ?

Cuvîntul vis, chiar dacă este un cuvînt ca 
oricare altul, inofensiv în esență, trezește pri
viri pline de reproș. Dureroase aproape, pentru 
că „noi nu visăm", vrem doar să dăm tot ce 
avem mai bun și mai adevărat în noi oamenilor 
în mijlocul cărora trăim. Oameni pe care îi 
cunoaștem, oameni pe care nu îi cunoaștem. Sînt 
milioane și ei înseamnă tara. Facem tot ce ne 
stă in putință pentru ca ea să pară într-o zi, 
deși adevărată, ca de vis.

Vocația 
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Cu „Dulcea ipocrizie a bărbatului 
matur" Tudor Popescu nu se dezmin
te în ceea ce privește sfera de inte
res a dramaturgiei sale, fără să foreze 
însă mai în adînc. Piesa se situează 
pe o platformă de meșteșug deja cu
cerită, un studiu de moravuri realizat 
cu mijloacele unui scriitor satiric 
pentru care observația de factură eti
că nu descărnează evenimentele, dar 
le imprimă o mișcare excentrică, re
prezentativă tocmai prin abaterea de 
la normă. Intre deziderate și realități 
se interpun interdicții rigide ori fal
sele simboluri ale unei fericiri cu tot 
dinadinsul, inoculate indivizilor prin 
toate mijloacele, inclusiv acelea ale 
tradiției „naturale", care conchide că 
viața „așa trebuie să fie". Normalita- 
tea devine astfel veșmintul in care se 
drapează, spre a izbindi, tocmai me
tehnele, ticurile și agresiunea morală 
care o recuză. Nu întîmplător întîlnim 
aici un personaj ca mătușa Sibila, ls- 
terizată doar la gîndul că ceilalți „ar 
putea călca strîmb". Suscentihilitatea 
ei este maladivă, fiecare gest din rea
litatea înconjurătoare i se pare că o 
privește direct, lezînd-o, „vanitatea" 
sa capătă proporții funambulești. Din- 
tr-odată, amănuntul cel mai nesemni
ficativ este Învestit cu tendință, doza 
de gratuitate care însoteste orice exis
tentă autonomă socotită un pericol 
public. Comedia norneste de la veșni
ca dorință a „bărbatului matur" de a 
depăși fie și cu un pas limitele dome
niului conjugal, considerentele fiind 
mai mult sau mai puțin subiective. 
Prin urmare trama are la început un 
caracter domestic, spre a deraia apoi 
într-o intrigă de factură (fals) polițis
tă care îi va imprima un deznodămînt 

jumătate comic — junii La te serios. 
Int implările. reale sau fictive, se rcr 
aglomera grație intervenitei MAtatel 
Sibila, tinzind ri-1 eopteynue* ta fi
nal pe erou.

Regizorul Alexandru Toritescu H-» 
construit spectacolul cu serva si pro- 
fesionalitatea cunoscuta, dar p ro 
unele stridențe de ton. Intetețiad tas* 
cit se poate de bine jnesa^il* acesta 
text semnificativ și impinxind ixsts'- 
pretarea pinâ la exces atunci cu>d 
ține să ne avertizeze asupra unor 
pericole manifeste. Ritmul in care 
ne sint infAțișate evenimentele esle 
gifîit, precipitat, mișcarea persona
jelor in scenă ca o continui fuga 
fără obiect, isteria devine in căzni ce
lor implicați un numitor comun. Ne
vinovatul. terorizat psihic, ajunse s* 
se incrimineze singur. S-eno<raful C- 
Rusu a desenat un interior cu mai 
multe uși in mijlocul căruia tronenz* 
patul conjugal. In piesă sint de fapt 
două spații de joc, două apartamente 
perfect identice ca arhitectură ți mo
bilier, generind prin confuzie lanțul 
de substituiri. Trupa de actori a Tea
trului „Ion Vasilescu" este meritorie. 
Ii avem in vedere mai intii pe Hamdi 
Cerchez și Sanda Maria Dandu, cu 
rezerva că, în cazul celui dinții, ros
tirea „în forță" riscă să devină une
ori monocordă. Apoi, Adina Popescu, 
Marieta Luca, Constantin Rășchltoc. 
O mențiune deosebită pentru jocul 
„curat", inteligent al lui Daniel To- 
mescu, interpretul rolului Ofițerul, 
rolul cel mai realizat al actualei re
prezentații

Valentin Dumitrescu

film

Filmul 
politic

Atestatul pofttac a devenri unu! dta- 
toe rateeole cete dezfaăî-jîe h
itractntv ate cmanatocraf**- din ul- 
tesafl am. ra orecădere a! ceie4 mer:- 
om care-1 atacă ta toate fenznir de 
la sfrunta la atentatori si de U aten
tatori la victime, drn ă
trol taL -cu ntfte tac*-^e‘ vau deschise, 
cu mxlvatâ morale âteE de'vâkiiri ale 
imoral:răi . etc. La sena de intemre- 
tări m realizări (adesea rea bilei
•e adaueă k filmul american, in r*«ia 
hu Alan J. Paknîa. Corporația Parailar. 
E na-a proaune relatarea unui asa- 
slnat. tuci ancbe*»rea hri. nici r-'c’a- 
marea «ubteraneJer lui. nici măcar 
acuzarea hit a detestarea «i ..roboti
zarea* lui. atit de meri fine tării mari
lor aenatari. Cări ti nărui r«x*rtcr. ce 
încercase un scanda1 ziari*tir In urma 
unui a «a si nat e aoroane notolit in mo
mentul in cane isi reinceoe inveriie’- 
tiite. știm it de un numeros sir de cri
me ee au urmot El de*cr>oeră. cu u1’!!- 
re. o adevărată comoratie oficială. Pa
rallax. care nrodu'-e a,rariri'-’'r‘bori oa
meni meranizati să ucidă fără a fi im- 

în interece Dolitire. amimh’ de 
Ktud «au reforme, ci simnH asasini. 
SDecial’zați educați In rele mai știin
țifice sicteme. tentat! ps:ho1nvi<'. con
duri In lanț în toate acțiunile lor. 
Ero"l mimează dorința de a urma cursu
rile Parallax pentru a aiunge la esen
ță, la o eventuală esență. Dar corpora
ția funcționează perfect, nici nu ne 
dăm seama. în desfășurarea acțiunii, 
dacă ..înșelătorul" nu este înșelat încă 
de la început, dacă școala de ucigași 
nu știe totul despre el $i-l lasă să ac
ționeze împotriva ei, doar în scopul 

de i C lotocit. Filmul se deschide cu 
o cenLntă ară (teept de auel si se În
cheie asemenea. MlcuS reconer e ma
rele «sa«an. apoi aflăm că e un biet 
luoîător in manete tecii morale din eL 
ano< cfin nou marele asasin, de» n-a 
ctnorit ma o ouară. Toa’e probete 
stat împotriva Iui. actararea nu există, 
finalul anima eă nici un tel de între
bare nu esle admita Ar_stind in um
pli tor La unul <fin soectacotete imuro- 
vizate de televiziune in cadrul cam
paniei aleceriJor. la falsul entuziasm 
al alegătonkr, la falsul discurs al 
candidatului — ce apare ți e! ca o 
marionetă, la asasinatul — cu efect 
de spectacol in cadrul unui spectacol — 
eroul mai trăiește pentru noi. ri pen
tru eL doar in spaima unei fugi fără 
speranță, din coridorul strimt sore fo
cul de lumină pe care cadrul unei uțL 
la fel de strimte, ii taie în Întuneric 
(foarte frumoasă ți sugestivă filma
rea. ca multe altele din film). Lio^a 
unei alte explicații, lipsa unor alte amă
nunte ce au urmat saltul direct în 9cena 
inițială a filmului, creează dramatismul 
acestui destin ce s-a vrut moral. E ceea 
ce emoționează ți dă gravitate unui su
biect pe care l-am văzut de a ti tea ori. în 
foarte multe fațete, privit din foarte 
multe unghiuri. Zimbetul de o rară can
doare (de altfel celebru) al interpretului 
(Warren Beaty — cunoscut în întreaga 
lume, după succesul din Boftnie 31 
Clyde) ne marchează nu numai cu 
compasiune, ci șl cu o imensă tristețe.

Corina Cristea

televiziune^

țvl J
„Vivat Unirea* — scenariu TV pre

zentat marți ta cadrul emisiunii ..seară 
de teatru- — a ilustrat citeva momen
te importante din îndelungatul și În
fierbântatul act al Unirii celor două 
principate. Moldova și Muntenia. 
Avtod ca protagoniști pe cîtfva dintre 
cei mai reprezentativi făuritori de idei 
ți cuvinte dăruite nobilului țel. intre 
rare Rosaettî, Bolintineanu. Bariț, Bo- 
erescu. momentele au convins prin 
patosul interpretării și mai puțin prin 
propria lor originalitate și inteligență 
«teamatică. Actorii, deosebit de talen
tat! (cu excepțiile de rigoare) — Ion 
Marinescu. Valeria Seciu, Octavian 
Coiescu. Mircea Septiliă. Emil Hossu 
ț.a. — au accentual in primul rind 
mesajul fiecărei replici, reușind, în 
pofida unei regii desuete și comode 
(Constantin Dinischiotu) să recreeze 
extraordinarele clipe ale acestui mare 
eveniment național, ale acestei mari 
victorii a unei singure limbi și a unui 
singur popor regăsit in matca sa fi
rească la 24 ianuarie 1859.

★
Un adu de emisiuni reunite sub ge

nericul „Călătorie prin țara mea" a 
impresionat prin calitatea nouă a re
portajelor nrezentate. Acestea sint ro
dul unor eforturi de lungă durată ale 
celor mai cunoscuți reporteri TV de 
a-și depăși propriile șabloane și de a 
se înfățișa telespectatorilor în hainele 
noi ale unei virste mai tinere în care 
încă nu s-au pierdut întrebările șl răs
punderile spontane, firești, neapretate. 
In acest sens, invitarea în asemenea 
rotiri pe orbita României a unor scri
itori ca Mihai Cruceanu și Pop Simion 
a fost mai mult decît binevenită, îm-

Unirea
părțind echitabil metaforele între a- 
ceștia și reporteri (Carmen Dumitres
cu și Ștefan Dimitriu). Ciclul ca ata
re, depășind ocazionalul, poate ajunge 
o permanență în programele televizi
unii, o călătorie prin această țară „ca 
o inimă", România, fiind, credem, fără 
sfirșit.

★
Nu încetăm de a ne mira de unele 

filme_ deshumate care ne sînt prezen
tate în zile și la ore de maximă au
diență — miercurea si duminica. Fil
me îndeobște făcute înainte de război 
în studiourile americane și dedicate 
nici mal mult nici mai puțin unor 
mari compozitori, savanți... după gus
tul si înțelegerea amatorilor de vieți 
romanțate. Adăugăm la acestea și pe 
acelea in care sînt înfipte avioanele 
în „zgirie-nori" ca acele în pălării, ca 
mirarea noastră să fie deplină. înțe
legem că moda „retro" face astăzi ra
vagii in autobuze și tramvaie, unele 
rochii înlocuind cu succes măturatul 
acestora la capul de linie, nu înțele
gem insă „opereta" în care sînt puși 
să cinte și să danseze iluștrii noștri 
înaintași între certurile lor cu soțiile 
care nu le înțeleg geniul. Știm că fil
me proaste s-au făcut, se fac și se 
vor mai face. Dar de ce trebuie ca ele 
să fie văzute de milioane de oameni, 
între care se vor mai găsi destui care 
să creadă în „adevărurile" lor peni
bile. Cit despre seriale, ne rezervăm 
dreptul de a reveni, mai ales de cînd 
J.R. pare să devină de la un episod la 
altul din ce în ce mai sensibil și mai 
simpatic, chiar dacă Sue Ellen...

Iulian Neacșu



ion burnar
(laureat al Festivalului -,Cin- 
tarea României", ediția a 2-a)

Epopee nescrisă
Nu exista patrie fără patrioți 
cum nu există riu fără izvoare 
care sâ nu treacă prin inima fiecărui carpat 
ion vasile sau cine știe care meșter 
întru desăvirșirea albastrului de România 
Nici patrioți nu există 
cit inima lor nu-i cit pământul 
sâ-ncapâ-n ea și dușmanii și ocara 
prin venele ei 
coborînd doar corăbii de prieteni 
sâ spună neștiutorului Homer 
despre niște oameni care sint 
cei mai viteji 
și mai drepți 
dintre traci.

Eroilor de la Moisei
Trece prin țarină un molid aprins 
Fină unde vorba știe-a se rosti 
Vin copiii-n urmă și mă strigă 
Eu aud și nu mai pot muri 
Vin copiii și mă Irag de m ini 
Cum de funii-ar trage un clopot răsturnat 
Bate lutd-n mine ca-ntr-o limbă
Sunetul istoriei ciudat
Bate inima satului pe-o dungă 
Brațul strîns de unde-ncep viori 
Taci inimă și rabdă pină cind 
Vei bate iar pămintul in brațe la feciori 
Taci inimă și-ascultă undeva
Pe cer se vede-o casă din care ies bărbați 
Mereu și nu se gata cu coasele pe umăr 
Si intrâ-n iarba timpului cu gesturi 

de-mpâratL 

Satul
care vă-nțelege
Ce să vă fac domnilor is*orici 
dacă satul vâ-ncurcâ toate socotelile 
și nu moare după cum ați prezis 
l-ați tîrnosit prin toote limbile pâmintului 
și cind abia dezmeticit vă-ntreabâ Cui 

Prcdest ?
tot voi vă mirați 
că-și vede mai departe de cuiul acela 
ce tot iese de la roata istoriei 
Ce să vă fac dacă la mine acasă 
Hegel și Kant sint doar stropii firești 
peste gr u și porumb 
și peste atîția alți voevozi 
din tabloul de familie al Voronețului meu 
Ce să vă fac dar grîu la fără frecvență n-rn 

auzit 
asa că-nțelegeți odată 
că și antena mea de pe casă 
e doar un fel mai modern 
de a vorbi despre steagul de nuntă.

Istorie
Si va veni cuvîntul după mine 
Șururi tînăr înfășurat in manta-mi 
Alte vorbe se vor rosti înspre seară 
Alte lupte se vor da la răscruci 
Cineva din nou va-ncerca să-nțeleagă 
Liniștea fără nume din cruci 
Pe-un cal alb va măsura pămintul 
Cu privirile sale un alt t năr bărbat 
Incercînd sâ înțeleagă un sunet 
Căzut în timp precum un cuțit 
El care a fost și iar a venit.

Scrisoare 
pe un. motiv vechi 
Stimați poeți și critici literari 
eu Ion Burnar de la Cicirlău 
cronicar al satului crescut 
și cu Spinoza și cu sfaturile tatălui meu 
vă spun că pe la noi tractorul ară pe tarla 
și piinea-i mai albă-ntr-adevâr 
că nu se moare de fericire totuși 
inima noastră crește sau scade 
doar în funcție de griu de prunci și de pace 
și dacă veți veni la sat
nu mai intrați pe strada principală 
unde cimitirul doar v-ar privi cu milă 
ci câutati satul inafara lui 
unde mă veți găsi legind un snop 
puțin trist că m-ati putea confunda 
cu vreo imagine dinir-o carte depășită.

Un bob de grîu 
și o floare

george chirilă

w dc • erfttahi 3»
ra tataâ * m Mta

radio

Publicistică pentru 
copii și tineret

Este foarte greu să faci publicis
tică pentru copii și tineret Și. mai 
ales, la radio. Cauzele — nu am pre
tenția că le-aș epuiza — ar fi ur
mătoarele : inhibiția pe care o pro
voacă microfonul, zestrea lingvisti
că nu tocmai bogată (și, de aici, fo
losirea în mod repetat a unor sin
tagme lingvistice devenite pe par
curs șabloane), fondul de experiențe 
și amintiri sărac (neconturarea unei 
personalități care sâ se exprime). 
Pentru a contrabalansa aceste ne
ajunsuri, un reporter trebuie să 
aibă foarte mult tact (a ști să vor
bești fiecăruia pe limba sa), să cu
noască psihologia vîrstei (instalin- 
du-se în chiar atmosfera creată de 
copii, mizînd mult- pe spontaneita
tea și farmecul limbajului lor, 
transfermind, așadar, un „păcat“ 
într-o virtute), să pregătească te
meinic emisiunea (pentru a putea 
presăra informațiile de-a lungul re
portajului într-o formă lejeră care 
să nu constrîngă copilul să facă el 
incursiuni în lucruri nestăpînite 
perfect). Păstrarea specificității în 
chiar montajul realizat — este o 
condiție esențială^ a unei reușite ra
diofonice în acest domeniu ingrat, 
alunecător spre facilitate sau spre 
didacticism atunci cînd ceva se 
pierde din vedere. în fine, vor
beam despre lipsa de persona
litate a copilului : realizarea unor

emisiuni cu copu cure ies dm 
comun, se impune, piâszrirxl edu- 
librul firesc al eoptlâr.ei : tra
tarea jocului ca Înțelepciune Tot o 
problemă de dozaj este șj miu . 
pe miinile cui lăsăm emisuaea ? 
Cînd si ci ți oameni man trebuie sâ 
vorbească și cind și ce spun copiii ? 
Făcind lucruri serioase, copiii toc 
să primească propoziții și apreden 
serioase. Fiind conduși de cineva — 
Intr-o activitate oarecare — ei tre
buie să lase Ioc conducătorului să 
explice premisele, modalitățile, for
mele activității.

Toate acestea sint adevărate, zic 
eu, cînd se păstrează specificul co
pilăriei care „are dreptul dea trans
forma soarele intr-un măr“, deci 
cu necesara cuantificare a realității 
cu ajutorul ficțiunii, fanteziei. Să 
citez din emisiunea care mi-a pri
lejuit rîndurile de mai sus : une
ori realitățile visului sînt mai a- 
devărate, chiar decît realitatea. 
„Sîntem copiii soarelui" — căci 
despre această emisiune este vorba 
— a fost un început promițător, a- 
propiată de copii și cu farmec pen
tru cei mai mari. Ne propunem a o 
urmări în continuare cu cel mai 
acut interes.

Constantin Stan

petre 
ghelmez

Țipătul
Gradănon^ modest* aoci de cosă. 
M hemra lorlor,
Le po»>ses«e ai grifă 
Copetete aari, so=no>ocse u păroase, 
P-ecn tnpsisl. baboo lor de gisca. 
Toedeaena, mc -*■ dat băla* de cop 

grădina ruluL
Prea stei seni>18,

•*.-• bM ■ care se produc atitea 
explozii,

Chnr fi panele
Ar bibe, ss-si cMdecboneze 
Ue ^od spi< de anewieiilente

*

Daca mm gnu hma cu taare aminte, 
Vta «uduu CU tai tai de pe întreg pămintul

Dar MeeeocW tam» <xe neieîe
S£3 ■ mta ta c>mp odată cu soare te, 

P-ae» ne cer cita tr»c elegante corăbiile 
norilor,

D**« pone a onzontukn ta cealaltă, 
ta de oaitam pe ceafcs
£ Mf> ww* ta monrveta, pornind 

asper soarele.
- eleganta nenior
Ateu ■ memtnlui actual" - tși zice

țăranul.

ta wfta a cerata,
Seidetai - jotaătoul
A «cot bme, bătindu-se cu labele pe burtă, 
Acum ar avea chef să facă dragoste,
Dor cum e vară pustie 

pt*litrul brvuocuiui său
Nu-ncfrâxneșta să cake nki picior de 

pasăre, 
Scame vergeaua letescopkâ din cartușieră, 
Scstae și acea ptesă șugubeață numită 

„cap-cilți",
(Care, de tauce^ se furo-a cazarmă)

tec&cae. mcepe sa-si curețe ama,
Ftaarâd ta wge sud-american.
SeMsta* - «taataL
Ue ak s*4ta doarme cu capul în iarbă.

lta Gog©*» : .Feisej*

Cintecul 
lemnului

rr* .Kp»»tu ocupi ta toc aporie*, 
wi atai ©e r?re u

ere»: m awraMlor usa-
pum. Phrta Mano. iu armă a> 13 am. 
că va a oșnsră. £r=râîă de
țiWMWitr emu-: ale unor expo&'n diâ 
țară și in cxrămăute și asigurată de 
• bună tehnisxaxe și u- irdiwnitabd 
șanț ariisue- laxă iasă eă scul;«Mirul a 
preferat un univers coerent de forme 
care ce exotică una pe alta și nu au 
dent semnificație colectivă, negi nd in 
cele din urmă calitatea indivi'TUală a 
operei- L’n fus de Adofiu. animat de 
viata aceea secretă a lemnului, sau 
anlecat cu tandrețe de imaginația ar
tistului, nu trăiește decît împreună cu 
alte lucrări, devenind ridicol in singu
rătatea lui. bucurindu-se însă de o 
existență glorioasă șl indiscutabilă, 
atunci cînd se află in compania altor 
forme, crescute parcă din imaginația 
naturii însăși.

Recenta expoziție de la Bacău a fost 
în măsură să dea o impresie de an
samblu asupra universului de preocu
pări și meditații ale artistului. Impre
sionantă este fidelitatea lui față de 
m|terialul lemnos, de masa de sub
stanță ce creează impresie artistică în 
sine, a cărei viață este ea însăși o 
mărturie a vocației inconștiente a co
pacului pentru sculptură. Profuziunea 
de forme pe care o propune Apostu se 
bazează pe elemente cunoscute din 
tehnologia populară și pe o simbolis
tică relativ simplă. Arta lui excepțio
nală se naște însă pe spații mari, cu

aglomerare de elemente diverse, tăie- 
aspră atunci cind securea lovește 

srrsi șj mușcă din lemn, lăsfnd in 
mas întreaga masivitate a trunchiu
lui- caracterizată doar die mid modi
ficări ale structurii, iar atunci dnd in
tenționează linia amală. fiind, dimoo- 
trivă. încărcată de lirism și de o mare 
bogăție a emoției. Construind pe înăl
țime. rididndu-și formele pe sugestii 
din ograda țărănească. Apostu este de 
o mare modernitate, cu un avint indis
cutabil al imaginației, temperată doai 
de un echilibru fragil al mișcărilor. 
Fuse îngrămădite sau culcate in iarbă, 
părinți și copii, lapone de pe i za te la un 
meridian balcanic, toate formele lui 
Apostu încearcă o poveste fără sfirșit, 
al cărei deznodămînt se va face din
colo de voința sculptorului, prin viața 
continuă de care este încărcată materia 
în caie lucrează. Pentru că lemnul cere 
o mare iubire și încredere. Cîntecul lui 
scapă cel mai adese^ artistului, el are 
o anumită perisabilitate, eternitatea lui 
relativă se află într-un ecou care se 
stinge încet ca sunetul cornului din 
poezia lui Eminescu. Cu toate acestea, 
nu cunosc mare sculptor care să nu fi 
iubit lemnul, chiar în veacul celei mai 
năprasnice tehnologii a metalului. 
George Apostu este astăzi un mare ar
tist. a cărui prezență singuratică adau
gă un plus de noblețe și calm unui 
peisaj artistic ce pare uneori de o de
zolantă uniformitate a căutărilor.

Aurel-Dragoș Munteanu

Are chip de adolescent, o furnică ii 
confundă obrazul 

înroșit de soare, cu o piatră caldă, 
Și, nestingherită.
Intr-un fel de primejdioasă bună dispoziție,
Iși cară ouăle albe in gură, 
Dintr-un furnicar într-altul,
Călătorind ca un beduin in deșert, 
Pe obrazul soldatului.
El zimbește in somn, visind că pletele 

mătăsoase
Și decolorate de soare ale iubitei
li mingiie fața.

In vremea aceasta.
Soldatul - soldățoiul
A terminat de curățat arma,
Tresare inspâiminat cind o pală de vînt
Mișcă frunzele uscate ale platanilor. 
Vira repede in incdrcâtor 
Gloanțele strălucitoare
Ca niște colți de mistreț,
Iși ciulește urechea, iși îngustează privirile 
Și s-așeazâ la pindâ : din orice și oricind 
Se poate ivi o primejdie... - „Mai știi ? t"...

iși zice-nțelept. 
Soldatul - soldățoiul.

Un poet a făcut un cal din cuvinte. O mamă 
Iși spală copilul cu baloane colorate. Un 

bâtrîn
Amenință câ se va răzbuna pe vrăbiile 

care-i ciugulesc piinea.
O fată așteaptă să se mărite cu melodia 

unui
Celebru cintâreț foile

Un medic naiv pune plasturi pe viața 
oamenilor,

Acolo unde, din cind in cind, ața se subție
Si viața incâ mai ține. O fetiță durdulie dă 

lapte păpușii
Dinfr-un biberon de material plastic, 

umplut cu nisip.

Tiberiu Bențe : „Omagiu"

Bunica ii cintă un cintec de leagăn, 
Fetița se enervează 
Și o roagă sâ tacă,
Pentru ca păpușile nu înțeleg vorbele 

oamenilor.
Stelele se mișcă - lăcuste leneșe pe cerul 

aprins.
In lanul de griu cintâ greierii... cintă 

greierii. -
Și toate se contopesc
Intr-un murmur fârâ inceput și fârâ sfârșit 
Ce seamănă nemaipomenit
Cu foșnetul frunzelor de platan - 
Pieloase și grele urechi de elefant 
Bătute cu vine albastre de singe.

In vremea aceasta. 
Soldatul - soldățoiul 
Se inspăimintă mult, tot mai mult, 
Duce arma la ochi și prinde, 
Pe linia dintre înălțător și cotare. 
Inima poetului, inima copilului și a mamei, / 
Inima bâtrinului și inimile vrăbiilor, 
Inima medicului și inima cintărețului folk. 
Inima fetiței
Și inima păpușii.
Inima stelelor și inimile greierilor,
Inima boabelor de griu și inima frunzelor

de platan... 
Doar inima fetei care visează sâ se mărite 
Cu melodia unui cintâreț folk 
li scapă mereu din câtare... 
Dar nu se lasă, nu se lasă 
Soldatul — soldățoiul...
A prins și inima fetei in pintenul oțelului 

vinețiu,
Degetul e deja pe trăgaci...
Țipă, cit mai e vreme, țipă I

Multi vreme. prima audiție 
este oteectjvul principal al organizato
rilor. Tn<ă viața unei opere de ci leva 
minute nu se poate reduce la răstim
pul in rare ea se înfățișează pentru 
prima dată publicului. Configurația 
valorică, liniile ierarhice de forță. în
treagă arhitectura ideatica a unei școli 
naționale, se clarifică La reluare. S-a 
intimplat ca mai multe lucrări de im
portanță sâ fie recapitulate public in 
zilele din urmă și am putut verifica 
astfel datele clasificate in memorie.

In această ordine de idei. Filarmo
nica bucureșteană a instituit ciclul 
..Simfonia românească”, in care se a-, 
lătură piese de rezistență și lansări 
de marcă. In deschidere — Simtonia 
cantabile de Theodor Grigoriu. Scrisă 
cu trei decenii in urmă, reprezentind 
prima reușită de amploare a unui 
compozitor ce va fi apoi mereu in cen
trul interesului, Simfonia cantabile e- 
talează astăzi o seducătoare paletă de 
mijloace, de inițiative, de sclipiri pre
vestitoare, care pot fi degustate prin 
prisma evoluției ulterioare a compo
zitorului. In această lumină, frapează 
aici consecvența armonică, siguranța 
și expresivitatea limpede a formei 
muzicale, funcționalitatea captivantă a 
orchestrației, un anume spirit medita
tiv, care apare cu evidență a fi mar
ca distinctivă a compozitorului. De la 
debut, Theodor Grigoriu, chiar cînd 
tonul este luminos, scriitura transpa
rentă, problematica apropiată, deține 
secretul rostirii finite. Desigur, multe 
diferențe — de ideație și stil — des
part polii unei creații în căutare veș
nică, această simfonie de oratoriul 
Canti per Europa, de pildă, dar se 
simte în ambele responsabilitatea ac
tului componistic, indiferent de regis-

Reprize
trul in care se plasează acțiunea crea
toare.

Reluări de opere mai recente, am 
consemnat din creația compozitorului 
Doru Popovici și din aceea a foarte 
tinărului, explozivului talent Șerban 
hiicnifor. In recitalul trombonistului 
Alexandru Graur — ca totdeauna plin 
de vervă, duelindu-se cu limitele unui 
repertoriu circumscris — lucrarea 
1 neanlății dacice de Doru Popovici a 
fost un moment de meditație senină, 
de apel la frumusețea predominant 
melodică a muzicii/ de regăsire in ex
presivitate și armonie. Această linie 
care fcte consecvent cultivată de Doru 
Popovici. in ultimii ani, convine tem
peramentului său liric și cohstituie do
meniul foarte conturat al paternității 
stilistice a compozitorului. Lucrarea a 
fost considerată cu multă atenție de 
ansamblul Hjperion (conducător Ian- 
cu Dumitrescu), ansamblu ce se im
pune printr-o susținută operă de pro
movare a muzicii romanești.

In fine, Anamorfoza de Șerban Ni- 
chifor, despre care am avut prilejul 
să mai scriem aici, a figurat într-unul 
din programele pe care cvartetul 
,.Gaudeamus“ le-a prezentat în cadrul 
Zilelor culturii olandeze in România. 
Este o lucrare de alertă inventivitate 
și, cu această ocazie, am verificat ceea 
ce puteam observa și cu un an în ur
mă, cind lucrarea a fost interpretată 
în cadrul festivalului Toamna varșovi- 
ană. de către o formație din R.F. Ger
mania — anume că amprenta națio
nală pe care tinărul compozitor a im
primat-o lucrării sale este în așa fel 
infuzată în scriitură îneît piesa accede 
la înțelegerea și performanța inter- 
preților de oriunde.

Costin Cazaban
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niaart î La ce bas intrei* ? Dară ru cl iacă 
da. voi afla-o. mi-am z±s_ cfen carte. A—, &■>- 
chis-o. cu emoție și teamă — orice 
cu trecutul ne anulează in parte * dis^ne ss® 
are tendința aâ abuzeze de noi. — după ce p'.- - 
case. Cind poți a ti: „Nu, i N-am să-rs. aleg ~_i- 
ciodată ! Loc de popgs in privirile / Care --âd •.- 
pădure / Doar viitoarele sdndun". deduci
că intre el $î staticii, ImpietntiL sufiaenui. 
arizii existenței nu va fi de sperat rr-----d n_u
un acord și “că intre cele două părți a ixftervenft 
un divorț profund. Cînd auzi: 2$i loturi pasăr» 
nu rivnește i Acoperișul / Coliviei", observi ii 
cite chipuri e de închipuit mereu definita si 
redefinirea libertății. Cind i-axc^ți uMSesnnele 
și ruga („Oameni buni, / Oameni hum Puneți 
pline la geamuri!*) — o stare de grație. în
drăznești a spera, l-a însoțit pe acest pindar de 
bunătate și frate al omului, din stea in xtea, 
pină sub... streașină lunii.

în poezie lucrurile (.J>e fapt, dacă vreți să vă 
spun, / Sub ierburi nu-i nimeni"). cel puțin de 
undeva mai departe, anumite lucruri intime și 
substanțiale se întimplă ca și in iubire: dacă o 
lași, dragostea te lasă. Fidelitatea artei față de 
cel ce o profesează, ce i se constituie serv și 
preot, trebuie dovedită continuu, de la Începutul 
pină la sfîrșitul vieții, și continuu cu alte și alte, 
din ce în ce mai inventive, căi de seducție și 
priceperi de a hotărî statornicia, statornicie care 
nu există ca atare, pură și completă, mai nicio
dată. Cînd întrerupi pentru un anotimp o astfel 
de alianță cu patima, n-ai întrerupt-o doar pen
tru un sau pentru acel anotimp, ci pentru unul 
cu mult mai lung și mai cu neputință de evaluat 
precis. Cert este că prietenia, reacomodarea, con
cubinajul, reîncrederea completă sau cvasi-inte- 
gr^lă. autentica febră a febrelor se reia anevoie 
totdeauna. Doar cei căruia, dintre artiști, nu i-au 
fost date astfel de europene, să se despartă ori să 
guste părăsirea „iubitei", doar acela nu cunoaște 
ce delicate și pline de impedimente sînt întîlni- 
rile șl de cîte ori — în ciuda orlcîtor asidue 
eforturi — „menajul" nu se mai poate relua. 
Poezia e ca delictul și ca viciul. E viciu. E perfi
die și transă. O pauză, un control, o neglijență 
fortuită sau voluntară, un traumatism, și uneltele 
nu te mai cunosc, nu-ți mai vorbesc la fel pre
cum îți vorbeau. Ca din nou să le convingi, ca 
să le faci iar să-și piardă mințile, să joace și

•A ^**te • «*■» te*r fe^*at te W

te dte— w» Atete te tente. a*ib a»

w > ar * e^teL temteu te •

Vladimir Șetran i „Uzina de utilaj Chimic Grivița 
Roșie**

Imbh ChajnTt: „Portret de dac11
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-------  _ ---- panerul de vedere al f( 
teftteter. fasr-ââtete. ewmnla rectmukaa anna- 
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M tetetek. a vtefaCte ocnpteaA productenM e 
te Zter Dte ptevpacuva atesce» MeateH 
(Stetete ar tetee. teMocl. • ai»ra«n— primi- 
pta-a te taanfiteizatev mnadDw) ani vălul in ui** 
tteted teanBUM rum te hLmtsa ao«trA. dacă 
es ie tete prtrtete*. măcar in Uriel, a tete 
n< te riaatel tete număr te incrpAiort. a.-ur.ei 
apte tete oaii»c»U tm an catete de nariirc 
artMleA teilflrrml te cuadiUte orile. Alianța, 
te tetetete rtera *-xu crispat ca peaHvaUr U- 
tararl aMtettarn ei. rene*, «iwkr. teur-on 
■tete iatenc ft wfiarr Comp texul împrejură- 
nter care rtetrinta unteata» moraU a hxtrv<u* 
Ite tete» •* tete* a«taz: dtvtxdrn cvnpeJul cui* 
rnru. Cter ne te actenietea n te epata rateaa* 
brt ftetarv nmadu prateța. b> Franța, dear »- 
tetetete nuanteitar «At. ftead m ritații dte

tei enter «r <terâdl«r teptetelâ «a (**• Urteu 
ante, te nte. pasMtefte paet -etenrw* tana mzraac 
te itefteT m «tteboteixu »i drapocrrrK en pro-

Btetea dMtenaa ClM vtmhj dr
transformare a hunii a creat o comanitate 
hmhaj P asumarea aceleiași poatiui fată de 
nanuca socială, atunci generația lucrară a 
păs® simpla unitate de formulă estetica- 
pare să fie_ In primul rind. eonștiiau unei 
terdepe=dent£_ manifestarea unitară a unei ten- 
SGCi «i n<bcâri către idealul umanismului xm- 
hrtant-

Preventa generației literare iși articulează 
efortul integrare m fluxul istoriei pe mă
sură ce :$i extrage inspirația din probiematica 
intim legată de ^copunie societății noastre. S-a 
vortost oi drept ctnir.t. in Trac, de o adevărată 
.explozie lirică". Neîndoios este aspectul cel 
mai reies-ani Ia care merită să ne referim. în
trebări răscolitoare si răst?sui*uri pe pocnvă dau 
măsura zborului imaginației poetice din ultimii 
ani.

A devenit limpede că o generație care ne-a 
dat o «urnă de promisiuni si citesa certe reu
șite trăiește in luptă cu imitația sterilă cu scle
roza ideilor și a cântărilor. Ea r.u se împacă 
nici cu epigonLtmuL nici cu expenejnteie fără 
noimă. Pentru ea creația înseamnă »BK>jare. 
orientare fertilă spre afirmarea deplinei perso
nalități. Dacă s-ar lăsa antrenată de numetisme 
si ar admite să-și cheltuiască energia in inves
tiții parazitate de snobism, ir deveni dintr-o 
forță o palidă caricatură. Din fericire acest pe
ricol pare cu totul improbabil. Veleitarii nu pot 
avea nici in poezie viață lungă.

Spațiul comportării celei mai proaspete gene
rații este cel al deschiderilor de orizont și al 
clarificărilor generate de climatul socialismului-
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spune că, prin îndelungă decantare a unui crez 
filosofic, prin vitalizarea și dinamizarea unui set 
de valori în perspectiva civilizației socialiste 
românești, s-a constituit în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu nu numai o variantă contem
porană originală, românească a marxismului 
creator, o filosofie socială și morală materialist- 
dialectică dar și o estetică — o concepție teore
tică unitară asupra artei. Cine va încerca peste 
ani să reconstituie tabloul axiologic al vremilor 
noastre atit de frămîntate, cu o pondere atît de 
mare și, pînă la un punct, firească, a valorilor 
tehnice și științifice va trebui să țină seama de 
ethosul moral-estetic din gîndirea și activitatea 
președintelui care nu pierde niciodată din vedere 
principiul integralității și multilateralității social- 
umane, perspectiva omului total. Din multitu
dinea gîndurilor sale despre această zonă fasci
nantă a vieții spiritului și activității sociale, aș 
dori să pun în lumină doar cîteva :

-- Principiul realist și dinamizator aii ariei so
cialiste ; este o formă istorică superioară a mi- 
mesis-ului aristotelic care nici Ia Aristotel nu în
semna pur și simplu copiere ternă și lipsită de har 
a realului și cu atit mai puțin poate însemna 
astăzi. Este vorba, dimpotrivă de înfățișarea rea
lității „prin prisma principiului dialectic al miș
cării. transformării neîntrerupte a societății și 
omului", ținînd cont de contextul social-istoric in 
care se produc faptele, de cauzalitatea și scopul 
lor. Pentru a aVea un continui revoluționar, ca 
o adevărată artă militantă, pentru a contribui la 
marea epopee a edificării lumii noi, la transfor
marea înnoitoare, progresistă a societății și a 
omului, arta trebuie să se situeze ea însăși pe 

- poziții revoluționare. Numai așa va putea „să 
cinte lupta și munca eroică a poporului, bucuriile 
și necazurile, speranțele și visurile sale, să însu
flețească milioane de creatori ai orânduirii socia
liste, să dea glas năzuințelor lor arzătoare spre 
o viață liberă, demnă și fericită". De altminteri 
acest principiu, ce apare atît de pregnant și con
stant in gîndirea tovarășului Ceaușescu, repre
zintă o continuitate, pe o traiectorie superioară 
a istoriei patriei, a celor mai bune tradiții estetice 
românești. Nu este întimplător că în una din cu- 
vîntările sale, secretarul general al partidului 
citează următoarele cuvinte din genialul poet și 

. ginditor care a fost Mihai Eminescu : „Credem că 
nici o literatură puternică, sănătoasă, capabilă să 
determine spiritul unui popor, nu poate exista 
decit determinată ea însăși, la rîndul ei, de spi
ritul acelui popor, întemeiată adică pe baza largă 
a geniului național... Fără îndoială, există talente 
individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile 
in pămîntul, in modul de a fi al poporului lor, 
pentru a produce ceva permanent".

Azi, mai mult ca oricind, o condiție sine qua 
non a afirmării literaturii și artei o constituie 
adinca ei implantare și angajare în realitatea 
nouă, socialistă a patriei. Nu e nevoie ca făuri
torii de imagini artistice să născocească angoase 
existențiale himerice, să confecționeze conflicte

■ artificiale ; este necesar, dimpotrivă, ca ei să se 
aplece cu suflet larg deschis, cu receptivitate și 
comprehensiune, asupra realității sociale, morale 
și psihice a celor ce făuresc cu hr ațele și mintea, 
cu rațiunea și sentimentele o lume mai dreaptă

■ și mai umană. Realismul artei socialiste este un 
realism al configurațiilor și devenirii dialectice,

, al perspectivelor înnoitoare, al unei infinite di
versități. care se opune oricăror deformări, 
idilîste. fetișizante sau nihiliste, negatoare de 
tot ceea ce este frumusețe umană, valoare mo
rală superioară.

„Sintem revoluționari — spunea tovarășul 
Ceaușescu — și nu dorim opere care să înfru
musețeze realitatea, să prezinte viața in culori 
trandafirii : nu avem nevoie de dulcegării artis- 

’ tice. Dimpotrivă, considerăm că o astfel de pre- 
xentare a viețsr dAunAtnar* ” pmtru

t rfervoftarea ■?■<<!li combativiiății revolu- 
a omului socialist- Dar nu ne trebuie nici 

o artă care sâ nege realitățile, să le deformeze, 
prczentindu-le in negru infățișind in culori ce-

► r.ttșii viața £ munca eroicii a poporului nostru. 
O asemenea artă are de un caracter

I bolnăvicios ji. ca atare, este profund dăunătoare. 
’ Oamenii muncii au nevoie de o artă cu adevărat 

revoluției  nari, care -â redea in mod veridic și 
obiectiv realitatea, czre să fie pătrunsă de un 
puternic rufiu mobiliiasor, mili’ind cu pasiune 
pentru perfecțic-narcn. societății ți a omului".

Par^frazmd cuvintele lui Leonardo da Vinci, 
I deseori amintite de tovarășul Ceaușescu. putem 

spune câ realismul militant al artei so
cialiste este reali** aj firrorwtei cu apă vie și 
nesecată, dăââtoc oe puteri care te întineresc și-ți 
invigorearâ f«r=^e creaioare. și nîî al ulciorului 
cu apă <iS*ne. stâtută sa dăunătoare. Aceasta pre
supune e a<«nerea viziune asupra prezentului a 
cărui rezidă in mo>s>:-te și ^Gtodepășire.
ir. transîvrrnâi ue revolutionsde noi orizonturi 
de conșuiuU ri crea pe, deschizător de noi 
drumuri către vfitor.

— Prterite*! *ali**al te artă « literatură, core
lat cu prrmuL constituie de asemenea o prezență 
seatnificativâ in eihosul moral estetic al to- 
’.•arâsulm Cmusescu. Ceea ce Lose*maă. pe de o 
pane, pretmrea tradițiilor procresiste. a faptelor 
eroice de epopee nanonală ale poporului, ale tu
turor acelor înaintașa care »-au transmis o moș- 
tenire sacra și un me^aj de liipca. Particula rit ă- 
tile spirituale p inaltefc \irtuti morale alcătuiesc 
• mețxuzabdă zestre spâriiualâ *i cămine per
manent tmul din pcmcipaleie izv*oore. de fantezie, 
expenentâ de viată $5 prcfimzime a gindirii. care 
poale ajuta pe scrutcrii sa artiștii noștri să fău
rească o li:araturâ ef o artă autentică, purlind 
amprenta puternică a roecificului național". De 
*h—teteiL esie cunoscută eontribQți2 partidului 
no<xru și in primul nnd a secretarului său ge
neral Ia dezvoltarea teoriei marrâte despre 
tsenta națiunii să rolul ei sporit In dvilizația 
contemporană. Aici avem in vedere spiritul na
tional in cultură ca o condiție si o țaranție a ori
ginalității et de conștiința națională, critică de 
«ne a unei rafturi, ceea ce implică educarea tu
turor oamenilor muncii in spiritul patriotismului 
revoluționar sooalisl. prețuirea și cinstirea lup
tei strămoșilor de apărare a ființei naționale 
..penWu libertate și neatirnare. pentru dreptate 
națională și socială" dueind mai departe, in noile 
condiții istorice. ..făclia progresului și civilizației 
pe pămîntul României". Principiul național este 
analizat nu numai in articulațiile lui teoretice dar 
și in devenirea istorică a unor forme concrete 
de artă — literatura, muzica, artele plastice, cul
tura populară. Iată o apreciere profund semnifi
cativă cu privire la arta muzicală dar intru to
tul valabilă pentru toate celelalte arte : Minu
nata noastră comoară de balade, doine, hore,

cîntece corale și instrumentale, în care palpită 
deosebit de emoținant aspirațiile, idealurile de 
veacuri și particularitățile morale ale poporului 
român, precum și gama largă de lucrări muzicale 
folclorice create în zilele noastre, exprimind îm
plinirile și năzuințele maselor stăpîne pe destinul 
lor constituie un patrimoniu artistic de neprețuit 
a cărui faimă a trecut de mult hotarele țării, el 
oferă un nesecat izvor de inspirație artistică pen
tru compozitori, un zăcămînt nealterat de sensibi
litate creatoare, în stare să imprime muncii 
noastre contemporane un autentic specific națio
nal, prospețime, vigoare și originalitate... Creind 
opere artistice impregnate de suflul dinamic, re
voluționar al socialismului, în care să răsune 
'cu putere ecoul aspirațiilor de azi ale poporului, 
compozitorii noștri îmbogățesc nu numai tezaurul 
culturii noastre naționale, ci și patrimoniul artei 
universale. Ceea ce conferă prestigiu și autoritate 
muzicii în ochii celorlalte națiuni, ceea ce face 
să-i sporească valoarea pe plan internațional este 
nu imitarea sau copierea unor curente sau școli 
*<la modă-- în străinătate ci exprimarea fidelă a 
personalității psihice și morale a poporului nos
tru, a caracteristicilor sale sufletești, a țelurilor 
supreme cărora își consacră elanul și forțele 
creatoare".

Socialismul, interpretat în autenticitatea va
lorilor sale înnoitoare, nu duce la ștergerea, di
minuarea și sărăcirea specificului național — cum 
afirmă unii chiar dintre cei ce-și zic marxiști — 
ci Ia îmbogățirea sa, la aprofundarea și diversifi
carea sa, iar specificul național îmbogățit își gă
sește o strălucită expresie în cultura spirituală, 
în universul valorilor. A pretinde dispariția trep
tată a principiului național, înseamnă a răpi cul
turii în general, artei și literaturii în particular, 
singurele nuclee de creație originală, singurul te
ren de germinație și constituire.

— Principiul umanismului decurge firesc din 
primele două, deoarece o artă plăsmuită din ma
teria cea mai nobilă a unei realități sociale și 
naționale, obiective și subiective, din vina cea 
mai rezistentă și concret istorică a omenescului, 
nu poate fi decît o artă umanistă. Cerința fun
damentală, formulată de mai multe ori de pre
ședintele țării este aceea ca toți creatorii de cul
tură — „prin intermediul literaturii, al sculpturii 
și picturii, al muzicii, al teatrului și cinema
tografiei, al celorlalte arte să dea expresie aces
tui nou umanism — adică umanismul bazat pe 
concepția materialist-dialectică ce face din om In 
chip efectiv, nu doar declarativ, valoare supremă, 
un umanism al clasei muncitoare care este ea 
însăși clasa „cea mai umanistă și care făurește 
societatea cea mai umanistă din lume".

Principiul umanist al artei este influențat d« 
„dinamica dezvoltării sociale, de progresele ob
ținute în domeniile atît de vaste ale cunoașterii, 
de evoluția gîndirii și sensibilității omului". Deci 
o artă umanistă — iar arta socialistă .nu poate 
fi decît umanistă — este o artă pusă în slujba 
umanității, a dreptății și fericirii omului, o artă 
chemată să contribuie la realizarea nobilelor 
idealuri de dreptate și echitate, de prietenie și 
înțelegere între oameni și între popoare, la for
marea conștiinței socialiste și dezvoltarea acelor 
virtuți morale care conferă fiecărui cetățean o 
capacitate superioară de autocunoaștere și auto- 
valorizare. Ceea ce nu e posibil decît prin forța 
ideatică și emoțională a artei care „va contribui 
astfel la modelarea unui tip înaintat de om, gata 
că lupte pentru fericirea, libertatea și indepen
dența patriei sale...". In felul acesta, arta profe
sionistă ca și vasta mișcare a artei neprofesio- 
niste (termenii amatori, amatorism mi se par ina
decvati) devine o amplă, atotcuprinzătoare î 
„Cîntare a României", ca un uriaș tumult al crea
ției întregului popor, o tulburătoare sinteză a 
valorilor teoretice, artistice și etice plăsmuite de 
sufletul românesc ; este un festival al muncii și 
creației, al bucuriei unor noi și noi descoperiri — 
de sine și de altul — un festival al umanismului 
în acțiune și al unei noi calități a vieții și a 
omului ; al omului înaintat care nu este un su
praom ci „are și calități și defecte, trăiește și 
bucurii și amărăciuni, și i2bînzi și înfrîngeri, iu
bește. visează, se sbuciumă ca orice ființă ome
nească".

— Principiul libertății de creație este poate cel 
mai controversat atunci cînd e vorba de ethosul 
etic-estetic al artei socialiste, atît de dușmanii so
cialismului, care privesc lucrurile prin lentila de
formantă a unui concept formal și abstract al li
bertății, cît și de falșii ei prieteni sau adepți 
dogmatici ce nivelează și standardizează valorile, 
fac cu neputință o adevărată libertate în sfera 
creației artistice, sărăcesc și uniformizează viața 
însăși, redueînd-o la șabloane. împotriva ambelor 
modalități de deformare și anihilare a actului 
creator liber, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
afirmă cu claritate și fermitate : „...Sîntem pentru 
o largă libertate de creație, dorim să avem o li
teratură și o artă diversificată din punctul de 
vedere al formei, al stilului, ne pronunțăm hotărît 
împotriva uniformizării și șablonismului, a rigi
dității și dogmatismului. Considerăm că a accepta 
șablonismul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă 
a sărăci viața spirituală și culturală a poporului 
nostru".

Ideea de libertate are sens în domeniul artei 
numai ca o sinteză culturală superioară între 
obiectivitate și subiectivitate, între tradiție și mo
dernitate, între mimesis și poesis, între național 
și universal etc. Nu poți să fii liber în afara spi
ritualității poporului, a unui anumit climat cul
tural-ideologic. Libertatea artistului în afara 
acestor determinante de substanță ar fi ca și li
bertatea de zbor al păsării în vid. Libertate față 
de cine, în raport cu ce, cu ce scop, cu ce con
ținut ? Libertatea este un mod de a fi, de a gîndi. 
de a acționa, o condiție liminară a creației. Ea 
trebuie să izvorască, să-și extragă seva din uni
versul obiectiv și obiectivat al omului-creator, din 
socialitatea și culturalitatea existenței sale, dar, 
firește, și din universul interior, din talentul (sau 
geniul) șl bogăția sufletească a creatorului. Nici 
cind regimurile de teroare, de înăbușire a indivi
dualității umane, nu au putut genera sau promova 
o artă mare, deși n-au reușit niciodată să stingă 
cu totul flacăra spiritului creator. O societate cu 
cît este mai liberă, chemînd la o viață istorică 
conștientă întregul popor, promovînd o largă și 
cuprinzătoare democrație participativă (orga
nismul unitar și totuși diferențiat al democrației 
românești în cadrul F.D.U.S. stă mărturie în 
această privință) cu atît, libertatea de creație ar
tistică este și ea mai adîncă, mai bogată, mai 
plină de semnificații. „Desigur, — sublinia to
varășul Ceaușescu — pentru a făuri opere de 
valoare, orice om trebuie să poată învăța, să se 
poată instrui, să poată gîndi, să dispună de o 
largă libertate de activitate și creație... Libertatea 
creatorului este strîns legată de libertatea so
cială. de libertatea generală a poporului, de de
mocrația socialistă. Această libertate nu este 
ruptă și nu poate fi ruptă de dezvoltarea socie
tății noastre".

Problema libertății de creație artistică are nu
meroase aspecte de ordin social și cultural, ideo
logic și filosofic, național și antropologic ; arta 
și literatura socialistă presupun o anumită uni
tate de ideal filozofic, o racordare unitară la un 
sistem de valori naționale etc., dar implică in 
același timp o mare diversitate stilistică, înlă
tură orice tendință de exclusivism și rigiditate. 
„Esențialul este ca fiecare artist, în stilul său 
propriu, păstrîndu-și individualitatea artistică, să 
manifeste o înaltă responsabilitate pentru conți
nutul operei sale, să urmărească ca ea să-și gă
sească drum larg spre mintea și inima poporului".

Un aspect fundamental al libertății de creație 
artistică este cel al raportului artă-public. Liber
tatea creatorului nu poate fi despărțită de fina
litatea formativ-educativă a produsului său artis
tic. de nivelul cultural artistic al receptivității 
publicului, de sensibilitatea și conștiința sa artis
tică, de setea de frumos și adevăr uman al aces
tuia.

Găsim în opera președintelui României nu
meroase chemări la ealitate, la măiestrie artis
tică : in ultimă analiză nivelul de libertate a 
artistului se măsoară prin gradul în care operele 
sale devin fapte de civilizație, resorturi active 
de gînd și sensibilitate. Cu alte cuvinte, în vi
ziunea umanistă și patriotică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu valorile artistice își realizează 
menirea, funcția social-culturală, numai în mă
sura în care se convertesc în valori etice și 
psihologice, în realități spirituale, naționale, fără 
a-și trăda prin aceasta specificitatea și identitatea
artistică-
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IEREMIA N. : Un „transport14 
surprinzător întru totul 1 1). Cu 
o scrisoare în termeni cel puțin 
nepotriviți : „cred că nu aveți 
pretenția la o capitulare ne
condiționată" (?!)... „studiile cla
sice mi-au dat această senină
tate — vreau să zic, puterea de 
a accepta opinia" (?!)... etc. (In 
ce ne privește — credem că e o 
evidență pentru toată lumea ! — 
n-avem nici un fel de pretenție 
față de dv. și, în general, față de 
corespondenții noștri). Cel care 
are o pretenție in acest caz sin- 
teți mai de grabă dv., care 
ne-ați trimis (din nou) niște 
texte și ne-ați solicitat o opinie. 
Mai mult ca sigur că nu e ne
voie de studii clasice ca să bine
voiți a o accepta (ci de ceva 
mult mai simplu și mai... de-a- 
casă“ !...). 2). In legătură cu 
incai-încailea. V-am semnalat 
— pur informativ — intr-un răs
puns anterior că termenul e 
folosit curent, cel puțin in 
unele regiuni, cu un sens bine 
definit și nici de cum pentru 
„incantație vocală*1 (cum afir
mați dv. într-o interpretare doc
tă, pe cit de peremntorie pe-atit 
de fantezistă...). In scrisoarea 
de-a cum, cu o clasică nonșa
lanță de tip „niznai** ne tri
miteți la......... el imo log iști". la
„Chihao" (desigur, Cihac și
ne potopiți cu o nouă paradă de 
referințe și considerații des
pre care (în cel mai bun caz) se 
poate observa că n-au nimic 
de-a face cu subprcfectura.. 
Lăsați-o baltă 3). în legătură 
cu materialele trimise. Surpriza 
e că vă ocupați in continuare 
cu „desfundarea sertarelor", tri- 
mițîndu-ne cantități exagerate 
de. texte din (probabil) perioada 
primelor încercări. Asta după ce 
recunoașteți că v-am furnizat 
„două puncte de reper : „Oglin
da" și „Lanțul" (și că ne-ați mai 
trimis și înainte „citeva zeci de 
pagini de balast", etc). Ne și 
recomandați (conștient, incă o 
dată, de nivelul noului „ba
last"!...) să-1 citim „in diago
nală", etc. etc. Pe scurt, deci

(dar nu ,.în diagonală") : pa
gini, in general, deplorabile, 
incepind cu „Paznic la apro
zar", „Povestea nemaipomenitei 
pisici", „Iarba verde a vacii 
mele", „Requiem" — confua» 
trasă de păr. „Invers" — itecsi 
in care sint și pa gini de oescrip- 
ție onestă — și sfirșind cu „C 
dată" — unde se a^sși^Ș.
ceva, încă vag. dar unde inlrf- 
vin, intempestiv. dă’JȘAt-x — 
meteahnă veche si. pare-s^ fa
tală pentru prozatorul ceri vre j 
să fiți — corjțder!?ți»- - 
prolixe, otioase. parafraze. ev»- 
mentarii. fileze îâxi raffinate 
lăbărțate, fără rum și ade
rență. care îneacă tocul Intr-o 
indigestă paradă de vorbe. Ste 
pare că vă uitați prea mult in 
oglindă, cu rrzgiish?
(in oglinzile ,.pc-ș;ei ' 4;
in cele de uz afiez
sărmane’e ar~e tte -
rețe de care nu vă inriknu să 
vă despâruu $1 să vă efabera^ 
definitiv) jn ioc să pocniți <te m 
cele mai bune realizări, de U 
cele mai avansate poziții cote- 
rite și să treceți lâ munca _cta 
galeră" (pe care o implică ine
vitabil proza 3 <ă (tați Aipnui 
„vinfci" epice de care dispusei 
(dacă dispuneți și atita at dis
puneți Restul e tăcere __
Oricum, pini ce vâ veți deracte 
să treceți la fapte, nu trebme 
contați pe noi in (eventuali pre
lungita trecere in revistă a cufă
rului cu compuneri juvenile. V. — 
citi in schimb, cu plăcere, oo- 
cînd, cele 10—15 pagini n- 
vor da semn că ați început .ma
rea ofensivi*.»

ANDREAS-BRAlLA : Sint «■ 
unele elemente promițătoare (in
tre care, umorul) in atnMfeferi 
oarecum ba co vi ană. dar trebu.- 
să găsiți măsura justă. oo*jj- 
nea inspirată (printre noiumă- 
ratele detalii) pentru a ridica in
ventarul monoton la nivelul 
poeziei.

A. ZĂVOI ANU : încă nu pu
tem trage concluzii — textul e

confuz, eliptic, cu multe per
sonaje (nume, mai bine-zis) f£ră 
Identitate, cu aluzii inexplicabile, 
etc. Pe observații și des
crieri itetzantc, care dau unele 
speranțe.

IONEL SANDULESCU : A 1 
rA—«îk-

a teie-

4WKs Că. fte 9T-A «■£-
e nsa o < * JuăT Xr-
lungită Jaar« ^^1=.

L DRLA Dl * % : Ce.e 3B>384 p®-

apOîwteaaa sa*». «■-

COLD KITES :

Pk-wșx- «te 'a->eta_— tae-sL 
ffeos dă

VIRGINIA B. : uw ate

«etaes* 1—J.

r t. Mvwrtvn. -. te

Geo Dumitresca

VR Mi—irnirk — ae ■»- 
paiară

Fluturi negri
Aerul cobooră
la nivelul tăcerilor, seara... 
întunericul trage în noi 
cu fluturi negri — gloanțe oarbe, 
mici explozii in iris

se-ntimplâ crime pe-asfalt 
cad cei uciși
cu razele lunii infipte în spate...

Se-aude o muzică 
obosită de drum 
și-o neliniște privindu-mă 
tandru in ceafă...

deodată - ploaia I

Maî apuc să mă-ntorc 
si să văd focul 
ttșnind ca un 2Îmbet 
de mare calibru.

încercare
OH. MOCAN

Se^t mente 
petreceri trecătoare ale zilelor me « 

tr setea
o — oscă moi nouă sî'Hjura prietenia 
îfi pencohil zăpezii ra se o$ze~»e 
dor saioa caută ape des» s-a st~s
este ar noapte I în-șt doc re 
amoc a -oprii
c=p»e o n*e* 
p< - .-«teîegefea rxxjrtră » vo*- do 
o nowd dimecsju<'« o aho 
o u< mă pl râ d<n nou de spe*tx*t« 
Încercare.

VIOtJCA IONE5CU

Tăcerea nea cea ie la geai
Coc=lorxi “«o - m de gâște

» pumn de fteocxr» de-azv»n L
u- cer rot-t cu-oceleos’ scurte s#**te 
poc-te os#-“t<

mea t>t«J pr -» 
co**e*- de ■«tr j» de ocooe e.

pe ta geo-e ■ **» pat «o-« 
ce-o oezqnxxX. ce-o ro^ai a- ee 
ț.' M oe --de-o fost r*u pot sd 
r*-ta ea —o-eeâsixoo ** cărări* 
t-x -stâc rta v scotoc. ' f ;xte Me 
dvoo ■**-->* » owrt <te D^*»e- 
c-d ev stDTCBQM M2 vtee co « -vte.
so-te «*ocor l* ojrc_>e-j

RAIXJ S8IGU lut*

Sete
Parfumul florilor e otrăvitor 
învață tanchistul 
și știe exact, atitea lovituri pe minut 
la atitia kilometri pe oră 
și nici o floare nu poete 
so-i facă nimic in carapacea lui tare. 
Doar ploaia îl udă, 
cind se dâ jos prin turelă 
ca să bea apă.

B. HORASANGIAN

Semeni
Ne recunoaștem planeta 
după iarbă — 
așternutul nostru de liniște.

Eterna A^ostoÂescu : M Ce iote industrială"

,_r pa ti tun ae bocanci militari
c“do pe cor% ta ao goata o s«mte zvicnind, 
mbceăo^e-se sete ■

l- w* > onase ce es#c?t
ie-.-w’ core “u crad in existența ei

O. de or “te« cu-m. dw*-*cțn.

r: *ceH“e
r—**—^ote sâ fo-a umbră,
să j'- .- >€*•>□ să crească

ANA PARIA

Grăunțe la porumbei
Mult fum astăzi — zice cireșul 
umblă desculțe miresme 
prin tîrg 
parbrizele mașinilor au 
obrajii atinși de pojar 
cîrciumarul senil 
își închide bănuitor mustăria 
un poet se amuză 
cînd doamnele trec prin noroi 
la fereastra de la mansardă 
un infirm cîntă 
și împarte grăunțe la porumbei.

AUREL DUMITRAȘCU

Vitregia cuvlntului
Năucitor realism al prieteniei 
îmi dați atitea sfaturi 
cum să mă strecor prin lume 
linindu-mi pe buze un suris derizoriu 
cum so-mi tîrîi mai bina speranța 
ce vizite să fac 
ce fel de căderi sa aleg 
ce stele să respir 
și la ce obișnuințe sâ țin mai mult 
dar niciodată nu m-ați lăsat să vorbesc 
de poetul ce-si cară în spate 
micul imoeriu real-iluzoriu 
și Dentru care vitregia cuvîntului 
e o dulce povară.

DANIEL CORBU

Credință
Atita timp cit, viu, în miezul vieții 

petreci, visezi, te lupți, înduri șl speri 
ruorins de o odîncă-nfriqurare 
in frumusețea altei primăveri

At'ta timp cît inîma-ți suportă 
cu bărbăție focul de nestins 
si-n freamătul miraculos al vieții 
cu-atitea doruri urci spre alt cuprins

Atî»a timp cît necuprinsul vieții 
cu verzi vânai, cu strașnice zânezi, 
ni vesnic-dureroasa-i frumusețe 
te cheamă pătimaș s-o-mbrâțișezi

Si umbra mortii nu te infioară, 
si cîndul nu te duce sore trecut, 

rWi să plingi cum cînti sau rîzî în hohot, 
n-ai eșuat, nu ești un om pierdut. —

PETRE VLAD

Urmare din pag. 1

Telegramă

Mult stimate- și iubite tovarășe MCOLAE CEAUSESCU 
din realitatea contemporană si efin tapte dasai 
muncitoare, a întregului nostru popor, 
exploatării, a fascismului și a râztooiutai, oae£_^ 
și pentru făurirea temeliilor nou sooelâfa- T-s*- 
odatâ, slujitorilor condeiului le reaiM *ismmm *a 
a contribui nu numai prin lucrările lor, cj a pro 
contactul nemijlocit cu făuritorii ae btteun 
terinle la vastul proces de ridicară a r 
conștiința, la formarea unci gasdai in 
cluzind a cenceplie artisteâ supenem 

Bucurindu-ne de grija si preteirea 
Dumneavoastră, in atitea nndur, craob* pătra-aa 
de generoasele idealuri ale 
luționar, scriitorilor pe care i-ati nuterf eiteem-e 
de.nădejde ale Partidului, xâ asigurăm, arisde 
stimate tovarășe secretar generai, că vom tacd 
totul spre a fi la i noi Hm ea «cestui timp eroic, 
misiunii pe care ne-ați in cred in tot-o, a încrederii 
cu care ne-ați investit

care vă înconjoară întregul popor, unit mai mult 
ca oricînd în jurul Partidului Comunist Român, 
ca răspuns la tot ceea ce infâptuiți spre a as gura 
independența și suveranitatea patriei, spre a 
grăbi înaintarea ei pe drumul civilizației și pro
gresului.

In ceea ce ne privește, vă asigurăm câ Uniunea 
Scriitorilor, ca parte componentă a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste incă de la înte
meierea lui, va acționa cu si mai multă energie 
pentru a-și îndeplini sarcinile specifice. Membrii 
săi vor participa țpț mai. acjiv la prefacerea so
cialistă q pc nun tu iui /qmânesc, la opera de în
nobilare a dtitaliri prin* vdlorilp artei< Eforturile lor 
se vor îndrepta în primul rind spre realizarea unor 
lucrări de înalt nivel ideologic și artistic, inspirate

Plenarele secțiilor Asociației
• Miercuri, 16 ianuarie 1980, a avut loc plena

ra secției de critică și istorie literară în cadrul 
căreia secretarul secției, Ion Ianoși, a prezentat 
o informare asupra activității desfășurate in anul 
1979 și planul de acțiuni al biroului pentru 1980. 
La dezbateri, pe marginea ambelor materiale, au 
participat Laurențiu Ulici, Gelu Ionescu, Alex
andru George, Ioana Crețulescu, Nicolae Cio- 
banu, Gabriel Dimisianu, Adriana Iliescu, Mihai 
Zamfir, Ov. S. Crohmălniceanu, Eugenia Tudor 
Anton, Mircea Anghelescu, Paul Cornea, Pom- 
piliu Mareea, I.C. Chițimia, Z. Ornea, Dan Cris- 
tea, Alexandru Paleologu, Teodor Vîrgolici, 
Mircea Mancaș, Eugen Simion.

• Plenara Secției de literatură pentru copii și 
tineret S-a desfășurat cu următoarea ordine de 
zi : Bilanțul Anului Internațional al Copilului. 
Planul de muncă al secției pentru anul 1930.

La discuții au luat cuvintul scriitorii : Victor 
Rîrlădeanu, Vladimir Colin, Elena Dragoș, Călin

Meditație asupra culturii
Urmare din pag. a I a

roaselor lupte pentru dreptate socială și națională, 
pentru frumusețe și adevăi. Luminoasa con
strucție a culturii prezentului românesc s-a înăl
țat pe asemenea puternice temelii tradiționale, 
totdeauna umaniste, orientate de înțelegerea 
profundă a legilor realității și sensurilor dezvol
tării în dinamica noastră viată contemporană. In- 
vățînd de la istoria trecutului românesc in care 
totdeauna oamenii de cultură au fost lingă uriașa 
existență dramatică a ponorului oe care l-au 
însuflețit șl l-au chemat la lupte in dine grele, 
pentru păstrarea ființei și cucerirea libertăților, 
creatorii de artă ai României contemporane, 
sub acest semn al istoriei și al adevărului, sint 
chemați, la rindul lor. prin vocea clară a secre
tarului general al Partidului, să fie martorii 
credincioși, fibrele sensibile ale zilelor de in
tensă efervescentă creatoare. De care le trăim. 
Lor li se cere să fie totdeauna deschiși către 
fluxul nou de idei, către neconformism. pre
ocupați de a contribui la dezvoltarea imensu
lui efort istoric al colectivității umane in mij
locul căreia trăiesc. De la istorie, creatorii cul
turii au primit marea lecție a finalității educa
tive a artei și frumuseții inseparabile a ade
vărului integral. Extrăgind un asemenea mine
reu prețios din straturile profunde ale istoriei, 
creatorii contemporani sint preocuoati de con
tinua înnoire si perfecționare a mijloacelor de 
expresie, de diversificare de teme si stiluri, 
pentru a-și afla drumul direct spre mintea și 
inima celor multi.

In cuvîntările sale relative la fenomenul cul
tural. secretarul general al Partidului cerea ca 
fiecare creator să-și Dăstreze puternica perso
nalitate. profunda, inconfundabila individuali
tate artistică, căutînd in avintul de energii dez
lănțuite ale poporului român izvorul viu al crea
ției de valoare, care să cuprindă, armonic, tră
săturile fundamentale ale universului omului 
contemporan, faptele si idealurile sale. Se 
creează, astfel, o nouă tipologie umană deter
minată de procesul neîntrerupt al unei dinami
ce concordante dintre etic. estetic și social. 
Intr-adevăr, procesele de ordin etic au devenit 
o caracteristică a literaturii contemporane ca și 
luota permanentă împotriva iner+iei si confor
mismului. O înaltă tensiune intelectuală ca
racterizează dimensiunile creatorilor chemaH să 
fie modelatorii conții’iei umane care schimbă 
liniile istoriei și ale vieții. încrederea în om și 
în destinul lui deschis este o altă caracteristică 
a umanismului cultural românesc, preconizat de 
Raportul Partidului al cărui prim creator a fost 
secretarul general. Adevărul și realitatea, mari-

scriitorilor din București
Gruia, Iaa Hobim. Elena Măiasă. Vlad Mute- 
tescu. Tudor Opriș, Ivlio R&tra. Georsi** 
Adrlan Rogoz, Gbeor^he Mvirax». Ioj Sw?- 
breanu, Nina Stănraiesra, lrimje SiriaL L M. 
Ștefan, Tudor Ștefăneseu.

Lucrările au fost conduse de Mim SAmimo- 
breanu, secretarul secției.

• Plenara «ectiei de trad'jesH « L-.erxrari 
universală a Asociatei seriilor.. - Hacarwa 
a dezbătut, oe marginea rapcrtuLj. de ^rtintate 
pe anul 1979, prezentat de Aurel C«»rL secre
tarul secției, prevederile planuliu de ieti.irare 
pe anul 1980.

Au luat cuvintul in cadrul di-.„ iî*. >r KaAa L»- 
pan. Marcel Gafton. Mihai ■ Ftar 1
M urges cu. Jeaa Grasa. Iriaa EHide. St-iia D_ 
Crudu, Madeleine Fartunescu. Veraniri ■ rli- 
deanu, Anfoxneis Ralixa. Alexandra Rărră-îH. 
Const. BarboricA. Lucrările au f 3e
Aurel Covaci, <-.rretaru! v- •

K O .'

le teme ale artei de uetulam
in conexiunea, in contingenței^ ru
tatea. cu tendința de a s^rvi 
omului. Trăim intr-adevăr o eo----* 1 er»— 
maselor iar raționalitatea scr4tr*re*ți: ireOui* 
să-si extragă di~ cv .<•£-
grală a unei asemerea generata MxjmtaMte 
existențiale.

Formarea noii culturi cc^siirare an rro-es 
viu. inenmnatibî! cu or.ee fei de ared«wm_jiari 
ori prescrieri ce re’-xe Ci îsai;SM«L ar» fort 
fericit ca tvmi: in cedrii co-.vcrÎMrri ra tui 
grup de zianș-l 779ÎÎ.ȘX.Î. •ecrei^. iri general al 
Parîidjiăei. cooAjcâ t.-jI politic al tării, a arătat 
că dezvoltarea artes ț: lzteraturii nu poate fi 
rodul unoc dirpantii cu caracter ednaimstratr.. 
ci iși are izvorul in Însăți a«~tiveraxea creatori
lor de valori culturale, iar dtrcetffle are*tei dez
voltări se precizează pnnir-un larg schimb de 
opinii intre eL

Aceasta este axa cardinala a conreo’iei Parti
dului despre dezvoltarea artei $i literaturii iar 
creatorii culturali au meditat îndelung asuora 
unei asemenea umaniste orientări, creind ouera 
complexe, inserate in circuitul de valori esen
țiale ale spiritualității contemporane a lumii.

SPORT
Un meci—lecție pentru XV-le românesc

K Spectacolele sportive de mare gală ale 
Turneului celor 5 națiuni, unul din darurile cele 
mai inspirate ale redacției sportive a televiziu
nii, au înceout. Meciul dintre Țara Galilor și 
Franța a fost un meci uluitor prin capacitatea 
ambelor echipe de a accelera în continuu și de 
a se menține în ciuda vitezei de joc și a uzutii 
fizice la o cotă tehnică excepțională. Franța, a 
început ,,tare“ sperînd într-o sufocare a echinei 
locale și intr-un avantaj inițial care să-i aducă 
victoria. Au fost minute de joc suoerb în care 
viteza, tehnica șl fantezia francezilor au avut 
rolul cel mai important. Ceea ce soera Franța 
a reușit să-și împingă adversarul în prooriu-j 
•teren, să facă un înspfrat joc la mină, să des
chidă scorul, să conducă cu alte cuvinte atît 
jocul, cit și pe tabela de marcaj. Cine ar mai 
fi rezistat unui asemenea înceout de joc în care 
compartimentele franceze au fost la înălțime și 
au făcut o demonstrație rarq de rugbv? Avanta
jul complex pe care și-1 doreau francezii, în 
care avantajul moral nu era cel din urmă atu

Ispiresru și Basmele romanilor

avtrv Jjv* prferare. 
««a de carta.
â 5=r«e — toi o«- 

âwcăi de la • te*rrw-ă 
rw .••r-rs = anaalk «ucă*. De aia tre** 

_ , aaamftetind acasart
teteres peetrn sâoveăe cărta. Cu tttapd a lovă- 
rac bir.e $: It—ba l’aacexă. <** căra va ci tra
te*. D«r ?A«#£»a t= Prtre laoarescu era lite- 
rvnra populara, rsarifeezată la temut

aoro^area ru atee-^e a basme tar fi povești- 
yșr atearterite oe îa^Bsa ta cei An aoropiere. 
a->oâ. zrv: tart-jrarea. cr ieme^rt înîere-s. a vo- 
tagtetag ««toMi rt acea trase : Alexandria, 
H.l ■!. Fiaaaei«te. Argter Crăi-arte etc. Ră- 

J Sări «te nevoit
*a —i de -4 14 ars — deri la virrti 
-ir coțxMrevzi — ra "Jie^ic, apoi ea
hacrttor Jatr-o !—Migiafie. Va Utr44. in meteria 
efe TTMi^ra* tsTreaca în felul acesta —
v» nMtxvw el in Jamal — am mulțumit ti 
oe *»*• rt pe —s.*ra "ră c&raiau si Învăț 
ur f ȚTrmtr f..“ j“L urea-- eL meftețugnl eate 
brarară de aur îi — -“a arssjkn-.

C= ‘înv* P*~* I'—traacB va trece pnn mai 
fu.xe tipografii. r:ră" «4-d oe^fectio-
reze mesws'ucir’. Msaea de «ie»eria«-ti<1 f 
•: -wme ■- re si ziariștii vre
mii — Has teu. FYMmon. Atecsandrt.
Ptebeanx !» Ghica. C. A. RowttL
De=a\-ranc»* — care Sta ti-tereao revistele, «a- 
zețete ta voi o ne ie în ti’XJgrafifle unde hicra

re Ljheseu. legî~-d m ei o «trinsă ortetenie, 
rorr.urîut* te idei ti r«pect pentru 

errata hterară.
Ic r*ecursijț n.Tnâ:- Petre Iroireacu va de- 

r»E3 asociat al us>or sropri^ari te tinografiL 
sau va conduce 
vrwm. Cete 
de par-vtsire 
au cum va 
zura dorință

poerafiei
;-a-e Ia lupta pentru uni

rea Țărilor Tiiareste. fără știrea cen
zurii. core^ondenta îecrată dintre princinele 
Vjțaidr si vărul său. care avea funcția de con- 
sul >. Turciei, la Londra, corespondență care 
dătea H »~iteeg încercările de a submina Uni- 
rea^ ‘.c«t act patriotic ii aduce arestarea, iar 
la ies rea dte Închisoare găsește postul de tioo- 
rraf. ce care fl avea înainte, ocupat Se anga
jează Ia alte tinografU si muncește cu rivnă in 
mecena îndrăgită, in acelagi ti mu continui nd sâ 
citească, să se instruiască, să scrie. Cunoscîndu-i 
pa?-unea pentru Htevatura pooulară și harul de 
povestitor, prietenii săi litera ți — și trebuie să 
na nităm că majoritatea celor enumerat! mat 

var deveni clasici ai literaturii noastre — 51 
îndeamnă să aștearnă pe hirtie si să tipărească 
basmele, poveștile, snoavele B.c.1. In acest fel 
se embri faptul că in ianuarie 1882 publică, în 
ziarul Tiranal rom&n, nrimul său basm : Ti- 
aerete fără Mirinețe și viață fără de moarte 
sau pavestea lai Fâi-FramM. Debutul va fi de 
bun augur. Acestui basm li vor urma, in oagl- 
nile preset alte basme, pe care Petre Isoirescu 
le va aduna in broșuri sau volume : Basme sau 
povesti populare (1887).
populare adunate din

«In^ur unele tioofrafii ale 
de «h nu au la bază dorința
traterralA a lui Petre Ispirescu. ci, 
d-i:ăi*.uă merte’-ui tipograf .jSin- 
de a face să infloreasc* tiDoerafi»! 
aeteraduas aâ primesc direcția ti-

Snoave sau povesti 
gurile ee știu multe 

(1873—1874), Poveștile unchii,ului sfătos, cu o 
prefttă semnată de Al. Odobexcti (1879). Pilde 
si ghicitori (1880), Povești morale (1886) etc. Lu
crarea de bază — care se va tipări in multe

pe care-1 urmăreau fusese obținut. Echipa ga- 
leză părea a fi în poziția de groggy. Relansa
rea meciului a fost insă incredibilă și meritul 
revine, în primul rind, jucătorilor galezi care 
s-au ridicat la ceea ce părea imposibil, la o 
prestație peste cota propusă de francezi. Ia un 
joc al grămezii și al treisferturilor care au su
focat lungi perioade de timp excelenta echipă a 
Franței. Forța morală a formației galeze, care 
pleacă din conștiința superiorității ei fizice și 
tehnice, a fost excepțională. Interiorizată în 
prima jumătate de repriză de către XV-le fran
cez, ea a mai trecut și prin șocul dezavanta
jului pe care i l-a creat arbitru : două eseuri 
valabile culcate într-un stil indescriptibil de 
troacarii galezi au fost anulate in ciuda valabi
lității lor. Cu toate acestea galezii au depășit 
și acest prag jucînd atît de dezlănțuit Incit ine
vitabilul trebuia să se producă. Și el i-a pro
dus.

Am mai văzut o echipă jucînd formidabil cu 
rugbiștii francezi, echipa României pe Giulești

pera tn 1W3 Leteoie na baxmelt 
E» ra £1 m loc de prefiU-

asKr&ată de un mare 
i.'e. amintit si mai 

Modestia, care l-a ca
pe Petre Ispirescu toată viața, l-a 

su-si serineae la început basmele
_ _ ______—tea «*nne. ci cu pseudonimul
.Li tzpatraf". Astfel apare, in 1872,

l-a a Toium-_LÎLki Legende saa basmele 
ratejbaâte, continuat H 1874 și 1875.

Pentru a ne cuceri «nîmile. Petre Isplrescu a 
depus o m-jncA grea, tenace, necruțindu-și să
nătatea : zfate lucra in tipografie, iar noaptea 
■mi Această muncă, fără răgaz, i-a subminat 
■ânirsTr* In 1883 are un prim atac de congestie 
cerebrală- Revenindu-și, Iși reia munca cu 
aceeași intensitate. Ci ți va ani mai tirziu, in 1887 
la s» noiantvje.-suferă — in timp cț scria basme 
La masa do wcm — al doilea atac de congestie 
cerebcală. averi este fatal. A murit sărac și 
plin de datorii. împărtășea aceeași tristă soartă 
ca si alt mare iubitor al creației populare — 
Mihai Eminescu.

Stingerea din viață a acestui mare povestitor 
pooular a cernit inimile nenumărHților săi citi
tori și prieteni. Cele mai distinse condeie ale 
vremii au scris pagini emoționante. Alexandru 
Odobescu, in cuvintul rostit la Adunarea Aca
demiei Române, va afirma că : „Ceea ce la noi 
a făcut pe tăcute și fără nici o pretenție de eru
diție culegătorul tipograf Petre Ispirescu, în 
Germania l-au făcut învățați de prima ordine, 
frații Grimm".

La rindul său. Delavrancea va publica, în 
ziarul Românnl, din decembrie 1887, un emo
ționant articol. De care îl va reDublica ea nre- 
fată la ediția Legende sau basmele românilor... 
din 1907 :

_Ispirescu a scris mult șl bine, dar opera lui 
nepieritoare este desigur volumul Întitulat Bas
mele românilor. Cînd citești acest volum și-l 
recitești, și iar ii citești, ți se pare că asculți 
un popor întreg. Isuirescu n-are nici dialecte, 
nici loc. nici asămuire parțială numai cu unele 
județe. El e de pretutindeni, din toate timnurile, 
naiv, glumeț, eoic, trist, bogat, ca întregul nos
tru popor. El iți aoare ca un focar mare in care 
8-au adunat și frînt si răsfrînt toate razele lu
minoase ale romanității simple, sărmane si 
muncitoare, ale acestui aur curat al neamului 
nostru.

Basmele românilor este o operă mare și ori
ginală. Ispirescu nu este un culegător, duuă 
cum cred unii neștiutori nevinovați și alți știu
tori invidioși, ci un adevărat creator", (p. VIII).

Virgiliu Ene
’) Jurnalul lui Petre Isplrescu 

Academiei R.S.R., mss. 3282.
Biblioteca

Concursul da debut 
în poezie 

ai Editurii „Facla"
• Juriul Concursului de debut în poe

zie al Editurii „Facla" pentru anul 1979, 
a premiat următoarele volume : „Inițiere 
in anotimn" de Ion Căliman (comuna Fă
get, jud. Timiș) și „Uzurpare de sine" de 
Martin Seghedi (Hunedoara).

Cele două lucrări urmează să apară in 
cursul anului 1980.

De asemenea, juriul a recomandat Edi
turii „Facla" publicarea într-un volum co
lectiv, In anul 1981, a unor selecții re
prezentative din creația autorilor Geo Gu- 
letaru, Nlcolae Irimia. și loan Morar.

Termenul de predare a manuscriselor la 
Concursul de debut în poezie pentru anul 
1980 este de 30 aprilie a.c.

cind a și ciștigat, dar fără tehnica, luciditatea 
și eficacitatea XV-lui galez. Meciul Țara Gali
lor — Franța (18—9) a fost un meci memora
bil și pentru noi românii un meci lecție. Fil
mul întilnirii dintre Țara Galilor și Franța ar 
trebui descompus și analizat fază cu fază de 
rugbiștii naționalei noastre, de conducerea ei 
tehnică pentru că este modelul de luptă tehni- 
co-tactlcă pentru un meci cu Franța. Numai ju
cînd astfel rugbiștii noștri pot aspira la o mare 
victorie împotriva Franței. Spiritul echipei Ță
rii Galilor e mai aproape de spiritul echipei 
României și dacă e de avut un model acest mo
del este cel preferabil.

★
Voleiul nostru pare a se relansa. Cînd scriem 

aceste rînduri calificarea pentru Olimpiadă n-a 
fost decisă incă. Dar voleibaliștii noștri au ară
tat că sint o mare echipă in fața Ungariei, Ceho
slovaciei și mai ales a Japoniei. După cum prin 
victoria asupra Coreei de Sud fetele noastre 
și-au pus și ele candidatura pentru locul I, deci 
pentru Olimpiadă. Scopul este calificarea, dar 
dincolo de asta este de reținut pînă acum pre
stația de mare nivel a celor două selecționate 
române.

Discobol

REVISTA STRĂINĂ
• UTEBATIHA GERMANA, după război, CU- 

n aste un desun interesant, evoluînd spre o diso- 
lupe de forme tradiționale ți crearea unul limbaj 
inedit bazat pe șsrjâ lingvistică și deslântufre a 
unei imaginații grotești. George Steiner, bun cu
noscător al fenomenului, provenind de altfel din 
mediul cultural central-european, consideră că 
acest fenomen se datorează unei crize a llmbaju-

provocatâ de neîncrederea cititorului în auto
ritatea structurilor devastate de conformismul 
national-socialist Cert este că limba germană, așa 
cum spune Steiner, a suferit un proces de purifi
care, prin scrisul unui GUnther Grass sau Amo 
Schmidt, ajungfnd la structuri noi, vitriolante, pe 
baza cărora nu mai putea 11 refăcut un univers 
epic tradițional. Articolul lui Steiner, apărut în vo
lumul „Tăcere șl limbaj", constituie un text funda
mental pentru înțelegerea unor procese literare In 
curs, ce vor conduce probabil la modificări esen
țiale ale formelor literare actuale.

• IMPACTUL SCRIITORILOR RUȘI DIN SECO
LUL XIX asupra literaturilor de limbă engleză este 
studiat intr-un volum colectiv publicat în Statele » 
Unite, reunind o suita- de texte care urmăresc pe- S 
netratia marilor scriitori, de la Gctiol ■ Cehov, în 
conștiința publicului anglo-saxon. SîrfF reproduse 
aici profesiuni de credință ale unor mari scriitori 
englezi șl americani, precum șl studii de sinteză 
datorate unor critici din mediul academic. Intere
santă apare îndeosebi diagrama raporturilor cu 
ooerele capitale ale literaturii ruse, cum ar fl, de 
pildă, Anna Karenina, care cunoaște, la început,
o receptare tipic burgheză, cu insistență asupra 
consecințelor adulterului, pînă la considerațiile 
asupra unei problematici mai adinei, vlzînd însăși 
natura umană, problema singurătății șl a comuni
cării.

• LIRICA NEO-GREACA constituie un splendid 
fenomen de luxurianță, atît în ceea ce privește va
rietatea formelor și diversitatea numelor cît și răs- 
pîndirea geografică, din peninsulă pînă in marile 
centre ale elenismului modern. Una dintre prezen
țele masive, deși mal puțin rezonantă în străinătate, 
este aceea a lui Kostas Varnalls, o personalitate 
dominantă a poeziei grecești moderne, autor de 
operă amplă pe care criticii de azi o reconsideră în 
termeni superelogioși. Este evidențiată îndeosebi vi
goarea inspirației, amploarea formelor ți mesajul ge
neros care face apel la conștiința omului confruntat 
cu societatea și cu destinul său.

• marea tradiție a poeziei de limbă tamllă, 
vorbita de peste 50 milioane de oameni, îndeosebi în 
India de sud și în Sri Lanka, este afirmată Îndeo
sebi prin epopeea lnițiatică Ttrrukural, creată de 
ilustrul Tirruwaluwar, înțeleptul șl poetul tamll cel 
mai venerat pînă în zilele noastre. O ediție critică, 
avind și traducere engleză, cu prefața unul mare sa- 
van ceh, specialist, in literatură șl limbă tamllă, a 
făcut de curind accesibilă această operă unică în 
peisajul literaturilor asiatice. La fel cu marile epo
pei hinduse și cu poemele grecești, opera fundamen
tală a literaturii tamile este o lucrare de înțelep
ciune și poezie, pe care mulțl cititori o consideră o 
carte sapiențială, folosind îndrumările sale pentru 
educație, — un adevărat îndreptar de viață. Pentru 
cititorul modern de pe alte meridiane, este pur șl 
simplu o carte atrăgătoare, scrisă cu o imaginație 
luxuriantă, ca o grădină cu minunate povești asia- 
Ote.

• POET DE FACTURA ULTRAMODERNA, dane
zul Paul Borum cunoaște un impact major asupra 
publicului american, îndeosebi prin grupajele de 
poez.ii puolicate în cele mai reprezentative reviste 
din Statele Unite. Ciclurile din Poetry relevă un 
artist neliniștit, obsedat de imaginile stranii și rare
fiate, care se nasc dîatr-o formulă experimentalists, 
pe o structură psihică încercată de toate marile 
seisme ale lumii moderne capitaliste. Artist rafinat 
Paul Borum șl-a bombardat sensibilitatea cu trăiri 
excesive, al căror rezultat a frizat adeseori dezas
trul personal, conducînd însă la o imagine tulbură
toare a anxietății șl singurătății din societatea occi
dentală de azi. Paul Borum este în fond însetat de 
căldură și comunicare, de lumină și calm sufletesc. 
Critica remarcă ambivalența universului său, recu- 
nosclndu-1 întotdeauna valoarea.

g ESTE GEORGES BERNANOS Încă un scriitor 
actual î iată o Întrebare care revine ca un leit-mo
tiv in multe intervenții critice de azi. Răspunsul este 
desigur afirmativ. Acest mare romancier și eseist 
din prima jumătate a secolului 2d continuă să-și 
adreseze mesajul tulburător conștiințelor de azi, ofe
rind exemplul unei rectitudini morale ce se află la 
temelia operei sale excepționale. Tulburătoarele pro
bleme de conștiință din perioada războiului civil 
spaniol, atitudinea sa nobilă din perioada celui de-al 
II-lea război mondial, cînd s-a aflat în exil brazi
lian, ura cu care l-au onorat colaboraționiștii șl toti 
adversarii libertății, fac din marele romancier unul 
dintre directorii de conștiință ai generațiilor actuale. 
Dacă tehnicile sale narative nu mal sînt Întotdeauna 
pe placul romancierilor tineri, preocuparea lui psi
hologică de a exprima grația încrustată In sufletul 
omenesc, precum și Încercarea de afirmare a unor 
resurse sufletești excepționale constituie argumente 
convingătoare ale perenității operei sale.

R UN FRUMOS ARTICOL consacrat volumului Iul 
Karel Capek, Apocrife, subliniază caracterul ex
cepțional si scriiturii pe care o folosește autorul 
în aceste scurte proze. Este folosită îndeosebi bo
găția de sinonime a limbajului familiar, pusă In 
slujba demitizăril unor figuri celebre șl a eveni
mentelor privite cu falsă venerație. Scriitorul des
coperă noi resurse ale umorului său atît de cu
noscut, folosind, da data aceasta cu mai multă ge
nerozitate, căldura unul adînc lirism șl acceptarea 
melancolică a unor rrăsături umane care alteori 
l-au provocat satira vitrioTantă.

• MARELE PICTOR ENGLEZ WILLIAM TUR
NER va avea un muzeu la Londra, construit spe
cial pentru a adăposti lucrările sale și alte expo
nate ce privesc viața opera artistului. Asociația
Turner, care a aflunat fondurile și a promovat 
inițiativa fondării acestui muzeu, intenționează 
să-l deschidă pînă în anul 1984. Este o inițiativă 
unică, menționată cu aprobare în presa en
gleză, în condițiile In care Marea Britanle cu
noaște un serios declin al instituțiilor artistice, pre
cum șl un deficit financiar tot mal accentuat.
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CEAUSESCU - ROMANIA
Z’

un simbol înalt al demnității noastre
Acțiune constructivă, 

gindire amplă 
și cutezătoare

m aflMa • te ori atente fta m o» 
t»eu n-itn

Nicolae
( causescu

Volumele dedicate gindirii și activității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar genei al al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii Socia

liste România cunosc in acest an un deceniu de 
existență glorioasă. Acum zece ani a apărut pri
ma carte ce mărturisea admirația străinătății 
pentru un revoluționar neînfricat, un luptător 
comunist ce a meditat continuu asupra destine
lor revoluției din țara sa și asupia celei mai ar
zătoare problematici mondiale. De atunci au 
apărut peste 83 de volume, în 27 de țări ale 
lumii, făcînd bilanțul unei activități confirmate 
de istorie, o filozofie politică in care se află so
luții și idei atît pentru problematica politică și 
socială contemporană, cit și pentru viitor. Căr
țile tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au bucurat 
în întreaga lume de prețuirea editorilor și co
mentatorilor, care au omagiat limpezimea și 
acuitatea filozofiei sale politice, justețea anali
zelor pe care le propune, precum și realismul 
fundamental al pozițiilor pe care le adoptă.

ADMIRAȚIE Șl RESPECT

Personalități presiigifiăLse ale lumii de actări au 
folosit cuvinte de mare prețuire pentru contri
buția secretarului nostru genera’ in lumea con
temporană. pentru .««narea ideilor sale. ProL 
Dim ce Belov ski ^rria in prefața volumului 
..Nicolae Ceausescu-. in R.S.F. Iugosla
via : ..Personali la le DrrwteteW.’.î. care «-a 
reliefat prin «ale deosebite in
cursul a peste 4 decani de- iupiA in rindurile 
mișcării ievoluționare. președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a consacrat întreaga viață luptei 
pentru răsturnarea regimului burghezo-moșie
resc. cauzei eliberării naționale a poporului 
român, ridicării nivelului de trai și de civilizație 
pe culmi demne de invidiaL

Secretarul general al P.C.R. a imprimat o nouă 
concepție despre procesul de conducere a vieții 
sociale. Vizitele de lucru, deplasările De teren, 
acolo se hotărăște soarta marilor realizări, con
sfătuirile La fața locului cu factorii implicați 
direct în acest proces, au devenit o practică 
obișnuită care, prin eficiența și operativitatea ei

f<xt Ja/ee

taint pot •} mnnjrl o dezvoltare continuă, iar 
>Tcmmente4e Congresului al XII-lea al Parti- 

afirmă necesitatea unor eforturi sporite 
peotra promovarea lor susținută. Expunind la 
recmlul Congres a! Frontului Democrației și 
t'ru&âxii Socialiste politica partidului nostru, a 
ceâei nw reprezentative și cuprinzătoare forma- 
Cmsi d«&e»cratiee din țara noastră, tovarășul 
Njrolae Ccaușeam a dat glas, încă o dată, hotă- 
nm n esxre ae a face totul pentru a crea o 
iutae fără arme, in care știința și artele să cu- 
bî -ci e Înflorire fără precedent: „O cerință 
nuu pentru progresul omenirii o constituie 
□prirea cursei inarmărilor, trecerea la măsuri 
BKrtărne de dezarmare, in primul rind de dezar
mare n nd cari. Echilibrul și garantarea secu
rității egale a tuturor statelor trebuie realizate 
nu prin creșterea înarmărilor, ci prin reducerea 
acestora, prin diminuarea bugetelor și a efecti
velor militare. Ne pronunțăm in modul cel mai 
botărit pentru încetarea producției și perfec
ționarea armelor nucleare și distrugerea stocu
rilor existente. In același timp, susținem adop
tarea de măsuri pentru oprirea fabricării celor
lalte arme de exterminare in masă, pentru retra
gerea trupelor străine și lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriile altor state, pentru redu
cerea activi tații blocurilor și desființarea lor con

dă rezultate excepționale. Un asemenea mod de 
lucru deosebit de energic a devenit o practică 
generală. pe care o folosesc toate cadrele de 
conducere. A fost instituționalîzat, așadar, dia
logul neîntrerupt cu poporul.

Nicolae Ceaușescu a devenit cunoscut ca unul 
dintre exponenții și apărătorii pasionați ai drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur viito
rul. ca unul dintre luptătorii activi împotriva 
politicii imperialiste de dominație și dictat, 
pentru democratizarea relațiilor internaționale-.

Personalitățile politice ale lumii contemporane, 
conducători de partide comuniste cu Îndelungă 
activitate In mișcarea muncitorească mondială, 
nu și-au precuj^țit cuvintele de omagiu La lec
tura scrierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Iată ce spunea Luigi Longo, președintele Parti
dului Comunist Italian. In prefața volumului de 
Scrieri alese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
publicate in Italia: ..Lectura scrierilor și cuvintă- 
rilor hii Nicolae Ceaușescu oferă un tablou ge
neral al politicii externe a României, permanent 

comitentă. Este in interesul tuturor popoarelor 
să se facă totul pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru ca minunatele cuceriri ale 
științei contemporane să fie puse numai și 
numai în serviciul omului, al bunăstării și liber
tății lui, al fiecărui popor, al progresului și păcii 
pe planeta noastră".

Gîndirea și activitatea politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cunosc o amplă gamă proble
matică, cu accente semnificative pe marile reali
tăți politice ale momentului actual. Se poate 
spune că nu există nici un domeniu politic în 
lumea contemporană care să nu fi cunoscut so
luții constructive din partea președintelui 
român, țara noastră cîștigîndu-și, în acest fel, 
un binemeritat prestigiu pentru aportul său 
constructiv. De asemenea, orice studiu projectiv, 
orice estimare a direcțiilor de dezvoltare ale 
vieții internaționale trebuie să ia în considerare 
analizele profunde ale conducătorului nostru. In 
modul cel mai legitim cu putință, el reprezintă 
România de azi, într-o expresie strălucită a vo
cației sale de a gîndi și acționa conform cu legi
tățile istoriei și cu aspirațiile fundamentale ale 
poporului nostru.

Marin Rădoi

activă și dinamică, atît in relațiile cu țările socia
liste, cu țările lumii a treia, cit și cu țările capi
taliste dezvoltate. Lectura volumului permite, 
de asemenea, să se aprecieze pe deplin marea 
capacitate a președintelui Nicolae Ceaușescu de 
a sesiza cu perspicacitate și in mod api afundat 
elementele noi ale diferitelor situații, de a le 
analiza într-o justă perspectivă teoretică și prac
tică. Activitatea președintelui Nicolae Ceausescu 
se impune ca o lecție de realism politic legată 
permanent, in mod dialectic, de o interpretare 
originală, dar riguroasă a piincipiilor socialis
mului științific".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este astăzi admi
rat și prețuit pe toate continentele lumii, in 
Europa. Africa. Asia. America de Nord și Ame
rica Latină, iar cărțile dedicate activității sale 
au apărut pe toate meridianele reprezentind o 
deschidere a interesului străinătății pentru rea
litățile .românești și pentru dinamica lor isto
rică. Iată ce spunea Sayed Zaki. intr-o alocuți
une rostită cu prilejul apariției volumului 
..Nicolae Ceauyeacu. România si Arabii", apărut 
in R.A. Egipt : ..Președintele Nicolae Ceaușescu 
reprezintă in modul cel mai strălucit spiritul lu
mii noastre contemporane. Președintele Nicolae 
Ceausescu este un eminent gin di tor. un admira
tor și creator al frumosului și binelui, un excep
tional om de stat, un promotor neobosit al noli- 
tiăi dialogului și destinderii largi către Întreaga 
lume. Domnia «a «te nn excepțional partizan al 
cooperării internaționale ca singur mijloc in 
care poate fi realizată pacea in lume. Filozofia 
președintelui Nicolae Ceaușescu. pe care o pre
zintă cu sinceritate și curaj, este apieciată in 
întreaga lume— “

Mărturiile admirației fată de personalitatea 
secretarului general al partidului nostru, atit in 
rindurile oamenilor politici, cit și tn acelea ale 
personalităților vieții publice și academice, sint 
foarte numeroase, reprezentind omagiul fată de 
o gindire cutezătoare și lucidă, față de abnega
ția și devotamentul conducătorului român. du«^ 
!n slujba cauzei poporului său, a păcii și coope
rării internaționale.

Imaginea, 
unei civilizații 

noi
™ nscrierea contribuției oricărei culturi 

în tabloul complex al culturii mon- 
" diale a devenit în secolul nostru, si in 

special în ultimele decenii, dată fiind 
accelerarea extraordinară a proceselor de trans
mitere a informațiilor, o realitate dinamică a 
unei lumi dinamice. Nume de țări și popoare, 
care în urmă cu treizeci—patruzeci de ani erau 
receptate cu acea curiozitate pentru lucruri 
avînd fie parfumul depărtării fie savoarea exo
tică a zonelor necutreierate decît cu gîndul, sint 
acum prezente stabile nu doar pe harta lumii ci 
și în conștiința unui public atent la modifică
rile spectaculoase ale peisajului politic, econo
mic al lumii, modificări care antrenează, prin 
forța împrejurărilor, transferuri de acumulări 
de date, cunoștințe, de idei. Un sector important 
al acestor încărcături de spiritualitate circu
lantă, pe drumuri ce nu intersectează ci chiar 
flanchează marile căi unind cu invizibile fir? 
popoarele, il constituie, neîndoielnic, literatura.

Ea vine să Întregească imagini lacunare des
pre oameni și ținuturi, să ne ofere radiografii 
ale sufletelor semenilor noștri pentru a vedea si 
înțelege mai bine ce ne unește sau ce ne des
parte de modul lor de a fi șl de a gîndi.

Este cazul să reflectăm, credem, cu seriozitate 
asupra poziției literaturii române în contextul 
stimulării circulației valorilor spirituale de către 
factori precum cei menționați mai sus. Intr-un 
interval de timp foarte apropiat de noi am asis
tat la un veritabil boom al popularității, pe plan 
mondial, literaturii Americii Latine si faptul se 
pare a nu fi întîmplător. S-au acumulat acolo, 
de secole, contradicții care au dus Ia situații ex- 
pozive, la instabilități, la cronicizarea unor fe
nomene de represiune, la augmentarea efortu
lui păturilor și claselor sociale avansate de a 
realiza noi echilibruri sociale, la nașterea unei 
conștiințe acute privind necesitatea instaurării 
unor noi raporturi între oameni, bazate pe res
pect, drepturi, accces nediscriminat la cultură. 
Arest cazan în fierbere s-a propus ca unul din 
polii de interes pentru opinia publică mondială 
tot așa de rapid precum în mintea acelora ce 
interpretînd tendințele globale — rezultate din 
tot atîtea împingeri marginale — ale evoluției 
omenirii s-a clarificat Ideea că, în condițiile 
insuficientei alimentare, crizei energetice și spo
rului de populație, de potențialul uman al uria
șului subcontinent trebuie să ne apropiem cu 
infinită atentie. Ce este înăuntrul acelei uriașe 
fierberi se află în mare parte cu ajutorul im
ponderabilei substanțe, participatoare la trans
formarea conștiințelor, numită literatură.

Exemplele ar putea, desigur, continua. Este 
de retinut însă că există, în linii mari, o co
incidentă între interesul manifestat față de pro
blematica vieții unui popor, considerat, In an
samblul său, ca entitate creatoare de istorie, 
și cultura sa, în cadrul căreia literatura deține 
o funcție privilegiată prin capacitatea de pene
trare. Cu luciditate șî nelăsîndu-ne contaminați 
de spiritul falselor triumfalisme trebuie să afir
măm că, în mod paradoxal, cultura română — 
și în cadrul ei literatura — nu are o prezentă 
specifică, pe diferite meridiane, corespunzătoare 
atît cu poziția actuală — afirmată prin politica 
externă a României în lume, cît și cu profun
dele transformări pe planul vieții social-poli- 
tice, transformări ce au retinut și rețin atentia 
unei opinii publice internaționale receptivă la 
eforturile de afirmare a unei căi proprii, auto
nome, independente, înfăptuită cu mijloace spe
cifice, în edificarea unei orînduiri mai drepte 
Agenția de care se bucură înfăptuirile contem
porane ale României — ilustrată atît de apariția 
unui mare număr de monografii si ediții cu 
texte din gîndirea social-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — oferă o șansă excelentă 
literaturii noastre de a se propune ca o pre
zentă vie în concertul literelor actuale. A nu 
fructifica, din comoditate sau birocratism, 
aceasta șansă, înseamnă. în fond, a nu contri
bui la făurirea unei imagini mai ample și mai 
profunde despre o țară în plină mișcare, despre 
o cultură unde s-au acumulat luminoase tradiții 
umaniste. Convingerea mea este că traversăm 
un moment fericit pentru literatura română. 
S-au produs cristalizări numeroase, s-a depășit 
de mult stadiul tatonărilor stilistice atît în proză 
cit și in poezie sau dramaturgie. în ceea ce are 
ea mai viabil literatura noastră a urmat calea 
acumulărilor progresive de experiență produse 
Ia nivelul întregii societăți- Nu mai departe de
cît acum două decenii era dificil să îfi faci o 
imagine corectă, coerentă asupra modificărilor 
din viata și conștiința socială citind literatură, 
proză mai ales. Cu rare excepții, aceasta urma 
schema dualistă : binele învingea răul. Că din
tr-o perspectivă ulterioară, ceea ce atunci era 
prezentat ca bine este conceput acum ca un tă
vălug uriaș spre progres al istoriei, nu e de mi
rare deoarece era firesc ca timoul să stimulezp 
decantări. Dar fautul că la nivelul prozei noas
tre se insistă asupra atîtor si atîtor procese de
licate ce m fond au contribuit la elaborarea 
chinului de azi al civilizației românești — acesta 
este un semn, credem, de maturitate si de înțe
legere a rolului scrisului. Largul evantai pro
blematic și expresiv propus, ne de altă parte, 
de poezie. în cadrul căreia vocile tinere se aud 
cu vigoare. î$i are și el orieinea într-o deschi
dere spre uman care nu poate fi ignorată atunci 
cind căutăm să identificăm un anume, impon
derabil. specific.

Patrimoniul de experiență, gîndire. trăire, re
prezentat de literatura noastră actuală cere, 
credem, o valorificare pe măsura potențialități- 
lor sale. Nu putem ignora că s-a făcut și se 
face mult pentru ca prezenta literaturii române 
în străinătate să se bucure de o audientă cores
punzătoare cu importanța efectivă a valorilor 
propuse. Nî se pare însă esențială o abordare 
a problemei vlvificării prezentei românești în 
conștiința cititorului de literatură de pe toate 
meridianele din perspectiva îmbogățirii imaginii 
despre România actuală, formată ca urmare a 
aderentei unor largi straturi ale opiniei pu
blice la principiile de bază promovate de tara 
noastră In politica internă și internațională. La 
cunoașterea mai profundă, mai durabilă, mai 
capabilă de a rămîne întipărită în adîncul ini
mii. a realităților românești, aportul literaturii 
este indispensabil.

Grigore Arbore
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