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unitate indestructibilă
amant de virf, înălțător, prin multiplele lui sem- 

-j,-»nificații politice și sociala din această perioadă 
j[Il^e pregătire a alegerilor ce vor avea loc miine,

9 martie : Marea adunare populară din Capitală, 
desfășurată la Palatul sporturilor și culturii. Atmosfera de 
mare însuflețire politică și civică ilustrmd temperatura 
înaltă la care națiunea noastră socialistă trăiește apropie
rea evenimentului sărbătoresc de miine a început incâ de 
pe aleile Parcului tineretului, cind peste 100 000 de oameni 
aflați acolo, pentru O-l intimpina pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au ovaționat indelung la sosirea secretarului 
general, ca prinos al dragostei, stimei și recunoștinței 
pentru cel mai iubit fiu al României socialiste. In calenda
rul patriei această xi va figura ca o xi a unei vibrante, 
pline de patos însuflețiri populare ; in inimile participanți* 

• lor ea va râmine ca o zi a unei bucurii intense, asemănă
toare unui strălucitor arc de lumină. Uralele celor pre- 
renți in frumosul parc, ieri inundat de razele soarelui de 
primăvară, au fost continuate de ovațiile miilor de partici
panți la această grandioasă manifestare aflați în sala, 
eind președintele Republicii noastre socialiste a trecut 
pragul modernului edificiu.

In sală erau prezenți oameni din toate categoriile so
ciale, toți avînd calitatea de constructori liberi și demni ai 
noii societăți. Reîntilnirea cu tovarășul Nicdlae Ceaușescu 
In acest cadru a constituit pentru fiecare - ca de altfel 
pentru oricare om al muncii din patria noastră — o mare 
bucurie, o infinită satisfacție.

Această perioadă este marcată de o aniversare scumpă 
nouă, tuturor : se împlinesc 15 ani de cind partidul este 
condus de comunistul de omenie, de revoluționarul încer
cat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un deceniu și jumătate 
de dezvoltare fără precedent a României, iată exprimată 
sintetic O realitate de care sintem mindri, care exprimă 
noua condiție a poporului nostru — condiția demnității sale 
ciștigată prin luptă, prin construcție, prin dovada perma
nentă a maturității și responsabilității.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu 
acest prilej s-a constituit intr-un document de mare pro
funzime al acestei epoci, al acestei perioade, intr-un do
cument al stării permanente de responsabilitate comunis
tă pentru destinul țârii, al mindriei patriotice, al încrederii 
in prezent și viitor, al cutezanței revoluționare.

In perioada care a trecut de la alegerile din 
arătat toyarășul Nicolae Ceaușescu 
succese remarcabile in realizarea primei etape a Progro-

• mului partidului de făurire a societății socialiste mulHate- 
ral dezvoltate în țara noastră. Angajamentul asumat in 
fața întregii națiuni de Frontul Democrației și Unitâl i So
cialiste. de Partidul Comunist Român, de a r d ca tara pe 
noi culmi de progres și civilizație, s-a materializat în dez
voltarea impetuoasă a forțelor de producție, in perfecțio
narea relațiilor sociale și a'democrației socialiste, în ridi
carea puternică a nivelului de trai material și spiritual al 
poporului.

Sintem creatorii șl beneficiarii noii civilizații. Strins uniți 
in jurul partidului, al secretarului său general demonstrăm 
prin faptele noastre de muncă și de conștiință că nu 
avem un țel mai măreț decit acela da a contribui zi da zi 
la înălțarea patriei pe culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres. Ne-am adus o contribuție mare la dezvoltarea 
de pină acum a țârii. Ne vom înzeci eforturile ca in viitor 
aportul nostru să însemne tot mai multe bunuri materiale 
și spirituale exprîmind o calitate nouă in toate domeniile 
da activitate.

Pentru noi, bilanțul, oricit de succint, ai marilor realizări 
din ultimul deceniu înseamnă un izvor de înaltă mindri». 
El pune in evidența, intr-un mod deosebit de convingător, 
superioritatea orinduirii noastre, faptul că socialismul asi
gură poporului o viață tot mai bună și îmbelșugată, un 
viitor fericit.

Am ascultat magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu sentimentul viu că vorbea însăși Țara în pra
gul unui mare eveniment al ei - alegerile de miine. Româ
nia socialistă aducea vii mulțumiri pentru treptele suișului 
său, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fora deosebire de naționalitate, tineri
lor și virstnicilor, bărbaților și femeilor.

Un ecou deosebit are in inimile și conștiințele noastre 
chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprinsa in 
vintarea de la Marea adunare populară, cetățenească 
Capitală : „Vă chem, deci, dragi tovarăși și prieteni, 
votați la 9 Martie pentru Programul făuririi societății 
cialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre 
comunism, pentru realizarea unei noi calități a muncii și 
vieții în toate domeniile de activitate pentru ridicarea 
Român’ei pe noi culmi de progres și civilizație, pentru 
creșterea puternică a forțelor de producție, o bogăției 
naționale, pentru ridicarea necontenită a bunăstării și fe
ricii întregii națiuni I"

De la tribuna marii adunări populare România, prin 
Președintele ei, prin primul sau Candidat în alegerile de 
la 9 Martie, și-a reafirmat, incâ o data, hotârirea nestră
mutată de a-și dezvolta puternic relațiile cu toate țările 
socialiste, de a milita pentru întărirea colaborării și unității 
lor - condiție primordială pentru afirmarea superiorității 
și prestigiului socialismului in lume. In același timp, ea va 
acționa continuu pentru intărirea solidarității și colaborării 
cu țârile în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate. Româ
nia vo extinde, pe baza principiilor coexistenței pașnice, 
relațiile cu țârile capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fârâ deosebire de orînduire socială. Marea adunare 
populară ce a avut loc recent a constituit o vibrantă ma
nifestare a spiritului partinic și patriotic al poporului nos
tru, o însuflețită expresie a unității indestructibile o între
gului popor in jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Votez să poată crește griu-n pace, 
Să fim-nainte, cit vom fi, stăpîni 
Pe partea noastră de planetă 
Și să râminem pururea români.

Avem o Țară, un Partid, o Viață, 
O năzuință și avem un crez
Și pentru toate cite mai sint incâ 
Și sint in gindul neamului votez.

Aleg dar pentru Pace pe actia 
Pe care .ii aleg și-i strălucesc, 
Pentru Partid, pentru-mpliniri de ginduri 
Și pentru visul nostru românesc I

Votez prin ei, iubirea pentru astăzi, 
In anii drepți, dar neopriți aduc. 
Credința mea in Mfinele ce vina 
Și în aceia care ne conduc.

Cu-nvâțăminte din străbuni râmase, 
Și-nțelepciune de Partid arzind, 
Aleg in libertate pe aceia 
Ce sint cu Țara in același gind.

ARTA Șl CULTURA, CA DE ALTFEL TOATE MIJLOACELE EDUCA
TIVE DE CARE DISPUNEM, TREBUIE SA SERVEASCĂ NUMAI Șl NU
MAI INTERESELOR ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR. REDIND PRIN 
MIJLOACE PROPRII MUNCA GIGANTICĂ DESFĂȘURATĂ DE CON
STRUCTORII SOCIALISMULUI. SĂ FACĂ SĂ DĂINUIASCĂ PESTE 
VREMURI MINUNATELE ACTE DE EROISM ALE MINUNATULUI 
NOSTRU POPOR, L BER Șl STĂPIN PE DESTINELE SALE.

OPȚIUNILE FUNDAMENTALE

• „Democrația culturii** de 
Sârcru • „Democrația muncii 
Pompiliu Mareea • „Izvorul vieții” de 
Pop Simion.

• ată lnchemdu-se o legislatură. Alta

1 începe. Orice sfirșit și debut de etapă 
declanșează, dincolo _ de statistici, bi- 

prcist-ic subtile resorturi 
psihologice, favorabile prilejuri de meditație, de 

Intensă căutare' a adevărului de viată propriu și 
general.

Timpul ne ritmează existența, tot așa cum noi 
înșine ritmăm TimpuL

O legislatură bună, plină de succese, se încheie, 
altă legislatură — și mai promițătoare. începe. 
Fiecare iși analizează activitatea, indiferent de 
profesiunea pe care o exercită, atit din per
spectiva ființei sale, cit și a colectivității din 
care face parte. Putem spunem că Timpul, in 
asemenea zile, devine mai acut, mai prestigios, 
mai reliefat. Acum, mai lesne decit oricind, omul 
isi dâ seama dacă strădania sa in muncă, sau in' 
sfera educaliei copiilor, sau a autoeducației. a 
dat rezultatele dorite, scontate, ințelegind de ce

da șj de ce nu— O lumină puternică, mai stric
tă parcă, clarifică lucrurile împlinite, ca și pe 
cd» gata să se producă în viitorul mai apropiat 
sau mai îndepărtat. Deplin folosit, respectat, pre- 

" =------. ------ ------armo_
succe-

țios. Timpul este prin excelență indiciul 
nizării individului cu viața socială, cheia 
seior personale și colective.

Timpul ține cu noi. tot așa cum noi 
ținem cu Timpul.
‘Dintre toate ființele, omul este singurul care 

nu se mulțumește, niciodată, cu treapta de dez
voltare pe care a atins-o, ci. permanent stăpinit 
de o „nemulțumire creatoare", tinde spre alte și 
alte orizonturi existențiale. O piesă bine strun- 
jită. un lan bine recoltat, o carte bine scrisă, 
situează omul fată-n față cu sine și cu ceilalți,

Mihai Stoian

înșine

Votul meu deliberat - 
Semnul meu de cinstire - 
Se alătură voit
Milioanelor,
Ca și ființele noastre
Ce se încălzesc sub aceleași raze 
Aie împlinirilor noastre comune, 
Sub aceeași bolta.de azur din culoarea 

Mării, 
Cu același crez și cu aceeași voință, 
îngemănat cu sorțile noastre comune, 
Ce aleargă cu pașii cailor de vint 
Spre izvoarele nesecate ale erai comuniste. 
Și trupul meu, asudind sub același soare. 
Emană zilnic puterea-mi concentrată 
Intr-un unic torent de forță și gindire 

cu poporul. 
Cinstesc cu brațele și gindul viața, 
Așezind in urnă votu-mi.
Pe care nimeni și nici cind 
Nu îl va putea rupe
Din șiragul fierbinte al zilelor noastre 

fierbinți.

Splendorile paradisului ii sint dezvă
luite lui Dante de către femeie. Ce este 
mai frumos in viata noastră de toate 
zilele fine de prezența ei, a Mamei și 
a soției, a fecioriei din sufletul poeți
lor, a logodnicei de-apururi cintafă de 
Arghezi și Kierkegaard. Mama cu 
pruncul in brațe, alăptind, a devenit 
simbolul împăcării in univers, semnul 
liniștirii, al bunei învoiri intre oameni 
in ultimele două milenii.

Stimulentul cel mai puternic și in
delung in viața omului este această 
făptură.

Civilizatul omenirii este de neimagi- 
nat fără ea. spiritualitatea ei ajunsă la 
culmi amețitoare este de neconceput 
fără prezența harurilor ce se revarsă 
din cea mai divină dintre creaturi, 
încoronarea creaturilor, cta mai deo
sebită după plăsmuirea căreia a urinat 
tăcere în cosmos, sărbătoare, timpul va 
amuți ca să se întoarcă indărăpt la 
origini.

Continuare în pag. a 3-a

El, bărbatul
E țara lanul plin și roditor 
și visul nastru-i pururi visul ei, 
e steaua țării-n tricolor lumină, 
destinul nostru, luminat temei ;

in România visele-s de aur 
și e stâpin poporu-n casa lui, 
temeinic, cutezanța ne e rază, 
rostindu-ne curat Partidului ;

că sintem azi aici, e semnul bun 
că fiu iubit, avem in fruntea țârii 
pa Ceaușescu Nicolae, El, bărbatul 
ce-și poartă țaro-n sufletul visării I

Nicolae Arieșescu

ALEGEM ASTAZI ANII DE LUMINA - poeme închi
nate, patriei, partidului, marii sărbători de la 9 
martie (în pagina a 8-a)

Votez cu țara lumina țârii
Și izvorul ce cuprinde dorul nostru

de infinit. 
Votez pentru viață și pentru călăuza ei, 
Pentru Omul care a statornicit fericirea I

Horvath Dezideriu

CĂRJILE ANULUI 1979

Creație și analiză

8 Martie
I

Lunci cind știi că este 8 Mar
tie și vrei să scrii despre 
mama, cuvintele se adună 
greu și gindul, apăsat de 

importanța clipei festive, iși pierde 
parcă sprinteneala lui obișnuită. Mai 
ales atunci cind ai 11) ani și-ți vine 
parcă mai ușor să muți munții din loc 
decit să mlădieri frazele și să țeși cu
vintele unul lingă al Lui. Se întâmplă 
uneori, în clasă, la o compunere, să 
trebuiască să o descrii pe mama : nici 
o teamă, nici o emoție — decit aceea a 
propriilor sentimente — nici o idee 
dinainte făurită nu mai pot opri acum 
fuga neliniștită a creionului : este aici 
poate cel mai limpede omagiu, oma
giul neștiut.

Continuare în pag. a 7-a

Un roman al criticii
reația e superioară anali
zei. Arta literari fără 

existe. 
Nu € 

acesta 
și că.

gen literar care, prin firea lui, este 
numai creației genului dramatic, ilus
trat de unii din cei mai mari creatori-), 
trebuie reținut totuși că — aspect de 
la sine observabil — ținta demonstra
ției intreprinse pe întreg cuprinsul 
eseului este tocmai aceea de a se arăta 
că. in materie de roman, marea artă 
literară rezultă din fericita conlucrare 
dintre rreatie și analiză. Drept urma
re. ne-am îngădui să spunem câ dis
criminarea valorică in legătură cu cele 
două concepte formulate de G. Ibrăi- 
leanu. practic, adică raportată la aria 
romanului modern, vădește un semni
ficativ coeficient de relativizare. Și 
dacă sintem totuși înclinați a vorbi, 
curent, de primatul creației (definită 
de G. Ibrăileanu, din unghi strici con-

Nicolae Ciobanu

n „comediograf" al ideilor este Lucian Raicu (sau poate

Uun „tragedian" al lor) in ultima-i carte Reflecții asupra 
spiritului creator, o patetică încercare de anulare a limi
telor dintre „literatură" și „critică", ce merge foarte de
parte pe drumul numit de Roland Barthes „un romanesc al-intelec

tului". Dacă părinții îndepărtați ai genului se pot recunoaște in 
scepticii Erasm și Montaigne, paginile criticului nostru sint totuși 
mult mai în spiritul pasionalității ibrăilene : „Ibrăileanu nu este un 
simplu profesionist al criticii, ci o personalitate totală, un om inte
gral, intrebindu-se în fiece clipă, intr-un fel dramatic, nu numai ce 
este literatura, dar și ce este viața, care este sensul ei, cum trebuie 
să trăim". Cum să trăim — pare a fi una din obsesiile fundamentale 
ale acestui „tratat despre viața literară". De aici și impresia de a 
asculta uneori un moralist meditind pe marginea existenței artistu
lui, a marelui scriitor îndeosebi și a infernului său lăuntric. Fără 
a avea fluiditatea pregnantă a stilului mentorului Vieții Românești, 
Lucian Raicu are insă acea nobilă ardență, îndeajuns de rară la 
noi, a absolutului valorilor morale („artistice"), amintind intransi-

Arta literară 
analiză poate să 
Fără creație, nu**, 

greu de presupus că preceptul 
aparține Iui G. Ibrăileanu 
evident, est£ extras din eseul,Crea
ție și analiză. Deși preceptul 
cauză este formulat, 
rrient dat, cu atita 
sine, in sprijinul justeței lui fiind adus 
chiar un argument „forte" („Există un
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Nicoară • Lucian Avramescu • Eugen Uricaru • Claus Stephani • Nicolae Prelipceanu • 
Mihai Tatulici • Cseke Gâbor • Rodica Braga (in paginile 4-5). Continuare în pag. a 7-a

Dan Alexandru Condeescu
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romanul Fiul secetei de
Ion Lăncrănjan ne a- 
mintește, oricit de pa
radoxal ar părea, ro- 

Palul Iui Procust de 
Petrescu. Construcția 

mare aceeași, ambele 
fundamental pe

mânui 
Ca mii 
este in 
sprijinindu-se 
mai multe mărturii din a căror 
juxtapunere rezultă, de fapt, 
romanul. Și in Hui secetei și in 
Fătul lui Procust alăturarea 
..depozițiilor* are scopul de a 
elucida o enigmă de psihologie. 
Conduita unui personaj central 
are nevoie in ambele cărți pen
tru a fi descifrată de combina
rea intr-un singur fascicol ro
manesc a mai multor confesiuni, 
care înfățișează aceleași perso
naje, aceleași fapte din unghiuri 
de vedere diferite. Procedeul e 
curent in romanul modem, dar 
precedentul romanesc cel mai 
prestigios pentru urmași este 
romanul lui Camil Petrescu. 
Formal paralela nu poaLe fi 
dusă mai departe. Evidentă este 
insă in ambele romane voința 
autorilor de a lucra cu „docu
mente* omenești și de a oa sen
zația densității si auLcnticiLălii. 
La Camil Petrescu efectul este 
rezultatul unui program respec-

* Lat cu strictețe. La Icn Lâncran- 
jaa el este urmarea unei înzes
trări native care «e definește 
prin miza pe p indi
ferența față de stil proprie pro
zatorilor ardeleni. 
structurală a lui Ion Lancrâr.;^. 
a conduc la o formulă cskâ .a 
vizibilă atingere cu 
teoretizată de Cam. rv-i-ocu 
și expximată roaa-ecv^:; n 
Patul lai Praewt. Spre deose
bire de predece orul iân. Icn 
Lăncrânjan recuză «virai ; 
studiata regie a 5±u
model, amestecând in acria» 
șuvoi epic atit _sobil- rit R 
^.uhsolul* pag>"u cama^peiTa- 
aene. Rapănul dintre ^aoi* si 
..subsol* In ramaK.nl PMk3 ha 
Precust este, raportul dintre texx 
și comentariu, dintre o •- -r g- - o 
și reper .- unea ei neașxeptaLa 
in cercul FM —«iei
refuză această qohipe impăicizH 
oedileres^in aerian tot fap
tul epic și comestanul hu. Gara 
ce ne pornite să apr nț—n noul 
roman al ku Ioc L^ncrăcjan, 
I iul secetei. da formula otot*. - 
petresoană este totuși tocm^. 
caracterul de -roman atfeaar* 
al aers X ma. Roga'i ii îcrie
epică dta Vini —i e ia lei 
de bogat rm:-os^uu c: pagi
nile cărții. Faptrie i*a «*—• 
de comer* taru și ro&*ml • r* 
de digresmcite prucs^te ale per- 
sonajelar ore nj—1 **X**5£_
situații. n-rniriH.i se. Dad la 
Cnmxl Peu f j<— j:
vizau e cb—roTizare a krtuAn 
epic, la ta i i— rin—■ e rartaa 
mai cunnd de • «tammm a 
luF. Perwu;<^ coc lasatc ta 
evol’jeae. dar r ta*cxrti:e. n- 
talogaie. Prnrwtaal 
intenția tare a vymx
un roman ru probi mc h cu eroi 
dcIlberaDTiL o carta e—■ sa 
ote^șă să antarse cnofDataje.

O esxetici rv—w-w ini penam. 
adr*^;nou-te tapa an 
G. Câhneaca ceti 
fine ale epoca*. Ii 
scrie, fără a neg. 
blemele de cocbcm 
cititorul otasrrj:: Q—ă te. 
lui ProewJ, roman — tn—agnxu- 
rilor <rvCflOBtt

bind o—pr 
tor. aor oo 
H UQKsâ 
tei, roman 
substanța 
najejcr centrata n dc 
zibilitaflea —ă—ăru tar mrerscc- 
re. cataui e mai Larg, 
menii suit pro—etan pe 
fundal social si pobtic ab-orha-* 
pentru «_ intenția pâr.nd a fi 
aceea de a vurtot «j si*-
terul înaintării Istorice. Cartei 
se desfăpoari pe drxiă pîirri 
mari, unul psihologic, altul po
litic, «Trim împletite, dar tra
tate diferit de seni'.or pe rare 

, planul politic 11 sobciîă te di
recția unor dezvokân eset«tsce.

pulverizate in

-11

trâ

<R-

Reconstituită 
de informații 
cele patru mari «ubdhrizazni »>
Cărții, biografia Iul Vasale Puz- 
dare este aceea a tmm „erou 
pentru contemporanei ta te*, cum 
se exprima undeva unul tfc- 
..martori*. Iuliu Jeler. N&aeut 
intr-un *at moidomear e.
este obligat de foamete aâ

cronica literară

Ion Lăncrănjan
FIUL SECETEI

plece cu un transport de co- 
pj către unul din orașele in
dustriale ale țării, unde dezră
dăcinați! sint cazați pe lingă. □ 
fabrică. învață meserii ca uce
nici. unii dintre ei intrînd in 
a iscarea pobtiA a vremii. Va- 
ifi- Pozdare. transplantat brutal 
intr-un mediu urăin lui, devine 
rapid un activist politic ener
gic. intransigent. extremist, ne- 
mix**. O ir i imp Iar e care ilus
trează eoBOiita lui politică ex- 
ctuvâ este pedepsirea publică 
a mut speculant de came in 
ani. foametei, muncitor la ori- 
gme. care purtat violent prin 
tm~jț de Vasile-Pozdare și lovit 
ifcmrtutfiatiY de el și de alții 
er.e cit pe ari că moară sub 
pi .oarria mulțimii dezlănțuite, 
fia fel — poartă Vasile Pozdare 
r in satele unde este trimis să 
facă eoiecnnzarea, energic, re
presiv. noitm. condus de lo- 
nrsn p mai puțin de cunoaște
rea de oameni p de aprofunda
rea reali'.ățikc. După sinistrul 
f ga mese; acum are loc al doilea 
—are aendent al biografiei lui : 
este exclus din partid pentru 
abuzm. dar Vacie Prudarp in- 
ic-Scge ca de fapt intre el p cei 
cjre doriseră îndepărtarea lui 

actiiișu se aflau nu prin- 
d;u L*xâicaXe a interese pre- 
cve_ _Fta! secetei* înțelege că 

comunist din care fă- 
clx p^rte avea semnificații și 
cr2*±ăp deosetatte pentru cei 
c:«r« pcueaeră la cale excluderea 
•tu. Vasile Pr—dare este un om
^c^vățat cu concesiile. un 

care nu retractează p care 
ou cDcsideră că dreptatea este 
de partea celor c—e î-«u exdus. 
Dună o penoadâ de degringo- 
îsrsk. foes ol membru de partid 
i.“<»-pe si *e instruiască singur, 
a>x se isserte La seral la-fără 
îrr^venLă p ioc inginer. Traiec- 
—m iu ohttiri soeialisie roma- 
eesri fl ajmă p ea. Vanie Pw- 
*re v> ft .-f ur te partid, va

Esxe etapa regăsirii de «ine a 

p pnr. acXzTCj'ea pobtiră ex- 
trvnisU a tmerepi. Cartea J 
avjta că se i.—lanâ pe ane mai 
txgje. —mm exper—sțâ de viața 

Leschsdr «unocun a—. Coc-
cm «irile Bata— re- 

. -«»ca ±reîe .'flJiL aie legăzuru 
c- fi-g-l— p traiAția Procesul 

care trece anal km km 
—dama eetai 

pc_~ care trere Vaa— Râma ta 
cxujj la im^fla inolmMi *. de 
La o cauză pnTtab.l axasractă. 
curtred, Vws Uma ajunge 
ia o canri potdtă rn—crti i. a 
ceâor de mi ava-e ea eL Desr*-
pcniMW-— « parte a aa— în
treg a efc« reaaPaSe o
Va»i> Puadsre

levoîs&as p — defe-

L a Șărae
nrt«>ar de

din Conția începe să-1 obsedeze 
și să-i prezideze mustrător con
știința politică. Convertirea su
fletească și politică a lui Vasile 
Pozdare este identică în linii 
mari cu cea a lui Vanea Răutu.

In preajma revoluției este 
romanul creșterii și formării 
unui revoluționar român in- con
dițiile mișcărilor de stînga din 
imperiul țarist. învinuirea prin
cipală de ordin estetic și chiar 
de ordin etic adusă ciclului lui 
C. Stere a fost aceea a deghi
zării unei materii memorialis
tice ușor de identificat și de 
tratat ca qtare. G. Călinescu dă 
chiar o listă de personalități 
politice reale și corespondentul 
fiecăreia în roman. Una din tra
saturile memoriului este tenta
tiva de a justifica o acțiune, o 
carieră, o conversiune. Faptul se 
poate intr-adevăr verifica in ra- 
manul In preajma revoluției ca- 
re-și ..explică** îndelung eroul, 
infățișind toate împrejurările 
care i-au determinat formația, 
conduita, opțiunile. C. Stere 
acordă o mare atenție cotiturii 
care se petrece în existența lui 
Vanea Răutu odată cu trecerea 
Prutului, in țară, și motivației 
ei politice. Fiul secetei e și el 
romanul creșterii și formării 
unui spirit revoluționar in con
dițiile specifice ale transformă
rilor revoluționare din România 
postbelică. Ca și Vanea Răutu 
și Vasile Pozdaru e marcat de 
o cotitură care-i modifică pers
pectiva existențială, opțiunile 
ideologice. Paralela dintre cele 
aouă romanț poate fi foarte 
fructuoasă. Semnalăm aici. in 
treacăt, militantismul lor afișat, 
plin de consecințe in ambele ca
zuri și in planul realizării este
tică romanelor.

Comparația nu e nejustificată 
nid in alt plan. De ar fi fost dus 
pmă La capăt 1b preajma revela
ției care era o cane de «D**f*o- 
nahj-tică ar fl mfă-
tiut accidentul politic ai tarta
rei 'u: Vanea Răutu. alia C. Ste
re. Fittl aceri ei nu se afirșește 
2X1 el m :d:la: un incendiu la 
uzina m care lucrează — intim- 
pLare/in sabotaj î — prilejuiește 
adversarilor lui Vacile Pozdare 
scrxaterea lui din funcția de di
rector. în acest punct ce intern 
epac maxim, cnitorul iși scoat ’ 
eroal din scer.â cu ajutorul unei 
re&ctu «&u tum.-.n cerebrale.
Fta «cretei «e «ffi-șeste plauzibil 
dar rarprmzăt.^r.

Forța romanului «tâ in auten
ticitatea a credibilitatea pubo- 

a ermkv pruanpali ai 
*n fire sc*jj TrajiifeMtaHlnr 

kr FîbJ vreeflei < con-
<trujt pe un adevărat suspans 
pufacMogic. Prima depaziție cere 
o urmare. Dar cea de a tțpua 
rare răspunde întrebărilor Lan- 
me m pruna deschide alte fe- 
re-cre Derogative. Cartea cu- 

pe acra*tâ cale tm cres
cendo. care e m primul rind de

ordin psihologic, și care consti
tuie solul pe care se ridică dez
baterea propusă de romancier. 
Seria de confesiuni a soției lui 
Vasile Pozdare, Cratița și revo
luția, constituie de altfel centrul 
de greutate al cărții, probmd 
încă o aatâ vocația scriitorului in 
direcția înfățișării unor figuri 
feminine de reală și profunda 
energie și vibrație sufletească. 
Al treilea capitol, in care fiul 
lui Pozoare iși zugrăvește familia, 
satisface aceiași joc al aaincirii 
și «minării misterului. Confe
siunea finală a lui Vasile Poz- 
dâre vine firesc ca o încunu
nare a întregii construcții și ca 
un ultim act de revelație psiho
logica. Gesturi, reacții, acte 
inexplicabile pină atunci capătă 
în confesiunea personajului cen
tral al cărții o justificare din 
zona psihologiei profunde. Citi
torul poate sesiza astfel seria 
de predeterminări a eroului, lo
gica ascunsă a evoluției sale. 
Vasile Pozdare și întreaga lui 
viață ni relevă ca un caz 
de supracompensație, ca efort 
ae recuperare produsă de o 

' traumă simbolică : „seceta** mu
tilantă, care metaforic numește 
nu numai calamitatea naturală 
ci și temperatura inaltă a ani
lor de răscruce revoluționară 
postbelică, țiul secetei este ro
manul unei mari energii sufle
tești și intelectuale care pusă 
de istorie in condiții dezavanta
joase și canalizată impropriu iși 
transformă eroul în victimă. Vo
cația tragică de care s-a vorbit 
în cazul lui Ion Lăncrănjan 
funcționează și aici, fără a se 
realiza insă plenar. Vasile Poz
dare piere in chip accidental șl 
nu ca urmare a unui destin. 
Condiția tragică este mai mult 
sugerată decit exprimată ex
pres prin trama romanului.

Latura polemică a romaiAilui. 
Fiul secetei vizează figuri și 
probleme ale societății pe care 
o traversează Pozdare și din pri
cina cărora e amenințat perma
nent cu pieirea. Iuliu Jeler, Va
sile Pozdare, tinărul Pozdare 
disting în partid ou cît trece 
timpul diferențieri pronunțate 
între .activiști de vlrste și pro
veniențe diferite. E conturată 
apăsat prin familia -Berbenceni- 
lor și neamul lui Adolf Grofșo- 
reanu ca și prin figura lui Mi
hail Șafranovici categoria celor 
minați de interese pentru care 
principiile sint doar o binefăcă
toare mască. Unul dintre perso
naje vorbește chiar despre „re
staurația burgheziei*1 ori despre 
,.elita revoluționară*' fără patrie. 
Un conflict de mentalități și de 
optică politică se profilează 
de-a lungul romanului intre pio
nierii și teoreticienii revoluției 
și practicienii ei, activiști legați 
de fapte și de oamenii supuși 
schimbării. Romanul rămîne 
captivant și în acest plan al dis
ponibilității eseistice, chiar dacă 
aici apar unele tușe aplicate de 
predilecție \negafivilpr". Proza
tor realist, cu intuiția mișcărilor 
psihologice adinei, cu știința 
construcțiilor masive, clădind 
întotdeauna plauzibil. credibil, 
Ion Lăncrănjan sesizează și în 
acest caz fenomene de sursă in
discutabil reală, dar le incercuie 
denunțător pentru cititor fără 
calmul și detașarea prozatorului 
obiectiv. Onomastica personaje
lor negative este acuzat semni- 
ficantâ sau sugestivă și oricîtă 
intenționalitate artistică .. în răs
păr* ar funcționa aici, procedeul 
.*< disociază tte paginile obiec
tive jje romanului. Cauza 
trebuie desigur căutată in ma
rea apropiere a scriitorului față 
de evenimente. Marile romane 
ale literaturii europene, intre 
care și cele ale lui Liviu Re- 
breanu, atestă toate o anume 
distanțare in timp față de eve
nimentele zugrăvite. Istoria des
pre care scrie Ion Lăncrănjan 
este prea vie și prea aproape 
pentru romancier. Dar faptul că 
la o distanță mai mare in timp 
marele To la toi nu l-a iertat pe 
Napoleon ne poate face, cu atit 
mai mult, să înțelegem condiția 
de lucru a prozatorului de azi 
angajat in actualitatea cea mai 
fierbinte.

Fiul secetei rămîne prin cali
tățile in ordinea psihologicului, 
autenticității și a construcției, 
ca și in ordinea problematicii 
politice, una din cărțile eveni
ment ale prozei actuale.

M. Ungheanu

• Pentru editura Dacia 
anul care a trecut s-a în
cheiat cu o încununare e- 
ditorială de excepție : 
Rațiunea dominantă, vo
lumul de studii al lui Vir
gil Cândea *), consacrat 
unor capitole semnifica
tive din istoria umanis
mului românesc. Aceste 
eseuri de o impresionan
tă erudiție, dublate de o 
remarcabilă, finețe inter
pretativă, sînt reunite în 
lumina aceleiași viziuni 
cărturărești. Ele abordea
ză o problematică comu
nă. circumscrisă fenome
nului umanist, si formelor 
sale de manifestare în 
gindirea și cultura romă- < 
nească.

Fiecare studiu are ca 
punct Inițial date din is
toria culturii, cunoscute, 
dar insuficient interpreta- 

.te. Ceea ce ar putea con
stitui „simple niese de in
ventar cultural" relevă, in 
sistemul interpretativ 
complex și creator al lui 
Virgil Cândea. semnifica
ții noi șl profunde.

Autorul ' realizează în 
cercetarea sa o serie 
de deplasări de accent 
care au ca rezultat redis
cutarea unor probleme de 
istorie a culturii si gin- 
dîrii românești dintr-un 
punct de vedere nou. des- 
fășurînd o argumentație 
logică si fluentă care are 
în vedere deoootrivă di
socierea specificității fe
nomenelor și integrarea 
lor în context european, 
sud-est european și ori
ental. Faptul de cultură 
'este semnalat ca relevant, 
apoi supus unui demers 
analitic detaliat, unor ra
portări menite să lumine
ze semnificații pînă acum 
neglijate. Autorul ește in
teresat in primul rînd de 
motivația fenomenelor, a 
cărei interpretare este 
antă să evidențieze sem
nificații majore. în stu
diul Umanismul românce 
una dintre problemele 
fundamentale este aceea 
care determină cauzele a- 
dootării relativ tîrzil a i- 
deîlor umaniste în cultura 
românească. Virgil Cân
dea explică fenomenul ca 
atitudine de opțiune con
știentă din partea cărtu-

• Apărîndu-șl cu o fe
ricită tenacitate starea de 
singurătate creatoare, ne- 
publicind în reviste si ne- 
cheltuindu-se steril în 
cine-știe-ce activități co
laterale propriei lumi, 
străbătind mai multe 
etape de acumulări și 
revelații culturale și lo
cuind spiritual în vecină
tatea cîtorva mari valori 
poetice europene și na
ționale. poezia Victoriei 
Ana Tău șan a căpătat de 
la un volum la altul am
ploarea și omogenitatea 
unui sistem poetic origi
nal puternic. O anumi
tă comoditate indiferentă 

wa criticii față de comen- 
'tarea acestui sistem po
etic arborescent și. în- 
tr-un fel. ermetic, face ca 
numele Anei Tăusan sa 
nu fie pronunțat de la 
sine printre primele nume 
in ierarhia oricărui cititor 
român de poezie contem
porană. Aflați In fata 
noului volum aî poetei*) 
ji recapitulind citeva din 
etapele creației acesteia, 
vom observa o zonă a li
rismului trust, angajat în 
spațiul mitic transilvan’ 
unde ceremonialul capătă 
valori blagiene (Cadențe, 
1963, Culorile complemen
tare, 1966). apoi o zonă de 
tranziție, unde sensibilita
tea începe să se organi
zeze programatic. spre 
un lirism ’ de sententă 
quasi-oraculară (Meta
morfoze, 1968 și Existen
țe, 1969). într-un panoptic 
al . înfățișărilor mitice 
grecești (Catharsis, 1970), 
dublat de o revenire la 
stările adolescentei mar
cate de acumulările cul
turale (Restituire. 1972). 
In fine, o a treia etapă, 
marcată de volumele Imn 
(1974). Cartea zilelor (1975) 
și Cartea nopților (1977),

viata cărților
eseu

Preliminarii 
la o istorie 

a umanismului 
românesc

rarilor români, dotați cu 
intuiția momentului isto
ric favorabil și preocu
pați de conservarea fiin
ței naționale. Astfel abor
dată problema, decalajul 
temporal devine nu ex
presia unei rigidități doc
trinare, ci aceea a unui 
simț al situației Istorice 
care dirijează opțiuni pe 
deplin lucide și adecvate 
contextului. Ceea ce ex
plică de altfel faptul că 
în momentele oportune u- 
manismul românesc se 
realizează total, astfel că 
„nu lipsește din scrisul 
românesc nici una din 
■nanlfestările obișnuite u- 
manismului euro-pean“. I- 
dentificînd ca specifică 
pentru umanismul româ
nesc latura civică, autorul 
apropie fenomenul de u- 
manismul florentin si Ve
netian. subliniind însă di
socierile. Studiul abor
dează .analitic și compa
rativ ideile umanismului 
românesc, prefigurind în 
mod elocvent Istoria fe
nomenului ale cărei preli
minarii le reprezintă vo
lumul prezent. ,

Un capitol al acestei is
torii este studiul Umanis
mul lui Udriște Năsturel 
și agonia slavonismuhri 
cultural în tara noastră, 
Virgil Cân-dea urmărește 
reconstituirea climatului 
de idei, interpretarea ini
țiativelor culturale, a in
terferențelor. a sensurilor

restaurării realizate de 
Matei Basarab. a cărui e- 
poeă este rediscutată sub 
aspectele esențiale. Auto
rul întreprinde o atentă 
analiză a ritmului și efi
cienței programului ideo
logic-cultural. promovat 
de soția și cumnatul lui 
Matei. Elina Doamna și 
fratele său Udriște Năs
turel, în condițiile in care 
cărturari proveni ti din 
popor „înțelegeau ca. am- 
plificînd obiectivele pină 
la limitele îngăduite de 
doctrina dominantă. 6ă 
dea curs cu un realism 
curajos constatării evi
dente a faotului că slavo
na devenise un vehicol 
cultural inoperant".

Politica culturală a Iul 
Matei Basarab este discu
tată ou luarea în conside
rație deopotrivă a mărtu
riilor favorabile și a ce
lor care exprimă rezerve, 
realizîndu-se un ..portret 
interior" echilibrat.

Un studiu amplu este 
cel consacrat - lui Nicolae 
Milescu in legătură cu în
ceputurile traducerilor* u- 
maniste in limba română, 
interesul cercetătorului 
vizînd nu opera exotică, 
ci scrierile de început 
..caracteristice pentru în
noirile din cultura româ
nească a secolului *ăl 
XVII-lea, apariția preo
cupărilor șl idealurilor 
laice, afirmarea si înstă- 
pînirea progresivă a aces

tor idealuri". In acest 
sens comentariu] analitic 
urmărește Îndeosebi tra
ducerea cărții lui Pseudo- 
Josephus Despre rațiunea 
dominantă și justificarea 
opțiunii lui Milescu pen
tru acest text necanonic, 
suspect chiar din punct 
de vedere teologic.

Determinînd motivația 
selecției, precum gi gra
dul de injeleflere al tra
ducătorului. Virgiî Cân
dea subliniază sensul po
lemic al acestei între
prinderi culturale și sem
nificațiile politice care re
zultă din corespondenta 
mesajului lucrării cu pro
blemele contemporane ala 
umanismuluf românesc.

Un studiu de aceeași 
întindere e9țe consacrat 
unei alte problematici, 
fundamentale pentru is
toria umanismului : Inte
lectualul sud-est european 
în secolul al XVII-lea, 
determinînd sensurile ce 
definesc această catego
rie. tipologii Istorice și 
tradiționale, structura și 
formația intelectualului 
levantin. Autorul anali
zează circumstanțele isto
rice și interferențele cul
turale. climatul ideiloT, 
spiritul instituțiilor de în- 
vățâmînt, caracteristicile 
specifice structurilor in
telectuale proprii fiecărei 
zone balcanice, rolul căr
turarului laic în afirmarea 
"ideilor umaniste. ■

Studiul de încheiere, 
Istoriografia umanismului 
românesc inventariază 
succint progresele înre
gistrate în reconstituirea 
umanismului românesc, 
delimitînd în același timo 
aria cercetărilor viitoare 
în vederea determinării 
locului o eu nat de aceste 
fenomen cuprinzător în 
istoria culturii românești. 
Ținuta științifică a aces
tui volum de studii per
mite să anticipăm anver
gura și însemnătatea ex
cepțională a întreprinderii 
intelectuale în care s-a 
angajat Virgil Cândea.

■
Gheorghe Buluță

•) Virgil Cândea : „Ra- 
(lunea dominantă*. Editu
ra ,,Dacia*', 1979.

___ voezla
flK’IJAUV

Poezia fervorii
________4

a fervorii spirituale; unde 
tonalitatea imnlcă — la 
care contactul cu opera 
lui Claudel și Saint John 
Perse a contribuit deci
siv — se întregește cu 
accente paidetlce (auto- 
lnlteTea prin inițierea ce-. 
luiîall), zona imțică sin
tetică. insumind . temere 
fervorii : miraculosul sim
țirii, frenezia călătoriei, a 
marilor spații. patosul 
Initiatic și. mai ales, pro
blematica existențială a 
Ritmului. Despre aceasta 
din urmă. V. A. Tăușan a 
scris pagini pertinente și 
în cele două eseuri, dedi
cate iul Paul Verlaine 
(1974) și Ion Pillat (1972). 
Un fel de ..lirism al exo-* 
dului", unde tonul imn ic 
oracular, aerul sacerdotal 
fulgerat de elanuri natu
riste spiritualizate și fre
netica respirație a imagi
narului se întruchipează 
nu atît în metafore verti
cale. dt în aluviund suc
cesive de imagini, ce 
compun vastele și sinuoa
sele reliefuri ale unei 
gîndiri poetice în necon
tenită devenire.

Recitativ continuă în 
bună măsură modalitatea 
deschisă în Existențe 
(poem dedicat celor pa
tru stihii primordiale), 
succesiunile alegoric-po- 
etice și exprimările afo

ristice din Cartea zilelor 
și Cartea nopților, gestica 
hieratică și discursivul 
sentențios fiind, însă, du
blate de o preocupare 
mult mai atentă fată de 
arhitectura poematică. 
Frenezia cuvintelor, bucu
ria clădirii prin aluvio
nare sau interferențe da 
planuri (grafica poetci, 
care ilustrează cartea, 
este revelatoare în acest 
sens), înlocuirea zonelor 
tensionale cu altele. de 
dezmârginire vizuală, fac 
ca această construcție 
muzicală, de la mișcarea 
de andante pînă la at
mosfera de maiestuoso 
din final („Poetul cîn- 
tînd : plenftudo entis
mei"), să devină o amplă 
metaforă a identificării 
cu materialitatea prin 
inefabilul ritmic al cu
vintelor. Sfera de jos iși 
află corespondentul în 
rea înaltă (ciclurile sînt 
Iarba și Stelele. Pietrele 
și Norii, pentru ca Pădu
rea să încheie magnifi- 
cat-ul .,ca un triumf de 
zăpezi**), succesiunea ele
mentelor du bl în d-o pe 
cea a anotimpurilor. In
tr-un careu pe care se în
temeiază arhitectura ros
tirii. Elogiul Călătoriei, al 
Visării, al Speranței și 
Elocvenței, al Mirării. A- 
mintirii și Toamnei, al

Materiei ca deplină sumă 
spiritualizată prin cint, 
— are ca nucleau energe
tic ’cuvîntul, pulsația și 
frenetica înlănțuire a a- 
cestei „maternități ine
fabile" — „pietre sunt, 
pietre toate cuvintele". 
Cuvîntul este creuze
tul în care se to
pesc stelele lăsînd aburi 
cerești „pe marginea gu
rii poemelor", el este 
virsta ierbii și cohortele 
norilor, catargul navei și 
sămînța putrezind sub pă- 
mînt pentru a învia în 
lumina frazării, piatra și 
aripa, povestea Totului și 
„Cronica Anului". Grun- 
d-ui logosului Iui Holder- 
lin și fervoarea Cronicii 
lui Pense și a •pustiului 
înălțător din Secheresse, 
accentele de „Cîntare a 
Cintăriior", paralel cu 

. paidetica oraculară („Să 
nu spui niciodată : Mate
ria are sfîrșit. Materia lu
crează Intru pierderea 
să !“). sentimentul de cas
tă orfic-poetică aflată în 
exod către piramida Ros
tirii supreme, la „pragul 
de cedru al strofei", — 
sînt, toate, emblemele 
Unei fervori spirituale 
pentru care elementarita- 
tea cea mai aspră se 
transformă in succesiune 
rifmic-incantatorie.

Receptiv este un semn 
decisiv al unei vocații cu 
totul aparte. Dentru care 
„refuzul închiderii, al ori
cărei forme de daustru și 
apăsare", cum spune J. P. 
Richard despre Saint 
John Perse, garantează 
devenirea poetică a unei 
spiritualități de marcă.

Dan C. Mihăilescu

•) Victoria Ana Tăușan! 
„Recitativ", Editura „Al
batros", 1980.

Urmare dia pag. I

gen ța lui An; im Ivreanu iar *• tmsp
moralistul nu devine moralizator, efecîeje ■ 
memorabile. Cartea se încheagă dinir-O r^eces:- 
tate interioară, o adevărată profesrjne de cre
dință formind jurnalul intim al criticând >-> 
cărui „evenimente* sînt cărțile si mai ales ideile 
prilejuite de lectura lor. Curgind mea-.draî. re
venind și repetindu-se mereu. :aeâ cu alte 
nuanțe, uneori părlnd a fie contrazice. Pe fapt 
intr-0 dialectică subtilă* a gindirii, ea — asemeni 
jurnalelor „reale* — poate fi deschisă opre lec
tură oriunde. Imaginea ei -in nuce* o r wa în 
eseul Reflecții asupra prariieii scrinla! din vo
lumul anterior. La care s-au adăugat, oe linsa 
o seamă de considerații apărute in diveree arti
cole, studii, interviuri, pol paragrafe (parcă de 
o mai mare cizelare formală) totul trâdmd o 
profundă gestație și coerență ce ne îndeamnă 
să vedem aici Cartea unei puternice și originare 
trăiri închinate creativității : „Trăim lnlr-o lume 
din ce in ce mai indispusă la ideea „misterului- 
creativității și mai dispusă, in același timp, sâ 
exalte Valoarea «trict pozitiva și utilitară și odata 
cu ea plictisita explicare strict determinist* *■ 
valorilor artei".

Spiritul gindirii « de esență romantică (lucii 
criticul constată el însuși : „Se spune că artistul 
ÎȘÎ sacrifică viața scriind opere de valoare ; 
această afirmație pare demodată, cu accent ro
mantic etc. Dar viziunea modernă a științei o 
confirmă") nu numai prin motive și concepte 
sau teoria geniului, din care de fapt coboară, 
ci prin structura de adincime a scrisului mani
festă în modalitatea antitetică a perechilor con
trare, în frecvent utilizata stilistic antiteză — 
căldura și frigul, golul și plinul, seriosul 31 jocul 
boala și vitalitatea, succes/Insucces, damnare șt 
vocație, om de rînd/artist, tragic și comic, muncă 
istovitoare și necesară vegetare etc. Fiecare pa
ragraf al cărții merită cu prisosință un comen
tariu aparte (ceea ce practic e imposibil fără 
a scrie o altă carte), de aceea încercarea de față 
nu-și propune o prezentare (cu atit mai puțin 
o „rezumare" — horribile dictu) a „conținutului*, 
ci mai degrabă o caracterizare a lui. Cele trei 
secțiuni ale cărții sînt străbătute de două miș
cări contrare : una de afirmare a valorilor umane 
ale artei și de dezvoltare a ideilor legate de ge
neza operelor (construirea unor figuri ale spi
ritului creator) și alta de negare a clișeelor și 
prejudecăților, a agresivității latente a medio
crității și imposturii (o demonologie a actului 
literar), totul convergind spre mitul scriitorului, 
spre construirea unei imagini ideale a artistului 
(scriitor sau critic) și a unei Utopii^ (a literaturii 
și a criticii). Componenta centrală a mitului este 
creația înțeleasă ca o muncă totală ce justifică 
existența scriitorului înaintea judecății supreme

Un roman al a g ■ o • 

criticii
a propriei coaftimțe 1 Jtuaei «te fcr-
tor de realitate țt poodo'e te exis'.ențn untt; 
Brrttor. C§ munce^e. fără pre-
rizftU o pagină sbo mai beîit pe n tata sin- 
garxl tarro ngv ptnsro M- iilor, restul C ne-i- 
pr : Tjjnarrr mina unt «Bte-jocu -umoare*, 
mcoo&isteme. impalpafaC^ (_). Matriri el re
zistă. cu fiecare zi (ta acestui teribil pro
ces. Măcar atit. ei iretade xă >rbâ rertimentul 
datoriei de a lacra taîfilerent de rezultat Dacă 
au. fibra aa paftoscanaiică se operează- Riscul 
bolii ți al nebuniei derine mufe mif mare. (...) 
Munca este deci un factor ș-=-v—r.: un factor 
de liniștire a coașxiinței .vt'-rak" : vinovăția, 
atit de apărătnare. de a fi altfel, ta a C ;
de a te extrage ccmuniiățu umane bâzulte pe 
asemănare*. Creația poate fi deci tn planul vieții 
mai imprrtantă decit opera, de aceea demersul 
critic ae îndreaptă <pre o psihologie a actului 
literar : .opera finită, ir eleasă ^xne, nu este 
altceva decit reprezentarea exactă a drumului 
«ore eo r desenereo atentă a procesului de 
producere tinde să se identifice pină la urmă 
cu imaginea Înțeleasă a operei încheiate.

Seriei afirmative i ae opune mișcarea contrară 
a -luptei cu inerția* clișeelor și ^prejudecăților 
mu ru 0 seamă de _tipuri- negative ale unor 
„intruși* In literatură, fntilnim acum formulări 
de genul : „Ar trebui serios corectată, dacă nu 
chiar contestată globaL..- urmate de reversul lor : 
..In realitate lucrurile ce petrec cu totul altfel*, 
întrebarea este insă daca putem într-adțvăr cu
noaște „realitatea" creației : de ea ne apropiem 
prin tatonări și aproximări, dar oricum imaginea 
oferită de Lucian Raicu este complexă și mult 
mai autentici Mare scotocitor de jurnale, me
morii. caiete, criticul știe că adevăratul chip al 
acrii torului se ascunde și ae relevă de fapt in 
operă, opunînd senzaționalului ieftin imagini de 
profunzime. Altă prejudecată frecventă este cea 
a inutilității criticii ! „Adevăratul artist resimte 
puternic nevoia criticii, el, cel dinții, e convins 
de utilitatea criticii. Artistul mediocru blamează 
cu sinceritate critica, nu-1 vede rostul, dar pri- 
x'ește cu cea mai mare simpatie pe cei pe care 
el li consideră critici". Ontologic, existențial, scri
itorul și criticul au același statut, diferențele sînt 
înăuntrul aceleiași sfere a creativității. Criticului 
creator j se opune „criticul de ambianță" sau, 
mai rău, specialistul literaturii ca Instituție și 
studiu sever". Crftic este cel care Iubește opera 
cu o gravă devoțiune. Postulatul „înrudirii" este 
fundamental în sistemul critic, construit fără pre
tențiile unei teorii, de Lucian Raicu („Cel ce 
vede e Înrudit cu ce « de văzut — Plotin... Ne- 

cc^sra -distanță" critică față de operă nu anu
lează postulatul, cel mult îl nuanțează. Restul 
e vociferare ; vanitate de intrus**.). în numele 
tău se dau și judecățile de respingere : „Lumina 
operei nu e accesibilă celui ce n-o simte, mai 
Intîi. in sine, emanînd puternic. Sufletele mes
chine dau totuși năvală în critică, in căutare 
de satisfacție [...] Ce „înrudire" prezintă cu su
fletul vast eminescian mulțimea specialiștilor în 
Eminescu Sint analizate apoi, ca intr-o „na- 
cazanie, adică certarea celor puternici", lectura 
in .^diagonală", cea prin „sondaj", etc. — singura 
serioasă fiind cea „de aproape". Adevărate „fizio
logii* sint portretele „obișnuiților sublimului de 
fiecare ceas", ale „serioșilor" care nu știu ce este 
in viață ironia și umorul, criticii de „gust", ai 
gustului momentului ca unic și tiranic criteriu 
(cu toate că gustul este totuși ultimul criteriu, 
consideră criticul), „scorțoșii" noilor metode, la 
fel de teroriști ca impres ioni știi de altădată, etc. 
Un leit-motiv al cărții este necesitatea vitală. în 
spiritul unei cerințe a lui Blaga, a fuziunii exta
zului cu comicul, a tragicului cu ironia : „Cind 
gravitatea se simte atinsă, jignită, coborîtă de 
pe soclu, amenințată de rîs, ca de un factor al 
disoluției, e semn rău pentru ea : semnul in
consistenței periclitate", sau „Nu trebuie să-i 
luăm prea în serios pe scriitorii serioși, inva
riabil gravi. Să luăm, în schimb, foarte în serios 
pe marii comici", (vezi pagina 112). Ceea ce pen
tru scriitor este realitate primă, pentru critic 
este realitate secundă, dar „trăirea" este esen
țial aceeași : ideile cărților sînt trăjte de critic 
ca o experiență complexă de viața (de pildă 
pentru el Don Quijote nu e nici pe departe o 
ficțiune, ci o existență mult mai „concretă" decit 
cotidianul propriei realități). De altfel, pentru 
Lucian Raicu aserțiunea lui Sartre devine axio
mă : „Sarcina criticii a devenit totală, ea anga
jează omul in întregime". De aceea „romanul" 
său nu e o simplă carte de critică, ci are ceva 
din suhstanța gestului „judecătorului penitent" 
din Căderea lui Camus (de eseistica căruia L. 
Raicu se apropie stilistic șl emoțional). Por
tretul său „utopic" tinde "insesizabil să de
vină o oglindă în care „lectorul" să-și zărească 
propriul chip (cu calități și defecte, după since
ritatea cu sine a fiecăruia). In sensul acestui po
sibil dialog „în oglindă", cîteva „excese" Întu
necă uneori, după opinia noastră, imaginea Uto
piei criticului. Una ar fi cea a antitezei prea 
accentuate „om de rind/scrlitor" valabilă în cazul 
teoriei geniului romantic sau poate dacă consi
derăm numai polii cel mai îndepărtați, însă sis
temul lumii pare astăzi mai complex, mai nuan
țat. Apoi siguranța cu care sînt simțite zidu
rile și porțile „cetății literare" La cafe bat uneori 

mediocrii, impostorii, alteori tinerii dornici de 
a scrie — dar scrisul e numai o dorință, nu și 
o fatalitate, un destin ; suferința lui nu ascunde 
și voluptatea ei ? Oare cetatea in care ne sim
țim atît de siguri nu e cumva și un castel_kaf- 
kian ?. Pe parcursul cărții alergia la mediocri
tate, absolut justificată, se transformă lent intr-o 
adevărată „vînătoare de vrăjitoare" („Nici ade
vărul, nici dreptatea nu pot fi de partea celor 
care, prin lipsă de vocație sau prin dorința de 
a scandaliza pentru a-și face numele auzit, se 
situează în afara granițelor literaturii. Nicăieri, 
totuși, tipul de Impostură amintit nu este mai 
greu.de descoperit decit pe terenul literaturii și 
al criticii. Nu e nevoie să ne referim la cunoscuta 
formulă „Diavolul minte chiar și atunci cînd 
spune adevărul" — Toma d’Aquino — spre a 
surprinde întreaga subtilitate a acestei impos
turi") in care, înarmați cu o „demonologie" pu
tem exorciza „falsul scriitor străin de substanța 
și de enigma literaturii". Reluind metafora cri
ticului. cine decit instanța supremă poate deo
sebi fără teama de a greși binele de rău, ade
vărul și minciuna, „aleșii și intrușii" ? Și, în 
sfîrșit, ultimul „exces" nu ar avea nimic impu
tabil, dacă criticul nu ar reveni obsesiv asupra 
lui : lipsa umorului. Cartea aceasta scrisă patetic, 
in tonalitatea frecventă a stilului inalt, „sublfm" 
și „tragic", implicîndu-și cu gravitate autorul și 
cititorul, cerîndu-le aceeași tensiune dramatică a 
a actului literar (egală cu „entropia" textului) 
nu are nimic vesel sau ironic in ea ; poate, 
rareori, sarcasm — ceea ce, repet, din perspec
tiva cititorului autentic nu e deloc un deficit, 
dimpotrivă. Farmecul stilului lui Lucian Raicu 
Iși are sursa tocmai in tensiunea creației. Ade
văratele pagini de literatură sint tocmai acelea 
ale implicării dramatice (cu totul excepționale 
paginile (246—254) despre agresiunea mediocri
tății dictaturii fasciste asupra artei) cînd forța 
figurilor retorice se întilnesc cu valențele poe
matice ale cuvintelor : „în plină erupție a Ve- 
zuviului, pe un pămînt care se cutremură în
fricoșător. acoperindu-se de întuneric și cenușă, 
Flinius cel tînăr Iși continuă „în mare tihnă" (cum 
singur povestește. într-o scrisoare către Tacit) 
lectura din Tit Liviu, fascinat de Operă și de 
Cuvînt, înfruntînd fără să tresară învinuirea de 
nepăsare și indiferență formulată chiar în acele 
clipe de un prieten mai vîrstnic venit să-l scu
ture din contemplație și să-1 îndemne la fugă. 
E aici toată grandoarea și toată mizeria actului 
literar, indiferent că e act de scriere ori de ci
tire, toată îndrăzneala și toată lașitatea omului 
ce 1 se dedică, uitind restul, adică lumea însăși, 
în veșnic cutremur de pămînt, cutremur biologic, 
cutremur al istoriei". Nu știu dacă literatura 
poate fi concurată — cum crede cri ti cui — de re
flecția directă și comentariul generalizator, decit 
dacă ele Insele sînt literatură, dar cert este că 
Lucian Raicu împarte azi cu Ion Caraion un 
spațiu cu totul aparte In eseistica noastră.

Cinstirea 
femeii
Urmare din pag. 1

Aceit Stabat Mater al lui Palestrina, făptura 
nepămintească a Fecioarei lui Rafael sau Fra 
Angelico sunt moștenire a umanității In care 
admirația față de acest chip divin se mută in 
evlavie. Dacă din poesia lui Eminescu sau H81- 
derlln am sustrage chipul Diotimel adorate al 
acestui mai mult înger decit femeie, arta lor ar 
pieri cu desăvirșire. Singură femeia iubită din 
tot ce există poate să devină una cu făptura 
iubitoare ; fată de toate celelalte creaturi omul 
este altceva prin iubirea mai presus de înțelegere, 
prin haina nunții în vederea zămislirii pruncului 
două făpturi devin una in cel de-al treilea. Cel 
mai vechi cuib din univers, cea dinții statornicie 
și-o va dobîndi omul în familie in preajma făp-* 
tuhi iubite. Omul s-a așezat locului, a devenit 
făptură a unei Patrii odată cu dobindirea celei
lalte părți, cea mai aproape de spirit a vieții 
sale.

Iar acest legămînt pecetluit de iubire care 
făcea din două făpturi una, fărfc să stingă taina 
personală a fiecăreia, era atit de puternic incit 
cei vechi spuneau că-i la fel de nezdruncinat 
ca și porțile morții iar de două mii de ani știm 
că-i mai puternic decit moartea. De aceea di
vorțul, ruperea acestui legămînt era socotit la 
noi în Maramureș, bunăoară, o anomalie, un 
cataclism cosmic, o sustragere din ontologic, o 
provocare fi exaltare a haosului, a beznei arbi
trarului. S-a dovedit că pruncii care asistă la 
cearta părinților, la ruptura acestui legămînt 
sacru asistă la cea mai dureroasă și niciodată 
vindicabilă rănire lăuntrică a-vieții lor.

Acum, hi martie, cind se deschid izvoarele și 
miresmele florilor caută calea din adine, 
cind crinul dă in floare și se aud turturelele, 
cînd sămința caută drumul regenerării din adine 
spre zorii ciocirliilor, să o cinstim pe mama 
noastră, pe soața, pe sora, iubita de-apururi fe
cioara și maica de care se bucură toată creatura.

ramaK.nl
greu.de


opțiunile fundamentale
Izvorul vieții

înt numeroase „momentele electorale'1 
Spe care le-am traversat — cu condeiul 

și propria mea biografie — în cele trei 
decenii și jumătate cit însumează 

vîrsta nouă a țării. Dealtminteri, e singura vîrsta 
^pe care o cunosc nemijlocit, asupra căreia mi-am 
format o părere de sine și pentru sine, merinde 
a gîndirii mele de cetățean și lucrător cu verbul. 
Ce imi spun mie aceste „momente electorale'1, 
pe care le-am însumat biografic ? Sînt borne ale 
unui drum suitor, in spirală. Un drum al înfăp
tuirilor noastre. Un drum de muncă acerbă, de 
luptă fără istov, de adevăr, de creație conștien
tă, de învățătură, de educație și autoeducație, 
de sacrificiu înțeles, de libertate cucerită, de 
demnitate, de cutezanță revoluționară, de mereu 
decantată conștiință românească, de neîngenun- 
chiere, de speranță, de rostire, de vis. Știm bine 
că în viața unei națiuni apar momente de fer
voare și intensă iradiație a valorilor de sine, 
apte să focalizeze într-o unică și fericită secundă 
esența unei întregi evoluții. Este privilegiul mo
mentelor noastre electorale. Este privilegiul 
momentului nostru electoral de la 9 martie 1980, 
care — sub raport istoric și al valorilor ce ii 
incumbă — devine chintesența tuturor celorlalte, 
apogeul cronicii de istorie nouă inaugurată prin 
alegerile din martie 1945.

Verbul „a alege" devine, în atari împrejurări, 
sinonim cu sărbătoarea. De ce neapărat sărbă
toarea ? se poate întreba cineva înclinat a crede 
că românilor le place traiul în sărbătoare. în 
ceremonial. Nu. Esența sărbătorească a momen
telor noastre electorale derivă din substanța 
intimă a acestor momente de istorie națională, 
din semnificațiile opțiunii noastre, din obișnuin
ța de a face un temeinic examen al realităților 
politice, economico-sociale. cetățenești. morale 
și de conștiință al£ națiunii. Altfel spus, la ora 
alegerilor obișnuim să scrutăm trecutul, să luăm 
foarte exact temperatura prezentului și să pro
iectăm vaste imagini perspectivale in zonele 
viitorului țării. Acesta este adevârnl reneral. in 
care se regăsește, desigur, și adevărul scriitori
cesc, derivînd din primul și — aureolat cu haru
rile specifice operei de creație spirituală — se 
întoarce tot acolo, fiind parte dreaptă a marii 
Opere naționale, care este creația Întregului 
popor, a tuturor fiilor patriei. mcfiferenr de 
felul profesiunii și locul pe care u ornp* in 
edificiul social.

Care-i starea de spirit ți la ce m«fcte«â scri
itorul Intr-un asemenea moment deosebi: - N a1 
spune că o stare specială ori o meditație sparte, 
alta decit aceea obișnuită și de comtr-uhare. 
Fxamenul de conștiință și profesionahta'e 2 
însoțește pe scriitorul adevărat in toate ri» 
vieții Iui. ca o trenă de lumină, ca un incendia 
alb, purificator : doar că patosul n cheltuirea 
de sine a scriitorului pentru ..cuvintui ce exprimă 
adevărul11 devin mai potențate, merg mai .n 
profunzime in aceste ocazii, lucra firesc d»c-i 
ținem cont că meditația lui se racordează la 
meditația $i examenul de conștiință ale ir.rrețu 
națiuni. Răspunsurile opționale ale Întregului 
popor dau relief aparte și un potențial creator 
opțiunii scriitorului, noi temeiuri de a transfi
gura realitatea in operă de ficțiune. E raportul 
elementar, al atitudinii scriitorului față de isto
rie, impus de singularitatea și caracterul indivi
dual al actului de creație artistică. Dar examenul 
de conștiința și profesionalitate se realizează, 
în cazul pe care il evoc, la scara breslei noastre 
in ansamblu și in auzul întregii țări. O atectâ 
prezențele pline de fervoare a unanimității scri
itorilor in aceste zile : pagini de literatură con
sacrate evenimentului, o vie activitate publi
cistică, numeroase ini ilniri cu cititorii, călătorii 
documentare, modalități multiple de a-și exer
cita scriitorul vocația sa de „om al Cetății". 
Este contextul în care gindim mai intens, cu 
mai multă forță argumentattva extrasă din rea
litatea imediată, asupra celor două ipostaze car
dinale ale condiției scriitoricești : atitudinea 
noastră față de creație, pe de o parte, și creația 
noastră în raport cu viața poporului în acest 
ceas de istorie națională, pe de altă parte. Re
vistele literare au dezbătut multe subiecte ivite 
din meditația fertilă pe care o relev, sugerind 
largul evantai de idei, atitudini, raționamente, 
tendințe, orientări și, desigur, necesara privire 
sintetică asupra evoluției literare, asupra căută
rilor demne de interes sporit, asupra ■ calității 
literaturii șl calității omului de litere. în însem
narea de față voi poposi asupra unui singur

Democrația culturii
democrația culturii — constituie, în 

socialism, unul din argumentele de
finitorii ale programului comunist de 
propășire spirituală a poporului chemat 

să-și asume conștient și competent propriu] 
destin.

Democrația culturii — este. apoi, un argument 
al capacității la care a ajuns un popor de a-și 
consolida perspectiva devenirii sale istorice, o 
treaptă superioară in dezvoltarea sa economico- 
politicâ, pentru că ea. democrația culturii, im
plică în cel mai inalt grad capacitatea de opțiune 
in spațiul ideologiei.

Ea presupune, inițial, o bogată și inspirată 
bază materială al cărei principal reflex e dat 
de generalizarea învățămintulul și de structura 
lui capabilă să se facă ecoul direcțiilor princi
pale pe care le cunoaște știința, tehnica, in 
general procesul cunoașterii umane in această 
epocă, ea însăși definită prin galopante revolu
ții In universul spiritual. Un popor de douăzeci și 
trei de milioane de locuitori — cum este poporul 
român — a cărui pondere o dă tineretul, cu 
învățămint generalizat obligatoriu și gratuit la 
nivelul liceului, cu sute de mii de studenți cu 
liber acces la toate tipurile de facultăți și din 
nou gratuit, cu o rețea pe care nu mă sfiesc șă 
o numesc vastă, de universități populare in 
stare, la rindul lor, să ofere diplome pentru 
numeroase discipline medii sau de instrucție 
medie, cu o bogată și bine structurată organiza
toric și bine, deasemenea, subvenționată statal, 
rețea de cămine culturale, case ale tineretului, 
ale sindicatelor, etc. poate să-și ofere, pornind 
de la aceste condiții, sumar indicate, de altfel, 
aid, poate să-și ofere, Intr-un climat in care 
libertatea expresiei este o garanție constituțio
nală și afirmarea talentelor o morală social- 
politică. șansa selecției implicată și presupusă de 
o autentică democrație a valorilor.

Pentru că important, acum, pentru noi, este 
pe de o parte de a conlucra solidar și respon
sabil Ia perfecționarea cadrului organizatoric pe 
care il cunoaște, favorabil, democrația culturii 
la noi — validată de dreptul susținut de stat 
material, al poporului, de a se transforma din 
dmplu beneficiar al faptului de cultură în par
ticipant direct la crearea lui și la impunerea lui, 
iar pe de alta parte de a susține continua ozo- 
nare a climatului de selecție și afirmare obiectivă 
a valorilor autentice.

Răminînd la acest din urmă aspect pe care il 
îmbracă democrația culturii va trebui să obser
văm cum nu de puține ori, între principiul fun
damental viabil și capabil să susțină nobil ideea 
valorii autentice și obllgâția morală a selecției 
judicioase, responsabile principial, se insinuează 
sub diferite ipostaze, unele chiar, din nefericire, 

concept, în care se regăsesc, după opinia mea, 
ca intr-o concordie a raporturilor dialectice, 
toate celelalte concepte ale statului moral- politic 
și profesional al scriitorului : democratismul li
teraturii de azi.

Prin democratismul literaturii nu trebuie să 
se înțeleagă doar factorii socio-politid, asupra 
cărora se insistă, aproape exclusiv și, nu o dată 
păgubitor : accesibilitate, difuziunea în mase, 
capacitatea de dialog a cărții cu cele mai di
verse straturi ale populației etc., adică exclusiv 
forme ale emisiei de la scriitor spre cititor. Este 
drept și moral și infinit mai princios să exami
năm democratismul literaturii în perspectiva 
justă a mișcării sale complete, de emîsîe-recep- 
țle, care ii este proprie, adică drumul de la scri
itor spre cititor și. neapărat invers, recepția de 
către scriitor a tuturor impulsurilor înnoitoare 
cu care il Învrednicește cititorul, realitatea, opera 
socială pe -care o slujește. în această lumină, 
democratismul literaturii este comparabil cu un 
poliedru cu infinite fațete și tot atitea subiecte 
de meditație demne de .interes general : acce
sibilitate, limbaj, evantai tipologic (personaje, 
caractere), raportul realitate-realism, umanism 
revoluționar, tradiție și inovație, amatorism și 
profesionalitate. unitate in diversitate, virtuțile 
instnictiv-eoucative ale scrisului, țelul de epo
pee națională prin literatură ș.a.m.d. N-am 
urmărit o ordonare valorică ori o ierarhie de 
priorități ia enumerarea — de fel exhaustivă 
— a acestor aiterii si forme de manifestare c.ie 
democratismul ui liter a tuni dc azi. Altfel spu^. 
există o democrație a gmdirii creatoare scr»?c- 
ricești o democrație a autorului «i a sistemu
lui editorial, o democrație a așezămintelor 
cultură și artă, a difuz:urni și a prețului foir** 
co horit al operei de tulîurâ p artă, o dere*»- 
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Pop SiinioD

teoretic argumentate, ale unui sub-ec”/. ».t. 
prinzător de complex in numeroaa^j-e w»ani- 
festări.

O autentică democrație a culturu incept d: 
momentul in care exercițiul ei «te 
competență.și obiectivitate dep’ină. dîn 
tul in care selecția va larii și afirwarea ei ±e*.7* 
un ac de responsabilitate politică in făta atonei. 
O autentică democrație a culturii -res
pingerea judecății conjunclurale. critex?u
al calendarului, pentru că un fapt de au
tentic nu-și poate permite efemera expertă a 
foii de calendar, angajarea intr-o permanentă 
confruntare cu rigorile determinate de ambiția 
perenității, o mereu.trează exigerță in fața obli
gației de a face relevant mesajul umanist al 
operei de artă, generoasa solidaritate cu taientuL 
înrfirșit, asigurarea purității universului in care 
trebuie să respire curat fiber actul creației.

Democrația culturii se revendici, iarăși, de la 
dialog și de la climatul favorabil schimbului de 
opinii și dacă marxismul a pus un domeniu 
filosofic in cea mai fericită lumină, atunci aces
ta a fost spațiul de manifestare a dialecticii în
țeleasă ca luptă a contrariilor și nimic nu este 
mai concludent, pentru democrația culturii, decit 
libera manifestare a dreptului la opțiune exer
citat la nivelul întregului popor, mereu însă cu 
argumentele competenței celei mai înalte in 
pronunțarea judecății de valoare.

Iată și una din datoriile noastre, ale celor care 
slujim nemijlocit democrația culturii, aceea de 
a face viu convingător și superior convingător 
dialogul șî de a susține strălucirea lui în direc
ția afirmării și consolidării principiilor culturii 
socialiste- și ale umanismului socialist. în fond, 
numai de noi depinde dacă acest dialog este 
responsabil in fața destinului istoric al culturii 
noastre, corect, obiectiv, angajant politii in în
țelesul cel mai adevărat, numai de noi depinde 
dacă judecata de valoare aduce in prim-plan 
valoarea sau vremelnicele ipostaze ale jocurilor 
subalterne de culise, de grup, de conjunctură, do 
rantă dincolo de satisfacția bilanțului sezonier, 
mecanism administrativ sau de statistică inope
rantă dincolo de satisfacția bilanțului sezonier, 
numai de noi depinde, și de conștiința noastră, 
de Înălțimea noastră morală dacă intr-adevăr 
actualele condiții create culturii în ansamblul ei 
de către Partidul Comunist Român sînt exploa
tate cu principialitate comunistă, cu exigență 
comunistă, cu dragoste comunistă pentru viitorul 
spiritual al popotului.

Democrația culturii — al cărei cadru material 
și de manifestare nestinjenită există in Româ
nia — devine din ce in ce mai mult opera noas
tră, o oper£ de conștiință politică.

Dinu Săraru
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pcrtXrî'-iirea eT^trr.;t-i ri Drogre- 
*ul tataac Altfe" spus, balas'.j] oarazitar se 
nr> «cărat la număr $: iwiaunt din calcule, 
re, n".eXrarca l’2î fiir.d i>,rr Jn ă numai in ipostaza 
recuperării. Cei care nu muncesc nu se pot 
prevala de democrație, avanu-jete acestei orin- 
duiri nu se pot îndrepta ți a^iiora lor. Nu este 
vorba numai de leneși, de trintori. ci si de cei 
care, speculind cu abilitate anumite fisuri, să 
spunem de ordin sau Încâlcind cu
premeditare legile, not obține Privilegii De care 
nici o societate nu le poate tolera. I-am lăsat 
la o parte pe cei care simulează că muncesc 
reușind să Înșele uneori buna credință a seme
nilor lor. Suhstanța etică a democrației, pe care 
o relevasem, se Întărește cu Drecizarea că este 
vorba de o democrație a muncii, prin urmare 
in care nu poate fi loc pentru cei care caută, 
prin orice mijloace dispensă de munr£ Ne 
amintim că Emines cu, emitind a^h-numita teo
rie a păturilor superpuse, nu gindea altfel. Pre
țuirea de către el a țăranului, a lucrătorului, 
chiar a boierilor legați de pămint. care, adică, 
„produceau", făceau eforturi să asigure ..bunuri 
absolut necesare" și înverșunarea inwotriva 
mijlocitorilor, a traficanților și speculanților, a 
celor care trăiesc de pe urma bunurilor Droduse 
prin munc^ altora, a muștelor la arat dau un 
incontestabil suport moral tezelor genialului 
poet și ginditor.

Reflecțiile de mai sus. sugerate de locuri co
mune ale domeniului, iși pot găsi numeroase 
conexiuni și convergențe in domeniul culturii. 
Despre o democrație a culturii nu se poate vorbi 
in absenta democratizării economice. Eforturile 
unor intelectuali patrioți : Vlahuță. Coșbuc, 
Spiru Haret. N. Iorga, S. Mehedinți, Ibrăileanu, 
ș.a. de a-ridica nivelul general de cultură al 
maselor, de a da „cărți pentru popor", ..cultură 
poporului", fără a fi neglijabile (nu se poate 
contesta pătrunderea la sate, a culturii, ca ur
mare a acțiunilor lui Spiru Haret) n-au putut 
atinge scopurile propuse pentru că bmul care 
n-are asigurate mijloacele elementare de exis
tență ; hrană, îmbrăcăminte, adăpost, ntT poate 
fi ciștigat pentru cauza culturii. Trimum 
vîvere... Democrația socialistă, asigurînd mijloa
cele de trai necesare, a izbutit infinit mai mult 
decit orice propagandă de convertire la religia 
valorilor culturii. Mai mult, asigurînd. prin 
școală, instrucția gratuită a oamenilor, socialis
mul a realizat adevărata revoluție a spiritului. 
Ne amintim, cei care am apucat măcar ceva din 
vechea școală, de handicapul taxelor școlare, ai 
procurării manualelor (in vechile licee comerțul 
cu manuale era o foarte rentabilă afacere) etc. 
Nu e de mirare, de aceea, că astăzi. .în duda 
tirajelor, aproape neverosimile (uneori peste
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Atif de Aurel Ștefan Aleiandru

Cîți n-au rămas anonimi? Citi țărani .de o in
teligență superioară nu au rămas analfabeți ? 
Am scris, in urmă cu cităva vreme, despre un 
consătean de-al meu. analfabet mort acum 
vreo 40 de ani, care, am certitudinea, avea 
geniu tehnic, care ar fi putut deveni un mare 
inventator sau constructor, dar care nu știa să 
semneze. O mare parte din cultura noastră tre
cută trebuie considerată nu limită a valorilor 
latente, neîmplinite din cauza vitregiilor desti
nului. Odată înlăturată, din contemporaneitatea 
românească, a unei asemenea stări tragice, nu 
ne rămîne decît grija, incomparabil infimă in 
raport cu trecutul, de a selecta valorile auten
tice și a le crea condițiile cele mai propice de 
dezvoltare. Și in aceeași măsură de a înlătura 
impostura, de regulă gălăgioasă de a descuraja 
mediocritățile, ca să folosim formula atîtT *de 
penetrantă a Iul Maiorescu. Misiune, evident 
dificilă, in nici un caz insă insurmontabilă. So
cietatea socialistă însăși, reglîndu-se pe sine, 
va regla si această problemă.

Mai rămîne de abordat problema, fără îndo
ială delicată, a valorii sufragiului in cultură. 
Sin tem înclinați sa credem că problema cererii 
și a ofertei poate fi un punct de pornire. Nu 
totdeauna însă. O carte suprasolicitată nu e,

Pompiliu Mareea
Continuare în pag. a 7-a

Ales 
între aleși

Urmare din pag. 1

stirnindu-1 simțim intui inatacabil al propriei 
valori în contextul social-istoric : nimeni nu 
trăiește singur, nimeni nu stă pe loc, mișcarea 
constituie — interior șl exterior — o strictă lege 
a firii. Veșnica sete de a sparge tiparele zilei 
în -curs, incluzînd. in fiecare gest de muncă, de 
creație. în fiecare gind, ziua de mîine și de mai 
departe, iți readuce In minte versurile lui Labiș 
care-i cere Timpului actual „să cheme-n vibrări 
repetate / Lumea la fapte și luciditate".

Peste puțină vreme se vor împlini 15 ani de 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu se află in 
fruntea partidului, moment vital pentru destinul 
fiecăruia dintre noi și al României. Printre ma
terialele celui de-al IX-lea Congres se păstrează 
și imaginea care-I înfățișează pe tovarășul 
Nicolae Ceauțescu prezentind raportul, precum 
și cea solemnă, impresionantă, a alegerii sale în 
înalta calitate de secretar general al partidului. 
La fel găsim și privim cu reală emoție fotografia 
din primăvara lui 1974, cind, dîndu-se glas voin
ței poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este ales, cu unanimitate de voturi. Președinte 

. al Republicii Socialiste România : cu eșarfă tri
coloră și stema Republicii, cu hotărîre In pri
viri. avînd în față Constituția, președintele țării 
depune jurămîntul solemn :

— Jur să slujesc cu credință patria, să acționez 
cu fermitate pentru apărarea independentei, 
suveranității și integrității țării, pentru bunăsta
rea și fericirea întregului popor, pentru edifi
carea socialismului ți comunismului in Repu
blica Socialistă România l

Un jurămînt pe deplin respectat 1
Momentul istoric din urmă cu un deceniu ?i 

lumâtate, cind prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In fruntea partidului a imprimat o 
orientare novatoare activității de partid, dar si 
tuturor resurseJor națiunii, iși are rădăcinile tot 
in Timp, in dăruirea, cutezanța și patosul revo
luționar al celui plecat devreme din S comice știi 
natali, pe asprul drum al cunoașterii și Împlini
rilor, al luptei militante. De-atunci s-a și scurs 
o jumătate de secol de neodihnă și jertfă de 
sine. Făcind un salt în Timp, peste acești cinci
zeci de ani trecuti. să revedem felul în care 
astăzi președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, fiul dirz și mîndru al Scorniceștilor, 
îmbrățișează, atunci cind îi iese in întîmpinare, 
im băiat de aceeași virata cu cel plecat, mult 
prea devreme, de-acasă : e atîta intensitate, tan
drețe «î bunătate in felul in care copilul de 
astăzi este strins Ia piept de un vestit bărbat 
de stat care n-a cunoscut copilăria, incit este 
literalmente imposibil să nu rememorezi, fie și 
suednt, itinerariul acestei vieți excepționale, 
exemplu major pentru tineretul actual al Româ
niei socialiste.

L» doar patru rile după ca împlinește 15 ani, 
în Europa iși face apariția o gravă primejdie ' 
pentru libertatea popoarelor : hltleriștii pun 
mina pe putere in Germania. Se păstrează șî fo
tografia de-atunci â tînărului Nicolae Ceaușescu: 
frunte înaltă, privire pătrunzătoare, concentrată, 
bărbie voluntară. La 15 ani, el se numără printre 
activiștii de bază ai organizației de tineret, pre
zent. chiar în anul 1933, la lucrările Comitetului 
Național Antifascist, in calitate de reprezentant al 
tineretului democrat din București ; este ales 
membru al acestui comitet care, atunci cind pe
ricolul nazist abia iși arată colții, mobilizează po
porul român împotriva fascismului : in același an 
crucial, printre acuzațiile ce i Ie aduce Parchetul 
Tribunalului Ilfov : „incitare la grevă", „răspân
dire de afișe". La Craiova, cind începe procesul 
ceferiștilor șî petroliștilor, intr-un grup de patru 
tineri revoluționari, arestați în fața sălii de jude
cată. ae află și neînfricatul adolescent care vrea 
să prezinte instanței 22 de liste* de subscripție și 
numeroase scrisori de protest, semnate de munci
tori, de cetățeni : este Nicolae Cenușescu. In ace
eași învolburata perioadă, în fișa politiei, sub ace
lași nume atit de drag nouă astăzi, sînt consem
nate un șir întreg de arestări si acuzații : „La 
23 noiembrie 1933. arestat pentru dezordine de 
stradă, cu ocazia grevei...1' ; „răspindire de mani
feste revoluționare" ; „acțiuni contra regimului" ; 
..agitator comunist periculos..." Periculosul agita
tor are 16 ani. iar numele său apare, din ce în ce 
mai frecvent. în notele informative ale celor puși 
să-1 urmărească. Astfel, in toamna lui 1934 „a 
avut loc ședința Comitetului tineretului anti
fascist din Sectorul IV Verde, în strada Clmpi- 
neanu nr. 7, cu participarea numiților..." — din 
nou citat Nicolae Ceaușescu printre cei care vor- 

J>esc și cer începerea unei acțiuni și mai pro
nunțate contra fascismului și războiului, prin În
truniri si demonstrații in fata întreprinderilor 
unde masa muncitorilor este mar compactă. La 
16 ani. maltratat la prefectură ; in cele din urmă, 
i se interzice să locuiască in București și este 
trimis spre Scornicești, cu cătușe la mîini, din 
post in post, insotît de jandarmi. Aproape zece 
zile durează drumul chinuitor, pentru ca atunci 
cind jandarmul îl încredințează tatălui, după 
plecarea însoțitorului, tinărul de 10 ani să ros
tească :

— N-o să încetăm lupta. Stntem multi ca boa
bele de griu. Uniți e cu neputință sd nu în
vingem...

Timpul ne ritmează, realmente, existenta, la 
fel cum il ritmăm și noi.

La un deceniu după ce s-au rostit aceste pro
fetice cuvinte, — și după ce au îndurat nenu
mărate suferințe, si mari jertfe de singe au fost 
făcute de luptătorii comuniști care combăteau 
fascismul, burghezia, cu riscul propriei vieți, 
pentru a dobindi libertatea națională și socială 
a poporului român — România pășește pe un 
drum nou. Printre luptătorii de frunte ai epopeeL 
de instaurare a democrației populare, apoi de 
construcție socialistă, se găsește — în primele 
rinduri — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Treptele Timpului pot fi treptele propriei 
noastre ascensiuni spre bunăstare, dreptate, cin
ste, omenie, independență, pace. Un arc de Timp 
nou îmbracă bolta. Congresele partidului — al 
IX-lea, al X*'*' al Xl-lea, al Xfl-lea — sînt 
tot atitea momente nodale în existenta fiecăruia 
și a tuturor. Cind. foarte curînd, împlinindu-se 
un deceniu și jumătate de la alegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului, 
vom privi șl noi, înapoi in Timp, așa cum, 
cindva. băiatul de 11 ani, din Scornicești. șj-a 
privit — cu dragoste și adincă emoție — casa 
părintească, vom înțelege și mai profund ce 
salt uriaș am trăit și am slujit cu întreaga ființă, 
cu puterea noastră creatoare. Ațintindu-ne pri
virea t în viitorul minunat pe care noua legis
latură’ îl inaugurează^ ne vom angaja gata de 
efort și dăruire pentru că avem un eminent 
model de energie inepuizabilă, de patriotism 
înflăcărat, de abnegație pentru cauza socialismu
lui și comunismu'ui ! secretarul general al par
tidului, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul NICOLAE CEAUSESCU.

Ales printre aleși — la 9 martie — credincios 
principiilor care i-au călăuzit pașii de-a lungul 
a aproape o jumătate de secol de abordare 
creatoare a teoriei revoluționare în strictă con
cordanță cu realitățile istorice, naționale, legind 
indisolubil teoria cu practica operei de construc
ție socialistă, un om pentru oameni vestit pe 
toate meridianele globului pămîntesc pentru 
marele și neasemuitul său suflet, pentru remar
cabila Inteligență și consecvență puse în slujba 
binelui omenirii și a propriului popor, iată cui 
îi acordăm votul inimii și conștiinței noastre : 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
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DRAGOȘ VICOL
Poem-manifest
Am scris manifestul acesta cu gtăd-nl 

nesfirarta d* fteri 
fi curcubeie-nflorind șesului zarea și munților 

crestate. 
Votați bucuria trezirii cu dodriide dm suHat, 

in zori, 
sprt a-i deschide spre soare Patriei 

toate ferestrtte I

Am scris man destul aceste ca beton, 
ca poduri, ca orgmt 

fi cm d numiri la numelui nostru p« mânie luări, 
o*bcstr«te. 

Votați pentru orașele care se eâd străfascmd 
pe-ntinsurile veni ale sept or calma.

Mara Nicoară

naturală

d al autoturis-

risipit la izvoa- 
și păduri, izolat

Sunet de albă liaiii

te n * te

'X te

VIOREL COZMA
Votul inimii noastre

VASILE VLAD
Timp

Ne-nălțâm în piscul cutezării 
Alte culmi cu «i să le suiau 
Cu tărie din tăria țării 
Și credință-n noi câ izbi nd im.

Votul nostni-i vot de bucurie 
Dat din inimi cu adine temei
Și depus in ume mărturie, 
Țării treaptă spre-n flori rea eu

în 
Dig-

Ba1e*aprmsâ inima senina 
Intr-un vers înalt rodit in cînt. 
Căci uremd spre anii de Iar 
Gospodarii - candidați ne smL

Noi purtăm cea an de orei 
Setea neinfrintă de vecii. 
Darul nostru însutit de vrere 
Ca să implinească temei.L

Sinlem mai uniți ca niciodată, 
Și deplin stâpini pe viitor. 
Țara ne e azi străluminată 
Și partidul, braț biruitor.

cu gmdun wwiiiiiMte p ca

frumos să-și cuprindă ■ bras ev

LAURENTIU CARSTEAN

sunet de albă e
respira pm erbon a n 
primăvara
fereastră de ginduri 
deschisă spre soare 
e inima mea 
unită cu țara 

eiel unde anwi 
Riă-incan joa ră 
aici unda ziua « 
mă dor - 
că sint aia MtJe 
cimpi* d« aer 

fi ea sâ
a, mtrgt

st te-u &

era. te

Este un timp al dragostei supreme 
Cuvintul cind rămine nerostit 
Cind brazi fi holde se ridică-n steme 
Și freamătă coloane de granit
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Simțim atunci țarina cum tresaltă - 
E veche rădăcina sub goruni - 
Carpațli ne adună laolaltă
Și buciume răsună peste lumi.

E timpul cind rostim cuvintul țară 
Gîndindu-ne la eite-au fost ți sint 
Pentru ca astăzi pentru-ntiia oară 
In cintec să slăvim străbun pâmînt

Răsun-un fluier, se prâvale-o roată, 
Cade Mihai la Turda, ard făclii 
Pe a lui Doja frunte-ncendiatâ - 
Pleacă-n război deodată tați și fii.

Este un 
Este un 
Este un 
Este un

timp — copilu-i spune mamă, 
timp — un timp al tuturor.
timp - un timp care ne cheamă, 
timp — e timpul viitor.

Im agi ni 
în viteză

ta ter

M

m venit ta orașul acesta dnd aveam 
dteva hnri. am venit ca părinții met 
foarte tineri pe atunci, țărani Însetați 
de carte. hotărî ți sâ-» facă o viață 

frumoasă. botâriți să muncească, să Învețe, să 
fie fericiți in orașul Tîrgu-Mure*.

Toată averea lor a Încăput intr-o căruță, si 
ca să poată mlnca. ta primele zile, au Împrumu
tat o lingură de Ia vectai-

Am crescut, și am Început să iubesc cu pa
timă orașul, străzile din piatră, clădirile vechi 
Si Înalte cu fațadele acoperite de Inscripții la
tinești, de basoreliefuri : flori, măști. Ies im
periali. Eu. la vlrsta aceea, cind ai sufletul flâ- 
mlnd de basme, priveam orașul și Încercam să-i 
reconstitui legendele, mi se părea că străzile 
sint din cristal șl sub ele stau sutele de ani tre- 
cuți, trăsurile vechi, fructele, ceasornicele, căr
țile rare, florile albe, așa cum sub temelia cate
dralei din centrul orașului se mai află urmele 
Cntinil cîntătoare a lui Bodor. "Mise părea, seara, 
că peste orașul de piatră se mai aud ca o pă
rere sunetele fînfînii minunate, și turme de 
inorogi albi treceau prin fața ochilor mei umiliți.

Am Învățat apoi la liceul Papiu Ilarian, am 
crescut, In jurul meu începuse să crească și ora
șul. Vechiul tîrg, in care toți oamenii se cunoș
teau intre ei și in centru se tinea piața zilnică, 
era plin de țărani care vindeau zarzavaturi și 
găini, vechiul tirg, atît de solemn șl liniștit s-a 
schimbat cu totul. A întinerit. S-au construit 
întreprinderi mari, s-a construit Combinatul

wm- locui
_Aaomaxes~. oralul avea nevoie de forță 
muncă pentru industria locală, oameni din ce 
ta ca mai mulți au Început sâ vină din satele 
județului, orașul a Început sâ se extindă.

Au apărui cartiere nou ca blocuri albe, lumi
noase U curate, ca nxțte vile Înconjurate de 
xerteatâ. aa apărut noi licee, noi instituții pu- 
bLze. *-• construit și ae construiește enorm.

Am ponorul despre mine deoarece eu am 
li ului odată eu orașul, ca oamenii lui, am 
mrâjj* de la acești oameni &ă fiu puternică, 

tri. *1 muncesc zilnic pentru a-mi face da-

tavătet. privind cunoscând sufletul 
atenr 4 recta ;uĂin și nouhii ora*. sâ iubesc tot 
ce e riiam tot ce aste adevărat.

Odxu cu ace*ti oameni m-am tatilnJt cu mu
cos mergind la concertele filarmoni-
cta_ am -viul sâ iubesc teatrul, sâ iubesc pic- 
tim prmnd expozițiile și muzeele, am învățat 
c-.Li hnite este ta cuvinte, citind cărțile din 
bciâirreeije wchi *i noi ale orașului.

Acești oameni din Tirgu-Mureș, care au cons- 
tm-t noul ora*, de ci leva ori mai mare decît 
eel au e grijă continuă de frumusețea și
curâțeuia hn_ Străzile trec printre parcuri cu 
f^Ti. pteterue din jurul oralului sint curate, păs
trate ai atenție.

Eu ered câ orașul acesta este deosebit de fru- 
moa. Dar ternartat de frumos este satul sau ora
șul pe care fiecare U are în suflet. Frumoasă 
j: pe rea — sufletul nostru este patria noastră 
rmaDCtecâ-

Singeru, un sat 
in mărime

« enrtad. un prieten to no graf mi-a fă
cut cadou. insoțindu-și gestul cu o per- 
:~ciibtlă sclipire de ironie, pergamen
te împăturit al unei hărți reprezen

tând. la o scară cu multe zerouri in coadă, co- 
i in care ne-am născut am îndoi
in aceeași vreme. Gustind ironia nu toc- 
graumâ a consăteanului meu care mi-a 

reamintit, ttngă un zat de cafea bucureșteană. de 
sir?- am prins cu boldul in perete lucrarea 

care-mi petrec 
doresc sâ fie și

pictocrafirk deasupra mesei la 
cele mai multe ceasuri (cit imi 
mji mulîe *) din viață.

N-am hămm că satul nostru. 
r«e Cnem-aZm Sărat, intre ripi . ______
a- I.-- netecmale de bătaie ale' vinturilor 
cmluatoare. pipăit cu pasul desculț al copilă
rie ia (fcmerwumle sale reale, neredus, in ima- 
gmaue. La aorâ. poate fi subiect cartografic, in- 
tenesmd La modul compas, echer si legendă ex- 
DiMMUvâ m fcmboluri. După o linie cu puncte, 

adică. citesc așezările megieșe : 
Salaa. Cislău. Laooș. Jugureni. Câ- 

Xalara Uaxul acesta a suit oe un deal 
ane ier mda s-a dat o bătălie cruntă 

ca tazan: scit, ta vale, unde este Smgeru acum, 
s-* amarat ta ralun rocia dovadă a măcelului și. 
oe a_;-_ znme-Le celor două așezări). Podgoria. 

Le știu pe toate, nu cu mult mai 
rk>ar~^e dec: Stageru. aceleași dealuri convul- 
s?tE^e. rirwhrri de pruni striviți intre coperțile 
^«r-jniur case mici invelite cu ripi care duceau, 

pkrJe mai lungi, peisajul cu temelii cu tot 
ii ni*. Drumurile la sonde și la minele de căr- 
bte: erau singurele care asigurau, ombilical, nu- 
xnUa văii.

La S.-.aeru. amari cu cinci mii de suflete 
acum, irxmind administrativ risipa mal multor 
- / s-au petrecut in ultimii ani lucruri tare — 

i^ă — ii dau dreptul la hartă proprie, bogată in 
culori ii cer cule țe. sislematizind și retușind de 
ii reliefa] de pereți si acoperise, pină la cel al 
x -ad—iu si aspira ti eL Trei sferturi din casele 
s -codărilor sint noi. fereastra mică, astupată 
n a palmă, a fost înlocuită de fațadele mari 
care absorb cu nesaț lumina, gardurile noi au 
tras la linie ulucile sinuoase și căzute pe o rină. 
Podm porților mari a fost cimentuită nu pen
tru netezirea drumului* câruteL 

mu.ui care-a produs schimbarea grajdului 
garaj. O întrecere orgolios moromețiană. 
men tată cu a ic-uri prahovene, reconsideră valo
rile civilizației, puni nd ta locul copaiL baia cu 
cais si cadă, iar ta locul puțului cu scrweu. bu
tonul electric care suge ana din pămint trimi- 
tind-o in robinet. Cămin nou cit o casă de cul
tură orășenească. dispensar nou. localuri de 
scoală așișderea. Asfaltul leagă oomuna de Plo
iești și Cislău. stagereanul asezindu-se comod 
■- rată, cu geamantanul deous in portbagaj de 
la soarta casei, după ce. pină acum dtiva ani. 
șchiopau cu bagajul in spaie. cale de I km pină 
la A dos toi ache unde venea, la cind dimineața 
o rată hodorogită in care încăpeai fără nasturi, 
călătorind intr-un călcii. Electrificarea tării și-a 
pus punct aici și-n alte vi te va sate la fel de 
izolate. Toate au venit la urmă de tot. ta ultimii 
vreo zece-cincisprezece ani de aceea au fost sa
lutate cu o căldură care a avut timp să dospeas
că îndelung/

La o șezătoare scriitoricească ținută nu de 
mult în localul școlii de centru (cu filială de 
liceu), primarul Victor Țuică, tinăr din sat. de 
meserie învățător, părindu-i-se că prezentarea 
comunei pe care-o făcea oaspeților n-are. in 
acea sală, materialul didactic pe măsură, i-a in
vitat afară, pe un dimb de deal. Si astfel, cu 
probele așezării in mărime naturală, pictată in 
cerneala ultimei ninsori, lecția a prins emoțio
nant. Clteva cătune vor fi date jos de pe ripi 
Îndesind centrul, ușurind astfel pătrunderea 
unitară a lucrărilor obștești de anvengură. Dea
lurile cu chelie vor fi reinsămlntate furajer, iar 
Zariștea — o pantă cu mii de riduri geologice — 
va deveni printr-o investiție de citeva milioane 
pășune cu iarbă model. în lunca lui. nu tocmai 
impunătoare, printr-o conductă de irigație. Cri- 
covul alimentează ferma de legume a ceaneului 
care asigură necesarul de zarzavat al zonei, ba 
și ceva pe deasupra ceea ce — pentru specialiștii 
pedoclimatici — constituie un paradox și o im
posibilitate.

închei lectura satului, muțind ochii din nou 
pe papirusul cu linii șl pătratele. în mijloc de 
tot. un punct sîngeriu își are dezlegare in sub
sidiar : monumentul ridicat in cinstea țăranilor 
jertfiți In 1907. Alături, un X discret se vrea 
cartograma muzeului care adună Istoria satului. 
Sint două ferestre mici prin care ne uităm in 
trecutul acestei comune, tocmai pentru a înțe
lege mai bine cătarea însetată spre Înalt.

Lucian Avramescu

Aerul
steaua, locul

zodiei, febra

memoriei ce-

Cuvintul sete
cuvîntul plai

Claus Stephani

oția unui bun prieten a născut o fe
tiță, Carmen-Graziella. la Cluj-Napo- 
ca. Nimic deosebit, atîtea fete vin pe 
lume in Ardeal. Și totuși, discutind 

cu zăpăcitul, uimitul, derutatul, fericitul tată,
toate acestea din cauza unei clipe tn care fiica 
sa a inspirat adine aerul Transilvaniei fi a scos 
primul strigăt — afirmație a personalității sale
— ne-am dat seama că în vreme ii va crește
o datorie de neșters — aceea ca măcar o dată, 
o singură dată să o readucă pe EA in orașul 
al cărui aer l-a inspirat la începutul vieții sale. 
Nu va fi "ușor, părinții fetei numită Carmen- 
Graziella trăind in mod obișnuit peste Ocean, 
la Caracas. Prietenul meu a consimțit la aceastăi 
sfintă îndatorire: da, o va aduce să vadă cum 
arată orașul in care s-a născut, să respire aerul 
Transilvaniei, să observe că lumea in care a a- 
părut, „jur-imprejurulu primei sale clipe de 
viață, era o lume românească. Simplă și tulbu
rătoare îndatorire ce revine fiecărui om prin 
datul sorții sale. Locul nașterii, mai greu sau 
mai ușor, poate fi găsit. Lumina __
clipei, momentul uman al intrării fale in Uma
nitate rămin învăluite în misterul 
lorlalți, celor care au fost martori, misterul adu
cerii aminte a părinților și a tot ce te-a vegheat 
în tăcere — ziduri, stele, arbori, pietre, aparent 
fără interes și sensibilitate dar care asemeni 
nouă, celor înzestrați cu suferință, se erodează, 
se coșcovesc, îmbătrinesc, se acoperă cu riduri 
și Crăpături numai pentru a ne însoți, pentru a 
nu ne lăsa singuri.

Cit mă privește, locul nașterii îl consider un 
privilegiu. Drumurile mele nu s-au întîlnit pină 
acum cu altcineva Care să se fi născut în acel 
oraș. Asta pentru că anul nașterii a fost cum
plit în Moldova — 1946 — și pentru că~ orașul 
era ciudat în felul său de a fi — impărțit in 
două categorii distincte — muncitori și comer- 
cianți, unii au rămas, alții au plecat de tot și 
pentru că l-am părăsit înainte de a conștientiza 
împrejurările, înainte de-a afla și ține minte că 
mai sint și alți copii pe lumea mea. De aceea o 
să aștern citeva rînduri despre Buhuși pornind 
de la ceea ce mi s-a spus și de la ceea ce imi 
ichîpui, in „marginea datelor reale". Cer.t este 
că fabrica exista in acea vreme. Este cert de
oarece exista și cu multă vreme înainte, fiind 
in fapt cea mai veche fabrică de postav româ
nesc, o firmă cu tradiție, cu tradiție industrială 
șt proletară. După cite am aflat prima mea că
măruță avea lut pe jos și era dată — ori luată
— „in chirie". Ceea ce mă aștepta, la momen
tul potrivit, desigur, era un șir de bureți uscați, 
o adevărată comoară comestibilă in acel an, co
moară ce a dispărut ca toate tezaurele înainta 
de a fi in stare să mă bucur de ea. La fel s-a 
intimplat și cu un chiup plin cu făină de păpu
șoi, valută forte in cumplita iarnă '46—’47. N-au 
fost să fie 1 O masă — care există și azi, stă 
mărturia că viața mea și a cetor din preajmă 
depindea intr-o măsură umilitoare de simpla ei 
geografie — netedă ca o stepă, pe care sufla un 
rint aducător de disperare ori avind ceva pe 
dinsa (merită aăest respect !), fie doar și spe
ranță.

Dar orașul ? Mic, foarte mic — însă oraș. Oraș 
sau mai bine spus — tirg. Și astăzi se mai țin 
bilciurile de vară, tirgul e tirg, cu „roata", cu 
„bărcile*, cu „femeia cu barbă" și „zidul mor
ții* etc., etc. Atunci viața, nu munca, drumul, 
somnul, munca, drumul, ci ceea ce se înțelegea 
pnn viața tirgului se desfășura — nu, nu se des
fășura, se strecura — se strecura deci pe sub 
obloanele zecilor de dughene și circiumi in care 
se găsea intregdl inventdr al provinciei, de la 
gaz, luminări, fitile, zahăr, candel, baticuri, pin- 
ză americană, stambă pină la secărică, rachiu, 
ghiudem, bere. Naționale, chiar ți rum. Aici era 
o forfotă, o foiala tăcută pină cind se dădeau le
furile. Urmau zilele paradiziace și apoi iarăși o 
activitate aproape neobservată insă nu mai pu
țin lucrativă. Se dădea pe datorie și se incheiau 
afaceri cu griul, păpușoiul, cinepa, inul, sfecla, 
barabulele din întreaga vale a Bistriței, din văile, 
dealurile, rîpile și pădurile unui sfert de Mol
dovă. Pe lingă spiritul comercial plutea ironic, 
înțelept, mult mai vestit și mai plin de duh 
celălalt spirit, acela al imaginarului și imagina
tului rabin din Buhuși. Tirgul — ei da, orașul, 
cocoțat pe o spinare de deal, avind in jur cele
lalte sașe dealuri, goale, insă gata să se constituie 
într-o unitate de urbe, privea cu încredere, spe
ranță, tensiune la Fabrica din vale. De acolo 
trebuia să vină schimbarea. De acolo a și venit. 
In 1944 în această Fabrică activa a organizație 
ilegală a U.T.C. Nu aduc argumente din istoria 
scrisă* nici nu știu dacă sint ci doar mărturiile 
celor ce lucrau și activau atunci în Fabrică. In 
1945 tinerii muncitori de la Fabrică se găseau 
pe front, voluntari, in Cehoslovacia. Din amin
tiri de familie știu cite ceva despre unul dintre 
aceștia, cercetașul Ion Purcaru, erou al războiu
lui antihitlerist, ucis in chinuri, desfigurat, incit 
abia după ani i s-a putut stabili identitatea. Fi- 

rut cercetărilor a pornit de la fotografia tatălui 
meu pe care Purcaru o avea la sine in clipa 
morții sale cumplite. Speranța, viața adevărată 
pentru orașul de pe colină a venit intr-adevăr 
de acolo, din atelierele .pline de scame de hu
ruit asurzitor, de oameni, femei, mai ales fe
mei, bărbați, tineri, mai ales tineri, virstnici care 
au trudit și trudesc din greu. Asta pentru că nu
mai din muncă, din sudoare se poate isca încre
derea, se poate dura speranța, se poate zămisli 
ziua ce urmează. Nu o zi oarecare, o zi ce vine 
oricum, ci anume o zi pe potriva libertății omu
lui.

îmi repet din cind in cind, ar trebui să merg 
să văd cum mai arată locul in care m-am năs
cut. Să văd Fabrica ? Nu mai arată ca la 1 no* 
iembrie 1946. Să văd tirgul, casele, oamenii, zi
durile, copacii ? Nici ei nu mai sint ca in acea 
toamnă. Atunci, de ce să merg?

Neapărat trebuie să merg la Buhuși, acolo, 
sint sigur, voi afla de ce trebuie ! Prietenul meu 
din Caracas crede încă de pe acum că fiica sa 
Carmen-Graziella nu va putea fi împăcată cu lu
mea de nu va veni măcar o singură dată să re
vadă, să respire, să reasculte bătaia de inimă a 
Transilvaniei la Cluj.

Trebuie: O să-și dea seama — atunci — de ca 
trebuie ?

Aerul, steaua, locul.

Eugen Uricaru

fiecare purtăm in noi clteva cuvinte 
magice, ca o taină. Ele prind viată în 
acele clipe de adîncă liniște, seara tlr- 
ziu, cind ne aflăm dincolo de cortina 

unei zile tulburătoare ; atunci, înșlrîndu-le ca o 
punte, cuvintele mă duc acolo, unde „sint41 sau, 
mai bine zis, unde ,,am fost**, de unde am pășit 
pe un drum lung cu sunete în ureche (ce erau 
clopotele acelor locuri, prin care am trecut sau 
poate claxoanele acelor camioane, care mă du
ceau înspre sud, în ceața unor dimineți timide de 
toamnă), dindu-mi foc la vise (mă gîndeam că, 
poate, bolțile zilelor mari ce vor veni nu pot fi 
luminate numai cu becuri de neon, iar fără acea 
căldură, pe care o simți intr-o strângere de mină, 
nu mai Îndrăznești, un timp, să scoți mîinile din 
buzunare).

Spuneam, deci — și de acolo am pornit — că 
acele cuvinte sacre apar ci tec dată în ceața gln- 
dirii, in spațiul ce desparte ziua de somn : cu
vîntul sete și cuvintul plai, cuvintul iubire și 
cuvintul durere (și in sufletul meu știu — totuși 
nu mi-e rușine — că toate acestea sint atît de 
ciudate dar și naive).

Dar intii a fost să fie acea dulce primăvară, 
cind simțeam cum cresc și eu din adincul pă- 
mintului lingă cimpia Țării de nord, a Bucovi
nei sfințite de regi și haiduci, unde rîurile adu
ceau la vale cintec al munților Obcinei.

S-au dus acele zile, e evident, și răscolind ce
nușa în vetre văd că și focul s-a stins, dar 
sufletul, totuși, mi-a rămas parcă incendiat de 
vorbele mame, spuse ta șoaptă, seara, să nu ne 
audă vreun brad Înfipt ta liniștea de afară, care, 
prinzind viață, deodată, să vină bătind la ușa 
casei noastre.

S-au dus acele vremuri, a adormit pădurea 
din Valea Moldovei, hrazii înfipți cu vîrfurile-n 
soare și norii cei mari, cu forme ciudate de 
chipuri, a rămas — să zic așa — un chin frumos, 
un nod in git, ceva ce incintă printr-o durere 
lină, o amprentă pe suflet (e greu să definești 
ceva ce nu suportă definiții) — știu eu cum să 
mai «pun... Au rămas acele citeva vorbe dulci, 
pe care ea le Înțeleg și le știu și azi, ca altădată, 
iar altul poate nu le va afla niciodată (fiindcă 
el, probabil, le știe pe ale lui). I

Uneori simt nevoia să plec pe puntea gîndului 
și a vorbei in ceea ce numim noi copilărie, un 
rai pierdut dar regăsit mereu, și cuvintul plai 
(și aici mă opresc) imi spune, iar că au fost 
odată (ca niciodată) codrii mari populați de 
haiduci, de cai sălbatici și. păsări, iar cînd au 
fost ingenunchiați brazii, am închis poarta și am 
plecat In lumea cea nouă : nici nu știam atunci, 
că duc cu mine povara unor cuvinte și ginduri, 
ce mă dor ta piept, uneori, iar asta eu n-o ascund.

l *



Să fie un semn

f
iind legat. prin nașterea mea si i ce
lor din care mă trag, de mal multe 
părți ale țării românești, e firesc ** 
mă uit cu atenție insDre ele mereu, să 

revin acok). căutind urmele mele, urmele alor 
mei. $i neintiinind niciodată decit urmele tot 
mai accentuate, tot mai adinei, ale noului. Pa
șii aceștia întipăriți ..sus. In cetate la Suceava" 
cum spunea Eminescu. pașii aceștia ce trec spre 
munte prin fața Meșterului Manole și a zidirii 
sale de la Curtea de Argeș. Pașii aceștia sini. 
In fond, pașii noilor generații care se urmează 
unele pe altele în ritm din ce în ce mai rapid, 
amețitoare vite2ă ; prima viteză cosmică : viteza 
omului, a generațiilor de oameni care se suc
ced pe Pămînt.

Acolo, sus. In Bucovina, zidiri noi șl albe se 
adaugă vechilor ziduri, vechilor fresce, zidiri 
din care se aud© alt zvon decît cel pe care-1 
ghicești In unghiurile vechilor construcții. Oa
meni îmbrâcati în uniformele muncii zilnice in
tră și ies, vin și pleacă în și din aceste noi pe
rimetre ale secolului nostru, ale zilelor noastre. 
Un astfel de om mi-a adus intr-o zi., mai de
mult, cu ani in urmă, vestea că muntele de la 
Roșia Montană, cunoscut suh numele de ..Ce
tatea romană" sau dacică și care era In fond un 
fagure alcătuit din galerii dacice si romane 
pentru extragerea aurului, va fi ras de oe fa*> 
pâmintului. pentru a se scoate și restul meta
lului rămas după daci și romani. Nu știu cit 
aur șl cite metale prețioase s-au găsit In el. In 
străfundurile acelor stînci. -Știu numai că dar* 
ar fi rămas în picioare, cu galeriile'vizibile in 
peretilțlui, una dintre ele străpungîndu-1 dintr-o 
parte în alta, la mare înălțime, ochean de piatră 
către bolta cerului, ar fi arătat lumii un aur 
mult mai prețios, mărturia lui desnre noi. des
pre strămoșii noștri de demult. Mai exista. In 
Spania, O singură dovadă asupra felului in care 
romanii practicau mineritul. Mai există. In Spa
nia, ațele urme. Deși nici unul dintre strimoll! 
mei cunoscuți nu are nici o legătură cu Roda 
Montană, m-affl simțit din prima cHdS dnd am 
văzut muntele acela fantastic, plin de «aicrîile 
nu prea a di nd săpate de romani ir ctacL fiul 
acestui loc de piatră unde tmlsa pentru mc*, 
încă, marea inimă pe care ne toi străduim ii ■ 
descoperim, să o circumscriem. Mi-am 
de povestea „cetății romane" de ta Roeta Moe; 
tană cind. mult mai tlrriu. feri-Atalx*rerL ua aîî 
om Îmbrăcat in uniforma muncii nti-e adm 
vestea că, dincolo, in nord, la Vort»et_ • boc*- 
țle a noastră mult mai mare derfi aurul ftu 
creștere, zice, pe piețele capftahlhlD. fruex. 
se umezește, se transforma ta chiciură r 
negai. se macină si dispar?. Din p*c*tt toc* an 
9-au produs. în S.U.A. $i Japonia, atoDour* ■■-= 
calculatoare electronice, atomice cri eu hidro
gen (sic î) in stare să calculeze md cu «Ei nud 
largă aproximație, valoarea cricfiBii ce se 
la Voroneț.’ Viteza vietu noastre să an ne facă 
să uităm cine sin tem si care stat ralonie no—-- 
tre reale, chiar cele din alte UmpurL lăsate ocnă. 
Iată, dincolo. In celălalt colt al mea de Mine, 
uzine noi. hidrocentrale conviețuiesc armorrioa 
cu pecetea pusă pe-acele locuri de meșterul de 
demult, de Icarul român numit Manole. Oameni 
noi. veniti din toate părțile țării, protejează 
acum de uitare, de năruire, urma eroului, a 
constructorului, primul dar nu ultimul pe aceste 
meleaguri românești. Cu greu găsesc acolo ur
mele orașului mic. închis in sine, posac, al co
pilăriei mele, dar semnele majore, esențiale. a!e 
meșterului Manole sint intacte. Ba chiar, izvorul 
de apă limpede ivit in locul căderii meșterului 
ți secat in vremea copilăriei si adolescentei mele 
de cine știe cind. curge acum din nou peste 
drum de mănăstire. Să Ce o inttmplare î Sa fie 
un semn.

Nicolae Prelipceanu

Vrancea, 
intre legendă 

și realitate
______ ___ __ w o 
mamă. Feciorii ei au a’părat-o strașnic 
incit au intrat in istorie și istoria vine 
șt dăinuie cu ei fiindcă nu s-au clintit 

din munții și din podgoriile lor, oriunde au 
‘ venit dușmanii. Mărășești, Soveja, Mărăști, 

Oituz un fel de coloană vertebrală a istoriei. 
Vara trecută urcam spre Cabana Lepșuleț și am 
Văzut, de fapt am revăzut locurile acelor bătălii 
in care pieptul deschis al vitejilor noștri a in- 
spăimintat baioneta vrăjmașă. Oamenii trec pe 
lingă aceste mausolee ale vitejiei descope
ri n du-se.

rancea este blîndă și duioasă ca

In Vrancea sint locuri minunate și femei fru
moase și bărbați frumoși, nici nu s-ar putza 
altfel, iar oamenii aceștia adaugă prin gîndul și 
fapta lor, prin sufletul lor zburat pe aripi fru
moase noi dimensiuni vieții pe care o duc. In 
năzuința spre rod ei cântă simplitatea, adică 
esența, firescul și omenescul. , Așa au iscat 
Miorița, cintind-o dinspre tată către fiu, așa au 
căutat și caută ei absolutul, adică autenticitatea. 
Frumusețea Vrancei, de altfel frumusețea in sine 
(ca și bunătatea) este mioritică. Iar iarba, iarba 
nicăieri nu este mai verde ca în Vrancea. Poate 
doar în Bucovina și in Ardeal. Liniștea nicăieri 
nu este mai adincă pentru că eroul baladei stă 
în bună viețuire și neviețuire cu natura, cu 
semenii și cu sine.

Țara viilor și a munților nespuși de frumoși, 
plini de taine și, din nefericire, de neasțimpăr 
teluric se întinde de la apa Șiretului și pînă 
sus, spre creste, P£ unde se trece în Ardeal și 
unde buciumă tulnicele. Se poate porni pe mai 
multe căi din șoseaua cea mare ce străbate 
Moldova de ia un capăt la altul. Toate aceste 
drumuri trec prin sate cu oameni gospodari și 
harnici, puși pe fapte mari. Unul din ele por
nește din comuna Puffești, - comună așezată pe 
malul Șiretului și unde este o mare exploatare 
de piatră, urcă apoi prin Movilița, sat cu tradi
ție viticolă și case mari, arătoase, spre Panciu 
și Soveja, în sus.

Alt drum pleacă din Mărășești, tot spre Pandiuf, 
dar cel mai important pornește din Focșani, 
trece prin Odobești și de aici urcă șerpuitor 
și magnific pe mirifica vale a Putnei pînă din
colo de piscuri. Oamenii și casele lor, oamenii 
și satele lor aduc bucurie adincă sufletului și 
ochiului celui ce străbate pămintul Vrancei. 
Natura luminoasă și darnică se întîlnește ca în 
poveste cu o natură umană de un farmec ales. 
Aici, omul șl natura dau vieții un sens aparte, 
optimist, temeinic și poetic. Covoarele din case, 
casele și portul și limba și obiceiurile dau Vran
cei farmecul ei de legendă. Dar, pentru că am 
amintit de apa Șiretului, cea care, cîndva, ri
sipea sate și vitregea oamenii cind iși ieșea 
din albie, astăzi ea este cumințită și pusă a 
lucra în folosul acestora, adunată In lacurile 
hidrocentralelor ce se construiesc, ori trimisă 
spre cimpie pentru a aduce rod mănos. La 
Adjud, unde Moș Ion Roată din Cîmpuri s-a 
Intîlnlt cu Vodă-Cuza. orășel adunat Intre apa 
Trotușului și cea a Șiretului, se înalță unul 
dintre cele mai mari combinate de prelucrare a 
lemnului din Europa, ceea ce dă o oarecare 
bătaie de cap primarului Nacu. cu care am stat 
de vorbă, spunind că vine lume multă și apar 
probleme noi de tot felul. In Mărășești, oraș 
cu rezonantă istorică, se construiește, se produce, 
se toarnă asfalt și se plantează pomi. în acest
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AzL aflu că Frătăuții Vectu an liecm n căntin 
cultural și că oamenii ajung la pe a
șosea asfaltată. Am văzut, de ahfeL e fotografie 
făcută de cineva de la ziarul j^aâesema _Zm 
noi“, din Suceava : era o poză de duminică, fi- 
cută la o strinsură, (horă, adică). Nu no-a mir»! 
nici plăcuta priveliște a albekr haine lirăne«:i 
și nici aerul, parcă veșnic, al acelei petreceri, 
așa cum sensibilizase ea hirtia fotografică. C5 cu 
totul altceva. într-o margine, a parcare ta tcn'ă 
regula adăpostea ci te va zeci de biridete. Pre
zența acelor fragile vehicole pe două roti poale 
să nu spună mare lucru străinilor. Celor care 
cunosc insă un mai vechi obicei al locurilor si 
oamenilor, acela de a primi foarte greu orice fel 
de Influențe din afară, bune sau rele, nu le poate 
scăpa acest fapt important.

O șosea asfaltată, un liceu, o fermă zootehnică 
modernă și niște biciclete nu par. pentru noi. 
ca și pentru restul lumii, niște lucruri exrraor-

Desene de Sabin Ștefânuță

dinare. Ne-am obișnuit să le considerăm creș
teri firești. Și chiar așa sint. Dar acolo, la Fră- 
tăuții Vechi, într-un capăt al lumii noastre, apa
riția acestor lucruri a însemnat, de fiecare dată, 
un eveniment, o schimbare. Noile timpuri au 
scos oamenii dintr-o suficiență în care propria 
lor hărnicie l-a instalat. în această ordine de 
idei, nu apariția becului electric a adus lumina 
la Frătăuții Vechi, deși ne interesează și lumina 
propriu-zisă, ci ieșirea oamenilor din ritmul 
unor vechi obiceiuri și apropierea lor de felul 
de a fi al majorității.

într-un vechi dicționar, satul meu natal se 
afla așezat intre arhipelagul Franz Ioseph și 
necunoscutul oraș elvețian Freuenfeld. în reali
tate. era la margine^ lumii.

Astăzi, deși cîteva sute de kilometri mă des
peri de „locul nașterii mele**, Frătăuții Vechi 
se apropie tot mai mult prin știrile proaspete 
pe care le primesc despre el. Satul meu ne tri
mite știri * primește știri. Poate sînt eu senti
mental. dar acest fapt îmi spune că el a Intrat 
in ordinea nouă a lumii.

Mihai Tatulici

Fotograf-.* de Edmund Holer
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An* <j«cim tatr-un carrier ca«B. stmnaric. 
eu nle și ca2* familiale modecse. plantate m 
mijlocul gri <finî I or de rigoare dmîre Some j 51 
Cetățnia. c«r» din Tăietura Turcuhn da direct 
in pădurea Hoia. Practic, cartierul de o*moara 
nu «fi există. Deși Cecățuia nu s-a dinți! din 
loc. statuia ciobanului Donath mai stă fi ea in
tre pomii unei grădini, străzile ce au rămas 151 
mai poartă denumirile de altădată, dar ansam
blul. împre-sia generală mă pune pe girmun : 
ori eu am visat atunci cind am reușit «ă încalec 
prima dată o bicicletă, ori am redenh acuma, 
trednd pe lingă nesfirșitele șirun de Wocun.

Poate îmi reproșați că această nostalgie pre
coce n-are nici un temei, deoarece centrul is
torie al Clujului se pare că s-a păstrat intr-o 
perfectă stare de autenticitate. Observație justa 
Dar autenticitatea exagerată penditeaftă astăzi 
respirația normală a orașului. Inima hu a ajuns 
să nu mai poată funeționa normal din caioa 
arterelor suprasolicitate ce trec pnn ea in mod 
oblieatoriu și inevitabiL Să nu whLam. Ou 
constituie un important nod al traficului 
national și internaționaL Nu ne poate n tnai- 
ferent unde s¥ cum trec acele masmi. camioane, 
trailere. mastodonții de TIR sau cri cu inse, 
ția „Atenție ! Gabarit depășit £• “
in yiața cotidiană a orașului, a car® r*
min si înfruntă țilnic poluarea mediului cu no
roi. praf, gaze de eșapament și .

Ce nu poate suporta omul . — aud o -
rodată și cinică din mulțimea anonima. E drent. 
ca suportăm mult, poate prea muIL ca !h urma 
urmei totul denlnde de obișnuința »i de_ prațu1 
de tolerantă. Iată si un banc ,A la Oui pe Ș- 
ceasta temă. Un moldovean si un ardelean » 
urcă in accelerat, intră in comoartimentul m 
care iși au rezervate locurile. Prunul se așează 
pe scaun clasa I-a. dar se și ridica m acea cli
pă : „Ce oameni, dom’le, să puna cuie In. scaun 
să pericliteze integritatea călătorului etc. . Intre 
timp celălalt, ardeleanul examtneaza și el locul 
cuvenit, vede cuiele înfipte In pluș, dar se așea
ză pe ele suspinind : „Ei. dacă trebuie, tr - 
buie !...“ Desigur orice banc e ca oglinda st”™’ 
bă, dar tot oglindă rămine Așa și cu bancul 
de sus : dacă trebuie, trebuie — dar trebuie 

Oapoate sînt prea sensibil și subiectiv ca omul 
care pică dinafară, fără cunoștința de cauza In
tr-o încăpere neaerisita, in care ■ ■■
și vede pe cei dinăuntru ca sint voioși, tară gri 
iă nedindu-și seama că ar fi timpul sa ieșeni 
dă geamul, șl stai nehotărit m prag. «■‘‘"‘J 
intri sau să fugi... Sigur, daca mtn, poatei te 
obișnuiești cu atmosfera din cameră, și începi 
gă nu-1 mai dai hici-o atenție.

Știu că există nenumărate scuze și explicații, 
care se formulează aproape de la sine : că ora
șul a crescut enorm, că traficul așa, că §ant^ 
rele și noroiul sînt ca frații gemeni, că oamenii 
trebuie educați, că salubritatea are și ea pro
blemele ei... Și totuși, îmi apar m fața mea fi
guri de oambni, vîrstnici și mai tineri, tot clu
jeni. care încearcă să pună piedică acestei ofen
sive a poluării, „obiectivizate". Au pur și sim
plu ambiția curățeniei, a gospodarului conști-

r - j «■: ?* r—dac* Încercarea
• tor to BtotiBBM Btata Bhva ore inutilă. Curft- 

lr— a «i —< n r»r>« na este un obiectiv
itoatonta pa rw» termina la termenul sta- 
taSL < to ff tokBaatui înfuleci. Înfuleci si du Dă 

«ap la* ’i » Și ce faci? tor mă-
• r -- S aj«f: tajuui o<“-riul Uomac că-ți ză- 

- —---Tj rtriotii >ța_ Cred ci gestul re-
gvtac te itafini! a! bunului gospodar con-
Utîi •nar-sz X-4 rezultatul imediat, nu vorbele 
vroetoante. râs imperativele trasate, nu circula
rele parafate rezolvă problema, d intenția noas
tră esrre trebuie «* se nască dîn noi de a în
cerca mereu, din noux necunoscind “înTringeți si 
riăr! defensive. lat* o problemă pe care a$ 
pune-o In atenția edililor Clujului și ai altor 
locahîătl care parcurg etape cu ritmuri Înalte 
de dezvahare. E drept e* sint ’trăzi curate, co
chete și pe la Cluj, r* tot ce am spus mai Ina- 

e inte ease doar o fam* a vieții urbei, dar e bine.
ea ta lupta pentru calitatea nou* a vieții să 
c*at*tB ta pnoMtl rind noi înșine aspectele ră
mase tac* ta umbră ate existenței noastre in 
această țar* minunată.

Cseke Gabor

Alba-Iulia
rasul despre care vreau să vă vorbesc 
s-a născut, cu aecnli in urmă, sub sem
nul albului, al culorii care coboară din 
visul zăpezii, deși faptul se petrecea, 

cel puțin eu vreau* să fiu Încredințată de asta, 
fiind vorba de un oraș de ctmpie tran.»rihrană, 
aed ținut ce nu e nid deal, nici munte, d o în
tindere odihnitoare de rod deasupra cărora 
cerul se sprijină, din loc in loc. pe spinări do- 
moale de dealuri, deși, spun eu. faptul se pe
trecea in plină vară, in acea vară tihnită a cdm- 
p»eă Mureșului, riul acesta potolit in apareniă 
dar purtind in adine videnîa si cruzimea rep
tilelor tolănite în lene, așteptare si înaintare 
perfidă.

S-a născut, așadar. Intr-o dimineață timpurie, 
la ceasul cind cerul iși ridica pleoapa peste 
ochiul de foc al soarelui iar pămintul isi SDăla 
noaptea in rouă, iși netezea umbrele si ple
tele bin tui te de foșnete misterioase. Si pentru 
că această naștere era blagoslovită de un pă- 
mint ce se trezea la ziuă cu gesturi de zeiță, 
noului născut i s-a dat nume de femeie, dar nu 
oricare, d una legendară, aceea care, pesemne, 
avea darul de a duce pretutindeni cu ea luminai 
Alba-Iulia. Nume de femeie mindră. frumoasă- 
senină, cu trup de lumină astrală si suflet de 
ceață pâminteană.

Puțini sint. astăzi, aceia care mai știu c* 
acestui străvechi oraș i s-a mai spus si Bălgrad.

Țăranii din satele vecine, cei de peste Mu
reș. de pe Valea Sebeșului ori din Mumii Aou- 
seni. iși aduceau in cățuțe copiii la școli ci me
serii la Bâlgrad. purtind in ei credința că. odată 
cu învățătura, vlăstarele lor se vor imDărtăși 
de-o lumină binecuvintată ce strălucea neatinsă 
de vreme pe zidurile impunătoarei cetăti.

Lumina aceasta isi are izvortal intr-un trecut 
Îndepărtat, într-o istorie greu încercată si răzbită 
din plin de săgețile întunecate ale multor su
ferințe.

La Alba-Iulia a pvut Mihai Viteazul visul unei 
Românii unite și puternice.

La Bălgrad s-au întors spre soare, cu prețul 
unui martiraj fără seamăn si nume pe lume, 
speranțele celor trei moți cobori ți dintr-o po
veste cu uriași buni și blinzi ai munților, s-au 
ridicat spre senin ca un zbor nestăpinit de cio- 
cîrlie ce vestește din înalt dimineața, căci di
mineață și ivire de zori noi a fost a lor moarte.

Si moții știau asta și au continuat să aducă 
la Bălgrad. în neasemuitele lor ciubere săvirsite 
din mireasmă de brad și fiind de libertate, lumi
na blindă a Apusenilor, spre b spăla Întune
ricul singelui vărsat, plnă cind. la InceDut de 
secol XX, flacăra României visate de Mihai Vi
teazul a încins inimile tuturor celor ce au fost 
participanți si martori ai Adunării de la Alba- 
Iulia.

Ce mîndru, ceremonios si solemn au bătut 
atunci clopotele, purtind în văzduhul întregii țări 
numele somptuos al orașului Unirii. iluminat 
Încă o data prin voința și lupta poporului.

Alba-Iulia... Rostiți singuri acest nume și veți 
simți cum vă pătrundeți de istorie, emoție, mă
reție. credință în puterile fără istov ale 
neamului.

Alba-Iulia. sună ca un nume de izbindă. cu 
toate fringerile îndurate prin timp ca niște scări 
ale întunericului pe care ie-a urcat încrezătoare 
numai pentru că sufletele oamenilor de aici și 
din jur nu i-au simțit niciodată știrbită Uimi- 
na, pentru că. in aspirațiile lor. acest oraș cetate 
n-a încetat să existe ca Bălgrad. liniștitul, în- 
de|png răbdătorul si neingenunchiatul Oraș alb.

Rodica Braga

MARA NICOARĂ
Marea sărbătoare
țara de miina se construiește astăzi 
Fiecare cuvint din Programul Partidului 
Arâ noi ogoare 
Pentru recoltele viitorului, 
Riuale țârii dau fructe 
Și fructele lor sint din lumina. 
La Marea sarbâtoare venim cu toate 

realizării* noastre 
La Marea Sarbâtoare a primăverii 
Cei mai buni dintre prietenii noștri

’ Vor duce gindurile noastre de luminâ 
In inima patriei.

©

CONSTANTIN ATOMII
Pentru Marile Victorii
Noi votam pentru luminâ șl mai bine vieții 

noastre I 
Pentru noua primăvara de prin ginduri 

și idei, 
Pentru înflorirea gliei sub eterne bolți albastre, 
Pentru existența care ne-o clădim mai cu

. temei.

Noi votâm pentru prezentul ce-l trâim 
sâ răsune 

Peste șesuri, peste dealuri și ținutul carpatin ; 
Marea nOastră, noi vapoare inspre porturile 

lumii 
Sâ ne duca Tricolorul sub al Păcii cer senin.

Noi votăm pentru știință, pentru școlile solara, 
Pentru Marile Victorii ce ne țin eu fruntea sus, 
Pentru energia țârii - azi gâsindu-i 

noi izvoare, 
Pentru tot ce-n poezie și in artă nu 4-a spus.

Noi votâm pentru prezentul ce-l trâim 
mal cu câldurâ, 

Pentru mine mai moderne și pentru furnale 
noi.

Nu depunem votul nostru pentru zămisliri 
de urâ, 

Nici pentru acei ce încă mai viseazp-n somn 
război.

Pacea, cintecul și munca vrem sâ domin» 
în țara, 

Votul inimii-l depunem urnelor pentru frumos, 
Pentru-nțelepciunea noastră pașnică, dar 

temerară, 
Pentru Pacea dintre neamuri într-un trai 

armonios.

Noi votâm pentru-mplinirea năzuinței 
comuniste 

De-a îndeplini Programul strălucitului
Congres, 

Pentru fiii hărniciei, fii ai erei optimiste, 
Și pentru acel ce țara Fruntea vremii l-a ales.

TEODOR ANASTASIU
Cuvint despre prezent
E cineva între noi
Care știe sâ ne privească in ochi
Timpla lui mingîiatâ e de stindardul patriei 
Umărul lui e alături
De umărul muncitorului și al țăranului 
Cuvintul lui are culoarea singelui 
Părinților și moșilor noștri 
Și singele se cheamă 
jarâ, istorie, independență

E cineva intre noi
Care știe sâ ne privească în ochi
Tăria lui este poporul 
Încredere lui este România
Visul lui este comunismul
Cuvintul lui are greutatea prezentului.
Și prezentul se cheamă dreptate, lumină, 

primăvară.

ION C. ȘTEFAN
Spre urnele de vot
Cimpia soarelui mustește a rod bogat 

și-nmugurire, 
La poalele albastrei ape izvoarele doinind 

se-aștern, 
Pe dealuri vițele-ngenunche spre primâvarâ 

și-nsorire, 
Carpații-și scutura pe ramuri o cușma albâ 

de etern.

Partidul e stegarul falnic de bucurie și-nflorire, 
In cintec azi dacâ-l slăvesc, eu-mi dăruiesc 

sufletul tot, 
E-atita bucurie-n țară, urcind prin timp 

spre nemurire! 
Poporu-întreg se-ndreaptă acuma cîntind 

spre urnele de vot I

Cu cei mai buni in frunte, aleși de pe ogoare, 
din uzină, 

E fiecare azi stâpinul : un Făt-Frumos cu braț 
de faur, 

Muncind uniți, vom implini dorința noastră 
de luminâ 

Și pururi strâluci-va-n lume a României 
stea de auri

8 
M

A
RTIE 

1980



eccționînd oarecum în virtutea impresiei imediate, cea mai mare parte a comen- 
r tătarilor fenomenului literar actual, în articolele lor bilanțiere, au acreditat opinia

potrivit căreia anul literar 1979 nu poate li considerat un al al prozei, și, cu atit 
mai puțin, un an al romanului. Fără să fi lost cu totul neglijate o seamă de 

apariții ediloriale remarcabile, s-a putut lesne observa că rezerva in cauză era pricinuită 
de cvasiunanima absență din librării cu noi volume a autorilor considerați, așa zicind, de 
prim plan in dinamica „genului proteic" din ultimul deceniu. Că o asemenea optică este 
serios amendabilă nu încape nici o indoialâ. Atita timp cit condiția realei percepții critice 
rezidă in repudierea oricărui tip de prezumție, socotim că numai aplecarea atentă, nuan
țata, asupra faptelor concrete (cărțile) înscrise in dinamica vieții literare la zi este în mă

sură a stabili cu exactitate adevărul. Astfel, acum observăm că deși n-a trecut decit puțin 
timp de la încheierea anului literar 1979,. imaginea de ansamblu a fenomenului epic din 
acest răstimp incepe a-și vădi un relief mult mai divers și, te înțelege, mult mai atractiv 
decit părea la un moment dat. Pe scurt, asemenea constatări „past-festum" ne determină 
a repune in discuție întreaga problema. începem cu publicarea interpretărilor critice de 
lațâ, consacrate unor apariții editoriale dare, avem convingerea, cu mai mult discernă- 
mint evaluate, merită din plin solicitudinea spiritului critic.

N. C.

Memoria 
sentimentelor

Epic fluent și cu o 
rara dicțiune limpede, 
insă fragmentar in 
tehnica insolită. este 
in „Clipa cea repede' 
de Sorin Ti tel (Ed. 
Cartea Româneasca. 
1379). Prototipul înde
părtat e«te ..Halimaua** 
Li-* utf lentoarea de 
Cu.-i.i gigant - lui Sa- 
<«*»"• r'iiLi : istorii con- 
-rarttenal «^narate, ta- 
V-v;- ■ eș impeca
bilă. retezate brusc de 
o mar» «Se imprevizi- 
trîa «x» -^manesc. 
intr-.iș cuvinx. 51 a

mișcare ntu- 
• z cal", in laroo. care

imita amploarea oceanică a vieții. Izbitoare 
este aid tehnica. fiindcă romanul practic nu se 
poate povesti. Sorin Titel a închipuit un cti! 
insolit, bizuit pe o voce de nrfed-
piu pi oarece, pentru care vreme și loc smt Hi
pic iluzii de ordin, ca si ic așa. teatral, tise» 
rata tea prozei, adusă mecanic in a a
povești, ignoră fragmentar ceea ct «riorul cu
noaște generic. Erou) trâiește tit vorbește.

„Clipa cea repede" este, peuru prottatnr capo
dopera lui și, m genul ei. o ăd-T.‘j<v-. Sore a o 
lnchipw, Sorin Titel si-a rezumat -mecanica liii 
romanescă in ce avea pină «1,3KB a W?i
fntfi. geografnle relaț iunn sznrt cfe pr*>V- : .
cclaustrale : ..grădina*' (±r ..Pa-ira <i 
satul imemorial (din ..Dejunul pe ’irbe". din 
Tară înțiepartată1*), memoria nniErj-
ne cu fabulația pură. „Cuina" hftnăires-1 *% *oi 
de Pays de Coccagne. din ..Tară îndeoârt.?^*-' 
Regresiunea in fragment ir, celuLar. rtwju- 
Iează revenirea căci mulțimea d? rcsde. «cu 
naturală, cohortele de dulcețuri 
lirica prăjiturilor, de la Florin Mustri, 
mincârile savante si teribile fa
bulația si topesc luciditatea. Dm scatiul 
nar. nuntea închipuie lumi, fictive. amețita de 
materie (pana e aci aceea de life- oland#5-
ză): .Cămara — era destul c-ă-i rV^rt'.L— u«- t 
sa-ti arunci o privire — era bvrrîuriîl cu twr- 
.țane cu dulcet de zmeurv. etrese st- 
agrișe, «v?.. pe r^Luri abis; c-
ctele cu rir-rrr. ic® ■£ HN3. azr 
șerbet, ori <fc jeleu, sau cm ifc Ms.
păstrat intr-un outr.isi pe o măruta ~*.~*t> .te 
marmură (p. 160). E Des^ț- tot ” ir;
mediile calme, intr-o imunitate înanal.^taXi care 
viețuiește sub principiul pur a] 
cea repede■" este oel mai flamand 
zei românești. Cu greu se poate : 
vazie mai colorată de băuturi. p-. 
teribile, jocuri, lumi spectaculoase „___ ....
umanitate cuprinsă de o anxlnâ^ feta-ă 
lntr-o proporție hotârit insondabilă. Cit «.sta feti 
„plăcere14 este și ..iluzie1*, răa mecanica rmu- 
nescă izvorăște dintr-un principiu al 
copului fabulatoriu. Tîrg. numi-. mtitarv, £&- 
ha’sii de Anul Nou. rărati co
lurile si serbările, negutâtor rr ■ ;ivj:ivr
plutonierii, preoții rurali. -ț_-
iluzorii trăiesc atita cit fk.: evocate. „P»ârer»«- 
Ior vital istă se fărimă deodati cu vocea «mei 
care le-& invocat.

Drtoces:

Examinat sumar, ..Clipa cea j o te
restră „grădină a deliciilor*. mulțimea plăcerilor 
umane sg inșiruie in chip aproape ■-.•niim*.- 
Erotica ia tot soiul de înfățișări ■ mimică, fatală 
$i inefabilă, venită pe carute misterirj^e. ori in
genuă și naturală, ca la sălbăt i.-tei.- (ca ur. Gau
guin de Banat), violentă gi teobiî - (un Ghiu: 
bănățean Jose Arcadio Segundo, arc latuaie 
rotice pe corp) ori aeriană șî Rar pro
zator român care să exprime an’ —Uitea .—'ti-fe 
puberală, cu instinctul germ indiei ?i
cu prăpădul de poame și de roade, ca in ace^t scurt 
..Zburător** de Sorin Titel (Giono. d;ri..Qu-i] s>? 
demeure la joie“ nu e departe): „LVsecri se S'.Hl- 
tea cuprinsă de un fel dc nerăbdare, de parc* 
un anumit lucru de o mare însemnătate fi tre
buit să i se intimple si. din anumite motive ne
cunoscute (nu numai o ploaie, care răcească 
pămintul sau un vint in cerce sd clatine floa
rea șl iarba / acel lucru intima totuși nepermis 
de mult! (...) închide ochu. lanun de «iu se 
perindau pe dinaintea privirilor ei. Se legănau 
ușor ca o mare de nisip galben: norii pribegi 
alergau încoace și încolo, dea-supra acestor va
luri cJătinătoare. umbra lor. tre^toare.‘Întuneca 
strălucirea spicelor. Fișiile lungi, mereu :r:

ziixnuxuju
3jjAjjjj
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Dintre feluritele mo
duri ale fantasticului, 
cel mai adecvat tem- 
peratiMlIor intefectuai^ 
Înalte este, evident, 
cel revelatoriu ai pro
blematic (Sergiu Pa
vel Dan fl numește in 
Proza fantastică ro
mânească. „doctri
nar11), cultivat la noi 
de Eminescu si — as
tăzi — de Miroea Elia- 
d<f. Cu mijloacele lui, 
literatura sa angajea
ză intr-o acțiune a- 
vind aceleași finalități 
ca investigația realistă 
de profunzime. Pe 
două căi total diferite, 

ea explorează chintesența realului, relevă man
ie mișcări și tiparele permanente ale existenteL 
Dacă se poate vorbi de realismul literaturii fan
tastice" (Marin Beșteliu). aceasta e de căutat 
mai cu seamă in teritoriul fantasticului de idei. 
Nutrit adeseori din mitologie, fantasticul reve
latoriu și problematic, fantasticul de cunoaștere 
devine un mod'al meditației asupra naturii u- 
mane și, in genere, asupra lucrurilor fundamen
tale. Naratorul gindește mitic ceea ce filozoful 
formulează conceptual.

Un prilej de verificare a acestor asextii ne este 
oferit^ de un roman, nu de mult apărut. Străinii 
din Kipukua, cu care debutează ca prozator poe
tul șl dramaturgul Valeriu Anania. E de mirare 
că această scriere a fost pină acum atît de puțin 
comentată. Tinerii critici, atit de avizi. în gene
ral, de insolit, de criptic, de anagogic, își puteau 
exercita, pe ea. din plin, iscusințele hermeneu- 
tice. Pe cei atrași în chip special de structurile 
formale, cartea îi putea ademeni prin compoziția 
singulară. Deosebit de complicată, de rafinat la
birintică. împletitura epică a romanului e plină 
de înțelesuri și subînțelesuri, pe cit de insistent 
subliniate pe atît de derutant camuflate istori
sirile (amalgam de fabulos și real) compunînd o 
adevărată algebră a fantasticului. A unui fantas
tic de sursă mitologică In stratul substantial.

schimbare ale norilor, și unduirea — parcă ar 
fi fost apele mării intr-un neliniștit și totuși 
blind foțnet continuu — a griului copt... In nop
țile ei de nesomn nu-i răminea decât să scor
monească cu privirea Întunericul de nepătruns 
din fața ferestrei. Buzele ei erau crăpate de fier
bințeală11. (p. 91—92).

Si totuși, Îndărătul eroticii furibunde, precum 
Si al plăcerilor savante stă un sentiment adine 
al disoluției, al senectuții și al morții. Dispari
ția fizică scormonește și tulbură furtunosul in
stinct al plăcerii. Prin fumul genuin al memo
riei fragmentare, saltimbancul Gheran dispare 
violent, „domnul director11 e distrus de fantas
mele lui memorabile, colecția de cristale a 
..mătușii Valeria11 e spartă de un bețiv, casele 
părăsite fie ruinează, altele — ard. în grădinile 
pustii roadele putrezesc, junii vitaliști se sfirsesc 
în chip teribil și așa mai departe. „Clipa cea 
repede*1 e romanul pasiunilor cu regim letal 
ocult. De altfel, prozatorul e parabolic in tota
litatea sistemelor Iui prosastice. Meteorologia 
este aid obstructive î ceața pare letală si ră
tăcitoare. picla matinală este o expresie a dis
pariției fizice, crepusculul este ora fatală." fier
bințeala diurnă e amețitoare și terifică, ninsoa
rea indică memoria fabuloasă care elimină pre
cizia și volumul. Toate acestea sint culese de 
prozator din proza lui juvenilă (zăpada este fe- 
nomentul astral predilect ) — insă au luat aici 
forma unei filozofii unitare a materiei. O notă 
de fantastic țărănesc si instinctual, ca in romanul 
fiud-american. a rămas din ..Tara îndepărtată** ; 
•o lată ar fi dansat cu diavolul fără a-I legitima, 
alta. la. o nuntă, dintr-o contraiAcere demonia
că, iți pierde salba de galbeni, viii convorbesc 
cu răposa fii în felurite împrejurări (grajd. ..otel", 
cameră izolată), aparițiile pe ogor și in grădmi 
Sint multiple. Totul indică o civilizație campes- 
tră fără vinrtă, cu rădăcina in miraculos. Aceas
tă notă fantastă e congeneră lumii din care pro
vine, totuși sursa ei tehnică este și intr-un soi 
de nerspectivism detectivistic. Prozatorul emite 
o teorie nu fără interes, asupra fantasticului 
realității ignorate. Omul este locvace si coloc- 
\"ial st din mulțimea de convorbiri, dîe unul 
deduce eventnxmtc proorti pe fiare le-a uitat 
Insă pe care altul te reține. Un „eu“ inițial real 
se reflectă extraneu in chip felurit reapar*.Ua 
lui în memoria originară provoacă o emoție tn- 
xmndabilă. Din teritoriul memoriei șterse. Sorin 
Titel scoate excepționale efecte.

In lumea formelor fluide și a pasiunilor le
tale. echilitrul 11 dă morala, aci de formulă stoi
că. contrară prinaniului hedonist (prozatorul 
citează masiv drn Epictet și fare din „dorr.ru- 
socra Ana“ o figură mdmenr-cabilă. o .Doam
na T” puberă). Doua vorbe drsc-e. «t Iul dcoott-- 
Ut- Șixin Tfte! « sa
:t3o3m yx; n» »â_ ± - ce ta ae

rerrrte es-e exrepîxc-aL pa<.
t. ÎE W i *owa t»-

t*.dît băniiaer.. nre pmeasoenl «coate efec
te remarcatirr.p-^sia ane*. Hrcbt fictive. 
uxoritâ dm fe0ai fabuloasă :r.rentată S*- 
nr. T:-eL „Tnh*u< -ârodaric duba* vâruVj. b^ 
tncL tropa#, D<Iam. stiir.țer. dortux***. dan acesr»- 
tit notă de afecțiune etenacă diminuată » rr.n- 
fare «re face !ui Scrin T.sed m-
confundahlLL E2 cTer?-: ir vreme » ‘
gențuiîk de Irmbă as rărjn «ens e<ie
afectiv, irorac cu îs. fin**. c-?rr*or

Cttpa repede- eaxe un re^-îsfi exceter.: w
cinteză nruzastxă de

Artur Silvrstri

Valențe ale fantasticului <»
combinat iraă cu fantasticul em*net mracu- 
losul pur (naratorul se vede constnns ■ recu
noaște câ a miM-it. află apoi din ziar ra a- fi eva
dat din sicriu : alte personaje mor ți -.vie. apar 
sub Înfățișări diferite, indușiv zoomorfe, circulă 
ca strigoi) cu fantasticul propriu romanului de 
mistere (apariții ii dispariții inexplicabile e<c ). 
cu elemente (semilantastice) de roman exotic, 
roman senzațional, roman de groază, roman de 
aventuri, roman polițist, cu fabulosul feeric. Pu
ține cărți oferă exegezei pluridirecționale atit 
de vaste posibilități.

A rezuma Străinii din Kipukua fără sfirtecarea 
pinzel de păianjeh prin care scrierea se alcă
tuiește ca atare, prin care devine ceea ce e. se 
constituie ea ca unicat, este o imposibilitate. Poa
te fi refăcută sintetic doar canavaua epică. Na
ratorul intilnește — „din intlmplare“ — pe o 
plajă din insula Oahu pe un prieten al său. Da
vid Stevenson, cunoscut cu patrusprezece ani in 
urmă și pe care, nemaivăzindu-1 de atunci, il 
căutase in ultimul an cu insistență, fără sucres. 
Nu avusese cum să-l găsească in Honolulu, in- 
trucit se mutase intr-un orășel de pe „Insula 
mare- (Hawai), Kipukua. așezat la poalele vul
canului Kalanea, unde ajunsese primar. Bucuros 
de reintilnire, Stevenson iși invită prietenul la 
el, prevenindu-1 că are nevoie de serviciile sale. 
La Kipukua oaspetele asistă la o demonstrație 
împotriva primarului, animată de însăși una din
tre cele două fiice ale sale. Kama, si David îi 
solicită sprijinul tocmai în lupta pe care o are 
de dus cu orașul, cu consiliul comunal si cu pro
priile fete. Toată suflarea orașului se opune pla
nului său de a construi o șosea spre gura vul
canului. pe motivul că o asemenea lucrare ar 
implica distrugerea unul Cring de lehua, inclusiv 
a magnificului arbore ulu. care îl domină. Un 
aliat, primarul are intr-un străin, „domnul Mar
tin11. un matematician de geniu, care și elabo
rează proiectul viitoarei eventuale șosele. Si lui 
David Stevenson li se alătură în cele din urmă

însăși natura, mai precis : îmi car ui. care, deo- 
dală. aruncă .peste oraș și peste cring — cenușe 
și foc. îngroapă totul in torente de lavă. Sensul 
ar fi. prin urmare, refuzul naturii de a se lăsa 
Încătușată de civilizație. Dar interpretind astfel 
evenimentele, simplificăm problematica romanu
lui pină la denaturare. «

Leiftnotivul „ideologic11 (dacă poate fi numit 
astfel) al cârtii este criza de identitate. Aproape 
toate personajele suferă de a fi altceva decit 
ceea oe ar dori să fie, decit ceea ce chiar sint. de 
fapt, fără să o știe sau neavind puterea sufle
tească de a-și asuma identitatea reală. „Atiția 
oameni de pe glob — spune cineva, o fostă elevă 
a naratorului — năvălesc in America, oștigă 
bani și-și pierd identitatea. In cele din urmă o 
caută și se trezesc că nu au atrins atiția bani 
ca să și-o redobândească. Și se mulțumesc cu una 
ieftină, luată cu chirie". Identitatea de împrumut 
devine cu timpul, o povară insuportabilă. Solu
ția. reflectează naratorul, nu poate fi decit în
toarcerea la „rădăcini-. Reflecție pe care inter
locutoarea o completează : „Dacă rădăcinile ne 
mai primesc. Sau dacă mai avem tăria întoarce
rii". Acesta fiind nodul problematic, impaciența 
(împinsă in antimite momente pină la deznă
dejde) cu care mulți se întreabă „cine sint1* (unii 
și ..ce sint11) se explică. întrebarea „cine sint 
eu poate declanșa, și chiar declanșează, stări 
paroxistice. Formulată de către David Stevenson, 
la un colocviu de antropologie, ea provoacă o 
adevărată isterie colectivă : ..David își uriașe în
trebarea cu atita putere Incit toți cei din sală 
și-au întors privirile spre el și au prins și ei^să 
urle ca niște apucați : Cine sint eu ? cine sint 
eu ?... apoi să-și scandeze întrebarea ca pe o lo
zincă de stradă: ci-ne-sînt-eu ? ci-ne-sînt-eu ?“ 
Indiferent dacă o declară sau nu, oamenii din 
romanul lui Valeriu Anania consideră calitatea 
de ..american- drept „o cetățenie orgolioasă a 
unei identități incerte-. De aici plăcerea lor de 
a povesti șl de-a asculta povestindu-se vechi le

Etică și
modernitate

Deși nbișnuiți cu diz- 
1 ocările pe care pro
zatorii moderni le-au 
operat în structura si 
scriitura romanului, 
iată o carte precum 
Carapacea lui Con
stantin Stan a putut 
stirni reacții alergice 
față de formula epică 
adoptată. Sigur, roma
nul realist tradițional 
a impus o construcție 
arhitectonică, cu un 
timp si un spațiu bine 
definite, cu personaje- 
personalit&ți sau eroi, 
cum se mai spune, cu 
o evoluție logică de la
cauză la efect etc. 

Spre exemplu, atunci cind apare in scenă Vau- 
trin vom fi siguri, urmărind descrierea fizio
nomiei, gesturilor și Imbrăcăminții că ne aflâm 
în fața unei naturi de o forță demonică și care 
va avea o influență nefastă asupra celor din 
jur. cu toate eansccîntcle previzibile (deducti
bile tegic) ce decurg de aici. Această „punere 
in pagină* este ironic denunțată de Alain Rob- 
be-Griltet : ^Tontă lumea știe ce semnificație 
■re cuvin tul personaj. Se cere personajului să 
aibă un nume propriu, pe cit posibil unul „du
blu- prenume și nume de familie. Să aibă rude 
și o ammuiă ereditate, să exercite o profesie. 
Nu rtnctă dacă e bogat. Ipj sfirșit, trebuie să 
aihă un caracter și un chip care îl reflectă, m 
plus, un trecui care le modelează pe am in două. 
Caracterul ii dictează acțiunile, il face să reac
ționeze hi fate fiecărui eveniment intr-o ma
nieră bine dete* minată. Caracterul său permite 
rftitorulm să-l judece, să-1 iubească. să-I urască. 
Datorită icanri caracter, va lăsa, intr-o zi. 
drept moștenire numele său unui anumit tip 
uman'. Iată deci o platformă solidă de inter
pretare ur.dt- mi torul se poate instala cu co- 
tnodme. Dar ae ne facem dacă aceste repere
npire (erdiara frenologiei a evenimentelor, 

tip. psihologia și caracterul, intriga. 
iezMdăMiotul. de obicei prin moar

te sau căsătoriei xinz bulversate sau chiar lip- 
>e*c. ca rând noului roman (mă refer L?
eoKSwăa ■oraoiaf p el la curentul istoric) 
fuw ^oanr cronic să încsdrăm și Carapam 
■it Canizanrr Star. ? inevitabil, apar
oocă pr*ibC:*â*i : sau analizez: m «-*-
rsPEtate. umii-vL-t noua retemeă șz ftzrzcisa- 
nalțtatea procedeelor in perimetrul ‘L ^mulin 
ftexrjZ re-pertiv) așa rum au procedat adecva» 
Nactxae Cwbar.u și Vatenrm F. Mihiescu sau. 
Li ahterrta oricărui efort analitic pui eticheta 
_ror^iz“ si ba^telizeri cartea mcemnd cu grele 
eforia: fiă fii spiritual. (Victor Atanaszu) Pu- 
rind punct acestor preliminarii să 
acum atrocmra na ia tivi specifică a roma^Htei 
**^i Constantin Stan. Scriitorul abolește mameta 
•oa^rutlu: om nișei er.:_ rare «t&pmaște și coor • 

lumea erotkr săi in mod urtTvoc. in fa-
voarea ungi persoectrve a si mal ia oci lății. CH 
rare povestește, și el e ursul din personaje, nu 
*:ie aianc in plus fată dc celelalte. situin±j-^€ 
,-r i■■moroi unirersulm lor ș* nu m exțerio- ca 
i- ""pUca clasică. In coticIuzjp. vom decela o plu
ralitate de discursuri, de rituatiz de esemmwf 
«„murianeizante. «au tronoiogizate. intr-o ordine 
LTîprevîzfbiiă (adică neanuntaiă de narator) 
dar rru haotică sau confuză pentru că ea. se ra- 
prvtează la un unghi de percepție, la o coc- 
‘‘.dr.țâ subiectivă, chiar dacă limitată, aceea a 
persomkjalol narator. Maurice Blanchoț definea 
in -rrmaiorii termeni acest tip de perspectivă ; 
„îs miezul oricărei povestiri, există o conștiință

Merii vă, privirea liberă și «por țar. ă care face 
♦â urnească evenimentele așa cum le percepe 
netriuL .Vesta e focarul viu care trebuie păstrat. 
Povestirea, raportată mereu la un anumit punri 
de vedere, ar trebui să fie rodul ființei lăun-
îrâce. ■■ plăsmuirea ramaorieroJni ■ cărui artă, 
îmbrățișând totul, iși domină propria creație in 
virtutea unui elan de libertate totală, ci limi
tată. rituală și orientată in chiar universul care 
o afirmă, o reprezintă și o trădează*". Ceea ce 
nu înseamnă, vreau să fiu bine înțeles, că pro
cedeele asigură aprioric valoarea cărții. Orice 
modalitate epică se verifică m și prin text care 
la rindul lui este viabil numai in măsura in
care elementele sale nu sin* sconuri in sine, 
performanțe, formule, ci au o coerență internă 
și o finalitate estetică.

Tocmai această funcționalitate și concretiza-“ 
în scriitură a procedeelor mă interesează in ca

zul lui Constantin Stan, sau in ce fel, punctul 
de vedere limitat orientează oglinzile si timpu
rile narative ale romanului. Există astfel un 
personaj cu o identitate destul de vag -schițată, 
(profesor tinăr, navetist), care își trăiește pro
pria situație existențială, intr-un timp mereu 
prezent (fără istorie și biografie în sensul mo
delului tradițional), aproape confundabil cu 
timpul constituirii scriiturii, autor implicit care 
ascultă și înregistrează discursurile celorlalte 
personaje concomitent cu desfășurarea faptelor 
in care este angajat. Rezultă o pluralitate de 
voci, confesiuni și fragmente de viată, nedife- 
rențiabile imediat, a$a cum ai cuprinde dintr-o- 
dată cu privirea agitația continuă a unei străzi, 
abia după un timp observi nd distinct, trecătorii, 
mașinile, vitrinele etc. Fraza încearcă să sur
prindă mișcarea proteiformă a vieții: ..Apoi‘va 
veni războiul. Marta știe tot atît de multe ca și 
mine despre război, așa Incit crede aproape tot 
ce i se spune, din simplul motiv că acel alt
cineva a fost acolo și a văzut, și ea și nici eu 
n-am fost. Tata continuă să-mi tină o confe
rință moral-educativă Matei să dea minunate 
exemple (despre care eu am părerea nespusă că 
se potrivesc ca nuca tn perete) unde pot duce, 
dacă, pentru că așa s-a mai. și după aceea, tîr- 
ziu. dar (...). Marta continuă să-mi povestească, 
stau liniștit, și ascult, habar n-am de ce am 
venit pină aci. și povestirea ei e bună, o poveste 
spusă de tatăl ei atunci cind a văzut-o sau a 
revăzut-o — lucrurile aici par incerte — după 
mulți ani. Afară, ca S> in povestirea Martei, se 
lasă încetul cu încetul lumina pală a sfîrșitului 
de ziuă in casă este chiar obscur, a sa ca ascult 
ca și cum nu ea ar povesti11 (p. 8).

Procedind însă la o individualizare didactică 
a vocilor si subiectului, vom conchide că avem 
de-a face cu două microromane de familie ; al 
Martei și al naratorului, dar nu redactate uni
tar și parale], ci interferate și refăcute din măr
turisiri caleidoscopice și situații disparate. ,Is-

Deseng de Marian Avramescu

îOx-ia danului Brainea, familia povestitorului, 
dinainte și de după cel de-al doilea război mon
dial. care in anii 50 se confundă cu un șir ac 
lașități și compromisuri, demersul luind in final 
aspectul unei anchete, este recompusă din enun
țurile lui Andrei, (fiul care se eliberează dc 
conformism și rutină și cel ce face rechizitoriul 
moral al familiei), ale lui Matei, fratele acestuia, 
■le tatălui (principalul vinovat) ale jnătușilor, ale 
prietenului Radu Meltiade etc. Evident, printre 
acestea se ■intercalează și discursul naratorului, 
fratele eel mai mic, atît despre familie cit ș« 
despre existența sa. Fac o paranteză pentru a 
«u bl in ia excelentele pagini satirice despre viață 
in cadrul facultății și apoi al degradării școlii 
in mediul rural, văzută din interior, așa cum a 
procedat și Anton Hol ban in Parada dascălilor 
într-o manieră asemănătoare este tratată șl 
povestea Martei, unde tatăl (obsesie oedipianâ?). 
tot din lașitate, se dovedește a fi principalul 
vinovat de dezmembrarea familiei. Deci, în ulti
mă instanță, un roman cu temă etică, dar lucrul 
cel mai important fără tez^, tratată cu abilitate 
intr-o manieră modernă. Aș remarca, de ase
menea, privirea tăioasă asupra realității, incisi
vitatea și ironia rece cu care sint analizate și 
puse in adevărata lor lumină anumite feno
mene sociale. Romanul Carapacea depășește 
condiția debutului, afirmlnd un prozator deose
bit de înzestrat, cu O scriitură modernă, care 
totuși, uneori, este dusă la exces in dauna sub
stanței romanești. Este tocmai pericolul de care 
trebuie să se ferească.

Paul Dugneanu

gende și mituri. E un mod al regresiunii către o- 
rigini. al coboririi spre „rădăcini". Perpetuînd po
veștile. descendenții hawaienilor de baștină se cau
tă in acestea pe ei înșiși, și se găsesc. Mai mult 
decit atit. actele lor capitale reproduc situații 
din „vremea aceea1*. Biografiile unora dintre ci 
le reeditează pe acelea ale strămoșilor mitici. 
Cite un personaj eete sau pare a fi vegheat și 

• dirijat de către un genius loci. Insul istoric se 
integrează in arhetip. A.-,ta vor, fără inodială. să 
simbolizeze m?«rțile și resuscitările. Cele mai 
multe personaje mor intr-un fel sau altul și în
vie. Invocă, adică, moartea inițiatică si revin la 
existentă modificați, transubstanțiati. Simbolis
tica unor asemenea experiențe (rezumate si azi. 
ritualic, de către diversele culte) este amănunțit 
explicată in cărțile lui Mircea Eliade. Dar — 
după autorul Istoriei ideilor șl credințelor reli
gioase — nu rumai ritualurile, ci toate actele 

•umane fundamentale i-epetă evenimente extra
ordinare in prima ediție, învăluite în aura mitu
rilor. Miticul e/o permanentă a existentei indi
vidului și a istoriei umanității, in sensul că 
orice act iși are un pattern in istoriile cu zei și 
eroi rămase din timpuri imemoriale. în orizontul 
gindiriî mitice, a efectua, indiferent ce acțiune 
majoră. înseamnă a reactualiza „miracole", și cel 
ce o face se identifică prin aceasta cu autorii 
primelor săvîrșiri de același gen. Adoptînd acest 
limbaj, e normal a susține că „profanul" include 
„sacrul". Afirmația nu exprimă neapărat un 
punct do vedere idealist și spiritualist, o con
cepție mistică". Sub terminologia religioasă, ana
liza corectă distinge (mai ales dacă ține seama 
și de rezultatele obținute de antropologia struc
turală) un fond perfect rational. Hrana, procrea- 
ția, născocirea și manipularea uneltelor, munca, 
practicarea diferitelor meșteșuguri sint acte de o 
însemnătate atît de vitală. încit e de înțeles că 
omul arhaic atribuia originea lor „puterilor" 
(unor „puteri- care și le reprezenta antropomor- 
fic), că le considera „sacre". C^acru". în înțele
gerea lui, fiind echivalent cu „puternic-).

Dumitru Micu

Metafizica
„Norilor"

găti de viața noastră

Intr-un celebru eseu 
despre vise (L’incerii- 
tude <iui vient des rfi- 
ves, din 1956), Roger 
Caillois — in avint 
polemic — spunea că 
visele au tot atita 
semnificație cit for
mele norilor de pe 
cer, adică practic nici 
una. („Les reves ont 
a peine plus de sens 
que les formes des 
nuages"). Că visele 
au. insă multiple sem
nificații, se străduiesc 
de aproape un secol 
să ne-o demonstreze 
medici și filosofi ; că 
și norii sînt, intim, Ie

și că în spectacolul lor,
aparent fortuit,- ne putem regăsi integral, o do
vedește cartea lui Petru Creția, Norii (Cartea 
Românească, 1979). Această ciudaia scriere, la 
limita literaturii de bună calitate cu filosofia și 
aforistica, ocupă deja un loc izolat în literatura 
noastră din ultimul deceniu : să atribuim acestui 
fapt tăcerea din jurul ei.

Strict prozodic, notațiile lui Petru Cretăa (
despre nori, despre cer și despre destinul uman r
se încadrează poemului in proză. In anii noștri, | 
specia a supraviețuit doar anecdotic : după ce 
în preajma și imediat după primul război mon
dial fusese cultivată, concomitent, de un Georg 
Trakl, Pierre Reverdy sau Saint-John Perse, 
astăzi un oarecare discredit s-a așternut asupra 
acestei forme de notatie lirică, ce n-a mai tentat * 
decit rareori marile talente. S-a considerat, pro
babil, tacit că — după Arghezi — punctul de 
maximă strălucire fusese atins', iar această spe
cie bizară născută sub zodie simbolistă își trăise 
viața. Cartea lui Petru Cretia dovedește con
trariul.

După primul război mondial, poemul în proză 
a suferit evoluții contradictorii : pe de o parte, 
s-a sintetizat în notații cit mai concentrate, din 
care discursivul șl cu atît mai mult epicul au 
fugit definitiv ; pe de altă parte, s-a condensat 
tot mai mult în aforism și paradox. Norii săi vor 
fi literatură descriptivă originală și ireverențioasă, 
meditație filosofică, aforism moral — totul în 
fraze elaborate atent, chiar prețios, valorîficînd V 
la maximum posibilitățile unei limbi române 
abstracte, dar surprinzător de bogate.

Intr-o carte perfect egală, aparent uniformă si 
totuși variată de la frază la frază, textul poeme
lor curge lent, ca și norii pe care-i evocă per
manent. Prima mască a autorului ar fi. prin ur
mare, cea de contemplativ detașat al cerului. 
„Homo sum : caelestium nihil a me alienum 
puto“ (p. 153), spune el, parafrazind un mult 
prea cunoscut dicton. Dar tn hărțile și figurile 
pe care le desenează norii, în diferite momente 
Si anotimpuri. Petru Creția vede simboluri in
discutabile ale existentei umane, ale vieții si ale 
mortii, imagini ale tuturor stărilor, psihologice, 
de la exultare la desperare. Cerul il explică pă- 
mintul, după o logică ce este doar a scriitorului. 
Tn această beție de a privi veșnic cerul, de a-și 
aținti ochii spre infinit, autorul descoperă 
unicul drog benign, la îndemîna fiecăruia dintre 
noi și, poate de aceea, atît de puțin folosit. 
Desenele norilor, care nu se repetă niciodată, 
ajung treptat nu doar simbol al existenței, nu 
doar explicație paradoxală a vieții terestre, ci 
supremă consolare pentru toate deziluziile și 
amărăciunile reduse astfel la derizoriu.

Norii, — obiectul fascinației — nu înseamnă 
decit unul dintre elementele naturii asupra că
rora se poate fixa vocația contemplativă (,,Nu 
■numai cerul : poți privi așa orice. Căci totul se 
ascunde in propria sa revelație", p. 14). Cum 
alții și-au fixat drept preocupare de căpetenie 
acțiunea și reușita, autorul a ales deliberat con
templația, nu dintr-o lene a spiritului (însuși 
efortul pentru redactarea acestei cărți este vi
zibil), ci din convingerea că, In lumea terestră, 
ea râm ine singura soluție existențială onorabilă.

..Privind, privind mereu, ai să-nțelegi, fără 
îndoială că ai să-nțelegi, că viața este un prilej", 
P- 112 :

..între ochi și stele, duhul pămintirlui se-ntru- 
chipeazâ in mirajele norilor, un ultim relief, o 
ultimă vegetație înainte de neomenescul nemă
surat și pustiu", p. 23.

Fiorul pascalian nu mai trebuie subliniat. Dar 
din același imbold pascalian, poemele Norilor 
sînt animate de dorința de a' convinge, ambiție 
inedită la o carte de poeme în proză. în pri
mele două părți ale cărții, domină descriptivul 
aparent și meditația oarecum detașată : dar. pe 
măsură ce ne apropiem de finalul pârtii a patra, 
un abia perceptibil patetism se insinuează și. 
din obiect de contemplație, cerul devine unic 
refugiu. în spațiul norilor a fost atins absolutul, 
omul șd-a depășit pentru puțin timD pronria 
esență. Revelația norilor va fL în cele din urmă, 
o revelație interioară.

A ne opri asupra tehnicii descriptive din Norii 
ar fi o operațiune tentantă din punct de vedere 
literar, dar imposibil de realizat în citeva pa
gini. Să notăm totuși că proza învăluitoare a 
Norilor nu-și trădează de la început esența. 
Asistăm initial, cuprinși de curiozitate, la defi
larea unor fraze armonice, în care epitetul dublu 
și jușt întovărășește substantivul, după rigorile , 
unei retorici exagerat de perceptibile. Este doar ■ 
primul pas. Lumea filosofică a textului pro
pune, însă, cu îndrăzneală un stil, un univers 
sintactic din care se poate ieși cu greu. Sutele 
de fraze perfect construite alcătuiesc finalmente 
o lume stilistică ce se impune. în această caile 
de nici 300 de pagini, Petru Creția creează un 
stil, la fel cum alțî autori o fac în numeroase 
căfți. Acestui stil îi este proprie extraordinara 
propensiune spre abstract, spre atemporal și spre 
aspațial. Momentele zilei, anotimpurile și anii 
devin simple semne formale pe tabla cerului, 
rapid șterse. Multe poeme încep astfel : „Azi...", 
„Norii de ieri erau...-, „în seara aceasta...-, 
„Ieri...", „Acum..." — toate formulele adverbiale 
care, lipsite de context cu adevărat referențial, 
își pierd caracterul și devin in determinare pura. 
Culmea demonstrației o reprezintă „Jurnalul me
teorologic" din finalul părții I (februarie — iu
nie 1952). ce ar trebui să identifice un timp re- 
cogno6cibil, dar care, parodic, descrie orice 
epocă, oricare spațiu geografic, eventual mo
mente dinainte de apariția omului pe pămint. 
Oximoronul și asocierea semantic contrastivă 
accentuează Intenționat această in determina re. 
Norii sint astfel : „Dreapta lor «te stingă. Ziua 
lor e o noapte lunară. Adevărul lor e ambiguu, 
prezența lor o absentă, adincurile lor de ne
pătruns. viața loc o moarte, sufletul lor — ne
omenesc", p. 264.

Urcarea spre abstracțiune poate fi urmărită și 
pe altă linie : din poemele Iui Petru Creția ver
bul — ca parte de cuvint — dispare progresiv. 
La început sub forma elipsei in propozițiile

* principale, apoi sub forma reducerii la verbe 
copulative. In fine — prin dispariția completă, 
prin păstrarea unor nuclee nominale indepen
dente. Sintem însă departe de acea „ecriture 
artiste" a fraților Goncourt, ce făcuseră din ex
pansiunea nominalului o manieră : aici verbul 
dispare absorbit de suhstanta. filosofică a textu
lui. în lumea eleată a norilor, schimbarea este 
doar aparentă, totul rămine dominat de o imo
bilitate indestructibila. Iar verbul, expresie a 
dinamicului și a transformării, abandonează silit 
acest text ce-și propune doar descifrarea per
manenței :

„Nori bruni și calzi, ca luminați de focul unui 
cămin într-o odaîe. In intimitatea singu”* 
cu presimțita lume dincolo de geam", p. 24 etc. 
etc.

într-o asemenea formulă stilistică, pericolul 
manierei apare tocmai în infinita posibilitate de 
a glosa la nesfirșit, de a exprima in sute de 
formule același adevăr esențial.

„Pentru că totul este in Tot" — spune filo
soful. „Și viceversa", adaugă ironistul (Alain 
Peyrefitte).

Din fericire, cartea lui Petru Creția sugerează 
posibilitatea manierei, dar o atinge rareori. 
Iar performanța stilistică — descoperirea a mii 
de formule literare pentru nuanțarea aceluiași 
adevăr — rămine impresionantă. Norii sînt o I 
carte ce-și creează spafiul istoric in chiar mo
mentul apariției. în aceste condiții, primele co
mentarii, imediat după ieșirea cărții, vor fi prin 
forța împrejurărilor futile. Se poate face cu 
adevărat „cronică literară" unei culegeri de afo
risme, rod al unor meditații de ani întregi ? 
Probabil că nu.

Mihai Zamfir

t



atelier literar
[ poșta redacției J

D. VAUNON : Din pAcate. 
paginile nu mărturisesc mei 
„aplecarea spre harfă" — sini 
doar niște exerciții d« efort 
grafic, de nivel modest, fir* 
reverberații lirice.

D. JELA : Povestea n-are 
echilibru și claritate, prima 
parte aglomerlnd date și intim- 
plări care n-au aport in desfă
șurarea și rezolvarea cazului. 
Lipsesc. în schimb, elementele 
necesare pentru punerea in evi
dență a acestui caz, pentru de
finirea lui in . păienjenișul în
tâmplărilor, comentyiilor. nu
melor proprii (pe cit de nume
roase. pe-atit de vagi, fără 
identitate). Finalul (oricare din 
cele două propuse) lasă lucru
rile la fel de vagi, nelămurite. 
(O pagină mai limpede, cu nerv 
și spirit de observație — discu
ția de pe plajă, dintre cele două 
femei).

R. Ș. CONSTANȚA : Lucruri 
interesante și acum, dar foarte 
inegale, diverse, eteroclite (a- 
dunate, parcă, în grabă, din toa
te sertarele, vechi și noi...). 
Două categorii mai importante : 
1) Rime — in general, îngrijite, 
abile, și uneori, chiar mai mult 
decît atît (în cele mai bune în
truchipări, nu puține !). 2) No
tații albe, unele subtile, pătrun
zătoare, dar deseori cam usca
te, asertorice, fără ..ș^Ting4, 
fără aripi (de p.. „Actor". ..Lup
ta", etc.). Demne de reținut, din 
ambele categorii : „Oameni sin
guri", „Noapte". „Boemă", „Des
pre ce spunea". „Final", „Pro
punere", „Zeițele". „Expediția", 
„Duminică", ..Lamenta", ..Mă 
spălasem". „Nu. vă ditați", 
„Șah", „Corăbii".

ION POTOLEA : O nouă sta
re de criză, in favoarea presti
digitație! metaforice, a delirului 
și incoerenței, in prezența că
rora, Inevitabil, poezia pierde 
pasul ori chiar dispare. Nu pu
tem cita, din păcate, nici o pa
gină mai ca lumea.

FL. CEAUȘU : Pagini Inega-

brw'l.

MOXTL tLU FOT^teCT 
MARII** GROCGESCX TÎMAA 
CUAIAR! t Sur.: M mk» 
bune, amu u awa

AUG. SA VA î In vctmuL (fe
vers e ipostaze ți dote ale li
vrescului. prepociățiL afectăm 
— cu dominanții teboriofiate. ar
tizanală U-Am avut-), u ma 
telegrafică. ermetizantă C-T^- 
zire“), etc. Pagini ftră pigmer.U. 
fără ecou. Cind cad OMfUte 
și slăbesc „frinele". rămirt a 
simplă jovialitate bonomă, pe
destră G«Să ne bucuram"). P“ - 
za. un exernțiu-diveroamnf 
subțire, inteligent un joc m 
oglinda. plăcerea (vierul cte 
a „ronțăi" cuvinte. In _Pe boc
ea verde" ae ivește ud •*=:*- 
ment E „Încălțat* tntr-o =»»- 
taforă număr prea mare, jrua 
dichisită, prea insistentă R os
tentativi, cu năravul nr-.- 
In care sentimentul ae 
prost, chinuit ptnă la 
Răminem. totuși. ea ib e ’ i 
difuză a unui sentiment țfia- 
gurul, in toate pagini te

Ainn, a %MOIUl i

te?

M1RCRA-TG. Jir : Jfc g

ndul‘ • • pagină de jurnal 
(precedenta. la fel o pagir.ă 
wmplă curată, in re se simte 
tocușă efortul de literaturizare) 
—□ aceteasi salitâu, dar și ca 
an2a«i aer rfTlentanL dar r ea 
aceeași placiditate, fără „chef-, 
iară o ardență. o p—limi. un

“wlni~ (Nacru băoe exjarimat 
de „vorbele care seamănă cu 
niște cărămizi. ofimfe aa le fare 
«a trăiască**, or de subtila 
observație — MRWRIC se par* 
— eu eeva .arr ar trebui să-mi 
hp&eMci* •_)_ Dar nu e vama 
de ptafeexare. a_ mai i-mbaL de 
cm sat de lese exksteehaiă. de
an fel de apune rnmnrtâ L5e-

Vezz de akfel 9 ,fiâ—efea" 

tu _să ±s Atetad de dai-
eu mea sac. aă sa pm ta tete?" 
(batal rzarertc r testai»" A»
rare vortM- Sie d-
rru2î prmere adroc. nr srwie- 
Eai mudi lPTJ «r ofta 
czxh pe brootte 
ttecai că xhmn. ces» se ic- 

ceea c? ♦ k Itacrx reg-"-
».. L.L St TEV

mm
■-sarhe. «smea-Gi

H. S. CORESI : Chera «ex
piri. In versuri Qn ge«raL ce
țoase. neînsuflețite). IHM»jtu<a 
(pe un motiv nu w? »
curat scrisă, dar na d^teteBte* 
un nivel nu j loan.

Gc»

Creație și analiză
L^rmare di» pag. 1

creț, astfel : „Înfățișare* Dersor-aîiîk** <i cocr 
port*r>ea lor, cu alte cuvinte. toCabta'.ee repre
zentărilor concrete, pe care te ouieci «rea cu 
ele"), aceasta se datorează împrejurăm că mă
rim a nu pierde niciodată din aknue ade*E-ăT-jl 
conform căruia eficiența reală a analiaă. in ma
terie de roman, nu «te de eoncetJUt ir. ateu 
existentei unui revelator eșafodaj epK. rararte 
ristâc prin realismul său fundamentai

Adevăruri, a-ar părea, de mull intrate ia ca
tegoria marilor locuri cnmune. icarie anaatie 
de G. IbrAileanu cu multe decenii bi urmă «De
stituie, Insă, nucleul central a ceea re <-«r omea 
numi una din marile și permanentele dileme de 
creație ale romancierului român modern. Cum 
tot criticul „Vieții românești" se exprimă, in
tr-un atare context, problema prohlemelor e 
aceea a realizării acelor structuri romanești in 
care analiza să fie absorbită in așa chip de crea
ție incit ea să aibă rolul de principiu mevcM 
al acesteia. Evidențiind cu strălucire cum anume 
funcționează in această direcție .jneSodul" ltd 
Proust („Această analiză la Proust, e o deccxioD 
a sufletului și. mai ales. » p»vestiră ■ sufletul 
EI face portretul și romanul „epic* al unor «fcri 
de suflet". „Proust Dictează si istonacee reali
tăți sufletești, le creează" etc.), in cete din urmă. 
Ibrăfleanu desfășoară o pledoarie implici ti pen
tru modernitatea de substanță a romanului ro
mânesc. •

La loc de cinste pe ordinea de n 1 dilemelor

Democrația muncii 8 Martie

Memoria ca o moară de vint
Dar aceste nesăbuite fapte ale minții 
nu po< duce mult prea departs 
drumul • neimblînzit
ca urechea singerindâ a sălbaticului din mit 
p- n nefericirea noastră șerpuiește 
o aer mă cu douăsprezece măști
(cite una pentru fiecare luna a anului)
~’Ste ucnj- ar trebui mișcate 
o- trebu duse mai încolo oriunde 
nu va spune nimic despre prudență lumina

s a sa o ezumâ ni-s capetele
iar cop _e amintesc că sintem prea triști 
că un șarpe cobește la marginea hranei

a Kig tb șt ea, a fugit
s airoase oă^intul a cisme, a fum.
se -t-eaoă
seco rexe**at îrtr-o pușca 
r* :• a. -• ee^ora
ea o Moara de vînL

AUREL DUMTOtAȘCU

Dacă te liți
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DUOTRU LMCA B5*lATț

REWSTA STâĂMÂ

Popas
E toamnă. Prin curți
Se spală butoaiele
Cu fiertură de frunze de vișin,
Lumma densă ss sparge de frunți,

- Pe undeva simți o șansă
Mortii sa întorc Ic ai lor
Co niște simple unduiri de perdea.
Timpul nu ți-a promis nimic,
Tft.a scos din ham
Pentru o clipă.

0. CALIBAN

Desen de Sorin Irusca

fcM
Cooereo cwasn <x - ata per colul 
Ce>eo~ =
Locatar c ^ererabe* mele
SoeosJir- e s-^geA> meu

e “-o- *ok anx^cate

Cer*: e zor» e* *mt a*se 
So_ — "cKsy
Vor mo fi ci?» ca a/tXorul
SoGFe-uc — sacre e —>!ocu

>»-< ©er* -M uman

GRK3ORE HOJNEA

Urmărirea In alb
Un orb frumos 
cu glas egal și calm 
bastonul alb fluturînd 
stindard al infringerii 
spaimei de alb 
îmi iese în cale 
în fiecare dimineață 
și-șl potrivește pașii după al mei 
și fără șâ vadă 
taie un contur ca și mine in aer 
respiră și are drepturi egale 
îmbracă existența la fel ca 
însăși existența nepăsător și stâpîn 
o cqmașă curată 
uscată sub rouă 
o cămașă tristă care 
e trăită doar prin gest 
nu și prin fluturare 
dar carnea leneșă 
și curtea interioară 
îi măresc aceleași puteri de apărare 
sub sclipirea rece a ultimului pas.

VIORICA IONESCU

Convalescență
Precum Dimitrie Stelaru îmi port în zigzag 
înlunat pe maidane printre scaieți 
printre cutiile goale de conserve 
migrenele om impresia că in capul meu 
se mișcă un foetus
Morelia Idolon cîntă într-o tavernă 
învălmășeală de acru de garoafe de sînge 

susurătof 
de fluturi sepia de urlete de unghii murdare 
și Morelia cîntă 
și eu p?ecum Dimitrie Stelaru 
îmi port în zigzag,..

DAN EMILIAN ROȘCA

Ilustrate cu Iepuri de clmp
Straniu te cuprjnde sîngele dimineața 
cerul în urechea unei păsări 
survolînd liziera 
și orașul in aerul verde 
fierâstruiește
Straniu te cuprinde sîngele dimineața 
in aerul acru pulsul țevilor de eșapament 
bolborosind ! t
„trebuie să fiți fericiți peste zl 
eontemplînd ilustrate cu iepuri de cimp“ 
Printre sîrme și cărămizi 
oasele ultimei căprioare luminează orașul 
precum o picatură de clorofilă uscată pe geam 
precum rugina 
precum rugina.

SIMION AȘTILEAN

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI
Vz’tă de documentare 

in județul Bacău
® > waste» a_e_ m ^*09 da «trUUdl

Mtate ea <j—q MMWtefc XteiRB‘Lte VolonS 
a ataw» te eartrtf rrmfur qtomu* 

■V * wamaoa darvaaatate te talii 11 paaai a» ale*e»

Urmare din pag. a 3-a

obligatoriu, valoroasă prin faptul că se cere, 
după cum alta, trasă Intr-un tiraj de numai 
1 000—2 000 exemplare (situație, e drept, cam 
rară), este cu necesitate lipsită de valoare prin 
faptul că nu se cere. E vorba, și îptr-un caz si 
in altul, dc o situație de moment ce poate fi 
necaracteristlcă pentru că e posibil ca Intr-o pe
rioadă de timp situația să se inverseze. Valoa
rea nu poate fi totdeauna depistată de la 
început, e necesar un timp pentru a se impune. 
Eminescu, se știe, n-avea, la timpul lui. atâția 
cititori cit colonelul Theodor Serbănescu si nici 
Bacovia cit Mircea Dem Radulescu. în cultură 
omologarea suferă un proces mai lent, mai în
delung și de aici înțelepciunea de a nu decreta 
în pripă valori sau pseudovalori. Evident, nu 
recomandăm metoda expectativei sterile, ci. 
dimpotrivă, dezbaterea în legătură cu cărțile 
ca apar care este o formă superioară ■ de
mocrației în cultură. Dictatul în materie de va
lori spirituale comportă totdeauna o inevitabilă 
doză de risc. La dezbaterea în legătură cu pro
dusele artistice trebuie să participe, cu statut 
de egalitate, toți cei care produc argumente de 
valorificare, indiferent dacă acceptă sau resping, 
dacă-și exprimă acordul sau dezacordul cu cali
tatea lucrărilor. Numai dintr-o , confruntare 
liberă de opinii poate rezulta adevărul. Evident, 
e nu numai de dorit, ci obligatoriu ca această 
confruntare să se facă avindu-se în vedere 
opera și nu autorul ei. argumentele ad personam 
sau pro domo să fie eliminate spre a se asigura 
condiția esențială a obiectivitătii. Numărul? 
mereu crescînd al valorilor, poate duce la con
fuzia valorilor. De aici rosturile criticii care 
este, după opinia noastră, chemată să corecteze 

^posibile devieri ale înțelegerii juste în teritoriul.
atit de fragil și complex al culturii.

Mama mea «r» 9**^* n
inalTd fi niă^rr.

Are merstl doi»! r taRMânteRR W *»• 
senind ce zdrrștr 3» <•%■*».

Mama mea este a mrte r»
ham ied.

G Laxul «i erixtafia n n Ac **-
rurc prin caid di* m -

Cind imî /of temele ■■ m apoarte «w* » vu-i-r 
ei albi cu cfegetele hteR r 
rar pe caietul curei.

Clnd o fwpdr pa mama. n ir* ai w um
brește iar rprbienfîe am-ua» â***a^r cd m m- 
tilnete.

Cind dorm, paști mamei Mat «pan tfe 
n-ar călca covorul pa*o«-

Atunci cind rme de te MJii.» am w
halat lung in mei mslte «aoate fe mer*^

O iubețe foarte m*2î pe 1= tagr--
să-i râd fața ne^mbrua. & r-n
sd se intâineased ciz moi rer, CTC-AXA MU1AJ- 
LESCU, clasa a V-a E, Scoală grre-rard. ar M. 
București).

Mama mea an pirul negru p oe*z
căprui, buzele ca o pelaJ de tra»d#a n fata 
fină. Mama exit fualxd n u-teire

Mama are un rufiet b%« și are foarte mxfcd 
poioșenie.

Cind vine acasă de la aetvacm m apmet Re
spală, calcă ți face minrzrr. Md mar e»m mxv.t 
are atita forța ! E» O ahexc pe «*-.a deoa-rre 
are un suflet bun ți iahcXor. (BODICA FLOA
REA, clasa a V-a E. Șctml* penenlă nr 31. &acu- 
rești)

Mama nu e înaltă, are pini cartons* M «m- 
dulat, ochii if are de culoare verde fnchu ți e 
slăbuță.

Știe sd se descurce cind e la f»eitTedt»rd și »s 
H place să o comande alții. Se atnțeazâ repede 
de oameni țf pe unii ii și simpatizează. Mama 
e o femeie care nu suportă minciana și e blinda 
cind ii spui adevărul. (MIRELA PURICE, clasa 
a V-a D, Școala generală nr. 30, București)

In int> mpmorea afeșer>kx
deia9«art>e

CâteapBaa A«a»ate oteaaadted te-
■A^te pe » ataMRte |n dra naan

• te laitateAtaMd O» Raaaâa vtadteto tea d«*w»

O • jr* «os wva ■ Tw «arsă ear»
•a n» șaftcwca. oft s» smaA. «d 9» «oaB r 
as jwdMtdi •» «■■«’«a —a t
rwsa teu w ta ea tata î^a^tasa reRMta. v*a»

UcfWMimfl a «na 0 sir rewaw» r am^aaa

•■t Smnae tea Bavwi r tatav. # tatead

Traian Fopovlcl, Dinu Ianculescu la Muzeul Lite
raturii Române R Romulus Guga, Mihai Sin, Flo
rin Bănescu, Gheorghe Schwartz, Horia Ungureanu* 
Ovldlu Olarlu, loan Man in Județul Arad. • Al. 
Pascu și HoriA Zllleru la Iași R Ștefan Careja. 
Eugen Lumezianu, Nicolae Motoc, la Constanța, 
te Anghel Dumbrăveanu, Lucian Alexiu, Anavl 
Adam, Sofia Arcan, Ion Arieșanu, Nicolaua Ber- 
w an ger, Teodor Bulza, George Bulig^- Lucian Bure- 
rin, Marcel Pop Corniș, George Drumur, Vasile 
Dan, Eugen Dorcescu, Lucian Emandi, Florian Gro- 
zan, Antoaneta C. Iordaclie, Ion Jurca Rovina, Hann 
Kehrer, Mans Mokka, Ivo Muncian, Marla Pon- 
gracz, Octavian Popa, Corina Sein, Petru Sfetca, 
Mircea Șerbănescu, ion Dumitru Tco dorea cu, Au
rel Turcuș, V afli Ir Versavia, la Timișoara, te V. Co- 
pilu-Cheatră, Ermil Rădulescu, Ații la Socaciu, Ște
fan Stites cu, NlCOlae Stoc, Dan- Tărchilă, în ju-r 
dețul Brașov, te Al. Bălăci, Mihat Tunaru, Gica 
luteș, Mircea Iorgulescu, Cornelia Șerbaii, Violeta 
Zamfirescu, N. Rădulescu Lemnarii, precum și 
Mircea Dines cu și Eugen Simion, 4n județul Pra
hova.

„Luna cărții la sate”, 
Ediția XX

• LA TÎRGU CARBUNEȘTI. Duminică 2 martie 
ac. s-au desfășurat manifestările care au marcat 
încheierea celei de a XX-a ediții a „Lunii cărții la 
sate”, care, in acest an s-a desfășurat In cadrul 
Festivalului național „Cintarea României" și sub 
semnul aniversării a 2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și independent. La ac
țiunile care s-au desfășurat la Tg. cărbuneștl șl 
la care au luat parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste. Centralei Editoriale, 
activiști de partid și de stat din județ, editori, pre
cum șl numeroși oameni al muncii, au participat 
■criilorii Vuile Biran, Dumitru Bălăeț, Livlu Că
lin. Darie Hinoveanu, Gheorghe Is trate, Gheorghe 
Pienwru, Florentin Popescu, iile Purcaru, Mihai 
Tnniru, precum și Mitzura Arghezi, fiica marelui 
Tudor Arghezj, om al acestor locuri, dfi la a Cărui 
naștere >e împlinesc 100 de ani. Scriitorii au fost 
salutați de tovarășii Elena Harisiad, secretar ai Co
mitetului județean Gorj al P.C.R., Ion Mocioi. 
președinte al Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă și Maria Popescu, primarul pra- 
^îlui. In cadrul acestei manifestări a fost prezen
tat! o sinteză a acțiunilor politico-educative și cul
tural-artistice desfășurate sub genericul „Lunii 
(terții la sate", subliniindu-se că în întreaga țară 
au avut loc simpozioane, expuneri, vernisări de ex
poziții inspirate din trecutul glorios de luptă al 
poporului și din marile realizări ale comunismului 
!n România, întâlniri ale cititorilor cu scriitori și 
■diteri, eu membri al cercurilor și cenaclurilor lite
rare. spectacole de poezie la care au participat mil 
de oameni ai muncii. Scriitorii au fost prezențl la 
simpozionul „Tudor Arghe21 — poetul, sinteză a 
umanității", ia vernisajul expoziției de carte „Ar
gheziană". la o șezătoare literară și la spectacolul 
artistic „Votăm cu țara", susținut de artiști ama
tori al Ateneului popular „Constantin Brâncuși" 
din Tt Jiu.
• LA VINATORI NEAMȚ. Cu același prilej în 

comuna VInători Neamț, localitate unde a trăit și a 
seat Mihail Sadoveanu de la a cărui naștere se va 
împlini anul acesta un veac s-au desfășurat o serie 
de manifestări politlcoyideologice șl cuitural-educa- 
gve la care au participat mii de locuitori ai acestor 
meleaguri. La șezătorile literare, la recitalurile de 
poezie, la vernisajul expozițiilor „Ediții ale operei 
sadoveniene", „Producția românească de carte în 
cincinalul revoluției tehnico-științifice”. „Lumea 
văzută de copiii din Vlnitori". precum și la lansa
rea antologiei „Carmen Saeculare Valachicum" au 
participat scriitorii : Andri Andrieș, președintele 
Comitetului județean pentru cultură și educație so- 
d ah stă Iași. Al. Andriescu, Paul Balahur, N. Barbu, 
V. Cans tan tinescu. Vicențiu Do no se. Lucian Dum- 
toraTâ, Carmen Gheorghiu, Vasile Mihăescu, Al. 
Paam. leanid Romanescu, Silviu Busu, Cdrnellu 
Itunn, \ icnise Turturea nu. Hori a Zilieru precum 
Șt pootil locali Daniel rorbu, Maria Vrație, Maria 
La era nu. Nlcolae Sava. Nina Zănoagă și Gh. Si
mian. Manifestările s-au desfășurat In prezența to
varășilor Gheorghe Mii ca, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R.. Gheorghe Bunghez, președin
tele Comitetului județean de cultură și educație so
da listă Neamț. Marcel Dră rotes cu, vicepreședinte 
al aceluiași corniței. Dumitru Tin cu primarul co
munei Vlnători. Tiberiu Avramescu din partea 
Centralei editoriale.

SPORT Rugbyul ?
• o carte nu despre rugbyul care se joacă la noi 

ci despre rugbyul ce-ar trebui jucat pe terenurile 
noastre de sport scrie fostul jucător șl antrenor 
de rugby D. Manoileanu. Exercițiile de glndire 
rugbysticA nu este □ carte seacă de reguli și sche
me ci o carte vie șl Inteligentă care atrage încă din 
titlu atenția că esențialul In rugby nu este forț* d 
glndlrea tactică, corectitudinea șl subtilitatea so
luțiilor. Credincios unui model rugbystic în care 
corectitudinea schemelor tehnlco-tactlce se combină 
cu suplețea și fantezia, evident de sursă franțu
zească. D. Manoileanu vede rugbyul ea pe o școală 
a caracterului, ca pe o verificare maximă a poten
țialului fizic, intelectual și moral al sportivului. 
Idealul sAu e circulație vie continuă a balonului 
oval. Nimic nu este mal detestat în această carte 
deelt lovitura de picior tn tuși pe care D. Manol- 
leanu o consideră moa.tea rugbyuluL Cea mal 
exactă imagine despre cum vede autorul cărții acest 
frumos sport bărbătesc o vom obține dacă vom 
face mai ales bilanțul a cec* ce el refuză in jocul 
de rugby. Șl D. Manoileanu se arată un adversar 
implacabil al tuturor inerțiilor rugbystice. al tutu
ror formelor de joc închis, al soluțiilor lipsite de 
orizontul specific acestui sport, a! rezolvărilor tac
tice care resping inteligenta. Scrisă alert, cu o sa
gace fluiditate această carte este deschisă oricui 
se interesează de rugby. D Manoileanu refuză com
plicațiile și caută a demonstra simplitatea șl fru
musețea jocului. In expunerea Iul rugbyul devine

Nimic mai simplu
ceea ce este el în marile partide vizionate pe mi
cul ecran : un joc de o mare claritate. In care com
plicația de regulament lși pierde aerul impenetra
bil. Rugbyul este un sport simplu. afirmA. D. Ma
noileanu. în el complicația ae produce mai ales 
dnd e cunoscut incomplet $i jucat cu jumătâți de 
măsură. Este implicată în eartea luj D. Manoileanu 
șl o critică a rugbyului românesc, făcută de la alti
tudinea unei concepții superioare de joc. o critică 
constructivă menită a îndemna la depășirea actua
lului stadiu tehnico-tactic al mfbyultri nostru. Jo
cul la mină este In viziunea lui D. Manoileanu pia
tra de încercare a rugbyxtuluL care cere împle
tirea tuturor ealităților lui. pentru o maximă expre
sivitate R eficiență a rugbyuluL Desigur D. Manoi- 
leanu vorbește despre un rugby ideal, despre o 
cotă de viitor a rugbyului de la noi șl de pretutin
deni. dăr exigența cind ae btzule pe pricepere și 
iubire față de obiectul tn studiu, aici rugbyul, este 
binevenită. D. Manoileanu este de altfel un reputat 
tehnician Ca antrenor al naționalei el are la activ 
două meciuri egale la francezi acasă și o victorie, 
palmares pe care nu l-a avut nici unul din antre
norii români in întâlnirile cu XV-le francez. Scrisă 
cu talent cu inteligență, cu dăruire lucidă cartea 
de Exerciții de gin dire rușbystlcă este un eveni
ment editorial al tipăriturilor sportive șl ar trebui 
aă devină șl un eveniment al mișcării sportive.

Discobol

• CRmCUL HAiOLD f • 
impus prin cronicile sate la ’tew T«rd 
prin eseurile din Saiwday 
ți le sale aonsa erate marQce 
rijori actuali. Opinia 
constă in afirmarea tmtd 1 
Iată ce scrie el intr-un s 
mantie nu a atins ine* paoffid 
este acum inevitabil R panea 
că va lua amploare. Abstraru.:* 
ric depășit. Tn loc de a prodfe 
concentrîndu-se pe o elaborare 
vă și imparțială a maienaluha. 
devenit brusc conștient! de fiORa 
creator este de a formula « ■■ 
a reflecta un sentiment prta ța ■ taM 
Ceea ce este tocmai ce urmăreRa («■

țiMiil ăwMtead
TOANA POSTELNICt.

Telegrame
Stimată tovarășă

AGATHA GRIGORESCL’-BACOVIA,

Cu prue.-^2 frjteu—ai aauversin a «itei dum- 
ne*7*je3"_râ de aagsere. rwrirwrerm Uniunii 
Scr^tor-Sar vă rraramne an mesaj colegial și 
ta. ârăoesf de s-^oere fehtntfci. calde urări de 

v-ju R net anrirew ia acnvilatea
de erea::e tterarâ.

La muip ani *

G EO RGE^MACO VESCT

Cu prilejul frumoasei aniversări a zilei dum
neavoastră cte naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor are deosebita plăcere de a vă 
transmite, din injmă. un mesaj tovărășesc, de 
sincere felicitări, calde urări de sănătate, viață 
cit mai lungă și noi succese in activitatea de 
creație literari precum și in munca obștească.

La mul ți ani !
Președinte,

GEORGE MACOVESCU

Desen de Robert Drăghlcl

I»Hâe «i iitatâM ia«ară»a 
ALECV IT AN GH1LIA.

Cu prEejul celei de a 5®-a aniversari a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R_S. România are plăcerea să vă 
exprime. din inimă, un mesaj tovărășesc de 
sincere felicitări, calde urări de sănătate viață 
lungă, noi succese in munca de creație literară 
gi In activitatea obștească, pe care le desfășura ți 
cu pasiune și cu devotament, in slujba literelor 
române contemporane, a înfloririi culturii uma
nist revoluționare din patria noastră.

La mul ți ani 1

Președinte.
GEORGE MACOVESCC

Stimate și iubite tovarășe 
TIBERIU UT AN

•
Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a zilei 

dumneavoastră de naștere, conducere Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România vă exprimă din 
inimă, un mesaj tovărășesc și colegial de sincere 
felicitări, calde urări de sănătate, viață lungă, 
fericire, noi succese în activitatea de creație 
literară și in munca obștească pe care Ie desfă
șura ți cu pasiune și devotament in slujba înflo
ririi culturii umanist revoluționare din patria 
noastră.

La mulți ani !
Președinte,

GEORGE MACOVESCU



ION TRIF PLEȘA
Poem pentru 9 martie
Copiii împăturesc in patru ce-cu visat 
și timpu-i gata în aripi sâ le treacă. 
Oricare drpm e bine scuturat, 
cuvintele pe lingă statuia piinii vor sâ treacă.

In oțel eu deslușesc râspintii 
și-n brazde cumsecade un timp nesfișiat. 
Dunărea pe buze are corăbii vii, 
aer și aripi de mult s-au inâlțat.

Lumina nu stă pe loc, 
cel mai fierbinte punct e unde se votează.
Iau hainele griului și-n ochii mei le coc, 
mintea oțelarului intre coperți de carte 

lucrează

Sint nume care fac pâmintul moi greu, 
le alegi și drumul sub talpă se mfierbintă. 
Votezi și simți că pâmintul iți aparține, 

e-al tău, 
și-n felia de piine hainele țăranului se opresc 

și cintă.

Atingi viitorul cu mima și tresari, 
un buletin de vot pui timpului in pal^a sa 
Lumina se laudă cind vede la Galați oteta*, 
drumurile spre urna de vot încep a ie-nd*tpla.

Cil miine avem in inimă se poale vedea : 
votam pe Cel care « viitorul ce fiecăruia

m m împarte.
Avem cuvinte drepte, cu miez comunist

de fapta și au unde Sta 
și strălucesc in ziua votării pină departe

ȘTEFAN DINCA
Eternă Românie
Patria vine de deoarte, att de deporta devme 
Incit numai munții si «area, ■■ ștm

Și eerul acesta, p ceapă pe sltee
E martor urcâni Patrie Me4«- 
ln țara cu fete, unde grtal ne cresta 
Și Dunărea curge vorb»-**d igiâi este 
La margini de veacuri cu desbne pe texmte 
Au venii voievozii, domnitorii corwto 

wCu nume mai sfinte ca ace ea de draft
Ctitori de tară. început de pânnb 
Ștefan și Mihai si Radu si Caza 
Nume ce ne-nfiocrâ auzul si bazo
Dm prahil tan«« antslecas cu s>>ge e Ier 
S-au inâ'tat Putna. Coz a si Vo'traeft^ de do*
Și no seta li s-ou «ăart ta« 
De istorie s* de >osă-«

Patria vine de departe dm nritem p trate»" 
Din c intui Mioarei, dm few» ea de c«“ta « 
Din tăcerea pădurii, ca o tăcere de cmc 
In care minia înflorea ta ha-dua.
Patria vine cu trecutul invoJl
Limpezit de Dunăre, de Mures 1! Ofl 
Ca intr-o Geneză, a unui Ev de tau-M 
Patria se trece in noi mai dea' na
Acum cind floarea timpului witae 
La timpla ta Eternă Românie,

O

PAVEL PERES
împlinire
Acum cind martie revarsă 
Strai de lumină-n rodul pur 
E toată galaxia dinptoiur 
O brazdâ-nmugurită și întoarsa

Sâ, Știi câ oi un drum batal de mu"ca 
Un drum de jertfe presărat, de dor, 
De toți ai tăi care au fost și incâ 
Mai stăruie cu fapta pentru zbor 
E ca și cum la virsta țârii-ntregi 
Drept e ca fericirea sâ alegi.

Cu-aleșii țârii vom urca noi trepte 
Spre steaua comunismului ardent 
Statornicind pe viaducte drepte 
Plămada veacului independent.

Patria de astăzi fiii iși serbează 
Dupâ datinile noaslre păminteșb
Peste zare limpede vibrează 
Cugetu-mplinirii românești.

Și sâ ne fie țara de lumină 
Și griul câtre datină deschis
Să facem piinea singuri eum ne-am iii 
S-o așezăm in boltă, s-o susțină.

Și sâ ne fie țara mai bogată 
Și yorba tot mai dreaptă, cu temei
Ca din sâmînțâ apelor, scintei 
Să lumineze in pridvoare roată.

Și sâ ne fie dragostea putere
Și mai aproape dorul de strămoși 
Sâ facem veșnic anii mai mănoși 
Partidu-n toate sâ ne fie vrere.

Alegem țara. Gind curat și dor
Sâ urce-n vreme treaptâ dupâ treapta. 
Un rost imens spre comunistul zbor 
Și spre o lume liberă și dreaptâ..

Istoria iși scrie azi o filă
Cu mina celor ce*au pornit la vot
Și totul va da rod, așa socot, 
Sub orizont superb de clorofilă.

Desene de Șerban Rusu Arbore

IRIMIE STRĂUT
Alfesul nostru
0 mima lierbmte-i tara
Și-și bate-n rrtju de muncă plinul, 
ki noi aduce pnmdvura.
Din munți la mare priveghind seninuL

O inimă de tac • tara.
De dragoste u de căldură pluta, 
Ln miezul ei Simbm cum arde para 
Șompcășbe m lume nimburi de lumina.

Da, mimă arzindă-i tara.
Vegheată de alesul drag, ne-nfnnt. 
Care "eoducv-n case primăvara.
Veghind ta K bortelea-a cestui saimo pâmint

ION LILA
Patria de lumină
Nu sour ca tara mea este cea ora Mrasasa
Câ tara «m atee mratae
Nu spun câ eu stat ptaein moi tadci
Pta spun că "umc> eki tafloraste cta moi de»"

VIOREL SAMPETREAN
li.-, șra-. st-ilifw-e3:3

*■ matf M M M ■ M ■■ (*■

CRISAN CONSTANTINESCU
Cintec
Dacă votez <u-nerodere deplina
In zorile acestei primăveri, 
înseamnă câ pe trepte de lumină 
Mi-i dor s-alung tristețile de ieri.

Dacă votez pe-aceste plaiuri dace 
Transfigurate sub auguri latini 
înseamnă câ pe-al vremii crug in pace 
Ne făurim destinul mai senini.

Dacă votez pe-acest tărim de aur 
Urzindu-mi viitorul optimist, 
Mi-i brav stegar conducătorul faur 
Spre-un ev al înfrățirii, comunist

Dacă votez azi pentru libertate 
Și pentru-al fericirii soare sfint, 
Rlvnesc prin munca mea in demnitate 
Sâ-nnobilez al țârii drag pâmint.

CORNEL BRAHAȘ
Introducere in geografia patriei 
odată cu izbucnirea privirii 
devin trup hăituit de frumuseți 
gindul mă scoate in cringuri cu tei 
in inimâ sensuri multiple se-aprind 
singele meu loveșle-n lumină 
ca intr-o tobă lovește-n lumina 
singele meu

odată cu izbucnirea privirii 
aud susurind sub speranțele mele 
dorurile mele. Pentru câ viața 
poate fi ciudat de simplă 
pentru că mai există frunți 
rasturnole-n vise 
pentru câ toate colțurile soarelui 
imi sint arătate 
singele meu lovește-n lumină 
ca intr-o inimâ lovește-n lumină 
singele meu

ANDREI CIURUNGA
Tezaur
Bogat m strai de "ecose cuvinte 
no-a fost prin veacuri graiul românesc, 
aci duios și gata să ne-alinte, 
aci complit ca talgerul ceresc.

Cu ol om ton u do<-e și balade 
sau strigăte de sub drapeJ -
și din ute"Cv« pernelor avoade 
ne-aoi san Mereu istoria cu ol.

Aceste fio*». șutate veșniciei, 
ce-au straboftrt «-tai'i de frâmwit, 
■e-raparte as -Ctataraa României* 
«•rage tauu, cu po-ue tezaur sfint.

De aceea, once c-eec de lumină 
pe coro-l dane, i — oedv si-ntreg,
■ voted Mu - eodtvdoa mea deplină 
*c»sv care-s sraaru ca-i a tag -

IVAN MARTIS
Uw vot •■«fia

m MM de uwfl. •<? o dta-ra

Uv M-UMgta m educe, rara
Lumrae ce cuprinde vi tend -
Mu «cm vota pe era rara tom* tee Wrra 
$i vom teov one ei, Conducăftend I

PAULA MARIA SAVENCU
Si datini ți piine
Ferestrele muncii adună cuvint
Și drumul de miine ;
La ele adaug și cer și pâmint, 
Bucata de piine.
Cit sintem urmașii acelor cărări, 
Cit noi avem nume,
Criterii și fapte străbat depărtări 
Prin țară și lume I
Partid, bucuria veghează in larg, 
Vin ochi sâ te vadă,
Ești păcii adept, libertății catarg
Și sens și dovada,
Părinte al vremii, spre veacuri, stâpm 
Pe drumul de miine, .
Deschizi o fereastrâ, alături râmin 
Și datini și piine I

VASILE ZAMFIR
Vatră
Lumina țârii, vatra ei fierbinte, 
dogoarea zilelor trecute 
în labirintu1 vâii mute, 
cum și dogoarea zilelor de-acum 
luceferi semoninri pe noul drum 
și adevăr și slavâ in cuvinte.

Cinstiți lumina, pentru noi 
a râsârit din trupurile noastre 
un rug in zările albastre, 
să fie viața matcă de lumină, 
cintare de văpaia zilei plină 
cinstind frumoșii neamului eroi.

Lumina țârii, inimâ de oameni 
in care se aude fremâtind 
firul de iarbă, singele din gind, 
metalul șiroind in mari cuptoare,* 
bobul de griu sărbătorind in soare, 
pâmintu-n care visele iți șamani.

RODIAN DRĂGOI
1

Poem
Spre urne mergem umăr lingâ umăr cu ideile 

noastre 
numai de la noi uneltele vin sâ-mprumute 

putere 
toate zilele doar in privighetori ne îmbracă 
iar patria na curge prin artera

se știe bine câ aici nici un drum nu e singur 
și câ visele noastre nicicind nu vor fi sparte 
fiecare casă simte câ dragostea ii dă mereu 

ocol 
pâmintul se-nvelește cu o carte

sudoarea sub câmașâ stă trează 
realitatea curge ca un riu 
fiul țăranului lucrează la oraș in uzina 
și țâranul ii scrie pe boabe de griu

acest pâmint numai prin noi poate sâ respire 
adevărul are formă de inimâ soarele a crescut 

cit o piine 
tu tar or somințoler le dăm împuternici rea 

sâ încolțească 
și votam lumina de azi si lumina de miine.

VIOREL VARGA
Manifest electoral
ta legea eaerae* preacurate
Mo uepteiMC rmcofrtor și cant 
Sute ceuwte Romuri, n Cetate 
Păcura copăcei ne-ndoK de vwit

$»-s ceas pnraovărobc “vai pur ca o lumină 
Cm tara se-orcuratee sub bolțile albastre 
D— uwraă ai-ocradere depfină
Dau rabd talan noasbe I

MIRCEA MIHAIL
Cimpia limbii române
Cmd vorbești despre patrie
O Mantie de lummâ
Dâ relief cuvintelor 
Adevăr, curaj, piine și muncâ. 
Limba română este un pom, primăvara

Cind vorbești despre pâine 
Negreșit vei rosti numele mamei.
Clopotele ce se aud aproape 
Sint cintul libertății.
Omul simplu se-mbracă cu bronzul eroului

Cind vorbești despre patrie 
Numele prietenilor tăi Ion, 
Marin, Grigore, Alexandru 
Se topesc in piătra cuvintelor 
Demnitate și independență. 
O cimpie se arată-n soare 
Mai mindrâ dulcelui său rod.

Cind vorbești despre patrie 
Gindul tău mingiie chipul celuia 
Care poartă pe umeri prezentul 
Și umerii lui se numesc istorie și visare. 
Un cintec se așterne pe al soarelui imn 
Ca un foșnet de frunze peste pădurile 

Carpaților

VALERIU BÂRGĂU
Originea cuvintului.
Intre dealuri și văi gropile fermentației aburesc 
Amintirile vin pinâ la piept in cenușa 

cuvintelor 
aspre
Imi recapât curajul de a inventa cuvinte 
obosite
adormite de mult pe cimpurile de la marginea 

satului 
in paragină.

Cum vei lâsa viața sâ taie târâri la neliniștea 
. noastre 

Izbucnita din cuvintele tinere aruncate 
de faptâ șl 

creier 
in lungile zile de lucru -
- a bănuială câ originea cuvintului e în 
cîmpiîle de calcar
albe — omenește de strălucitoare — fierbinți 
centuri de siguranță ale pămintului 
în cosmos.

De numele nostru se leagă cuvintele unei lumi 
drepte - fărâ sfială. Zbirlite spre vechile 

scrieri 
orate-ndelung de nopțile tinereții.

BOKOR KATALIN
încrederea
încrederea e pentru cei ce
Din soare fac duioase flori sâ crească, 
Ce înălțimea știu s*o cucerească, 
Ce știu furtuna, norii sâ-i înfrunte. 
Ce zămislesc ce-i bun și nou sub frunte.

încrederea e pentru cei ce 
N-au înșelat credința niciodată 
In frumusețea omului, curată, •
in forța lui atotcuprinzătoare 
De făurar sub mindrul nostru soare.

încrederea e pentru cei ce 
Partidului credință i-au jurat 
Și in al țârii cel mai mindru Stat 
Poporul reprezintă azi cu cinste 
Și-al României mers tot inainte I

CONSTANTIN ȘTEFURIUC
Poetul tinăr
In mantii de omâl, subțiri 
Ca trupul fraged să nu-l doară, 
Colinda prin lumină niște miri 
Care-s văpăi de griu in primăvara.

Jârina arde ca un sin de mamă, 
Privighetoarea-și face cuibu-n Lună, 
Mi-e patria cea mai sublimă rană 
Numai aici sufletul sunâ.

Fîntini cu-adinc neliniștit 
înrourează Drumul și Carpnții 
Un eintee eum e rîul, ascuțit 
Ne bucură surorile și frații.

VALERIA DELEANU
Cinstire
Trece-mă in aeeeași lume.
Sâ urc treptele pe care le urci și tu.
Nimeni sâ nu-mi micșoreze truda, sărbătoarea, 

bucata de piine.

Ca un cintec sâ ne trecem degetele pe fața 
lumii...

Să vâ fiu de-apururi alâturi 
C-un pumn de stele pe umeri.

Sâ cinstim împreună lumina, țara( 
firul de griu. 

Singele meu plutește aceeași iubire, aceeași 
putere 

scriind aceleași țărmuri de văzduh auriu.

ION MĂRGINEANU
Respirație unică
respirație unicâ, iarba, 
râmin deschis verdele ei 
sete unicâ flacăra 
râmin deschis uimirea ei 
statornicie unică acest grai 
râmin deschis albina lui 
credințâ supremă este patria 
nu-mi doresc mai mult 
decit sâ râmin 
iubirea ei ndevâratâ

VALENTIN ARGEȘANU
Vocea dreptății
Din votul meu se nasc speranțele copilăriei 
Pe votul meu griul se coace
Din votul meu răsar întreprinderi 
Viitorul cu votul meu se impodobește 
Partidul m-a învățat cum se importe piinea 
Timpul fericirii mâ așteaptă sâ votez 
Votez cu sufletul pe stema României 
Vocea dreptății o aleg

_______________________
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