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ISti 15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU
ctitor și înnoitor de țară,

nume-simbol care ne reprezintă
în istoria prezentă și viitoare

a României

Ia scara timpului, 
sprezece ani nu

. cinci - 
1 repre

zintă decît o infimă uni
tate.

La scara vieții, si mai ales ia 
scara vieții si istoriei unui dodof. 
în condițiile lumii de azi. cinci- 
sorezce ani pot fi în mod vital o 
durată, o experiență enormă de 
care depinde însăsi fizionomia mo- 
ral-polltică si socială a viitorului. 
Starea de conștiință a acestuia, po
ziția sa, gradul său de implicare 
si sănătatea, durabilitatea sa pro
priu zisă — ca expresii si reflec
tări tipic uman — sînt într-o a- 
nume perioadă si La o anume cotă, 
pe ua anume relief al iatorieL 
puncte |n*lte de sprijin Bi argu
mente de referință pentru o defi
niție care să stea lă baza oricărui 
demers asupra timpului si mai cu 
seamă la baza înțelegerii si asu
mării acestui timp, din perspecti
va însăși a existentei. Este cazul 
României. acesta, concret si pluri
valent în semnificația sa.

Definind cei cinicsprezece r ani 
citi au trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului — un eveni
ment intr-adevăr istoric, moment 
inagural. decisiv pentru toate do
meniile de activitate — ca anii cei 
mai rodnici, cei mai cuprinzători si. 
în același timp, cei mai exacti. o 
oglindă a insusl modului nostru 
de-a fi. ne-am definit de faDt un 
inconfundabil mod și o inconfun- 
dabilă proiecție în timp a desti
nului. descătușarea ca niciodată 
pină acum a unor uriașe energii. 
Explicația o căutăm si o aflăm, de
sigur. în acea primenitoare deschi
dere de orizont care a fost cel de-al 
IX-Iea forum ai comuniștilor, pri
mul în linia marilor evenimente 
care ne-au marcat existenta si de 
la care. în tot ce a urmat, s-a sim
țit un puls si un spirit dinamic 
nou, revigorator. Partidul alegea în 
fruntea sa atunci un om tînăr.bine 
pregătit pentru istorie, hotărît să 
acționeze si conștient că multe, 
multe din cite erau vor trebui sase 
schimbe, se vor schimba. Atunci 
tara și-a regindlt în întregime des
tinul si de atunci tara si-a redi- 
mensionat în structurile ei cele 
mai intime mobilurile si criteriile 
propriei sale dezvoltări. Intr-un 
ritm si o creștere fără precedent, 
dună o normă a propriilor sale ce
rințe ?i posibilități. Saltul realizat 
este uriaș si este categoric evident 
sub toate aspectele si în toate de
taliile vieții materiale si spirituale. 
Din punct de vedere economic, azi. 
la capătul a cincisprezece ani. de
ținem realitatea mărită de cîteva 
ori fată de imaginea inițială si sîn
tem. în multe privințe, compara
bili doar cu noi insine.

Ceea ce este practic la îndemîna 
oricui, ca argument si* ca motiv de 
cunoaștere : industria, tn impresio
nantul său ansamblu de tehnici si 
procese sau metode de virf. tehno
logice. ori agricultura In specificul 
transformării si așezării sale ne 
principiile unei variante a muncii 
industriale — reprezintă. în planul 
reflecției, însăsi doctrina înaintă
rii Si rezistenței in timp, ideologia 
dezvoltării noastre multilaterale. 
Pentru că — fii aceasta este iarăși 
o evidentă — înlăuntrul fiecărui 
lucru, al fiecărei realități, inlăun- 
trul tuturor izbinzilor care Pe drept 
cuvînt pot fi socotite istorice, stă 
si acționează energia unei mari, 
neistovite capacități de creație. 
Patosul viu. neîntrerupt al acesteia, 
faptul de a-si fi dobîndit consa
crarea în condiții de libertate si 
nouă demnitate. Puterea care vine 
din neingrădirea de spirit si din 
libera, nestînienita sa manifestare, 
din asumarea manifestă si respon
sabilă a istoriei si trăirea ei fără 
puncte de suspensie sau de de
marcație. Democrația, altfel spus, 
sau realitatea de fapt a acestor ani 
cînd. odată cu marile construcții 
materiale ale vieții s-a realizat și 
aceea a unor noi relații, a unor 
noi norme si principii de compor
tament. democrația care. în teme
iul demnității si libertății omului, 
a cistigat noi spatii de referință si 
a angajat preocupări fără prece
dent.

Sîntem siguri — convingerea 
noastră a tuturor se întemeiază ne 
realități vii si concrete, are spri
jinul indestructibil al fantelor si al 
sentimentelor înseși cu care ne pro
nunțăm — acești cincisprezece ani 
sînt asa cum sînt si formează Lao
laltă zestrea noastră cea mai Insu
fle titoare fiindcă în inima si De 
frontispiciul lor a luminat de la 
bun început un om si i-a fost dat 
tocmai lui de atunci să conducă si 
să asigure — cum deja era pre
gătit pentru istorie — mersul as
cendent in istorie al unui Întreg 
popor. într-o fericită sintagmă nu
mele lui este de nedespărțit de a- 
cela al tării sl este de nedespărțit 
de acela al tuturor înfăptuirilor cu 
care, ne prezentăm azi. Nicolae 
Ceausescu. Gîndirea fioelal-bolitlcĂ 
li datorează enorm nu numai în 
ceea ce privește abordarea și dez
voltarea problematicii sale de an
samblu cit mai cu seamă finalita
tea. aDlicabilitatea sa. faptul că. în 
realismul si materialitatea sa con
strucția noii societăți a beneficiat 
în această etapă de o dară si 
omniprezentă concepție, că înainte 
de orice s-a sindit si regindit de 
multe ori asupra fiecărui act de 
natură să schimbe sau să influen
țeze viata oamenilor, a tării In ge
neral. Dar fermitatea înaintării ne 
drumul propus de aici a venit. De 
aici si din tot ce a inspirat si a 
dat putere de expresie năzuințelor 
noastre, ale tuturor, omul devenit 
un strălucit exemplu pentru în
tregul partid si pentru Întreaga 
tară, cel ne care il omagiem azi cu 
insesi rezultatele muncii si eindir-i 
sale revoluționare. ca o dovadă 
nepieritoare fiind înșiși acești cinci
sprezece ani.

Deschizător de drumuri, cu o vi
goare si un simt al ideilor care-1 
așează printre marii ginditori ai 
lumii contemporane. practician 
neobosit si fin observator, cunos
cător al vieții în amplă dialectica 
sa. ctitor si Înnoitor de tară. 
Nicolae Ceausescu ne reprezintă si 
ne impune în mod decisiv viitori
mii.

Personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, dp numele său 
se leagă aportul hotărât al Româ
niei la soluționarea problemelor 
cardinale ale păcii si Înțelegerii In
tre popoare, ale salvgardării inte
reselor umanității. Opera sa se în
tinde mult peste cei cincisprezece 
ani pe care-i aniversăm acum si 
aceasta constituie intr-adevăr em
blema sa de spirit si de cutezanță, 
iluminatul chin în care, sub semnul 
înalt al durabilității, trăim si con
struim.

Luceafărul

• IN CLOCOTUL VIU, FIER
BINTE AL VIEȚII • Reportaje de 
• Mihai Stoian • Cleopatra Lnrin- 
țiu • Vaieriu Bârgău • Elena Nes
tor • -Drum în cîmpiile libertății» 
— proză de Tiherîu Vidra • Poeme 
omagiale semnate de • Vasile Zam
fir • Ioana Dinulescu • Viorel 
Cozma • Pavel Pereș

Ia paginile 4 și 5

Omul
Omul pe care se bizuie țara 
stă ca un centru de gravitație 
a sufletelor 
in inima grijii neadormite.
El ține curcubeul 
înfășurat pe piept 
și cântă un cântec de pace 
mai vechi 
decât orice istorie scrisa.
La flacăra florii 
din mina lui 
se topesc tunuri și cavouri atomice 
El nu are altă armâ 
decât cuvântul 
cu a cărui putere 
biciuie spaima 
sub care se agită marea.

Gheorghe Pituț

GESTUL FIRE
xtraordlnara vitalitate a 
președintelui Nicolae
Ceaușescu, întiiul condu
cător al României pentru 

care, fără nici un fel de figuri de 
stil, masa de lucru, odaia de lucru 
e realmente, concret, țara, îl face, 
în același timp să fie unul dintre 
cei mai calzi și apropiați cunoscuti 
ai cetățeanului din România ultimi
lor 15 ani. Rar locuitor al acestei 
țări care sa nu fi fost în apropierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, să 
nu-i fi auzit direct vorba, sfatul, să 
nu aibă o amintire care să-1 lege 
pe viață de omul căruia poporul, 
partidul, i-a încredințat supremele 
și atît de complexele răspunderi in 
destinele României. Președintele 
care străbate țara, care vrea să zu-

ÎN INIMA TĂRII

noascâ direct, să vadă, să audă, să 
se sfătuiască cu muncitorul, cu ță
ranul, cu inginerul, să-și confrunte 
astfel întrebările, planurile, îndoie
lile, certitudinile și neliniștile este, 
firește, un om politic de excepțio
nal talent, definit printr-o metodă 
de lucru care iși are unicul și su
premul criteriu eficiența. El este

Inițiator și spirit director

<Cîntarea Românieb»

Tinerețea revoluției
^n urmă cu 15 ani, în frun-

Itea Partidului Comu
nist Român — care aitu.nci 
iși recăpăta și numele ini

țial — era ales unul dintre cei mai 
tineri oameni politici ai Europei și 
nu numai ai Europei, o personalita
te care avea să se impună fulgeră
tor în peisajul lumii contemporane 
prin vocația unică a unei gîndiril in
dependente și originale, a unei ca
pacități rare, organizatorice, a unei 
clarviziuni teoretice de anvergură, a 
unei patimi răscolitoare în devota
mentul ei față de cauza libertății, a 
independenței și afirmării de sine 
stătătoare a națiunilor.

Așa a intrat In concertul state
lor libere din a doua jumătate a 
secolului XX, România, prin afir
marea răspicată, deloc ferită de pri
mejdii și de mari riscuri a indepen
denței ei naționale și a libertății ei 
de a-și croi viitorul conform cu 
ființa ei milenară, afirmare care s-a 
făcut ascultată și respectată prin 
glasul acestei personalități politice, 
venită la cîrma unul popor și a unui 
partid care, repet, prin el iși recă
păta numele de Român.

Așa a început, la Congresul al 
TX-lea, Istoria Ceaușescu a Româ
niei, care și imnul și l-a ciștigat 
prin recunoașterea înnoită a unui 
cântec pentru care pină la Congre

sul al IX-lea se plătea cu libertatea 
și cu viața.

Ca să cintăm, azi, liberi, „Trei 
culori cunosc pe lume" a fost nevoie 
ca acest popor să ridice în fruntea 
lui un fiu cutezător și credincios 
istoriei sale multimilenare, care s-a 
identificat în ființa lui cu ființa na
țiunii, gata oricînd de jertfă pentru 
împlinirea, sub flamura comunistă a 
idealului de binemeritată fericire și 
de recunoaștere a identității ei în 
concertul națiunilor libere.

Iată de ce, aniversind Congresul 
al IX-lea al P.C.R. noi toți ne sim
țim și mîndri și datori : mindri că 
am fost și sîntem chemați să fău
rim liberi drumul socialist propriu 
al revoluției noastre, datori că am 
fost și sîntem chemați să păstrăm 
revoluția socialistă, românească, 
mereu tinără și mereu independentă 
iar noi să apărăm libertatea gîndirii 
și faptei noastre prin propria noas
tră gîndire și faptă.

Nimeni în locul nostru nu va pu
tea să justifice acest drum pe care 
ni l-am ales, sub conducerea unui 
comunist tînăr, mereu tînăr și În
flăcărat, învățîndu-ne să iubim li
bertatea, să iubim patria liberă și 
s-o apărăm liberă prin propria noas
tră voință și destoinicie și vertica
litate morală.
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• 'toricește. îdeea unei

1 ample mișcări cultu-
-ale. care să se fina
lizeze periodic prin 

concursuri la toate nivelele, im
plicit la scara întregii țări a 
fost formulată de secretarul ge
neral al partidului și președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la primul Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste din iunie 1976, pentru ca 
în toamna aceluiași an ea să se 
materializeze in lansarea primei 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Anteceden-

omul, simplul om ca re-și îndepli
nește neobosit sarcina. Dar, în ace
lași timp, este omul nostru, profund 
al nostru și prin această capacitate 
de a rămîne de neuitat în îritimplă- 
rile umane cotidiene, prin capacita
tea și simțirea dreaptă, spontană 
de a fi de-al casei oriunde ajunge 
în țara asta. Sînt unul dintre cei 
care, cu ani în urmă, am avut 
emoționantul prilej de a-1 cunoaște 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu toc
mai într-o astfel de împrejurare 
cînd cea care vorbește despre om 
e nuanța, tonalitatea, gestul firesc. 
La Suceava, președintele se întîlnea,

Platon Pardău

tele acestei inițiative grandioase 
trebuiesc căutate insă in marea 
dragoste și sete de cultură pe 
care le manifestă tinărul mili
tant politic incă de la intrarea sa 
în mișcarea revoluționară, după 
cum atestă tovarășii săi de luptă, 
toți cei ce l-au cunoscut in acea 
epocă. Cuvintările rostite de 
conducătorul utecist la primele 
mitinguri din toamna anului 1944 
sau din zilele bătăliei pentru pu
tere conțineau vizionare referiri 
la cultură și la rosturile ei în 
noua societate pe care oamenii 
muncii, în frunte cu comuniștii, 
urmau s-o făurească.

După cum, de asemenea, mi se 
pare semnificativ faptul că în 
1965, la scurt timp după venirea 
la cîrma partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are o primă și 
memorabilă întilnire cu oamenii 
de cultură și artă, în luna mai. 
Martorii oculari, ca și cei ce au 
citit relatarea acelei întîlniri 
neobișnuite pină atunci în stilul 
de muncă al partidului nostru, și 
amintesc cu emoție viziunea în
noitoare, atotcuprinzătoare, în 
care partidul înțelegea să se 
ocupe de destinele culturii ro
mânești contemporane, de crea
ția literară și artistică. Impre
siona în mod deosebit acea 
preocupare de a da vieții spi
rituale românești o nouă stră
lucire, de factură de-a dreptul 
renascentistă, punînd în valoare 
atît marile ei tradiții neglijate 
grav pină atunci cît și uriașul 
potențial de creație al oame-

Inscripții pe
Am decupat din strălucirea soarelui 
Ceas de ceas, zi de zi, an de an 
Șiraguri de bunuri pentru 

îndestularea noastră.
Dar nici eind zilele și anii 
Nu s-au strins in atitea mărgele 
Ca in acest deceniu și jumătate, 
Ce au înscris, pe veci, pe filele 

istoriei naționale 
Atita gîndire efervescentă de statui 
Ridicate vieții și belșugului. 
Puterea zilelor, cuprinsa în nai, 

avintatâ de voință 
Au plămădit, intii, credință, 
Apoi drumul brațelor spre țintă. 
Puterea concentrata in torente de 

forță 
Ce s-au cumulat in noi înșine, 
Declanșind zborul liber, 
Atît de necesar, spre eternitate, 
Spre rodul ciștigat eu greu, prin 

truda
Și nopți de veghe 
Au întrupat sâmința de piine 

aburindâ
Și vetre-statui, chip de chibzuință, 
Ridieind privirea demnă spre

soare 
Plină de credință. 
Clocotul sîngelui încins de vetre de 

lumină 
Este acum, aici, mai ritmic și fârâ 

umilința,

iiicic istorici
Mai alert, mai trainic, acoperit de 

cinste 
Falnic ce se-nalțâ spre piscuri 

comuniste. 
Belșugul este ocum, aici atita de 

aproape 
Incit ochilor le-a fost dat cu greu 

sâ-l imortalizeze 
Privind la ritmul nou, sub pleoape ; 
Fiecare clipă, fiecare oră, fiecare an 
Din cei cinsprezece, 
Adunind puteri în brațe — 
Izvor de biruințe — 
In șiraguri noi, vremurilor smulse. 
Semnul începutului de-acum 
A fost dat de El 
La forumul, inalt al obște!

eomuniste, 
De Omul brav al omeniei, 
Iar noi, fideli ascultători ai istoriei 
Cu prospețimea florilor din zori 
Inhalam în piepturi, azi deschise, 
Aerul vremurilor noi 
Ce va pecetlui cu litera do aur 
In istoria milenara, 
Chipul nou al Țării — 
Minunat tezaur, 
Pentru cei ce vor să știa 
Că in lume nu e
Decît o singură Românie I

Horvath Dezideriu

Recuperarea trecutului

trecutul unul neam sini 
ădăcinile lui, fără de 
•are nu poate viețui 
Nu este vorba, in nic 

un fel. de o întoarcere 
spre ceea ce a fost căci privirea 
cutezătoare tse cere îndreptată 
spre viitor. Melancolia ce ne 
poate cuprinde uneori nu este 
decît o stare de. spirit. • tempo
rară, . în nici un caz o soluție 
practică. Trebuie, cred, să consi
derăm trecutul nostru ca un fel 
de uriaș, pe ai cărui umeri ur
ai n du-ne. să străbatem spațiile 
noi ce așteaptă să fie cucerite. 
Nu pornim, adică, de la nivelul 
zero in opera pe care o înfăp
tuim. ci de la o altitudine la 
care ne-a situat șl ne situează 
istoria noastră milenară, atit de 
glorioasă, atit de dramatică. Is-

Niculae Stoian
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torie pe care, cum știm atît de 
bine, o diminuasem vreme de 
două decenii, adică pînă-n 1965, 
Dar istoria e o realitate prea pu
ternică pentru a/i înfrîntă de ci
neva, și am spune că ea infringe, 
pină la urmă, orice fel de Îm
potriviri. Forța eâ, hrănindu-se 
cu veacuri și milenii, este in
comparabilă, în raport cu cea 
a unei generații. Este. în fond, 
raportul dintre infinit și efemer. 
Adăugăm faptul, capital, că is
toria își găsește singură, prin
tr-o mișcare tainică, răzbunăto
rii și sal va torit pe cel care rea
șează lucrurile pe făgașul lor 
firesc. Este, In fond, ceea ce s-a 
petrecut după cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. de la care a 
trecut un deceniu și jumătate. 
Moment potrivit pentru un bi
lanț. Evident nu unul sărbăto
resc, colorat artificial, d un bi
lanț bărbătesc, onest șl sănătos 
in care, relevind «uecesele, să 
fim preocupați, în egală mă
sură, de ceea ce rămîne Încă

Pompiliu Mareea
Continuare in pag. a 2-a
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✓

Poezia 
ca acțiune

aprinsele discuții purtate in jurul ^ge
nerației ’70“ n-au depășit deocamdată 
stadiul concluziilor tranzitorii. Excesiva 
atenție acordată terminologiei are, ca in 

toate disputele de geest gen. un efact previzibil : 
absența, sper temporară, a tentativelor sistema
tizatoare. Foarte utile, sintezele Iui Al. piru șl 
Mjrcea Iorgulescu nu depășesc in această privin
ță condiția lexiconului : dau adică o idee exactă 
la nivelul individualității creatoare (fixată gla
cial sau, Ia nevoie, ironic), răminind ezitante in 
planul generalizării, al identificării liniilor de 
forță ce unifică varii personalități. Firește că 
e riscant uă pronunți verdicte categorice asupra 
unei realități In mișcare. Certitudinile nu se 
sprijină pe nn teren plin de surprize potențiale. 
Autorii .-înșiși-sint încercați, s-ar zice, de secreta 
plăcere de â contrazice clasificările. Un senti
mental molcom, fluent și cantabil (mă gindesc. 
de pildă, la Lucian Avramescu, cel din placheta 
debutului) e azi un Pierrot sarcastic, cu replica 
arzătoare ca un acid. Mircea Dinescu. ca să dau 
un alt exemplu, a pierdut melancolia eufonică 
de Robinson despărțit de Insula copilăriei, pre
ferind de la o vreme expresia directă, frustă, 
plebeiană. Aparent mai consecvenți, nici proza
torii nu slnt mal puțin imprevizibili. In scrinul 
estetic al lui Eugen Uricaru coexistă proza fan
tastă, de esență volatilă, și scenariul realist, cu 
solid reazem documentar. De la povestirea pito- 
rescă, balcanică, un Marius Tupan a trecut la 
romanul pozitivist al șantierului, revenind apoi, 
ca acul metronomului, la poziția inițială. Intr-o 
literatură vie, atari fluctuații siht firești, nein- 
dreptățind acuzația de tropism. In ciuda meta
morfozelor necurmate, există totuși un nucleu 
coagulant, o sumă de invariante. îndeosebi poe
zia este genul in care acestea se disting cel mai 
bine. Una din concluziile acceptate prin consens 
ar fi caracterul „imploziv*'  al lirismului repre
zentanților acestei generații. Ei ar fi, se spune, 
„formaliști**,  preferind pe cum Iul ce, in fine, 
temperamente caligrafice ce-și supraveghează 
sever emoția. Nu-i aproape nimic neadevărat 
aici. Eroarea, cîtă este, provine din omisiune. 
In realitate, acești „culturali**  slnt spirite Înse
tate de real, deloc tentate de dorința de a așeza 
între creație și existență vălul cețos al conven
ției. Simptomatic, pentru mulți dintre tinerii 
poeți lirismul implică o continuă dinamitare a 
ceremonialului, o anulare decisă a regulilor dis
cursului clasic. Poezia împrumută aspectul con
versației familiare, al dialogului spontan, de la 
om la om, medierea cărții fiind exclusă. Intr-un 
poem din La dispoziția dumneavoastră Mircea 
Dinescu constată astfel, nu fără un rictus ironie, 
că „poezia nu mai are nevoie de hirtie". Tot el 
proclamă, cu radicalismul propriu virstei. nece
sitatea de o democratiza lirica, indeoărtind. ca 
pe un lest inutil, „cântecul" : „Ca să cobori cu 
arta nu folosești și tu același m
hodcwenH<U m «pus ta oale.atitea afse
carj t. Jn riad I*
podne-A-tiL ta va durea f turnatul mai put ir.". De
loc intimplător. lirica acestor autori erie politic*  
și civică, presupunind exortet’s. acuza, diatriba 
sau elogiul, așadar armele moralii tu lut dar eri- 
tind moralizarea didactică. Poezia devină na nad 
al acțiunii, o intervenție bărbătească in eaiidiaa.

Marcată vizibil de această opțiune, insăți lirica 
patriotică a tinerilor determină o revigorare a 
genului, subminat un timp de stereotipii. In 
această fascinație a realului, in arzătoarea nevoie 
de comunicare cu istoria — trecută |i prezentă 
— pot fi găsite esențiale puncte de incidență ale 
generației. Diferiți ca naturi artistice, Mircea Di- 
nescu, Horia Bădescu, Dan Verom. Dan Rotaru, 
Adrian Popescu, George Alboiu, Nicolae Țurtu- 
reanu, Gheorghe Istrate, Dan Mutașcu, Nicolae 
Dan Fruntelatâ, Ion Lotreanu, Corneliu Vadim 
Tudor, Gabriel Chifu (enumerarea este, negre
șit, incompletă) se aseamănă prin voința de a 
revitaliza energic poemul, de a da, cu expresia 
unuia dintre ei, „cîntecului alt sens decît pînă 
acum". „Noua poetică" se definește prin negarea 
calofiliei. Poemul tinde să fie concret, funcțional, 
dispensindu-se ades de metafora izolată la 
nivelul versului, pentru a se transforma Intr-o 
unică și compactă metaforă. Un manifest „ano
nim" al aceluiași Mircea DInescu codifică tran
șant schimbarea la fața : „Iubirea mea să școală 
țări din criză / sărutul meu pompat la polul 
nord. / să bage plitele de gheață-n priză să cadă 
cancerul bolnav de cord. // să mîn c-un bici ora
șul pe cîmpie / ca pe-un tramvai eretic tras de 
cai, / gata orietnd să-mi puneți șaua mie / dar 
să nu-mi cereți artă pentru ceai". Cititorul este 
violentat, somat brusc, imperativ, sco6 din iner
ția versului ..frumos". Perspectiva iconoclastă 
nu ocolește miturile clasice, considerate acum, 
cu un radicalism excesiv, dar simotomatic, dreDt 
tranchilizante ale imaginației. Intr-un cuvînt. eul 
— expus agresiv — alungă figurația mitologică. 
Intr-un Poem pentru îlua a șaptea, Dan Verona 
avertizează fărft dubii : ..Eu voi rupe-o cu poe
zia în clipa In care / Mă voi simți trădat de 
mine însumi". Riscurile acceotârii mecanice a 
convențiilor poetice sint consemnate de același 
cu un sarcasm tradus in versuri telegrafice, exas
perate : „Apare pe piață pasta de dinți 
apare / Lengerie „Sisif**,  mobilă stil „Sisif-, 
echipa / De fotbal ..F. C. Sisif". pe sub mină se 
vinde / Broșura „Cum aă devii un Sisif". ' Si 
apar ca după ploaie ciuDercile snrințaril profeH 
Cu întrebări capitale : ..Sisifismul — o nouă reli
gie ?“ / „Va renunța Sisif la bolovanul rudimen
tar 7“ f Apar cluburi de sisifomani. pretutindeni 
se cîntă Slsifomania Se nasc poeții sisifici- 
(Recviem pentru fumători și nefumători). Deloc 
gratuit, aarcasmul acesta acționează in numele 
demnității ultragiate, proounind prin ricoșeu un 
model uman nemaculat de compromisuri. Suspi
ciunea In fața tarelor morale merge mină in 
mină cu neîncrederea in cuvintul decorativ. 
Mai tînârul Gabriel Chifu dă. Ia rindu-i. ..ordine 
de luptă" in aceeași manieră directă, neprotoco
lară. Pentru el cuvintul încetează a fi un substi
tut al realului, tinzlnd să fie o parte integrantă a 
acesteia : „Poete, ia-ti cuvintele si vino cu ele 
spre viață. / încearcă să acoperi cu ele un ora 
— cînd / îl e frig / să hrănești pe cineva cn ele 
aievea. / încearcă. / Asta așteptăm de la tine. 
Adevărurile / noi au nevoie de tine. Să le creați 
Să /' le aduci fn casele noastre — dimineața. J 
devreme" (Drumul spre romuniina). Regimul 
acestei poezii este luciditatea. Programatică, in
transigentă, totală. In numele el. ie demitizează 
frecvent miracolul poetic, alchimia miaterioail 
a romanticilor. Prelungire a realului, chip simi
lar al acestuia, lirismul impune starea de veghe. 
Un poem de Mircea Florin Sandru este. In iceil 
sene, un manifest mascat, indlclnd o stare de 
spirit de ordin general : „Creierul biciuit trebuie 
să lucreze, / Creierul obosit trebuie să lucreze / 
în noaptea densă precum pîntecul unei înecat 
Creierul coase cuvinte, f asemeni unei mașini 
infernale / Forțlnd poemul să lasă deasupra ca 
o pasăre chinuită / făcind poemul iă ie nască / 
precum crinul din marile mîluri- (Noapte).

Acest „realism" al viziunii marchează și poezia 
de țară. Sorgintea ei este de obicei acutul senti
ment al demnității. Voievozii, cindva retoric evo
cați de reprezentanții altor generații, se propun 
memoriei contemporanilor ca axiome morale. 
Chiar un imagist frenetic ca Dan Mutașcu simte 
nevoia unor strofe austere : „Noi, voievozii cei 
roși de furnici, / de cuvînt înghețați, de văzduh 
neuitațîl, / noi, voievozii cei roși de furnici, / 
sunători precum șerpii din negre orații fi noi. 

voievozii, cu pene și zbor, nu iubeam mc-odată 
cuv inie le-n toarse, 1 noi, voievozii cu peoe și 
zbor nu vindem legea sfinți de ne buzele
(Nai, voievozii). Suveran al cuvintelor. poeiul 
însuși e tentat să-și asume știlisiic aqgxaș: rr* ’.:- 
tudine. Altădată m produsa vo«L;=tsr un 
de memorie ; trecutul o me
morie ancestrali ri roierit»fl Înlocui ;:<• pe «re-*  
proprie, ca in accsi tulberiîor Kilaal a! 
Gheorghe Istra le : ^Dar nu-i a me.-. raw»:»,,
aceasta nici grăită rc-I rostestf îi
sint doar o meaotie-n ce;; vă l ia 
adevăr, o nea"- O**hrird  o patrie a denw::sr-:. 
poeții generației *7®  corn urnei, prin bătaia ...
de sentență, a versufui, o certitudine trar.^di- 
viduaUâ : „Numai intr-un singur loc te poți ns<- 
le, i Intr-o «ingurâ pauie, intr-o limbă".

Ioan Adam

Opinii despre
tînărul prozator

dacă ar fi ii anreciem uroea aerisi de 
tineri, in ultimii ani. <ucă ce apare 
;n revistele literare. concluizîTie n-ar fl 

opfhriste- în afa;*  Luceafiru'ul 
(care-si resnectă menirea dar care, rulind un 
număr prea mare de nume nu reușite să-l 
iustină consecvent De cei taJentati) a Tribunei 
clujene și a unor inițiative sie Vetrei (am citit 
aici doi tineri prozatori. Gheorghe Crăciun ai 
Gheorghe Iova, care Iul ii ie întrevadă, dinco
lo de experimer.talisme. o inzeatrare deosebită) 
celelalte reviste il preferă oe consacrat! iau. de 
ceia mai multe orL DuWlcl producțiile unui plu
ton omogen (prin mediocritate) de autori care 
exclud orice aurprizi. Ne-am oorit asupra ace
lui aspect al problemei deoarece ni se pare c-c- 
oaebit de important, pentru un autor In forma
re. climatul stimulator ne care o revistă literară 
poate si trebuie să i-1 ofere.

In această situație fiind, tlnărul prozator tre
buie să-si grăbească debutul editorial să-l aș
tepte timp îndelungat, să aoarL in cele din 
urmă. Dractic necunoscut in fata unei cririci bla
zate. dispusă să uite rapid si a unui public care, 
linait astfel de repere, poate. In cel mai fericit 
caz să reacționeze doar din curiozitate. Ne amin
tim cu noetalgie de vremea cind. de pildă, o ni
velă de Nice la e Velea. apărută In revistă, de
clanșa confruntări ale criticilor, anima spiritele, 
provoca dispute literare Iar nu birfe ertraliie- 
rare.

Dar proza tinerilor pare a fi un ortmipn ro
bust. In stare să compenseze elides? aceste isa- 
ladii ale mediului. Dacă. <pre extnrp-ki, 1*  ora 
debutului cu romanul Drnmal erai al fluăiei 
iile, calitățile de fin analist al Gabr-^iei Adj- 
mesteenu erau cunQscuîe sta r'oe*  
Mfifrjle revuteî Laeeelta^. Mu-eea 
cv Vlt taiii 111 a d rrt iaă < kus-

nn rrr^i. ecus. licf
lor m reoafll

taie <fc-una «ere 
s:?uarie. tn cazul U’XJr Teodor Grwsire
Zanc. Paul Kugen Banan | a.

Astfel de diferente de _tr i tamer:ri*  de 
dată fără lecătură ra mat!ul îxooftrafic dtr re
vistele literare, tis de pozițiile crttirid 
sau. mai exact de (feeui—tlsme-Le acBBtrisL
Un prozator tinăr foarte ta>ntsf G-mi xnMit m 
Eagen Uri cer iu) atrâzea atentj*  ortacii r» vo^»- 
mul de nuvele Dea pre perwrl. se csrxEsea de
finitiv cu romanul si flacără, nrfcaft e«----
de elogiat, dar scria aixx o carta B&ai slabt. 
Mierea- Odată inii etichetat ca »cratu>- de va
loare (si De bună dreotat) trails^ ■« cei «de 
ce oare ?) care au cuiezat «4 ăteaecă ru oti« r- 
tlvftate (si să «e pronunțe tot asaj romann Mie
rea. Evident că e*te  vorba de ocinii xn.r-j\r 
dar le facem publice, chiar daci vor contrari*,  
din credința că atrag atentia azuzrv w.us fe
nomen mai general in virtutea ut-X*  ctrt£e 
unui autor mare siz: * bores se □
același limbaj encomiastic, care au f ni
mănui ?

Revenind la proza tiae-ikr. trebsne 11 o^er- 
văm că destule din orecjhriL: tiabrai jlw >□ 
rămas neonorate Integral Proea^r'. ta>—za'.] n 
Gheorghe Schvartz. Alcxan&m Deal LD Tec- 
doreacu sin: La fel de tateres^nr ca «.
dar numii atiL El n-au dat inc*  acea carte rxre 
să poată intra cu sa.nse !n comoe-t: 
valori ale prozei române**...

Există !njl si • mișcare acerat uat tKtsssri. 
Lei al doilea loc volum un T>^rr-.rirj
(l inda Belinda) j un Floria G-îrCrw tFrai®Ba 
e nanul adevăral) « f: roo- i—w-
rioțl pentru u._; Ioc r—r’ r -”r' •
contemporane. Si ~aerj .u ne la
Iul proză scurtă gr-s - »t ’ ■
marii fascinații a >'-• s. • •• -
mabile cărțile Iui X.V. * um*  . - ~ u * * 
de critica literară.

Asumlndu-ne toate riî^rri1* •-*-
purii vom wune ra •. >.a?L*  «i 'Aieata*  • - 
zatorl aflat! Ia c- '.e c-
Mircea Nedeldu. CoruiS . C-_s-
tache. sint ne ir doi «In

Interesant pentru efcmul de »-<' 
adevăratul drum, este csjt-: Ion L:.» ».
rxx fără ch^r^re dir 
prozator notabil. âJ'-or a âoc-ă F"<măe
amară ri Ca piepSal ia bătaia riatalad 
cu vederea ae sceciklisCî deet-ixcî Se rmv -v 
perman*.r.:e.

Remarcabu in prora «cruâ de •Jfi.eri —■ *•
parc far;-*  ci. s.n u-îi;sr-. fi r_ Jr-
fente ac in-rs-nră abordare* ur.-ri -*r~: ex
trase ir. re^ ră.-â _ - -
fel r -*v^err.=.,.?Ci - . - >• a
devenit centru - 3e • » - • •-
tică. refugiu si VWaâk TiftwH
prozatori ti’-*"’—i -• » *.
doar o nricâ tM'-e au ? . * . ari ne-
ratura lui axL HSf-e se • r .. ea

Valentin F. Mthâescu

Dimensiunile 
criticii tinere 

a j unsă, tair-on procea cu cei
s’, creatsei literare, ia siveix unei de- 
pbr.e maturul: i. caracterizată pnn 
precizia axjoîocLZantâ. fermitatea op

țional L g-jii-j] pentru analitica vohipt’-X--minu
țioasă dublat de deschiderea față de leone $i 
sinteză, critica literară romăneaacă a ultimilor 
ani ae afli, credem. înainte*  unor larvt promi
țătoare 8i profunde perspective. „Statul major" 
compus din cele mai experimentate personalități 
își continuă opera de cristalizare a criteriilor, 
adăugind noi dimensiuni istoriei literaturii, sin- 
tetizind |i acoperind petele albe ale geografiei 
literare, păatrindu-se oarecum jn afara tulbură
rilor efemere ale .^criticii zilei-, preferind te
ritoriile sigure pentru a Ie supune periodic unor

revalorificări s-jpmoare. Dincolo, însă, de preo
cupările .^cadcm:x-" ale acestui nucleu de forță, 
ef-'-ri«seența am ZKe fără precedent in cultura 
romană, a mtirn Lterare in devenire, înregis- 

accer.te de r.eîâgăduită valoare, ac-ordind 
ai aiguranță interpretarea litera

ri Tornineoad ia panoul de comandă al celor 
.......... ...  ■ * ■ europene. Nu liosește, 

-^na dci constantele tipologiei in
-• -*  . i::a >xra intens documentată, anali-
* i 'V i*̂  cir’-ată pe detalii, comparatiști ca,

. -speculativ, incisivitate^ în ca
dre koooc... ■ a. efuziunile iconodule, spiritul 
-ir/i’.ic. âasmvoit, eseistica spiralată și
me. -r.i-ra • c..i uiă erudiția șl veleitarismul, 

mercenar sau bonomia atotințelegă- 
loar-:. mă. ;."lele fr (frate pe axa paradigmatică sau 
pe cea s-.'-orr:s’Iră (după posibilități), canto- 

-ea in • • il nueenziei sau critica „de tra
velling- < . ■ Usc o extrem de fecundă di-
• ■ ■ j * «•.- —*.^te  și valoare autonomă
var h judes ♦ .-âs de luciditate, de gus
tul peblie. pwririj coeficientului intrinsec de 
C'jen’jre. d«-rixie n axiologizare. Asupra acestei 
r-hiri in derrafre evîiâm anume expresia am
biguă cri liră finări) vom insista in cele ce 
urmează.

lnîr-o epocă a prefacerilor rapide, a domină
rii spiritului âa cdiuc ..obsesia sintezei", favori
za!*  ce tn &"..nc generos, care solicită
impcrlde opera tfarabr’â |i de largă respirație, 
care să -ți Vâlor2rke inîensiv obiectul, critica, 
românească tra*.  aoetzâ o e-apă a ..eseului-boltâ", 
menit si 2rin ccLiatea demersului
lipea canxi:a;?k< aB>c«-&iice. edificind și statu
ând ierarhi, c.-. obligată pc de o parte să
se racoleze i >or univ^-r-ale de interpre
tare 5 • a : «ait valoric ceea ce alte
culturi as a xr’-'h-îir. proces îndelungat ; pe 
de ană n*ne.  »ă jre.rrjreze Hî era tura națională 

pregânndu-Ie angajarea 
in «iaî^nul de valori ipirituale. Nicio-
□ălL in ui' 1 b— = 5 nu a mai fost pusă
critica rrer4-i ■ fat» traiect de asemenea
com >x?î>- *•  fomeazâ direct în
anță-t-.lv j’rriz Eterat urii 151 cere

.e, ■./ -rralstlc al 2-Vi este in ne-
<-rei’ei::ă fi- '^“e »■ _ >J rferiuri înzecite pe
l-.r.ia decs- l-..*'  «i onestității ver-
cirtelor. pitf. mii mult ca oriclnd
ei -vrea ■. rlri l-.-ZT-nlui critic, adoptarea 
pnrtt-.Ior r-u -r de exaremk estetica și teo
ria Iremrâ -c J ’jnpena fireasca au to
nne*:-  recesit*:^  faptului literar pro-
P*1'2-2  .< o*  mci.-r-^ciare *n=r:j-teom ’.ce este mai 
ar^-.ă ca 7 *iini  metodoioțț; nutrite de
ob-*«.ț  — J ■>-< eg** —ni — a criticii de a fi

> a 'Jierarr_- ■*  necruțător soîi-
• o ordiile fTr-' i l fi»urL iar faptul

că or ' >;—sv "“ra-Lr rorbeț:? :n sjrmcU unei 
rrex-t-7 M > -< racrjle ?*.  uționare si u.nl-
îere. 3-e-s*  - -J ferare I*  o m*a-
:i de ralort zspfcrară teorie: r ite.-Lli**-
FS.-n^îfice. * arii de nt^ooMbi'i-
U::

■adb M Im Fw Vrvi • M»r »n
îw Fir^z Ta a Vr oca Gat 4

Ivsrwz. C M baaorx Itanoa Fw« atrrt <s- 
rsrtCb 4» bria*  fiMfrsbum. m • «roză ^w- 
thaab «tr « ia»r warfr baarori V one**  -% 
•M» Ae țbaB aeflK *’< *W  «ranea-
taâvs yw KL O wm. E. <wrid t O*--  

Manei ■*! —1 Ar T. Ol-
frwBB 9fr*>  Da*.  Finrvp MlMfitorai AL
baaaoaar l Uvros Oaefrha. Marta Bafta5 l 
K. Ch—W *1 Criws. âaariiid D* r-
fwnw taMCa» •*  ev twee a fi abordate ei 
taaM MrMKvm. A*vne  BaaA CMvoril «Hi fl 
e«âa aa vobaRfieaî rta tsuit pinâ

B*  v’-"•satata er-erifr-, asodemg a> ta- 
tergMta Were*»  evrweoo îar * •*  •
OBarttaEA ywnita de cr.t_zi JstiotanigRL ca dae-

I iiiiphi a utiiții
Portret sâpat In ființa alor mei 
Din vatra de simboluri răsărind 
în harfe de sudoare și seîntei 

* Poporul lot, cu singele cintind, 
Cu ting adincețte vechi porunci 
și ctitoria anilor prin ani : 
Cei cincisprezece care au trecut 
Măreț boltiră visul de titani.

întreg a! firii noastre, prin istorii, 
Sensul suprem al nașterii din nou 
in veacul comunismului-erou 
ți-l rotunjim, sub pașnicele glorii. 
Râsare-n Horă, soare de*andezlt,  
al ctitoriei Neamului, prin sine, 
Reflexul altui soare, care vine 
întinerind, din pârul tău albit... 
și-n tine iși adună fluviul vieții 
miraculoase ramuri din eroi 
Bărbate - Sceptru, timplă a cetății 
și-n juru-ți, milioane, suntem Noi.

Eugen Evu

chldere către sistemele ample de ierarhizare va
lorică in spațiul literar românesc: Petru Poantă, 
C. Ungureanu. M. Iorgulescu, Al. Dobrescu, 
L. Ulici, Al. Andrelescu. Daniel Dumitriu, Ghe. 
Grigurcu. Dan Cristea. Mirela Roznoveanu, Ion 
Cocora, C. Stănescu, M. Nițescu, L. Alexiu, F. 
Bâileșteanu, AI. Stefăneacu, nume deja consa
crate. dar aflate in plin proces de autoedificare, 
capabile de surprize din cele mai binevenite. 
Este cazul să vorbim anoi de afirmarea în ul
timii ani a unor critici formați, ca să zicem așa, 
in „luptă cu capodopera", autori ai unor rein- 
terpretări ale citorva zone ale istoriei literaturii 
li care, contlnulndu-și investigațiile, vor elimina 
cu timpul masele compacte de prejudecăți șl lene 
evaluativă care s-au cam adunat în jurul unor 
personalități de prim rang ale literaturii națio
nale : Sadoveanu (Z. Sângeorzan, M. Tomus). 
Slavici (Magdalena Popescu), G. Coșbuc (P. 
Poantă), Eminescu (Ioana Em. Petrescu, M. 
Mincu), Blaga (M. Vaida), Caragiale (I. Constan- 
t’nescu. M. Tomul), Miron Costin (M. Scarlet), 
Cantemir (E. Sorohan), Mateiu Caragiale (Ovi- 
dlu Cotrui. un*  din marile pierderi ale criticii 
române, «lături de Nicolae Baltag). Duiliu Zam- 
firescu (Io*n  Adam). Alecsandrî (D. Curticăoea- 
n1.:*,  Tîarie Chendl (Mircea Pooa), Antim Ivirea- 
nul (Eusen Negriei). Macedonski (M. Zamfir), 
Anton Ho’ben (A!. CMinescu), Rebreanu (Aurel 
Sâ»u). Barovia (G. Grigurcu), Radu Stanca (I. 
Vărsai. Budai De’-sirj (Toana Em. Petrescu, .-^i. 
1£ VxjcȘf Vom ^-1 . e*  Vei în»**tr£ri

*9*  1 ri. rar-T fDm *
•MTMBSW • către frta*
rii •*  < M- Mf.taî. cu riJaCSni -<1
■ne□potaie (M!h*i  Conun) de
ind doctă talente excepționale, cu drept de ce- 
t*̂e  declir: la critic*  literară : Gabriel Lilceanu, 
t- o«of de rară distincție si nrofunzime analitică 
ri Comeli-j Mircea, din aceeași familie spiri- 
tua-l debutat recent cu o carte de amplă rezo
nantă «nirituală. în fine, vom vorbi de O cate
gorie f~.?r»e puțin comentată, cea a criticilor —
tacă — fără volum >1 care vin In Imediata ve
ri iâtate a numelor citate, nuanțind pozițiile deja 
existente «au croind alte cadre pentru herme- 

românească. Avem deplina siguranță că 
sume precum V. F. Mihăescu, St- Borbelly. A. 
S.’restrL Ion Pecie. Paul Dugneanu, M. D. 
Gheorthlu. Dan Al. Condeescu, V. Podoabă, Doi
na Uricariu. S. Crala. I. Buduca, Radu G. Țe- 
poru. D. Arsen ie. Ioen Holban, Radu Săplăcan, 
C. Tuchilă. C. Sorescu, D. Ciachir vor însemna, 
prin cărțile lor. noi arii de investigație literară.

Depinde totul de măsura in care această cri
tică in devenire iși va înțelege menirea nu ca 

n carieră, ci ca un destin asumat în mod esen
țial. eliminând în mod radical și sistematic atrac
țiile jocurilor de culise, optlnd pentru opera cri
tică în defavoarea culegerilor de recenzii, pen
tru temele majore ale culturii, in defavoarea su
marelor ierarhii ale cărților alcătuite în pripă, 
pentru abordarea lipsită de complexe a litera
turii române in paralel cu literaturile străine și 
mai ales pentru redimensionarea programatică a 
zonelor forte ale istoriei literare la scara celor 
mai noi și mai fecund-a plica bile sisteme cri
tice universale.

Dan C. Mihăilescu

Recuperarea 
trecutului

Urmare din pag. 1

de făcut. Căci n-am ajuns la capătul drumului. 
$i nu vom ajunge niciodată, din fericire, să 
oprim, ca Faust, clipa.

Nu ne vom referi, firește decît la domeniul 
cercetării valorilor literare ale trecutului care 
ne este, prim preocupări, mai la indemînă. ob- 
servind, dintru început, că rezultatele, atît de 
bogate, se impun prin ele însele. S-au scris, în 
perioada ce ne preocupă, foarte multe monogra
fii despre scriitori, epoci, curente, istorii literare, 
sinteze, eseuri cum nu a-au scris in nici o altă 
perioadă a culturii române, fie din cele mai în
floritoare. Evident, documentarea s-a îmbogățit, 
perspectiva in timp favorizează și ea cercetarea, 
dar, cu toate acestea, ritmul valorificării tradi
ției noastre literare este unul din cele mai înalte. 
Am putea susține, chiar, că este domeniul cu cela 
mal multe realizări, ceea ce este si normal căci, 
cum spuneam, trebuia să redresăm o gravă de
viere de la evoluția firească a culturii noastre, 
să corectăm erori, să reabilităm personalități șl 
in același timp să împingem, mai departe, cer
cetarea. $i. pentru ca aceste constatări, gene
rale. să albă acoperirea faptelor, vom produce 
și clteva icrii de exemplificări. Cred că secto
rul cel mai precar, în momentul 1965, era cel 
al studiilor d<a sinteză, al istoriilor literare. 
Cîtev*  din cele care circulau in epocă, între 
care una distinsă, cu un deceniu înainte, cu 
premiul de stat (pe 1964) erau sumare, cu ju
decăți aberante, formulate sub todia sociolo
gismului vulgar cu autori fundamentali care 
lipseau (Maiorescu, Arghezi, Iorga, Blaga, 
Barbu ?.a.), cu alții inventați. Adevărul este 
că pînă-ri 1965. două decenii, istoria literară 
fusese denaturată. Treptat. Insă, plecindu-se mai 
ales de la Istoria călinesciană, râmasâ model 
pină aatăzi, această disciplină tși revine și în
registrează necontestabile succese prLn cele 3 
volume apărerte la ’Editure ’Academiei,-"'colec
tivă, apoi prin Jucrfirl dă aptbr Ca acelea sem- 

■»«:e da AL PIru. Ion Rotarii, ' Paul Cornea, 
D. Păcurartu. (5, MinttelfW D. Wen, GT ^0»pra- 
ga, Ov. s. Crdhmălrrtceanu, Eugen Slrfildn ș.a. 
Cum te poate vedea, sint „acoperite" toate epo
cile literare, toți autori! Importanți. Se adaugă 
sintezele pe curente : umanismul cronicarilor, 
patruzecioțitismul romantic. Junimismul, simbo
lismul. semăn aforismul, poporanismul, gindlris- 
mul, avangarda etc., apoi monografiile marilor 
publicații literare : Convorbiri literare, Litera
torul, Viat*  Românească, Shurătorul, Revista fun
dațiilor etc. Ceea ce dorim, in momentul de față, 
este ca, odată ajunși la acest stadiu al cerce
tării să se întocmească noi sinteze de istorie li
terară cu două finalități principale : 1) adresate 
speciali|tilor prin valorificarea tuturor datelor 
obținute de către studiile parțiale, atît de nu
meroase. Avem nevoie de o istorie a literaturii 
române complete, pină la zi, academică, care să 
fie instrument fundamental pentru cercetări ; 
2) adresate publicului larg, atlt de numeroase 
astăzi șl căre, fără nici o pendanterie. fără ex
cese factologice, imbinlnd informarea cu eseul, 
scrise cursiv, atrăgător, să dea o Imagine gene
rală, de ansamblu, accesibilă tuturor celor ce 
se interesează de literatura patriei lor. Aseme
nea compendii, care să nu depășească 200 de pa
gini, ar aduce Imense servicii literaturii române 
și ar putea fi utilizate, prin traducerea lor In 
limbi de circulație, de către străini. Ele trebuie 
întocmite, firește, de un singur autor pentru 
a se păstra unitatea judecăților și a stilului.

S-au scrii, după 1965. lucrări de referință, mai 
alea monografii, despre marile personalități ale 
culturii noastre, multe ostracizate înainte. Au 
revenit în actualitate Titu Maiorescu, Nicolae 
Iorga, Eugen Lovinescu. Intre critici, intre poeți 
Tudor Arghezi (despre care j-au scris 12 cârti). 
Lucian Blaga (circa 10). Ion Bsrbu, Ion Plllat 
etc. Textele lor au fost repuse In circulație inte
gral. Unele lucruri merg incă greu : ediția Opere 
de Eminescu, (aflată, totuși, la al nouălea vo
lum, Proza politică), reeditarea unor cărți de 
referință ca Istoria călinesciană, în prealm*  re
voluției de C. Stere, Rusoaica de Gib Mihăescu 
au intirziat excesiv. S-ar mai putea da clteva 
exemple de neimpliniri. Nu prea mult însă căci, 
în general vorbind, valorificarea marilor obere 
ale trecutului este, cum souneam. una din ma
rile izbînzi ale ultimilor 15 ani. Izbînzi ce ga
rantează. prin ele insele, soluționarea tuturor 
chestiunilor restante.

Gestul firesc
Urmare din pag. 1

la un amplu sfat, cu mii de oameni ale căror 
inimi începeau să bată în ritmul nou |i plin de 
speranță pe care-1 adiloea Congresul al IX-lea 
al partidului și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost ceasuri și zile de felurite discuții, s-au schim
bat idei, s-au rostit doleanțe. Una a celor care 
lucram în domeniul culturii, era de a vedea în 
Suceava un edificiu cultural, mult intirziat de 
hățișuri birocratice mai vechi și ciudate priori
tăți. Existau planuri, exista o machetă, existau 
entuziaști. Existau și descurajați. Președintele 
ne-a ascultat, și concentrarea gindului lui ne 
cuprinsese parcă gîndurile, ni le îmbrățișase, am 
avut instantaneu acel sentiment greu definibil, 
dar clar, perfect clar, că e contopit cu mica 
noastră problemă (dacă e s-o raportăm la pro
blemele unei țări sau măcar ale unui județ 1), că 
facem toți, atunci, „o echipă", „un colectiv", așa 
cum repede un întreg popor avea să-ți dea sea
ma de formidabila fertilitate a acestui talent al 
președintelui de a da țării conștiința că e o uni
că familie.

Azi, casa de cultură de la Suceava e de mult 
unul dintre cele mal prestigioase edificii de acest 
gen din țară. Ori de cite ori mă întorc pe acolo 
să-i privesc arhitectura zveltă, o văd parcă nim- 
bată de acea concentrare omenească, adine fi
resc omenească a Președintelui nostru.



■5 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

însemnul împlinirii, 
însemnul duratei

EPOCA 
NICOLAE 

CEAUSESCU
învestitura de încredere

există, la Muzeul de Istorie a P.C.R., Intre sute'.e 
de panouri de sticlă si intre miile de fotografii. 
-— portretul unui tînăr bărbat a cărui expresie 
iradiază o hotărire atit de puternică incit vizitatorul 

aflat pentru intîia oară acolo, râm ine în fața lui țintuiL 
Foarte rar rădăcina unui caracter omenesc poate C atit de 
lesne înțeleasă incit expresia ei pe un obraz omenecc &â 
semene, pînă la îngemănare, cu o învestitură de In cred ere. 
O mare liniște, un sentiment reconfortant de solidari taie 
umană guvernează spațiul acela din centrul căruia te pri
vește, cu atita imensă înțelegere omenească, acei obraz de 
adolescent.

Este neverosimil cit de limpede se putea citi pe chipul 
utecistului Ceaușescu Nicolae încă in urmă cu două decenii 
devenirea ce va urma. Puternica personalitate care avea să 
crească din privirea fierbinte și din zimbetul incă copilăresc. 
Curajul, abnegația, consecvența și. mai ales, devoțiunea to
tală. citite de pe atunci in desenul obrazului.

Oridecite ori l-am revăzut, prin transmisiile de televiziune, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, memoria mea afectivă a re
chemat acel portret Oridecite ori i-am ascultat vocea, prin 
transmisiile de televiziune. înțelegerea acelui portret s-a re
confirmat. Nimic nu s-a pierdut prin vreme. învestitura de 
încredere a-a justificat. Anii in care cel ce fusese secretarul 
Uniunii Tineretului Comunist din România a devenit secretar 
general al Partidului Comunist din România, si apoi anii in 
care directivele Congresului al IX-lea al partidului au devenit 
o creație și o epocă — „epoca Ceausescu", — anii victoriilor 
Industriei și agriculturii socialiste, anii Ieșirii României in 
lume, a ireversibilei ei deveniri înscrisă ca pe o orbită solară, 
această operă de construire a unei lumi mai drepte pentru 
oameni mai buni ■— au maturizat chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dar nu i-au schimbat expresia. Devenirea s-a 
petrecut. Promisiunea făcută s-a împlinit Voința, curajul și 
abnegația au fost chezășia unui început nou de epocă și 
chiar a unul nou Început de istorie, pe care numai o 
făptură umană cu o neclintită rădăcină patriotică le putea 
genera.

Cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost alea președinte 
al țării ne-am bucurat : Un om tinăr ! Cel mai tinăi 
președinte din Europa ! Am sperat să-i simțim tinere
țea în munca sa de la comanda grea a patriei noastre și 
speranțele noastre s-au adeverit Există, in toate izbinzile 
noastre de astăzi, în munca tenace pe care o depunem, in 
aspirațiile libere pe care le nutrim. în devotamentul cu 
care răspundem solicitărilor, in încrederea pe care am do- 
bindit-o in noi. în această minunată bunăstare spirituală care 
guvernează epoca noastră — tinerețea cutezătoare, curajoasă 
și invincibilă a bărbatului pe care in urmă cu 15 ani, l-am 
ales.

Am avut, avem și vom avea un președinte tinăr. Un pre
ședinte a cărui tinerețe iși are rădăcina in suflet in dragoste 
și in iubire. în devotament si in abnegație, și din pricina 
aceasta tinerețea sa va fi veșnic vie, veșnic fertilă, așa după 
cum este și țara, și după cum este poporul al cărui destin 
îl exprimă și-1 poartă spre împliniri.

Președinte, muncă, patrie, iubire. Cuvinte pe care le-am 
săpat cu mîndrie pe frontispiciul acestei epoci. Cuvin te-forță, 
pe care le rostim și le trăim in fiecare zi. sore lauda unui 
destin omenesc care s-a identificat, fără nici o abatere de 
la data ivirii sale în lume, cu poporul, cu patria, cu 
istoria.

Nicolae Velea

Anotimp al maturității

Prin natura lucrurilor, în cursul unui an, toamnei 
îi revine privilegiul de a fi anotimp de bilanț, 
graniță dintre recolte, moment de adinei medi
tații asupra roadelor materiale și spirituale ale 

anului trecut cit și asupra planurilor de viitor, de perspectivă 
mai apropiată sau mai îndepărtată.

Vara aceasta. însă, probează multiple valențe bilanțiere, 
certificînd. prin realizări și proiecte, ca se constituie intr-a 
încununare a unui deceniu și jumătate.

Da. in vara aceasta se împlinesc 15 ani de nemaiîntîlnit 
avînt revoluționar, 15 ani de mărețe și îndrăznețe ctitorii, 
15 ani de cutezanță și înfăptuiri.

Se împlinește un deceniu și jumătate de cînd, la istoricul 
Congres al IX-lea, prin voință întregului partid și a în
tregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
fruntea comuniștilor români.

Epoca Nicolae Ceaușescu înseamnă pentru literatura 
română, ca, de altfel, pentru înseși istoria, viața și dez
voltarea acestei țări, o perioadă de glorii, de construcții și 
înălțare pe noi culmi de civilizație și progres.

Cine vrea să vadă ce au însemnat acești 15 ani pentru 
România socialistă să cutreiere țara in lung și-n lat, în 
metropolele impresionante prin însemnele de civilizație a 
ochiului, dar și in cele mai îndepărtate sate, unde scurgerea 
timpului s-a metamorfozat in bunăstare și încredere în 
viață, în muncă |i în programul Partidului Comunist 
Român.

Cine vrea să vadă ce au însemnat acești ani pentru lite
ratura română să meargă la rafturile bibliotecilor, să 
parcurgă librăriile țării, de la orașe și sate, și se vă con
vinge că emanciparea despre care se știe că se datorează, 
în ce are mai frumos, acestor 15 ani se regăsește si în 
sutele și miile de titluri ce pot aureola orice bibliotecă și 
orice literatură din lume.

Epoca Nicolae Ceaușescu este epoca înălțării unor impre
sionante combinate industriale, pe care înaintașii noștri nici 
nu cutezau să și le imagineze pe teritoriul României, este 
epoca dezvoltării urbanistice fără precedent, epoca de for
mare a acelui comunist de omenie, ideal al comuniștilor, 
epoca unei agriculturi in plină înflorire.

Epoca Nicolae Ceaușescu este epoca planurilor îndrăznețe 
Si realizabile, este epoca supremei cutezanțe, a deplinei și 
puternicei afirmări a României, pe arena internațională.

Epoca Nicolae Ceaușescu se definește prin toate acestea 
Si prin altele, dar și printr-o cultură puternică, printr-o 
literatură cu care, așa cum spuneam, se pot mîndri orice 
națiune și orice popor.

In România ultimilor 15 ani au apărut cărți ce pot sta 
oricînd la loc de cinste în oricare din bibliotecile lumii.

Pentru literatura română, pentru scriitorii români, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a socotit și-i socotește 
întotdeauna ajutoare de nădejde ale partidului in opera de 

făurire a •oaetății socialiste multilateral dezvoltate ti a 
ora ulm nou. pentru acești scriitori, cei 15 ani reprezintă o 
etapă a maturizării și împlinirii depline, o etapă de reale 
izbinxi.

Astfel că vara aceasta ni se dezvăluie nouă, acrii torpor, 
ca de altfel întregului popor român, ca o vară a împlini
rilor noastre. Autenticitatea și trăinicia succeselor noa^'i-? 
iși au izvoarele in gindirea profund originală ti revoluționară 
a secretarului general al partidului nostru, in neobosita sa 
activitate puse in slujba propășirii noastre, a Înălțării noas
tre spre noi idealuri, legitime ti curate.

Litera de plumb capătă caratele strălucirii, prin în^5- 
efervescența acestui timp.

Un timp al cutezanței revoluționare. Un timp al matu
rității depline. Un timp pe măsura celui ce-i imprimă 
ti durată, zbor și dăinuire, strălucire și forța — tovaz^ș^l 
Nicolae Ceaușescu.

Dan Rotaru

Condiția demnității

Obișnuim — si nu numai noi facem aceasta — ca 
din răstimp in răstimp. odată cu trecerea si înche
ierea rotundă a anilor, să ne rememorăm datele si 
intimplănle existenței din lumina unui eveniment 

Trecem In unda de rază a lui si este un prim indiciu de 
istorie acesta, suficient ca să putem privi și merge adine, 
ceva mai departe în inima lucrurilor, spre acel rotund al 
lor. Prilej de a trăi, de a-ti asuma si pe această cale a emo
țiilor istoria totodată, in plin efort solidar, de a te 
detașa de ea. De a te da. adică, puțin la o parte, nu mai 
înainte si nici in urmă ci chiar în interiorul ei.

Spațiul decisiv este al implicării si privirea îti întoarce 
imagini inițiale. Sau te simți privit cu propriii tăi ochi, 
dintr-un orizont cum câteodată. seara. în lunile de vară 
cerul se uită pe pămint cu ane si stele incoruptibile. Astfel, 
în interiorul ei. istoria este fascinantă si mișcă deopotrivă 
ființe, evenimente ti lucruri. Iar viata noastră curge mai 
departe, nici mai puțin liniștită si nici mai zgomotoasă 
decât e. Mă gin dese, bunăoară, la cei ce-au devenit o gene
rație de mijloc azi ti la faptul că ei. cei mai multi — noi. 
cei multi dintre noi. adică — au început — si am început — 
drumul acesta al vieții in istorie odată cu cea mai Largă si 
mai hotărî tă deschidere a acesteia, acum cincisprezece ani 
tind. Drmtr-un act de voință supremă, tara a cunoscut o 
adevărată revigorare de spirit și o primenire pînă in ră
dăcini a aerului său vital Înnoitor. Congresul al IX-lea al 
partxhihri stă capăt de unghi, călăuză pentru aceasta, eve
niment impresionant care tme ti de o Intimplare a desti
nului. poate, dar m®htată_ cinstită ti tot atit de necesară 
De dt de categoriei ti semnificativă a fost in miezul Tuturor 
cekw ti te i-au urmat A venit atunci la cir-na existentei 
noastre un am tinăr. eu alese trăsături nevoi-Jtionare earn, 
prin zbaterea, tindirea ti acțiunea sa In permanentă vie 
si cutezătoare, a dat un nou relief de certitudine po'-.nră 
si socială celor mai îndrăznețe visuri ti proiecte de viitor. 
Generația care este de mijloc acum si-a Scut debutul in 
profesie ti in istorie sub zodia aceste: tulburătoare înseni
nări. Generațiile celelalte au respirat din mers, n-au încor
dat si mai muh enemfle spiritului ti s-au intfinit. ne iș
ti Ln im cu toții In desăvirtirea operei oe care o ir.ârtăm. I> 
Ia această si Prin ar tartă permanentă mișcare si primenire 
de «ine. eveniment care ne a făcut anti de izbindă <! a 
dat «las. a dat rost ti anj de înfăptuire, de împlinire în 
vocație si in speranță — forumaî de acum cineisnrezeCE a-.; 
— a devenit evenimentul purtător de destine si biografic. 
esențiaL Dar cel mai mult ti mai mult- ca eveniment cru
cial. ca eveniment-matcă, el poartă emblematic ti îr.:r-o 
permanentă proiecție cMdvI simboL statuar, al eeâuî care, 
învestit cu ample resooosabintăti ale istoriei, ne-a investit > 
rindul lui cu prerogativele libertății ti exerctii rencreî. 
nedisimulat al acesteia dintr-un motiv cel puțin fusutiar. 
îmi amintesc de una dintre cele dinții vizite — d.n rele 
peste patru sule cite a efectuat în tară — imediat dună 
Congresul al IX-lea tind, cu o sinceritate molipsitoare, co
municativă in cel mai înalt grad, anunța una din metodele 
care au devenit și caracteristice apoi, o proprietate de 
spirit de fapt una din acele rare calități fără de care viata, 
mai ales in cazul unui conducător, s-ar Închide in tine si 
ar degenera • dialogul, consultarea permanentă. runnaMerea 
adevărului de La izvoare, a realității de la propriile ei sur*e.  
Avertiza atunci că ne așteaptă un drum lung și greu iar 
pentru ca acesta să poată fi cit mai bine inceout si parcurs 
trebuie să ne consultăm, stă în firea noastră, a românilor, 
aceasta și stă, trebuie să stea țn firea tuturor celor care 
sint investiți de către obște cu anume răspunderi si anume 
datorii. Citi dintre șefii de stat si-ar fi inceout cariera 
cu un astfel de deziderat și cu un asemenea program ? Știa 
ce vroia, sigur pe el și ne mijloacele revigorării, ale reîn
noirii oe care o promulga, tinărul om de atunci îsi făcea 
din istorie si din viata la zi a oamenilor una dintre cele 
mai categorice profesiuni de credință. Cu dialogul in tară, 
pe orice problemă, si dialogul în afară, in lumea contem
porană. el și-a făcut o normă de gîndire si comportament, 
un exerațjiu care-1 apropie si in același timp îl înaltă cu 
distincție față de oameni. într-un fel care îi e nroDriu si 
care îți impune căldură și deopotrivă dragoste Si respect. 
Ceva firesc, ținînd parcă de un ritual adine al lucrurilor, 
urcă prin ființa si lumina ochilor săi tineri pentru ca. ime
diat. cînd numește sau explică ceva să-ți dai seama că te 
afli în fata unui mare și îndreptățit gînditor al vieții, cu 
toată filozofia și meandrele sau ascunzișurile -ei. arătîn- 
du-se întreagă numai celor anti de a o înțelege si a o 
modela. Avertizase asupra acelui drum lung și greu și 
iată-ne acum, la capătul a cincisprezece ani. puțind spune 
cu îndreptățită mîndrie că nimic nu a fost zadarnic și nici 
de prisos. Facem timpul și spațiul de legătură, în rezo
nanta deplină a ideilor care emană de la același program, 
cu noi cei ce sîntem astăzi si vom fi, evident, mîine. avînd 
în conștiință permanent treaz exemplul de dăruire si sin
ceritate al omului care ne veghează și ne conduce nu numai 
în drepturi si datorii ci si în speranțe. De la el si prin el 
am deprins multe din concepțiile novatoare cu privire la 
abordarea si solutionarea problemelor de fond ale construc
ției noii societăți, de la el si prin el întregul partid. în
treaga societate au dobîndit relieful unor noi relații de 
muncă si viață. întărind astfel însăsi așezarea omului în 
condiția și pe temeiul propriei sale personalități. Este aici 
explicația întreagă a unității si solidarității noastre națio
nale în jurul partidului, al președintelui nostru, după cum 
tot aici se află si explicația, argumentele însesi ale uma
nismului, ale libertății si independentei noastre ca surse, 
ca mobiluri înalte de netăgăduit si totodată de neconciliat. 
Condiția demnității și-a dobîndit astfel suprema ei funcție 
regeneratoare și. in memoria timpului, tara si-a regîndit. 
Si-a construit cu lumină chipul, ca o efigie prin veacuri a 
conducătorului, a eroului ei omniprezent.

A. I. Zăinescu

Ființa adevărului

Cu cincișprezce? m ural poeții tineri de atunci, 
□e : meneam cu noi —; intram pe porțile orașu
lui in iiraieie s ^renla yu. Ne întețea Limba 
Romană, averea dxrtc:Peauna_ de inimă și

spirit al napei. U-n aer teu. un vin: de valorică se
așeza in ampul de Kind, in ampul uman Explodau cuvintele 
asemeni crinilor, cuvintele îngropate de apaînzi. toboșari, 
golite de sens prin bisturie ruginite, cuvintele ce regăseau in 
noi modalități de limbaj, fonnuie noi, insolite, de stxuctură, 
cuvintele izvorau din noi. in $i din viața noastră, ele respirau 
erau trăirea noastră. Nu mai eram vrnovați de cuvintele noas
tre, nu mai eram iertați pentru cuvin tele noastre fâră vină — 
lupta era a scriitorului tinăr intru găsirea și cumpănirea ex
presiei. cum și ce exprimă. Eram in arenă despovărați de 
canoane, de adevăruri prestabilite. Pe pagina albă erau săru
turi grele de suflet din cerul și rădăcina nașterii noastre cu 
munți de durere și văi de bucurie. Vintul nu mai purta frica 
în noi, istoria se așeza in albia adevărului, prezentul, cu lu
minile și umbrele lui, in pagina scrisă. Scriitorul s-a reîntors 
la uneltele sale, cu drept de conflict, ideile luau chip estetic. 
Curajul din pLan social și politic de re-facere. re-construcție, 
re-așezare. devenise ființă pentru omul de artă.

Da. atunci am ințeles că istoria nu-i o cirjă prin care să 
se justifice greșeLiie prezentului. Am priceput asta din ati
tudinea Bărbatului de Țară, a Omului tinăr venit la cirma 
destinelor noastre, purtind in sufletul său dorul zecilor de 
generații de țărani de pe dealurile subcarpatice și un spțrit 
viu, un suflu nou, revoluționar, creator. Avea chipul de 
lumină și părul neatins de zăpezile grijilor. Dar poate este 
datul nostru de a fi, bărbații politici ai României au încărunțit 
totdeauna de tineri, spune un prieten al meu — și are multă 
dreptate. „Să gîndim cu capetele noastre" — spunea pre
ședintele țării, celor alături de care a copilărit, la Scorni- 
cești. Iată un mesaj pentru fiecare cetățean, o profesiune 
de credință, care implică responsabilitate și libertate de 
acțiune — drepturi fundamentale ale firii umane.

Să gîndim cu capetele noastre — este curajul de a privi 
realitatea așa cum este și in același timp încrederea in 
forța creatoare a neamului. înțelepciunea și ho țări rea ponoru
lui de a fi el însuși, dar și ideea nouă, imaginea construită 
Drin jarul cuvintului artistic. Numai spunind adevărul ne 
du tem tămădui rănile, căutind mereu formele noi, adecvate 
spiritului nostru democratic, debarasindu-ne de zgură și 
a j tomul turnire.

Totdeauna l-am văzut De Bărbatul Tării cu ochii deschiși, 
’uminoși. Cind in ziua lor ș-au rind-uî întrebări moborit? se 
întunecau nutin. dar inima sa. ‘SaââBța in destinul Patriei 
readuceau 1u*hm — sTssasta mi’ioare-or oameni. Pentru 
ci un OM «taî/vrate fn idei si hncărll in acțiune iți dăone- 

n proorr: t-âu ro-t. P. aud. îl citesc, ii 
xxr' . S« mâ —.j; drosws m-a ales —

« aer praMsAl a D'oaăr vară a» in?tairr?.»e
arur.ri. Câr.: ■ a» ? o m--*  .' ».- ■

Ion luga

Cîntarea României

Urwrt peg I
Efior de știință, htse ti artă, din toate generațiile- In me
moria tuturor celor present! la acea primă intilnire cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in noua sa calitate de om cu cea 
mai înaltă funcție in nartid. stăruie asemenea cuvinte pă
trunse de cea mai durabilă prețuire pentru cultură și de grijă 
pentru promovarea ei generoasă ;

partidul, întregul no»tru popor așteaptă de la oamenii 
de creație făurească noi opere de o »i mai înaltă valoare 
artuticâ. cti un adine conținut iociaL Oamenii de litere 
artă *i»t  fiii timpurilor lor, participanfi activi la făurirea 
lumii noi, la viața ipirituald a societățti''.

Ceea ce.la întâlnirea din mai fusese nu numai o prefigu
rare a unei noi orientări devenea la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului din 19—24 iulie, același an de răscruce 
19®. o direcție in politica promovată in domeniul culturii. 
Se proclama astfel pentru prima oară într-un document de 
partid fundamenta] cum a fost Raportul C.C. al P-C.R. — 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu continuarea orga
nică de către oamenii de litere si artă contemporani a tra
dițiilor progresiste ale culturii românești din toate timpurile, 
implicarea lor vitală în întreaga operă de făurire a unei noi 
istorii, care in acele zile făcea o cotitură revoluționară în 
desfășurarea sa.

..Creația oamenilor de litere ti artă — consfințea Ranor- 
tul — care continuă tradițiile proaresiste ale culturii româ
nești. a hnbooâtit patrimoniul «riritual al poporului, bucu- 
rindu-te de prețuirea partidului, a tuturor oamenilor muncii. 
Scriitorii, artiștii plastici, compozitorii, arhitectii. oamenii de 
teatru si c‘n^mato<rrafie, criticii, virstnici *i  tineri, fără deo
sebire de naționalitate, sint participanta activi, alături de ifl- 
trepul popor, la opera de construire a societății socialiste*.

Sintetizând orientările de perspectivă în toate domeniile, 
Programul partidului a definit cu și mai mare claritate co
mandamentele care stau în fata muncii nolitico-educative. a 
activității cui tur al-art iști ce în condițiile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate si ale înaintării României spre 
comunism. Nu întîmplător tocmai în această perioadă dfr 
după Congresul al XI-lea al partidului, marcată de adoptarea 
unor noi măsuri de perfecționare a cadrului organizatoric al 
vieții economico-sociale. a democrației socialiste, activității 
politico-educative si cultural-educative i s-a imprimat un 
spirit revoluționar nou. o Viziune si o metodă de desfășurare 
care reprezintă o contribuție unică a secretarului general al 
partidului nostru atit în practica făuririi noii orînduiri cit 
si In istoria vieții culturale românești din toate timpurile. 
Implicațiile adinei ale acestei noi orientări, implicit ale lan
sării festivalului muncii și al creației, s-au bucurat de o 
cuprinzătoare apreciere în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Congresul al XII-lea al P.C.R.. docu
ment în care se spune :

„O importantă deosebită a avut Congresul educației poli
tice $i al culturii socialiste, care a adoptat un amplu pro
gram de măsuri pentru impulsionarea activității de educație 
politică a maselor. Merită, de asemenea, sd subliniem rolul 
important pe care îl are Festivalul national „Cîntarea Româ
niei" in impulsionarea activității educative, în făurirea cul
turii noi în întreaga viață spirituală a societății. Festivalul 
a pus cu putere in evidență geniul creator al poporului 
nostru, care întotdeauna a fost adevăratul purtător al celor 
mai înalte năzuințe sociale $i spirituale, creatorul culturii' 
înaintate, făuritorul civilizației materiale și spirituale in 
România".

Aorerierea de mal sus cuprinde în esență toate acele 
laturi definitorii ale conceptului acestei largi mișcări de 
educație si creație destinată formării si afirmării omului 
nou. Pornind tocmai de la acest deziderat fundamental al 
formării omului nou. secretarul general al partidului are 

vedere faptul că o asemenea ooeră vastă si complexă 
nu se Doate înfăptui — după cum se preciza în clarvăză
toarea Expunere La primul forum al educației politice si 
al culturii socialiste — ..doar de către activiștii din acest 
domeniu sau de către intelectuali, oricît de geniali si ta- 
lentatî ar fi aceștia". Si atxă. ca în toate sectoarele vieții 
materiale si spirituale — se argumentează mai departe — 
..rolul determinant Ln crearea culturii noi. revoluționare. îl 
au masele DODulare. geniul inepuizabil si mereu inovator 
al Doooruhii*.  O asemenea cerință îi apare si mai înteme
iată secretarului general al partidului in epoca celei mai 
fecunde afirmări a so irit ului creator al Dooorului. descă- 
t-.?*at  de orice vitregii economice, sociale sau politice, ea 
fiind in același timp strins legata si de prețuirea vizionară 
de care s-a bucurat din totdeauna creația maselor populare 
din partea marilor noștri oameni de cultură. Nu o dată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a citat în arest sens. Drintre 
ei numiri n du -se <i Em in eseu al cărui deziderat, apreciat 
elogios, era întemeierea unei literaturi Dutemice si sănă
toase _pe baza largă a geniului national".

Festivalul national ..Cîntarea României", prin cadrul De 
care-1 oferă, prin climatul democratic propice, a permis, 
după cum s-a apreciat în repetate rinduri. atit manifestarea 
Dlenară a scriitorilor si artiștilor profesioniști, cit si a ta
lentelor autentice din rindul muncitorilor, țăranilor si in
telectualilor. virstnici si tineri, indiferent de naționalitate. 
Ecte semnificativ faptul că la cea de a doua ediție. încheiată 
anul trecut, numărul formațiilor parii ci oan te s-a ridicat la 
peste 120 000. cu aproape două milioane și jumătate de artiști 
amatori si creatori, in timp ce in anul declanșării festiva
lului mișcarea artistică număra numai 30 000 formații cu 
1 000 000 de membri. Legătura organică a activității acestor 
formații cu munca din fabrici, din uzine, de pe șantiere și 
de ne ogoare, din laboratoarele de cercetare si atelierele de 
proiectare, se realizează nu numai Drin repertoriu si tema
tica manifestărilor, d prin cealaltă latură componentă a 
acestei Largi mișcări de educație si creație tehnico-științi
fică. Numeroasele expoziții si saloane ale invențiilor, ino
vațiilor si raționalizărilor, reuniunile si diferitele forme de 
perfecționare profesională — chiar dacă de o mai mică amy 
ploare în comparație cu mișcarea artistică, date fiind și 
complexitatea și experiența mai strînsă in acest domeniu 
— vin să întregească imaginea impresionantă a nivelului de 
cultură și forței de creație a omulyi nou.

Pe dreot cuvint in același Raport la Congresul al XII-lea 
al partidului, drept corolar esențial al acestei vaste activi
tăți educative concepute intr-o viziune si un cadru revo
luționar extrem dt largt tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia :

„Putem spune cu mîndrie că in România socialistă se 
ridică un om nou. profund devotat idealurilor socialismului 
și comunismului, înarmat cu noile cuceriri ale cunoașterii, 
cu ideologia revoluționară, țtiintificâ a partidului nostru".

Se confirmă, astfel, din partea a însusi ctitorului acestei 
mișcări de educație Si creație atât de vizionare, misiunea ei 
umani st-revoluționară, materializată în formarea si afir
marea unei personalități multilaterale a făuritorului socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. „Noi creăm, intr-ade
văr, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — un nou uma
nism, un umanism revoluționar, care se inspiră dinir-0 con
cepție nouă și care este opus exploatării, asupririi sociale și 
naționale. Arta ji cultura, activitatea educativă trebuie să 
contribuie la făurirea acestui nou umanism revoluționar"...
Omagiul cel mai profund si mai durabil pe care-1 putem 
aduce în aceste zile sărbătorești ctitorului vizonar si spiri
tului revoluționar directoi*  al acestei largi mișcări de educație 
și cultură națională, tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului si președintele României socialiste. îl 
constituie tocmai aceste opere pătrunse de patosul epocii 
dominate de gindirea si personalitatea sa. de patriotismul său 
ardent si energic, de strădania sa de a ridica tot mai sus 
națiunea noastră în ochii lumii si ai noștri, ai tuturor fiilor eL



VASILE ZAMFIR
Cinstind 
frumoșii neamului eroi 
Lumina țârii, vatra ei fierbinte, 
dogoarea zilelor trecute 
in labirintul văii mute, 
cum și dogoarea zilelor de-acum 
luceferi semânind pe noul drum 
ți adevăr ți slava in cuvinte.
Priviți lumina, fruntea ei 
dintr-un trecut țl din prezent, 
E soarele iluminind ardent 
pâmintul, nașterea iubirii 
de-a cuvinta in simțâmintul firii, 
e ca logodna intre zei.
Lumina țârii, inimă de oameni 
in care se aude fremâtind 
firul de iarba, singele din gind, 
metalul șiroind in mari cuptoare, 
bobul de griu sărbătorind in soare, 
pâmintu-n care visele îți semeni. 
Cinstiți lumina, pentru noi 
a râsârit din trupurile noastre 
un rug in zările albastre, 
sâ fie viața matcâ de luminâ, 
cintare de văpaia zilei plina 
cinstind frumoșii neamului eroi, 
ciți a nâscut pâmintul României - 
Ca Ceaușescu, Om al Omeniei.

IOANA DINULESCU
Sărbătoare
In dimineața de iulie descoperi 
intangibilul continent al poemului.
Fructe se rotunjesc in luminâ, 

i In livezi carpatine, dragostea
împrospătează cuvintele de fiecare zi. 
Miracolul pare firesc : sucuri dulci călătoresc 
prin nervurile frunzei 
in ritmul unui cintec de bucurie.
Iulie : clipă și istorie I
Clopote de iedera anunța amiaza ;
in lumina curată, obrazul 
bote efigia sărbătorii, 
ne investesc cu chipuri strălucitoare 
inuri albite în ape de riu.

VIOREL COZMA
Noi de la el am învățat
Să ne clădim spre nemurire țara, 
Să-i dâruim ce-n noi e mai curat, 
Și munca demnă, sfintâ drept cinstire 
Noi de la CEAUȘESCU-am invâțat.

Sâ spunem adevârul chiar de doare, 
Sâ nu ne fie teamă de ceva,
Și ce nu-i drept sâ indreptâm cu toții 
Noi de la el am invâțat așa.

Sâ dăm cuvint de pace pretutindeni, 
Sâ fie cerul lumii nepătat
Ca-n fericire sâ ne crească pruncii 
Noi de la CEAUȘESCU-am invâțat

In ideal, in inimi și in fapte
Români, maghiari, germani si •• miau 
Un braț In multimlenuie wtrt
Noi de la el am miăfat sa

Mereu contemporani cu nistrul. 
Mai luminos să-l facem oe-ecesat
Ca omul propriul lui stâpln fo-p Re 
Noi de la CEAUȘESCU-am invoțot.

PAVEL PEREȘ

Imensitate
Urcind lumina-n temelia lumii 
Spre-a fi in centrul ei un punct vital 
Ai pus in lauri chiar reflezul lunii 
Și-ai cumpănit un singur ideal.

Sub semnul tâu vestigii se sculptează 
Și lanurile se-mplinesc curate
Prin vreme-ndreptâțind gindirga treazâ 
Prezentul este-n noi imensitate.

Pulsează viitorul in mișcare 
Aprinderile toate au dulce înțeles 
Huminarea-aeeasta • mai ineâpâteare 
Cind viața este rodul superbului cules.

Gindind destinu-n limpeziri și încă 
Partidu-i biruința și dragoste adincâ.

Destin 
în dmpiile libertății

noaptea veni repede |i odată cu ea 
fulei mari începură să cadă din cer. 
lire moi de păpădia care toceau 
cind atingeau pAmintul. Nu mai nin

sese de mult la vremea asta si badea Rădutu tot 
făxdndu-gi de treabă ce afară «e uita la sita 
care cernea In neștire o făină albă ce n-azmra 
să albească nici drumul si nici fisia lui de curte. 
Ca niciodată as tentase oțelele sâ ae-adune Beate 
aat. întunericul ii mai stime neliniștea, dar 
trupul său era ca o varga sl tresărea la fiecare 
zgomot. $j-i Închipuia ne iandarmj năvălind din
coace de sard. înarma n. rtrizind cit li tine wa. 
căutindu-1 ne eonii, li vedea cum E lefi fă in 
dușmănie ii aooi cum tină iarăși sâ afle lumea 
c-au ridicat ne feciorul lui Râdatu. Lecea te-ar 
da dreotul. Jandarmul ar strica cuzb a mai fă
cut-o : ..Am acte. e infractor, acrie aid. a stri
cat liniștea Capitatei si a tării intreal uite zwse 
aici ..comunist nenculos". că d-aia a foot tri
mis ne kM. iar aici, in orima noaDte a ai Incco-jt 
cu dezordinea.- nu recunoaște puterea autorită
ților din sat..." Răduțu auzea vorba răgușită a 
șefului de Doet ; isi făcea de lucru in curte, in 
cosara oilor, mai lndreota o blană in rardul 
grădiniL

Șeful de post se tinea de stănin al comu
nei dreptatea era a lui. dar Nicolae li spuse 
adevărul in față „Are inimă copilul ăsta", se 
auzi vorbind Răduțu. Rămase o clipă lacului, ca 
și cum s-ar dezmetici. Apoi spuse eu glas tare : 
„Și curaj, domnule". * I

Deși era aoroaoe de miezul nootii wf 9 de 
post se afla la datorie. Nici cocxnle de la git 
iu si le oosfaotee. Ajutorul lui oedea ne un 
scaun In fata biroului. H asculta. dar nu-i cerea 
nici o Lămurire. il asculta doar. Vocea șefului 
era voalată. Vorbea de citeva ceasuri. Punea la 
cale răzbunarea Împotriva lui Nicolae a lui Ră
dutu, un cooil- Nici Avereecu la Mârăsesti nu 
vorbise a ti ta. Planul ae bătaie era incrincenat 
Șeful de Dost imagina tot felul de variante :

— Daeă l-am ridica in arabă, ar afla tot satul
de Dririna cu zăvoiul eu sălciile si toti 8fe"ăn- 
tocii ar fi de partea lai Că dac-a venit băia
tul lui Răduțu. gata, a veni: Dumnezeu ăl drept 
în comună™ Dar trebuie să lucrăm cu agerime. 
Trebuie să i se găsească o Dricină. ceva acolo. 
Treaba ar fi fără greș. As omorî la el cheva 
zile, aDoâ l-as trimite In lanțuri la șefii Sigu
ranței- Acte da agitator comunist Drintre 
aAta îi trebuie. Cina nu știe că dacă țăranii ar 
fi comuniști ar nune mine ne furci ai ne to
poare ca la nouăouteMDte. Aooi ar veni si mun
citorii de pe la fabrid fi tin-te cu revoluția. Vew. 
ești atent 11 mănincă Doftana. D-aia trebuie 
să fim mereu cu ochii M d. ’? ne simtă, aă ne 
li viseze. Acu mersi de natruleazi nrin fata ca
sei lor. de două, de trei ori. de dnrizeri de cri 
Dină o să-si dea seama că ești acolo. N-o să te 
suporte mult. O să lasă anul A si ferit ! l-a 
atacat oe Jandarm De «nul ordinii DQbHty. 
Atunci las’ o* mine. Cu do* martori beai lichi
dăm totul Legitimă anărarf*. Ar. ulasnri mari : 
du-te.

Plutonierul se ridică d M tahrfe-
tei luă haina, anoi iest. Văzu ss că <3 
In loc țarina er> albită de zăpadă. !a.
ăsta sore cer M 3=mtS ne rtsJ- NWfe»
cane *e nrescblrrbîj ta rouă. a *<!r4 a^r
tit de răcoare, ajcs Hi l 
nn auzeau Aer?’ xf ten

— te tete Caftră. «4 te

— mC < MU t

— CteB er

c* -a Răe*rz -r • ■*'.
— • 4» «o •• »rt nas Ornant * Ste « *

— D=-țe na art. • « tn

Fragmente

merg să văd cum stă treaba ; să-i spui că mă 
întorc după paTulare. Ti... dar ce necaz al dra
cului că nu l-ai oprit I

Ajutorul sefiEm de oost o luă drept sore casa 
lui Răduțu. Varj lumină în cogara oilor. I se 
păru că ar r. .mbia cineva cu felinarul Vindea 
ochiul ck* team, luminat bine la Început era 
acum aoroaoe ir.tunecat, împinse în poartă. 
Poarta era nrootițâ cu un par.

D-.n cue^ra ied Rădutu. Auzise zgiltiala porții. 
IVfe’.e ’• ir\L?e udo jandarmului si țeava pustii 
achDînd în rxiante.

— Hei. tefsti careva afară că se zbate oaia aia
AdoL cu aceeași voce strigă către 

tc^ea : „K cares a la noartă ?“
Vorbele Im hzseseră auzite din cel din casă. 

Pa fereastra mică ce da sare cosara se furișă o 
umbră. Răduțu. mai liniștit acum, păși către 
Doară-

— Ia lemnul — c-o aoot din tîtînl zise ian- 
darmul Drinrie dinLL Apoi se domoli deodată: 
Și tu. nu dormi. Rădutule ?

— Am un rieraz ca o oaie. îi răspunse acesta 
în timn ce te'htia ea si aim n-ar găsi capătul 
parului cire nrootea Doerta.

— Și deschide odată. ce te-ai ferecat
azi a»a ? e

— Porftim ! zise deodată aspru Rădutu. Ai or
din sâ icotnceru ’ De-ahia veni copilul Si vă 
Duserăți ochii no Mă.

— Ai fox nrm aa< aseară, ai Intrat ai prin 
Drâvă’se—

— Am intrai
— Mie :â-i. cine a fost™ persoana care

a venit la Cu mașina.
Omul aur <e zănada cum îi cade De

creștet. Fu’.rr « z.re bulgări de foc incenuseră 
să-i ardă rie->e. Js^d^rmu! fi privea, îi vedea 
chipul . punea tăcerea De felul cum
ii T-jftkfe. hzi căutate. Zisese ..Dersoa-
ra“. ido pauză ca să-I mai lovească
odat^ r Cu Txduisa bute vorbele : ca
mc-ode---

— Ai ’ i3a« vreo -peraoană" intri nd

O

« • g • • > «r
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p-a dreaptă : Dacă era vorba de mine nu mi-ar 
fi sărit singele-n obraz. Dar e copilul... Dacă ai 
dumneata ești din cei care-1 chlnuie. atunci si 
dumneata îmi ești dușman. Ti-o spun ca un 
tată. întdece-mă.

— O să te chemăm la post să dai declarație. 
Și să te punem fată în fată cu cel care a vă
zut persoana ieșind de la dumneata.

— Tare as vrea să-I cunosc și eu ne ăla...
— Te tii prea tare. Rădutule !
Omul înțelese vorbele jandarmului si nu-1 mai 

înfruntă. Dar n-avu putere să nu-i spună ade
vărata credință :

— Faptele mă fac tare ! Băiatul nu este hot 
si nici n-a dat în cap cuiva... alții...

Cu capul lăsat in Dămini plutonierul sa mișcă 
spre poartă. Mai mult pe șoptite rosti :

— Fii cu băgare de seamă... cu focul...
Cuvintele plutonierului erau pentru tatăl Iul 

Nicolae un avertisment. Aproape că-i venea să-i 
zică o vorbă de omenie dar nu o făcu.

Se înapoie spre oosara oilor. Din spatele ei îi 
ieși înainte Nicolae.

— Ce-a vrut ?
— Nu te-a căutat... cu altă treabă a venit... 

știi cum e ne aici. Du-te în casă. Mult nu mai 
este si neaura se va rări. E timp de iarnă. Sâ 
te cam arăbești fiindcă prin smîrcuri si mără
cini se calcă yreu. Eu. am să stau tot asa. mal 
mult pe afară. Cind ai să au2i iarăși ceva des
pre oi. să sari ne fereastră.

Nicolae îl privi prin pînza străvezie a nopții, 
tesută cu năvădeaJă de fulgi albi. Cum avea 
fata udă. din pricina fulgilor topiti ori din 
cauza năduselii care îl năpădi dună ce scăpă de 
jandarm tatăd. asa cum stătea cu umerii prop
tiți de cer i se păru băiatului o statuie cioplită 
în stîncă. Simțea grija tatălui pentru el. chiar 
frica ce îl încolăcea din pricina lui pe acest om 
puternic. își mușca buzele să nu plîngă. Găsi 
de-i spuse :

— N-ai dormit nici o clipită, tată. Ai vegheat 
tot timpul.

Rădutu zîmbi.
— Nu e mare lucru, nînă ce te-oi vedea por

nit... Ei. băiete Hi cam strălucesc ochii. Hai.

da-te in eajâ. nu-i nume. lini*xeste-o oe Dina.
— Ai £ă mă lstj î
R*du;u nu ii răspunse. Nicolae se întoarse 

sore can pridvorului Simțea șunca în spatele 
lm Găsi jar de-i suu&e :

— Dââica Ioana De unde-i ?
— In odaia de jos, spală oeva. Ninge tare, să 

ieși reoede la ulmi, la sosea. Acu du-te în casă. 
fii fără grijă... dacă are «ă fie ceva am să 
strig iarăși la voi

★
In odaia cu vatră, se făceau pregătiri. Nu 

ațipise dacit Nicolae* în camera de alături dor
meau eei mid Ioana se vintura.se De usă de mai 
multe ori. dar cu grilă, ca să nu strice somnul 
copiilor. După o vreme Nicolae se trezi si iesî 
In pridvor. își scoase cămașa și aplecjndu-se 
mult poete p&limar. incețju să se spele.

Rădutu aduse o ulcică cu lante-
— Se uitau si ele bietele oi la mine că le 

mulg înainte de a se crăpa de ziuă. Zic c-are să 
fie ultima mulsoare.

— Ați tăinuit mult aseară, piuă tirziu. Rădu

tule, ai grijă să nu pierdem copilul că...
— Dă-i zor. Dino, ii zise bărbatuL să-1 vedem 

odată pornit.
Dina lăsă treaba ii privi in ochii lui Rădutu.
Omul fi spuse :
— Dacă rămlne șlcl.. sigur l-am pierde.
— Si mie mi-e teamă de răzbunarea șefului, 

fată de contrarea din zăvoi...
— Si Iară aia... Siguranța a dat ordin să-1 

aresteze si să-1 înainteze la București. N-a so
sit încă hîrtia la âatla. dar o să vină.

— Siguranța 1... spuse ea cu voce tremurată.
— Stai, Dino, stai să ședem de vorbă ca doi 

oameni care trebuie să fie pregătiți pentru orice. 
Deocamdată băiatul nu-i în primejdie dacfl 
pleacă. Si acum, să-ti mai spui : Azi noapte a 
fost la noi cineva de la București.

— De la București, spui ? '
— De la București... dar nu te speria... ia șezi 

colea... și bărbatul își așează femeia pe un scaun, 
îi luă mina într-a lui și-i vorbi :

— Nu te speria. Dino... asa e cu treburile 
astea. O să mai vedem si să auzim multe. El are 
o hărăzire. Eu zic că are să scape, d-aia tre
buie să-1 pregătim mai degrabă si cit e negură 
să fie pornit. O să se ducă unde trebuie. Acolo 
are tovarăși, el se a iută, sînt altfel de oameni

— Cine a fost. Rădutule. azi noapte ?...
— Procurorul care l-a trimis acasă în Ioc să-1 

vîre în pușcărie, cum ar fi vrut Siguranța... el 
a fost.

— Si-a venit el de La București 7... întrebă fe
meia uimită de ceea oe-i spusese omul ei.

— A venit, zise bărbatul cu nădejde. Acum 
cred c-ai priceput că e un om cu suflet si el 
mi-a spus că fiul nostru trebuie sâ fie liber, 
fiindcă numai liber poate să fie folositor tării.

— Folositor tării—, zicj. Folositor țării... ! Așa a 
spus procurorul, care nu l-a băgat în pușcărie... 7

— Te-am mintit eu vreodată. Dino 7
— Și-aiunci-.. ăștia de-aici. de ce au atita 

dușmănie oe copiii care sînt folositori tării 7
Bărbatul izbucni :
— Ca să-si umple căruțele cu sălcii din ză

voiul comunei. Le-as suci giturile, ziua nămiaza 
mare, nu noaptea ca lașii, ca tîlharii. cum fac 
ei | dar ce te faci cu ăia marl 7 Cu stăpînii lor. 
Contra lor luntă băieții ăștia si cu toti ceilalți. 
Hai, du-te de-i spune șă dea zor...

Dina fnoerpuse să hicrimoze iarăși. De cum fsi 
vedea feciorul. H «părea si amenințarea. Acum 
știa si de procuror, de venirea aceluia, noaptea... 
I se păru ceva foarte grav. își dădu seama că 
fiul lor nu mai este luat drept cooil. ci este 
socotit cu adevărat am.

în încăpere intră Nicolae. Văzu ochii înlăcri
mați ai mamei ; ii luă mina ai i-o strînse in 
mîinile sale.

— Mamă scumpă, mina dumitale e ca de ca
tifea...

— E muncită, copilul mamei...
— N-am uitai cind mă mîngîiai pe frunte, 

cind mă trăgeai cu seu încins ne vinele citului. 
Eu mă feream, iar dumneata, dună mine, cu 
bucata de seu si cu luminarea aprinsă: Șezi, 
alimănitule. nu vezi cîta gildle ai ?

Dina rîdea si plingea. Zîmbea si Rădutu.
— Apoi ne puneai pe toti la rind. ca să luăm 

untura de gîscă. care ne păzea de gubemită... 
Si ne-o dădeai In lingură de lemn, si-asa un
suroasă. de la bucățele...

— Ce se făc 7 se văita biata Dina, cu o năr- 
tldcq de fericire răsărită in ochi... trebuia să vă 
mai alimănesc.

Plină de veselie, ața precum era ea de cela 
mai multe ori. Ioana ințră In încăpere. Aducea 
cămașa albă sl o cravată albastră.

— Am călcat-o. dună ce am înmuiat-o In 
zeamă de făină ca să iasă scrobită si-am venit 
repede, ca să n-o înmoaie ninsoarea.

Vorbea și rîdea, fericită de tot ceea ce făcea.
— Vezi că manșetele au butoni. ca la domni, 

eu frunze de trifoi în patru foi ca să-ti poarte 
noroc... Tu si cu ceilalți oameni frumoși o să 
Împodobiți omenirea. Să-ti duI cravata, uite-o. 
cumpărată de mine. Cu cravată la gît... ca băieții 
de la oraș, ce mal...

Grăbit de veselia fetei, Nîeolae ne șl îmbră
case. Sora se dădu rutin înaooi si-1 privi

— Te-ai schimbat, frătiomle. Acuma cind 
ești curat si îmbrăcat estî altfel. A fost bine 
că te-ai uns cu alifie. Foile de nuc vindecă si să 
te mal ungi cu alifia de nalbă, care e in cutia 
de ne fundul valizei.

Rădutu era cind ne bătătură, cind Ia oL ori 
pe pridvor, eercetind împrejurimile. Crăpă ușa. 
5i-i văzut Pe -foți. Se bqcwâ c% Săîhtu! arăta fe
ricit— O vărn 31 pe Din» cu fața luminată, pri- 
vvvj U f .-'. <-t ca Ia un râtărfț cte soare. Otxajll-j 

nd*- c_-bc-i > *~ana.
— Cata ! Rădutu. Nu maî a time. Mai 

te-e. Dino, se diresă el femeii CTxme-i că mai 
avem ceva, c-o să vină geruiala.

Dina aco&se din dulap un Pachet De care-1 
rtringea Ia pieut de parcă s-ar fi temut să nu 
1-1 îa cineva. înăuntru se afla un palton de cu
loare maron. cu guler de catifea si cu cordon la 
soațe.

— Mamă izbucni Nicolae. Iti mulțumesc... ! 
O cu□ rinse pe Dina In brațe. Vă mulțumesc la 
toti... si dumitale. dădică Ioane. Și lui tata. Cit 
de huni sînteti ! Nu știu cum să mai spun...

— Imbracă-1 si să-1 porti cu izbînzi ! îi ură 
tatăl din pracul ușii. Si să vii sănătos acasă, asa 
cum vin copiii la părinți,.

Din odaia de alături Intrară și cei miel tre
zit! de vorbele celorlalți. Erau în cămăși lungi, 
pină-n călcîie si cu picioarele «oale. în urma 
lor. Ioana, cu capul si cu umerii infăsurati In 
broboadă. lăsa să se Înțeleagă că-si va însoți 
fratele.

— Pleci, nene... pleci Iarăși ?... De ce pleci ?...
Băiatul se lăsa în genunchi si începu să-i 

string^ in brațe.
— Grăbește. Ioană... mal zise Rădutu. Nicolae. 

vezi că mașina cu DÎpza albă așteaptă la ulmii 
de lingă moară de la Albeni...

Cei cjoi frați coboriră scările pridvorului si se 
pierdură prin spatele grădinilor, In gerul nop
ții. Aerul ședea înspicat de firele zăpezii venite 
acum înadins mai timpuriu să ușureze calea 
celor care călătoresc spre cîmpurile necuprinse 
ale libertății.

Tiheriu Vidra'
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Nu ne putem pUnge. Județele au 
inițiative, ca să folosesc acest cuvint 
foarte adesea util, chit câ nu întot
deauna acoperă si un cont mut ne mă
sură. Multe inițiative județene In ma
terie de cultură, ai zice prea multa 
chiar. Dar mai la urma urmelor să ne 
filndim că în fond colegii noftri În
cearcă să realizeze dte oeva si bunele 
intenții nu trebuiesc ludecate in Drioă- 
Mal ales — ca In cazul de fată —. mai 
ales cind In discuție e un «en de artă 
în bună măsură devenit cenușăreasă. 
Spectacolul umoristic, simpatic nouă, 
tuturor, nu se onorează ai nici nu este 
onorat. Comedia in teatru e o floare 
rară. Muzicalul asijderea. Nu mai 
avem autori de comedie 1 Nu mai 
avem realizatori de spectacole de re
vistă 7 Avem 1 Nu-i avem, ii pe urni 
șl pe alții, in număr îndestulător 7 
Asta se poate, dar oricum nu se con
stituie intr-o scuză cuprinzătoare. Asa 
cf. pe scurt, nu ne rămine dedt să 
aplaudăm ce e de ap1 a 11 dat si să tra
gem nădejde că astfel de prfleîuri 
vor fi. cu timpul, mai numeroase. Clei 
de știm a ride, știm mai multe despre 
noi înșine si buna cunoaștere de sine 
înseamnă simt critic. Iată de ce un 
prim festival de umor, pus sub zimhe- 
tul amar-ironic al lui Tudor Mușates- 
cu. mi s-a Dărut fără reticentă, o ini- 
țiatiuă blind-ironică. Inlțiatuni — Co
mitetul de cultură Argeș. Casa creației 
Argeș. Comitetul de cultură Cîmpu- 
lung-Musce], teatrul din Pitești — au 
avut, ca să zic asa. argumente destule 
să purceadă la lucru. Știute fiind .le
găturile meșterului Tudorlcă Musates- 
cu. legăturile cu Argeșul (mai exact 
cu orașul Cîmpulung-Muscel). organi
zarea unui festival ce-i poartă numele 
se impunea aproape de la sine. Nu 
vreau să diminuez cu nimic meritele

V_

onunizatonter Srâf -
mai Di.T.PC^r’.v'Ă. vrra_ «i
oamer.- au ina>« fio;
s:-a^ 1^: ..«a — r-x tteGBrt
atare
ns-csnîe '
la a nu 4=^:^
d âte.4 aia «•
pe^.-Xk Ci one** ta f‘-

corrtna amnexfia de a 
arena goaii.
Așadar. înnw 4—1 iunie la 
lung Muzee] i-« mm ckx'tnj _Va- 
tru" al umorvlui «i_ sper, oi ae «a re
deschide peste doi ani Fi încă Peste 
doi ani si asa mal deoarte. Nu. nu e 
vorba, tocii de teatre, cel ouun nu 
în aceratnuMba clari că. _ Umorul Tudor 
Maaatetcrr. rindh de argeșeni, virea
ză cu nreeădere textuL Arta soect»- 
eohiiui se tâzuia De gemri « au al 
ele dutare. Grupurile de satiră si 
umor si opțiunea nentru .muzical" au 
dat nota f est valului teatrul fiind pre- 
sait doar prin o parte a actorilor din 
Pitești in semn de omagiu, firi, ce-i 
drept, să-si dorească altceva dedt a- 
plauze.

Ar fi greu de înșirat aid toate echi
pele prezente pentru că numărul lor 
e mare (24) si. iar. a face mențiuni la 
Lntimplare, ar însemna a-i supăra oe 
urni si pe alții. Pentru că mal toti cei 
ce au intrat in scenă au tinut să ne 
impresioneze prin Înalta profesionall- 
tate. dincolo de text înalta profesio- 
nalitaie Interpretativă. Nemaivorbind 
de ..interpret:! individuali", de textieri 
li caricaturisti.

Fiind vorba de e primă ediție, se 
cuvine, susțin eu. să consemnăm eve
nimentul cu bucurie.

Viore! Știrbu

i -r tea» ci care dne cu
MOM* Hatetei M da la
V; » 1 ~ r,. 45® premiul

H m Jerzego
feart.' ta •• joa-
** amaters hwfesri Totuși la

iișaș Sa aalâ abia
c- f —. 3» rnL oeea
c» sua? dt X teferi AktS ce-si a- 

la care să se 
c- i. ca indiferență o

carate . .txtâ. 1 posibil ca
- tei,? si canicula sâ fi atsoe pu

și ii de omnatagraf ca
9~'. miTMaine la ștranduri si în tro- 

huar 7 Fapt »ie că Amatorul lui 
Knteteski ea aste un film 

f^ret cu rondul la temperatura de a- 
fess r la DosiinlilătBe de aerisire ale 
ic^fiar de cinematograf : aste, asa cum 
*±nt ma paritatea filmelor Doioneze. de 
• «ertomfate absolută, fără nici o con- 
□esic făcută speciatonter care se duc 
U cinemato«raf ca să mai scape de 
orotxefne’.e de-acasă.

Carul" care D Interesează pe 
Krzysztof Kieslowski aste «cela al ți
nui funcnonar care absolut din Intlm- 
Dlare h fără nici o prejudecată, de
vine cineast amator Intr-o întreprin
dere trăind, aoroaoe fără voia Iul mo
mentele obligatorii de dec ten tare aIe 
conștiinței artistica — o primă înțe- 
!eger< i> nivelul |i la posibilitățile 
sale. a. problemelor de conștiință care 
apar în fata unui artist al zilei de as
tăzi. Nimic speria!, nimic neobișnuit 
In filmul lui Kieslowski ji, dacă e să 
ne întrebăm care aint calitățile pen
tru cane a Drimit două asemenea pres- 
tigioasț premii, ajungem la concluzia 
că tocsnai lipsa de Ob ten ta tio șl echi
librul interior au făcut impresie ; mai 
mult declt atlt. filmul flatează sub
til orgoliul oricărui cineast asa cum

o fococrane din eon Gir te trezește in- 
•.otrWi*na nostalgia oamenilor maturi: 
i^rdtMan de “■er>oecliva copiliriei 
orooriet ans’.iinte. bineinveles că ci
neaștii dwi Jurii »u acordat respecti
vele premii Sinceritatea, acurat»as si 
setfardzlitatea de cere fără indosalâ dă 
dovedi cu ar fi fast su-
Lrisc:—

După ce l-*i vtrjț t>e Jeraego Stuhr 
In Pr«ie»tator»| lui Feiilc- Falk. p«i 
si creai că actorul este predestes^c 
pentru roiurile de ..Bdetivi" ; iatâ-i 
iri?-^ pe aerian Jeraeso Sothr in A- 
matorol. intr-un perseoaj foarte a- 
propiac de starea de grație a nanoter. 
a sent imensa: dor inc^rz^Ui si aeeejxâ 
iDOstaxă «tit de mult diferita de a- 
ceea la care ne afectam, ne tntăres- 
t« ta conv^Eerea că avem ce-a face 
cu un actor da primă — rand
dintre acei rari creatori eapăuCi 
susțină prin forte umorii un film «âaă 
Intr-atit, Incit contribuția iui sl de
vină covfrsitoare.

Dincolo de calitățile evidențe, 
filmul se oprește totuși înainte de a 
fi dus pini la capăt cazul de care se 
ocupă. în ceea ce mă privețte, pre
fer liniștii si echilibrului suoerior s?* 
lui KiesloVăkj. vocației sale de a scoa
te locul comun din anonimat, neliniș
tea creatoare a unui Feliks Falk in 
care am convingerea că am văzut unul 
din marii regizori ai epocii noastre. 
Amatorul adaugă insă la panarama 
filmului polonez contemporan o crea
ție importantă si necesară care vine 
să ne întărească impresia de eferves
centă spirituală pe care o trăiește la 
ora actuală o cinematografie vitală, 
angajată cu seriozitate in descoperirea 
lumii in care trăim.

Nicolae Mateescu

^televiziune^

%
Unul dintre cei mai de seamă fol

cloriști români spunea referitor la mu
zica Dooulară că pe zi ce trece proli
ferează la soliștii cunoscut! moda de-a 
compune muzică pooulară pantru că 
li asa ea nu are autor, deci oricine o 
poate crea și propune, mai In glumă 
maj In serios, drept soluție penaliză
rile. Cu ani in urmă unii au făcut 
piinc bună inventind folclor, publicind 
culegeri cu localități si Informatori de 
la care culeseseră Dietele. Localitățile 
s-au dovedit a fi adevărate dar infor
matorii nu 6e născuseră încă Abia mai 
tirziu s-a revenit La culegerile siste
matice. la cercetările temeinice. Numai 
că intre cercetările specialiștilor în 
domeniul muzicii populare si ceea ce 
«e oferă telespectatorului si ascultă
torului de radio ca fiind autentic, 
emblematic si arhaic este o distantă 
care o întrece adesea ce cea de la cer 
la Dâmint O maie parte din progra
mele noastre tv includ muzica si 
dansul popular si mi se pare firesc 
să fie așa. Audienta lor este enormă. 
Dar nu este firesc ce ni se oferă sub 
această denumire. Ora satului. Albu
mul duminical, orele de vîrf de sim- 
bătă si duminică seara sl destul de 
frecvent și celelalte zile conțin „bu
chete". „potpuriuri". ..recitaluri'4, por
trete. si de-a lungul anilor ele au im
pus citeva nume cu statut de vedetă, 
nume care la început si-au onorat ta
lentul si simpatia telespectatorilor si 
pe măsură ce si-au cîștigat notorieta
tea au avut sentimentul că au epuizat 
repertoriul folcloric românesc, devenit 
In scurt timp prea sârac pen<ru posi
bilitățile lor interpretative si-au în
ceput să compună după inspirație si 
ureche si să cînte cind sinsuri. cjnd 
în cupluri. Unii nu s-au multumiț; cu 
atlt. au cîntat sl eu familia doar, doar

Folclor
și inter pre ți

asta va da o strălucire în Dlus mu
zicii noastre populare. Exceptîndu-i pe 
Gheorghe Zamfir, pe Sofia Vicoveanca 
și pe Încă vreo cîțlva mai puțin cu- 
noscuU. ceilalți s-au dezis de începu
turi și-au trecut pe melodii, compuse 
de ei. recunoscute ca atare sau vin
ci ute ca ..știute de la mama mea care 
o știe din moei strămoși". A apărut o 
revojtă a specialiștilor care au luat 
poziție prin reviste Dină cind li s-a 
dat si lor dreptate, destul de tirziu 
pentru că vedetele prin talentul lor. 
în ultima instanță datorită vocii, au 
avut influente serioase chiar asupra 
repertoriului țăranilor. Difuzat prin 
radio si televiziune, noul stil, nefol
cloric, impregnat cu perle și cugetări 
de toată frumusețea determinase deja 
o schimbare la rapsozii populari din 
sate care au renunțat la ce știau sâ 
au Început să clnte ca la televizor. 
..Steaua fără nume" la muzică popu
lară a fost o primă formă de contra
carare a Kitscn-ului folcloric. Hotă
rau și selectau specialiștii. La festiva
luri și-n concursurile importante vo
cea lor a devenit cuvint de ordine Si 
totuși proporția de folclor autentic a 
sporit în mică măsură. Cercetătorii 
stau luni de zile ne teren. înregistrea
ză și completează arhiva noastră de 
folclor, pentru care nu-ti ajunge a- 
proape o viată ca s-q asculți de la 
un capăt la altul. între timp. In nu
mele creatorului anonim Ion Dolă- 
nescu mai inventează un cintec. în 
concurență cu el. o interpretă îsi inti
tulează o melodie „Ceteruică cînd 
te-aud" Iar Electrecordul drent recu
noștință l-a si editat de curînd un disc 
cu același titlu cacofonic. Ș.a.m.d

Cornel Nistorescu
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROM Al*  

________________________________ :______/

• între 1965—1980. producția industrială a 
crescut de 5,5 ori, urmînd ca. In anul în curs, <5 
depășească suma de 18 miliarde lei.

Astfel, județul Brăila se va înscrie printre cele 
12 județe care. în anul încheiat, au obținut o

l______________________________________

ÎN CLOCOTUL VIU, FIERBINTE AL VIEȚII
Casa în care ne-am născut, 

România
Clipi prezentă în sine nu există I Orice 

acțiune înfăptuită de om poartă un 
semn temporal chiar în secunda con
sumării ei. depinzînd de ceea ce am 

trăit pină atunci sl de ceea ce anticipăm să 
trăim. Tridimensionalitatea reprezintă, neîndo
ielnic. adîncimea/lătimea/lărgimea sentimentelor 
timpului, pe care fiecare le încercăm. Cind 
revii Intr-un loc bine știut, mereu si mereu, 
cind retrăiești trecutul în prezent, nroiectindu-1. 
inevitabil, în viitor, înseamnă că amintirile do- 
bindesc culori absolut personalizate, că un eve
niment sau altul capătă o dată certă, nereoeta- 
bilă, care tine mai puțin de calendar, cit de 
memoria afectivă a individului.

Ori de cîte ori regăsesc Dunărea. Brăila, aga 
mi se lntîmplă.

O FIRMA BINEMERITATA : „PROGRESUL*

Puneti-vă în pielea reporterului eare 
descinde, pentru prima dată. în Brăila î 
un oras-port civilizat, cu nenumărate 
străzi noi. blocuri. întreprinderi diverse 

si instituții de cultură, scoli, teatre... Vrei-nu 
vrei trebuie să te adresezi trecutului. Dar cui ? 
Brăila i-a dat României o pleiadă de oameni de 
seamă, din care, la întîmplare. ooti cita (deloc 
întîmplător) : Panait Istrati. Perpeșsicius. N. D. 
Cocea. Ilarie Voronca. C. Sandu-Aldea. Anton 
Bacalbașa, prof. Petre Andrei. Gh. Petrascu. 
Marla Filottl, Ronald Bulfinsckl, Gh. Nlculescu- 
Basu, Haricleea Darclee. Petre Ștefănescu- 
Goangă, Anastase Simu. Gh. Munteanu Mur stock 
dr. Mina Minovici si, mai recent. Mihu Drago- 
mir sau Fănuș Neagu. etc.

Vlahută nu-i brăilean. dar descrie orașul î 
„Prin multe focuri si mari greutăți a trecut si 
Brăila pe vremuri. Pusă aici, in pragul cel mai 
bintuit de primejdii și mai greu de apărat al 
tării, a trebuit si ea. ca mai toate orașele noas
tre dunărene, să-și vadă adesea porțile soarte de 
ghiulele turcești, bisericile-n flăcări, si stearurile 
verzi ale Semilunei filflind ne zidurile stropite 
de singele vitejilor ei fii. Azi. după luptă si 
suferințl de veacuri, o altă Brăilă. liberă, mln- 
dră si strălucitoare, se ridică pe vechille-i ruini. 
— un oraș nou, însuflețit de o nouă DUtere de 
viată. Iși înaltă-n cer uriașei*-!  coșuri de 
fabrici — stindarde de Dace, de muncă si da 
propășire".

EGALITATEA ȘANSELOR

aței. în județul Brăila, din anul 
Încoace, tovarășul Niceiaa Caaeiesce 
a fost. !n vizite de lucru crin unitâti 
industriale, agricole si «octal-eulturale. 

de cinci ori. Efect remarcabil 1 Oriunde ta 
oprești, fie la întreprinderea ..Progresul*,  fie Ia 
șantierul naval, pretutindeni, eoni ta ti ceea ee 
constat! în întreaga tară : creșterea decisivă a 
producției industriale !n România socialistă. ast
fel incit, in 1960. se obține, in doar tfl d*  zile, 
ceea ce se realiza în întregul an 1M5.

La I.U.G. „Progresul" poți asista Ia o pre
mieră : excavatorul S. T. 1101 cu braț teleicopat 
proiectat si construit de brăîfcni. în stare să 
lucreze, alternativ, cu trei cupe, diferite (fl.9, 0,8 
51 0,6 m.c.J, avînd o rază medie de săpare — 
fără prelungitor — de 10,75 metri, la o adtnclme 
de 9.3 metri : înzestrat cu un motor de 120 c.p.. 
S.T. 1 201 excavează oină la 100 metri cubi pe 
oră. Si nu not sa nu-mi aduc aminte de tinerețea 
mea sl-a altora, si de începuturile întreprinderii, 
situate tocmai în anul 1921, cînd 200—300 de 
muncitori lucrau într-o singură hală (Ia un Ioc 
cazangeria. forja, turnătoria In bronz, «culărta). 
Nici un utilaj prezent în momentul naționali
zării. nu mai există, actualmente. în funcțiune, 
ceea ce vorbește — de la sine — despre evolu
ția înregistrată.

în vara acestui an. cine-i prezent în Brăila 
poate asista — și-a asistat ! — la lansarea unui 
nou cargou de 4 500 tdw, „Săbăreni", de fapt al 
treizeci și doilea din aceeași serie : în actualul 
cincinal, peste 50 de nave de diferite tonaje, 
adică 250 000 tdw, inclusiv ce! dintîi supertrauler 
de pescuit oceanic — 5 280 tdw — s-au conitruit 
si lansat Ia apă : ceea ce. iarăși, nu te împiedică 
să-țl aduci aminte că. abia in 1940, nucleul ac
tualelor șantiere era „Șantierul naval România-, 
înzestrat să execute șalupe si remorchere mici, 
vase metalice costiere, tancuri petroliere de ma
ximum 1 000 de tone. Și aici nu munceau decit 
200—500 de lucrători.

Oriunde mergi în Brăila. în județ, aceeași 
creștere focalizată în procente/cifre : 

producție Industrială de ordiau! a 15— 23 mi
liarde lei. Si ca să debindim criterii de compa
rație. iată situația, pe anul trecut, a celor 39 de 
județe ale României, plus capitala tării. Bucu
reștii :

• 2—4 miliarde lei — 1 județ • 4—10 mi
liarde lei — 9 județe • 10—15 miliarde lei — 7 
județe • 15—23 miliarde Iei — 12 iudele (inclu
siv Brăîla) • peste 25 miliarde lei — 11 județe.

Egalitatea creșterii ilustrează egalitatea Șan
selor pentru toți locuitorii județului si orasului- 
port Brăila. Nimic mai simplu, nimic mai cert.

CIFRELE NU-S DOAR CIFRE. CI NIVEL
DE TRAI

brăilenil iji expediază produsele In 
peste M de țări de ne glob, fie pe aoă. 
fie pe uscat : excavatoare, vase flu
viale sî maritime, laminate, celofibră, 

celuloză, plăci aglomerate din lemn, confecții, 
textile, conserve de fructe si leeume etc. Dacă 
ne-am opri la profilul agriculturii, ar fi destul 
să amintim că — în urmă cu patru decenii — la 
fiecare două gospodării țărănești exista ■ ■ sin
gur piue • o grapă si o răriți — la trei gos
podării • o semănătoare — la cincisprezece 
gospodării • o secerătoare — la douăzeci ri 
cinci • un tractor — la optzeci oe hectare • de 
combine nici pomeneală, nici de Îngrășăminte 
chimice sau irigație—

Și numai in ultimii zece ani. 'producția globală 
agricolă e în creștere cu 168 Ia sută • cea 
vegetală — 219 la sută • cea animală — 267 la 
sută • Uzina pămint produce din »lin. fiindcă 
si Înzestrai**  l e cu totul alta : peste 5 OM trac
toare • 1 âM combine autopropulsate • 2 ftOfl 
cultivatoare -combinatoare • 1 700 semănători • 
Cifrele nu-i doar cifre, ei nivel de trai 1 Și cum 
nivelul de trai îmbină aspectul material cu ce! 
spiritual, ajungem, neaoărat. la ceea ce Brăila, 
asemenea tuturor orașelor si județelor României, 
a realizat In acest deceniu si iumătate de la al 
iX-lea Cea grea al Partidului Comunist Român 
încoace : un om wro. permanent perfectibil, 
dornic să transforme fiecare acțiune de-a sa 
intr-un irt rrtaier, fn stare să rostească, la 
orice iestre din schimb, citeva cuvinte simple, 
comune : _A mers bine astăzi !**

Iată oatru cuvinte-cheie pe care le Doti înre
gistra la ieșirea din ariiimb de la I.U.G. ..Pro
gresul-. de la Șantierul naval, de la întreprin
derea E’ertroeertraie (anual produce de trei ari 
si jumătate mai multă energie electrică decît 
întreaga Românie antebelică), de la ..La mi norul* 
uu de la Combinatul de celuloză si hîrtie. de la 
Combinatul da prelucrarea lemnului, de la între
prinderea de confecții...

— A mers bine astăzi I
însumate. replicile acestea se centrează într

una singură, plină de relief :
— A mers bine In acest deceniu și jumătate f
Firește, renlica o poți consemna si în Insula 

Mare a Brăilei, unde-al fost de-a lungul anilor, 
pentru ca acum să con sta ti că. de-aici. peste 
13 MO de vagoane de produse agricole călătoresc 
sere hambare — plămtnuî vegetal oxigenează, 
cum se cuvine, economia tării.

Om nou în spațiu noy de producție, șl-n casă 
nouă <îr locuitpjpste 20 000 de apartamente 
construite îh ultimul deceniu. Treci orin zonele 
denumite Hipodrom. Vîziru I și II. Flata Hristo 
Botev, pe strada Galati etc. sl n-ai cum să nu-ti 
aduci aminte de Panait Istrati. cînd atingi cheiul 
Dunării cu nasul, si de schimbul de replici ; 
„Cînd mă aflai, în sfîrșit, iarăși acasă, maică-mea 
tină de bucurie sl mă dojeni pentru a suta oară 
(Istrati plecase «ă muncească — hamal — într
eit port, la Giurgiu! : — Dar unde vrei tu să 
găsesti mai multă milă decît In orașul unde te-ai 
născut ?" „Da. buna mea mamă, a sa e cum 
spui

Mama lui Istrati spune milă, subîntelegînd 
căldură, protecție, grijă. ORAȘUL ÎN CARE 
TE-AI NĂSCUT... Recent. în cadrul unei con
sfătuiri de lucru, tovarășul Nlcolae Ceaușeseu 
arăta : „Dacă omul nu este educat de mic In 
spiritul dragostei pentru locul unde s-a născut, 
degeaba vorbim de educație patriotică, comu
nistă. Patriotismul înseamnă dragostea de muncă, 
de glie, de pămint. de casa unde te-ai născut. 
Aceasta este patria, ea nu este ceva abstract F.

De cincisprezece ani încoace. CASA In care 
ne-am născut — ROMÂNIA — seînteiază in 
bătaia soarelui, eu ferestrele sl mai curate, și 
mai luminoase, eu Dragul primitor sî surisul 
tuturor filflind ca un unic si încrezător drapel 
tricolor, peste orizontul libertății si independen
tei noastre.

Mihai Stoiaa

Valea Blaznei

In mal m-am reîntors na Valea B Lu
nci. Mai fusesem în Munții Rodnei. 
mai sus de bătrlna exploatare minieră 
de la Valea Vinului In urmă cu vreo 

lece-doisprezece ani inii-a excursie pe munte 
cu bocanci și rucsac.

Cred că erau de urcat mai mult de treizeci de 
serpentine. Valea Someșului Mare, comuna Șanț 
se micșorau si rămineau undeva din ce în ee 
mai jos . fată de autocamionul greoi. Unul din 
Însoțitorii mei zise : „Cînd ajungem la Cob&sel 
o să se vadă ca din avion-. Cota 1 250. In dreap
ta. Dealul Glodului. In stingă. Fi na tul Poienilor. 
Jos. ca un fir. riul, ca un joc de couii. satele, 
înainte, gura minei. Gata, intrăm in eut odată 
cu minerit în galeria principală, pe urmă in 
galeriile cu suitori. Deasupra, cerul senin. ..E 
totuși răcoare-, zic. ..Așa-i la noi. opt luni iama 
și patru luni fri£.“ ,.D*a ’ niște ghiocei pentru 
dumneaei găsiți oină cînd ieșim, că s-a ostenit 
pină aicea." zice inginerul Igor Bădașcu. el e di
rectorul întregii exploatări miniere. De două
zeci ii cinci de ani. Valea Blaznei e mezina ex- 
ploatării, trăiește doar din X973 și e profilată 
tot pe minereuri complexe : aveam să văd va- 
gonetii scotlnd din mină minereul cenușiu. În
cărcat apoi jn autobasculante si transportai la 
baza muntelui, intre Rodna si un sat de poves
te care se numește Anies. unde s-a construit la 
cotele cele mai înalte ale tehnologiilor moderne 
de separare a piritelor, stația de flotatie cu mod 
autogene de frămîntat.

Mina. Mă.obișnuiesc cu întunericul strărnim 
de lumina palidă a lămpilor, cu galeria, cil sen
zația ciudată a mersului prin pămint. Ajungem

Pămîntul

era prin '66—'67 cind tatăl meu m~a luat 
cu el la noul său loc de muncă, undeva 
în sudul Olteniei, si mi-a arătat „te
renurile"4 pe care urma să le cultive 

cu... cereale. Am crezut ci glumește, căci de-a 
lungul a zeci de kilometri văzusem mai mult 
apă. cioturi de copaci si din loc tn loc un fel de 
resturi de pădure. Cunoscindu-i insă firea știam 
că are obiceiul să ia întotdeauna lucrurile in 
serios (mai ales că e si ardelean de ariatne). cu 
atit mai mult atunci cind e vorba de munca lui. 
Afirma deci că avea să facă aici agricultură ade
vărată. științifică. Pe o suprafață de citeva mii 
de hectare se intindea o imensă baltă eu mar
ginile noroioase in apa căreia se strecurau peș
tii din Dunăre. Un permanent pericol de inun
dare pentru satele din jur: Dunăreni. Nedeia, 
Mâeeț-ul de Jos. Gighera. Se numea ..Balta Ne- 
deii*  |i purta presărate din loc in loc pilcuri 
de verdeață fi chiar insule mal mici sau mai 
mari pe care țăranii se străduiau să le cultive 
sub o amenințare continui a revărsării apelor. 
Nu puteai merge pe acolo decit cu barca ți 
nu-ți ajungea o zi pină la asfințit să străbați

«fîrMT Ia D^mul k*c  de exploatare. B vor
be r- f-î rn: .rt_ I» DroDoritil scurte. Artificie
rii. Poete e Pt-’jnct re*  mai spectaculoasă. Doar 
ti vjf toii la sLinrafată si mi se Dăruseră
oameni foarte onisnuîti. minei nd tocană arde- 
h‘zi piiai la cantina de la gura minei. 

îgry H aproape pe toți mi
nerii. ai ne eef feerie tineri. ..Măi. tu ești
■ Degerata. > la Macedon, a Iu’ Iosif. 51 
saiem. bură. Iarna e greu oe drum
înghețat cu iacărcărură mare. Șaisurezece-oct- 
«or-î-zere tone. Panta-î abruptă. Sînt vrednici, 
r.-iffl re zice. Care-i mai bun. măi Portini I — ii 
iirî.eakă pe șeful parcului auto — să-i dau dum
neaei ia jjaz—a?- ..Toți*.  Gata, m-am lămurit. 
..La anu’ înrFpem să lucrăm la o gură nouă, pe 
Făget*  Inginerul Bădașcu tine in miini exploa
tarea din Muniti Rodnei pot spune că e foarte 
iubit si respectat, mie mi se pare formidabil că 
avînd atitea treburi lsi găseste timp să meargă 
totdeauna la repetiții, eîmă In corul comunei. Si 
are tandreți uimitoare : lingă stația de flotatie 
s-a construit anul trecut e minusculă seră de 
flori.

Am ieșit. Cit să fi «tat înăuntru î Ceru] se 
tulburase. Ninsese. Pe Făget, si ne Cobăsel si 
pe dealul acela cu finețe de-i ziceau a lui Za 
Petru ae așternuse neaua. Neaua de maL

Maistrul tooograf Croîtoru Alexandru dădu 
raportul. „Tovafâșe inginer, ghiocei pentru 
dumneaei. , n-am mai găstt" Si. rizipcj : „Numa’ 
de-om topi. zăpada cu lampa de Eaz."

Cleopatra Lorin(iu

și Soarele
apele de la un capăt la altul. Cam m mijlocul 
Bălții Nedeii exista o insulă foarte mare, cu 
pămint fertil, unde se puteau cultiva griu și po
rumb. lanurile erau adeseori promițătoare dar 
înconjurate de ape primejdioase ; oamenii une
ori reușeau să smulgă rod. dar cu ce preț ! un 
kilogram de griu sau de porumb obtinut din 
Insula Nedeii costn de cel puțin zece ori mai 
multă sudoare decit o cantitate egală recoltată, 
să zicem, in Cimpia Bărăganului.

După ce zeci si zeci de ani se chinuiseră si 
cultive oazele acestea cu incerte sanse. au hotărit 
să pornească lupta cu apele pentru a scoate de 
sub ele un pămint util, dătător de recolte. Pen
tru a duce o asemenea bătălie trebuia fă crezi 
in ea. căci avea să dureze ani întregi. Minunea 
metamorfozei nu s-a produs peste noapte, cete 
12 000 de hectare de teren productiv care urmau 
să fie fțimizate agriculturii au început să dea 
producții la o cifră obișnuită terenurilor din 
cimpie abia prin 1972—73.

Construirea in numai două luni, in anul 1967, 
a unui dig de 25 de kilometri a marcat abia 
startul. Apele nu s-au retras imediat, d cu

Fișe pentru 
o revoluție
Cei care vin astăzi la Hunedoara, rămîn 

surprinși în primul rînd de limpezimea 
de pe chipul oamenilor. O limpezime 
colțoasă, muncitorească prinsă bine p< 

fetele arse de flăcări si de aerul tăios al mun
ților vecini.

O întoarcere în timp de numai 25—30 de ani 
nu se mai poate face decit in memorie. Avem 
noroc că memoria oamenilor care trăiesc intens 
istoria este întotdeauna vie.

Si cine a trăit mai din inimă Istoria nouă a 
patriei, decît brigadierii ? Ei, primii, care au 
lepădat hainele ostășești sau pe cele școlare, 
îmbrăcînd salopeta de brigadier si pornind la 
chemarea partidului spre punctele cheie ale 
patriei. Ștefan Tripșa, vestit otelar. inventator si 
bătăios comunist a pornit dintr-un sat de lingă 
Alba. A părăsit chiar meseria tatălui, oprind la 
el o tradiție — aceea de lucrător la căile ferate. 
La Hunedoara era nevoie de otelari. Micuța 
Uzină de fier trebuia dezbătută din rădăcini pen
tru a crește mare. Partidul a știut că nu se 
poate face comunism fără otel. Si otelul se 
poate face, ca de altfel orice pe lumea asta, 
numai de oamenii care știu ce vor. Știu ce lasă 
In urmă pentru un viitor deosebit de cel al 
mersului firesc al lumii de pină atunci.

In 1955, adică la 19 ani. Ștefan Tripșa. era 
maistru ajutor. La numai doi ani, adică în 1957 
același comunist Ștefan Tripșa era maistru prin
cipal la noua otelărie din Hunedoara.

Stefan Tripșa este unul dintre acele zeci de 
mii de tineri care au înțeles pe deplin impor
tanta istorică a unui tînăr într-un stat de tip 
nou. A învățat, a muncit, a descoperit noi și noi 
lucruri mai bune pentru pielăria sa. Astfel a 
brevetat numeroase invenții si inovații. Una din
tre ele adusă vetrei cuptorului de la otelărie se 
practică astăzi datorită otelarului român, in 
R.F. Germania, Austria, R.S. Cehoslovacia, etc. 
Dar nu numai despre Ștefan Tripșa voiam să 
vorbesc |n aceste rlnduri. De multe orj destinul 
unui oraș se împletește tacit cu destinul unor 
oameni exemplari. Așa s-a întimolat și cu 
Hunedoara. în 1950 era un biet «ătuc ce avea 
gara pitită într-o groapă uriașă pe locul unde 
aveau să se nască uriașele furnale de astăzi. 
Tlnărul Crocos Leonid — venind aici după ce 
fusese brigadier la Salva-Vișeu ai student la 
medicină la Cluj — nu s-a sfiit să intre in noroiul 
ce de multe ori ajungea pînă la genunchi. A 
intrat, a rămas, a avut grijă de sănătatea otela- 
rilor, minerilor, lamlnatorilor Hunedoarei.

Un alt destin de tînăr pentru întemeierea 
Hunedoarei modeme a venit dintr-un «at din 
jurul Ploieștilor — după ce fusese elev la o 
școală de mecanici auto, brigadier la București, 
tronsonul Basarab — Podul Grand. Sinaia, Bum- 
beștl Livezeni. etc.

A răspuns — DA — la chemarea partidului de 
a rămine la furnalele ce atunci se construiau. 
Acolo e și astăzi, secretar de partid si maistru 
principal, imbinind la fel de armonios munca de 
educație a tineretului din subordine cu munca 
grea dar frumoasă de Jurnalist... Destine și iarăși 
destine de oameni care se contopesc intr-un țol 
unitar — destinul unui'oraș modern, comunist 
revoluționar.

Valeriu Bârgău

multă greutate, după o luptă eroică, tenace (se 
amenajau intre timp canale de desecare}. Sediul 
fermei se găsea chiar pe malul bălții. Toate ma
șinile și utilajele trebuiau transportate la fie
care început de campanie agricolă cu bărcile sau 
cu podul plutitor pe Insula Nedeii fi aduse după 
aceea înapoi, iar la vremea miedului verii ori 
toamna la strinsul recoltelor, bucatele se adu
ceau de asemenea cu barca- Cele mai orele ma
șini erau cărate cu bacul. Se treceau dincolo de 
ape combine, camioane ii ehiar tractoare cu se
nile. Cind urcai pe el daui asemenea tractoare, 
pină și bacul scirțiia din rărunchi, iar cile tece- 
douăzeci de oameni impingeau cu lopeti pescă
rești sau cu pari zdraveni... Asa s-a muncit in 
anii acela sî primăvara arături, si vara la se
ceriș, sî toamna la recoltatul porumbului sau 
al sotei.

Printre cei ce s-au trudit la cucerirea acestei 
bucăți de cimpie (molcom vălărită ftindci 
fi-a păstrat în miezul el relieful puzderiei de 
insule care mai existau incă la începutul dece
niului trecut} se numără și tatăl meu — o spun 
eu miwlria. cu dragostea si recunoștința pe care 
o purtăm pietrelor puse de părinții noștri la 
temelia vieții de azi.

Elena Nestor

ț radio
Aproape 

la fel de simplu

*plastîcă^

LD Fintînile
lui Constantin Lucaci

muzică^

Argument
Un tinăr poet aproape atoateștiutor 

(si care astăzi nu va citi aceste rîn- 
duri pentru că dc litoral presa ajunge 
cu intîrziere) are. fără îndoială, drep
tatea lui cind afirmă : „Nimic mai 
simplu decît să scrii o cronică radio, 
îți alegi o emisiune din timpul săp- 
tăminil. o asculți puțin si aoot H faci 
o critică direct proporțională cu du
rata ei". Mă tem numai că. acolo. 
Ia mare, tînărul poet, nevoit să se tre
zească dimineață de tot ca să nu piar
dă răsăritul de soare, va afla un lucru 
care in București (unde muzele nu se 
îndură să-l deranjeze înainte de ora 
opt) probabil că i-a scăpat : se trans
mite la radio un .moment poetic" de 
numai cinci minute. Dacă eventual as
cultă unul dintre aceste ..momenta11 
prietenul nostru e în stare să-si lase 
baltă actuala vacantă si să ..forțeze" 
apariția numelui său în programele 
Radlo-TV. în caz că nu reușește în 
cel mai scurt timp imprimarea si ra- 
diodlfuzarea ultimelor lui poeme, a- 
celasi aproape atoateștiutor nu s-ar 
sfii să-șl schimbe optica si să susțină : 
„Nimfe mai simplu decît să scrii o 
cronică radio. îtl alegi o emisipne din 
timpul săptămlnii, o asculți puțin el 
1i faci o critică invers proporțională 
cu durata ei".

Aproape la fel de simplu se poate 
«crie o cronică radio sl dacă renunțăm 
la prejudecata că ea trebuie să fie 
neapărat „critică". Chiar dacă ascunse 
de încăpățînarea programului III, 
chiar dacă „apărate" ce] mai adesea 
de veșmîntul lor muzical, exjstă. la 

radio, emisiuni car*  nu obligă croni
carul șă fie incisiv. Radloascultătorii 
știu foarte bine acest lucru Dealt
fel. destule alte genuri de cronici iau 
în brațe „răutatea" ai sjntem șcăpati. 
zilnic, de nostalgia ei.

Edițiile radiojurnalului ..O zi într-o 
ord", au. dincolo de caracterul lor con
centrat. necesar, adecvat, călită ti care 
le-ar prinde bine și altor emisiuni : 
sînt inteligent și pasionat realjzate, 
respectînd deopotrivă leg!le echilibru
lui și legile minimax-ului. Prezentate 
întotdeauna convingător, știrile si in
formațiile politice, economice si cul
turale sintetizează, la fifîrșitul zilei, 
conținutul celor mal importante eve
nimente Interne si internaționale. A- 
ceastă sinteză este transmisă fără ste
reotipii. fără reluări plictisitoare, fără 
Btîngftcli, si fără stridente de limbaj. 
Seară de soară putem asculta deci un 
program firesc, cp muzică bună, cu in
formații meteorologice, cu note si co
mentarii. cu Interviuri Interesante, cu 
o rubrică sportivă ii o alta intitulată 
„Oaspeți străini la microfonul emisiu
nii". Un program sintetic pe care n-am 
dori să-1 eonsiderăm o excepție. în
tr-o singură oră ziua se pregătește să 
ajungă trecut, dezvăluindu-sl. cu » a- 
devărată știîntă a comunicării. Identi
tatea, importanta al curiozitățile.

De ee să nu recunoaștem, mult mai 
simplu este să le mulțumim realiza
torilor emisiunilor radiofonice decît să 
le facem reproșuri. Poate ne mai ajută 
si ei...

Elena Ștafoi

Nu numai pentru că este o vară 
toridă, presărată din cind în cînd 
cu furtuni violente sau cu ploi re
trase in pămint vertical pentru a 
realimenta izvoarele secrete ale 
anotimpurilor, dedic aceste rlnduri 
unui exceptional artist care și-a 
propus să transforme senzația de 
sete în spectacol șl impresia de ră
coare luminoasă In feerie.

Constantin Lucaci, căci despre el 
este vorba, este un sculptor despre 
care trebuie să ne amintim ceva mai 
des decît o dată pe an, în vremea 
fierbinte, cînd caldarîmul mari
lor orașe se încinge înfricoșător 
și ochiul caută în spațiu un punct 
de reper acvatic, o jerbă străluci
toare verzuie care să planeze pre
cum o pulbere unduioasă închipu
ind dansuri enigmatice la umbra 
cărora să visăm citeva clipe intra
rea intr-o eră mai abstractă și mat 
senină a universului.

Avînd calitatea de a seduce și a 
ameți, tn jocul lor policrom, fintînile 
lui Lucaci nu sfnt expresia upul 
simplu Joc al imaginației. Nu se vor 
nici un element strict decorativ în 
cadrul unui ansamblu urban. Ele se 
vor un nod de concentrare a tensiu
nilor vieții citadine, un element pon
derator in ritmul monocord oferit de 
marile desfășurări de beton și sticlă, 
de suprafețele dogoritoare de asfalt, 
de alinierile da copaci stingheri fn- 
gropațl in caldarîmul prin care hu

musul cimpilor abia mai respiră. Ele 
aspiră eu undele lor aproape imate
riale, dirijate de alburiile aripi de 
oțel inoxidabil ce se deschid și se 
Închid cu bătăi elegante, precum 
penajele păsărilor tropicale, să de
vină o emblemă a unei civilizații 
unde fuga după tehnologii eficiente 
a născut ca reacție imediată spaima 
da uniformitate, de rutină, de lipsă 
de identitate. Statura lor uriașă 
domină deja citeva orașe ale țării, 
tnvălăuindu-le în dulcea muzică a 
nurilor milenare. In proiectele 
sculptorului ele sint țtșnlri maies
tuoase, umbrele de flăcări albastre 
în asfințit, perdele colorate protejlnd 
Împotriva întunericului marile aglo
merări.

Arta de a construi fîntîni a Iul 
Lucaci reînnoadă firele unei tradi
ții Ilustrată strălucit de mari crea
tori al Renașterii șt epocii baroce. 
Rari sînt la ora actuală în lume ar
tiști care se posede abilitatea teh
nică și capacitatea imaginativă a a- 
cestul sculptor pentru care otelul, 
apa și lumina sînt elemente fun
damentale ale unor înclntătoare 
compoziții a căror scenă este pa
norama urbană.

Că această viziune nu putea apar
ține decît unui artist dintr-o specie 
foarte rară, vom arăta cu alt pri
lej.

Grigore Arbore

t|i face loc In JM?tiviUtea muzicolo
gică recentă, inferînd asupra școlii ro
mânești de compoziție, sintagma: re
venirea Ia modalism. în contextul 
efervescenței de creația componistică 
și muzicologică, diversă și originală, 
din ultimii lă ani, acest fenomen iși 
găsește justificări prin situarea pe po
ziții epistemice asupra modalității de 
a segmenta, descrie și formaliza un 
text muzical, prin impactul exercitat 
de universalizarea semioticii și aplica
rea instrumentarului lingvistic. prin 
evoluția procedeelor de analiză, prin 
apariția unor coerente sinteze ideatic- 
muzicale. — iar un exemplu grăitor în 
acest sens îl dă creația lui Aurel Stroe. 
una din prezentele incon funda bile ale 
muzicii românești.

în tipologia diverșilor parametri mu
zicali imanenți lucrărilor sale, vom pu
tea izola astfel un fenomen de prelu
are, de amplificare, pe linia posibi
lităților instrumental-vocale. la genul 
respectiv, de tip continuator. Exempli- 
fieînd. se poate comenta varietatea 
amprentei modale din Oreatla II, cu
prinsă Intre moduri pentatonioe .,«ă- 
race", cu „tournuri" melodice româ
nești și registre indiene; sau scrMtura 
vocală epuîzind întreg repertoriul teh
nicii vocale utilizate pînă acum, ex
tinsă la un grad de dificultate fără 
precedent, propunînd și exoerimentind 
cu succes noi modalități de emisie a 
sunetului (clntat In falset, cîntat cu 
lovituri de glotă specific maramuresan, 
cintat nazal, vibrată cu folosirea dia
fragmei). împingerea solicitării instru
mentiștilor aproape de limita lui „mai 
mult nu se poate" (impresionantul solo 
de trombon din scena uciderii lui 

Eglst). In același spirit se poate de
cela o preluare de tip retrospectiv. Ne 
referim la tipul de ansamblu unic, iti
nerant, cu manifestări de artă sincre
tică; sau La alcătuirea operei, care su
prapune tragediei antice un spectacol 
cu numere distincte, de tip operă ita
liană. Se întrezărește astfel, în înțe
lesul empiric al termenului, o integra
re stilistică de tip clasic.

Totodată, ie pot reliefa, particu
larități stilistice empiric asociabjle unei 
estetici romantice. în Laudes I sau 
Arcade extinderea la nivelul întregii 
lucrări a unui singur principiu de con
strucție; includerea in actul componis
tic a unui considerabil procent de preo
cupare pentru ..codificare și recreare" 
in procesul audiției, alternanța de tiD 
dramatic între structuri ..înghețate" ei 
evolutive (Monumentum); elemente 
ale unei estetici a gestului (aproniate 
de A. Berg si exoresioniștii grupului 
„Die Briicke" însă fără propensiunea 
acestora spre „Urschrei"), teoretizat ca 
act creator volitiv sau gratuit, ca re
flectare a imediatului sau a „increa- 
tului"; toate acestea vin în sprijinul 
afirmației precedente, trimjtătoare la o 
estetică (partial) a contrastelor și sub
linierii expresiei.

Această scurtă prezentare, centrată 
pe două categorii stilistice insuficient 
definite, relevă un soirii cu majore 
preocupări teoretice, integrat contem
poraneității și universalității, consti- 
tuindu-se ca o voce unică si originală, 
in confundabilă sl pregnantă, ca un ca
păt de drum și înceout de școală, ca 
un creator de primă mărime al școlii 
noastre de compoziție.

Viorel Crețu
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a lua pe cont propriu — 

in sensul autenticei, 
convingătoarei asumări 
existențiale, din unghi 

inconfundabil autobiografic. — 
un anume mod poetic avînd o in
tensă și chiar ostentativă circu
lație la un moment dat. iată, de 
fapt, examenul obligatoriu că
ruia i se supune, aproape fără 
excepție și tînăra sau mai puțin 
tînâra noastră poezie ..feminină* 
Este vorba, anume, de obsedan
tul refuz al spiritului minor, fa
vorizat de sentimentalitatea con
ventional bovarică $i lacrimo
gen pudică, practicată decenii 
în șir de lirica feminină româ
nească, stare de lucruri al cărei 
antidot este găsit abia in dece
niile al IV-lea si al V-lea ale 
veacului nostru, odată cu apa
riția primelor cărți semnate de 
Magda I.san os, Maria Bănuț si 
Nlna Cassian. Experiența limită 
a acestor scriitoare este marcată, 
in primul rind. de ideea magis
tral autentificată în pLanul crea
ției conform căreia feminitatea, 
„sufletul feminin*, constituie o 
supratemă perfect compatibilă 
cu aspirațiile cognitive ale ma
rii poezii moderne.

Bizuindu-se pe o asemenea 
fermă certitudine, excepționala 
bogăție si cotă valorică a peisa- 
jului poetic feminin de azi apar- 
ținînd noilor generații se dato
rează. in particular, originalului 
mod în care se desfășoară dia
logul cu înseși marile linii de 
forță proprii lirismului românesc 
actual în general. O îndurerat 
ironica impudoare de a spune 
lucrurilor pe nume — ceea ce, 
într-un fel, amendează chiar 
„dictonul* inserat îft chip de 
motto la începutul noii sale 
cărți atenuindu-i fondul antite
tic : „Oh, voi patetice sentimen
te eretice / Și voi, platonice ati
tudini ironice !“ —- caracterizea
ză in chip elocvent și poezia 
Danielei Crăsnaru. Crînrul hip
notic (Editura „Eminescu", 1979) 
depune noi și revelatoare măr
turii in acest sens. Ne aflăm, e- 
fectiv, tn prezenta unui lirism 
„extrem feminin" și ceea ce im
presionează la lectură, nu de pu
ține ori. este adine omeneasca 
obstinație a ceea ce am numi 
biografia simțurilor, cu alte cu
vinte, glasul singelui. de a re
vendica dreptul supremului eta
lon sub raportul validării ori in
validării trăirii autentice, indi
vidual asumată, a dramei cu
noașterii. Dincolo de gestica 
spectacular frondeură a poemu
lui, ceea ce amintește de începu
turile de acum patru decenii ale 
„generației pierdute* („Totul e, 
cum v-am spus, ca la carte. 7 
Sunt optimist incorigibil precum 
somnambulii / pe muchea casei 
plutind*; „Crinii scot fără rușine 
limba la mine, H Orele ară-n 
văzduh tunele și ziduri", „Sîn- 
gele rupe obloane ascunse / in
tr-un necunoscut, fără urme, 
adine" sa. — Extrem feminin). 
La un examen' mai atent, se
sizăm totuși faptul că înfrunta
rea dintre, să zicem astfel, im
pulsul dionisiac și cel apolinic 
apelează la. tiparul prototipului 
arghezian. Asistăm, astfel. la 

:r*i >-<. : i din pi-mă de
pe înălțimea piscurilor rnetafi- 
zictr ■'brin laicizarea temirrizantă 
a stărilor de suferință perpetuă. 
Autarhia profanului se impune 
cu ficrîșnită si nelișnitită vol up-

Ca și la Mihai Ursachi, 
proza lui Anghel Mora. 
lebutant cu nuvele, 
jrmind unor volume 

lirice remarcabile, este poetică 
și simbolică, fără a decurge de 
aici inaptitudinea estetică pro- 
priu-zisă. Autorul închipuie fan
tast și dezvoltă liric ideea, sub 
forma unor producțiuni scurte, 
bizuite pe oculte inițieri. în gus
tul „aquarelei" fin de siecle. 
Scurtă ca o schiță, „nuvela" esie. 
la Anghel Mora. modernă prin 
cultură, căci originea stă mai 
degrabă în J. L. Borges, in Mir
cea Eliade și mai puțin în ro
manticii germani ca și in simbo
lismul francez decadent De alt
fel, rezumabile într-o propozitie- 
două, creațiunile lui Anghel 
Mora Izbesc prin aptitudinea de 
a crea repede fantasticul- Un 
bărbat singuratic, confundat de 
un copil cu un înger, renunță 
să se mai sinucidă prin arunca
rea în prăpastie („Alfons nu mai 
vrea să zboare*). Un acrobat ce
lebru, bătrîn, face o demonstra
ție de echilibristică pe sirmă, 
dovedindu-se în final că pășește 
inexplicabil prin aer („Singură
tatea acrobatului pe sirmă"). Un 
profesor, vinător de convenție, 
iși împușcă, din groază, dinele ; 
aici, e studiat un caz de reacție 
instinctivă și violentă („Vînătoa- 
rea cu pușca*). Marla găsește 
zilnic coșul plin cu flori rare 
(„Să-ți afli locul între precu- 
pețe*). Un pensionar, posesorul 
unui splendid baston, e cuprins 
de o bizară maladie : ii crește 
iarbă pe obraz și pe cap în loc 
d« păr, prefăcîndu-se, în final, 
In vegetala luxuriantă („Basto
nul domnului arhivar*). Horten
sia Pomeranț, un soi de domni
șoară Cucu. visează teribile acu
plări cu un Hercule din tablou,

cronica literară

DANIELA CRĂSNARU: 

«Crîngul hipnotic»

tate, în așa fel încit definirea 
stărilor sufletești — inclusiv 
atunci cînd se plonjează în spa
țiile gindirii abstracte — din un
ghiul unei tulburătoare senzua
lități, de-a dreptul sanguine, 
constituie procedeul privilegiat. 
„Sunt iată, deci, martorul mut, 
mimul tragic, actorul / și zilnic 
mă fac a nu ști cum mereu 7 un 
deget de gîde trasează parcele l 
abstracte prin singele meu". Este 
strofa cu care se încheie poezia 
Autoportret. Tentația înscrierii 
profanului în spațiul visării sa
cralizări te atit de frecventă, de 
altfel, nu se poate nici ea dis
pensa de serviciile acestui tip de 
percepție a cărei mare acuitate 
îți are originea tocmai în pri
mordialitatea semantică a cuvîn- 
tului: „Sufletul meu se-mbolnăvi 
de un sunet, / cotropit se lasă 
de o paloare divină... / în cea
laltă viață. Ia ceasul acesta / 
animalele sfinte se pregătesc / 
pentru cină. Botul lor mută încet 
văzduhu-ntr-o parte, / ghearele, 
ah, cit de intens luminează. / 
Trupul meu, de bună voie, noap
te de noapte / sub blinzii lor 
colți se așează. / Și iarăși tîm- 
pla mea visă un crîng fără 
moarte i si coapsele mele visa
ră un cîntec necunoscut. Cînd 
ultima picătură de singe 7 lu
mină gîtlejurile înfometate / se 
pregătiră pentru un nou în
ceput. / De ce îți spun ție toate 
acestea ?/ Ce știi tu. depărta- 
tule, / imaginarul meu scutier, / 
despre tăișul pe care lunecă tăl
pile mele / cu cit mă apropii de 
cer, / despre tăișul pe care lu
necă tălpile mele / cu dt mă 
apropii de cer, 7 despre această 
ispititoare?*) perpetuă cădere in
tr-un goi care nu e T /Tu nu 
poți detlnji “tei accci iaimoc f 
fie*’» palma mea albă i in care, 
desigur, mai e loc pentru cheie.
(Li li ini a cină).

Un distih precum cel cu care 
se încheie poemul Mina ta prin 
ferestruica cerului („Și trupul 
meu ,definitiv pierdut pentru 
suflet / și pregătit pentru moar
tea prin exaltare*) poate fi so
cotit. intr-adevăr. emblematic 
pentru viziunea etic-afectivă, 
tensionată in resemnarea ei pa
roxistică. sub semnul căreia se 
derulează avatarurile subînțele
sului „roman* de spovedanie 
erotică ce-și relevă trama pe 
cuprinsul întregii cărți. Fără a-și 
refuza notația frustă. mustind 
de obsesia trăirii și retrăirii prin 
„vocea* sîngelui, dimpotrivă, 
cum s-a văzut cultivînd-o cu în
fricoșată plăcere, poeta are to
tuși rara însușire de a „face jo
cul* celor două impulsii origi
nare diametral opuse. Și acum, 
visul este acela care constituie 
spațiul de o neverosimilă con
cretețe în interiorul căruia su
blima confuzie dintre real și 
idealitatea transcendenta cris
talizează în episoade cvasiima- 
ginare extrem de vii : „EI mă 
certa del a o vreme / noapte de 
noapte. / Atingea ușor izvoarele 
singelui meu, / mișca văzduhul / 
doar cu o ridicare a pleoapei. / 
Eu îl priveam totdeauna cu un 
nod de lacrimi în git / și mă 
gindeam că trupul lui / nu apar
ține nici pămîntului, / nici fo
cului și, doamne, nici apei. / 
I-aș fi atins cu oatimă tîmpla de 
abur / și pieptul și coapsa, oh, 
da, / mai ales coapsa fierbinte —/ 
dacă nu mi-ar fi tremurat fie
care fibră de spaima / că trupul 
lui are să mi se destrame in 
minte. / EI venea astfel in fiece 
noapte. / Irișij lui topeau lucru
rile din preajmă 7 și le făceau 
Ettioe si crtăTOATC. Car-xa 
rmu strr.tea csb i se
etnd / porti îoț mau adS/xi. • 
fiecare pentru o durere ms: 
mare, ii — la-mă cu iir.e. am

mai avut puterea să strig, / 
ia-mă in brațe pină nu mi se 
destramă cu totul / oasele frun
ții. inima, țeasta. / Bine, zise 
îngerul, dar nu chiar acum, / 
adică nu in viața aceasta" (Fe
bra). Numai o asemenea stare 
de senzuală febrilitate este in 
măsură a problematiza poemul, 
conferind structurii lui ideatice 
atributul v:t-r.;itătii neîndoielni
ce. AltmmîprL orice încercare de 
a lu-rrii cu material de împrumut 

sitDîe r.ummdecit ; în aseme
nea impreiurârL invazia locului 
comun face ravagii : „In timp 
ce tu mi mingii pe frunte și-mi 
spui -bună seara- / —Com pa- 
r-.^ care de 2000 de ani se ocu
pa ' cu cuielor în locu
rile strict indicate / de clasicul 
mit cunoscut. ’ caută zilnic un 
material ceva mai ieftin ca fie
rul. / mai suplu, mai eficace 
(desigur fără-a opri / banda de 
fabricație măcar un minut). //— 
Două pipete se sărută frenetic 
în sala aseptică : retorte, cal
culatoare. clic-clac-uri / indică 
locul minunii : acolo, în unda 
tulbure din eprubetă / ca-n ni
sipul imaginatei mări preistori
ce / se montesff.% din atomi și 
secunde / misterul creați unii. U 
— Un uragar cu nume exotic, o 
rachetă de coastă / un tren cu 
speranțe l se-n-^ucișează in ini
mă. -n minte, in suflet 1 pe ar
tera aceea divină. / în vremea 
asta / fac controlul de călităte-al 
mărgăritarelor / știți cine, tot 
el, animale le-a c«4 ea domestice, 7 
desigur, numai acolo, in limba 
latină* (Sincronism XX). La fel 
in Operetă, Asediul, Orfică, 
Mersul pe sirmă, Intimplare tri
bală, Văzduhul excedentar, Fies
ta. Nu încape discuție că virtuo
zităților de gîndire dezinvolt re
tori za n te din aceste compuneri 
le preferăm oridnd poemele (in 
majoritatea covârșitoare prezente 
în carte) a căror vigoare sen
zuală se insinuează cu tot atîta 
forță in limbajul metaforic. Re
venind la circulația exprimări
lor de sorginte sanguinară, în fi
nal, ne face mare plăcere să de
cupăm fragmente precum cele 
ce urmează : „Ca un animal
orb / care se-ndreaptă spre țe
vile armei / adulmec urmele
tale cu singele meu, nu cu na
rile* ; „Ții mir.te ? Singele tău 
se vindea bucuros / pe o mo
nedă de aer, pe a furniza, pe o 
părere. / ca să poți auzi în mij
locul cringului ; 7 pe cerul scor- 
burei dulci, cum toarce îngerul 
miere" „Astfel. ai să rămli în 
provincia tulbure f a singelui 
tău umil și sfios 7 de unde za
darnic mă stngi* : „nu văd. dar 
presimt, dar ft iu că aproape de 
cer / o enormă pa’.â de singe — 
a cuprins / parapete, creneluri și 
metereze* ; „Uite, adorm toncă- 
toerele-n cer fi se preface in 
plumb lina din caier. / Cineva 
dă cu zarul pentru singele meu / 
și zarul îngheață :n aer"; „Acolo, 
in mijlocul cringului 7 din care 
nu mai știi, sau nu mai vrei / 
să te-ntorci — d?oă animale : / 
trupul și spiniui :ău i înghițind 
fiyiile incâ vii. convulsive > ale 
aureolei-. Cur» e că, recit in- 
du-le. fără *ă vrem. suDerbela 
fragmente ci iîrrrfe de mai Ina- 
irae refaci ă caa nu se poate

si strue- 
rjra a deosebit de
p^nmati^je c*ru de poezie.

Xicolae Ciobann

• Ludmila Ghîțescu a 
publicat recent cea mai 
împlinită carte a sa de 
poezie, eliberindu-se de 
balastul retoricii declara
tive și de locurile comu
ne ale grandilocvenței li
rice, Vifor albastru*) este 
o plachetă în caițe-și face 
loc, din ce în ce mai 
mult, nostalgia, izvorî tă 
din fiorul trecerii, dintr-o 
Intimitate a ființei eu în
doiala, boala, infirmitatea 
fizică ori golul lăuntric. 
Trecută prin acest purga
toriu al „viforului albas
tru", poezia In genere di
rectă și exterior solară a 
Ludmilei Ghițescu, capă
tă relieful pe care-1 dau 
lumilor reale sau imagi
nare clarobscurul, umbra 
și întunericul. Ea devine 
o suită de notații din ce 
in ce mai penetrante. Re
nunță Ia metafora si ima- 
gismul saturat de poza 
sublimului. Iatâ un fru
mos decupaj în Sema/o- 
rul,- realizat din linii, sim
ple, cumva expresioniste : 
„Duc în spate anotimoul 
/ Sînt hamal cinstit. 7 Co
șuri cu piine / urc la etaje 
albe, / remorci sentimen
tale / între patru zări*. 
Finalul poemului renunță 
insă la emoția sugerată, 
exDlicind identitatea si
nelui cu simbolul acesta 
urban : „semaforul arbo
relui meu / e deschis*. 
Ludmila Ghițescu are o 
generozitate care se tran
smite poemelor, transfor
med confesiunea în ela
nuri lirice și peisajul senin 
al sufletului jn invitație 
la dialog (Primul dans, 
Cămașa păcii, Fintina ve
seliei. J>rum de otel si 
cintec, Floarea de vis. Să- 
minfa adevărului. Caii 
albi, Iarna ș-a. Frumoase 
(deci realizate) slnt ima
ginile care fac din obser-

viata cărților
voezta

CARTEA DE DEBUT

Realul 
miraculos

tuor de Lzc^aL E. malevenimente de ordin otilrie con
firmate de realitatea brută l-Yj* 
z.ta domnișoare: Pomeranț"!. Un 
Sachelarie. ceasornicar nuL-*c. 
produce omloe ne lemn, dispă
rute lntr-un inceqcfiu (..SacheZa- 
rie și cronometrele de lemn-). 
„Paco“ e un soi de dublu ocult, 
venit din perete In chip de fres
că. vorbitor si mișcător. Înlo
cuind, In fine, prin schimb, omul 
real. „Havaș" studiază un caz 
de nebunie aparentă, cu un băr
bat care viețuiește pe pămint si 
în cosmos, pe Sirius (?T)).
este Garabet t* scoate efect fan
tast din confuzia visului cu rea
litatea. Moartea, în ..O dupâ- 
amiază de vară*, se vădește a fi 
o jună simpatici stimlnd la un 
nonagenar ginduri concupiscente. 
„ Planeta de om bătrin" conține 
ideea predestinațiunii. ..Gryllus* 
e o povestire cu subiect fabuloa. 
închipuind niște oculte duhuri 
silvestre. Două schițe („Despre 
iluzie și desteptăciune" și „Ora
șul circular" aceasta de suges
tie direct borgesiană) slnt pa
rabole filosofice, de genul mira
colelor arăbești cu imposibilă fi
xație geografică. Sub raport 
analitic, temele sînt puține și

descripție de 
cîje. prvdiKyuce !- a ir*erprsr-a 
dateTe Redute m reccs focr r 
ori pnB fis_î^a îner-o

O „.donMdsoAră oâ’.-ră- r- 
reverii «exuale. ur. —pre
ocupa’.. hm.’j :-ză±2_-*.
de ±-. -
noasă. trr. -cvzt'p ri
ujbi-XE' A? srpor-.f.ite-Sri.
sifl credea la. 5? .n^ă-
taare. aerst-» sLl*. =£

testost tavr aad w 
pSUK>k<iC.

în al doCea rind, a-jssccui rtu- 
dtaxâ. ir. rpir: cur^.; sn
sir de ir ?rdrr.-:a na-
twaăă. precum 
umn individ ;a 
riții* de lucubț șj de
duh .=ri ocuhe. cu
rioase. Aceasta presupune o fi- 
l<»o5e inițial ihrzjcă. $< o 
proză de gust termele. că~l. dîn

ce spiritul admite două 
• ă: <xr?.cabile reciproc, el 

• coincidența fi mi-
-- rrept grozave ieroglife

I' -frs:. de aici decurge și o 
f-, - cLcotomică a eului,
irjt «st dubiului echi-

■ * . O—_-L viețuiește simultan
- or*_ă felurite, comuni-

rar pe canalul premonițiu- 
și al autoscopiei. 

> i e fără mteres nota onirică 
insă văzută de autor filo- 

lără percepția tenebroasă 
de alții. Revela ți uni le

se prwae mereu in mediul 
t-nir.c. in conștiință, prin

m șa cum un eu animat 
s; ima^rîal viețuiește in meta- 
1 ne in vreme ce corpul se odih- 

Revenit ia realitate, spi- 
un șir de ,^emne" 

“.rarjliase. Inexplicabile rațio- 
r_aL de unde decurge ideea că 
. somnolente sint ade-
va.’s:=_ Pnn fantasticul filosofic, 
ea s: prin inventivitatea cultă, 
Ar.rhe' Mora emulează hotârit 
pe Mfrma Eliade și nu ezit a-i 
" <a favorabil producțiunile lui 

pe deplin remarca
și* Observațiuni se pot face 

a*~hițâ e o pastișă, alta 
ectri.n o explicație rațională 
țară rost, prozatorul n-are in- 

proporțiilor și nu știe 
oeacan^Lită să reteze sugestia 
Dur fantastă) însă ele sînt, in 
f^r.i minore, prin raport la in- 
surrle necomune dovedite de 
•alee.

Artur Silvestri
•) Anghel Mora — „Oglinzile 

aa dani fețe". Editura Albatros,

ERATA

la artăeaM Dialog ți confluențe apărut In nr. 27 a.c. al 
reviitcd aaaaan «e va etc in lor de mai multe literaturi 
rr.:versate — ma; multe literaturi străine (p. 7 cel. I, r. 
B de faa| sl ta l«e de D. LAzărescu, G. Lâzârescu (p. 7 
«t a, r. a ta >■).

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI

• în întîmpinarea aniversării a 15 ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, în întreaga țară se desfășoară șezător 
literare, simpozioane, mese rotunde, colocvii, 
expuneri la care participă poeți, prozatori, dra
maturgi, critici, și istorici literari.

• Nichita Stănescu, Franz Storch, Constantin 
Crișan, Mircea Mâciu, Solomon Marcus, George 
Potra, Natalia Petruț s-au întîlnit cu cititorii la 
librăria „Lumina* ; Zoe Dumitrescu Bușulenga 
la cenaclul literar „George Murnu* ; Ion Gheor- 
ghe, Nicolae Dan Fruntelată, Viorel, Cozma, 
Radu Felix, Pavel Pereș la școala generală din 
comuna Budești, jud. Ilfov ; Teodor Maricaru.

D. C. Mazilu, Sin Arion, AL Clenciu Ia Combi
natul de industrializare a lemnului. Fabrica de 
sticlă menaj din Tirgu Jiu și la Platforma in
dustrială Ro vi nari — Rcgojelu.

• La Tîrgu Jiu și la Tîrgu CărbuneștL județul 
Gorj, s-a desfășurat cu sprijinul Asociației Scrii
torilor din Craiova, un festival de creație lite
rară. Manifestările au cuprins un simpozion, o 
expoziție de carte, o „Revistă literar-artistică", 
un spectacol de poezie al laure-jților la concursul 
de creație, o vizită de documentale Ia Tirgu- 
Cărbunești, satul părinților lui Tudor ArghezL

• De asemenea, la Craiova au avut loc sim
pozioane. șezători literare și festivaluri de poe
zie. La aceste manifestări au participat : Al. 
Piru, C. Papastate, Dan Rotam. Pompiliu Mar
eea, Florea Firan, Ovidiu Ghidirmic, George 
Sorescu, Dumitru Bălăeț. Ilarie Hinoveanu, Ma
rian Barbu. Constantin Dumitrache, V. Armea- 
nu, Ștefan Bossun, Emil Mânu, Virgil Cariano- 
pol, Mihai Duțescu. Serafim Duicu. Claudiu Mol
dovan, Gh. Pienescu, Petre Nicolae, George

I
I

I'

Primele însemnări de 
călătorie ale lui Al. Că- 
prariu au apărut în 1976. 
numindu-se In timp ce 
FAmintul ae-nvîrte. Atră
gător în această carte era 
mai ales modul în care 
autorul reușea să evite 
jurnalismul tradițional al 
genului. să fie, cu alte 
cuvinte, mai mult expre
siv decit informativ. Din 
linii puține, dar sigur tra
sate. se ivea silueta unui 
personal de roman. în 
care reflexivitatea se îm
bina cu o ironie temperată 
de elanuri lirice.

Primăvara scandinavă •) 
este un nou jurnal de 
voiaj. Țările vizitate sînt 
Finlanda și Suedia, un ca
pitol special fiind acordat 
ciudatelor si totuși atit de 
umanelor obiceiuri ale la
ponilor. Ponderea majori
tară o dețin însemnările 
despre Suedia, unde călă
torul a stat mai mult.

Este interesant de urmă
rit cum. ne măsură ce 
lectura Înaintează, factura 
textului ae schimbă. Se 
concretizează astfel una 
dintre regulile de care 
furnalele âe călăicrie nu 
not să fad abstracție, fără 
a risca exiAonese in
tr-un f ragmen țarism ne
plăcut. Astfel, aoar la 
Inceout primele ecouri ale 
oricărei călătorii : senti
mentul de înstrăinare, im
presia de noutate vertigi
noasă. care depășește in

• Un roman realist, 
scris cu veșnic ochi treaz 
la criteriul accesibilității, 
este Femei singure*) de 
Constantin Bărbuceanu, 
republicat de curind în
tr-o a doua ediție, revă
zută și adăugită. Autorul 
Samiarulul (1975), proză 
caracterologică deosebită, 
urmărește in mai vechiul 
său roman — Femei sib- 
rure a apărut in 1968 — 
să creeze in primul sen
zația de veridicitate, de
transpunere literară a
unor situații cit mai au
tentice. Studiul caractero
logie, implicațiile sociolo
gice sau fragmentul de
narațiune polițistă intro
dus in intrigă (v. ..Inci
dentul* cu banii dispăruți 
din safe) lasă impresia că 
trebuie să rămînă mereu 
în urma faptelor înlăn
țuite alert. Totuși, în ciu,- 
da autenticității de care 
dă dovadă, romanul lui 
Constantin Bărbuceanu nu 
e foarte bogat epic^ Sau, 
mai exact, nu e ramificat 
epic, propunîndu-și să ur
mărească, dintre lumile 
posibile, una singură și pe 
aceea in momentul de cri
ză. Posibilele incidențe — 
în text apar medii dife
rite, de la cel sordid al 
„bișnițarului* Fane Fran- 
gdpol, la afacerile profe
sionale (Dragom ir-covoa
re sau „victima" Dioni- 
sie Mazilu) — cu uni
versul „femeilor singure", 
elevat In plan social, in
cidențe vitale narațiunii, 
sint tratate sumar, atit 
cit este necesar pentru o 
strictă economie a intri-

Țărnea, Eugen Velican, Ion Vrinceanu. Stela 
Mirel, Ion Gh. Pană, Ion Potopin, George 
Sbârcea.
• La Timișoara, Anghel Dumbrăveanu. Ion 

Marin Almăjan, Al. Jebeleanu, Lucian Emandi, 
Ion Arghel, N.D. Pîrvu, Titus Suciu. G.I. Tohă- 
nescu, Gyorgy Mandies, Dorian G roz dan, Nico
lae Țirioi, Marius Munteanu. Teodor Bulza, 
Vasile Dan, Cornel Mamdiuc, Dorel Sibii, S. 
Siniteanu, Șerban Foarță, Aurel Turcuș. Marian 
Odangiu, Nikolaus Berwanger, Hans Kehrer, 
Franz Schleicb, Horst Samson. Laurențiu Cemeț, 
P.N. Dolângă, I.D. Teodorescu, Damian Ureche, 
Vasile Versavia, Mircea Șerbănescu. Corina Vic
toria Sein. Sofia Arcan s-au întilnit cu cititorii 
La Biblioteca medicală. La librăria „Ion Slavici*, 
întreprinderea „Tricoul roșu", la clubul din ora
șul Oțelul Roșu, la întreprinderea Electro-Timiș, 
la liceul industrial nr. 1, la Institutul de medi
cină și Clubul TCM, la căminele culturale din 
Bencec și Gătaia, la Ocolul silvic Bozovici. la 
clubul întreprinderii „Ciocanul" din Nădlag.

„Cîntecul 
simplității**

vifor 
albastru

varea cosmosului un e- 
xercițiu firesc al cunoaș
terii de sine. Astfel : 
„Ploaia sălbatecă / curge 
prin labirintul nervilor 
mei, căutîndu-te“, mi se 
pare un fragment de po
ezie mai aproape de „sin
ceritatea* estetică decit 
metaforele exterioare, 
„ulciorul amurgului*, „co
pacul gindului*, indife
rent de mixtura lumilor 
pe care încearcă s-o evo
ce. O poezie bună e Gara 
pustie cu finalul ei cine
matografic si fantastic in 
egală măsură. „Tu veneai 
singur I sărutind miini 
necunoscute / prinse in zi
durile înghețate / ale gă
rii rămase pustii*. Un co
laj de notații sugestive 
eate si tabloul, evocat, în 
monument, amestec de 
nostalgie și ironie, de ob
servații directe șl perso
nificări naive. Același joc 
liric si real e vizibil în 
Birfește toamna. Șansele 
poeziei scrise de Ludmila 
Ghițescu rezidă în arta

sl știința de a scrie „cîn
tecul simplității*, pe un 
drum deschis de Zaharia 
Stancu, traseu invocat de 
autor în Ochii ascunși in 
zăpadă. O simplitate care 
nu înseamnă simplism, ci 
despodobire, renunțare la 
masca unui metaforism 
desuet : „Caldarîmul că
utării*, „cimpul fecioare
lor", „herghelia cerului*. 
Poezia din Viforul albas
tru emoționează tocmai 
în ipostazele ei de cîntec 
al simplității. Relieful 
propice acestor poeme 
este cîmpia, orizontalita
tea, monotopia si laco
nismul rostirii. Exotismul 
eroic sau altitudinile 
schimbate brusc îi sînt 
potrivnice. Poezia Lud
milei Ghițescu respiră în 
simplitate, atunci cînd își 
asumă condiția de floare 
sălbatecă, de cîmp iar nu 
de seră : „Rochia / cu 
florile / amintirilor / dan
sează 7 pe cîmp*. Lucru 
evident pentru oricine

compară versurile din 
Rochia cu cele din Ga
roafa albă. Poemele sin
copate, acumulînd impre
sii cît mai directe, sînt și 
cele mai realizate din 
volum (Ceas I, Ceas II, 
Fluture nebun). Poeziile 
sau părțile de poezie bună 
sînt instantanee. Versu
rile memorabile sînt la 
rîndul lor instantanee, 
(Instantaneu), observații 
proaspete ale unul ochi 
care vrea să vadă fără 
protezele poeziei de se
rie : „In ceașca de cafea 
/ joacă zinele cu picioa
re de frînghii" (In ceașca 
de cafea) : „Vîntul a tre
cut cu picioare de păpă
die* (Picioare de păpă
die). Există și un Imagi
nar straniu în acest vo
lum (Bilciul lebedelor). 
Tentația feeriei și basmu
lui (Dans), popasuri în 
ireal (Debutanți inutili) 
și mai cu seamă în Al
fabetul unui singur ochi. 
Corabia de sticlă, Aud. 
Jocul verbal din poemul 
Umbra e mai mult decît 
un exercițiu fonic. pro
fesiunea de credință a 
autoarei, care a intrat cu 
acest Vifor albastru în 
alt anotimp al creației 
sale. Ultima carte a Lud
milei Ghițescu ne înfăți
șează o conștiință mai 
limpezită. Ea se află în 
același timp pe un drum 
estetic. E vorba, desigur, 
de drumul limpezirii ex
presiei de arta de a picu
ra în cuvînt puțină singu
rătate și umilință, acolo 
unde pe vremuri erau 
stănîne vocalizele, ditirl- 
ambul, refrenul.

Doina Uricarta

•) Ludmila Ghițeacu ! 
„Vifor albastru". Editura 
„Eminescu*, 1980.

vroza

Călătoriile 
poetului

mod zdrobitor puterea de 
asimilare si de interpreta
re a celui care privește, 
uimirea fată de noul ab
solut pe care orice călă
torie lntr-un spațiu geo
grafic si etnic îndepărtat 
o aduce. Apoi insă, după 
ce primele etape ale spe
cificei adaptări culturale a 
călătorului au fost par
curse. cel care scrie im
presii de călătorie (litera
re și nu jurnalistice) în
cepe să devină tot mai 
mult el însuși, să-și arate 
preferințele și gusturile, 
să-și prelucreze în moduri 
<Mn ce In ce mal subiecti
ve imcnaiile.

Cartea lui AL Cănrariti 
rtU’L’ni ea drumul de 
la aocul adaptării la in
stalarea deplină lntr-un 
mediu nou. Astfel, mai Ln- 
tii. călătorul face eforturi 
susținute de documentare, 
parcuraind cărți. întrebîn- 
du-i pe cei cu care intră

în contact, vizitînd cit 
mai multe locuri repre
zentative. Pe parcurs. însă, 
se produce o semnificativă 
desprindere de datele 
concrete. aDărînd tot mai 
frecvent interpretări per
sonale. poetizări, reflecții. 
Este un crescendo sem
nificativ și autentic, străin 
de complicatele alambicări 
la care se recurge adesea 
în jurnalele de călătorie, 
în scopul de a se masca 
raportul dintre informația 
obținută si interpretarea 
PFoprie. Ca întotdeauna, 
sinceritatea si spontanei
tatea se dovedesc a fi mai 
bune decit * comolteatele 
ingeniozități retori De. Fără 
că se teamă de pedanti. 
AL Căprariu tine să apa
ră în jurnalul său cu un 
chip nesofisticat, asa cum 
este. Iată o intuiție de 
poet adevărat, ale cărei 
rezultate literare sînt re
marcabile.

Nota predominantă a 
cărții este modul poetic de 
a vedea lumea. Informa
țiile din diferite domenii 
ale activității umane (de 
la arhitectură' la or
ganizarea statală, de la 
mecanismul de atribui
re a premiului Nobel, la 
folclorul laponilor) nu lip
sesc. dar sînt. în general, 
selecționate în funcție de 
potențialul lor poetic. Că
lătorul se interesează de 
toate, dar îi atrase în 
chip special atenția as
pectul care are o anume 
expresivitate, dincolo d« 
semnificația sa comună.

în mod complementar, 
poetul se transformă ade
sea în moralist, medîtînd 
asupra moravurilor, pro
pun înd comparații de tip 
eseistic între componen
tele unor familii de fapte.

Nu trebuie uitate nici 
paginile de pur iurnal in
tim. în care autorul se 
transformă ne nesimțite in 
personal al unui roman 
scris la persoana întîi. Un 
personaj care cade pe gîn
duri în bisțrpuri. reflec- 
tind romantic la Imposibi
litatea ubicuității șl la 
prăbușirea cea fără de în
toarcere a timpului.

Voicn Bugarln

•) Al. Căprariu : „Pri
măvara scandinavă". Edi
tura „Dacia*. 1980.

Autenticitate 
și accesibilitate

gii. în acest sens, proza
torul nu e un „risipitor" 
de detalii, descrierile 
apar în roman cu oare
care intîrziere și fug cu 
viteza amănuntului într-o 
filmare rapidă. Economia 
de mijloace poate fi sesi
zată și în construcție: tex
tul este alcătuit din scurte 
capitole-secvență, de fapt 
paragrafe ale acțiunii, 
dezvoltate fiecare în parte 
în așa fel îneît au stabi
litate compozițională și, 
uneori, relativă indepen
dență. Ele se Înlănțuie 
aidoma secvențelor din- 
tr-un film. Sint eliminate 
deliberat din cadrul 
structurii eopulele nara
tive, digresiunile cauzale 
dar și sincopele derutante. 
Impresia generală este 
aceea a unei narațiuni 
care, deși tradițională, 
reușește să pară modernă. 
Tipul acesta de construc
ție servește admirabil 
senzației de autenticitate, 
sporind interesul de la o 
pagină la alta. Tehnica 
suspense-ului ii este foar
te familiară autorului și

« F4*nel

ea se vădește minuită cu 
dexteritate nu numai în 
decupajul „pol ic ier* ci in 
întreaga înlănțuire epică.

Motivul structurant este, 
In romanul lui Constantin 
Bărbuceanu, agresivitatea 
masculină. Soția unui fost 
funcționar înalt, reprezen
tant în frecvente rinduri 
al intereselor economice 
ale statului față de firme 
occidentale, trebuie să 
facă fată asaltului unei 
serii întregi de „brute* 
masculine. înaltul funcțio
nar înfundă pușcăria pen
tru cincisprezece ani, după 
o viață desfrînată pe „sce
na" bucureșteană și mai 
ales in străinătate. Cei 
doi soți aparțin, evident, 
de tipologii diferite. El 
(identitatea onomastică e 
evitată, „fostul* ducind 
acum existența egală și 
obsedant-cenușie din în
chisoare) e un aventurier 
desăvirșit. Don Juan ob
sedat de perfecțiunea fe
minină ; Rodi ca — femeia 
„singură*, urmîndu-și e- 
xistența învinsă odată cu 
o prea timpurie experien-

VIZITE LA 
UNIUNEA SCRIITORILOR

• O delegație de scriitori ciprioți, formată 
din E1H Peonidou, poeta, secretară a Asociației 
scriitorilor din Limassol șl Pan icos Peonide, cri
tic, răspunzător de problemele culturii al C.C. al 
partidului AKEL, Cipru, aflați în vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., au făcut o 
vizită la sediul Uniunii Scriitorilor, unde au 
fost primiți de Laurențiu Fulga, vicepreședinte 
al Uniunii. Au fost discutate probleme legate 
de cunoașterea literaturilor române și cipriote 
de limba greacă, de posibilitatea lărgirii colabo
rării dintre organizațiile scriitoricești respective. 
Au fost prezenți Dumitru Nicolae, din Minis
terul de Externe al Republicii Socialiste Româ
nia, care însoțea delegația, și poetul-traducător 
Alexandru Ivănescu.

• S-a aflat in vizită în țara noastră, Ia invi
tația Uniunii Scriitorilor, poetul Garai Gabor, 
secretar general al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Ungară.

ță a maternității, într-o 
singurătate copleșitoare. 
Soluția de salvare este 
propria fiică. Nadia, per
sonaj care „crește* in in
teres psihologic in măsura 
în care urmează, din pro
prie inițiativă, o cale sche
matic de exactă. Psiholo
gia ci e motivată compo
zițional prin faptul că fata 
însăși deprinde, iarăși In 
deplină singurătate, sen
surile existenței cu care 
este confruntat orice ado
lescent. Singurătatea fun
ciară a acestor femei și 
de aici necesitatea de op
țiune și puterea de deci
zie imediată care le inva
dează viața cotidiană, ex
plică din punct de vedere 
psihologic hiper-lucidita- 
tea lor. Catalizator în pla
nul strict al verosimilită
ții acțiunii, al autenticită
ții ei pină la „fotografie", 
singurătatea are deci ace
lași rol și in acela al cre- 
ditabilității psihologice. 
Inversul relației descrise 
este cuplul Radu-Marieta. 
Ea. femeie frivolă, fără 
scrupule morale, el, func
ționar serios, important, 
echilibrat, făcîndu-și da
toria și neintervenind în 
nimic care s-ar înscrie în 
afara codului de etică și 
echitate. Prin reducție ca
racterologică, romanul ar 
deveni așadar schematic. 
Și totuși Femei singure nu 
suferă de schematism. 
Clocotul de viață auten
tică surclasează, in cadrul 
structurii epice, schema 
existentă. Rezolvarea con
flictului nu vine din exte
rior. deși o schemă „per
fectă* este sortită mai de
grabă soluției deus ex 
machina. Deznodămîntul 
survine în stil happy-end, 
dar trebuie precizat că 
tipul de happy-end folosit 
de prozator nu e unul 
banal. Dacă îl putem numi 
astfel, este un happy-end 
deschis, colaborînd, fără 
frivolitate, cu tonul de 
accesibilitate al întregului 
roman. Construit cu exac
titate profesională, prea 
egal însă în stil și culoare 
(scenele din pușcărie sînt 
relatate cu aceeași voce 
narativă ca și cele ale vie
ții intime sau de observa
ție socială). Femei singure 
e un roman care se re
ține.

Costin Tuchilă
•) Constantin Bărhucea- 

nu : „Femei singure*, edi
ție revăzută și adăugită. 
Editura „Eminescu", 1979.
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Cariatidele prieteniei
A. ncenuturile relațiilor noastre cu fran- 
1'ozH slnt clasate de obicei In perioa

da In care Parisul restituie Țărilor 
Române De Drimll tineri formați In 

școlile sale in spiritul unor lumini Înnoitoare. 
Nu odată uităm. Insă (sau trecem sub tăcere) 

etanele analoge ale evoluției Doooarelor noastre, 
menite să semnaleze unitatea din adlncurl. ele
mentele comune, tăinuite noate de milenii In 
marea aventură a euroindienllor si pierdute mai 
apoi prin așezarea la extremitățile opuse ale 
bătrlnului continent. ..Originile Italice, celtice, 
grece ale mileniului III si II Le.n. — scria In 
acest sens Vaslle Pârvan In 1024 — trebuie cău
tate in Europa dunăreană". Cum am putea uita 
apoi că un Vercingetorlx, In care — cum atlt de 
fericit se exprimă istoricul Madaule — francezii 
salută De Drlmul lor erou national, seamănă atlt 
de mult cu Bureblsta sau Decebal.

Ne-am amintit apoi de solicitudinea Franței 
fată de Principatele Române. In a doua jumăta
te a secolului trecut, în perioada renașterii sen
timentului national si al unității lor.

Cit de semnificative slnt in acest sens, mărtu
risirile profesorului francez Leseur, după citirea 
celebrei ..Replici" a Iul A.C. Popovlci. publicată 
si în limba franceză. La 29 noiembrie 1802 el 
scrie studenților români aflat! la Paris, că este 
o mare satisfacție Intimă atunci cind !tl con
sacri nana luptei contra opresorilor. Apreciind 
drept ..cele mai legitime din lume" sl ..cele mal 
întemeiate" revendicările românilor ardeleni, 
profesorul francez li asigură de sprilinul tuturor 
spiritelor liberale si luminate ale Europei. ..Pu
te ti continua lupta voastră loială — preciza el — 
cu înflăcărare sl Încredere".

Oîf de binevenită a fost pentru noi pronâgan- 
da foarte Întinsă făcută cauzei românești ime
diat după primul război mondial de revista ..La 
Tranaylvanle" ce apărea la Paris sub patronalul 
unor personalități ca : Paul Deschanel, membru 

■r al Academiei Franceze. Etienne Fournol. secre
tar general al parlamentului Interaliat. G. Hevre, 
Lacour-Gayet. membru al Institutului Franței, 
Si președinte al comitetului franco-român. Ge
nera] de Lacroix, prof. R.G. Levy, Em. de Mer- 
tonne si Mario Roques, profesori la Sorbona. ul
timul fiind si autorul unor interesante 6tudii 
despre poezia românească si confluentele ei eu
ropene.

în nr. 6 din august 1918 reviste publice o ad
mirabilă scrisoare a filosofului Emil Boutroux, 
membru al Academiei Franceze din care ne «te 
plăcut să reținem cîteva idei generoase : ..Fără 
îndoială, vom răspunde noi (la teoria popoare
lor stăpinitoare si a celor stănînlte n.n.l. prin
cipiul naționalităților trebuie interpretat in chip 
filosofic si practic. Orice aglomerație de oameni 
care vorbesc aceeași limbă, al au aceleași datini, 
ori eare sini obișnuit! aă trăiască laolaltă, ritmai 
prin această împrejurare nu reprezintă ■ națiu
ne in sensul politic il cuvintului. Independenta, 
suveranitatea, dreptul de a dispune de soarta «a 
si de a merge, ca egal cu egal, alături de alte 
națiuni suverane, nu pot fi atribuite decit națiu
nilor. care, intr-adevăr, posedă a personalitate, 
n conștiință, o demnitate naționala si sânt ea- 
pabile să lupte cu Iz hindi pentru apărarea aeee- 
tor patrimonii. Noi subscriem fără ezitare maxi
mei lui Goethe -Numai acela merită lfWrUt» 
care trebuie să si-o cucerească aflai o». Dar doe 
va nega că romiuil au dovedit « ■rteoslnti — 
se întreabă filosoful francez — că ti Maedă • 
personalitate șl o conștiință națională, șt stat ca
pabili de orice sforțare pentru a-«i cuceri al re
cuceri fără încetare libertatea la rare au drept * 
Ei s-au bătut eroic, precizează mai dec arte au
torul. si sint gata sl vor fl gata să relnceapă 
lupta."

România a fost alături de Franța ti in perioa
da celui de al doilea război mondial. Ce al:â 
semnificație ar putea avea, apariția In Editura 
„l’nivrrs" din București. *uh semnătura Iui Phi
lippe Barres a unei cârti despre Charles de 
Gaulle, ia plini perioadă do ocuDaUo. JliUerisU 
a Franței ?

„Simbol extraordinar r. depozitar ia> .wirituIul 
pe deplin «llberăl* — tnrm il ndmesie S*enr1er 
— Parisul'*!' Wsf'.' nu'ăk^iaU. — răiolâtit cu dăr
nicie pentru investițiile făcute In valorile uma
ne.

Puține națiuni au contribuit. Insă aidoma ro
mânilor. la creșterea valorică a acestui depozit 
spiritual.

Să nu uităm c& mal anroepe in tfcnD de aoL 
un Brâncusi. cel dinții român care ioacâ un rol 
mondial in evoluția artei, a transn'.anul cu mâ-

tesțrie inegalabilă, itructurl spirituale străvechi, 
orovenite din Datria sa natală, in solul primilor 
al tării de adopție.

Să amintim a noi că Matlsie primea bluze ro 
mâneați, sau icoane ne sticlă după care picta, iar 
o Icoană văzută In atelierul acestuia de către 
Picasso, a fost de aluna să inepire celebra pîn- 
ză „Domnișoarele din Avignon".

Putem să nu amintim de Enescu, ale cărui 
oseminte ca al ale celui dinții m odihnesc In
tr-un Dă mint prieten ? Pe clnd. oare, un conser
vator „George Eneicu" la Parii ? Iată un vii de 
aur al violoncelistului George Caeta. fidel disci
pol al marelui muzician, care Împlinit, ar rodi 
no! punți de legătură Intre cele două popoe-eri.

Vorbind de Franța, cine poete uita de Elena 
Văcăreacu, de Panait litrati (fată de care ex.itâ 
aici un adevărat cult) : de Benjamin Fondase. d« 
Tristan Tzara, de Victor Braun er. d* Martha Bl- 
bescu. de Alice Coeea iau de marii lor pneterd 
francezi.

Cine poate uita că Paul VaWry (de formație 
jurist) a foot mult tlmn bibliotecar al Ambi’i- 
del Române de La Paris, sau fantul că Jelea 
Verne a scris ..Castelul din Carpeți". mam fes- 
tindu-si astfel interesul pentru Transilvania ft 
pentru români In general ?

Tntorclndu-ne la București. ea la boș ai ne 
amintim că doi arhitectL unul francei (A. BaLj) 
al Altul român (loe Mines) ai-au conjugat efor
turile sl talentul oenfru a ne dărui noor.--»-- 
talul Palat de Justiție, ații de grav avariat de 
ultimul seism. Este semnificativ an aee&atâ 
operă român o-franceză (a cărei renovare speră-n 
că nu va intlrxtel reprezintă rimboîul 
ce sugerează |i garantează stabilitatea k rdub- 
brul moral |i spiritual al oricărei roc^eteti.

Ca ii In celelalte domenii ale vieți; ozu—.• oala. 
|i In sfera culturii juridic .or.rergrr-e’e -o- 
mâno-franceze nu ilnt de neftijat. Vrz afla a seri 
adevăr In exprimarea unu-_a dtnîre cei mj': aerâ- 
luciti 1ud«ti francezi Henri Candaaaa mesbm 
a! Institutului Franței ore Jee
relations joridigoei fra are-rea a <■*<". -.te
iunie 192S la Sartoeoa preriza : .L'iatar de ka 
France et dc la B—aaie eet m At
pair et de preeret 11 feat veiDer ear eHe a<w 
solliritode. □ faet ta ralciver eorarae eo te tete 
d nne plante rare e< prerie« poor la 
forte et vig—icml. a fast to—«after Ies ra>- 
ports entre Fresca!a el Booratetoe*

Pe o linie da cor.:;ru.ta-e ■ -• am.r »-»■• — 
In structura sisier.u'.U- oa d eW*-e ~ 
negii din uldmf: 15 ar.i — stri - *
originalitate M roas*er««ttă — w»«wte
ale colaborări; nrexanle sj r 'jar» — -ș •’ 
Si noooare’e noastre. rrxabrw-* 9aaă *•-*»« 
prieteniei și aârti. in’âuarrul — tna» a'V
de feririi exarimi noețu’ **r* •*-
mîntul getic — 5-i nâ*c-j 
nificative fin: ta aseri m 
r.o«rj’ am poUfcc fraier 
de MurvfTe. evpnma^ - 
„ Re 1 aii fie raMăae-fna*ear aa I 
re Ulii de arvete^e ai de taerxd 
apraximativ 15 bmL are im reâai 
ea ia ce mai atriaaa ia taaăe d 
ecaaataie. cakaraL pa păaa 
siaS foarte baae ai aaeoa 1 
cariad ea prAeJvJ vUisei a* 
da ia Praata oAaartc Năeaăaa C

Nâa-j*.e ca eeat-jn ~ 'srsti « ranaaodeae 
curau! firesc al uael irxr , fja care ba 
află «or^r.tăd afttea tonsurK la 
o soți aaaria. •^■ee.^râ. aee?w redate rr* '>». 
dur»bi> dovedesc oare^rusea vâa» ts &«âa
noaatre. deertiri” ■* r-cm or*F'w»<‘_*t ? M -
•voîut-i rzDcrm—iar bUrîera> ■» -Aiao

îatâ doar ritev» ez-tat:^» •t**’ »-
Treneze, căr-^te ta=fî de știe drxsâ pcoaur*. ?e 
tmem cărora ce cnrittni mc 3oas:r*
rri-.’cXe. ^flstr-xle pe traJe» 
sau mai amrte dar. ©urC-d de Secare dată. *- 
tr-o ronsțifntă ur.itară pot Ral A Ae
mal bine ce — area:ase o-o -aurie peste ft*© 

un întreg CWWMBla

w Owe
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oeți irakieni
LAMIA ABBAS AMMARA

Întrebare chinuitoare
Nu întrebați luna
Cui ii trimite firava-i rază,

Cine gustă din dulceața fructelor de curmal 
Cine se bucură de mana apelor Tigrului 1 
Nu vă chinuiți cu întrebarea : 
Pentru cine se scrie poezia de dragoste f

Pășeam pe cărăruie
Și soarele cocea pietrele, spinii șl flcușll 
Amiaza pirjolea,
Pe ochi îmi picura sudoare.
Deodată m-a absorbit mirajul...

S-au perindat fantasme de soare zugrăvite, 
Soare de august
Dar ele nu au lăsat, din dulceața chinului, 
Umbra pe cărarea mea... decit versuri,

li iubem pa tați oamenii, 
In fiecare om văd frumusețe 
li șopteam inimii că este el... 
EI...
Si m-au podidit lacrimile.
Unde sint simțămintele I Devin flămindă.
De aș minca sticlă și nis'p.~

Și oamenii se pierd 
Fiecare tirind după el o umbră 
Fără întoarcere.

Odată
M-a copleșit un gind câ el m-a chemat 
Pășea aproape de mine 
S-alerg nu mal puteam, 
Cuvintul e secat și fără glas eu am rămas.

El a trecut dincolo de cărarea 
Unde de-o veșnicie eu l-am așteptat 
Nu m-a zărit...

MOHAMMED MEHDI
EL-JAWAHIRI
Samarra
Deasupra fluviului Tigru, o Icoană de paradis 

m-a fascinat.
In amurg, intirziate raza purpurii de soare 

In apă se scăldau.
Aur topit pe maluri și dmpurile sale. 
Amurgul s-a zorit, s-a dus departe... 
Dar, qa'ant, lasă un buchet de raza 

Găteală pentru luna plină maiestuoasă.

S_______________________________________________

Pe maluri de taină, de m da acflpâri p ambre 
Dansează zefirul neobosit
Magnifică luna, cu jucâuțe raza,

se-n<ei«Rează implirâăeaii, 
Cu un mister fără cărări, cu e ^ieadaara 

cetanâ. 
Văzduhul tot e inundel de limpeiioM de zner 
Cine nu dorește ca astfel de clipe 

sâ-l presare drumul speranței 1

ABDEL KADER EL JAHABI
Poem pentra Ounsi El-Hage
Era cdată in vechiul Orient 
O sală de așteptare 
Privește I...
Pasărea hoinară dincolo de porii, 
Nu se mai spera vindecarea sa, 
Așa co se purta ursuz bănuitor.

Dar acest îndrăgostit năpăstuit 
Care a primit e educație creștină, 
Vișa uneori gloria
Ceea ce a născut In el prinos de imaginație

Pasărea hoinară se ridieâ deasupra 
convențiilor 

Și in aceasta rezidă secretul sonorității sale 
Păcatul l-a tatuat
Cu dementa-i benedicțlune.
El risipea resturile soarelui in adîncurile 

mărilor, 
Unde oglinzile destăinulau cuiburile 
Care ascund păsările cuvintelor.

Inlr-un chip oarecare curgea singele clipei 
Ideea, oglindă, se agăța de zidul poemului.

Un lanț de teamă | 
O minte zăbovește in flagrant delict 

de inspirație. 
Lumea este limbaj
Atunci
Pasărea hoinară alerga pe aleile privirii, 
Legănată de un somn zbuciumat.
Trei copii se jucau, 
li salută cu căldură 
Și apoi îi zori spre fluviu.
Și ca și cum ar fi tras gloanțe rătăcite 
Toți trecătorii devenirâ păsări
In adlncimea nopții, pasărea, s-a refugiat

In deșertul 
Ai cărui locuitori nu erau decit zori, 
nisip și capete tăiate... 
Cîndva vor fi poeți.

în românește de 
Petre Popescu

DIN LIRICA FMNCEZA
GUILLAUME
APOLLINAIRE
Spre sad
Zenit 

întregi regrete
Grădini fără hotare

Unde brotocul scapă ua tmidru zvon do-aiur 
Innebunitâ ciuta tăcerii tuge-n zare 
Privighetori rubtni tonite ciato pur 
Din tufa coreii ta e cu osam trandafirii 
h redii in.rruto ai s-Oa îndemânat
Șt flori de rodii asicai ■> se desfoc privirii 
Căzind pe riad de portă oi-o drumul semănat

JEAN COCTEAU 
Afailsesia laanlai
Dedoci ia roze i amari
Tw sama od smu. «Am* cweț-

$» tata. ifmrriM Morto-a om săM sparta 
Soap da Mtmo. ~ oeM

pot să xaacă

Car Ae a^oa m Mse-a taaaid.
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1* rea Oe-a î*-a ediție n 

r—a.’ pentru roo’i
^Wtb *>«•»—tnâ a luni',

la Vale Pte“J. Ve*d‘rt”l
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-u-aa sreaiaM aă fte a^^caatS de
de tema ar^e*~i *duhi. DmI
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• L'VVL DIN rvt v DOUA glf.MPl 1RK runoscute 

pf“| a<t>z: ale tr.ar’.Lt*errsujid aalversate de
Rashid Al-EXn a foc rtndut !x e - —* organiza»! 
de G«leria So*he*y*s «n Londra eu «5! tee lire 
sterline, sumă care coectmle un ewcrd absolut in 
crea ce privește Brttatia mar.’JsertseZ-o'*.

Rtshid Al-mn. istoric si medie p-riAR. si-a în
ceput opera In anul 1J14 Sl a lucrat T-aJ multi ani la 
acest manuscris eare apare azi begu- îluMrat, CJ 
ornamentații de un guat vi o fine» ae**vir>lte. De

Jumi Miro : .Pasărea migratoare"

Acasb bâieb franțuzi si nemți, curbate 
Stata», sămi lata-a Iota, zgudui ți.

Dea: Laurul de glorie ca creste 
Hrâart ae maraairă și mohorit

O, kmv iruMMm, să te ucidă 
O hdgeraro r« de april I

PATRICE
DE LA TOUR DU PIN 
Preladii
Va, vxrr tarJe Iară legende
Sato coadmaaato oe-o muri de frig.

Da»arte ■ orfet se&totfam lente
S-o soare mori, spra amarai propriu, mic.
Sa «ode -n ion oo lenea isi ridică
Dî, «wm&ra hmind cotarilor gros

Scsrwkndu-te. n iniau, rog și frică.

Se cere m te fespoâaa, deschisa, 
kAeroh de-^e doh recuroscid

Od te-ntirm. ca Radă, printre mo 
Ca inO-aa rm cu—oa iateevând

Căci oameni-slugă sau porniți pe glume 
Nu pun pe-amarul din legende, preț 
Si nu ascultă, rătăeiți In brume, 
Al păsării Jertfite plins semeț.

E-a țară cu sălbateci îngeri care 
Cu dragoste fldminiil șl-a hrănit 
Ca taa e fiarele ce-s trecătoare 
Schimbau, In vtnturi, chip deosebit ] 
Urcau arar in suflete alese 
Chiar lepădîndibse de-aceșt pâmint, 
Ci-n vene ei simțeau bâtind adese 
Un dar de-un cer ce nu-l ating nicicînd.
• •»■••••«•••••

In românește de 
Alexandru Andrifolu

PHILIPPE SOUPAULT
Toamna
Toamna pe acoperiș face un zgomot de 

porumbel 
aurul curge
Este amiază 
Arborii se tem 
Moartea zboară 
Miasma agoniei 
ca o muzică prea înceată 
seamănă picuri de singe 
o femeie doarme 
lingă o floarea umflată de apă.

In altă parte
lui Paul Eluard

Cineva 
pe molul mării 

pentru totdeauna 
orașul este aceasta stea 

la nesfirșit

dincolo de geamuri 
pămintul se invirte 

prietenia celuilalt tărim 
capul se întoarce 

preeriile vintului
cu brațe întinse 

arborii în exil

NIMENI n-a văzut vreodată SEARA

în românește de 
Sanda Ungureanu

REVISTA STRĂINĂ

»er^r-K eâ tatona* exarupLar tunoacui al tatoriei 
-O A>Du> ae afto In poaaala Mbiiataeu Uni-

-j : Es.ss _ rg.--
0 „O MAU LV1MA a Braziliei a Ineetat U mai 

bate~, a^ începe un reportaj despre pervonalltatăa 
Crini -care a fost „cel mai popular poet -fi cam- 
pozltor- al țar!) sale, Vlniciui de Nțoraes. Supra
numit ..pârîntela boasa-novaî". Mflraes s-a'^Scuf -ca» *•'»& 
no«eut in întreaga lume deopotrivi prin numeroa
sele poeme pe care le-a publicat ca |1. mai cu 
se*mă. prin melodtU* pe eare le-a lansat de-a lun
gul inil-r. Ft*nd șl un nu mal puțin celebru cln- 
târeț. Moraes a susținut recitaluri atlt tn Bra- 
rh*. cit și la mui» alte tirl. concertele sala fiind 
considerate de fiecart dată ..memorabile*. „Vesti
tele r.tmurl brxsVene au fcat Îmbogățite cj me
lodii rintaie și dansa» de milioane da oameni*, 
..Melodi > sale au electrizat mulțimile'-. ..Concer
tele sa.e susținute ln Brazilia și in străinătate s-au 
bucurat de un imens sucea, oameni de toate ca
tegoriile r^mirtnd ore in șir după spectacol sâ-l 
einte melodiile* — late cit ev a din frazele cara evo
cau, la moartea sa. person all ta taa lui Vlnldua de 
Moraes.
• O STAGIUNI deosebită anunț! Orchestra sim

fonică din Paris pentru toamna acestui an șl prima 
jumătate a îui ll«î. Daniel Barestbo’m și colabora
torii săi au pus '.a punct un program ..superb, 
fără îndoială, realizat eu muM mai multă imagi
nație decit programele devenite tradiționale', serie 
cronicarul muzical al cotidianului ,.Le Monde". Se
zonul de toamnă se va deschide la 11 septembrie 
cu un concert susținut de Filarmonica din 
New York sub bagheta lui Zubin Mehta. în pro
gram : ..Simfonia I" de Mahler și „Simfonia In 
trei mișcări" de Stravinski. Programe variate au 
fost întocmite pentru concertele Heeărel luni în 
octombrie se va cinta StraYlnsid. Bae hovan.

Etienne Hajdu : „Angelique

Bruckner și Ceaikavskl. Noiembrie v» fi luna unut 
festival Stravinski șl se vor cinta simfonii șl con
certe de Haydn. Pentru decembrie sint anunțate 
lucrări de Musorgski, Bartok, Janacek, GlUck, Hin
demith, Beethoven. Faur^, Ravel, Copland. Opera 
va fl ia loc de cinste in concertele orchestrei pari
ziene care va cinta „Fidelio" și actul al treilea 
din „Crepusculul zeilor**. în general, se remarcă 
ciclurile de concerte dedicate unor mari compo
zitori, prime audiții de muzică contemporană ț 
Lutoslawski, Șostakovici, Hugon, Boulez, DuUlleUX, ÎJ 
apariția unor mari soliști și dirijori pe 'podiumul^, 

4je concert : Fischer-Dieslcay, Sukcrnjgn, Abijâdp,., 
Jodnum, Copland, Barenboim, Boulez, Kremer', Yu 
Ya Ma Giulinj, Mehta. M. Cabalin, Banda, Neu
mann. Benedetti-Michelangell șl alții.
• ANTOINE VITEZ, cunaacut regizor, actor și 

poet a fost numit de eurind director al Teatrului 
național din ChaiHot. Ministrul culturii și eomuhi- 
cațiilor din guvernul francez a anunțat intr-un co
municat că numirea lui Vltez ia conducerea aces
tei curioscute scena va deveni efectivă cu începere 
de ia 1 iulie 1981. Antoine Vltez, profesor la Con
servatorul național de artă dramatică după 1BI8 
a condus după 1972 Teatrul din Cartierul Ivry și 
Atelierul teatral din această suburbie. Vltez a lu
crat la Teatrul din Chaillot Intre 1179 șl 1174 in ca
litate de director artistic.
• ÎN TOAMNA acestui an se va sărbători cente

narul nașterii iui Guillaume Apollinaire. Născut la 
Roma, In ziua de 28 august 1810. Wilhelm Apâlll- 
naris de Kostrowitzky râmlne in Istoria artelor 
pentru forța cu care a reușit să orienteze poezia 
Simbolistă către Suprarealiam. dar șl pentru curajul 
cu care i-a apărat pe pictorii cubiști tn ale laie 
„Cronici de artă" apărute între 1W2 și 1911. Aceat 
din urmă aspect al personalității lui Apolllpaira va 
face obiectul unei expoziții va fi irtâugurâtă la
1 octombrie a c. la Centrul Georges Pompidou. In
titulate „Apollinaire și pictorii cubiști", expoziția 
va re util pinze pe care criticul artaîisat tn crd-
Bleile sale. Apoi, Între 5 $i 7 noiembrie la Grănrf 
Palais din Paris va fl organizat un colocviu inter
național. Alte manifestări vor qvea loc în Japonia : 
expoziția „Apollinaire și prietenii «ăl“ (12 au
gust - » octombrie) șl la Roma, orașul ln cară 
a-a născut poetul.
• ÎN EDITURA r.AI LJMAXD a «părut romanul 

„AngeMque" al cunoscutului icrlitor Jeân Glohd 
Plasată ln perioada evului mediu, acțiunea roma
nului datat 19îS și rămas neterminat, ne prezintă 
un tlnâr trubadur — cu acest nume curios — ale 
cărui peregrinări » plimbă pe cititori prin păduri 
de legendă, castele dantelate, eu acea cunoscută 
vervă și bucurie de viață pentru tot ce 11 Încon
joară specifică lui Glonț).
• PENTRU PRIMA OARĂ in istoria etlor 34 de 

ănl al Festivalului de la Edinburg (17 aug. — 8 8ept.), 
vor avea loc soectacole date de cele două mart 
companii teatrale : Royal Shakespeare Theatre Bl 
National Theatre. Primul va prezenta piesa 
..Henry TV“. în timp ce teatrul Național va juca 
e selecție din „York Mistery Plays" sl ,,Watch on 
the Rhine", această ultimă piesă urmtftd a <1 pre
zentată și la National’s Lyttelton auditorium in 
London. Programul de dramă va Include si com
paniile teatrale Tadeu Kantor’s Crieot din Flo
rența (26—20 aug.) și Amphl-Theatre Company din 
Alena (1—6 septembrie).

Semănînd 
grîu cu praștia

întoarsă din munți, 
unde nopțile slnt la- 
te-n spinare, pline de 
miros de fin și mult 
mai goale de ijpite 
decit in alte părți, e- 
chipa națională de fot
bal a intrat in vara 
primejdioasa ‘a cîm- 
piei. hotârită mai mult 
să plece Intr-o plim
bare In Andorra decit 
să ne arate ce știe și 
ce poate. Dar cineva 
de la federație, complet 
neinspirat, cum sînt 
aproape toți lucrătorii 
de-acolo, pusese la ca
le un turneu, cu par
ticiparea a două formații itrăîne — Dlnamo 
Tbilisi și F.C. Magdeburg — precum șl a divizio
narei F.C. Argeș, și tricolorii s-au văzut brusc 
coborîți din țară de iezere chiar pe marginea 
prăpastie!, căci, pentru el, două jocuri ln fața 
publicului bucureștean fac, la ora actuală, cit 
un incendiu și o inundație. Argeșul și naționala 
au ocupat, In acest turneu, ultimele locuri, ca 
buni frați de singe, de aguridă șl de foc să-l 
coacă Argeșul, inclusiv Dobrin cel trecut In Hq- 
dul zeilor, a jucat ca o echipă de bu ‘atărese, 
fapt care mă îndeamnă să-l propun antrenoru
lui Halagian ca ln viitorul sezon băieții lui să 
intre pe teren echipați după regulamentul de 
ordine interioară al cantinelor : șorțuleț apretat, 
calotă albă tuflită, lingură de supă, strecurătoare

de zarzavat. Marele necaz, — rana niciodată vin
decată, niciodată azurie. Iar acum scormonită 
cu un snop de săgeți ruginite, — il constituie 
echipa reprezentativă. Plină de ifose, făcind tot 
felul de nazuri șl fasoane, această echipă pierde 
orice meci, atît acasă, cit și în străinătate. Une
ori, în fața unor adversari total necunoscuți. 
Cine stă să socotească jalnica ei comportare va 
zice ca mine : dacă e nenoroc, atunci e insuoorta- 
bil, dacă e reavointă, atunci e nerușinată, dacă e 
prostie, atunci e fără de măsură ?i total dezar
mantă. Personal înclin să cred că ln evoluțiile 
primei noastre formații găsești cite-o porție 
zdravănă din toate aceste saramuri și tocane. 
Iar cel ce-a adus-o în poziția adevărului cu pi
cioarele strîmbe și cu piroane în podul palmei e 
Stefan Covaci. Căci, ce ne servește Covaci, de 
ani întregi, pe tipsii mincinoase ’ — fum de ți
gară de lux, vorbe mieroase, glume cu aromă 
da gară de tranzit și tot felul de bovestioare bu
na să le întîmpini pe fetișcanele care pătrund 
prima oară într-un bazar. Cine, după partida 
penibilă cu Dinamo Tbilisi, 11 mai vrea pe Co
vaci In frunte» și la clrms naționalei, vrea să 
ne distrugă nervii și să ne învețe cu ideea, de 
Covaci lansată, că jucătorul român de fotbal e 
mediocru, răpus de lene, născut motolog. cres
cut haimana șl îmbătrînit ln intrigi și urzeli de 
provincie europeană.

Trebuie chemați urgent la echipa națională 
Viorel Mateiartu sl Mlroea Lucescu. Altfel, se
mănînd grîu du praștia, o să culegem sticlă 
pisată.

Fănuș Neagu

Poșta rubricii :
M. L. (Undeva, departe...)
Doamnă, aflu cu întîrziere (dar și cu o bucu

rie secretă, recunosc) că informatorii dumnea
voastră v-au servit știrea, pe care v-ați grăbit 
s-o râspindiți pe calea undelor, că eu am scris 
și publicat un pamflet îndreptat împotriva unui 
jurnalist, minat, chipurile. de un sentiment 
de stupidă recunoștință față de cai ce mi-ar 
fi repartizat, ca locuință, una din cele mai 
frumoase vile din București. Mai pe șleau sous 
asta ar suna (și mă mir că doar ați insinuat) 
cum că mă hrănesc din vițelul cel gras șl din 
gologani ascunși. Numai că treaba rămîne și de 
dovedit. Să trecem la precizări. Locuiăic do 
strada Arhitect Ion Mincu, nr. 27, sectorul I, In
tr-o vilă, e adevărat, dar nu singur, ci împreună 
cu alte 7 (șapte) familii. In această clădire, eu 
soția și fetița mea ocupăm (transcriu după or
dinul de repartiție) : un hol (spectaculos, sub
liniez eu), două camere de dormit, una baia, una 
bucătărie, acces la pivniță, acces la grădinița 
măsurind cîtiva metri pătrați. Dacă veți trece 
prin România (atîția ziariști cinstiți sau ne
cinstiți vin mereu la noi) vă Invit să-mi faceți 
o vizită. Pînă atunci vreau să mai sti*i că apar
tamentul în care trăiesc nu mt-a fost oferit de 
o instituție anume, ci de un prieten care, mutîn- 
du-se la un loc cu socrii săi. mi-a înmînat cheile 
(nelegal) și mi-a spus : intră aici și lqptă-te să 
nu te sepată. Pe vremea aceea locuiam de mai 
bine de un an de zile într-o căsuță din curtea 
Palatului Mogosoaia (14 km. depărtare de Bucu
rești), fiindcă aoartamentul pe care-1 ocupasem 
mai Înainte în str. Știrbei Vodă, 29 A fusese dă- 
rlmat de cutremur.

Trebuie, prin urmare, să conveniri cu mine că, 
și de data ace.asta, informatorii dumneavoastră 
ca de atîtea ori în trecut, trădați de isterie, s-au 
lăsat descoperiți șl nu s-au sfiit să încaseze 
bani buni po minciuni gogonate. Atlt.

F. N.

19 
IU

LIE 
1980



SALVATORE QUASIMODO
Italia

Noapte la Brașov
înțelepciunea moartea nălucirea 
resping speranța. Prin Brașov cărarea 
mă duce să-mi găsesc in timp ,ud rec 
sub arbori care nu-j ai mei. Dogoa-eo 
pâtrunde-n frunza plopilor. Cuvinte 
necunoscute-ngin și sap cu ele 
țarinile aducerii aminte.
Peste palori de inși și lale'e 
răzbat acum cântări i ta l e-x 
și-un jazz tăcerea nopț i o strAou~^e_ 
Dar dincolo de-a e grod*n  t w 
in murmur de fintinâ. prin t»e~e 
se pierde vocea ta : o zi o._— ge 
să pună lumec-n orewo

GUY DE BOSSCHERE
Franța

Imn Deltei
Aleluia : zăvedulu*  bT-d 
care-adulmecă-n pocea 
cerului neștiut de 
albaștri mii profunde 
bărcii pripondă de tor-, 
lucrului bine-nchega*.  
închi nări lor stufuto. 
peștilor in zale oe-o-g -t 
desp cind furtunoase*  iz-oe . 
pescărușului cu zbor owrtcr. 
peste dunga de-azw a i
sălciei verzi Iipit-<d 
liniștei man cetatea 
stăpânită cu umbra de rve

și lagunii 
fremătind fără so—- 
și al sa mm lor roi I 
Aleluia I

MIGUEL
ANGEL ASTURIAS
Guatemala

Stindardele Remâiiei
Oriunde pas they- ----
de-un farmec sf.“t ««c — • c » 
căci peste tot se wde z-—x—e 
unui popor îndrogc«t e*  -

Și-acolo unde-s coace «c a_ c a 
și-n fabrici unde har 
a fost să-mi aw - co*  poez c 
sub falnicele rec- “o «Moroe

Sînt ale visurilor ■“c» ~ ■- 
in întregime. nu pe I
Sînt ale roadelor. ce tot anse te. 
ce tuturor, nu âtona. sfat dcae 1

Și totodată sînt 1> □ ■ e 
stindardele, coci e^ ee 1

PAR TCHON IER
R. P. D. Coreeană

Locul pitorese Sinaia
O, cum mai simțea» bâta a 
inimii in piept, prieteni, 
cînd a fost să văd, sub ce< ~ 
locul pitoresc Sinaia I

Cu priviri ca-n vis pierdute 
stăm sub cerul dimineții 
sus, pe cota frumuset i 
„la 1 400"

Și vedeam cum înșirate 
ies din văi fermecătoare 
mindre turle de palate 
cu luciri de jad și soare.

Știu c-al altei lumi huzurul 
apăsa cîndva poporul. 
Azi la fel e-aici azurul 
însă-i altul domnitorul.

Pîinea dulce-a ospeției 
o-mpărții cu el la masa 
intr-un ceas al bucuriei 
în a libertății casă.

Și-a fost dat să se-ntilnească 
înfrățite-ntr-o strînsoare 
mina lui muncitorească 
și a mea tot muncitoare

O, cit timp va fi văpaia 
inimii s-o port sub aștri, 
voi slăvi, în munți albaștri 
locul pitoresc Sinaia I

In românește de 
Raluca Tulbure și Victor Tulbure 

<________________________________

PABLO NERUDA
Chile

Aeun eîntă Dunărea
Me-g d P “!!
sere gu- e joase-c e Dunării, 
oeru-c oastru ig t e 
retrie. vot o.
Aerul curăță 
adâncul sa'oa-e'o-, 
pr -i ferestre pâtnr*de  
o od ere ac steaguri populara.

Uî&taririd Ia «ce*  eaev
-».le tola rd-8-toto 

poOârW 8 ■ *«  
an o*  eop. e*t>  ocK .
» «ood pură ec-a c>4â •

» docr **c  •» de ptatori 
stoârI pa păxî-wț
r • w*  tww

vCje- n «or>.
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Bust al tovarășului Nicoloe Ceaușescu realizai 
de sculptorul torc Osman Mokunloglu
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In românește de 
Doina Anton și Dan Verona

STANISLAV 
PAGACZEWSKI
Polonia

Sighișoara
Litania unor străvechi portaluri 
o-ngină vîntul. împietrit pe-o grindă, 
un porumbel în ape se oglindă.

Veni și vremea viei de pe dealuri, 
Cu frîul merge la oraș cimpia.

Pe jgheab răcoarea uliței vibrează 
și ca un crab al pielei se așează 
pe-acoperișuri roșii vijelia.

Un riu de sunete in subterane, 
întunecimi se scurg prin vechi tavane, 
iar mina de mi-o știu de zid proptită, 
sub ea simt veacurile cum tresaltă

Și fiecare piatră este calda 
și ca o inima de om palpită.

RUDOLF ROZNIATOWSKI
Polonia

Lui Vasile Aleesandri, 
prințul eînteeului românesc
Cînd ți-ascultă frații graiul 
plin de har al dulcei strune, 
parcă-n inimă sirM plaiul 
fremătind de griie bune.

Coci al verbului tău tunet, 
in auzul tuturora 
este noul vieții sunet 
ce vestește aurora.

Ca de-un murmur de izvoare 
ori de-un foșnet ce-l dă ramul, 
astfel, la a ta cmta^e 
întremat se-nalță neamul.

Stihurile-ți măiestrite 
pentru suflete sînt leacuri 
și îndemnuri spre-nsonte 
drumuri care duc in veacuri.

Ele de pe chip a'ungă 
vălul negru al tristei'i 
și pot bezna s-o străpungă 
cu săgeata dimineții.

Se mîndresc romă-in-n ceasul 
fericitei lor renoșten 
că puterea le-a dat glasul 
tău să-nvingă anii meșteri.

Sus I Ți-așteaptă lumea, barde, 
minunatele cuvinte 1 
Doina care-n gindu-fl arde 
tocrn-o-n pieptul lor fierbinte.

Și va fi cu seva vieții 
să hrănească generații 
și sub nimbul libertății 
pururi să trăiască frații.

1882

WGUSLÂW LESKIEWICZ
P • I • ■ i a

Tîrgi-Jii
O. Trp*-*«,  oraș ca o grădină, 
cu vțe -b-âțiștnd terase
și-nvo_ se-a rumenă lumină 
căsuțe o 3e și femei frumoase 1

Stou -n zări cu creste-nzăpezite,
de-osuo-c lor dau norii să se-nfrunte 
și sate ski se-ascund prin văi cărunte, 
ca turme ce - sare rătăcite.

O. Tirgu-J _ o-- tine, cu povară 
coboară toa~-a in căruțe grele 
dua'nd proege g “dunle mele, 
pe ufiț® ea mgi de seară I

—Și stoluri f-«a—<5tâ și pleacă iară 
și vin de aur cwge din ulcele.

1938

In românește de 
Victor Tulbure

IANNIS RITSOS
Gracia

București
Bucureștiul • un oroș fâră “^"5 ~ ■ 

ca dragostea, 
Înaltele sfes—ce albe o*e  costa- lor rinduiți 

f-*gă  drumul 
Și neaua imaculată a solo** ^or sm 
Isi luminează orbitor di» e ;
Ș< arde Bucureștiul in am ază 
lncena at ae trandafiri.

Bucureștiul nu ore margini, ea dragostea.

In fiecare seară orașul p-’jtoște pe lacuri 
albastre, 

Lin, ca a flotă verde a red-Moe*.
Și tremaro-n miezul de noapte. 
Ca o pnvighetoare-n pum-ul Iun?. 
Bucureștiul noaptea se-neoco in corul

de broaște 
Ca o dragoste-n gloria sărutărilor ta'e 
Și arcușurile țigănești se opresc pe gura 

viorii, 
Ca degete ale tăcerii pa bușea sărutate.

Ca tăcerea profundă a noastră 
Așa-i de adine Bucureștiul. 
Ci liniștea gravă nu-i place. 
De aceea cintă mereu
Aici oamenii vorbesc cu g'as tare pe sub

UMANISM
ȘI VALOARE

* ntr-o lume dominată de multiple as- 
■ pectc eontradietnrii, de procese ample
* și complicate, România și-a afirmat, 

în ultimii 15 ani, un punct de vedere
original, roci al analizei profunde și știin
țifice, al clarviziunii gindirii președintelui 
țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu
meroasele probleme cărora România le-a pro
pus o rezolvare care să țină seama de va
loarea om, multiplele contacte politice și 
diplomatice în care s-au afirmat și reafirmat 
principiile politicii noastre interne și externe au 
făcut cunoștință lumii cu un popor ce face din 
umanism un program real șl constant. Ampla 
deschidere a României bazată pe ideea că „în 
epoca noastră toate popoarele joacă un rol im
portant în transformările revoluționare care au 
loc in lume“, după cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a însemnat punctul de plecare în ne
cesitatea resimțită de întreaga lume de a cu
noaște, de a înțelege spiritualitatea românească. 
Pentru că o politică umanistă nu putea n decît 
rodul unei giudiri um*nh>te  ce se cerea știută 
in tenta articulațiile sale.

Șl, dacă la început a fost curiozitate, șl dacă 
la început au font surprize, uimiri, constant s-au 
risipit și exclamațiile de surpriză și temerile, 
pentru că reprezentanții noștri culturali iși aveau 
deja puncte de referință, erau așezați intr-o spi
ritualitate ale cărei valori fiind profund națio
nale iși găseau, firesc, locul în universal. Iată : 
Caragiale face săli pline în Japonia și lor, japo
nezilor, li se pare că piesele sale au fost inspi
rate din realități și lor foarte cunoscute ; Blaga, 
tradus in arabă, este o revelație pentru cititorii 
săi ; Eminescu „este șansa vieții mele“, afirmă 
un cercetător și critic literar sovietic, Iurii Ko- 
jevnikov ; și tot Eminescu impămintește in spa
țiul românesc o indiancă, Amita Bhose, care 
dedică intreaga sa existență studierii operei emi
nesciene : americanii includ in antologiile lor 
anuale prezențe scriitoricești din România ; de 
curind aflăm, prin intermediul lui Gheorghe 
Tomozei, o veste care ne incinta și o fotografie 
plină de înțelesuri : Nichita Stănescu — printre 
marii creatori ai lumii — un posibil laureat al 
premiului Nobel. Să mai amintim, desigur, și 
șirul de premii Herder, Etna Taormina, nume
roasele premii ale festivalurilor muzicale, dra
matice, precum și medaliile, distincțiile obținute 
în alte domenii culturale.

S-a intimplat, spuneam, un fenomen firesc ! 
au fost descoperite, uneori cu frenezie, zone 
pină acum necunoscute ori cunoscute numai 
prin intermediul citorva personalități care oricit 
de pline de semnificații ar fi pentru cultura unui 
popor rămin insuficiente in definirea problema
ticii, a existenței unei spiritualități. Interesul 
manifestat față de existența unui popor — care 
vine totdeauna cu o experiență specifică — a

Și rîsul lor e sincer și sonor.
Ei nu-și ascund nimica i
Nu poate fi ascunsă dragostea, e zîmbetul 

ce trece din gură-n gură

Și cînd se poate oferi, înflorește.
Bucureștiul e nesfîrșit ca și fraternitatea. 
Acolo unde-i dragoste multă, singurătatea 

nu-ncape 
Un zîmbet răsare printre nucii sălbatici
Un zîmbet șovăind in însăși a sa strălucire.

Prin apele nopții am văzut turnul Scînteii 
profilat pe cer : 

Privindu-și umbra mare din cdîncuri, 
Iși măsura parcâ-nălțimea.
Așa-i totdeauna : înălțimea numai • 

cu adîncimea se măsoară,
Precum fructul cel moi dulce se coace 

în pomul 
Cu cele mai adinei rădăcini,
Precum steaua cea mare iși hrănește 

rădăcina 
adine din pămînt și din spirit.
Și aud în cîntecele tale oftatul nostru
Am privit pămîntul tău și-am zărit
Pline de glorie urmele amare ale pașilor 

din 21.
Te-am văzut rîzînd și-n strălucirea albă 

a dinților tăi
Se oglindeau micile inscripții din templele 

eline.
In România un grec nu-î străin niciodată. 

coincis cu interesul, normal, de altfel, arătat cul
turii respective. Dar, s-a mai intimplat cava : 
valorile noastre naționale încep să-și afle rost 
in cultura universală in primul rind ca emanații 
ale unei culturi statornice, neîntrerupte, de ma
re forță, și nu prin afinități la programe este
tice, la curente sau școli literare. Este cazul lui 
Brâncuși sau ai lui Țuculescu, ai lui Enescu sau 
Eminescu, al lui Rebreanu sau Sadoveanu. Or, 
pentru acest lucru, numeroși cercetători străini 
sînt, realmente, eonstrînși să cunoască întregul 
fond de valori românești (înccpînd chiar cu 
fondul popular), să caute, așadar, rădăcinile uni
versalității in mileniile noastre de existență. O 
valoare culturală nou apărută, spunea Eliot, mo
difică întregul șir al valorilor nu numai poste
rioare, dar și anterioare. Este șl cazul valorilor 
culturale românești a căror apariție în circuitul 
mondial au obligat multi istorici, teoreticieni sau 
critici literari să-și revadă opinii, să rescrie ca
pitole sau chiar cărți spre a privi altfel un fe
nomen pe care pină atunci il credeau de
finitiv clasat. Sau, după ce au cunoscut clasicii 
|i au avut revelația unor valori Incontestabile, 
au început să fie preocupați și de fenomenul 
contemporan. Astfel se poate interpreta ceea re 
am văzut in urmă cu eitva timp în ziarele polo
neze, dau un exemplu, care, acordînd spațiu 
poeziei românești, așezau în grupaje alături de 
Eminescu, Arghezl sau Blaga și poeți contem
porani, unii dintre ei foarte tineri. De aici și 
necesitatea reclamată mai totdeauna cînd este 
vorba de pătrunderea culturii române in lume, 
de a înconjura cu multă atenție o apariție, de a 
fi însoțită de un studiu critie care să-i lumineze 
existența. De aici, necesitatea unei mai atente 
supravegheri a traducerilor (ce se traduce, cum 
se traduce) pe piața externă pentru că o carte 
iși are un destin pe care de multe ori nu și-1 
poate croi singură decît cu mare greutate (și nu 
e firesc să ne ridicăm singuri obstacole artificia
le în calea receptării).

Posibilitatea includerii în circuitul public mon
dial este astăzi asigurată prin relațiile pe care 
țara noastră Ie întreține în domeniul exportului 
de carte cu peste 870 de firme străine, producția 
națională fiind publicată în mai mult de 50 de 
țări ale lumii. Avem cum, avem ce oferi litera
turii universale. Un prestigiu se obține și se 
consolidează în timp. Ultimii 15 ani au fost ani 
decisivi pentru literatura, pentru cultura noastră, 
ani care au avut fericită corespondență între 
descătușarea energiilor creatoare, sporul de me
ditație și analiză, aplecarea spre o problematică 
de interes major și prestigiul crescînd al Româ
niei pe plan internațional. Cultura românească 
trebuia să fie, șl este, la înălțimea acestui pres
tigiu.

Constantin Stan

Bucureștiul e un craș dulce ca noblețea. 
Neîncetat Bucureștiul bubuie prietenos 

și neobosit 
Cu grele lanțurile muncii ce huruie

pe scripetul solar. 
Aici și tăcuții privesc in lumina.
Aici și ramurile umbrite tremura adiate 

de iubire, 
Iar inima mea de grec își desfoaie

trandafirul 
Zimbind alături pe ramura unei doine. 
Bucureștiul e ca un pom înflorit 
Ce-și visează roadele pline de mîine. 
Lingă chioșcurile sărbătorilor populare, 

unde ca un rubin topit 
Se varsă sucul dulce de cireșe, 
Vâzut-am cărțile rînduiridu-se ca niște 

ferestre orizontale. 
Gata să se deschidă in lumina lumii 
Gata să se deschidă pe sufletul neînfrînt 

al României.
— Da, acolo unde se deschide cartea, 

fuge întunericul.
Bucureștiul e un oraș larg ca sănătatea. 
Drumurile sale drepte și largi se avîntă

spre viitor 
Slăvite de cărucioarele de copii, 
Slăvite de steaguri și flori.

Bucureștiul înflorit în noapte de mai 
Fîlfîie ca un alb steag al păcii-n Balcani.

In românește de 
Marin Sorescu și Andreas Rados
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