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60 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Marea sărbătoare a întregii noastre istorii, 

a prezentului și viitorului României socialiste

INIMA MEREU VIE
A NAȚIUNII NOASTRE»

Privilegiul acestor 
zile și ani, distinc
ția și identitatea 
lor categorică, in- 

confundabile, chipul țârii in 
nobila sa simplitate și măre
ție, chipul gindurilor și visu
rilor noastre, al tuturor în
făptuirilor socialiste care 
ne-au consacrat și ne consacră 
printr-un nou destin, prin- 
tr-o nouă condiție in istorie, 
stau roate la un Ioc mărtu
rie, dovadă de spirit și ab
negație a luptei eroice, 
profund patriotice și revo
luționare desfășurate de 
partidul comunist timp de 
șase glorioase decenii. Un 
jubileu de care s-a cuprins 
cum munții de aerul tare al 
înălțimilor și respiră in să
nătate ființa însăși a țării, 
dind timpului prezent și vii
tor durata și ritmul proprii
lor sale împliniri și aspirații, 
ca o constelație in centrul 
căreia, vital. iradiază in 
inimi și conștiințe, călăuzi
tor și înțelept. vizionar, 
Partidul Comunist Român. 
Căci, un adevăr fundamen
tal, cel mai de preț al isto
riei noastre moderne și con
temporane acesta este, parti
dul a condus și condu e în
treaga operă de înflorire 
economică și socială multi
laterală a României, el ■ a 
condus, a unit in matca ce
lor mai arzătoare și mai 
drepte aspirații ale poporului 
toate forțele democratice, 
progresiste ale națiunii și a 
dat, prin puterea luptei 
sale, unul din cele mai 
înălțătoare exemple de pa
triotism, instaurind puterea 
maselor, edificind un nou 
tip de societate, o democrație 
nouă, reală, cu consecințe 
în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale.

Temeliile dezvoltării noas
tre fără precedent au fost 
puse, an de an, prin efortu
rile proprii ale poporului, 
prin energia și talentul în
tregii națiuni, astfel incit, azi, 
putem privi cu ochii adevă
rului și realității și putem 
aprecia cu demnă, neoste
nită mîndrie, ascendența și 
consecvența de fapt, patrio
tică, înnoitoare cu care 
partidul, * prin politica sa, 
prin programul său, a făcut 
totul ca România să se în
scrie pe coordonatele pro
gresului și civilizației so
cialiste, făurindu-și, in In
dependență și suveranitate, 
și la nivelul condițiilor, al 
posibilităților sale, o econo
mie prosperă, dinamică, in 
plin avint. Un sens umanist, 
de cea mai curată extracție,

se resimte în toată această 
vastă operă și insoțește orice 
act și demers al partidului, 
orice document și hotărîre a 
sa, și aceasta cu precădere 
în etapa care a fost inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, o 
etapă indiscutabil cea mai la
borioasă și cea mai bogată 
din întreaga noastră istorie. 
Un sens larg, umanist, și de 
cea mai vie semnificație pen
tru ceea ce inseamnă o mare 
operă, o mare creație de fapt, 
ne insoțește de atunci in 
toate actele. în toate de
mersurile muncii și vieții 
noastre, după criteriile și 
cerințele inseși ale pre
zentului și viitorului, ale exi
gențelor fiecărui moment is
toric pe care îl trăim.

Ca orice operă de durată, 
angajată intim in procesul re
voluționar constructiv al ță
rii, cultura șl arta, creația în 
general, au trăit jn acești ani 
sub semnul înnoitor al în
tregii politici a partidului, 
cunoscind și fiind îndemnate 
să cunoască mereu o largă 
deschidere spre viață, spre 
inima și conștiința oamenilor, 
spre miezul preocupărilor 
lor. Condusă și sprijinită în
deaproape de partid, orien
tată spre marile probleme 
ale construcției noii societăți, 
ale făuririi unei conștiințe 
noi, revoluționare, a unui 
nou om, nu intimplător crea
ția românească din anii 
inaugurări de Congresul al 
IX-lea, fenomenul cultural- 
artistic românesc au atins și 
ating cote valorice noi, legate 
de o nouă calitate a muncii 
și vieții, de o nouă dimen
siune, deci, așa cum s-a pre
văzut la ultimul forum al 
comuniștilor. In strinsă rela
ție cu tot ce se întîmplă in 
țară, in realitatea materială 
și spirituală a lumii pe care 
o făurim, cultura joacă un 
rol esențial in procesul în
făptuirii tuturor marilor 
obiective pe care ni le-am 
propus. Se preocupă de a- 
ceasta si ne îndeamnă către 
un profund exercițiu al ta
lentului și gindirii crea
toare insuși secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne in
spiră însusi exerrnlul său, 
marea sa personalitate, felul 
in care. înțelept și eroic, vi
zionar și exact conduce de 
mai bine de șaisprezece ani 
destinele României, ale noas
tre, ale tuturor. Patria a

Luceafărul
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Rădăcini
și temeiuri istorice

u 60 de ani în

Curmă, în mai 1921, 
cînd la București 
au avut loc lucră
rile Marelui Congres do 

făurire a Partidului Co
munist Român, prin așe
zarea, pe baze comuniste 
și pe temeiurile statului na
țional unitar, a partidului po
litic muncitoresc constituit în 
1893, istoria poporului ro
mân înscria in paginile sale 
un moment de excepțională 
însemnătate. A fost unul din
tre acele momente care sin- 
tetizînd cu strălucire un în
delungat și glorios trecut de 
luptă, marca inceputul unei 
etape noi, superioare in lupta 
proletariatului, a maselor 
muncitoare, a forțelor de
mocrate și progresiste pentru 
transformarea revoluționară
a societății românești. Pe 
scena politică a României, 
unite în 1918, iși făcea apari
ția, in chip simbolic, primul

partid ce acționa, în numele 
poporului muncitor de pe în
tregul cuprins al patriei, pre
gătind epopeea eroică a e- 
mancipării sociale depline, a 
consolidării unității și neatîr- 
nării țârii.

Partidul Comunist Român 
s-a constituit nu ca o forță 
politică emanată doar din 
frămîntările anilor de după 
Marea Unire, ci a reprezentat 
rezultanta firească a unui în
delungat proces de creștere 
și maturizare a proletariatu
lui român. c" rădăcini adine 
implintate in trecutul poporu
lui nostru. El și trage seva, 
forța și vigoarea din veacu
rile de aprigă bătălie a româ
nilor pentru unitate și Inde
pendentă. pentru progres ma
terial și social, continuînd, in 
condițiile istorice ale Româ
niei întregite, tradițiile de

Dr. Vasile Niculae
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Scriitorul
și revoluția

Poate că niciuna dintre cele douăspre
zece fiice ale anului nu a fost atit de 
fast învrednicită cu haruri și tilcuri 
nepereche, așa cum se intimplâ azi, 

acum, aci, cu luna românească a lui Florar. 
Redeșteptarea naturii pe care o proclamă, cu 
solemnități florale și ram înverzit, luna mai, 
merge mină in mină cu redeșteptarea naturii din 
noi. Glorificarea muncii și a solidarității munci
torești prin heraldica lui Arminden merge mină 
in mină cu celebrarea celor șase decenii care se 
împlinesc de la nașterea partidului comuniștilor 
români. E un fapt din grădina istoriei ; ce să 
caute acolo scriitorul de ficțiune ? va fi spus 
careva prin gind reflex, nebănuind (poate) că 
este prizonierul unei erori morale, de caracter, 
ca să nu relev in"Onsistența politico-ideologica 
a acestei gindiri. N-aș fi preumblat însemnarea 
de față prin spinișul polemicii dacă așezămîntul 
de sănătate cu ape tămăduitoare. Felix, nu mi-ar 
fi oferit recent — pe lingă benefica însănătoșire 
de trup — și înneguratul dialog pe care, uite, 
ii aduc in balanța de bun simț și spirit justițiar 
al cititorului, Aflînd că mă îndeletnicesc cu d-ale 
scrisului, un „coleg de cură", arborinduși sufici
enta dreot erudiție si înțepenire de gind drent 
nonconformism intelectual, a dat curs acestui ra
ționament tranșant, fără drept de apel : Emi- 
nescu a fost Eminescu tocmai pentru că nu s-a 
lăsat prins în capcana politicii, ideile vremii lui 
l-au lăsat rece, nu a fost partizanul niciunui 
conflict in desfășurare, marele lui talent s-a 
exercitat exclusiv pe teritoriul sufletului, al 
sentimentelor, ceea ce este chiar condiția geniu
lui ! am rezumat, cit mai fidel posibil, cugetarea 
intempestivului preopinent. Nu importă argu
mentele șl logica rece cu care l-am întim-iinat, 
răbdător și ironic (o merita), pentru că oricine 
a navigat măcar un sfint ceas în universul emi
nescian, în biografia poetului, va gindi contra
riul. Sînt de reținut, însă, lesniciunea cu care se

Pop Simion
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* In acest număr : • «Marile teme ale literatu
rii, marile idealuri ale epocii noastre» 3 Semnează : 
• Constantin Stoiciu • Sultana Craia • Marian 
Popescu • Andrei Roman 8 Nicolae Ciobanu • 
Valentin F. Mihăescu O Gheorghe Pituț O Artur 
Silvestri • Poeme de Ion Potopin • Numele poe
tului de Cezar Ivănescu 8 „O carte remarcabilă" de 
Voicu Bugariu 8 Din lirica cehoslovacă

Partid
In timp prefigurat dinspre lumină 
De ani cu fericirea vii mereu 
Urmîndu-ți calea demnă la bine și la greu 
In galaxia noastră suavă și deplină.

Un zbor a fost aevea știind arhitectura 
Izvoarelor fecunde prin generații clar 
Purtind cu strălucire insemn de făurar 
Unirea-n libertate, durata și măsura.

Cuvintul tău e miez, intîmpinare 
Istorie și taină cind pulsează 
Clipă de clipă fâptuind in rază 
Flăcări prezente, flăcări viitoare.

Sintem aici destine-ngemănate
Prefacere in era-i temerară
Cirmaci dar și ostaș, temei de țară
Și împlinire, dor ce ne străbate.

Partid - o viață-n toate chezășie 
întruchiparea Patriei minune 
Sufletul nostru și stea vie-n lume 
Aleasă flacără de veșnicie.

Pavel Pereș

PARTIDUL COMUNIST ROMAN — 6(1 8
CTITOR DE ȚARA, CTITOR DE CONȘTIIN
ȚE 9 «Incandescenta miezului» — poem de 
Violeta Zamfireseu 8 Reportaje de 8 Valeriu 
Bârgău 8 Areta Șandru 8 Dan Mucenic 
și 8 Pavel Perfil 8 (in pag. 2—3).

Adevărurile
noastre

Democratizarea 
temelor

din fericire pentru literatura româ
nă, este din ce in ce mai greu să 
'ii scriitor, (nu în sensul de mem
bru al Uniunii...), să te menții in 

atenția criticii și a cititorilor, să mergi mai 
departe. Unde sint vremurile bune, nu prea 
îndepărtate, dealtfel, cînd aveam temeinice 
justificări privind o nereușită sau alta : Ce 
mare scriitor aș fi. ce proze bulversante aș 
da la iveală, dacă m-ar lăsa să spun ce 
știu, ce am auzit, ce am observat ! împăr
țeam frățește eșecurile, cel puțin in mintea 
noastră, cu referențli crinceni și cenzorii de

Nicolae Țic
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adevărul nu poate fi mare sau 
mic, el este sau nu este. Funda
mental, da. Ca și previzibil, ade- 
seori, văzut și simțit cu ardoare 

în inima însăși a vieții, așteptat și gindit 
la raza propriului său destin, sub tensiu
nea propriei sale realități. Un adevăr sau 
altul indică și starea de spirit dar și con
știința, treapta de înțelegere a acestei 
realități, poziția sa de simțire, capacita
tea sa de transformare, momentul său de 
vîrf, revoluționar. Mai multe adevăruri 
fac suma acestei realități și o reprezintă 
la scara istoriei, pe făgașul propriei sale 
deveniri. Ca o matcă de sprijin, imensă, 
pe care firul hmg, răzbătător al tuturor 
întrebărilor și răspunsurilor noastre, ale 
vieții, în fața noastră și a istoriei, se atin
ge cu însuși izvorul său prim—patria în 
realitatea și cu chipul său fundamental de 
astăzi, un adevăr care este inseparabil 
acum de acela al soarelui său intim, vital, 
partidul în cea de a șaizecea sa aniver
sare, partidul la gloriosul său jubileu. 
Acest adevăr care este indestructibil al 
țării și care, prin demersul său prestigios 
în istorie, a dat celui ce l-a născut — po
porul — dreptul și posibilitatea existenței 
sale libere, o profesiune a libertății de 
fapt, în exercițiul său eroic, fundamental. 
O împlinire în aspirații și o legitimare 
totodată în real, în suma și categoria pro
priilor sale adevăruri pe care cu mîndrie 
și justificare concretă, materială, le nu
mim azi independență și suveranitate, și 
le mai numim și un nou tip de relații, o 
nouă democrație, socialistă, un nou om, o 
nouă conștiință, o nouă condiție de fapt

A. I. Zăinescu
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TELEGRAMĂ

Mult stimate și iubite 
tovarășe 

NICOLAE CEAUSESCU
In preajma glorioasei sărbători a comuniștilor, 

i tuturor oamenilor muncii - 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român -, scriitorii 
lin țara noastră iși îndreaptă gîndurile și sim
țirea lor înaripată spre dumneavoastră, condu
cător iubit și stimat al Partidului și al României 
Socialiste, ginditor eminent și ghid încercat pe 
drumul spre lumina cea moi clară a istoriei pa
triei și vă roagă să primiți calde urări de sănă

tate, viață lungă și putere de muncă nebiruită, 
pentru a călăuzi partidul și poporul român spre 
victoria deplină a socialismului și comunismului 
pe pămintul românesc.

De-a lungul acestor șase decenii, partidul a 
condus fără șovăire lupta poporului nostru îm
potriva exploatării, a fascismului și imperialis
mului, fâcind totul pentru ca milioanele de făuri
tori ai bunurilor materiale șl spirituale să fie stă- 
pîni pe propriile lor destine. Astăzi, cind acest 
vis s-a împlinit, nu poate exista aspirație mai 
nobilă pentru slujitorii condeiului decît aceea de 
a slăvi in operele lor munca liberă a întregului 
popor, prin care chipul României Socialiste ca
pătă o nouă frumusețe și strălucire. Fiind mereu 
prezenți pe acest vast șantier, scriitorii români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități 
se consideră și se vor considera întotdeauna, așa 
cum i-ați numit dumneavoastră, ajutoare de nă

dejde ale partidului, participind cu toate forțele 
lor la prefacerea revoluționară a societății noas
tre.

Strins uniți sub steagul glorios al Partidului 
Comunist Român, în jurul Comitetului Central, în 
jurul dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne luăm angajamentul 
solemn de a face totul pentru înflorirea continuă 
o literelor românești, convinși fiind că nu pot 
exista lauri mai de preț care să încununeze frun
tea unui om al scrisului decît aceia ai slujirii cu 
dăruire și devotament a partidului și poporului.

CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR
DIN

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Omagiu
Ne este dat un timp sâ-l rostuim și-un om 
ne-ndrumâ mersul demn spre viitor 
și tîmplele i-s ninse de grija ce o are 
să urce națiunea spre comunism în zbor.

Nu are nici-o cută pe el sint mii de frunți 
și gîndul lui e torța totală care bate 
c-o flamură lucidă in care regăsim 
grija adincâ de om și de cetate.

Ne-am făurit o tară a binelui și demni 
ii recunoaștem totul tăria și mindria 
de-aceea cînd rostim Partidul Comunist 
vorbește-n slova noastră, întreagă, 

România.

Dumitru Ion Dincă

Un act 
revoluționar
Potrivit voinței poporului. cenzura 

este desființată pentru totdeauna. 
Orice român are dreptul de a vor
bi. a scrie .și a tipări slobod asupra 

tuturor lucrurilor" Acesta a fost decretul cu 
numărul trei al Guvernului vremelnice.se de la 
1848, decret cu care mănunchiul de revoluționari 
aflați la cirma țării in Principatele Române 
avea să consemne pentru totdeauna spiritul de 
libertate al unui popor nicicînd asupritor de alte 
popoare și nicicind asupritor de gindurl. Mi-am 
adus aminte de acest decret cercetind documen
tele acelor ani și nu mică mi-a fost uimirea 
aflind că revoluția din Principate, spre deose
bire de incrincenările care au avut loc in ace
eași perioadă in alte țări ale Europei, a fost 
făcută cu jertfe minime, fapt consemnat nu de 
puține ziare ale timpului de la noi si de aiurea. 
Chiar și revoluționarii care doreau să imprime 
asupra mersului evenimentelor un spirit mai

Petre Sălcudeanu
Continuare in pag. a 8-a

vremelnice.se


PARTIDUL COMUNIST ROMAN
60

VIRGIL CARIANOPOL
Făuritorul patriei

Partidului la 60 de ani

Ce tinâr ești Partid al vieții noastre
Și cit de drept și cit de pașnic ești
Tu ce ne-ai tost și ce ne ești speranțâ
Al visurilor noastre românești.

Ne-ai dat lumină, dragoste, putere
Ne-ai stat de veghe și ne-ai invâțat 
Cum să trăim in libertatea noastră 
Și să ne fie drumul luminat.

Ești pentru noi exemplu demnității
Ne-ai luat din spate grijile șuvoi.
Ești visul nostru, cirma peste vremuri
Și strălucirea vremurilor noi.

Prin cel care l-ai pus să ne conducă 
Tu ne-ai croit spre veșnicie drum 
Ne-ai înălțat și-ai devenit in lume 
Făuritorul patriei de-acum.

Privind in urmă astăzi cu mindrie
Iți mulțumim de neodihna ta 
Că te-ai zidit la temelia țării, 
Să poată țara veșnic lumina I

O
HORVATH DEZIDERIU
Prin tine sîntem noi...
Prin noi, prin brațul nostru drept
Am ridicat cetățile luminii,
Prin glasul indreptat spre inimi,
Prin ce-i mai demn, mai omenesc din lume, 
Prin comuniștii de ieri, de azi și de miine 
Am făurit o Lume.
Tu ești, Partid trup din trupurile noastre.
Ai fost, ești și vei fi pentru vecie
Cirmaciul ce ne poartă din victorii in victorii. 
Partidul sintem noi,
Prin noi El urcă treptele spre zare
Și tot prin noi edifică noi vetre
Ce suie cu pași repezi spre noi creste, - 
Și-nalță țara spre soarele de aur, 
Spre zidirea nouă a luminii.
Prin tine inhalăm aerul fierbinte
Și aerul curat ce respiră din munte,
Din codrii noștri și din zile temerare.
Tu ești prin noi conștiința,
Ești triumful de istorii.
Primăvara ta este primăvara noastră,
Cetățile-ți sint vetre pentru noi
Și libertatea noastră, pasărea in zbor
Prin tine se îndreaptă spre culmi noi, 

comuniste.
Prin tine râminem veșnicia
Și flacăra ce arde, visul nou, măreț.
Prin tine insușit-am cuvintul cristalin
Și marea de lumină prin tine o privim.
Prin tine am fost și sintem
Ostași ai țării noi,
Prin tinQ^iș visat, JuRta» „ 

mWMMUMpW ,«nun ....

VIOREL COZMA
Partid biruitor
Cu inimile noastre vibrind înflăcărate, 
Cu brațele vin,oase, prin muncă, zi de zi, 
Partidului, buchete de flori și nestemate 
li împletim din cintul aprinsei bucurii.

Sub flamura-i de purpuri noi ne unim avintul 
Și țării minunate ii făurim temei- 
Cinstim, prin munca noastră, cu țara 

legâmhtul 
Voinic de-a pune umăr la inălțarea ei.

Purtăm in ochi lumina din razele de soare 
Și-n noi purtăm victorii spre anii viitori, 
Partidul ni-i cunună mereu înfloritoare 
Și țârii temelie de harnici muncitori.

Pentru a țârii sfintâ și dreaptă demnitate 
S-o inilorim de-a pururi ne-am angajat deplin, 
Veniți, toți fiii țârii din colțurile-i toate 
Sâ fie cerul țârii in pace și senin.

Partidul este-a țârii ne-nfrinta ei putere 
Și-n frunte-un demn și brav conducător 
Partidul clasei noastre ne-a înălțat in vrere 
Și țara-i cu partidul mereu biruitor.

ANTON GRECU
Zbor demn
Se-aprind in piscuri zorii unui statornic țel, 
Infiorind potecile visării,
Și-o primăvară nouă se-așeazâ in drapel, 
Arzind solemn in rugurile țării,

Sintem atit de tineri și-atita de bogați, 
Și-atit de suverani in nemurire,
Incit această mare ce-o implinim ca frați 
E-o nesfirșită stare de uimire.

Sintem semănătorii iubirii de partid 
Și sintem puri ca ochiul de fintinâ. 
Partidul e izvorul din care se deschid 
Izvoarele de glorie română.

Partidul este zborul cutezâtor și demn, 
Mărșăluind clarvăzător in frunte,
E marele dispecer și marele indemn, 
Tăind spre noi necontenită punte.
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LUDMILA GHIȚESCU
Venim
cu flamurile zării
Venim cu toți cu flamurile zării, 
Venim cu inima nes*insâ-n  piept, 
Din virf Carpatic, pină-n largi:, mării 
Să te sărbătorim Partid al țării drept.

Brațul tău, virtutea-ntregului popor, 
Fapte de glorii vibreazâ-ntre hotare, 
Cutezătoarea cale străba.i spre viitor 
înțelepciunea ta 'odește-n fiecare.

Luminâ-i chipul tău, luminâ-i țară, 
Făuritor ol marilor izbinzi 
In rodul tău se oglindește vara 
De-ndemnul tău sintem mereu flăminzi.

JURNAL DE UZINĂ

Stâpînul trandafirilor 
valeriu bârgău

ergeam grăbit ceste încrengătura de 
8 ® ■ căi ferate uzinale ce trec de la Blu- 
“““ming către combinat prin locul unde 

s-a construit nu de mult noua otelă- 
rie electrică, iar niște versuri nu-mi lăsau min
tea limpede, ochii clari pentru a nu mă împiedica 
de vreo șină de vreo traversă aruncată alandala.

Le-am alungat din cap, dar pînă la șosea 
mi-au revenit de mai multe ori în minte, semn 
că trebuie să le notez pe ceva. Nu aveam decit 
un petec de hirtie la mine. Era fișa de plată 
pentru luna august din vara aceea. M-am oprit 
și în duduitul autobasculantelor care duceau 
zgura de la haldă, înspre Peștiș, la lumina 
zgurii care se vărsa din oale am notat versurile.

Fiind reparație la mașină am plecat ceva mai 
devreme. Am făcut curățenie pe sub transpor
toare, am spălat cu motorină mașina. Mirosul de 
motorină se pierde după mai multe zile de spă
lare repetată cu săpun parfumat și detergent 
din abundență. Soda cu care ne spălam noi la 
chiuvetele din spălător ne ardea mîinile. Unii 
spuneau că e amestecată cu sodă caustică.

Nu aveam nici un mijloc de transport pină în 
oraș. Exista trenul personal de la orele 22.30. 
De fiecare dată călătoream cu frica în sin. Noi 
aveam abonamente la trenul muncitoresc. Nu 
erau valabile și la trenurile C.F.R.-ului. întil- 
neam și conductori de treabă care ne lăsau să 
călătorim. Alții ne pretindeau bani de o bere. 
De data asta am plecat pe jos. Era prea mult 
de așteptat pină venea personalul. Noaptea era 
liniștită, Cerna se auzea in răstimpurile pușcă- 
turilor de la halda de zgură, curgind leneșă, 
frecindu-se de malurile grele de păcură și ru
gină. Ceva se petrecea cu mine de citeva zile. 
Nu-mi găseam singur locul. Am vorbit la tele
fon cu Ștefan Tripșa. Ml-a răspuns o voce 
groasă, guturală, lăsată puternic pe vocalele în
trebuințate. Am fixat intilnlrea pentru luni 
seara. Mi-a spus unde stă și a mai rostit doar 
un „Te aștept 1“ — după care a închis brusc. 
Am rămas cu receptorul in mină timp de circa 
un minut pînă mi-am revenit. Am tăcut între
bările de citeva ori. Le-am rupt de fiecare dată 
urmărind cum se ferfenițea hîrtia între degete. 
Vreme de o noapte întreagă s-au adunat acolo 
citeva movile de bucățele mărunte, albe, mîn- 
jite cu pastă albastră, subliniate.

Cum voi reconstitui memoria acestui mare 
oraș industrial ? Voi începe cu Tripșa. Cu cine 
altul ? Cum să o fac ? Ce să-l întreb ? Voi reuși 
să-1 apropii de • ideea mea?

Am vorbit cu meșterul să rămîn liber a doua 
zl. M-a întrebat de ce. I-am răspuns fără să 
mă gindesc prea mult. S-a mulțumit să zîm- 
bească și a trecut mai departe printre stivele 
de cornier gemind sub greutatea miilor de tone. 
Peste citeva ore a venit la mine și mi-a spus 
să-l anunț și pe șeful de echipă. Să știe și el 
că rămîn liber. Să nu rămînă fără oameni la 
lucru. Am spus un „Să trăiți ’!" scurt după care 
am plecat CU țțîndul la cee»’'ce avea să se în- 
tîmple a doua zi. Umblam ca bezmetic prin 
hală. Trebuie să fac un <j$*ebit  pentru
a-mi reveni...

Strada Brâncuși ? Da. E lîngă Clubul Siderur- 
gistul. In stingă. Un fel de vilă „a la Hune
doara". Cite doi locatari cu ușile alături. Le 
știam. Chiar m-am mirat cînd le-am văzut 
prima dată. Au ceva insolit in arhitectură. Nicolae Groza : „8 Mai 1921*

I

e speriase de pămint, așa cum te poți 
speria de un nor plin de grindină, deși 
acel val negru, plutitor se duce spre 
alte tării să-și descarce veninul. A 

ajuns la Iași și a săpat șanțuri de canalizare. Tot 
în pămint își băga mîinile, dar nu-1 mai mîn- 
giia cu acea speranță a belșugului, cu acel ritual 
incoruptibil al insămînțării, ci rupea hălci marj 
din acest pămint — fie el cernoziom, brun-roș- 
cat de pădure sau podzol. Rupea din el pentru 
că era nevoie socială de așa ceva. Era vorba de 
lampa unui clasic ce trebuia adusă in fiecare 
gospodărie, conectată la un sistem și menită să 
risipească ignoranța și teama. Refluxul memo
riei tira insă după el tot ceea ce însemna aven
tura dezlegării de obligația față de pămint. Sim
țea că dezgolirea violentă a cernoziomului era o 
violentare a vechilor iubiri. Atunci s-a hotărit 
să reteze colții remușcârii șl să se retragă spre 
periferia lucrurilor neplăcute. Greșea oareși- 
cumva și in privința asta : zicea că cea mai 
dreaptă iubire de pămint e aceea de a nu te 
atinge de el. Ce lipsă la apel a memoriei bătrî- 
nilor trăia in acest bărbat trecut de prima tine
rețe — Petru Apetroaie. din Săvenii Botoșani
lor... Nu se născuse pe Calea Națională, dar gîn- 
dea ca un angrosist de grîne : nu-și murdărea 
mănușa albă in uiumul morilor, dar cerea făină 
de cea mai bună calitate, „făina nulă", cum se 
spune de pe timpuri...

Așa a ajuns nea Petru gestionar la un depozit 
de ambalaje, șef peste un escadron de cutii de 
lemn, legate în cuie și fișil de tablă de zerocinci. 
Le număra mereu șl le tot așeza în locuri us
cate. ca să nu se trezească vreodată cu lemnul 
de fag mîncat de rime. Era cinstit din fire și 
tocmai de aia cind cineva l-a propus o mică „afa
cere" l-a băgat la origine și i-a dat șl două sca
toalce sub bărbie. Mai păstra din netezimea pă- 
mintului pe care il lucrase cîndva, sufletul nu 
și-l preacurvise cintind balade împotriva calu
lui, dar, fără să simtă, vorbea tot mai des de 
mixere și mașini de spălat cu comandă program. 
Pămintul era, așa, o sumă de amintiri cețoase, 
care pot rodi pe seama soldaților și elevilor. în
vățase și-o duzină de glume care se preschim
baseră cu timpul în calale pentru potcoavele cai
lor impușcați. Toate astea timp de zece ani. 
Răstimp in care soția devenise educatoare la o 
grădiniță din Iași, iar Mirabela (nume trezit de 

Acum voi pătrunde în una dintre ele. Mă aș
tepta o misiune destul de grea. Intilnirea cu 
un muncitor. Un muncitor care a fost înaintea 
mea și e și astăzi un muncitor. De fapt, e un 
muncitor celebru. Dar la urma urmei și eu sint 
un muncitor. S-ar putea ca el să fi aflat asta 
de la cineva. I-am spus doar că vreau să scriu 
un articol despre el. M-a întrebat dacă stau la 
hotel ? Nu mai țin minte. N-am avut timp și 
nici nu am ținut să-i spun adevărul. Să nu 
creadă că sint un diletant, un pierde vară care 
iși dă importanță. Răpesc timpul omului 1 L-am 
văzut odată vorbind la televizor. Țin minte și 
acum cit de indirjit a spus la un moment dat : 
„Timpul este cea mai de preț comoară pentru 
om, pentru un muncitor 1“ Dacă aș ști că ii ră
pesc timpul prețios, m-aș lăsa păgubaș de pe 
acum. II știam pe Tripșa de cînd eram copil. 
Auzisem multe despre el. Ziarele scriau despre 
inovațiile lui, despre ideile lui noi privind pro
ducția de oțel, repararea cuptoarelor de la oțe- 
lărie... Lucruri mărețe. Face din oțel lucruri pe 
care nici nu le bănuiești. II imblînzește ca pe 
un copil îmbiat cu ciocolată. îl dirijează prin 
tot felul de țevării, vorbește cu el, îl sfătuiește 
să fie cuminte, să ridice schelării uriașe in 
patrie și cite șl mai cite.

Am stat a doua zi pină la orele douăsprezece 
și am mizgălit la hirtii. Au ieșit cu chiu cu vai 
vreo patru întrebări și acelea foarte anemice, 
neexpresive pentru ceea ce urmăream să aflu 
de la Ștefan Tripșa. Mă duceam ca un școlar 
care vrea să întrebe ceva dintr-o lecție ce avea 
să-i fie predată peste o bună bucată de vreme. 
Poate în trimestrul viitor. Nu eram nici eu un 
începător. îmi era însă frică să-1 abordez direct. 
De ce oare ? Ia să lăsăm naibii emoțiile, și să 
fim doi oameni care discută despre un om, des
pre mai mulți oameni, despre un oraș, o epocă, 
o viață, o meserie. Chiar despre j legendă. Așa 
va fi mult mai bine. Pentru amîndoi. Ce ușor e 
pentru un om, un scriitor, să-și facă ginduri 
curajoase. Planuri îndrăznețe de lucru. Va scrie 
cutare carte. Va ataca cutare problemă de mare 
interes. Va publica un volum de poezii I Mai 
greu e să le pună in aplicare. De fapt nici nu 
e chiar atit de greu. La urma urmei ce este 
scrisul dacă nu un act de curaj ? Nu se poate 
ca un scriitor să lucreze fără întrebări. Și le 
pune singur. Eroii ce-or să fșică ? Să bea vin, 
să meargă la uzină, la cinematograf, să se certe 
atunci cînd nu le convine ceva, să muncească, 
să doarmă, să iubească și cite altele. Afară de 
toate astea, eroii trebuie să răspundă la între
bările chinuitoare ale vieții, ale autorului chi
nuit și el de atitea întrebări șl probleme pe care 
1 le pune in brațe, în conștiință, epoca in care 
trăiește, iși desfășoară activitatea de scriitor, 
durează. Chiar făcind acele lucruri enumerate 
mai sus precum și altele, eroii răspund la în
trebări. Eroul meu de mîine, la orele 17, in 
strada ’Brâncuși...

Să nu mal teoretizăm. i Oare îmi va ajunge 
notetuf-ne care îl am pregătit? Dacă ml se 
termină pasta din pix ? Verific încă o dată pasta 
și iau pentru orice eventualitate stiloul cu re- 

un pămînt care sporește ierburi neroditoare) în
văța englezește într-un apartament cu două ca
mere, confort doi sporit, iar butoiul cu varză 
murată și mașina de spălat stăteau în baie, li
pite de cada in care pluteau mai tot timpul rufe 
muiate în Perlan.

Asta pină intr-o zi. mai bine zis pînă într-o 
dimineață, pînă la ora în care Petru a descoperit 
printre lăzile lui de fag un șomoiog de verdeață. 
A smuls un fir și l-a dus neveste-si, crezînd că 
e o floare cine știe cum apărută printre lăzi. 
Dar femeia, deși orășeancă, simțea bine puterea 
neflorilor. De aia i-a și zis : „Mă. tăntălăule 
(aveau zece ani de căsnicie, avea dreptul să i-o 
spună), tu nu vezi că e vrej de pătlăgică ? Și 
te mai lauzi că ai trăit Ia țară, vai de capul 
tău...." A doua zi, înainte de răsăritul soarelui, 
era în depozitul lui de ambalaje. A dat lăzile 
deoparte, să aibă roșiile aer, și-a zis. Le știa 
acum numele, dar uitase felul în care cresc. A 
tras o fugă pînă la vară-sa, tot educatoare în 
Iași, și i-a cerut o săpăligă. A răscolit pămîntul 
din jurul vrejurilor de roșii, de parcă nu ar fi 
căutat să taie rădăcinile de pir, ci s-ar fi pornit 
după o comoară ce zace intr-o vatră de aur. 
Seara, cînd s-a dus acasă, a cerut bani neves
te-si, educatoarea, și și-a cumpărat o stropitoa
re din tablă zincatâ. Cînd a cules primele roșii 
știa că trebuia să se întoarcă de unde a plecat, 
acolo unde e o rușine să confunzi tulpine de 
bujor de mai cu vrejul de ardei sau roșie. Adi
cătelea. ori ești tăntălăul satului, ori ești agro
nom care s-a ajuns prin multe corigențe la ac
tiv. Or, Petru nu era nici una, nici alta. Atunci 
de ce căzuse atit de departe de locul simțirii 
sale ? Asta il rodea cel mai mult, asta îi trăgea 
pătura de spinare în timpul somnului. Nevas- 
tă-sa, mai deșteaptă, a început să-i dea dreptate 
de la un timp. Ii cinta, ușor-ușor, în struna în- 
toaăcerii la țară, și. chiar așa s-a și întîmplat, el 
a început să danseze după ritmul acestei me
lodii, cine știe de cînd Iscate. Intr-o zi s-au ho
tărit să uite rufele veșnic muiate în perlan și 
să nu se mai gindească la mașina de spălat iu
goslavă. Au încărcat într-un camion tot ce ago
nisiseră timp de zece ani de tandrețe in opt-ori- 
opt-ori-opt ore și s-au întors la Săveni. Casa bă- 
trinească era in paragină, iar în curte se ghe- 
muiau sub ierburi ciini vagabonzi. Au pus mină 
de la mină și șl-au sporit munca. Intr-o lună, 
gospodăria lor s-a așezat in rind cu celelalte. 
Petru a ajuns socotitor la una din fermele cea- 

zervorul încărcat. Strecor, așa, pe nebăgate de 
seamă, un creion negru in buzunarul vestonului. 
Să fie acolo. Dacă imi dă de băut, refuz 1 Poli
ticos. Nu că nu vreau să beau. Găsesc un motiv 
oarecare. Sint bolnav de stomac. Fac un trata
ment deosebit. Dacă vrea să mă tragă pe sfoară. 
Eu știu ? Eroii pot face orice. Nu spun și do
vedesc asta o seamă de scriitori contemporani ?!

Sa nu uit de fotografie. Să-mi dea o foto
grafie 1 Bine ar fi să aibă cască de muncilor 
pe cap. Să pară cu adevărat din oțelărie. Un 
argument in plus. Lumea are nevoie de argu
mente. Merge și făr/i. E mai indicat să fie in 
salopete. Cu aceste lucruri nu se glumește. Fie
care om cu uniforma lui.

Plec de acasă pe io orele 15,30. Nu cumva să 
intirzii. Pantalonul călcat are o dungă de te 
poți tăia liniștit la deget dacă o încerci. Mi-am 
luat și cravata. Una roșie. Ca para focului. iMă 
stringe și mi-e cald. Și afară e cald. Vom dis
cuta despre vechii muncitori ai Hunedoarei, dar, 
la urma urmei, vom ajunge și la cei noi. Așa 
că e mai bine să am cravată. Cravata e semnul 
muncitorului nou. Al muncitorului din zilele 
noastre. Așa spunea un tovarăș activist. Un 
muncitor tînăr și unul bătrîn vor dialoga. Des
pre cite în ceruri și pe pămint. Despre ce ? Hu
nedoara este mare. Tripșa e la fel de mare. 
Inovator, activist de partid, brigadier, om de 
acțiune ele.

Să vedem cum decurge discuția. Dacă Tripșa 
e morocănos, m-am dat naibii. Ne vom plictisi 
amindoi și nu vom face mare brinză din timpul 
pe care il vom petrece împreună. Nu mai tre
buie nici fotografie in cazul acesta. Nici în sa
lopete, nici fără. Ce să fac cu ea ? Se pune pra
ful pe ea. Așa zic unii. Ca să nu le fie rușine 
de fotografii. Oare pe fotografia unui erou se 
poate depune praful ? Cine știe ? Am să aflu 
eu pină mor.

Pină în strada Brâncuși fac cel mult un sfert 
de oră. Am pas mare de fost Infanterist care 
poate da onorul cu masca pe figură. Merg încet 
pentru a nu ajunge prea devreme. Sâ merg 
încet nu-mi stă în fire. Niciodată n-am reușit 
să mă plimb și eu ca omul, prin Hunedoara.

De unde o fi de loc Tripșa ? Toată lumea 
cînd spune Tripșa, spune Hunedoara și cînd 
spune Hunedoara — spune Tripșa. Trebuie să-1 
întreb neapărat de unde este de loc. Unde s-a 
născut. Unde-a văzut lumina zilei ? Dacă era 
noaptea sau ziua ? Sau să-1 întreb după obiceiul 
lui Păunescu : „Cine ești dumneata, Ștefan 
Tripșa ?“ Să-1 pun in gardă. In gardă, domnule 
cavaler al cuvintelor și al faptelor eroice. Pe 
vremuri mai Interesau stahanoviștli. Tata îmi 
vorbea de ei cînd eram de cițiva ani...

Totuși. între doi muncitori hunedoreni nu e 
nevoie de sofisticare. Poate mă aude Mikloș 
baci. Să-i dau și lui odată dreptate. Lingă 
restaurantul Corvinul se lucrează intens la s 
clădire cu două nivele. Ce naiba s-o mai face 
șl aici ? Mă apropii șl-1 întreb pe unul îmbrăcat 
într-o salopetă murdară de ciment și var, vop- 
seluri de toate culorile. Auzi, domnule : policli
nică de stomatologie ! Deci se mută de la 1848 ? 
Foarte bine. Era prea la cucurigu. Decit să fi 
mers pînă acolo pentru o măsea care te sîciia, 
mai bine te lăsai păgubaș.

Mai am de făcut doar cițiva pași pină la țintă. 
Niște trandafiri mari, roșietici. mă îmbie dintr-o 
curte. Zac revărsați mult peste gardul de sirmă 
cu ochiuri mici ascunse in vegetația abundentă. 
Parcă îmi fac cu ochiul. Te îmbie să-i cucerești. 
Uite, dom’le, că n-ai luat și niște flori ! Ce 
frumos era să ai un buchet de trandafiri in 
mină 1

11 impresionai pe Tripșa. Acum e prea tirziu. 
Nici n-ar fi prea frumos. Cogemitea vlăjganul 
de muncitor merge să discute despre Hunedoa
ra, despre amintiri, cu un înaintaș, cu un mare 
muncitor, mare oțelar, om căutat peste tot și 
arătat cu degetul cînd vrei si cînd nu vrei — 
cu un buchet de flori în milni ? Merg fără de 
flori. Nici n-am de unde să le culeg acum. Să 
rup de pe gard, mă poate auzi stăpinul tranda
firilor. Ce frumos sună — stăpinul trandafirilor. 
Ce grozav trebuie să fie atunci cînd ești stăpi
nul trandafirilor...

Merg așa. îmi ajung un notes, pixul, stiloul 
și gindurile mele curate. Eu cred că sint curate.

Drumuri și meserii
dan mucenic—pavel perfil

peului, dar lucra și la strinsul porumbului, Iar 
nevastă-sa muncea la baza de recepție și se în
grijea de lotul personal. Petru nu se mai lovea 
la cap cu coada săpăligii, să afle' că e săpăligă, 
Iar femeia făcea cea mai bună tochitură din 
partea aia a Botoșanilor, „Ne-a venit mintea la 
cap, femeie", mai zicea el citeodată. Mai vedem 
și noi cai pe stradă și nu ne uităm la televi
zor numai ca să vedem cum se coace porumbul." 
„Ai dreptate. Da’ mai ții minte roșiile alea din
tre lăzi, ce chinuite erau..."

II
,.Acu’, că tot se lasă toamna intr-o rină și-șl 

făcu bagaju’ de iarnă, oi putea și tu, Mitule, să 
atingi seara cite-o țuică" — se gindi cu voce tare 
Meșterul. „Ai oleacă de răbdare, mai avem un 
hop și gata". „Păi tot nu isprăvirăți ?“ Mitu 
țîțîi din buze și se ridică de la masă. „Merg să 
mai rup vreo două ceasuri de somn..." Meșterul 
nu voia să spună, dar se simțea că nu e tocmai 
vesel. Adică, el muncește de atita amar de vre
me la uzină, cîștigă bine, e cunoscut și stimat 
de toți — de-aia, nu-i așa, 1 se zice și Mește
rul — și fiu-său, Mitu ăsta, n-a fost în stare să 
ajungă mai mult de un tractorist, care se scoală 
în cap de noapte să meargă la arat, vine după 
ce Ies zorii, se culcă iar și iar se scoală să mear
gă la cimp, iar vine și iar pleacă. Asta-i viață ? ! 
Să se prăpădească de tînăr hurducăit de mașina 
aia și-n sculare și-n culcare ? De-aia Meșterul 
tot vrea să aducă vorba spre munca lui, dar

CONSTANTIN ATOMII
Aniversare
E înflorirea gliilor în toi. 
Se-mpodobește iar cu steaguri țara.
E ziua Celui ce trâiețte-n noi 
Unindu-se pe veci cu primăvara.

Blinzi trandafiri deschid boboci de jar, 
Surind miresme-n cupe de lalele.
E ziua Celui ce-a-mbrâcat cu har 
Pămîntul dacic în grâdini de stele.

La porți de suflet liliecii ard. 
Garoafele in brațe se oferă.
E ziua Celui ce ni-i azi stindard 
In zbor solar spre comunista erâ.

VIOREL VARGA
Cît timp va fi viață
Imi iau lumina din același astru 
Ce strălucește viu de 60 de ani 
Prin roșul său in galaxia-suflet 
Dind vremii albul florii de castani

Culorile au pururi aceeași rădăcină 
Luminâ-ngenunchiatâ de noapte nu există ; 
Cit timp va fi viață și dragoste și zimbet 
In pieptul meu dura-va credința comunislâ.

ION C. ȘTEFAN
Cîntec de primăvară 
Primăvară de pace, bucurie de soare, 
Cind zilele urcă in calendare 
Senine și inalte ca niște fecioare 
Purtind rodul din azi in miine - 
Mugurii cuvintului meu sint piine, 
Boabă din boabă tămăduitoare ;
Lună de primăvară, cununie de soare, 
Peste fruntea atitor blinde ogoare — 
Solii gindului meu sint împăcare. 
Cum mustesc sevele in fiecare, 
De la intiia țârii întrupare ;
Mugurii-mi cresc pe ramuri albastre 
De veghe eternă hotarelor noastre. 
Cum ne indeamnă, ne-nvațâ, ne-aratâ 
Cel ce in fruntea noastră-i deodată 
Roșul drapel fluturind peste zare 
Și tricolorul in mindră-nălțare, 
Solia luminii sorbind fiecare —

MARCEL BĂRĂGANU
Partidului
Cum muntele e prevestit de brazi 
și stelele de cite o fintinâ, 
singe al meu, tu care-n steaguri urci 
și fluturat de-aceastâ caldă minâ, 

ești aripa ce nu dezminte zborul, 
cintarea dimineților de mai 
cind sevele mă știu pe dinafară, 
și-aș fi grăbitul fruct pe care-l dai

de ziua Lui, să-i fie tineri anii 
și drumurile lungi, să pot visa 
pină cind vine clipa răcoroasă 
și altul va cinta in urma mea.

CONSTANTIN RĂDUCANU
Simbol de vis și faptă
Din glasul tău au invâțat chemarea 
Feciorii și bătrinii de la noi, 
Din cintu-eroic ce luminează zarea 
Spre-albastra stea a timpurilor noi.

Din lupta ta au invâțat să-nfrunte 
Furtuna și dușmanii-n bătălii,
Căci tu, Partid, ai stat mereu in frunte 
Și țara-i apărat-o de urgii.

Ești pentru noi corolă de lumină,
Izvorul nesfirșitelor visări, 
Luceafăr peste bolta carpatină.

Și-un cint inalțâ pină-n depărtări 
Poetul ce slăvește Erou-intre eroi, 
Simbol de vis și faptă pentru noi.

Mitu se face că nu pricepe și taică-său nu se 
hotărăște sâ-1 supere, știe că-i e dragă munca 
asta și nu e bine să-1 lovești pe om, mai cu 
seamă dacă-i tinăr, taman in ce iubește. „Iți 
aduce Ilie tractoru’ ?“ — 11 mal întrebă, doar 
așa, ca să mai lungească vorba. „Nu, tată, mă 
duc eu direct acolo." De data asta Meșterul și-a 
pierdut răbdarea. „Dă-o dracu’ de trabă, Mitule 
tată 1 E sîmbătă seară, in loc să stăm și noi ca 
tot omu’, să bem o țuică nouă, să ne veselim, 
să-1 chemăm pe nen-tu Nae Bondoc cu acor- 
deonu’ și să ne bucurăm și noi de ultimele seri 
cînd putem sta in curte, tu, după tractor. Nu te 
gîndești un pic la tinerețea asta a ta? Și-acu’ 
să mai șl mergi tu pă cimp după tractor, să nu 
mai vină nici măcar el la tine ? Crezi că mie 
mi-e bine cind te văd chinuindu-te ?“, Dar Mitu 
plecase să se culce, n-avea timp de ceartă și nici 
chef de asemenea discuții cu Meșterul n-avea.

S-a trezit pe la miezul nopții, s-a îmbrăcat 
degrabă, și-a dat cu puțină apă pe Ochi și s-a 
îndreptat spre poartă. Meșterul era tot la masă, 
în curte, dar se făcea că nu-I vede. Pe Mitu l-a 
prins mila de bătrinețea Meșterului și de grija 
pe care simțea că i-o poartă. S-a apropiat de el, 
prin spate și, ca-n copilărie, l-a bătut pe un 
umăr iar el s-a dat de pe celălalt. Meșterul nu 
s-a clintit. „Trece tată, campania, vezi-ți de 
treabă. Și ai răbdare cu țuica, am o poftă de 
nu-ți închipui."

Pe ulițele satului Brincoveni, sat oltenesc de 
oameni vrednici, era liniște mare. Clopotul pis-

!
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aburul pîinii

areta șandru

Prin oglinda retrovizoare, de sus, din 
cabina semănătorii, obiectul cel mai 
curat pe care omul de lingă mine îl 
îndrepta spre un unghi sau altul al 

cimpiei, se vede fișia de pădure, cu mugurii 
plesnind de sănătate, legănind sus, intre crengi, 
zeci de cuiburi de păsări, ca niște vase de lut 
tiecute prin mina unui olar, modelate dar ne- 
arse incă. Și atunci e nd semănătoarea se-oprise, 
iar omul coborise să vadă dacă semințele de 
floarea-soarelui se legau de pămînt, ca intr-un 
stop cadru, in bucata aceea de oglindă s-au îm
bulzit deodată mai multe cuiburi, tîmplă lingă 
tîmplă, căutind in sus, înspre cer, venirea păsă
rilor.

Așteptîndu-Ie, pentru că zborul lor avea să se 
împlinească peste puțin, numărasem in gind fin- 
tinjle intilnite in Cimoia Brăilei, atitea cite 
mi-au ținut calea, atitea cite sădiseră oamenii 
la răscruce de drumuri sau in mijlocul cimpului, 
lingă drumuri sau dincolo de ele.

Numărasem fintină după fintină și numărul 
lor imi ieșise impar și cumpăneam în gind căl
dările care aveau să astimpere starea de sete 
și starea de veghe a omului, a cimpului și-a 
păsării deopotrivă.

Lăsasem in urmă cu cîțiva kilometri un sat 
care trăia și respira pe marginea unei șosele. 
Un sat care și-a pus pînă aproape de dunga 
asfaltului pe care circulau mașini, usturoi și 
cartofi, fasole și roșii. Un sat de care o să mi 
se facă dor, și-n care o să mă reîntorc pentru 
că vreau să simt sub tălpi pămînt și nu asfalt, 
să aud ploaia spărgind timpanul vreunui burlan, 
sau să mă odihnesc in cerdacul din fața ușii 
intins ca un covor.

Sint oameni, mă gîndeam ajunsă in cîmn. care 
sint legați de sate și rămin țărani prin meseriile 
lor, și o parte din fiii lor și din nepoți, rămin 
mai departe în vatră să aibă grijă de rostul 
pămîntului. Din cînd în cind mai iau drumul 
orașului sătui de ouă și de șuncă, să cumpere 
pateu, portocale sau pește congelat.

După cum sint oameni care au casa în sat 
Si fac naveta in cel mai apropiat oraș și care 
au trecută pe cartea lor de muncă meseria de 
muncitor. Și care se întorc seara acasă și au 
grijă in continuare de bucata lor de pămînt, de 
usturoiul pus în fața casei, de prășitul cartofi
lor. Și mai sint oameni — cei de la orașe — 
care au nostalgia unui adevăr, cum că veșnicia 
s-a născut la sate, și-atunci, în drumul lor spre 
litoral, unde-și vor petrece concediul, opresc 
lingă porțile unor case, in fața cărora țăranii 
își pun la vedere fructele, și ei se opresc ca 
în fața unor semne de circulație, nedîndu-se 
jos din mașină decit atît cit să cumpere punga 
cu piersici sau cu roșii. Dar se cade că au tre
cut printr-un sat. Uneori, cînd vreo pană de 
cauciuc ii obligă să coboare totuși, lăsind roata 
să se odihnească pe un cric, pătrund în curtea 
vreunui gospodar, bind din laptele proaspăf, aș- 
teptind in cerdac oprirea ploii, luînd coasa din 
mina bătrinului și apiecind cu stingăcie iarba 
spre pămint.

Poate că satul „Tudor Vladimirescu" în care 
eram, depărtîndu-mă de șosea înspre cîmpie, 
știa mai in amănunt ceea ce știam șl eu. poate 
că și pe șoseaua pe care se găsea satul lor, 
mulți opriseră pentru puțin părindu-li-se că po
pasul lor de-o clipă a fost suficient ca să cu
noască un sat cu oamenii săi.

Vroiam să uit un timp de calorifer, de asfalt, 
de blocul turn in care locuiam. Oare cîți dintre 
noi nu ar da un anunț la o mică publicitate 
care să nu mire pe nimeni : caut casă cu strea
șină ? Fac parte dintre cei care vor căuta cu 
înfrigurare o casă cu streașină și negăsind-o pe 
aleile geometrice, căutind-o inutil intre blocu
rile M 49—M 50, va pleca, de cile ori va avea 
ocazia. într-un sat in care caii, atîti cit au mai 
rămas, nu vor putea refuza intr-o zi o potcoavă 
din plastic.

Calc, in sfîrșit, pe pămînt, departe de interdic
ția reimprospătată cu vopsea — NU căleați pe 
iarbă, NU rupeți flori — calc, în sfîrșit, pe pă
mint și nu pe asfalt, recunosc, întii impiedicin- 
du-mă în el, pămîntul întors după acele unui 
ceasornic de lut, cu o nuanță în plus de negru 
îndreptată spre noi. Simt cum mi se lipesc fîșii 
unsuroase din el pe tălpi, cum ele devin din ce 
in ce mai grele,*  dar insist și merg mai departe 
în brazda cimpului, pe o solă, numită de cei 
din părțile locului, la înaltă tensiune. Și merg 
Înainte, și mersul devine dintr-o dată mai ușor 
și mi-e mai lesne, și simt cum starea de vege
tație a griului nu poate, nu are cum să-mi fie 
străină de celelalte lucruri pe care le-am moște
nit. Și căruțașul Sandu Clurea care și-a îndem
nat caii pînă aici, mă Învață să recunosc griul 
bun, cel care face ape sub bătaia vîntului, un- 
duindu-se și avind densitate. Mă aplec sore Dă- 
mint, așa simt mai puțin tăria vîntului decit de 
pe capra căruței, și fărimițînd o bucată de pă
mint in mină, așa cum ai fărîmița o bucată de 
piine, gîndul mi se-ntoarce spre țăranul Ion și 

truiat al cerului liniștea la rîndu-i, privirea. 
Pînă la sola pe care trebuia s-o însămințeze 
erau vreo trei kilometri buni. Mitu mergea re
pede, fără să fluiere, cum avea de obicei. întii 
s-a gîndit la Meșterul și Ia tristețea pe care i-o 
înțelegea, dar pe care trebuia s-o învingă. Apoi 
s-a gindit că trebuie să vină iarna și să treacă 
la reparații, la semea, fără să mai vadă cîmpul 
de pe înaltul scaunului de tractorist. O să aibă 
mai multă vreme să stea la sfat cu Meșterul, o 
s-o vadă mai des pe Dina și o să aștepte primă
vara. Și gindind așa, s-a trezit să-i vine chef de 
fluierat. Și-a început să fluiere.

ni
Era puțină la trup și nu i-a trecut niciodată 

prin minte că va mînui cindva uneltele unei 
meserii de care, asa cum văzuse de atitea ori la 
televizor, doar bărbații au parte. Dar soarta (nu
mai ea ?) i-a aținut calea. A terminat zece 
clase la Călărași tocmai cind se făceau înscrieri 
pehtru meseria de oțelar. Părinții o chemau din 
nou la țară. în Bărăganu. („Vino, mamă, găsești 
de lucru și aici !“). Ă zis că mai întirzie doi ani, 
pînă își termină liceul, pe urmă... „Și la ce 
liceu vrei să mergi ?“ — a întrebat-o taică-Bău 
pe la începutul verii, înainte de admiteri. „La 
ăl de pregătește oțelari pentru Călărași"-, i-a 
răspuns. Bătrînul văzuse șl el la televizor cum 
se coace metalul, și poate de aceea răspunsul 
fetei 1 s-a părut că miroase a batjocură de copil. 
„Al. mă ? Și tocmai meseria asta vrei s-o în
veți ?“, a mai iscodit-o, cu gindul că fie-sa l-a 
luat peste picior. Abia atunci a înțeles și ea cu 
adevărat ce spusese. Nu îl trecuse niciodată prin 
cap să intre la școala aia de meserii grele și, 
iată, acum, brusc, descoperise un drum nevisat. 
Ce o determinase să aleagă tocmai acest drum ? 
Chemarea insistentă a părinților ? Fronda 
vîrstei, pe care nu s-a abținut s-o manifeste ? 
Dorința — chiar dacă nu tocmai limpede — de 
a destrăma un complex și o prejudecată, ambele 
ca replică la un fel de a fi mai aspru, mai băr
bătesc, dacă se poate spune așa ? Și se poate 
spune, căci fabricarea metalului este o îndelet
nicire, aproape în exclusivitate, a bărbaților.

Borit Corog«o : „Descătusore*

spre toți țăranii cu numele Ion, neștiuti. dar 
care, asemenea lui, și-au trădat măcar o dată 
într-o viață de țăran, dragostea față de pămînt, 
într-o clipă in care ei nu cunoșteau cuvinte de 
răsfăț sau de dragoste, uimindu-se ca in fața 
primului născut, sărutindu-1.

Undeva, se mișcă cîțiva bulgări, poate-i vreun 
panaram, cățelul pămîntului, aciuat ca orbeții, 
in vreun cuib. Semănătoarea dă roată brazdelor 
în care semințele de floarea-soarelui se înfig, 
împinse parcă de un călcil nevăzut, în pămînt. 
Pămintul se poate face mai tare ca betonul, cind 
dă vintul de primăvară, se usucă lespezi și nu 
se mai desface să-1 taie discul, mă avertizează 
Smeu A. Stoian.

Se face noapte, parcă cineva ar face mai mică 
flacăra unei lămpi cu gaz. Scriu despre cele 
500 de familii ale salului aflat dincolo de cîmp. 
spre șosea, imi notez numele președintelui 
C.A.P., Vasile Nenciu, date despre vechimea sa
tului. Numai despre pămint nu notez nimic. Pă
mintul ii simt. Pămintul îl țin minte și atit. Se 
face noapte (vă mai notați ?), cineva aprinde o 
brichetă, dar o stinge vintul, și-atunci aproape 
imediat izbucnește fa-ul tractorului și la lumina 
lui mai adaug ceva hirtiei. Și-n timp ce brazdele 
și-au primit porția de semințe, oamenii de lingă 
mine se pregătesc de plecare, trăgînd de frîu și 
intorcind spre sat.

Farul mai rămine un timp să se legene deasu
pra bulgărilor de pămint scormonind parcă prin 
brazde. Cel de la volan va mai sta in urma 
noastră să mai adauge alte și alte semințe pă- 
mintului. Privirea lui o va lua poate înaintea 
farului pe cîmp, pipăind brazdă cu brazdă, atent 
ea nu cumva un ciot să-i oprească lanțurile 
semănătorii. Apoi va cobori controlind cutiile de 
la semințe, nelăsind în ele nici o boabă, și-și 
va lua cu sine pînă a doua zi in zori lanțu
rile — care, spune el — se potrivesc și la bi
cicletă și nu vrea să cadă pe mina vreunui 
străin.

Undeva, în sat, se coace piine — acea piine 
pe care cei de aici o urmăresc de cînd au pus 
bobul în pămînt — piine pe care cei din „Tudor 
Vladimirescu" refuză s-a aducă pe șaua bicicle
tei, de la Brăila.

Cu o astfel de piine, din care ieșeau parcă 
aburii unei brazde, aveam să plec mai intîi in 
Brăila, așteptînd ora plecării mele spre casă.

Aveau să guste din ea, recepționera unui ho
tel, un navetist, un copil căruia colțul de piine 
i s-ă părut mai bun decît orice prăjitură de oraș, 
un vecin de apartament care mi-a sunat la ușă 
după intoarcenea mea, cerindu-și scuze că la 
piine s-a închis, și-au mal gustat-o, bineînțeles, 
cei de acasă, O pîine din care au mîncat aproape 
10 oameni și care timp de patru zile, pînă la 
ultima felie a rămas la fel de proaspătă. Iar 
firimiturile acestei felii au fost lăsate pe-un per
vaz oarecare dintr-un bloc turn, lipsit de strea
șină și burlane, la discreția vrăbiilor de oraș. 
Păsări care poartă ca și noi poate, nostalgia unui 
copac crescut in mijlocul cimpului.

„Da. mă duc să învăț la liceul ăla de metalur
gie." Bătrînul a mingiiat-o cu privirea, apoi a 
simțit că îl cuprinde un irecuperabil sentiment 
de milă față de copil. „Vrei să te duci tu toc
mai acolo, unde e atîta de muncă ?“, i-a zis cu 
voce mică. „Da, tocmai acolo", a spus ea privin- 
du-și tatăl drept in ochi, incercată totuși de pre
simțirea unui refuz. Dar el n-a mai avut tărie 
să mai vină. în locul său s-au instaurat o 
mulțime de sfaturi simple, pline de bonomie și 
de griji pentru viitorii ani. „Ai să te duci, bine, 
ai să te duci, dar mai întii gindește-te că tre
buie să treci examenul". „Am să învăț și am 
să-l trec, fii fără grijă. Nu-s priponită la minte 
să nu-1 pot trece".

Admiterea a fost ușoară, dacă nu am aduna 
la valul de emoții micile ironii ale examinato
rilor. Era a treia fată din Bărăganu care voia 
să învețe meseria de oțelar, dar avea trupul și 
puterea unei fetițe. Asta trezea zîmbetele și glu
mele. Ea simțea însă că nimic nu putea să-i mai 
destrame drumul ales, acel drum izbucnit din 
neprevăzut, pe negindite, ca o dimineață înso
rită după un șir de zile înnorate. Cu sentimentul 
ăsta a plecat spre Oțelu Roșu, apoi a început 
să-l uite, dusă de valul ocupațiilor de fiecare 
clipă, acolo, în acel oraș marcat de mirosul coc
sului, de dogoarea șarjelor tot mai dese. învăța 
bine, prindea repede lucrurile noi, se înălțase 
chiar cu un cap peste îndemînarea șl pregătirea 
multora din tinerii veniți aici. La Hunedoara, la 
cuptoarele electrice, unde s-a dat examenul fi
nal in meserie, mașina ei de șarjare a mers cel 
mai bine, a obținut chiar și o șarjă record, cum 
zic cei din Hunedoara.

Drumul și-1 descoperise aproape în toate amă
nuntele lui. Era vorba mai întii de drumul șco
lii. Urma, cel incă necunoscut, al muncii în oțe- 
lăriile din Călărași. Ironiile pe seama făpturii 
ei s-au stins cu totul, iar bătrînii o mai che
mau din cind in cînd acasă, așa, ca s-o mai 
vadă. Ultimii doi ani i-au adăugat încă șase pe 
chip și in felul de a-și înțelege rosturile. Acum, 
pe Elvira Pop o puteți întîlni la Călărași. E 
unul dintre cei mai buni oțelari de aici, străină 
de complexul feminității, absentă la prejudecăți, 
pavîndu-și cu aceste sentimente drumul ales, — 
acum își dă seama — nicicum din întîmplare.

In biruința 
soarelui firească
Ardea văzduh multiplicat 
lumina lacrimei din piatră, 
Părea o pace împăcată 
prispa pămintului arat.

Lacrima cercuia in gind 
dumineca după război, 
Eroi necunoscuți cerind 
sleitul suflet inapoi.

Roșu ardea soarele firii, 
Fierbinte miez rotea o stea, 
Fluviul geniilor gindirii 
săbii de suflet ascuțea.

Trecea pămintul prin tăcere, 
Cu păsări, flori, văzduhul nins, 
A'iția morți și inviere 
nășteau Partidul neînvins.

Părea cuvint, părea pămint 
sâmința din alt veac țișnitâ, 
rotind mari visuri pe orbită, 
scrise să nu piară nicicind.

Spusu-mi-a cugetul
Tot candorii redăm lumea, 
înțelegerea profundă 
Blind intrezăritul umblet 
Floare de ar fi să fie.

Mult văzduh deschis răsare intru neuitarea
om, 

Luminat respiră miezul, 
Soare
De ne-ai fi tărie.

In durată și hotare regindim infiorare 
Piatra
Odihnind eroi.
Jertfele înțelepciune numai de n-ar fi să fie.

Vechi străvechi oftează ochiul, 
Aer nou despică gindul, 
Spiritul
Lujer cu fruct din nemaiauzit tărie.

Miinile mi se-mpreună,
Blnide par, o drumeție dulce ființele, 
Și tună mut in simbure 
Sublimul om dorit ce va sâ fie.

Visat de nemurire
E frumusețe universul,
Obraz lingă obraz, mină in mină
Ieșim din lacrimi veșnicind iar mersul 
Iubirii, primăvara ne ingină.

Invesmintind esența lumii din demult 
Copacii lunecă in floare, cuib deschis 
Tresar puterile materiei, ascult 
Pururea simburele mugurelul vis.

Dans alb de zmee fluturii răsar
Din frăgezimea ierburilor spre copii, 
Văzduh afund e lumea, armonii 
Rotind renașterea minunii nehotar.

Rotind 
renașterea minunii 
Ca niciodată sau tot ramură de mit 
E căutarea vis nesomn imensul cer, 
Mai plouă grabnic tresărit și rece 
Brume și soare euforic.
In ele mă invălui coborînd sâ dezvelesc 
Lumina beznei, ochiul pâmintesc.
Unicul felurit.
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Unicul felurit
Și numai boare blindâ imi e harul
Intre atitea bâtâlii
Rivnind favorile întregului, 
Nu sint decit lemuria timpului
Semeț umil dezvelind cerul zârii din izvor, 
Nu sint decit tristâ splendoare suflet gind 
Perpetuind purificarea pâcii pe pămint. 
Ating lumină,
Imbrâțișatele candori
Păcătoșenie le pierd de-atitea ori, 
Ce vină,
Ard miinile de soare bete,
Din vis frinte, pe vis desperechete, 
In primăvară lunecind ingindurare, 
Poate mai blind mai fără vină-naintînd, 
Aud in miezul necuprinsului 
Pulsind indestructibila luminâ.

Indestructibila
lumină
Lumea pare-mi-se uneori florie, 
Alteori umil din schitul de tăceri
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Privescu zarea nu e zare, via nu e vie,
Zăresc carii in tulpini, le rod incet de ieri.

De alaltă miercure, de alaltă lune, 
O, mișcarea lumii suitorul suflet 
Timpla neprihană oslenirea umblet 
Sint păscute uneori să nu se mai adune.

Mume pling la rădăcini neliniștele mumii. 
Zăresc șerpi cu clopoței legind semn uitării, 
In văzduhul piersică in uimirea zării 
Numai oameni caută intrebarea lumii.

înțelegi ?
•

Dacă o lume mult mai dură 
Tandrețea ar numi-o fluturi, 
Gestul uman o vechitură 
Stigmatizindu-le rebuturi.

Dacă emoția, — piatră rece - 
N-ar mai șopti minuni subțiri, 
N-ar mai îmbrățișa gindiri 
Zguduind fulgerul cind trece.

Dacă-n iței gătită firea 
Simțul măsurii și l-ar pierde. 
Dacă un fir de iarbă verde 
N-ar mai cutremura uimirea...

Eu pot fi mută de cuvint. 
Dar gingășia din copii ? 
Nu se inchide floarea zi 
Surisu-ntregului pămint.

Nu se închide 
floarea zi
Stări schimbătoare pipăi eu gindul, 
In toate frunzele sufletul grai, 
Ating cu buzele puterea pietrei, 
Aburâ stranie mă-mpinge sâ tai 
Drumuri cu drumuri
Cercul de ape,
Roata luminii mă fringe aproape, 
Aud in mine jucind libație 
Ce revărsare, ce concentrație.

Roata luminii
Erou al blinzilor sint bucurie, 
Risipă de om la ceasul invers, 
Puterea mea cere nopții sâ-nvie, 
Noaptea imi cere puteri sâ-nțeleg, 
Mult să cred văzului,

Sfințenie auzului,
Iubind frumusețea sâ pot sâ o neg, 
Trâgind cer de afară, lume 
Cu colți de jivine,
Sâ il sui imblinzindu-l in cerul din mine.

Trăgînd cer 
de-afară, lume
Neasemuită ar fi fața ta 
Dacâ-n ochi ți-ar licări și zările din mine, 
Dacă in auzul meu ți-aș intilni auzul 
Dăruire imblinzirii, a mai bine.

Miniatâ sint, mi-ai supus conștiința, 
Mă ridic, nu mai găsesc îngăduința, 
Mă desprind de zimbet, mă desprind de 

rană, 
Lume glorificind forța, tristâ ești și vană.

Câutindu-și pulsul spiritul pălit
Zboară alb in vidul de-nțelegere golit, 
Modelez pe gind pămintul tot iubire, 
însetată sint de adeverire.

Modelez pe gind 
pămîntul tot iubire
Stranie victorie buzele-mi 'ingaimâ, 
Imi cuprind conștiința de stâpin, viața 
Cu heraldice lumini, alb mi-e ninsă fața, 
Și eu pun sigil tăgadă morții și pe spaimă.

Uneori contemplu clipa despicării-n două, 
Soare răsărind aud, îndepărtarea mării, 
Valuri susur, presimțirea fruct seminței nouă, 
Unitatea risipirei imn reașezării.

Miinile vibrind sub umeri cu poveri In spate 
Deschid mantie cu suflet desvelind gindiri, 
Tandru adevăr, lucruri legănate, 
Cită înțelegere cer marile iubiri.

Cită înțelegere 
cer marile iubiri
Nouă ceruri zboară fluturi tulburind tăceri 
In substanțe străvezii multicolor să sune. 
Dulci esențe de polen, văzduh vidat de ieri, 
Trâgind fir la nouă faguri cu înțelepciune.

Fluturi geana mărilor, zbor țișnind din grind, o 
Luminâ auroră despicind cu fine 
Aripi tremurind pămintul aburei, zmerind-o. 
Lumea schimbă veșnic lumea ce vâ ia cu 

sine.

Tremurind pămîntul 
aburei, zmerind-o 
Desve'esc din mar pirgâ cu fructe, 
îndulcire frunzișului timpuriu și tirziu, 
Desvelesc și potecile dure abrupte. 
Unde sint imi e cintec, unde plec tot nu știu.

Profitorii și oamenii se ucid mai departe, 
O, baladele timpului ce febrilă vibrare, 
Cu sufletul caut zmulgeri din mi rte 
Lumii mușcată de ingrijorare.

Lumii mușcată 
de îngrijorare 
Fluviul singelui, abura ce nu se invațâ, 
Drama iubirii ce nu se învață, 
Spiritul suflet dens 
Ce nu se invațâ.

Trec de izvor in nepierderea dorului,
Trec inginindu-mi cintecul infim, 
Poate văzduhul poeziei lumii 
Va lecui spaima mileniilor sublim.

Poate văzduhul poeziei
Ar vindeca această lume
Dacă am pierde impulsul morții in urit, 
De l-am uita in noaptea lui de inceput. 
Sau dacă-n geana vie-a unui pintec 
Eternii simburi ai distrugerii 
Hulpavă forță sint...

Timplâ de om putere spirit om doinit, 
In miezul omenirii voi rămine 
Lumină singerind a cintec.

în miezul omenirii
A pătruns in tismane respirația om, 
Păduri luminind leagă zarea de zare, 
Cită frunză tot frunză, cu nuanță doar alta. 
Par abura lumii limpezind ochiul om, 
Par cimpie Islaz - Călător, sau par alta.

Poate muzica soarelui, victorie prelinsă 
Fluierind miez auriu de pădure, 
Mingiiere a viilor, - stincâ incinsă 
Cu morți pietre sfinte, - pădure 
Lăstârind sevă de izvor neinvinsă.

Ce speranță iubire minunile oameni 
Armonii precum sorii rotiți de planete, 
lartă-mă mumă, dar a fost să mă samenlf 
La deschiderea cerului ziuă in oameni, 
Am uitat ceața văilor desperechete.

Ca pe susur mi-e somnul, ca-nfloritul de vie 
Sau fragilul brindușelor in văzduhul lunatec, 
Aud soare izvoarele-n mări, și cit mugur 
Crește fructul veșmint tot de simbur rolatec, 
Armindeni, veșnicie de mugur.

Veșnicie de mugur
Griu tinâr griu nou,
Niciun fir precum altul,
Felurime nuanțele,
Mănos ternul ploii lungi monotone,
Iși caută obraz cristalin lăstârind 
Floare fruct repetind infinitul.

Din adine spre înaltul dans văzduh al Ideii 
Magma aburei lumii suflă trupul 
Luminii vertebrind bucuriile formei.

Clipă dulce destinsă,
Cer divers, vint pierzanie, 
Frumusețe de om vrednic veșnic.

Concentrație unire
De auz văz unire

Cere roșia cireașă
La scara de vis ridicată,
Românie, facerea lumii
Din lumină de om.

Din lumină de om
Cit văz multiplicat imi pipăie văzul
Prin ferestrele mirosind a perdele noi șl a 

flori, 
Prin brazda mișcată de mașini mișcătoare, 
Suflet
Ritm cosmic,
Sămință vibrind tainic viața
Gilgiind a mișcare,
Aud cerul trecind prin nucleul pămintului, 
Respir dorul zărit dovedind aer pur, 
Ochi nevăzuți imi ating ochii, 
Răsare fața fețelor
Zarea speranței, hrănind bucuria, 
Luminează cimpia ondulind depărtarea.

Luminează cîmpia 
ondulind depărtarea 
Sforăie infruntindu-se 
Zimbrii altor două milenii, 
Glasul omeniei mai drept inviată 
Ca amfora emană idei-mirodenii 
Binevestindu-te, lume-nserată.

Glasul auzului, dor neinfrint.
Ridică înțelegerea columnâ-armonie, 
Semănind in inima acestui tragic pămint 
Cerul păcii de aur, 
Trandafir Românie.

Glas lăuntric precum mersul și firea 
Poporul meu,
Insorirea măsurii demnității de om, 
Luminind frumusețe priveliștea nouâ 
Și indrăgirea culturii.
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Marile teme ale literaturii,
marile idealuri ale epocii noastre

Asumarea
Sensul teatrului istoric realității

Ce sens acordă dramaturgul român 
contemporan faptului de a scrie tea
tru istoric ? Răspunsurile, căci sint 
mai multe, diferă intre ele în funcție 

de nivelul la care a ajuns dramaturgul respec
tiv in conceperea raportului dintre Teatru și 
Istorie. Plecind de la simpla evocare pină la 
opera dramatică durabilă, propunind o viziune 
asupra unui timp istoric și a unei personalități 
istorice in plină afirmare, teatrul românesc de 
azi este din ce in ce mai captat de posibilitatea 
creației decît de proliferarea unor modalități 
reproductive după evenimentul istoric abordat. 
Dramaturgi ca Mihnea Gheorghiu, Al. Sever, 
Marin Sorescu, Mihai Georgescu sau Paul An- 
Rhel iși înscriu operele de teatru istoric Ia con
vergența, fn planul dramaticului, a celor trei 
nivele ale istoriei, istoria evenimențială, istoria 
conjuncturală și istoria structurală. Concordanța 
analizată de Lukăcs, in Romanul istoric, intre 
conflictul social-istoric și caracterul în acțiune, 
nu poate fi realizată de dramaturgul contempo
ran decit printr-o adecvată cuprindere a celor 
trei nivele ale istoriei amintite mai sus.

Cele „5 lumi ca spectacol" pe care le pre
zintă •) Mihnea Gheorghiu au prilejuit între
barea de Ia început. Sint cuprinse în acest vo
lum două scenarii de film (Burebista, Cantemir) 
și trei piese de teatru, (Capul, Zodia Taurului, 
Patetica ’ll), Întrepătrunderile celor două arte 
— teatru și film — fiind, in cazul lui Mihnea 
Gheorghiu, deosebit de semnificative. Cu o bo
gată experiență in film dar și în teatru, auto
rul nu caută insolitul documentar cum proce
dează, de exemplu, dramaturgul german Dieter 
Forte în „Martin Luther & Thomas Miinzer". El 
este. în primul rînd, preocupat de a accede la 
acel nivel de cultură, complexă și acoperind 
teritorii largi, care să-i permită elaborarea so
lidă.' teoretico-fllosofică, a dramatismului unor 
epoci istorice de marcă ale neamului : Bure
bista, Mihai, Cantemir, Tudor, Independența.

In cadrul acestui proces de elaborare, spunea 
clndva dramaturgul, importantă este „numai 
credința in adevăr, așa cum el trebuie negreșit 
să se fi arătat contemporanilor, evenimentelor 
sau eroului evocat, desigur în termenii limitelor 
filozofice și politice ale timpului, dar nu fără 
trimiterea absolut necesară la timpul prezent" 
(Scrisori din imediata apropiere, Albatros, 1971, 
p. 265). Această trimitere la prezent este reali
zată dramaturgie, în Capul, de exemplu, prin- 
tr-un procedeu cunoscut : „teatrul in teatru" ; 
actorii, interpretînd rolurile de epocă, discută, 
jucind cărți, elemente de problematică istorică. 
Existența, sincronă in piesă, a subiectului isto
ric respectiv dar și a comentariului, permite 
activarea situațiilor dramatice care, nemaifiind 
supuse strict „scenariului" consacrat de istorie, 
dezvoltă elemente proprii gindlrii dramaturgului 
despre evoluția lui Mihai, despre destinul său 
eroic. „Capul", care domină scena, este miza 
jocului Istoriei, simbolul unei angajări totale 
in mersul unui popor spre Înfăptuirea Istoriei 
sale. Dramaturgul reunește, în cadrul acestui 
sincronism scenic, figuri ilustre ale Europei in 
epoca Iui Mihai : Shakespeare (prin Hamlet și 
Falstaff), Don Quijote dar convoacă și viitori
mea : Bălcescu, înrudit în spirit cu Mihal. Aces- 

. te., să, Je .spunem. .Inadvertențe subliniază rapa
citatea flfe .Sinteză istorică n dramaturgului, de 
integrare In largi șf’continui cîmpuri de sem- 

•nlfiaația, tr unotf-«dementa dietanțate temporal.
- Recunoaștem sarici ,-cartsecintel® faste ale- itnui 

studiu rodnic asupra teatrului elizabetan, asu
pra lui Shakespeare în special, așa cum Scene 
din viața lui Shakespeare (1958) a lăsat să se 
vadă. Mihnea Gheorghiu, prin această lucrare 
de shakespearologie definea tipul complet al is
toricului, criticului și teoreticianului care va 
transpare, mai tirziu. în dramaturgia sa.

Importantă mi se pare a fi capacitatea sa de 
a vedea istoria luînd forme și chipuri tot mai 
consistente, mai precise, mișeîndu-se pe direcții 
semnificative generind posibilități noi de inter
pretare. De aceea, coexistența, în volumul de 
față, a scenariilor de film și a pieselor de tea
tru nu este intimplătoare. Burebista și Cantemir 
sint încercări, eseuri cinematografice care aco
peră mari goluri documentare propunind o ima
gine coerentă asupra unor ansambluri umane 
aflate in caracteristice momente de afirmare.

Tn fața pericolului roman, a tendinței expan
sioniste manifestată de luliu Cezar, regatul 
geto-dac al lui Burebista acare ca singurul ob
stacol puternic, simbol al unei rezistențe ce

Destine contemporane
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evoluția rapidă si ades sinuoasă a so
cietății contemporane a constituit me
reu un subiect atrăgător si revelator 
pentru definirea construcției unei noi 

conștiințe și a unor noi valori de existentă. Su
biectul este, evident, delicat si dificil, căci repe
rele si posibilitățile detașării necesare perspecti
vei care să ofere sansa de a urmări coagularea 
unui fenomen istoric sînt puține. Descoperirea 
sensului care poate transforma o biografie 
într-un destin semnificativ devine o încercare 
temerară si riscantă. în romanul său de debut 
Vina, poetul Iustin Moraru isi asumă sarcina de 
a discerne, din amalgamul fantelor unor exis
tente contemporane comune, acele momente care 
prin corelare să ne ofere perspectiva circuitului 
cauzal reprezentativ pentru o foarte mare parte 
a tineretului nostru alcătuindu-si în contextul 
istoric dat un alt chip de a simți si visa, o mo
rală specifică de muncă si viată. TinăruL trăin- 
du-și responsabilitățile si presupusele calități 
prin intermediul unui părinte autoritar, vrea să-si 
confrunte gîndurile cu realitatea si Isi părăsește 
aproape brutal familia si Iubita pentru a-si afla 
adevărata măsură a posibilităților pe un șantier. 
Dar nici schimbarea ritmului de viată si nici alte 
condiții de trai nu produc mai multe transfor
mări în ființa individului decît noile relații uma
ne pe care le stabilește. Procesul de .conștiință 
înregistrat de romanul lut Iustin Moraru nu în
seamnă. insă. în primul rînd o analiză introspec
tivă ci o reparcurgere a fantelor în acumulările 
lor. produclnd salturile calitative, nu de puține 
ori neașteptate si negative. Eroul romanului. 
Traian Laru. nu-si nune întrebări esențiale le
gate de factorii care-i tulbură convingerile si spe
ranțele. dar constatările sale. Înregistrate în în
suși ritmul curent al evenimentelor, sint acelea 
care II istovesc sau catalizează comportamentul 
și principiile morale. Ruptura cu familia si cău
tarea unui drum independent nu sint un gest 
de frondă luvenilă ci un proces Istoric. Conse
cințele acesteia devin însă tulburătoare, căci tî- 
nărul nu-si regăsește, fn confruntările atmosferei 
de șantier, „marea familie" sau noi si exaltante 
finalități ale eforturilor sale de a-si afla un rost. 
Traian Laru este un om simplu si normal în 
reacții si concepții. Sentimentul vizionar sau de 
excepție nu 1 se impune nici măcar fn momen
tele de reverie. El Isi trăiește, aparent egal, insa
tisfacțiile și mulțumirile de la o zi la alta. îmbo
gățirea sa sufletească se produce nu atît prin 
reflecție cit prin asimilarea fantelor. Moartea pă
rinților In singurătate. Îndepărtarea de fratele si 
sora sa. pronrla-1 căsătorie nar a fi devenit un 
fel de necesități istorice, excluse oricărei posibi
lități de schimbare doar prin decizia individuală 
a eroului. Numai accidentului In care era să-sl 
n'ardă viata si mortii prietenului său Sebastian. 
Traian Laru le caută răbdător cauza. Culpabili
tatea ne care si-o a«umă în cazul înecului lui 
Sebactîsn. sl care declanșează Întreaga confesiune 
alcătuind romanul, se nrelungetrte insă asupra 
tuturor rvonimeuteior. Cire îsi poate permite să 
întrerină ilnrii «au să nu oforo Individului decît 
un numSr oreris de nosihi1ită*i  de erist^ntă si 
afirmare ? Aceasta ar nutea fl una din întrebă
rile nespuse, dar plutind emoționantă si agra- 

avea să se perpetueze sute de ani. înfruntarea 
intre cele două lumi, flecare tulburată de trans
formări interne (la romani — acapararea pu
terii, la geto-dacl — realizarea unei unități de 
concepție și de forță armată) este văzută de 
dramaturg in linia monumentalului dar și a 
poeticului, revelind un sens istoric al demni
tății și o conștiință a unității de neam a celor 
aparținind acestor păminturi.

Scenariul Cantemir (Cantemir. Mușchetarul 
român) este expresia acelei calități dramatur- 
gice pe care am semnalat-o și in Capul : acor
darea figurii istorice naționale la pulsul euro
pean al istoriei. Apar aici figuri ilustre ale 
vremii, intr-un colocviu ideal (Erasm, Leibniz), 
definind tipul renascentist al prințului-om de 
cultură și om al armelor. Scenariul lui Mihnea 
Gheorghiu selectează acele momente de largă 
deschidere a istoriei noastre spre universalitate, 
complexitatea caracterologică a eroului fiind 
susținută, la nivel dramaturgie, de o mulțime 
de secvențe in care fapte cunoscute din cultură 
și istorie se împletesc armonios cu momente de 
lirism autentic. Tenace, dramaturgul nu fixează 
odată și pentru totdeauna figura istorică a erou
lui căci scenariul de față reprezintă o formă 
mai pregnantă artisticește a căutărilor mai vechi 
din proză (Două ambasade, 1958, reluată sub 
titlul A venit un om din răsărit).

Ca traseu artistic, piesa Zodia taurului se 
află în aceeași situație, ea fiind concepută ini
țial atit in forma unei drame ample, Tudor din 
Vladimirl (1957) cit și în aceea cinematografică, 
Tudor (1964). Figura lui Tudor Vladimirescu, 
anunțînd istoria modernă a românilor, este 
acum, în Zodia Taurului (1971), concepută ca 
„reportaj dramatic", formă dramaturgică semni- 
ficind modernitatea scriiturii in raport cu mo
dernitatea unei Europe în care viteza transmi
terii informației a determinat printre altele, un 
ritm superior de viață. De aceea, cu intuiție 
remarcabilă, Mihnea Gheorghiu, după cum în
suși afirmă, elaborează acea „tehnică de simul
taneitate pentru prezentarea momentelor a că
ror relație, de la cauză la efect, poate furniza 
lămuriri mediate spectatorului, fără să-i opreas
că fluxul curiozității" (Scrisori..., p. 270). Com
partimentarea spațiului scenic, cronologia frag
mentată, contribuția documentului — sint citeva 
elemente de tehnică prin care Mihnea Gheor
ghiu susține propria meditație asupra istoriei. 
Mișcarea lui Tudor împotriva unei stări istorice 
anormale (domniile fanariote, presiunea tur
cească) sint preludiul acelui act memorabil ce 
se va încheia peste mai bine de jumătate de 
secol — cucerirea Independenței, pe care Mih
nea Gheorghiu o va reflecta dramaturgie în 
Patetica ’77, piesă ce va încorona un efort unic 
în teatrul nostru de a revitaliza istorismul în 
dramă, de a realiza un teatru istoric de factură 
modernă.

Ultima „lume ca spectacol". Patetica ’77 este, 
ca și celelalte : o sinteză de ficțiune a Eveni
mentului in care documentul devine element cu 
funcție dramaturgică. Personajele piesei devin 
mai semnificative în raport cu puterea lor de 
conștientizare a sensului Evenimentului, a re
voluției istorice declanșate de Tudor. Odată în
țeles acest .sens, el devine un stimul al modului 
de„ a acționa al fiecăruia.
..fjqriștțuită după romanul lui Duiliu Zamfi- 

rescu în răzbnl, piesa lui Mihnea GheorghiU, 
păstrtnri citeva elemente ale narațiunii (perso- 
răjea'tituațH). esto expresia, depășind romanes
cul liric, a unei înțelegeri sintetice a tuturor 
factorilor care au configurat epopeea Indepen
denței. Prima parte a piesei, elaborare agitată 
a conceptului de Independență, isi află un dia
lectic corespondent dramatic in partea a doua, 
unde istoria se scrie cu singe : Plevna. Grivita. 
Faptelor de pe cimpul de luptă ale personajelor 
anărind >n prima parte. eroismului cunoscut 
(Valter Mărăclneanu, Maiorul Șonțu) sau ano
nim, tuturor acestor elemente le este conferit, 
prin substanțiale indicații de regie, farmecul 
aparte al unui timp eroic.

La sfîrșitul acestor notații despre cele „5 lumi 
ca spectacol" se impune aprecierea că Istoria, 
prin d-amaturgia lui Mihnea Gheorghiu, a ajuns, 
în teatrul nostru contemporan, la o reflectare 
estetică de valoare autentică.

Marian Popescu
•) Mihnea Gheorghiu • lumi ea spectaool". 

Editura „Eminescu". 1981.
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vînd semnificația întimplărilor. Refuzîndu-si co
mentarii pe marginea celor expuse, ocolind con
figurarea unor eroi complecși care în context ar 
fi dat o altă pondere insesi momentelor care ne 
desprind din propriile intentli. recălăuzindu-ne 
voința sau planurile de viitor. Iustin Moraru im
pune o realitate, ale cărei dimensiuni crude sau 
sacrificante nu sint mal nutin adevărate si uma
ne în desfășurarea cotidianului. Nu vom intilni 
personaje memorabile, insă vom fi copleșiți de 
puterea «le a înfățișa întlmplarea curentă la rang 
de eveniment decisiv si pe care, eroul, prin rela
tarea sa. începe astfel să o iudece. Concluzia re
zidă tocmai in decizia trecerii la acest act de 
maturizare si profundă înțelegere a rațiunilor 
pentru care existăm lntr-un fel si nu in altul. 
Această judecare severă se strecoară mai întîi 
pasager si fragmentar, pentru a se extinde asu
pra întregii istorii pe care o suferim si oe care 
trebuie, prin explicarea sensurilor și sistemului 
ei cauzal, s-o luăm în stăpinire. Graba, cu care 
trece prin citeva etape de mare tensiune ale 
acestui proces de înțelegere a necesităților, nu 
alterează totuși descoperirea nresiunil teribile -re 
o naște libertatea, disputa dintre dorința specific 
umană de a-si exercita responsabilitățile fată de 
lume si sine si posibilitățile oferite acestei atitu
dini de istorie în general si de sistemul social 
în particular. Iată reprezentate premisele ne care 
mizează conștient si ambițios Iustin Moraru 
scriind o «arte in mare măsură polemică, nrovo- 
cind in cititor întrebările uitate în fluxul dato
riilor fiecărei zile.

Andrei Roman

Mihai Rusu : „Șantier*

Ipostaze ale eseului
eseul românesc „de idei", deosebit 

de eseul filosofic, de eseul ca formă a 
criticii literare sau de artă, este prac
ticat, in ultimii ani, in modalități pe 

cît de diverse, sub unele aspecte opuse chiar, 
pe atît de solidare ca substanță, orientare și op
țiune. Eseiștii contemporani sint puțini la nu
măr dar sint personalități, implicate în viața 
culturală și al căror scris are rezonanță in con
știința cititorilor. Ceea ce și face ca volumele 
lor să se epuizeze foarte repede și să incite co
mentarii, deși eseul nu este genul pentru care 
gustul publicului larg să manifeste predilecție 
ca pentru roman de exemplu.

Se poate observa o grupare a eseiștilor după 
temperamentul artistic și după natura viziunii, 
distingindu-se două „familii" de spirite. Pe de 
o parte se intilnesc naturile contemplative. Ia 
care interogația are accente lirice, iar medita
ția recurge la embleme, ca la Octavian Paler si 
Mircea Malița, pe de altă parte se apropie ca 
structură combatantă Marin Preda. Dumitru 
Popescu, Ion Lăncrănjan, la care gîndirea mo
rală pune in discuție o problematică a cotidia
nului și a cazului concret.

Punctul de convergență al acestor spirite atit 
de diverse, chiar atunci cind pot fi alăturate 
comparativ, este esența lor etică, aceea ore oon- 
feră interogației dramatism și meditației den
sitate. Octavian Paler este un dilematic pentru 
structura căruia dialogul este formula ideală a 
expresiei conflictului interior.

Mircea Malița este un contemplativ pentru 
care, ca și pentru Octavian Paler, sensurile 
fundamentale ale moralei se desprind din me
ditația asupra unor spații și simboluri cultu
rale. Pentru Mircea Malița monologul repre
zintă forma cea mal adecvată, acordată cu du
rata intimă.

Marin Preda reprezintă spiritul civic profund 
responsabil. Scriitorul iși susține gindirea mo
rală pe certitudinile din care iși trăgea „seni
nătatea", iar observația faptului concret, co
mentat și definit succint, se prelungește din 
roman in eseu.

Dumitru Popescu este un combatant de o lu
ciditate tot atît de acută ca a lui Marin 
Preda, dar nu senin, ci bintuit de viziuni. Pa
tetic, fulminant, profetic, el adoptă ca mod de 
„a spune", discursul percutant. De aceeași gru
pare se apropie Ion Lăncrănjan. mai puțin inte
rogativ, stilul său fiind „luarea de atitudine" 
dură și anticalofilă.

De altfel, primul „grup" de eseiști prețuiește 
fluiditatea și eleganța stilului, forma lirică și 
formularea memorabilă, literaturizind în sensul 
cel mai bun al cuvintului. „Acești arbori toro
piți de căldură, aceste păsări care zboară pe 
cerul limpede de septembrie, toate sint in
tr-adevăr trecătoare. Ca și noi. Ca și treptele 
piramidei. Treptele vieții. Treptele morții. Oare 
nu există nimic care să dureze? Nu există nimic 
care va exista si după noi sub acest cer albastru? 
Ruinele? Se vor mâcina cu vremea, calcinate de 
soare și într-o zi, poate, nu vor mai exista nici 
ele. Dar omul care taie bălăriile a și dat un 
răspuns. Vor exista totdeauna oameni care vor 
descoperi aici că se poate face filosotie tăind 
cu o machete lianele care amenință piramidele. 
Sau nu vor exista și atunci jungla se va întinde 
peste tot." (Octavian Paler, Caminante).

Grupul al doilea, dimpotrivă, cultivă un stil 
anticalofil, punind accentul in primul rînd pe 
mesajul direct, afirmat polemic, cu conștiința 
cuvintului rostit in agora, dar nu fără ilumi
nări lirice. „(..) nimic nu se împlinește si nu 
se poate împlini in lume fără o anumită și ine
vitabilă reciprocitate, fără o decantare perma
nentă de însușiri și de primeniri. Aș spune, 
tocmai de aceea, că iarna noastră românească, 
a fost și este mai altfel si că ne-a implintat in 
suflet, tuturor și pentru totdeauna, o anumită 
aspirație spre puritate, spre limpezime, care nu 
are hotare, desigur, e a omului de pretutindeni, 
cunoscînd totuși aicea Ia noi altfel de decantări, 
mai adinei și mai înalte, pentru că lacrimile de 
lumină ale zăpezilor nu sint aceleași peste tot, 
așa cum nu sînt aceleași peisajele pe care le 
scot ele în relief, gîndurile și simțămintele pe 
care le trezesc, dorurile pe care le nasc..." (Ion 
Lăncrănjan. Iarna românească).

Se disting astfel ipostazele polemicii, expli
cite, directe, concrete, la Dumitru Popescu, 
Marin Preda și Ion Lăncrănjan, implicit, topite 
în substanța unei meditații care opune concepte 
majore, transpuse abstract la Octavian Paler si 
Mircea Malița.

Dacă la cel din urmă meditația morală este 
generalizată șl operează cu simboluri, la cei 
dinții ea se referă la faptul cotidian, la acte 
citate din imediat, la realul cel mal apropiat. 
Esența este insă aceeași, aceleași opțiunile, 
similare sensurile. La Octavian Paler și Mircea 
Malița substanța gindirii vine din istoria și 
arta îndepărtată, la ceilalți din istoria contem
porană. Convergența sensurilor demonstrează 
raportul dintre general și particular, precum 
și permanența ideilor.

Așa cum există ipostaze diverse ale spiritului 
polemic, tot astfel se manifestă anume forme 
ale interogației. La Dumitru Popescu aceasta 
intervine aproape ritmic, cu un caracter meto
dic, urmată, după legile unei retorici de tip 
clasic, de răspunsul sentențios, de rezolvarea 
ideatică fermă, uneori de verdict. Răspunsul 
este afirmat cu impetuozitatea unui tempera

ment hrănit de o energie tradusă în cuvintul 
concentrat, rostit fără reticențe. „...Aceasta este 
stagnarea. Boala cea mai gravă a istoriei. Reac
tivitatea socială la impulsuri scade tot mai 
mult, fiind înlocuită de acțiunea mecanică a 
pirghiilor prestabilite, de pulsația oarbă a meca
nismului .ce strivește tot ce iese din ritm, toate 
energiile suplimentare, fantezie, necesități, 
aspirații. Fermenții vii încep să putrezească, 
cercul unei pseudofatalități de fier se stringe 
tot mai mult in jurul oamenilor, parr.lizîndu-i, 
descurajindu-i, mortificindu-i. Atunci un ano
nim sparge acest cerc in fața lui, fără nici o 
ezitare, dintr-o singură lovitură, uimit și revol
tat de resemnarea celorlalți. Prin spărtura aceea 
viața începe să curgă din nou tumultuos, mătu- 
rind în virtejul ei inerțiile, obtuzitatea, meschi
năria". (Dumitru Poipescu, între îngeri si de
moni).

Ca șl la Dumitru Popescu, în articolele — de 
fapt luări de atitudine și nu eseuri, dar înca- 
drabile spiritului despre care vorbeam — lui 
Ion Lăncrănjan soluționarea este imediată, au
torii afirmindu-și acievărurile într-un registru 
al sonorității — de unde și frecvența exclama
ției ca echivalent necesar al rostirii de la tri
bună.

Interogația eseiștilor calofill șl interiorizați se 
naște din contemplație, ea reprezintă căutarea 
sensului dincolo de forme, dar opunind critic 
îndreptățirile și rațiunile ambilor termeni ai 
opoziției morale. De unde 6e nasc „dialogul 
imaginar" și monologul liric. Cultura și poezia 
fuzionează, scrisul are solemnitate. O solemni
tate de altă natură are insă și stilul lui Dumitru 
Popescu (Stăpinii și sclavii ideii). Cultura nu 
devitalizează gîndirea morală, ci ii furnizează 
substanță, oferindu-i spre descifrare mitul și 
istoria : „Zidul este reprezentarea încăpăținării 
omului de a dura. Ruina zidului arată cit de 
fragilă este aventura sa. In putere sau in ruină, 
zidul mineral și zgrunțuros poartă in el linia 
paradoxală a iederii, devenită, in ciuda alcă
tuirii sale firave, simbol de permanență vege
tală, semn de persistență a dorinței și memento 
al ciclului etern. Dyonisos i-a adus înțelesul de 
pe meleagurile noastre la greci șl de acolo ii 
regăsim frunza in formă de inimă pe coloanele 
romane. înțeleptului cirmuitor al statului ideal 
din Noua Atlantidă. Bacon, ii pune in mină un 
toiag înfășurat în frunze și vrejuri de iederă. 
Simpatia mea nu merge spre zidurile imense, 
arogante, in care zac Îngropate sute de mii de 
vieți, străbătind munți și văi și înconjurînd 
regiuni vaste ca cele de la Jaipur. Ele poartă 
iluzia unei delimitări definitive (...). Simt însă 
o adîncă vibrație Ia dimensiunea umană a zidi
rilor românești. Sint toate investite cu un man
dat sacru. Au vrut să ocrotească pilpilrea unei 
flăcări". (Mircea Malița. Zidul și iedera). între 
forța cuvintului direct și magia scrisului pre
țios, eseul contemporan exprimă însă aceleași 
preocupări ideatice, aceleași neliniști, aceleași 
întrebări și soluții, diferit formulate.

O constantă a sa este spiritul dilematic, pre
zent la toți eseiștii citați, pentru că dincolo de 
seninătatea — mai mult deziderat decit Împli
nire — a lui Marin Preda, persistă tensiunea 
dilematlcă. „Istoria se impune ca o idee, ca o 
necesitate. Asta nu e un lucru atit de abisal și 
cu asta nu ne putem mulțumi. Este foarte les
nicios pentru omul de litere să se adăpostească 
in spatele necesității istorice și să se eschiveze, 
în felul acesta, de a se întreba nu cită necesi
tate conține istoria, ci care e soarta fiecărui om 
in parte, știind că omul nu are decît o singură 
viață de trăit în timp ce istoria este înceată și 
nepăsătoare". (Marin Preda, Iată țăranul). Per
manent este dramatismul pe care îl implică 
dilema, dramatism extrem la Dumitru Popescu 
și Octavian Paler — tradus firește în forme 
diferite — și cenzurat, la Marin Preda și Mlrcea 
Malița.

Orice morală comportă elemente antagonice. 
La Mircea Malița și la Octavian Paler antago
nismul este cuprins în embleme și simboluri, 
la Dumitru Popescu în concepte. în termeni 
absoluți (între îngeri și demoni), la Marin 
Preda el fiind implicat de subtext.

In diversitatea lor eseurile din Ieșirea din 
labirint, Nevoia de adevăr. Imposibila întoar
cere, Viața ca o pradă, Zidul și iedera, Apărarea 
lui Galileu, Dialoguri imaginare sau Caminante 
au comun refuzul absurdului — zugrăvit cosma- 
resc, definit simbolic, observat «ni detașare, re
fuzul mistificării șl al automistificărli, analiza 
erorii, a violenței, a compromisului, a vanității. 
Ceea ce implică un nu mai puțin comun elogiu 
al umanului echilibrat șl constructiv, proiectat 
în dimensiuni etice acordate cu existența indi
vidului în contextul cotidian pe de o parte, In 
zarea istoriei pe de altă parte. Din contemplație, 
observație, din demersul meditativ și din inte
rogație, din confruntarea istoriei cu arta, a rea
lului cu ficțiunea, a creației cu distrugerea, se 
naște modelul unor reprezentări etice care se 
intilnesc prin ceea ce refuză și prin obiectul 
aspirațiilor.

Acuzele lui Dumitru Popescu se alătură astfel 
contemplativității lui Mlrcea Malița, scepticis
mul Iul Marin Preda se întîlnește cu emotivita
tea lui Octavian Paler. Aceeași problematică se 
regăsește ca nucleu al acestor ipostaze ale eseu
lui contemporan în care ideile șl atitudinile se 
interferează, se opun și se conciliază ilustrind 
resursele ethosulul creator.

Sultana Craia

Iiteratura ultimilor ani cunoaște modi
ficări spectaculoase. Fără îndoială că 
obsesia posterității, chiar și a uneia 
mai apropiate, are dramul ei de ome
nesc, mult prea numeroasa judecăți 

pripite și conjuncturale de valoare și-au pierdut 
farmecul uneori între două apariții ale unei re
viste săptăminale, in vreme ce literatura și-a 
văzuț de drumul el, alcătuind, in timp, ceea ce 
s-ar putea numi o mărturie sensibilă nu numai 
a propriei condiții regăsite, ci și a realității, a 
evoluției, a transformărilor lumii in care trăim. 

N-a fost simplu, evident, și nu cred că va fi 
simplu nici de acum înainte, dar procedeul este 
Ireversibil, Iar consecințele atit pentru literatură 
cit și pentru impactul acesteia in rindul citito
rilor dintre cele mai fericite. Fiindcă în procesul 
mai cuprinzător, de durată și de o infinită com
plexitate al desăvirșirii realității, socializarea 
prin cultură — adică participarea, consumul și 
crearea de cultură, adică democrația culturii — 
se face resimțită atit la nivel individual cît și la 
nivelul întregii societăți ; accesul liber și egal la 
cultură și la adevărurile artei și literaturii se 
constituie astfel ca o șansă unică și Irepetabilă 
a descoperirii și, în perspectivă, a împlinirii per
sonalității umane. Atitudinea scriitorului față de 
realitate și, consecință directă, opera sa, rod al 
talentului și al muncii, capătă de aceea adincimi 
noi, înțelesuri și determinări, altădată ignorate 
sau estompate sub povara nedreaptă a unor 
principii rigide sau a prejudecăților de context. 

Literatura „se vinde" bine azi, rafturile libră
riilor sînt luate cu asalt, iar comerțul nobil cu 
cartea de proză și de poezie a devenit rentabil 
din punct de vedere financiar — cel puțin in 
ansamblu, dacă și asta contează atunci cind este 
vorba despre eficiența artei și literaturii. Nu se 
mai cumpără doar cutare sau cutare autor, nu se 
mai cumpără doar romanele in vogă și doar 
poezia peste noapte nonconformlstă, se cumpără 
tot sau aproape tot, și explicațiile nu trebuie 
căutate neapărat Intr-o inexplicabilă „foame de 
carte" a unui consumator de literatură invocat 
totdeauna ca un termen esențial de referință, dar 
de fapt cunoscut superficial. S-a întîmplat ceva, 
cum se zice, in acest univers miraculos al căr
ților și al cititorilor lor, ceva important, de bună 
seamă, ceva hotărîtor deopotrivă și pentru scrii
tori și pentru cei cărora creația lor le este adre
sată.

Se poate accepta, pentru discuție, și ideea 
unui dramaturg cu gustul catastrofei, conform 
căreia, printr-un consens pe care numai socio
logii și profesioniștii în psihologie socială ar 
urma să-i descompună cîndva articulațiile, căr
țile se cumpără dintr-un impuls fie mimetic, fie 
snob pentru a fi părăsite îndată după aceea, ne
citite, in rafturile noilor biblioteci din noile 
apartamente ale noilor proprietari. Reacția lite
raturii a fost sănătoasă, evident, după Congresul 
al IX-lea al partidului, cind societatea româ
nească a început să parcurgă lungul drum al 
adevărului, al lucidității și al democrației.

Dizlocat de istorie si politică in literatură — 
după ce o perioadă însăși realitatea a tins să-l 
trateze ca pe un element lipsit de însemnătate 
în absența elanurilor colectivității —, omul con
tinua totuși șl continuă să trăiască concret într-o

Ioana Kassargian : „Triumf*

lume concretă, imprevizibilă în amănuntele el, 
in relații nu de fiecare dată limpezi și deseori 
tensionate cu semenii, refuzindu-și aspirații su
perioare sau ignorindu-le din ignoranță, sau lă- 
sindu-se sedus de visuri pentru care și-ar da și 
viața. Dramele omului, întrebările lui neliniști
toare, aspirațiile lui și bucuriile lui simple sau 
cutremurătoare n-au dispărut și nu vor dispare 
pentru că istoria și-a regăsit cumpătul și socie
tatea românească echilibrul politic si armonia 
morală. Sigur că aceste drame, intrebări neli
niștitoare etc., unele banale și ridicole, altele 
sfișietoare nu sint încă literatură și multe vor 
rămine pentru totdeauna viață obișnuită sau 
materie savuroasă pentru flecăreala in autobuze, 
dar trebuia să vină șl vremea — și lată că a 
venit — in care ochiul atent, scormonitor și vi
zionar al scriitorului, sensibilitatea lui accentu
ată să le smulgă din anonimat si să le reîn
toarcă lumii în pagina scrisă și tipărită in ceea 
ce au ele semnificativ, derizoriu sau măreț.

Rămasă atita timp datoare omului de azi, fău
ritor de istorie revoluționară, participant dăruit 
al edificării unei orinduiri a dreptății sociale, 
literatura noastră reciștigă acum febrilă terenul 
pierdut, așezindu-1 in miezul ei de lumină. In 
mod firesc, temele literaturii, pentru a folosi o 
expresie școlărească, au început să fie temele 
acestui om, iar realitatea lui năzuită de pagina 
scrisă s-a dovedit mult mai bogată și definitorie, 
recuperarea artistică a existenței, ca dezvăluire 
a aceluiași om și, in ultimă instanță, a esenței 
sale, fiind astfel profitabilă pentru nivelul va
loric al creației ultimilor ani. Nu Înseamnă, fi
rește, că această democratizare a temelor și a 
prezenței umane în cimpul literaturii (ce-ar pu
tea să și explice în bună măsură „foamea de 
carte" a cititorului de azi, el însuși beneficiar 
al unui proces democratic care a cuprins toate 
structurile vieții noastre sociale), va da tuturor 
talent și glorie. Se știe că nu există și n-au 
existat niciodată scriitori care să nu cunoască 
viața, unii mal bine, alții mai puțin bine, fie
care după puterea sufletului și a talentului său. 
E greu de presupus apoi că cineva mai confundă 
azi scriitorii cu acei grefieri cuminți de a căror 
conștiinciozitate și memorie funcționărească s-ar 
cuveni să se bucure cel care, cititorii, prinși «ni 
treburi mai serioase, nu prea au vreme să mai 
privească in jur, la ceea ce este nou și intere
sant in realitate. Noutățile spectaculoase pe 
care literatura noastră le-a impus in ultimii ani 
cititorului și criticii nu sint, de fapt, dedt re
zultatul firesc și așteptat al schimbărilor petre
cute in realitatea socia'i.stă a țării si în cunoaș
terea șl asumarea de către scriitori, in deplină 
cunoștință de cauză, a acestei realități fastu
oase.

Constantin Stoiciu



TEZELE
CONFERINȚEI NAȚIONALE A SCRIITORILOR

Perioada care a trecut de la precedenta 
conferință națională a scriitorilor a marcat, 
in planul vieții social-economice și politice 
a țării, o multitudine de înfăptuiri ce repre
zintă traducerea în practica socială a indica
țiilor cuprinse în Programul Partidului Co
munist Român, adoptat la Congresul al XI- 
lea, de dezvoltare multilaterală a României 
socialiste spre depășirea stadiului de țară în 
curs de dezvoltare și intrarea în rîndul ță
rilor mediu dezvoltate. S-a lărgit baza mate
rială a societății, ceea ce a dus la fructifica
rea în condiții optime a potențialului produc
tiv. A sporit într-un ritm susținut valoarea 
producției nete, atît în industrie, cit și în 
agricultură. în temeiul succeselor obținute, 
s-a înregistrat o creștere continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. S-a adîncit 
democrația socialistă, implicînd participarea 
tot mai intensă a producătorilor de bunuri 
materiale și spirituale la organizarea și con
ducerea activității din toate domeniile. S-au 
creat premizele trecerii la o nouă calitate a 
întregii vieți sociale românești în cursul ani
lor viitori, al cincinalului 1981—1985 în pri
mul rînd. Toate realizările de ordin social- 
economic, lărgirea democrației și a libertății 
au avut drept consecință, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al P.C.R., „afirmarea unui om nou. 
profund devotat idealurilor socialismului și 
comunismului, înarmat cu cele mai noi cu
ceriri ale cunoașterii, cu ideologia revoluțio
nară, științifică a partidului nostru". în con
textul acestui proces de dezvoltare, de afir
mare a valențelor creatoare ale oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, literatura s-a înscris firesc ca 
o expresie a progresului, a trăiniciei orîndui- 
rii noastre. Prin tot ce a realizat mai de 
seamă, ea constituie o parte integrantă a în
făptuirilor poporului nostru în epoca de mari 
împliniri deschisă de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. moment de însemnătate istorică în 
viața României contemporane.

Spiritul îndrăzneț, dinamic, înnoitor impri
mat în acești ani de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tu
turor domeniilor vieții naționale și-a aflat și 
în literatură o fericită răsfringere. Climatul 
de libertate a creației, asigurat de larga de
mocrație socialistă existentă în țara noastră, 
a încurajat căutările, a dat impuls scriitori
lor să se apropie cu mai mult curaj respon
sabil de adevărul vieții, să-și pună marile în
trebări generate de complexitatea probleme
lor omului de azi și ale lumii contemporane. 
Explorarea noilor aspecte ale realității socia
liste a lărgit considerabil capacitatea de cu
prindere a literaturii actuale, a dus la îmbo
gățirea mijloacelor de investigație artistică, a 
sporit simțitor varietatea și originalitatea 
creației literare. Slujitorii literelor contempo
rane au răspuns astfel apelului formulat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Congresului al IX-lea : „Esențial este 
ca fiecare artist, în stilul său propriu, păs- 
trindu-și individualitatea, să manifeste o 
înaltă responsabilitate pentru conținutul ope
rei sale, urmărind ca ea să-și găsească drum 
larg spre mintea și inima poporului",

A continuat, în această perioadă, acțiunea 
complexă de refacere a legăturii cu expe
riența literară a înaintașilor, înlăturindu-se 
concepțiile și practicile greșite care împie
dicau așezarea firească a valorilor prezentu
lui în contextul spiritual generat de tradiția 
culturală. Se înțelege limpede astăzi că o 
dezvoltare viabilă este cu putință numai pe 
temelia valorilor nepieritoare făurite de po
porul nostru de-a lungul veacurilor.

Literatura română din ultimii ani a cunos
cut, în prelungirea etapei precedente, un mers 
ascendent. A crescut considerabil producția li
terară în toate genurile, în limba română și în 
limbile naționalităților conlocuitoare, efect 
al politicii de încurajare și sprijinire a cul
turii duse de partidul și statul nostru. Înte
meiată pe propria tradiție și in același timp 
deschisă celor mai noi forme și idei estetice, 
literatura s-a impus atenției atît cantitativ 
cît și calitativ. Scriitorilor reputați li s-au 
alăturat nume noi, universul problematic s-a 
extins prin încorporarea unor teme inedite, 
formulele încetățenite au fost supuse unui 
proces de înnoire.

Printre factorii stimulatori ai creației, ca 
expresie a libertății de opinie generate în 
chip firesc de adîncirea democrației socialiste, 
se numără promovarea dialogului, a schim
bului de opinii, a diversității de stiluri și 
formule artistice, toate acestea întemeiate pe 
principiile generoase ale umanismului socia
list. In acest cadru se înscrie și desființarea 
cenzurii, semn al încrederii in spiritul de răs
pundere al creatorilor.

O evoluție semnificativă cunoaște în lite
ratura ultimilor ani proza, caracteristic fiind 
fenomenul consolidării și maturizării noului 
realism epic românesc, datorat unei pleiade 
de autori care au făcut să renască romanul 
social-politic, ridicîndu-1 pe trepte mai înal
te, Se remarcă o viziune proaspătă, curajoasă, 
neschematică asupra unor realități a căror 
arie de cuprindere va trebui extinsă. La în- 
tîinirea de lucru cu scriitorii din vara anu
lui 1978, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să fie reflectată mai intens perioada lup
tei revoluționare, conduse de partid, împo
triva exploatării, a fascismului și a războiu
lui. precum și pentru edificarea temeliilor 
noii societăți.

Prin problematica lor, cărțile de proză răs
pund astăzi mai bine preocupărilor cititori
lor, trezesc interesul lor cel mai viu, contri
buie cu mijloacele specifice literaturii la edu
carea lor. Abordarea frontală a fenomene
lor celor mai pregnante ale lumii contempo
rane sau ale trecutului istoric, ca și încerca
rea de a înnoi formulele epicii au contribuit 
la succesele înregistrate pe acest tărîm. Se 
mai mențin însă carențe în reflectarea rea
lității imediate, a universului spiritual al cla
sei muncitoare, țărănimii, al altor categorii 
angajate în marele efort constructiv. Unele 
scrieri încearcă să compenseze necunoașterea 
conflictelor și contradicțiilor care se mani
festă în condițiile socialismului prin inven
tarea de false dileme, atribuite abuziv oame
nilor muncii.

Poezia a cunoscut șl ea un binevenit pro
ces de regenerare, determinat de contactul 
mai direct și mai intim cu realitatea, ca și 
de o mai nuanțată înțelegere a raportului 
dintre tradiție și inovație. Este de subliniat 
coerența revelatoare a viziunii lirice inspirate 
de marile teme ale contemporaneității și in
tegrată cu autentică vibrație patriotică în 
spațiul și timpul nostru istoric. Acest mod 
deschis, creator, profund umanist de afirmare 
a conștiinței de sine a avut drept rezultat 
apariția unor poeme memorabile, expresie 
generoasă și dinamică a civismului militant. 
Creația celor mai înzestrate condeie ilus
trează în moduri variate, potrivit vocației 
fiecăruia, trăirea intensă a sentimentelor 

eroului liric, omul zilelor noastre. Nu e mai 
puțin adevărat că pot fi întîlnite și producții 
minore, sensuri încifrate, simboluri cețoase, 
jocuri verbale gratuite care nu ajung la ini
ma cititorului. De asemenea, tratarea super
ficială sau lipsită de har a unor teme legate 
de istoria națională, de revoluția pe care o 
înfăptuim, nu poate avea efectul educativ și 
estetic dorit.

Apelînd la o mai mare varietate de moda
lități specifice, dramaturgia face dovada unui 
remarcabil proces de înnoire. In domeniul 
teatrului de inspirație istorică există opere 
valoroase care au depășit stadiul evocării cu 
iz patriarhal, înfățișindu-se chipuri și întîrr)- 
plări veridice dintr-un trecut glorios. Și unele 
creații inspirate din actualitate au răspuns 
exigențelor publicului din ce în ce mai avizat. 
Piesele și scenariile de film care ar trebui să 
dezbată cu mijloacele artei problemele com
plexe ale societății noastre mai sînt însă în
locuite uneori cu înlănțuiri de întîmplări ne
semnificative, în care sînt angrenate perso
naje fără consistență și strălucire.

Nu mai puțin revelatoare apar mutațiile, în 
ordinea mentalității artistice, înregistrate de 
literatura despre și pentru tineret și copii, 
în cele mai de seamă manifestări, „genul" 
tinde în chip vădit la consolidarea statutului 
său estetic, prin punerea de acord a necesi
tăților tematico-educative cu exigențele ar
tistice.

Critica și-a sporit și diversificat instru
mentele analitice, investigînd procesul de 
creație a literaturii române în întreaga lui 
complexitate Unul din efectele cele mai evi
dente este descoperirea și reliefarea marii 
bogății de sensuri și nuanțe proprii operelor 
clasice și contemporane. Se constată un re
viriment semnificativ în domeniul eseului li
terar și al celui care abordează problemele 
social-istorice, străbătute deopotrivă de pa
siunea confruntării cu problemele atît de 
complicate ale acestui sfîrșit de secol. Fără 
îndoială, față de exigențele formulate în Pro
gramul partidului, în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este încă destul de făcut 
pentru întărirea spiritului combativ al criticii, 
chemată să-și exercite mai consecvent misiu
nea de orientare a creației din punct de ve
dere ideologic.

Prin realizările ei incontestabile, literatura 
română actuală își îndeplinește menirea so
cială, își exercită nobila sarcină ce-i revine 
în formarea omului nou. Rezultatele ei din 
ultimii ani constituie încă o dovadă a condi
țiilor create de societatea noastră dezvoltării 
artei și culturii socialiste, chemate să dea ex
presie activității tumultuoase desfășurate de 
popor în toate domeniile, optimismului și ho- 
tărîrii sale de a inainta viguros pe căile pro
gresului social.

S-au multiplicat și adîncit legăturile cu ci
titorii, expresie a participării scriitorilor la 
viața social-politică a țării, a implicării lor 
în răspunderile prezentului. Cunoașterea 
aprofundată a realităților, căutarea în viața 
poporului nostru a izvoarelor creației repre
zintă pentru scriitori îndatoriri legate indes
tructibil de slujirea demnă a profesiei. A 
crescut conștiința misiunii militante a litera
turii. spiritul ei revoluționar, comunist.

S-a înțeles că în epoca noastră de tot mai 
strînse apropieri între popoare este imposibil 
ca o literatură națională să se izoleze de ce
lelalte, să nu reflecte în chip dinamic frămîn- 
tările caracteristice întregii umanități. Ur- 
mînd neabătut politica partidului de promo
vare consecventă a schimbului de valori, lite
ratura noastră și-a înmulțit contactele cu alte 
literaturi, reținînd sugestii fertile și transmi- 
țînd, la rîndul ei. mesajul nostru de spiritua
litate pe alte meridiane.

Din perspectiva acestor realizări, apreciate 
în repetate rînduri în documentele de partid, 
în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se desprind cu limpezime obiectivele etapei 
următoare, rolul și răspunderile sporite ce 
revin literaturii în viitor. Aniversarea celor 
șase decenii, de la întemeierea Partidului Co
munist Român constituie un prilej de rodni
că meditație asupra îndatoririlor noastre, de 
reafirmare a angajamentului ferm al întregii 
obști scriitoricești de a face totul pentru-a fi 
la înălțimea timpului eroic pe care-1 trăim.

I

Orientarea filozofică și estetică a literatu
rii noastre contemporane se întemeiază pe 
concepția materialist-dialectică despre lume 
și societate. Literatura se dezvoltă sub îndru
marea ideologică a Partidului Comunist Ro
mân, conducerea de către partid constituind 
principiul fundamental al activității Uniunii 
Scriitorilor.

Profund angajată civic, creația actuală dă 
glas, la un înalt nivel artistic, năzuințelor 
constructorilor socialismului, înflăcărează su
fletele oamenilor pentru marile idealuri ale 
libertății, echității, iubirii de tară. Afirmarea 
caracterului patriotic al literaturii decurge 
din datoria de a contribui la consolidarea și 
dezvoltarea societății noastre socialiste, la 
formarea unui om cu o nouă conștiință etică, 
socială, politică, făuritor al propriului său 
destin, al unei lumi mai drepte și mai bune.

Preocupîndu-se stăruitor de funcția forma
tivă a literaturii, scriitorul român contempo
ran urmează o veche și glorioasă tradiție cul
turală națională, căreia îi conferă noi sensuri 
și împliniri. Conținutul educativ militant al 
literaturii române actuale, reflectînd opțiu
nile ideologice și morale ale constructorilor 
socialismului, implică o atitudine combatan
tă față de mentalitățile vetuste, cosmopolite, 
moștenite de la societatea burgheză, față de 
concepțiile antiumaniste bazate pe discrimi
narea rasială și națională, pe disprețul dem
nității umane și al rațiunii, concepții reactivi- 
zate în lumea capitalistă.

Prin valorile cele mai înalte pe care le 
promovează, prin realizările ei durabile, lite
ratura română de azi participă la concreti
zarea și impunerea conceptului nou de uma
nism propriu timpului nostru, expresie a ra
porturilor armonioase dintre individ și co
lectivitate, în cuprinsul unei societăți al că
rei suprem obiectiv este afirmarea multila
terală și deplină a personalității umane.

II

Satisfacerea acestor imperative impune o 
mal amplă deschidere a tuturor genurilor de 
creație spre realitatea existenței contempo
rane. Pasionata și, totodată, lucida preocupare 
de a cuprinde în imagini semnificative, de 
sporită pregnanță artistică, inepuizabila bogă
ție *și  complexitate a vieții, contradicțiile ce 
apar în cadrul procesului de dezvoltare, oda
tă cu tendințele mereu înnoitoare caracteris
tice societății noastre, constituie în mod evi
dent condiția primordială a angajării în efor

tul de reflectare pe tărîm literar a proble
maticii actuale.

Dezideratul permanent de a îmbogăți în 
același timp literatura cu noi și valoroase 
opere de evocare a trecutului reclamă exi
gențe sporite : o documentare riguroasă, re
constituirea din interior a epocilor istorice 
înfățișate, surprinderea bogăției fenomepelor 
specifice momentului, abordarea deschisă a 
conflictelor politice caracteristice vremii, fără 
simplificări de conjunctură. Literatura de in
spirație istorică este chemată să reflecte tre
cutul așa cum a fost, din perspectiva epocii 
noastre.

Este imperios necesar, așadar, să fie com
bătută ferm orice tendință de a sărăci și sche
matiza în vreun fel imaginea realității ; o ati
tudine similară se impune față de tendințele 
de absolutizare a unor teme și motive lite
rare și, prin efect contrar, de minimalizare 
ori neglijare a altora. Literatura este datoare 
să abordeze întreaga epocă a construcției so
cialismului in țara noastră, fără să se opreas
că excesiv și unilatergl asupra anumitor pe
rioade, ceea ce dăunează înfățișării adevăru
lui în deplina lui complexitate și adîncime.

Apelînd cu discernămînt și curaj la crite
riul adevărului, literatura își asumă, impli
cit. sarcina de a exercita o critică responsa
bilă a fenomenelor negative și de a sublinia, 
totodată, aspectele cele mai semnificative ale 
afirmării noului, contribuind astfel la trans
formarea societății, la progresul ei moral și 
spiritual. Așa cum arată secretarul general 
al partidului, „Sîntem revoluționari și nu do
rim opere care să înfrumusețeze realitatea, 
să prezinte viața in culori trandafirii ; nu 
avem nevoie de dulcegării artistice. Dimpo
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trivă, considerăm că o astfel de prezentare 
idilică a vieții este dăunătoare pentru dez
voltarea spiritului și a combativității revo
luționare a omului socialist. Dar nu ne tre
buie nici o artă care să nege realitățile, să le 
deformeze, prezentîndu-le în negru, prezen- 
tînd în culori cenușii viața și munca eroică a 
poporului nostru".

Experiența literară dobîndită în căutarea 
consecventă a autenticității artistice îndrep
tățește încercarea de a defini, dintr-o per
spectivă filosofică revoluționară, un concept 
cuprinzător al realismului, în măsură să dea 
o justificare teoretică și un impuls nou crea
ției viitoare.

III

I La baza dezvoltării literaturii române ac
tuale stă principiul legăturii dialectice firești 
între tradiție și inovație, creația literară con
temporană fiind expresia continuității spiri
tuale a poporului nostru și a experienței lui 
istorice noi, dobîndite în edificarea socialis
mului pe pămîntul românesc. Invățînd din 
marea lecție a clasicilor, din dragostea și de
votamentul lor nețărmurit pentru patria și 
poporul nostru, scriitorii de astăzi, martori și 
participant ei înșiși la procesul dinamic prin 
care România s-a înscris în rîndul națiunilor 
independente și respectate, adaugă patrimo
niului național valori artistice purtînd pecetea 
epocii revoluționare pe care o parcurgem. A- 
similînd ceea ce s-a creat pînă la ei, făuri
torii de literatură nouă au în același timp în
datorirea de a cunoaște și folosi cuceririle ar
tei literare moderne, pentru a elabora opere 
convingătoare sub raport estetic și apte de a 
înfățișa realitatea românească în dezvoltarea 
ei istorică și, deopotrivă, în specificul exis
tenței sale contemporane. Evident, înnoirea 
în artă nu are nimic de-a face cu imitarea 
servilă a unor curente și orientări de aiurea.

De-a lungul acestor decenii, s-a vădit lim
pede că numai legătura intimă cu poporul 
poate da naștere unor creații literare cu un 
conținut bogat, de înaltă valoare artistică și 
cu un adînc ecou în conștiința cititorilor. For
ța de convingere a literaturii, șansele ei de 
a dăinui sînt determinate tocmai de identifi
carea deplină a scriitorului cu patria, cu tre
cutul și prezentul ei, cu oamenii care au du
rat-o prin veac și o înalță astăzi pe noi culmi.

Afirmînd prin mesajul său inconfundabil 
Individualitatea psihică și morală, sensibilita
tea proprie prin care poporul nostru contri
buie la diversitatea de manifestări a spiri
tualității universale, literatura actuală se a- 
pleacă, așa cum a făcut-o în celelalte etape 
ale dezvoltării sale, asupra istoriei naționale, 
evidențiind, în spiritul adevărului și cu eloc
vență artistică, evenimente hotărîtoare și per
sonalități proeminente din lupta maselor popu
lare pentru libertate și progres, vechimea 

noastră milenară pe aceste meleaguri, mo
mentele mai noi ale dezvoltării sociale, care, 
toate la un loc, au dus la România de astăzi, 
puternică, independentă și suverană.

Dacă izvorul viu al originalității oricărei li
teraturi îl constituie legătura indestructibilă 
cu istoria patriei, cu realitățile specifice na
ționale, în chip firesc, creația noastră actuală 
se axează în primul rînd pe investigarea și 
zugrăvirea realității contemporane. Scriitorii 
au datoria, profesională și etică, de a adăuga 
tezaurului nostru spiritual imaginea României 
socialiste, a constructorilor ei, a noilor di
mensiuni umane de astăzi, spre a le lăsa măr
turie, verosimilă și convingătoare artistic, pos
terității. In acest sens, ei trebuie să dea do
vadă de o largă receptivitate la toate fenome
nele definitorii ale vieții contemporane, să-și 
îndrepte atenția spre cele mai diverse medii 
sociale și în primul rînd spre cele care au 
o pondere hotărîtoare în edificarea noii so
cietăți.

România contemporană s-a impus atenției 
popoarelor lumii prin inițiativele ei cuteză
toare, originale, prin soluțiile proprii con
structive, unanim apreciate. Respectînd drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî singur calea 
pe care să meargă, neîncercînd să impună al
tora propriile noastre opinii, militînd în ace
lași timp pentru un socialism investit cu înal
tele virtuți ale umanismului revoluționar, țara 
noastră se bucură de un incontestabil presti
giu tocmai datorită poziției sale întemeiate pe 
valorile adevărului, echității și justiției. Ca 
parte integrantă a acestei realități însufleți- 
toâre, literatura este chemată să militeze pen
tru solidaritate între toate forțele revoluționa
re, progresiste din lume, pentru idealurile de 

libertate socială și națională ale popoarelor, 
să se implice mai direct și mai profund în 
lupta pentru pace și înțelegere pe planeta 
noastră.

Cultura umanității este un teritoriu spiritual 
divers și complex, caracterizat prin originali
tate și specific, printr-o multitudine de stiluri 
naționale, rod al unor experiențe umane di- 
ferit^ și valoroase tocmai prin această dife
rențiere concretă. Avea deplină dreptate ma
rele Eminescu cînd spunea: „Artele și litera
tura frumoasă trebuie să fie oglinzi de aur 
ale realității în care se mișcă poporul, o coar
dă nouă, originală, proprie, pe lira cea mare 
a lumii".

O literatură care caută să se înveșmînteze 
după o modă sau alta, ignorîndu-și natura 
proprie, nu poate avea o fizionomie distinctă 
și nici relief în literatura universală. în 
aceasta se recunosc dintr-o dată Homer sau 
Dante, Shakespeare sau Voltaire, Goethe sau 
Tolstoi, Eminescu sau Petofi, reprezentîn- 
du-se nu doar pe ei înșiși, ci și popoarele lor, 
sufletul acestora.

De o importanță deosebită în afirmarea 
propriilor valori spirituale este limba națio
nală, păstrată prin vremuri de cei care au 
făurit-o și i-au adăugat necontenit noi sen
suri și străluciri.

Cultul limbii este o datorie sacră a scriito
rului, implicînd și grija pentru sporirea tezau
rului ei, îmbogățirea cu noțiunile și expresiile 
legate de dezvoltarea societății, a gîndirii și 
sensibilității contemporane.

Scriitorilor le revine în primul rînd datoria 
să vegheze la păstrarea purității și expresi
vității limbii naționale, apărînd-o de im
proprietățile, deformările, platitudinile care 
se manifestă uneori în presă, radio, tele
viziune și chiar în anumite scrieri literare.

IV

în procesul dezvoltării literaturii, critica 
joacă un rol important ; numai o veritabilă 
conștiință critică, îngăduie selectarea și impu
nerea noilor valori, precum și reactualizarea 
celor făurite în trecut. •

îndeosebi după Congresul al IX-lea al Par
tidului, a devenit clar că valorificarea moște
nirii literare constituie o operă de arzătoare 
actualitate, prin integrarea în peisajul con
temporan a valorilor trecutului, întărindu-se 
sentimentul de durată și viabilitate al litera
turii naționale. Este de aceea o datorie patrio
tică grăbirea editării operelor marilor noștri 
scriitori în ediții științifice de referință, capa
bile să transmită posterității imaginea auten
tică a devenirii literaturii noastre.

Bineînțeles aceasta presupune o evaluare 
critică, făcută cu discernămînt ideologic. 
Opera de editare trebuie conjugată cu o ex
plicare profund marxistă a împrejurărilor 
sociale în care au luat naștere respectivele 

scrieri. Această necesitate se face cu atît mal 
simțită, cu cît s-au ivit tendințe de a mini
maliza opera unor scriitori însemnați din tre
cut, de a căuta afirmarea originalității în 
exerciții demolatoare sau de a îmbrățișa în 
chip apologetic, fără nici o rezervă critică, 
texte contradictorii, concepții greșite, depă
șite de evoluția istorică. în sfîrșit de a opune 
din îngustimi partizane pe autorii clasici unii 
altora. Asemenea practici, la antipodul inter
pretării principiale, se cuvin energic combă
tute.

Literatura actuală, dezvoltîndu-se pe teme
lia valorilor durabile ale trecutului și fiind 
ea însăși o parte vie, cea mai dinamică, a isto
riei literare, reclamă o tratare din partea 
criticii după aceleași criterii științifice de 
apreciere, interpretare și fixare în conștiința 
publică.

Parte organică a literaturii noastre, critica 
militează pentru idealurile umanismului so
cialist și constituie un puternic instrument 
ideologic în apărarea acestor idealuri și în 
promovarea lor. O critică literară limitată la 
o simplă tehnică de emitere a unor impresii 
capricioase, sau descripții neutre, dezintere
sată de mesajul operelor, nu poate ajuta la 
împlinirea sarcinilor nobile ale literaturii 
române actuale.

Actul critic are o latură capitală morală, 
presupune angajarea serioasă, integrală, a 
criticului sub acest raport ; orice judecată de 
valoare nu poate fi eficientă decît dacă este 
emisă în virtutea anumitor principii și expri
mată în deplină sinceritate, liberă de orice 
ingerințe și în afara urmăririi unor interese 
per&Miale sau de grup. Abaterile de la probi
tatea actului critic duc la falsificarea lui. im
plică o gravă lipsă de responsabilitate profe
sională, viciază atmosfera vieții scriitoricești 
și provoacă deformări ale peisajului literar.

Critica nu se poate mulțumi cu un rol 
pasiv, de simplă apreciere a ceea ce s-a reali
zat pe tărîm literar : ea trebuie să militeze 
pentru orientarea literaturii către problemele 
cele mai arzătoare ale epocii noastre care să 
fie abordate într-un spirit nou, revoluționar. 
In felul acesta, critica exercită o acțiune for
mativă, profund necesară asupra cititorilor, 
scriitorilor și asupra ei înseși.

Totodată, este limpede că o operă literară 
își exercită influența ideologică numai dacă 
a ajuns la împlinirea artistică, fiindcă doar 
pe calea aceasta izbutește să modeleze con
științele, să aprindă imaginația, să convingă. 
Ideile și sentimentele cele mai generoase nu 
pot justifica lucrările literare neizbutite. Cri
tica are datoria să discearnă operele va
loroase de cele fără har, să împiedice ca 
ideile și sentimentele înalte să fie bagateli
zate printr-o producție literară de serie, să 
se opună epigonismului și mimetismului de 
orice fel.

Se simte nevoia de a acorda o mai stărui
toare atenție problemelor teoretice, legăturilor 
cu disciplinele filosofice umaniste.

Critica noastră trebuie să fie în mai mare 
măsură prezentă în disputele ideologico-este- 
tice ale lumii contemporane, luînd prompt și 
argumentat atitudine împotriva concepțiilor 
care tind să îndepărteze arta de idealurile 
umaniste, să propage obscurantismul' șt rindi- 
terentismul social. Prin această afirmare 
combativă pe terenul marilor confruntări de 
idei, ea are datoria și prilejul de a contribui 
la propagarea mesajului umanist al culturii 
române dincolo de hotare.

V

Literatura maghiară, germană, sîrbă, ucrai
neană, slovacă șl idiș din România de azi 
constituie o realitate istorică incontestabilă. 
Aceste literaturi, prin trecutul lor. prin tra
dițiile proprii, au un caracter specific atît în 
raport cu literatura română, cît și una față 
de celelalte. Dar și acest lucru este de im
portanță primordială — ele sînt componente 
ale întregului, fac parte integrantă din 
patrimoniul socialist al României, prin ideo
logia comună și finalitatea social-artistică 
identică. Succesele deosebite obținute în anii 
din urmă de literaturile naționalităților con
locuitoare din patria noastră se datorează. în 
primul rînd, modului în care Partidul Comu
nist Român a rezolvat în chip efectiv pro
blema națională. în acest spirit a fost înțe
leasă unitatea firească dintre conținutul 
operei, momentul pe care acesta îl reflectă și 
forma specifică de exprimare, în primul rînd 
limba în care este scrisă. Desigur, limba — 
mai ales limba literară — nu este un simplu 
instrument tehnic al comunicării, ci expresia 
spiritualității specifice a unei colectivități 
etnice constituită istoric, purtătoare perenă a 
structurii ei sufletești. Dezvoltarea, creșterea 
cu grijă și pasiune creatoare a limbii națio
nale nu este un element de izolare, ci de 
activă conexiune cu valorile universale, ea 
fiind aceea care receptează impulsurile crea
toare și transmite valorile specifice în cir
cuitul universal.

Dezvoltarea literaturilor naționalităților 
conlocuitoare prezintă o evoluție armonioasă, 
articulată, recognoscibilă prin prezența activă 
a tuturor generațiilor, prin bogăția și echili
brul genurilor, prin varietatea modalităților 
și stilurilor, prin prezența vie a tradițiilor 
specifice, trăsătură care se manifestă pe 
fondul general al umanismului revoluționar.

Interferențele, influențele reciproce dintre 
literatura română și literaturile naționalită
ților conlocuitoare au o tradiție îndelungată. 
Ele s-au manifestat pe multiple planuri ale 
creației, cît și în domeniul traducerilor ; ul
timii ani au adus un salt editorial remarcabil 
în domeniul traducerilor din literatura ro
mână in limbile naționalităților conlocuitoare 
și al acestor literaturi în limbă română, 
depășindu-se în bună măsură selecția întîm- 
plătoare și rabatul la calitate. Rămîne pe mai' 
departe o datorie reciprocă asigurarea siste
matică și substanțială a procesului de recep
tare din partea criticii literare și a tuturor 
mijloacelor de informare, cu scopul de a in
troduce realmente aceste valori în circuitul 
spiritualității întregii țări.

Evoluția din ultimii ani a literaturii națio
nalităților conlocuitoare atestă adîncirea ca
racterului ei angajat-militant în reflectarea 
realităților social-politice din țara noastră, 
afirmarea nestingherită a caracteristicilor na
ționale, trăsături care vor contribui și în 
viitor la dezvoltarea acestor literaturi, la în
tărirea frăției între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, prin apropiere 
spirituală, înțelegere și stimă reciprocă.

VI

Cultura română reprezintă un fenomen 
deschis. Ea a fost întotdeauna receptivă față 
de marile valori ale literaturii universale din 
toate timpurile. în ultimele două decenii a 
sporit în mod deosebit interesul pentru crea-
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umane, 
omului, 
cultură, 
oferind

ca totalitate a relațiilor 
raporturilor cu diferite fo- 
publicul cititor, constituie

a lumii. Merite deosebite au, în 
privință, traducătorii, ale căror efor- 
cuprindere și transpunere s-au con- 
în numeroase versiuni de o înaltă

nemijlocit la răspin- 
cele mal largi ale 
și îndrumînd creația 

cenaclurilor, ampla

înflorire mai pu
și culturii, de per- 
sociale, de adîncire 
de participare me-

TEZELE
CONFERINȚEI NAȚIONALE A SCRIITORILOR

ANGAJAMENTPREZENTE SCRIITORICEȘTI

al scriitorilor în prezenta tova-

si referitor

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII SCRIITORILOR V

A.R.

Întîlnire cu cititorii

vernisajului expoziției a fost ros-

INTÎLNIRILE

în județul Maramureșîn județul Dolj

al revistei 
său redac-

Berwanger. 
Bălăci. Fo- 
Teodorescu, 
Geo Dtiml-

nrevăzut de Statu- 
înminare a carne-

Mare, 
orga- 
Casei 
cena-

Partidului, fierbintele omagiu

Comitetul sindicatului din Agenția Română de 
Presă „Agerpres" a organizat cu ocazia ..zilei 
cărții în întreprinderi și instituții" o intilnire a 
ziariștilor cu scriitorul Dinu Săraru.

Numeroși participant au arătat că autenticita
tea romanelor Niște țărani și Dragostea și Revo
luția se datorează și faptului că autorul s-a in
spirat din intimplările reale, petrecute chiar in 
satul său natal.

Marți. 5 mai 1981. la sediul Uniunii Scriitori
lor. a avut loc festivitatea de semnare de către 
noii membri ai Uniunii, anartinînd Asociației 
București, a Angajamentului 
tul Uniunii Scriitorilor și de 
tului de membru.

Festivitatea s-a desfășurat 
rășilor George Macovescu. președintele Uniunii 
Scriitorilor. Constantin Chlriti. vicepreședinte 
al Uniunii, secretar al Asociației scriitorilor din 
București, a altor factori din conducerea Uniunii 
și din conducerea Asociației.

scriitorii noștri — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, participă in unanimitate, 
cu devotament, prin lucrările lor, 1a opera de con
struire a socialismului, la făurirea conștiinței 
omului de tip nou, constituie o dovadă că ei 
au înțeles pe' deplin responsabilitatea ce le re
vine de a răspunde îndrumărilor partidului prin 
realizarea unor lucrări literare tot mai valoroa
se, care să înfățișeze entuziasmul creator al În
tregului popor, pentru a-și făuri o viață demnă 
și fericită.

Mindroiu, președintele Comitetului de cultură și 
educație socialistă Calafat. Grupul de scriitori, 
membri ai redacției „Luceafărul", s-a întilnit cu 
tovarășul Constantin Drăgoescu, președintele 
Comitetului de cultură și educație socialistă 
Dolj.

de entuziasmul și priceperea 
a Iul Vasile Mihali, directorul 
din Borșa, „Ședința anuală a 
literatură din județul Maramureș" a

Marți, 28 aprilie 1981, la București, a avut loc 
ședința de lucru a Biroului Uniunii Scriitorilor, 
consacrată analizei activității revistei „Secolul 
20“ pe desfășurarea perioadei 1977—1981 și a 
rezolvării unor probleme de relații externe.

A fost prezent tovarășul Cristea Chelaru. vice
președinte al Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste.

în afara membrilor biroului, au mai participat 
membri ai consiliului de conducere 
„Secolul 20". precum și colectivul 
țional.

Pe marginea referatului prezentat

Expoziție omagială

mărturii din colecțiile muzeului", 
din presă, file din laboratorul de 
unor opere semnificative, fotografii, 
însemnări, corespondență — întregul 
documentar reliefează sugestiv le- 

existat între conștiința scriitorilor 
și tradițiile militantismului clasei

în cinstea aniversării Partidului Comunist 
Român, la Muzeul literaturii române, s-a deschis 
miercuri 6 mai. orele 12. expoziția omagială 
„Scriitorii și tradiția militantismului clasei mun
citoare —

Articole 
creație al 
jurnale și 
panoramic
gătura care a 
reprezentativi 
muncitoare.

Preambulul
tit de academicianul Mihai Beniuc. în continuare 
actorii Dinu Ianculescu și Mihai Stan au pre
zentat un florilegiu din profesiunile de credință 
ale scriitorilor evocați in expoziție.

Comitetul de cultură și educație socialistă al 
județului Dolj, Asociația „Doljul literar-artistlc" 
au organizat in zilele de 4 și 5 mal o serie de 
șezători literare Închinate aniversării a 60 de 
ani de la crearea partidului. La liceul agroin
dustrial Malu-Mare au participat: Nicolae Dan 
Fruntelată. Nicolae Ciobanu. Marius Robescu. 
Grigore Hagiu. Petre Ivancu. Ilarie Hinoveanu. 
Nicolae Petre Vrinceanu, Ion Nică, oaspeții fiind 
însoțiți de ing. prof. dr. Aurelian Ionete, direc
torul școlii, și de Dumitru Duță și Veronica 
Nistor, profesori. La regionala C.F.R. Cra-

«LUCEAFĂRULUI»

la celelalte probleme cuprinse în ordinea de zi, 
la dezbateri, au luat cuvintul scriitorii Constan
tin Toiu, Ovid S. Crohmălniceanu. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, Geo Bogza, Mircea Dinescu. 
I.aurențiu Fulga, Florian Potra, Edgar Papu. 
Alexandru Bălăci. Ștefan Augustin Doinaș, An
drei Brezianu, Gen Șerban. Tea Preda. Dan 
Ilăulică, Marin Sorescu, Constantin Chlriță, Ion 
Hobana. Geo Dumitrescu. Dumitru Radu Po
pescu, Mircea Radu lacoban.

Lucrările ședinței au fost conduse de George 
Macovescu, președintele Uniunii Scriitorilor din 
R.S. România.

Sub auspiciile Consiliului popular și a Casei 
de cultură din Borșa, miercuri, 6 mai, vechea 
așezare de sub poalele Munților Rodnei și ai Ți- 
bleșului, a găzduit „Ședința anuală de lucru a 
cenaclurilor literare" de pe întreg teritoriul ju
dețului Maramureș. Au participat poeți din Ieud, 
Beclean, Sighetul Marmației, Cicîrlău, Viședl de 
Sus. Ulmeni. Fărcașa precum și formații de mu
zică tînără din Baia Mare, Fărcașa și Ulmeni.

In sala festivă a Casei de cultură din Borșa, 
cu pereții tapetați de splendide covoare de pe 
văile Izei și ale Marei, tineri de cele mai diferite

țla literară actuală de pe întreaga hartă cul
turală 
această 
turi de 
cretizat 
ținută. Și în viitor, fără a neglija literaturile 
de vechi prestigiu și largă difuziune, se 
cuvine să dăm o atenție din ce în ce mai 
mare literaturilor tinere care se dezvoltă în 
țările ce și-au cîștigat independența pe dife
rite continente. E de dorit să apară mai multe 
traduceri din operele valoroase contempo
rane, care ne ajută să cunoaștem spiritul vea
cului. Procesul acesta, prin care conștiința 
literară a vremii ne devine prezentă, nu tre
buie să fie stinjenit de considerente îngust 
comerciale.

In ultimul deceniu, mal ales, numeroși 
scriitori români au pătruns în circuitul uni
versal fie prin traduceri realizate în alte țări, 
fie prin edițiile bilingve publicate în țara 
noastră. Difuzarea literaturii române pe dife
rite meridiane, dar mai ales In țările socia
liste, a sporit. Se impune însă o realizare mai 
sistematică de dicționare și istorii literare 
publicate în limbi străine, pentru a oferi 
cititorilor din alte țări informații mai sub
stanțiale.

Editurile noastre vor trebui să conceapă 
planuri sistematice, discutate în comun, pri
vitoare Ia publicarea internă a unor traduceri 
în limbi străine uneori cu caracter documen
tar. Calitatea acestor traduceri poate să spo
rească în mod sensibil și prin colaborare cu 
scriitori din diferite țări, care cunosc lirtlba 
română. De asemenea, se cer căutate noi mij
loace de informare eficientă și incitantă asu
pra scriitorilor noștri contemporani.

Pentru propagareh valorilor literaturii ro
mâne în lume, este necesar ca la diferite 
manifestări Internaționale cu caracter literar 
să participe specialiști din țara noastră care 
se bucură de autoritate.

Viața literară, 
dintre scriitori, a 
ruri culturale, cu . 
mediul social In care se făurește literatura. 
Caracterul sănătos al acestui mediu este de 
natură să stimuleze creația, după cum anoma
liile lui o pot stînjenl simțitor.

Ca literatura să reflecte mai profund șt 
mai autentic universul sufletesc al lumii 
noastre socialiste, se înțelege limpede că legă
turile scriitorilor cu producătorii bunurilor 
materiale șl spirituale din uzine, de pe ogoare, 
din laboratoare și instituții de cercetare, din 
școli și facultăți etc. trebuie intensificate.

Adevăratul creator este vital interesat de 
ecoul operei lui în conștiința contemporanilor. 
Dialogul Intre cititor și scriitor se cere lărgit 
și dus astfel încît să capete forme cît mai 
autentice și mai eficiente, în folosul unei mai 
bune cunoașteri reciproce.

Viața scriitoricească trebuie să fie pătrunsă 
de spiritul democratic care animă întreaga 
noastră viată socială. în acest sens, trebuie 
cjutațe .soluții în temeiul cărora fiecare scrii
tor să-și poată spune cuvîntul In problemele 
esențiale ale obștei. Este de datoria organelor 
aîese, atît ale Uniunii ctt și ale Asociațiilor, 
să asigure o participare cit mai largă lâ 
activitățile concrete de conducere a scriitori
lor aparținînd tuturor generațiilor.

Democrația înseamnă totodată o sporire a 
responsabilității colective și individuale. Prin 
integrarea mai activă a tuturor scriitorilor în 
viata obștească, prin mobilizarea lor la ac
țiuni importante de către Uniune și Asociații 
se va ajunge la o întărire a frontului literar, 
unit prin devotamentul comun pentru cauza 
literaturii române și a patriei socialiste.

în viața literară apar dispute, generate 
firesc de optlcile artistice diferite, de apre
cieri uneori divergente asupra cărților pu
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blicate șl a tendințelor ivite tn creație. Astfel 
de controverse sint necesare și fertile, pentru 
că ajută la lămurirea problemelor și dau 
prilejul unei aprecieri mai judicioase a reali
zărilor literare.

Nu aduc însă nici un folos literaturii ma
nifestările neprincipiale, de intoleranță la 
critică, răfuielile personale, campaniile deni
gratoare la adresa unor membri ai breslei 
noastre. Dimpotrivă, astfel de practici, care 
înlocuiesc confruntarea ideilor cu invectiva, 
denaturează sensul adevărat al schimbului de 
păreri, îmțfiedică, practic, ca problemele li
terare să fie limpezite, seamănă discordia în 
rindul scriitorilor și dăunează grav reputa
ției și unității noastre profesionale. Se im
pune, așadar, un efort susținut din partea 
tuturor pentru a se depăși momentele de 
tensiune, disensiunile dintre unii scriitori sau 
grupuri, pentru a se instaura încrederea și 
respectul r^iproc in cadrul obștei scriito
ricești, chemată în totalitatea ei, să participe 
la edificarea noii literaturi, la înălțarea spi
rituală a poporului.

Promovarea valorilor literaturii noastre, 
creșterea exigenței fată de rezultatele muncii 
de creație trebuie să rămînă criterii ferme ale 
activității și ale vieții literare. Un rol însem
nat revine, în această privință, revistelor 
editate de Uniunea Scriitorilor, editurii „Car
tea Românească", precum și celorlalte publi
cații și edituri. Lucrătorii din aceste institu
ții trebuie să demonstreze o și mai mare 
răspundere față de cauza literaturii române 
și a valorilor ei actuale. A fi redactor la o 
revistă sau la o editură înseamnă a promova 
și a sluji prin faptă și cuvînt tot ceea ce are 
mai valoros astăzi cîmpul literelor românești.

O funcție stimulatoare au premiile decernate 
de Uniunea Scriitorilor și de alte instituții. 
Pentru a se crea cadrul obiectiv, deschis, pe 
deplin democratic, al selectării celor mai 
bune cărți ale anuIuL activitatea juriilor se 
cere a fi pregătită prin ample discuții In 
presă asupra întregii producții literare.

Cu simț de răspundere trebuie administrate 
de cei desemnați în acest sens mijloacele 
bănești afectate literaturii (drepturi de autor, 
împrumuturi, premii etc.), avîndu-se în ve
dere că ele se cuvine să fie instrumente de 
stimulare a creației angajate și realizate 
artistic.

Locul unui scriitor în literatură II asigură 
numai opera sa. Fiecare rămîne prin ceea ce 
a realizat efectiv ; timpul, aprecierea ultimă 
a cititorilor, fiind judecătorul suprem. în
cercarea de a obține promovarea pe alte căi. 
utilizînd în chip neprincipial mijloacele edi- 
torial-publicistice, influențînd judecata criticii 
prin funcția administrativă deținută, nu face 
decît să-i discrediteze pe cei în cauză, creînd 
o stare permanentă de tensiune și iritare In 
viața literară.

Scriitorii sînt investiți cu înalta misiune de 
a insufla oamenilor, prin forța cuvîntului 
inspirat, idealurile generoase ale comunis
mului. Acest țel nobil reclamă o ținută mo
rală corespunzătoare, scriitorii avînd datoria 
de a îndreptăți, prin Întreaga lor compor
tare, stima și dragostea pe care le-o poartă 
milioanele de cititori.

Un rol deosebit revine ți In această pri
vință Uniunii Scritorilor, care trebuie să-șl 
îndeplinească mai ferm răspunderile în orien
tarea ideologică, tematică și estetică a crea
ției, în promovarea în sfera literaturii a 
concepției materialist-dialectice, a umanismu
lui revoluționar. Organismele de conducere 
ale Uniunii și ale asociațiilor de scriitori, con
cepute ca instrumente ale exercitării demo
crației în viața scriitoricească, trebuie să pro
moveze consecvent, cu deplină obiectivitate, 
politica partidului în domeniul culturii, inte
resele generale ale obștei, respingînd cu fer
mitate exclusivismul, tendințele elitariste. Ele 
trebuie să militeze pentru asigurarea unui cli
mat favorabil afirmării tuturor scriitorilor, 
încurajind în mod deosebit tinerele talente și 
urmărind cu grijă evoluția lor. Uniunea, aso-

Eleno Greculesei i „Sub mindre flamuri1

ciațiile, revistele trebuie să-i stimuleze 
și să-i sprijine pe scriitori în aprofundarea cu
noașterii fenomenelor specifice orinduirii 
noastre. Opera literară trebuie să devină în și 
mai mare măsură un mijloc important de 
luptă împotriva mentalităților și concepțiilor 
înapoiate, a influențelor ideologice și morale 
străine, pentru așezarea la temelia întregii vieți 
sociale a principiilor eticii și echității socialis
te, pentru dezvoltarea relațiilor umane de pre
țuire și întrajutorare, caracteristice societății 
socialiste și comuniste.

Dezvoltarea impetuoasă a literaturii con
temporane, numărul remarcabil de noi talente 
și valon afirmate, proces determinat de 
avîntul economic, social-politic și cultural al 
țării noastre, precum și creșterea nemaiîntîl- 
nită a interesului pentru cuvîntul scris In 
cele mai largi mase de cititori, reclamă core
larea mijloacelor materiale puse la îndemîna 
literaturii de statul nostru cu exigentele noii 
etape.

In acest scop, se impune o mai judicioasă 
gospodărire a cantității de hîrtie repartizată 
producției literare, precum și o mai justă 
politică a tirajelor, pentru a răspîndi cele mai 
bune opere literare contemporane în masele 
largi și a influența astfel efectiv conștiința 
publică.

Modernizarea tehnicii tipografice va duce 
la grăbirea ritmului de apariție, la o mai 
mare promptitudine în satisfacerea interesu
lui read arătat de cititori scrierilor cu adevă-

în dtrpă-emiaza zilei de miercuri 29 anrilie 
1981, la București, a avut loc plenara Consiliului 
Uniunii Scriitorilor, cu următoarea ordine de zi: 
— Informare asupra definitivării Tezelor Con
ferinței naționale a scriitorilor, in spiritul pro
punerilor făcute în cadrul ședinței de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu activul de partid al scriito
rilor din R.S. România ; — Informare asupra 
ședințelor anterioare ale Biroului Uniunii, in 
cadrul cărora au fost analizate activitatea edi
turii „Cartea Românească" și activitatea revis
tei ..Secolul 20“. pe desfășurarea Derioadei 1977 
—1981 ; — Discutarea punctajului Dării de 
seamă pe care Consiliul Uniunii urmează s-o 
prezinte Ia Conferința națională a scriitorilor 
din 24—26 iunie 1981 : — Informare asunra ac
țiunilor Uniunii si ale Asociațiilor de scriitori 
in intimpinarea Conferinței naționale a scriito
rilor ; — Diverse.

iova unde au participat : Nicolae Ciobanu. Ma
rius Robescu. Grigore Hagiu. Petre Ivancu. Ioa
na Dinulescu. Patrel Berceanu, Nicolae Petre 
Vrinceanu, Ovidiu Chidinmic, Carmen Firan și 
membrii cenaclului Orizont CFR Craiova condus 
de Cornelia Hristea Ccbucescu. Grupul de scrii
tori s-a întilnit cu tovarășul Valeriu Neacșu, di
rector tehnic al Regionalei C.F.R. Craiova. La 
liceul de filologie-istorie din Craiova, s-a adău
gat grupului de scriitori profesorul Florea Firan și 
poeții P»>iu Ciolan Bădețeanu, Barbu Stanclu-Dolj 
și Ion Nică. Seria .manifestărilor a fost încheiată 
Ia casa de cultură a orașului Calafat unde un 
mare număr de oameni ai muncii și elevi au 
participat la această șezătoare literară. Au 
fost prezenți Grigore Hagiu, Nicolae Ciobanu. 
Marius Robescu, Petre Ivancu, Nicolae Pe‘re 
Vrinceanu, Ioana Dinulescu, Puiu Ciolan Băde
țeanu, Dan Lupescu, Patrel Berceanu și Ștefan 
Malmare. Momentele de muzică folk au fost 
susținute de grupul folk Donaris-Calafat. Au 
participat și tovarășii Constantin Enea, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, și Eugenia 

rat valoroase, ca și Ia îmbunătățirea aspec
tului grafic, făcînd astfel competitivă cartea 
românească pe piața internațională.

Se cuvine, de asemenea, ca investițiile 
bănești să corespundă producției actuale de 
carte, asigurîndu-se astfel funcționarea în cît 
mai bune condiții a legii drepturilor de autor.

Soluții pentru rezolvarea acestor probleme 
pot fi găsite printr-o colaborare armonioasă 
și eficientă a Uniunii Scriitorilor cu organele 
care se ocupă de administrarea bunurilor 
materiale necesare producerii șl retribuirii 
cărții șl publicațiilor literare.

Nobila sarcină de modelare prin forța artei 
a sufletelor omenești impune folosirea tuturor 
căilor de acces către marele public. E de 
dorit în acest sen» ca șl presa, televiziunea, 
radioul și cinematografia să facă apel în chip 
mai insistent și mai sistematic la scriitori.

★

Din perspectiva împlinirilor majore obți
nute de literatura noastră în perioada care a 
trecut de Ia ultima Conferință națională a 
scriitorilor, firesc este să ne îndreptăm pri
virile spre anii care urmează, să căutăm a 
prospecta drumurile creației, orientările și 
țelurile pentru a căror împlinire se vor mo
biliza și de aici înainte energiile scriitoricești. 
Ne apare limpede faptul că desfășurările 
viitoare în domeniul literaturii nu pot fi decît 
în strînsă, indestructibilă relație cu obiecti
vele și direcțiile mari ale dezvoltării social- 
economice din România socialistă, prefigurate 
cu clarviziune științifică In documentele de

A fost prezent tovarășul Cristea Chelaru. vice
președinte al Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste.

Pe marginea problemelor înscrise In ordinea 
de zi. Ia dezbateri, au luat cuvintul scriitorii : 
Ion Hobana. Dan Deșliu. Mireea Dinescu. Mir
cea Zaciu, Ion Ianoși, Ileana Mâlăncloiu. Mir
cea Ciobanu, Nicolae Manolescu. Eugen Jebe- 
leanu, George Bălăiță, Ștefan Bânulescu. Domo- 
kos Geza, Franz Storch, Iosif Naghiu. Dan 
Hăulică. Galfalvi Zsolt, Nikolaus 
Ștefan Augustin Doinaș, Alexandru 
dor Sandor. I.aurențiu Fulga, Virgil 
Nfna Cassian, Constantin Chlriță. 
trescu, Traian Iancu, Ioanichle Olteanu.

Lucrările plenarei au fost conduse de George 
Macovescu, președintele Uniunii Scriitorilor din 
R.S. România. 

partid, In cuvîntările secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Expresie a vieții, 
a realităților sociale concrete, a climatului 
spiritual generat de aceste realități, creația 
literară este componentă a unui ansamblu de 
valori care definesc epoca noastră în cele mai 
semnificative tendințe ale sale.

înfăptuind prevederile înscrise în Progra
mul partidului. In hotărîrile adoptate la Con
gresul al Xll-Iea, planul cincinal 1D81—1985 
își propune ca obiectiv fundamental intrarea 
societății românești într-o etapă nouă, avan
sată sub toate aspectele, o etapă în cere un 
rol decisiv îl va avea afirmarea revoluției 
tchnico-științifice, cu numeroase și adînci im
plicații în viața tuturor membrilor societății. 
IJe baza acumulărilor cantitative din cincina
lele precedente, se arată în documentele de 
partid, se va accelera trecerea la o calitate 
nouă în toate domeniile, în condiții de progres 
material și spiritual, de 
ternică a învătămîntului 
fecționare a raporturilor 
a democrației socialiste, 
reu mai activă a maselor de oameni ai muncii 
la conducerea vieții economice și sociale.

Potrivit Programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială adoptat la Congresul al XII-lea 
al partidului. Ia mijlocul deceniului actual 
România va intra în rindul țărilor cu nivel 
mediu de dezvoltare economică. Fără îndoială 
că acest stadiu al construcției socialiste ro
mânești creează literaturii obligații sporite, un 
orizont tematic îmbogățit, reflectînd noul 
cadru de existentă, schimbările din viața oa
menilor. în această etapă în care cresrția 
umană se desfășoară sub genericul științei, 
tehnicii, calității și eficientei, literatura, la 
rindul ei, se dorește angajata, cu toate forțele 
sale, în procesul complex de formare a unei 
noi conștiințe, de afirmare deplină a persona
lității umane, în consens cu îmbogățirea spi
rituală a întregii societăți. Progresul economic, 
revoluția tehnico-științifică, revoluția agrară, 
generalizarea învătămîntului de 12 ani, ridi
carea în continuare a nivelului de trai, creează 
condiții noi, superioare, creativității 
amplifică cerințele spirituale ale 
reclamă lărgirea orizontului său de 
de cunoaștere, de trăiri sufletești, 
literaturii o problematică nouă, însuflețitoare.

împreună cu celelalte uniuni și asociații de 
creatori, cu editurile, casele de filme, presa 
și radioteleviziunea etc., Uniunea Scriitorilor 
se integrează vastei acțiuni de democratizare 
a culturii, participînd 
direa ei în straturile 
poporului. Sprijinind 
amatorilor, activitatea 
mișcare desfășurată în cadrul generos al 
Festivalului Național „Cîntarea României", 
care a dat un puternic impuls întregii vieți 
spirituale a țării, scriitorii îndeplinesc o im
portantă sarcină de artiști-cetățeni, pregătind 
totodată schimbul de mîine al literaturii 
noastre.

Noua calitate spre care se tinde în toate 
domeniile este firesc să fie realizată și pe 
tărîmul literaturii, al vieții literare, astfel 
încît acestea să participe tot mal activ și mat 
rodnic la impunătoarea operă creatoare a 
națiunii noastre.

Se așteaptă de la slujitorii scrisului noi 
creații care prin orientarea și mesajul lor, 
prin strălucirea lor artistică să contribuie la 
înnobilarea morală a ființei umane, la culti
varea devotamentului față de patrie, față de 
cauza socialismului, a fericirii întregului 
popor. Așa cum se arată în Programul Parti
dului Comunist Român și în viitor „lite
ratura și arta trebuie să-i ajute pe oameni să 
privească mereu înainte, să le dea o Imagine 
înflăcărată a perspectivei istorice, să prefigu
reze schimbările viitoare, ale societății, să în
suflețească masele populare, tineretul patriei 
noastre la faptele mărețe ale realizării visului 
de aur al omenirii — comunismul".

profesii — muncitori mineri, profesori, tehnicieni 
— au citit versuri scrise în ritmuri șl tonalități 
diferite, de o ridicată valoare literară, astfel că 
lntîlnirea a avut caracterul unei veritabile sesi
uni poetice. Invitați la dezbateri, scriitorii Ion 
Gheorghe, Sânziana Pop și Mihai Ungheanu au 
apreciat în cuvinte calde activitatea literară a 
cenaclurilor maramureșene, angajindu-se să pro
moveze in paginile revistei „Luceafărul" cele 
mai bune producții literare și publicistice ale ti
nerilor scriitori din nord.

Condusă cu vivacitate de Augustin Cozmuța, 
ziarist la „Drumul socialismului" din Baia 
beneficiind 
nizatorică 
de cultură 
chirilor de
fost, așa după cum merita peisajul magnific în 
care s-a desfășurat : o serbare a poeziei și a 
primăverii. Relatări mai amănunțite, precum și 
o selecție de poezii, veți putea citi in numerele 
viitoare ale „Luceafărului".

y

• în prezenta unul mare număr de scriitori, 
membri ai organizațiilor de partid de la Uniunea 
Scriitorilor și de la revistele editate de Uniune, 
In sala de festivități a Casei scriitorilor „Mihail 
Sadoveanu" a avut loc, vineri 29 aprilie 1981, 
ședința solemnă a Consiliului Uniunii Scriitori
lor consacrată împlinirii a 60 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român.

Deschizind ședința, tovarășul George Maco
vescu, președintele Uniunii Scriitorilor, a subli
niat însuflețirea cu care obștea scriitoricească 
intimplnă glorioasa aniversare a partidului, par
ticiparea creatorilor de literatură la intilrurl cu 
numeroși oameni ai muncii din toate sectoarele 
economiei naționale, reflectarea în scrisul lor a 
indicațiilor date personal de secretarul general 
al partidului. Tovarășul Ion Ardeleanu. direc
tor adjunct al „Muzeului de Istorie a Partidului 
Comunist Român, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România", a vorbit apoi pe larg, 
in lumina documentelor istorice, despre împre
jurările in care a luat naștere mișcarea mun
citorească in țara noastră. Conferențiarul a 
insistat asupra primelor forme de organi
zare a proletariatului român, arătind că munci
torimea română a luptat permanent, de-a lungul 
deceniilor, pentru transformări sociale. Lrmta 
desfășurată pentru unificare* mișcării munci

torești demonstrează că. în patria noastră, par
tidul clasei muncitoare s-a făurit 1a nivelul în
tregii țări, deci ne Întreg cuprinsul provinciilor 
românești. în ultima parte a documentatei sale 
expuneri conferențiarul a prezentat modul cum 
s-au desfășurat lucrările istoricei adunări prin 
care ș-a votat transformarea partidului socialist 
din acea vreme in Partidul Comunist Român. 
In Întreaga perioadă interbelică, partidul s-a 
dovedit stegarul luptei nentru independenta 
patriei, nolarizator al tuturor energiilor tării 
nentru libertate al o viată mal bună a celor ce 
muncesc. Tn Încheiere, vorbitorul a subliniat ro
lul hotăritor al P.C.R. in realizarea actului isto
ric de la 23 August, apoi uriașele realizări pe 
care, sub conducerea partidului. țara noastră 
le-a obtlnut in anii care au urmat, pe drumul 
unei Românii independente și prospere, respec
tată si admirată azi pe tot globul.

Pe marginea expunerii an luat cuvintul scrii
torii Vasile Băran. Ion Hobana. Nikolaus Ber- 
wnnger. Liviu Bratoloveanu, Mircea Radu Ia- 
coban, Traian Iancu.

Adresind, in numele celor prezentl, mulțumiri 
conferențiarului pentru documentata expunere, 
tovarășul George Macovescu, președintele Uni
unii Scriitorilor, a spus, in încheiere,, printre 
altele : Tot ce s-a realizat in acești ani de uria
șe imfăptuiri în patria noastră se datorează ini
țiativelor partidului, personal secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Faptul că



Marile teme ale literaturii, 
marile idealuri ale epocii noastre

«Elegii politice» ■ Romanul
X n felul său abrupt, direct, eliberat de

1 complexul zicerii cu orice preț (mai 
ales cu prețul eludării adevăratei sin
cerități poetice 1) „frumoase*,  poetul iși 

încheie astfel discursul rostit în poemul Artă 
poetică și politică : „Arta poetică se deprinde să 
fie uitată / Poezia este-ntotdeauna altceva / 
Decît se învață a fi îndeobște —/ Poezia-i ca 
istoria. Istoria-i ca poezia, / Nu există modele 
de urmat". Aparent rebelă, anarhică, chiar, 
o asemenea „declarație de principiu), în 
fond, exprimă un punct de vedere avind o in
discutabilă îndreptățire estetică. Definitiv înscris 
în „catalogul*  marilor adevăruri axiomatice In 
virtutea cărora artistul original dintotdeauna ac
ționează începînd cu momentul cînd „gîlceava 
sa de înțelept cu lumea" se dovedește a fi chin
tesența propriului mod de existență in și' prin 
artă, un astfel de crez închide în sine orgolios 
-necesara afirmare a libertății creatoare abso
lute. Este o libertate chezăsuită, fără putință de 
scăpare, de riscul conștient asumat al însingu
rării la fel (dacă putem zice așa) de absolute, 
de pe pozițiile căreia dlalogind cu sinea sa isto
rică, poetul nutrește speranța demiurgică de a 
se constitui pe această cale în irepetabil eu al 
însăși istoriei. De aigi decurge, se înțelege, atît 
starea sa de sentiment, cit și starea sa de con
știință, care îi spun că sub raportul inefabilei 
concretețe poetice realitatea Istoriei prezente se 
plăzmuiește pe sine de fiecare dată „uitind" cu 
ingenuu dramatism de „programul*  ce pare că 
i-1 impune realitatea trecutului ei.

Fiind cit se poate de atenți la natura textului 
cărții Elegii politice de Ion Gheorghe, apariție 
unică In cîmpul poeziei române contemporane, 
sintem dintr-o dată izbiți de faptul că extra
ordinara capacitate de singularizare a temei iși 
are originea în modul esențial frust în care 
aceasta se confundă cu materialitatea puternic 
vie, palpabilă, a existenței omului, ca individ și 
masă, trăitor prin și în istoria sa politică. Poate 
că nimeni in poezia românească, precum acest 
poet, nu dovedește o asemenea halucinatorie 
percepție a ceea ce am numi viața intimă a isto
riei și a politicului, revelată odată cu inventa
rierea baladescă a intimplării de anvergură sim
bolică, înscrisă în calendarul diurn al existenței, 
în majoritatea lor copleșitoare, piesele inserate 
în sumarul volumului au înfățișarea unor crude 
incizii reportericești in materia curentă, cotidiană 
a istoriei, incizii care, însă, datorită durei și ma
sivei lor roci baladești in cele din urmă, capătă 
proporțiile unor stranii monumente megalitice. 
Parcurgind, spre exemplu, șirurile de stihuri ale 
formidabilului poem La matcă, de-adreptul su
focant prin infricoșat-monotona lui melopee si 
prin indefinibilul expresionism al descripției 
(„Zac tărăncile pe grămezi de porumb ; l înco
vrigate pe sacii de griu și-acoperite / Cu sămînță 
de floarea-soarelui ; / Nu putură să le ia nici 
un grăunte : mușcind, / Rupind cu ghearele și-au 
apărat / Hrana copiilor ; /Le-au bătut cu ciz-

mele-n burtă : pe / Grămezile de porumb cu 
sacii de griu la piept ; / Ingropate-n sămînță 
le-au dat boală*),  așadar, lăsindu-ne pur și sim
plu tîriți in viitoarea unor întîmplări de viață 
aparținind istoriei nescrise a acesteia, întimplări 
capabile a violenta confortabilul nostru apetit 
pentru așa-zisa normalitate a existenței, avem 
dintr-odată sentimentul că sintem martori ai 
unor procese înscrise in albia seismică a succe
sivelor geneze trăite de omul istoric. Cu de la 
sine putere — că el însușf este unul dintre expo
nent» fenomenului —, poetul își asumă sarcina 
de constructor al unor asemenea monumente, 
chemate, s-ar spune, să conserve memoria mitică 
a umanității de miine, să confere temei „geolo
gic*  istoriei viitoare a neamului. Tulburătoare, 
înainte de toate, in această imagine de un buco- 
lism tragic, este vitalismul (incrincenat și tot
odată jubilant) sub ale cărui auspicii iși deru
lează baladistul amintirea propriei deveniri, în
corporată, firește, în același peisaj originar : „Și 
noi, pe cînd eram copii, trăiam la arie ; prin / 
Poloagele de paie ne trinteam ; în recile / Gră- 
'toezl de griu ne scufundam ; In movilele / De 
sămință cu boabe, ca păsările-n pulberea / Dru
mului ; / Ca puii de castori înotam prin grăme
zile de grăunțe : / Intram dinspre apus, cu capul 
între umeri, / Și ieșeam la răsărit : / Ne-am năs
cut, ne-a fătat, ziceam abia / Trăgindu-ne su
fletul și căzînd In brinci / Din pîntecele semin
țelor izvorîndu-ne / De mal multe ori pe zi*.

A extrage din miezul incandescenței vitalist- 
mitice al amintirii Ideația „elegiei politice*  nu 
mal e o simplă chestiune de retorică poetică. Este 
vorba de respectarea clauzei celei mai de seamă 
înscrisă în „legea*  care dă temei, definind-o, 
pentru totdeauna, conștiinței existențiale a poe
tului : „Eu, dormind incă-n pintecul clasei / 
Materne eu, ca peștele-n matca riului, / Eu ca 
fetusul în lichidul primordial. / Eu, ca puiul de 
pasăre-n matricea oului, / Eu, ca mielul in casa 
nașterii / Am fost scăpat pe lume din durerea 
/ loviturilor în burțile țărăncilor / Bătute pe gră
mezile de porumb, I încovrigate I Pe sacii de 
griu, și-acoperite cu sămință / De floarea-soare
lui — de-șl apără și-acum. / Piinea și laptele 
pentru copii*.

„Ci eu în templu. I Mă-nfrunt cu înțelepții 
mincinoși*.  Acestea sînt, de fapt, stihurile de 
încheiere ale poemului La matei. Ne gîndim că 
ele ar putea figura ca o revelatoare înscripție- 
avertisment scrijelită la intrarea in magnificul 
edificiu al Elegiilor politice. Contemplată și scru
tată prin prisma acestei inscripții-avertisment, 
fiecare din piesele alcătuitoare ale „megaliticei" 
construcții poetice contribuie la dezvăluirea gra
vului mesaj politic pe care un mare poet 11 adre
sează conștiinței noastre istorice în sensul cel 
mai propriu, adică activ, participativ, al cuvin- 
tulul
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Sub semnul politicului
Citeva dii 

plan ale

Pledoarie pentru om

neorealist

X n anii imediat următori făuririi Statului 1 Național Român, ca rod al luptei si 
aspirației de veacuri a poporului nos
tru. ia ființă, după cum se știe. Partidul 

Comunist Român, drept încununare a activității 
și combativității îndelungate a clasei muncitoare 
din România. Date fiind izbucnirea crizei econo
mice mondiale, a ascensiunii si venirii la putere 
a fascismului in citeva țări europene, Iuota pro
letariatului se intensifică iar solidaritatea mun
citorilor de pretutindeni se constituie in cea mai 
puternică opoziție împotriva amenințării totalfta- 
rismelor de dreapta si a poftelor acestora de re
împărțire a lumii. La rîndul lor. intelectualii co
muniști sau cu simpatii de stînga .................
la lupta clasei muncitoare pentru 
cărilor de dreapta.

în Transilvania, la Clui. apar 
deceniu două reviste săntăminale : 
măi ne (1935—1938) si Tară nouă (1939—1940) re
dactate și conduse (în condițiile unei crincene 
cenzuri) de o mină de oameni neînfricati. Din 
activitatea publicistică pe care a desfăsurat-o cu 
vigoare și mare curaj la aceste gazete. Bucur 
Șchiopu a alcătuit o antologie intitulată Ple
doarie pentru om. Autorul, ca și alți redac
tori sau colaboratori ai săntăminalelor amintite, 
venea dintr-o casă de țărani. Avusese ocazia 
(după cum mărturisește în Postfață) să se intil- 
nească prin 1930 cu Partidul Comunist, gratie 
profesorului său Ilie Cristea de la Liceul Andrei 
Șaguna din Brasov de care, prin cuvinte emoțio
nante, iși amintește acum cu recunoștință: .... în
1930 ml-a dat Manifestul Partidului Comunist si 
apoi „Neoiobăgia*  si „Criticile*  lui Dobroeeanu- 
Gherea. Acest Înflăcărat profesor mi-a dat pri
mele noțiuni privind mecanismele răului în so
cietate. ABC-ul cauzelor pentru care țăranii, 
muncitorii. învățătorii si profesorii trăiau atît de 
greu, in timp ce alții acumulau uriașe bogății 
fără să muncească si că aceste bogății sînt 
stoarse din munca țăranilor si muncitorilor ex
ploatați*.

Bucur Șchiopu. la fel ca alti tineri intelectuali 
de la miilocul celui de al patrulea deceniu, se 
încadrase in detașamentul de avangardă al tine
retului progresist din Transilvania, iar „progra
mul*  lor — dună cum afirmă Francisc Păcurariu 
în Prefața acestei cărți — „se întrupează treptat 
din însăși orientarea rationalistă si umanistă, cu 
aspecte combativ antifasciste, a articolelor teo
retice. a comentariilor de politică externă, a mo
dului de abordare a problemelor social-econo- 
mice. a poziției fată de relațiile dintre statele 
sud-est-europene. a atitudinii fată de Uniunea 
Sovietică si de cultura ei. din unghiul de vedere 
democratic al examinării problemelor naționali
tăților conlocuitoare si a vieții lor culturale*.

Acum, peste patruzeci de ani. ne Bucur Schio- 
pu îl preocupau, cu un cuvînt. problemele si stă
rile sociale, ideile filozofice, realitățile economi
ce precum si mirajul acelei societăți noi ce se 
construia în Uniunea Sovietică, model statal si 
economic la care aspirau cei mai înflăcărați inte
lectuali din frontul progresist al tineretului din 
Transilvania. Eseurile si articolele lui Bucur 
Șchiopu uimesc astăzi prin gindirea matură a 
tînărului de atunci, prin claritatea si puterea 
analitică privind resorturile societății capitaliste 
si imperialiste, criza umanismului vremii, viito
rul culturii și al spiritului european, expansiunea 
fascismului si războiului imperialist, intelectualii 
si libertatea spiritului, starea materială a tără-

participă activ 
stăvilirea mis-

!n al patrulea 
Tara de

nimli. economia colectivistă, noua cultură, desti
nul generației proprii si altele.

Ca un fir roșu străbate prin întreaga publicis
tică a lui Bucur Șchiopu din acei ani. o neobosită 
pledoarie intru apărarea libertății si culturii, a 
civilizației, a emancipării celor multi de sub re
gimul exploatării si a construirii noii societăți 
prin socializarea marelui capital si a mijloacelor 
de producție.

Criticînd cu rară luciditate fenomenul social 
numit război. Bucur Șchiopu știe să găsească 
expresii de mistuitoare ironie la adresa acelor 
teoreticieni cari propagau funcția „selectivă*  a 
războiului, pretinzind că prin acesta s-ar însănă
toși omenirea : «Războiul de fapt e cea mai se
veră „selecție*  socială. Tot ce este degenerat si 
imoral concentrat în clasa conducătoare, nelulnd 
parte la război, rămîne pentru a conduce socie
tatea omenească mai departe, sore ..progres si 
fericire generală*...»  (pagina 178).

Autorul analizează cu mare pătrundere proble
ma individualismului — ..mitul prin care s-a ri
dicat societatea capitalistă, dar care i-a fost si 
fermentul de dezagregare*,  deoarece relevă că 
prin acceptarea valorilor și idealurilor materiale 
„burghezul privește cu indiferență valorile spiri
tuale. si. în consecință, formele superioare ale 
individualismului*  (citat din Roger Lacombe) si 
visind la societatea nouă, socialistă. Bucur 
Șchiopu scrie : „Inteligența omului este cel mai 
mare factor de progres. Numai cind această for
ță va fi dezrobită de preocupările existentei zil
nice. cind problemele vitale, individuale si colec
tive. vor fi rezolvate, numai atunci se poate 
vorbi de un adevărat individualism creator de 
valori spirituale superioare si nu de averi uriașe 
acumulate*  (pagina 141).

Aceeași „pledoarie pentru om*  se evidențiază 
In cartea lui Bucur Șchiopu si atunci cind com
bate. cu argumente imposibil de respins, teoria 
„elitelor*  
tr-un soi 
acționa*,  
atinge si _______  . - -
tuăril unor intelectuali ai vremii într-un soatiu 
nedefinit, al „grandorii elitelor*.  „Intelectualul 
nostru, ediție Învechită a veacului trecut, este 
total lipsit de legături cu masa, cu viata Insăsi. 
Adevăratele elite ale culturii se definesc orintr-o 
superioară înțelegere fată de veacul în care tră
iesc. Ele sint sinteza si expresia veacului. Pute
rea lor creatoare vine tocmai din această supe
rioară înțelegere și trăire a prezentului și o vi
zionară anticipare a viitorului. Căci, cea mai 
înaltă individualitate din veacurile trecute, an
tichitate sau Renaștere, nu ar mai putea înțelege 
formele noi de viață ale timpului de azi*  (pa
gina 163). Și — gindindu-se la societatea viitoru
lui, dar și la destinul generației sale tinere și 
luptătoare, Bucur Șchiopu afirmă cu îndreptă
țire și mindrie : „Un nou tip de intelectual se 
definește azi : intelectualul care trăiește In 
masă, in mulțime, intelectualul care are o În
țelegere a dinamicii timpului (...). Un nou tip 
de intelectual se definește la orizont, creație și 
sinteză a fenomenului de masă*  (paginile 164— 
175).

Pledoarie pentru om a lui Bucur Șchiopu pune 
la dispoziția cititorilor un florilegiu de meditații 
luminoase ale unui tînăr intelectual comunist din 
deceniul al patrulea al secolului nostru.

— oameni caracterizați de autor prin
de ..abstracție a felului de a aîndi si 
Comentindu-1 pe M. Muret. autorul 
definește punctul nevralgic al autosi-

Citeva dintre personajele de prim 
pian ale romanului Toamna roșie, 
cu care Dinu Săraru inaugurează 
trilogia Dragostea și Revoluția, sînt 

activiști de partid. Astfel, Dumitru Du
mitru este prim secretar al unui județ, 
Manuil Păianu este secretar cu probleme orga
nizatorice, Anghel Tocsobie are o înaltă funcție 
de partid în Capitală. Oameni cu muncă de 
răspundere, investiți cu dreptul de decizie, 
așadar argumente suficiente pentru a încadra 
cartea lui Dinu Săraru în sfera, nu îndeajuns 
de clar delimitată dar existentă, a romanului 
politic. Și, într-adevăr. nu numai secvențele din 
roman In care apar personajele amintite, ală
turi de altele apartinind aceleiași lumi a acti
viștilor. ci și destinele altora, neimplicate direct 
in munca de partid, stau sub semnul politicu
lui. Alexandra Terentia Rudeanu. dună o scurtă 
copilărie calmă la conacul bunicilor din satul 
Cireșu. trăită în cultul strămoșilor patrloti. 
boieri de viță veche, se formează apoi. In primii 
ani ai revoluției. în epoca dosarelor de cadre, 
cu teama dezvăluirii unei biografii cu multe 
puncte „neclare*.  Țăranul Ghită Praz, prietenul 
din tinerețe ale lui Dumitru Dumitru, dă foc, 
împreună cu acesta si cu alti săteni, conacului 
Rudenilor. Peste treizeci de ani Dumitru Du
mitru II va numi „omul cu care am semnat 
primul meu act revoluționar*.  Și nu este o me
taforă. ci o realitate, un act cu implicații poli
tice de care participantii nu sînt decît vag con
știent! ; „I-am dat foc. zice Ghită Praz eind 
ajunse In curie șontkăind. lingă Dumitru Du
mitru. I-am dat foc insă care e rostul 7 (...) — 
Rostul e, zise Dumitru, că nu-i mai suferim. 
Asta e rostul*.  Unui personaj secundar, tatăl ii 
adaugă in certificatul de naștere. în epoca sta- 
linistă un nume „la modă*  si omul se numește 
acum, caraghios, David Visarionovici Cezar. 
Este, in fond, și acesta tot o formă de presiune 
a politicului. Exemplele se pot înmulți, pînă 
aproape de epuizarea personalelor cărții, 
într-atît existenta acestora apare indisolubil 
legată de structurile politice.

Ce se intimplă insă in acest roman Politic, 
care este miza cărții 7 In acest prim volum 
Dinu Săraru procedează expozitiv. îsi aduce 
adică în scenă personajele, le caracterizează 
uzind de clasicul portret balzacian sau de teh
nica retrospectiei si creionează subtil citeva 
conflicte care ar urma, bănuim, să fie amplifi
cate și analizate în cărțile viitoare ale trilogiei. 
O opoziție surdă, izbucnită cîndva în trecutul 
personajelor, se lasă ghicită. în spatele ritualu
lui comportamental al ședințelor, intre Dumitru 
Dumitru și Anghel Tocsobie. Amlndol sint 
oameni cu mare experiență, porniți de ios. 
(unul, țăran sărac. celălalt copil orfan) buni 
psihologi. In timp însă ce experiența lui Du-

■ mitru Dumitru este o punte către ceilalți, un 
mod de a înțelege si ajuta, sau de a repara gre
șelile, la Anghel Tocsobie ea s-a transformat 
într-un sistem teoretic etanș, aplicabil în orice 
situație, dar care așează intre el si oameni un 
vid impenetrabil. întreținut cu grijă de o inte
ligentă ascuiită. Conflictul, incipient doar, su
gerat abil printr-o replică echivocă, o frîntură 
de gind. o privire semnificativă, schimbarea 
fizionomiei, un gest scăpat de sub rigurosul 
autocontrol (Dinu Săraru știe să observe de
taliul și să-1 fixeze într-o formulare pregnantă) 
tine de existenta unor structuri psihologice di
ferite. opuse chiar, care. manifestîndu-se In 
aceeași zonă, vor intra, fatal. In coliziune. O 
altă situație conflictuală se prefigurează în re
lația afectivă dintre Alexandra Terentia Ru
deanu și același Anghel Tocsobie. Dună pe
rioada în care a trebuit să-și ascundă cu eriiă 
ascendența, femela este dominată acum de o ve
ritabilă obsesie a biografiei. Reacție normală, 
cu profundă și clară motivație psihologică. Ea 
îi face însă istoria familiei sale ilustre Iui Toc
sobie, obsedat si el de biografie, dar în sens 
contrar. Vechimii de secole a Rudenilor Tocsobie 
nu-i poate opune decît amintirea tristă a orfeli
natului din Alba. In plus Alexandra îl suspec
tează de carierism, iar Tocsobie nu poate ieși din

personajele de prim carcasa comportamentului oficial, de teama ridi
colului. Relația dintre cei doi este, așadar, cel 
puțin ambiguă, dacă nu contradictorie. Con
flictul mocnește, lăsînd să se întrevadă viitoa
rea scenă a explicării (căci Dragostea șl Revo
luția este un roman tradițional). In pragul unei 
modificări existențiale importante se află si 
Manuil Păianu. secretarul cu probleme organi
zatorice. Om rutinat, uzat însă de responsabili
tăți care-1 depășesc, transformindu-1 într-o 
anexă a funcției ce trebuie păstrată cu orice 
preț. Păianu va primi o lovitură neașteptată 
din partea propriei fiice, care se căsătorește 
fără știrea părinților, pleacă intr-o excursie in 
Iugoslavia, ajunge la Triest și... nu se mai în
toarce. Tot echilibrul (dealfel îndeajuns de pre
car) al personajului este distrus. Supușenia sa. 
garanție pină acum a conservării devine frică 
teribilă. Păianu se teme de orice schimbare, 
iar evenimentul cu pricina amenință 6ă-i 
schimbe cursul vieții. Majoritatea personajelor 
din carte se află in pragul unor schimbări, al 
unei opțiuni importante. Tudor Cernat. directo
rul general al unui mare grup industrial a si 
făcut opțiunea. Este vorba de o opțiune morală 
care, la prima vedere, poate ti suspectată de 
imoralitate. Personajul decide, dună douăzeci 
de ani de conviețuire, să divorțeze. „Cazul*  este 
complicat de un memoriu (de fapt o delațiune) 
al soției lui Cemat. adresat organelor supe
rioare de partid (motivul vizitei lui Tocsobie in 
jUdet). Omul este suspendat din funcție în ve
derea unei anchete. Discuția cu primul secretar 
Dumitru, de care-1 leagă vechi relații de prie
tenie, lămurește în bună măsură titlul trilogiei 
lui Dinu Săraru : (...) Divorțul tău e un
fapt social și. dacă vrei, unul politic si eu asa 
trebuie să-1 tratez. — Nu. insistă, Tudor Cemat. 
divorțul meu e un fapt omenesc care privește 
viata mea personală, individuală, pină la urmă 
forul meu intim, sentimentele mele cele mai a- 
dinci și mai ale mele. Pentru că nu m-am însurat 
cu societatea și nici nu divorțez de societate.

t

Eugen Popa : „Șantierul Canalului 
Dunâre-Marea Neagrâ"

— Dar In societate. In societatea care te-a girat 
pină azi In toate actele tale care au fost so
ciale. — Divorțat sint pentru societate mai pu
țin Tudor Cemat decit căsătorit 7 întreabă el 
repezit. — Da. zice Dumitru Dumitru, ești mai 
puțin. — Tovarășe prim-secretar. revine Tudor 
Cemat. cu o ironie care nu putu scăpa lui Du
mitru, divorțez. Pentru că respect conveniențele 
societății noastre, am venit să vă Informez. Nu 
pot respecta insă si prejudecățile*.

Scriitorul Întinde citeva fire epice urmind ca 
apoi, in celelalte volume, să Ie stringă cu mină 
forte $1 să le acorde o semnificație general uma
nă. Premisele se află in acest prim volum.

Valentin F. Mihăescu

Gheorghe Pituț
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Adevărurile noastre
Urmare din pag. 1

ce
t

ne propunem și
răbdare cu toți timpii înnoitori care vin. 
fenomen, cum să-1 datăm și cum să-I con-

la un loc partidul 
erou — această

și o nouă calitate a ceea 
înfăptuim.

Și Ie numim pe toate 
nostru comunist. Un partid 
întoarcere dinlăuntru, din adîncimi a țării că
tre sine și spre toate adevărurile și năzuințele 
sale de mai bine, un partid erou, uman pînă 
la cea mai intimă atingere și zbatere a fibrei 
sale — această întoarcere a omului spre sine 
și spre viață, ținînd deopotrivă în față și 
timpul ce-a trecut și cel prezent și viitor.

La șaizeci de ani — este o vîrstă ! — oame
nii privesc în toate părțile, rotund, și lasă în 
raza privirii lor calde o rază a însuși timpu
lui pe care l-au sărbătorit. La șaizeci de ani 
— este o vîrstă 1 — viața se îngăduie și cu 
lumină și cu înțelepciune și se însoțește plină

de 
Un 
semnăm istoric decît prin vîrstă oamenilor și 
a patriei, a poporului lor, această imensă du
rată la sinul căreia s-a zămislit și a străbătut 
acoperișurile de nori ale tuturor întîmplărilor 
vieții, ca să ni se înfățișeze și să-1 simțim, 
să-1 
sa ? 
mai 
men 
morală și socială, de cea mai largă și mai sim
plă, mai nobilă extracție de masă, un feno
men al propriei noastre contemporaneități, 
partidul nostru comunist.

Și toate adevărurile, toate victoriile ca și 
toate căutările noastre se luminează, în esen
ță, de la flacăra propriei sale realități și a 
propriului său adevăr.

putem cuprinde azi în toată plenitudinea 
Căci un fenomen este, cel mal propriu și 
dăruit ființei noastre naționale, un feno- 
de cea mai largă complexitate politică.

Scriitorul
Urmare din pag. 1

Impămîntenesc atari prejudecăți în cele mai va
riate medii, numai și numai pentru că vehi
culează („pe sub mină*,  cum se zice) puncte de 
vedere care contravin celor „oficiale". Chestiu
nea nu se circumscrie esteticului, implică mo
rala, sănătatea de caracter a partenerilor de dia
log. Cum revista care ne găzduiește este emi
nesciană prin paternitate șl zestre, avind meni
rea să fie trena de lumină a Luceafărului. îmi 
îngădui să mă confesez în acest mod, deloc 
solemn ori protocolar. Adevărul n-are nevoie de 
togă și scorțoșenie. Dar, poate înainte de orice, 
mă îmbie la această meditație de atelier atmos
fera memorială a începutului de mai, prin ex
celență revoluționară, car» implică — profesio
nal și civic — pe toți, fiii patriei, tocmai în 
punctul de foc al relației acestora cti politicul. 
Scriitorul nu vrea și nu se poate abstrage aces
tui dialog perpetuu, Ditai și fecund, cum voi în
cerca să reamintesc, chiar telegrafic, în cele ce 
urmează.

Nu cunosc scriitor mare al niclunul timp care 
să se fi sustras curgerii evenimențiale a desti
nului patriei Iul, mersului lumii In care viețuia. 
Această neostoită prezență in „viitoare*  este 
supremul argument al participării scriitorului — 
cu limpedea cugetare și verbul (uneltele sale 
specifice) — la ideile politice în stare să-i asa
neze personalitatea, să-i fecundeze talentul. In 
ultimii 60 de ani, bunăoară, ca să ne menținem 
in „clipa cea repede..." a marii zile de 8 mai 
1981, nici un eveniment important al vieții ro
mânești, nici o trăire sau simțire națională, nici 
un eveniment important al vieții româ
nești, nici o trăire sau simțire națională, nici

și revoluția
o fibră a acestui dens fragment de istorie nu au 
fost străine de viața și lupta Partidului Comunist 
Român. Nu trebuie să te fi prenumărat obliga
toriu printre membrii lui pentru a Înțelege și a 
participa — prin ti Icurile morale, educative ale 
cărților — la acest uriaș demers al partidului, 
care a devenit, prin decantări succesive și me
reu ciștigate calități, o grandioasă operă istorică 
națională, asa cum apare aceasta azi, în ceasul 
sacru al sărbătoririi celor șase decenii cit nu
mără partidul, vîrstă a maturității si acțiunii în 
depline puteri. Timpul comunist pe care îl relev 
este al țării șl al oamenilor ei. Scriitorul este, 
știm bine, el însuși fiul timpului — cronicar și 
crainic de adevăr — și twin asta al țării. A fi 
scriitor politic azi Înseamnă a fi revoluționar, 
calitate care nu se măsoară cu vorba (cum mai 
cred unii), ci cu fapta, cu dira de neșters pe 
care o lași in urmă-ți. Cum unealta scriitorului 
este chiar Cuvintul — labilul ușorul, iutescăpă- 
rătorul — voi spune că dira de neșters ce îi 
revine acestuia rezidă în acel har specific, Visul, 
descinzînd din mantia de lumină a Luceafăru
lui. El, visul, venind din cele mai adinei stra
turi ale nației, legitimează trăinicia cuvintelor, 
cărămizile rostirii scritorului, așezămintele pe 
care acesta le edifică în conștiința națională.

Celebrind cei 60 de ani de existență a Parti
dului Comunist Român, omagiem istoria de grele 
jertfe și strălucite victorii ale comuniștilor ro
mâni și, deopotrivă, pe acela care se află in 
fruntea acestui marș glorios, ctitorul de țară 
nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul și 
Conducătorul sint una, ei denumesc, in strinsă 
îngemănare, centrul vital al națiunii, conștiința 
de sine a poporului român, mintea, inima și bra
țul constructor al României socialiste.

odem, ca și Absenții, insă cu tincture 
mediilor felurite. Vocile nopții de Au- 

“ gustin Buzura este un roman solid si 
ambițios, analitic si naturalist studiind 

sub înfățișarea unei superficiale anchete un caz 
de inadaptare morală. Un tînăr. cu o imaculată 
extracție socială. Stefan Pintea. muncitor necali
ficat intr-o fabrică, este chemat la miliție, spre 
a clarifica un dosar penaL care, pare-se. îl pri
vește direct. . Anchetatorul, un locotenent isteț 
invită pe bănuit intr-o cameră sore a se reculege 
din șoc si spre a-și recapitula, solitar, ultimele 
citeva luni din biografie, fără totuși a-i comu
nica precis conținutul afacerii in chestiune. De 
aci. pornește in fond prozatorul al cărui scop 
este de a examina o deliberatie morală, prin 
mijlocirea unei conștiințe tulburate de o primei- 
die incalculabilă. Omul însuși 
vește unui asemenea incident.... ...... ........
tiv, întrucit Ștefan Pintea este, cronolpgi- 
cește. slab, șovăielnic la morală. un derutat 
extras dintr-un mediu intelectual si picat. Pre
cum un înger sumbru. Intr-un cadru sociologic 
violent. Biografia lui. dedusă din fragmente, nu 
are nimic tipic ci este picarescă si senzațională. 
Cu un tată miner alcoolic si un bunic bigot. Ste
fan Pintea se înscrie la o facultate de filozofie, 
unde este un student nu fără merite, căci merge 
într-o excursie în Iugoslavia, in chip de cadru 
politic. După o inverosimllă aventură cu o zia
ristă occidentală „de stingă", nevasta unui pictor 
celebru dar înțelegător prin natura proporției 
biologice (femeia este cu mult mal tlnără decît 
bărbatul). Ștefan Pintea se întoarce In tară.

“ asistă la inundații catastrofale (prilei pentru 
scene lugubre) si. din pricina ruinării casei pă
rintești. renunță la studii si «se angajează „In 
producție" ca „necalificat*.  Viata lui ia din acest 
moment un aspect ireal si mecanic, făcînd din 
Ștefan Pintea un element pasiv si „absent*  : lo
cuiește la căminul de nefamilistl. coabitează cu 
Lena, soția unui fost potentat aiuns la „munca 
de ios*  si se mută in fine în casa acestuia, la 
mansardă.în chipul unui văr al unei alte doamne 
cu moravuri libertine, cunoaște mediul demnita
rilor „mijlocii*  (directori de întreprinderi, perso
naje influente, „cadre") si sfirseste această expe
riență în momentul chemării la miliție, pentru 
cercetări. Istoria acestui examen, tioic la Augus
tin Buzura. constînd In deducția unui moment 
biografic crucial ari a unei erori, ascunse în 
jungla evenimentelor curente, este cantitativ to
tul in Vocile nopții si conține materia sociologl- 
ceste cea mai interesantă. Odată ce locotenentul 
Veza îl eliberează ne Ștefan Pintea din. aparent, 
lipsă de probe, febra morală scade în chin sim
țitor : întors la părinți, sore a reconstrui casa, 
omul cumpără lemne, cărămizi, ciment si aiunee 
cu reparațiile la un pas de sfirslt. Somația finală 
a lui Veza. care ancheta un furt de bani din că
minul unde locuise Pintea, încredințat că hoțul 
este fostul student, nu aduce In plus decît ideea 
că justiția manevrată maniacal și prezumțios 
poate proba cu ușurință orice. In sfîrsil bătrlnul 
Pintea. opintindu-se la roabă, face un Infarct si 
deasupra tabloului violent al transportării lui < 
spital. într-un automobil, romanul se Închide.

De altfel, nu atlt continutistic. Vocile nopții 
este o producție mai presus de comun. întrucit 
Augustin Buzura si-a creat un stil din a modi
fica practic cronologia în raport cu mișcarea 
sufletească directă si de a surprinde umanitatea 
într-un singur exemplar al ei contradictoriu in 
momentul crizei morale acute. Enicul este an
chetă ori introspecție., avind. a se deosebi onn 
agent: exterior atunci cind obiectul stă in do-' 
meniul politic si social, ori Interior, precum este 
cazul în Absenții si în Vocile nopții, romane ale 
unei erori cu neputință de detectat in cutele 
biografiei

Totuși, fată de Absenții, care studiază meca
nica opțiunii in individ. Vocile nopții vtne cu 
un spor însemnat de eveniment sociologic. Pro
zatorul fotoerafiază cu „blitzul*  ori filmează In 
gust neorealist domeniul industrial si viata coti
diană a uzinei, fără festlvism (directorii. . ingi
nerii șefi fără limbaj, golurile in producție, ra
poartele trucate), intelectualul tînăr (Dana, zia
ristă. ajunsă receptîoneră de hotel, anoi biblio
tecară). alimentația la cantină, „le milieu*,  me
diile quasi-lnterlope. excursia In străinătate (cu 
polemica de idei, la o bere, cu un „occidental*),  
„cadriștii*  (caricați). protecționlsmul, circiuma 
populară, kermesele și chefurile private, ședin
țele de producție si de spiritism, căminul munci
toresc de nefamilistl cu ceva de senzațional in 
gustul „western*.

O astfel de optică „coneretistă*.  cultivînd mi
nuțiozitatea dizarmontcă. limbajul crud ca o 
bandă magnetică, brutalitatea, viata „asa cum 
este*,  provin din naturalism si. Ia proporția con
temporaneității. este neorealistă. Naturalistă e si 
psihologia, căci, deși cu aparentă analitică, vo
cile nopții înregistrează conduita contradictorie 
cu origine în tulburările instinctive si In moti
vațiile viscerale, reacția brutală, citeodată de 
un „erotism*  furibund (Lena), precum ai. pri
vind de sus. o „senzație de disconfort", care în
treține în urechea narativă un persistent zgomot 
mecanic fără origine precisă. Acest sentiment de 
provizoriu și de fragmentar, care face deducția 
morală imposibilă, pare a veni de pretutindeni 
și îl împresoară ne om ca o ană ‘învolburata 
(inundația este acL ca ai in Mierea de E. Urica- 
ru o alegorie).

Dacă psihologia e monotonă întrucit este efec
tul unei singure priviri (ca si Mihai Bogdan, din 
Absenții, Ștefan Pintea vine cu melancolia Iul 
furioasă peste evenimentele elobale). In schimb 
umanitatea, examinată prin exemplarele izolate, 

’este de o culoare ieșită din comun. Eliminind ne 
Ștefan Pintea. cu „ceva imatur, sălbatec, 
vizibil", ceilalți sint psihologii omogene 
buste. cind ies din 6fera deformatoare a 
principate.

Intîla însușire a umanității din Vocile --------
este diversitatea pitorească si. in fond, compo
ziția ei intenționat netinică. Ireductibilă la carac
ter. Nu avem aci „muncitorul necallficat". 
„amanta*,  „potentatul", „șmecherul*,  .codoasa*  
cit indivizi diverși, cu reacții imprevizibile, ca 
în viată, anroape filmați pe ascuns cu un trans- 
fo—stor fidel.

Stelică Goran, un soi de uvrier Stănică Rațiu, 
cu totuși c’te o linie excesivă (un pungaș filosof, 
cu comportament de brigant popular), bătăușii 
Sultan si Mocanii, foști infractori în eternă vral- 
bă cu „caraliii*.  Neamțu — aventurier și hoț. ob
sedat de evaziunea peste hotare. Visan — poltron 
și lugubru. Radu Stroescu. mic carierist politic, 
iată un sinoptic de o rară amploare in proza de 
azi sub raport caracterologic

Apoi femeile, cu instinctele lor tulburi si cu 
legăturile familiale mereu șubrezite, orintr-o 
manie a evaziunii extraconlugale : Lena. Ioana 
Stoian. Magda Stănescu. „occidentala*  Violeta, 
toate cu un „ce*  incalculabil între desfriul our si 
desperare.

In fine, un sir de Inși cu o conduită spectacu
loasă. reductibili totuși la o trăsătură obsedantă 
de caracter : locotenentul Veza. Filfoas — un po
tentat județean aiuns ..numai*  set de secție la o 
fabrică. Isaiia Stănescu — „delfinul*  Iul si apoi 
înlocuitorul în funcție. Tcă Stănculescu — direc
torul ..hippy*,  cu vocabular pitoresc, extras din 
calendarul ortodox sl din anatomia umană. 
Adaug aci invenția onomastică remarcabilă, ieși
tă parcă dintr-o maladie a poreclelor : Nick. Jimi 
CotoiuL Nelutu Ufederistu. Linguriță. Droangă 
etc.

Și nu Intîmplător. căci Augustin Buzura este, 
în ciuda aparentelor de elocventă Împiedicată st 
de frază care se pornește cu greu, un stilist. In 
planul lui. fără cusur si cu rare scăpări jurnalis
tice. S-ar putea zice că prozatorul este baroc sl 
cu uriașe fraze arborescente, că narațiunea vine, 
cu complicațiile ei. dintr-o verbozitate imposi
bilă. Observ însă, că nimic nu este mal potrivit 
psihologiei „în mișcare*  adoptate de prozator 
decît acest stil aparent „fără stil*,  oe care el l-a 
creat singur, ne măsura umanității ne care o re
prezintă. Două-trei erori, provenite din excese, 
(susnensul obositor, citeva pacini onirice, tără 
rost) si un fir robust, secat prea repede (folclo-

se potrl- 
administra-

impre
st ro- 
ooticii

nopți!

9 M
A

I 
1981

Artur Silvestri



/

ion. 
potopm

9 M
A

I 19
81

Privindu-te în ochi
Privindu-te in ochi, mi s-a părut 
că toate-n jurul meu devin istorie 
contemporană, că oamenii cind ies 
din casa lor, sub pașii drepți, pâmintul 
incepe ca o harfă, din mii de corzi să sune 
ingemănind cu razele solare-un cintec 
in albie purtind un singur suflet...

Eu l-am văzut, privindu-te in ochi 
cum sufletul acesta se ridică 
asemenea coloanelor de templu 
și sprijină cupola dulce-a țârii.

Dar nu intreb de unde vine 
puterea germinațiilor vaste...

Cine le-a dat, fintinilor, să vadă 
pină-n adincuri unde-au insetat 
perechi de ochi, sau mari perechi de aripi 
de la un om la celălalt să zboare 
să scoată din tranșeile tăcerii 
cuvintele, pe cele adormite, trezindu-le 
cu apa din izvoarele luminii.

Privindu-te in ochi am ințeles 
că numai tu, puterea ta deplină 
coloana infinită a puterii tale 
trecind prin noi ne-aduce dimineața 
sub ploaia ei de aur, cind pâmintul 
incepe ca o harfă din mii de corzi să sune 
din mii de corzi, să sune-ntreg pâmintul I 

Cununa de cuvinte
M-apropii de cuvinte să le pun 
pe toate-ntr-o cunună, să-mi răminâ 
cind soarele și stelele apun 
ca torțele aprinse, vii, în mină 
și să te cînt pe tine-așa cum ești 
inalt și drept și demn cum este țara 
cum sint aceste plaiuri românești 
unde se-ntoarce acasă primăvara.

Cuvintele au învățat de mult 
fiind mereu cu tine-n lupta dreaptă 
câ sint și ele-o undă din tumult 
și către visuri sint și ele-o treaptă 
de nu-s agrafe doar in blondul păr 
al zilelor și se aprind în vreme 
cuvinte purtătoare de-adevăr 
urcind din vatra vrerilor supreme

Cu-asemenea cuvinte îmi deschid 
floarea iubirii fiindcă azi o zi e 
inaltă-aniversarea ta, partid 
ca un simbol visat de poezie 
și-ti spun : — Te vom urma necontenit 
voința ta fiindu-ne voința 
căci oameni noi prin tine-am devenit 
și vrerea de lumină ni-l ființa I

Noi știm că dintre cite stele sint 
pe boltă de cind steaua ta există 
se luminează viața pe pâmint

rotlndu-se pe-orbita comunistă I 
Și-n versurile mele, cite spun 
privelistile-adinc se înfioară 
căci in cuvinte-i gindul viu comun 
și-n singe-același steag se desfășoară.

Puterea care dă putere 
Tu ești puterea care dă putere 
căci doar prin tine noi putem să fim 
ești cintecul de viață din artere 
și cjntecșd «tJiirii, unanim I 
Ți se deschid aripile enorme 
și zborul tău departe-n viitor 
materia e gata s-o transforme 
in vis ce se-mplinește, al tuturor I

Ești puntea ce ne leagă și ne poartă 
din dipâ-n clipă și din zi in zi ; 
să prindem in tipare noi, de artă 
tot ce-am iubit si tot ce vom iubi 
Cum să nu-ți împletim cununi pe frunte 
cind ești cununa marilor iubiri 
și ființa ta e gata să înfrunte 
ori unde-ar fi, adinei impotriviri I

Azi, de 8 mai, sărbătorim prin tine 
îndemnul care vine din străbuni 
de-a fi stăplnii marilor destine 
de-a fi mai drepți, mai înțelepți, mai buni 
Zi de 8 mai, senină sărbătoare 
a celor care fac din munca lor 
in ale vieții libere tipare 
să plămădească timpul viitor I

Ai pus, partid, in țara românească 
sigilii de lumină și de vis 
inalta frumusețe să domnească 
pe drumul vieții către culmi deschis 
corola-n inimi ce pe culmi tresar 
purta-va o corabie de pace 
dintr-un hotar de vis in alt hotar

Corabia cu 60 de catarge
spre orizonturi comuniste large...

Monumentul viu
Noi nu cunoaștem sîmbure de piatră 
din care să răsară peste veac 
un arbore de aur, un copac 
încununat ca focul viu din vatră 
de flăcări fără liniște, spun munții 
de aceea nu din palidul granit 
să-i taie meșterul arcada frunții 
cind fruntea lui e-nscrisă in zenit I

La fel și bronzul : - Nu e trunchi de carne 
să-l poți cuprinde și sâ-i dai contur 
nu poate nimeni cugetul să-l toarne 
in forme, cind el este cuget pur I 
El poate fi cuprins cu-a lui statură 
măreață, cu-ai lui ochi de febre arși 
cu via'a lui, cu-ntreaga lui natură 
doar de sublima bătălie-n marș 
a visurilor care n-au zăgazuri 
fertilizind ținut după ținut 
ca apele ce năvălesc din iazuri 
Partidul este pentru visuri scut I

k

Alt soclu nici nu poate să reziste 
și monumentul viu, cuprins în mers 
simbolul revoluției socialiste 
e-un punct de sprijin pentru univers I

Sever Cornel Mermeze : „Victorie1

Inima mereu vie
a națiunii noastre
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prosperat ca niciodată astfel, poporul a dobin- 
dit noi certitudini economice și sociale, cultura 
și arta, creația au devenit o tot mai vie și mai 
cuprinzătoare manifestare de spirit a sa.

A șaizecea aniversare a partidului, gloriosul 
său jubileu ne insuflă noi forțe, noi temeiuri și noi 
motive pentru ca, mai uniți, mai hotărîți, să 
îndeplinim întocmai hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului. Programul Identității noas
tre politice și sociale, al dezvoltării pe noi trepte 
de progres și civilizație. Cuvlntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie un viu îndreptar 
pentru aceasta ca și un moment de adincă re
flecție asupra istoriei și problematicii noastre 
contemporane, în consens cu noile cerințe, cu 
condițiile și posibilitățile lumii în care trăim. 
Aici, în patria sa de naștere, partidul nostru con
duce eroic destinele oamenilor. Făurit de oameni 
și pentru oameni, aici, in patria sa de naștere, 
partidul nostru comunist iși asumă eroic res
ponsabilitatea față de pacea și fericirea noastră, 
a tuturor, militînd cu consecvență pentru pacea 
șl fericirea lumii, pe o planetă care, altfel, s-ar 
putea îngropa de multe ori sub propriile sale 
ruine.

Un nume, cel al secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, face înconjurul 
inimilor noastre și, fundamental ca însuși ade
vărul vieții și adevărul însuși despre viață, ne 
face ca la acest jubileu să privim cu mîndrie șl 
demnitate la tot ceea ce am înfăptuit și vom 
înfăptui, să privim cu încredere la viitorul pe 
care, clipă de clipă, deja, 11 trăim.

H

Un act revoluționar
Urmare din pag. 1

au înțeleș 
popoare,

MARIN CODREANU
Imn de slavă
pentru o zi lumină
Binecuvint, patrie, 
pentru steaua zborului veșnic 
de care-ți vorbesc.

Binecuvint pentru-ntiiul 
8 MAI comunist 
durabil zidit 
in furtunile vremii.

Meșteri și ctitori 
au fost cei 
comuniștii.

mai buni

Izvorul ce-l 
in faldurile 
biruitor fluturind peste lume 
e cămașa lui Tudor 
nâvăditâ din fire de Jiu 
și de Olt 
in auritoare lumină.

văd licărind de departe 
stelelor

Purtată a fost 
un veac mai tîrziu 
de uriașe holde eroice 
in timp ce-mbrinceau 
birlogul de fiare 
peste bordul istoriei.

Binecuvint, patrie, 
pentru ornicul 
ce intărește do șase decenii 
poziția stelei 
cea călăuzitoare.

RADU FELECAN
Partid, ctitor de oameni
Ai revărsat in mina 
energia masei ; 
alt om mă simt 
și lumea este alta. 
Cerul din mine 
l-au sculptat cu dalta 
și-am luat 
înfățișarea clasei.

Rădăcini
și temeiuri istorice
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apropiat de cel al revoluției franceze 
că ceea ce este propriu ființei altor 
chiar comune ca origine, este străin ființei noas
tre. că sufletul românesc, — și istoria o poate 
dovedi pe întreg parcursul ei —, a fost și este 
străin violenței și dacă a răspuns uneori cu 
violență, motivul n-a fost decît unul, convinge
rea mai marilor unor vremi, câ aoest norod este 
atit de bun, îneît poate răbda orice, că pină la 
ajungerea cuțitului la os orice experiență este 
posibilă cu el. Nu, n-a fost posibilă. Este per
manent instructiv pentru un scriitor să se aplece 
cu dragoste și respect asupra trecutului ca să-și 
poată guverna propria înțelegere asupra menirii 
lui in lume, în lumea din care a venit și în 
care va intra, lăsînd secunda viețuirii iul să 
pilpiie în numele adevărului pentru care a trăit. 
Dacă a trăit pentru el. Alte revoluții și-au 
început guvernarea instituționalizînd cenzura și 
dindu-i drepturi inchizitoriale, revoluția pașop
tistă și-a marcat începutul existenței sale stîr- 
pind-o. și meritul el, din acest punct de vedere, 
nu este altul decit acela că, reprezentînd cu 
adevărat un popor, i-a cunoscut nu numai vre
rile dar și sufletul. Sufletul nu poate fi închin- 
gat, în primul rind. Există, așadar, o continui
tate în tradițiile revoluționare ale poporului ro
mân si aceste tradiții, indiferent de furtunile de 
mai lungă sau mai scurtă durată, se reîmpă- 
mîntenesc ca o cerință firească a propriei noas
tre scurgeri si rămîneri ne' n^st pâmint. Un 
popor cu o istorie atît de îndelungată nu poate 
pierde niciodată ceva definitiv, mai devreme sau 
mai tîrziu. ceea ce s-a ciștigat prin suferință și 
jertfe și s-a pierdut prin alte suferințe și alte 
jertfe, lese la lumină, țîșneste cu o forță de 
nebănuit, cu un suflu rtelonic si se instaurează 
în ordinea firească a lucrurilor. Odată cu acest 
suflu apar și reorezentanții meniți să restabi
lească suveranitatea dreptului, a legii si a gîn- 
dului. ultimul mai suveran In ierarhia dreptu
rilor decit orice drept deoarece tonte s-au.născut 
din el Revoluția noastră .socialistă poartă în 
geneza ei nu numai 
tului, dar și cel de 
si-a sacrificat nu o 
cînd a trebuit eă-si ........................................ .
neamul si care e!,‘" r-ta arum. în a.eeasiS enoră 
neasemuită cu celelalte «ă-si consolideze cuce
ririle revoluționare, truda lui. să-și ancre zidi
rile din afara noastră si dinlăuntru! nostru, că
rămida înroșită de sudoare și cartea scrisă cu 
singe.

Desființarea cenzurii la noi. fn Republica So
cialistă România, afirmă consecventa revoluțio
nară a partidului, maturitatea la care a ajuns 
revoluția noastră, maturitatea demonstrată per
manent de creatori meniți să sublinieze gravi

tezaurul de idei al trecu
se fief al unui popor care 
d-fă floarea vieții atunci 
apere sărăcia, ncvni'n șl

NUMELE POETULUI

tatea și importanta gindului ce dă strălucire șl 
adeVăr cauzei din care s-a născut. Cauza noas
tră comunistă, unică și indisolubilă. Transcrise 
în programul care i-a guvernat continuitatea. 
Partidul Comunist Român nu și-a uitat făgă
duielile și, chiar dacă unele din ele au fost 
oprite să iasă la lumină de timpuri neprielnice, 
dorința de a lăsa gindul să-și fie singur răspun
zător în fața conștiinței a căpătat concretețe și 
nu se poate să nu legăm această împlinire de 
spiritul cu adevărat revoluționar al Partidului 
nostru și de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care prin această măsură n-a 
schimbat un decret prin altul, ci o mentalitate 
cu repercusiuni îngrăditoare în alta, cu valori 
pozitive nu numai pentru arte, ci pentru între
gul nostru mers înainte. Ciștigul întregului asu
pra părții este Infinit mai mare, întregul fiind 
însuși mecanismul de gîndire revoluționară a 
partidului, mecanism subordonat realismului și 
adevărului și care a mobilizat după sine ramuri 
ale ideologiei dintre 
tantă sînt realizările 
esteticii, literaturii etc.

Depinde de beneficiarii 
nu puțini la număr, de 
gindului aripi de zbor, pînă la cei ce fac din 
pana aripii bisturiu social, ca zborul să nu fie 
un simplu zbor iluzoriu și bisturiul un simplu 
instrument de tăiat, depinde de răspunderea lor 
față de întreg ca partea să nu strălucească in 
sine, ruptă de ansamblu si în dezacord cu ade
vărul ei cel adevărat. Literatura ca parte a ide
ologiei, reprezintă ea însăși un întreg, capabilă 
ca nici o altă parte a ideologiei să reflecte suma 
celorlalte, deci să se dizloce si să se adune în 
același timp. Funcția ei particulară si genera
lizatoare avînd capacitatea reflectării globalului, 
are și forța întregului, de aici dăinuirea ei in 
timp. Nu putem merge înainte fără a ne auto- 
depăși, fără a ne autoanaliza Ia modul cel mai 
sincer. Numai dezbărați de sferturi de adevăr și 
de Intreguri de minciună vom putea, literar vor
bind. nu să trecem prin timp, ci să-l ajutăm, 
înainte de toate In folosul lui Actul revoluțio
nar al desființării cenzurii a dat cimpului lite
relor un spațiu multiplu de desfășurare, deloc 
neted și nicidecum în afara răspunderii. Ca 
scriitori comuniști, născuți din durerea și bucu
ria acestui pâmint, cel mai multi formați la 
școala începutului revoluției socialiste, fără a fi 
pionieri, avem ceva din trudnica existentă a 
deschizătorilor de drumuri, gindul bun al așe
zării temeinice într-o orinduîre cu o gîndire sta
bilă, a noastră, implicîndu-ne în tot si în toate, 
cu sentimentul că n-am fost părtași numai la 
cinstea altora, la înțelepciunea și curajul lor, 
ci deopotrivă la ceea ce alții au durat rău și 
prin noi. prin existența noastră tacită sau nu 
îndeajuns de pilduitoare.

luptă ale poporului, ale mișcării noastre mun- - 
citorești.

Apărută pe scena istoriei, în forme incipiente, 
încă din ultimele decenii ale veacului al XVIII- 
lea și cunoscînd un impetuos proces de dezvoltare 
de-a lungul veacului următor, clasa muncitoare 
din România a afirmat, în permanență, atît va
lențele sociale, emancipatoare, ale acțiunii sale, 
cît și preocuparea pentru marile probleme cu 
care se confrunta națiunea română. însăși parti
ciparea activă a muncitorimii la revoluțiile din 
1821 și 1848, la realizarea Unirii Principatelor și 
la victoria în războiul pentru independență ates
tă sentimentele patriotice de care era animată.

Creșterea numerică a proletariatului — de la 
circa 120 000 muncitori existenți în 1860—1870, la 
peste 450 000 în preajma primului război mon
dial —, dezvoltarea conștiinței sale de clasă, pe 
măsura asimilării șl aplicării creatoare a ideilor 
socialismului științific, au făcut Ca mișcarea 
noastră muncitorească să se afirme cu tot mai 
multă claritate în societate, ca o forță distinctă, 
întemeiată pe principii politice proprii, cu largă 
rezonanță in societate. „Proletariatul — se sub
liniază în Programul Partidului Comunist Român 
— devine tot mai mult purtătorul idealurilor ce
lor mai revoluționare ale maselor populare, ex
ponentul aspirațiilor vitale ale întregului popor 
muncitor spre 
greșului, spre

dezvoltarea patriei pe calea pro- 
o viață liberă și demnă".

care nu de mică impor- 
în domeniul filozofiei,

acestei 
la cei

libertăți, 
ce dau

Dan David
• uriul celei de-a treia ediți a Concursu- 

JIu) de debut in volum al Editurii Emi
nescu, format din Valeriu Râpeanu, 
Vasile, Nicolescu. Alex, Chriacescu, 

Adrian Anghelescu. Nicolae Dragoș, Doina Uri- 
cariu, Alexandru Ștefânescu, Elis Bușneag, Vio
la Vancea, Mariana Ionescu, Lucia Crăciun, a 
decernat premiile pentru roman, nuvele, poves
tiri și publicistică, precum și cele pentru poe
zie. cele mai numeroase...

Descoperind printre premiați mulți autori ti
neri taientațl publicați și încurajați de revista 
, Luceaărul", ne bucurăm de această formă de 
continuitate în selecția valorilor și-i felicităm 
din inimă pe toți componenții juriului pentru 
alegerile pe care le-au făcut : truda lor nobilă 
(au fost „luate în considerație" 900 de manuscri
se") nu Va putea fi răsplătită de tinerii autori 
decit prin cărți excepționale...

Printre premiați am intîlnit și numele lui Dan 
David ce-și zicea sieși „geniu al eșecului"... De 
cînd am scris despre el în „Luceafărul" repur- 
tea'ă succes după succes. Editura Albatros t-a 
reținut poeme pentru „Caietul debutantilor" și 
acum, iată Editura Eminescu ii va publica pri
ma carte.

Cu puțin timp în urmă Dan David Îmi adu- 
see le redacție,, „organizată", „bine structurată", 
cea de-a doua carte de poeme din cele patru pe 
care le-a scris, „Un ștuc de mămăligă" sau „Flă- 
căoaica, științele poeziei și camionul" — bocete 
rock. După „Au plecat roboți cîntînd la coasă" 
deci „Flăcăoaica...". „Flăcăoaica" are două epi
grafe, „Am o răbdare de bou" (Van Gogh) și 
„Ce monsieur ne salt ce qu’il fait : il est un 
ange" (Rimbaud), e structurată in două cicluri, 
„Un pahar de vin roșu pentru Benjamin Fran
klin" și „Poeme scrise de un optimist bolnav de 
cancer" și continuă metodic demersul poetic al 
primului volum : incercarea de a ajunge Ia un 
stil oral, eruptiv, al prezenței continue, al emi
siei verbale delirante, sugerind imediatezza, ur
gența, nevoia irepresibilă de a comunica, stil 
care a făcut din Căline un maestru de necontestat 
al prozei moderne franceze... Nu vrem să facem 
in acest scurt articol „o descriere" a noului vo
lum al lui Dan David, ar fi dealtfel imposibil, 
cum ai înerca „să fotografiezi o înjurătură", 
vrem doar să-i asigurăm pe componenții juriu
lui Editurii Eminescu că au făcut o bună ale
gere, Dan David e un autor total scrie șl o 
foarte interesantă proză, și mai ales e autor îna- 
te de a-și vedea cărțile publicate spre deosebire 
de unii inși sprințari care au publicat un braț de 
cărți și spre a ne convinge că-s autori mobili
zează cohorte de critici... Dan David, ca și Tra
ian T. Coșovei, Valeriu Stâncii, Ioana 
Liviu Antonesei, Lucian Vasiliu, 
Mariana Milcu, Marius Petrescu.
alte cărți scrise, și nu din mefiență ezi
tăm uneori să scriem despre un tinăr poet 
care ni se pare înzestrat dar care a scris o sin-

gură carte, nu posibila noastră eroare ne obse
dează ci gindul că un eventual succes facil dis
truge un talent autentic, „autorele" fiind obligat, 
gifiind să-și urmeze „destinul", st publice mai 
mult decît scrie.

Din cele șapte cărți scrise, Dan David își va 
publica una... Apoi lucrurile vor merge mai 
ușor... sau nu vor merge mai ușor dacă”Dan Da
vid va voi să rămină același poet necomun și 
incomod de astăzi... Fiind eu însumi un autor 
care nu am publicat încă o carte întreagă ci 
doar fragmente de cărți nu pot decît să-l sfă
tuiască să rămină așa cum e...

Cezar Ivănescu

Pentru îndeplinirea misiunii sale istorice, pro
letariatul român și-a făurit, relativ timpuri» (în- 
cepînd cu mijlocul veacului trecut) cele dinții 
organizații profesionale șl politice — asociații 
muncitorești, cercuri socialiste, cercuri șl cluburi 
muncitorești (la București. Iași, Brașov, Timișoa
ra, Ploiești, Galați, Craiova și în alte orașe), iar 
in 1893 s-au pus bazele partidului politic centra
lizat al clasei muncitoare — Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din România.

De la început, partidul și-a asumat sarcina is
torică de a conduce lupta revoluționară a clasei 
muncitoare pentru „prefacerea tuturor instru
mentelor de muncă in proprietatea colectivă a 
societății întregi", pentru cucerirea puterii poli
tice și „întemeierea societății socialiste în Româ
nia". Partidul a militat cu consecvență pentru 
consolidarea independenței noastre naționale, 
pentru făurirea statului național unitar, s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea industriei, împroprie
tărirea țăranilor, democratizarea reală a vieții 
politice, a organizat și susținut mișcările reven
dicative muncitorești. Este motivul pentru care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că „Anul 
1893 este anul nașterii detașamentului revoluțio
nar, de avangardă al clasei muncitoare din 
România, lată de ce putem spune, cu deplin te
mei, că adevăratele începuturi ale Partidului 
Comunist Român — care continuă cele mai 
înalte tradiții de luptă ale poporului și își are 
rădăcinile implintate adine In mișcarea muncito
rească, socialistă din a doua jumătate a veacului 
trecut — coincid cu începutul activității parti
dului muncitoresc călăuzit de teoria revoluționară 
marxistă".

De-a lungul existenței sale de pînă la Marele 
Congres din 1921, partidul s-a afirmat. în planul 
vieții politice, ca un tot unitar, ale cărui princi
pale caracteristici au fqst : dezvoltarea unei ac
tivități nentrerupte, pe baza unui program per
manent îmbunătățit, dar rămas fidel obiective
lor fundamentale formulate în 1893 ; ancorarea 
profundă în realitățile țării : afirmarea sa ca un 
detașament activ al mișcării muncitorești inter
naționale. Tuturor acestora li s-au adăugat le
găturile statornice cu organizațiile muncitorești

din teritoriile românești subjugate de Austro- 
Ungaria. fapt care a permis o dezvoltare uni
tară a mișcării noastre muncitorești, anticipind 
și pregătind deplina unificare statală.

Element dinamic, activ al procesului național- 
revoluționar care a culminat cu Marea Unire 
din 1918, proletariatul a considerat ca o datorie 
de istorică însemnătate a sa, să-și stringă rin- 
durile la nivelul statului unitar și, de pe aceste 
poziții, să lupte pentru ca „România nouă de 
astăzi să devină România socialistă de miine". 
în anii 1918—1921 unificarea organizatorică a 
partidului, la scara statului național unitar, a 
parcurs mai multe etape, de-a lungul cărora a 
fost adoptat un program de acțiune unitar (vi- 
zînd „transformarea societății capitaliste în so
cietate socialistă") și a fost ales Consiliul gene
ral al partidului, ca organ conducător unic al 
muncitorimii organizate. Participarea la alege
rile parlamentare, ca și lungul șir de acțiuni re
vendicative care au culminat cu greva generală 
din 1920, au scos in evidență forța și unitatea 
clasei noastre muncitoare, voința sa de a-și cu-„ 
ceri, prin luptă, dreptul la o viață mai bună.

Momentul de culme al acestui istoric proces 
l-a constituit convocarea, incepînd cu 8 mai 1921, 
a Marelui Congres menit să statueze unificarea, 
pe baze comuniste, a organizațiilor socialiste din 
România unită. Au participat peste 90 de repre
zentanți ai secțiunilor socialiste din întreaga țară, 
purtători a 540 mandate din partea muncitorimii 
române organizate. După dezbateri aprofundate, 
delegații au aprobat programul partidului, docu
ment fundamental prin care s-a stabilit scopul 
luptei detașamentului de avangardă al proleta
riatului român — „trecerea puterii politice 
economice în mîna muncitorilor de la sate 
orașe" și „înfăptuirea organizației socialiste 
societății".

Lucrările Congresului au fost întrerupte, la 
mai 1921, datorită intervenției forțelor represive 
care au arestat un mare număr de delegați, dar 
important rămine faptul că se realizase dezi
deratul esențial al forumului muncitoresc — fău
rirea Partidului Comunist Român, partid unic 
î’l proletariatului român, conducătorul încercat 
rl poporului în lupta pentru emancipare socială, 
libertate, unitate și independență națională. 
„Partidul Comunist, continuatorul mișcării re
voluționare, socialiste, a partidului clasei mun
citoare făurit în 1893 — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a dus mai departe și a 
ridicat pe un plan superior, în noile condiții ale 
dezvoltării României, lupta de eliberare socială 
și națională".

Au trecut de atunci 60 de ani. Ani de puterni
că afirmare a partidului comuniștilor In viata 
politică a țării, de atașament profund față de 
cauza patriei, a poporului în mijlocul căruia se 
formase și în numele căruia a militat neabătut, 
ca forță de avangardă, revoluționară. Dintre a- 
cești 60 de ani. timp de două decenii (1924—1944) 
partidul a acționat în condițiile grele ale ilega
lității, Cu toate greutățile întîmpinate din partea 
forțelor represive, el și-a dezvoltat și întărit ne
contenit legăturile cu masele, a îndrumat și con
dus mari bătălii de clasă împotriva exploatării 
și asupririi șl s-a situat în fruntea luptei împo
triva pericolului fascist, pentru apărarea integri
tății și suveranității României. Ca un corolar al 
acestei vaste activități, izbînda insurecției din 
august 1944. începutul revoluției de eliberare na
țională și socială antifascistă si antiimperialistă, 
a scos în evidență rolul politic conducător al 
partidului, capacitatea sa de a-și ralia cele mai 
largi pături și clase sociale în epopeea eliberă
rii. Prin aceasta s-a deschis calea trecerii la 
transformarea revoluționară a societății româ
nești, operă Istorică a întregului nostru popor, 
în frunte cu Partidul Comunist Român.

Astăzi, urmînd neabătut politica științifică a 
Partidului — la elaborarea căreia o contribuție 
hotărîtoare a adus și aduce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — poporul nostru își clădește cu de
plină încredere viitorul, ridicînd necontenit pa
tria pe culmi tot mai înalte ale civilizației socia
liste și comuniste. Exemplul pilduitor al înain
tașilor. în rindurile cărora făurarii de acum șase 
decenii ai partidului comunist ocupă un loc de 
înaltă cinstire, se constituie nu doar in glorioase 
fapte de istorie, ci în îndemnuri vil de înfăp
tuire, pe pâmintul scump al patriei, a idealurilor 
pentru care au militat și s-a" jertfit generații 
de glorioși luptători. Iar cel mai inalt omagiu 
pe care-1 putem aduce luptei și jertfei lor. este 
munca neobosită pentru făurirea, sub conducerea 
partidului, a măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.

Și 
și 
a
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Bălan, 
Marcela 
are șl

Democratizarea temelor
Urmare din pag. 1

tot felul. Dacă nu ne lasă să spunem ? 1 Se 
discuta mult despre zonele interzise, linii 
de înaltă tensiune, pe care, dacă le atingi, 
rezultatul nu poate fi decît unul singur — 
electrocutarea. Eram, in bună parte. îndrep
tățiți să facem astfel de afirmații. Trăiam, 
scriam cu obsesia spunerii, a dezvăluirilor 
senzaționale (indiferent cum, problemele de 
măiestrie le aminam pentru mai tirziu, totul 
era să spunem). Dezamăgiți, convinși că nu se 
mai poate face nimic, unii s-au retras, alții, 
mai rezistenți la conjuncturi, mai încrezători, 
s-au apucat să învețe, să scrie cu înverșunare, 
si-n același timp, să-și apere pagina scrisă. 
Paradoxal, aș zice, tocmai în acea perioadă a- 
păreau cărți de seamă ale literaturii române, 
Moromeții și Desfășurarea, Groapa, Setea, Bie
tul Ioanide și Scrinul negru. La cea mai înaltă 
tensiune, Toate pinzele sus. La Răzeși. Dincolo 
de nisipuri etc. Rămîn la părerea că unii din
tre noi, obsedați doar de spunere — chiar dacă 
scriam, încă nu eram scriitori sau, într-o ex
primare mai blîndă, nu simțeam
(Asupra acestei chestiuni, a spunerii, a dezvălu
irilor și-atît, au stăruit interesant in ultima vre
me Mircea Iorgulescu, Valeriu Râpeanu, 
Ștefânescu). Aveam și momente de 
ditate, glumeam cu prietenii : Am 
din surse absolut sigure că foarte 
rind au să dea 
credeți, 
realism 
nu, nu 
treptată 
unii scriitori, chiar dacă toți ne plinsesem de el 
— începea să se destrame un paravan la adă
postul căruia, de bine — de rău o scosesem la 
capăt. Democrația, sau democratizarea temelor 
de care se vorbește azi, dezamorsarea zonelor

literatura.

Alex. 
luci- 
aflat

cu- 
drumul la suprareaîism. Ce 

sîntem pregătiți să practicăm un supra- 
de înaltă ținută ? Și toți ne temeam că 
sîntem pregătiți... Dezbărarea, fie și 
de dogmatism, a stîrnit derută printre

minate, deconectarea liniilor de Înaltă tensiune, 
toate acestea fiind posibile doar în condițiile de
mocratizării întregii vieți sociale și politice, a 
luptei partinice împotriva abuzurilor de orice 
fel. a atragerii maselor la conducerea societății, 
ne-au obligat să medităm mai cu nădejde asupra 
rostului literaturii, și-n același timp, să ne asu
măm răspunderea de a fi scriitor. Așa a început 
greul, a început cu democrația, din fericire 
pentru literatura română. Cum era și firesc, 
deceniul șase a intrat în atenția prozatorilor — 
și in numai cîțiva ani ne-am îmbogățit cu 
proze de valoare semnate de Constantin Țoiu, 
Marin Preda, D.R. Popescu. Augustin Buzura, 
Ion Lăncrănjan, Dumitru Popescu. Dinu Săraru. 
Radu Cosașu, Aurel Dragoș Munteanu. Petre 
Sălcudeanu — scriitori de prestigiu, care spun, 
dezvăluie, dar o fac cu mijloacele artei, cu ma
turitate artistică, și nu doar cu istețimea de a 
specula senzaționalul. Talentul, luciditatea, un 
înalt simț al răspunderii i-au ferit pe scriitori 
să comercializeze in pagini de maculatură dra
mele deceniului șase. Despre această perioadă 
se va mai scrie, fără-ndoială, Căci pentru lite
ratură ea s-a dovedit generoasă nu numai prin 
nedreptăți și suferință, prin lipsă de experiență 
și interese, ci și prin romantism revoluționar, 
prin eroismul în muncă a milioane de oameni. 
Observația, ce ml se impune acum, este că ima
ginea societății noastre de pînă-n '60 n-ar fi 
tocmai limpede și îndeajuns de cuprinzătoare 
fără a ne referi și la cărțile de valoare scrise 
și publicate în acea perioadă de Titus Popovici, 
Teodor Mazilu. Eugen Barbu. Constantin Chirlță, 
Siito Andras, Marin Preda, Nagy Istvan, Zaharia 
Sfancu. Omul muncitor, creatorul de bunuri 
materiale și spirituale, cel care duce lucrurile 
mai departe, se luptă pentru mai bine, care, 
cum spuneam adesea, tșl face viața, cel ce con
stituie materia primă pentru literatură, a existat 
și atunci în milioane de exemplare, există și

azi. va exista veșnic. Din fericire pentru litera
tura română, este din ce în ce mai greu să fii 
scriitor acum, cind zona omului contemporan a 
fost deschisă, deminată, cînd se poate scrie des
pre acest om în „toată complexitatea lui". E 
g'-eu să scrii despre omul unei perioade de pace, 
de muncă, despre omul care-și face viața, merge 
la lucru. Ia școală, vine acasă, își crește copiii și 
se gospodărește etc. — de unde „conflictul pu
ternic", de unde acel „palpitant care să electri
zeze" ?! Complexitatea ne-a dat și ea mare 
bătaie de cap. în urmă cu vreo 20 de ani. cir
culau două versuri, ce tare ne-au amuzat : 
„Merge moțul pe cărare / și complexe multe 
are" — pe care le-am interpretat ca fiind o 
ironie Ia adresa încercărilor neindeminatice de 
a umaniza personaje gindite schematic. Cu unel
te vechi, cu apucături meșteșugărești este greu 
de pătruns în zona omului contemporan. Spre a 
folosi termeni des uzitați, critica literară ne 
atenționează mereu în acest sens. Din fericire 
pentru literatura română, este greu să fii scrii
tor și dintr-o altă pricină : în ultimii ani, în 
frontul prozatorilor au intrat combatanți incă- 
păținați. ce multe știu, ce se pricep a le spune, 
rezistenți la intemperii — i-aș cita pe Eugen 
Uricaru, Ion Dan Nicolescu, Gabriel Gafița. 
Mircea Săndulescu, Monica Săvulescu. Grigore 
Zane. Tudor Octavian. Sorin Preda etc. Ei se 
mișcă îndeosebi in zona contemporană. în afara 
schemelor (doamne ferește să le-nvețe. să le-a
plice !). au mobilitate in multe medii, în di
verse epoci, ei surprind cititorul prin pagina 
bine scrisă și prin prospețimea observației — 
cum mă surprinde, chiar in ziua cînd aștern 
aceste rînduri. un nume nou, atras de mai vechi 
întimplări și Înțelepciuni, cu farmec și sens, 
gravitind în jurul unor idei generoase, acest 
nume fiind al lui Stelian Tăbăraș, iar romanul 
de curînd intrat 
cele scurte". Aș 
tot mai greu să 
deschiderii spre
tului scriitoricesc. Dacă unul sau altul dintre noi 
va fi să piardă, contează mai puțin. Sigur, lite
ratura va fi în cîștig.

în librării lntitultndu-se „Zilele 
zice să fim mulțumiți că este 
te menții scriitor tn condițiile 
marile teme și a lărgirii fron-



atelier literar
[ posta redacției J

M. V. DEREANU : Deocam
dată, nu se pot trage concluzii. 
Paginile trimise cuprind doar 
un soi de fișe de caracterizare 
destul de schematice, scrise in
tr-un stil pretențios, greoi, ne
sigur și cam didactic. Deobicei, 
lucrurile esențiale in caracteri
zarea personajelor trebuie să 
reiasă din acțiunile lor, din 
desfășurarea firelor epice ale 
cărții.

T. ȘERBAN : Două pagini ce
va mai bune : „Hai cîntă pasăre'*,  
„Peisaj".

ETK 38 : Citeva lucruri nițel 
mai înfiripate, printre multe 
altele în scădere de substanță: 
„Jertfă", „Piinea", „Din ou", 
„Părinții".

I. S. BUȘTENI : N-am găsit 
nimic, din păcate, din ceea ce 
ar putea fi socotit un semn al 
voalției lirice.

COSTIN GRIGORAȘ : Apti
tudini lirice, vădite, deocamda
tă stînjenite destul de mult de 
excesul metaforic, de un sar
casm insistent, invariabil pină 
la monotonie, de unele prelun
giri discursive. Pagini ca „Ar
heologie", „Indigo", „Melci am
bulanți", „Lecția de celebritate", 
„Bumerang", reprezintă, însă, 
opțiuni semnificative în contul 
unor rezultate viitoare și mai 
concludente.

V. MUNTEANU : „Și eu", 
„Voi pleca".

I.D.D. : Nimic nou ; aceleași 
alcătuiri greoaie, mate, obscure, 
lipsite de emisie.

LAURA MARA : Impresie de 
regres, de pierdere a nuanței 
(în expresie) în favoarea unui 
limbaj frust, primitiv, brutal. 
Ceva mai bine, In „Cuvinte", 
„Pentru tine", „Pentru voi", 
„Lucru de mînă".

V. CRlMATU : Citeva lucruri 
interesante : „Generația", „Ce 
fii. ce viței".

EMADELA : Evoluție promi
țătoare, in „Trenul", „Cuvinte 
lumină", „Primăvara".

FELICIA : O serie de lucruri 
frumoase (printre multe jucă
rii delirante, impenetrabile): 
„Aprilie", „Relaxare", „Risipă", 
„Tablou de familie", „Toamnă 
absurdă", „E frumos", „Argu
mente" „7 Aprilie", „întrebări", 
„Explicații", „Peste 5 minute", 
etc.

N. GULIMAN : Sint, în pagi
nile trimise, confirmările unui 
pasibil drum în poezie (mai 
ales, in „Drumul soarelui", 
„Imn pentru ce ar trebui să 
fie", „Miinile", „Destin", .Fi
resc", „Pretext"). Există încă, 
desigur șovăieli, stîngăcii, ine
galități (dar acele „diferențe" 
de care vă mirați, sînt, uneori,» 
simple și firești „fenomene de 
creștere"). In general, calea pa 
care mergeți e bună — lecturile 
vă vor conduce, treptat, din a- 
proape in aproapă, spre dezle
garea tuturor problemelor și ne
dumeririlor care vă frămîntă. 
(Titlurile menționate la „Manu
scrise neiscălite" nu sînt cele 
mai bune, ci cele mai ușor de 
identificat de către autorii lor, 
care au uitat să le iscălească, 
ori le-au iscălit*  indescifrabil, 
ori s-au mulțumit să-și indice 
numele doar pe plic, unde felu
ritele degradări, pete, ștampile, 
etc. îl fac la fel de indescifrabil. 
Dealtfel, după cum se știe, o 
elementară bună cuviință cere 
ca orice scrisoare, și cu atît mai 
mult niște manuscrise adresate, 
nu-i așa, tiparului, să fie sem
nate cit se poate de citeț !...).

R.I.M. : Considerațiile din 
scrisoare sînt judicioase, dar, 
din păcate, concretizarea lor la
să de dorit. Textele sint, în ge
neral, lucrate cu Conștiinciozi
tate și acuratețe, dar rămin, în 
cea mal mare parte, greoaie, con
fecționate cu un arsenal poetic 
cam învechit, convențional, di
dactic. Vorba n-are grație, mlă
diere, „aripi", etc. Citeva pagini 
se apropie întrucîtva de poezie 
(„Zbatere timidă", „Primăva

ra"), dar încă nu la modul de
cisiv.

G. ROGOJINARU l Citeva 
din „pilule" („Gind", „Cireșe", 
„Bacovia", „Febră") și vreo 
două din compunerile oneste, 
convenționale, care ie urmează 
(„Doină", „Polonius").

MONA RADUCANU : Impre
sia generală e favorabilă și pers
pectivele par să fie bune (in 
încercările de a surprinde și 
„descifra" inefabilul, stările di
fuze, etc., in aplecarea, inspi
rată, spre paradox — V. III- 
etc). Sînt, deci, motive să con
tinuați.

Dor de soare, Dinu Coman 
(mai bine, in „A+A“, „E soa
re"), R, Popel, Ana Stroia (mai 
bine, in „E plină masa"), K. Mo- 
haupt, Niccolo Paganini, Lidia 
Esna, C. Marinescu — Tătulești. 
P. Tomescu (ceva mai bine, în 
„Amurg", „Cămașa-frunții"), 
Vasile Zgorobele, Ozolin Dușa, 
Al. C. Miioș (ceva, în „Septem
brie". „Sticle cu șampanie", „Iu
besc podurile orașului") ; Ni
mic nou I

Raymonda, Lia Oprea, Ella 
Ovldiu, D. Al. Seul (versuri), 
Liliana Volcu, Leviathan, N. Di- 
cu, G.A.L., Ciprian Nan, Victor 
Munteanu, Adrian-Daniel Popa,
C. M. — Budurișan (ceva, in 
„Nebăuta", „Cîteodată îmi vi
ne", „Nenăscuților), Maira C.L., 
A. II. Subpădureanu, Victor An- 
toniu, C. M. Grigoraș, Elvira 
Șerbu, Al. Lincu, Aurelian Pop, 
loniță Paul, Gh. Pruteanu, D. 
Gioglovan, M. Găureanu, D.B. 
Borode, P. Luncașu, Ina Mareș,
D. R. Bulai, I.D. Hălăugeșteanu, 
M. Chiurlea, Valentin Alexan
dru, Silvia Loghin :

încercări de nivel modest.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se Îna

poiază.

Masa tăcerii
N-o sâ cineze nimeni la aceastâ masâ ; 
Pe scaune de piatră nimeni n-o sâ șadă ; 
Tăcerea-nginduratâ strinsă aici
E albă ca o iarnă de zăpadă.

Aici sint veacuri de simțire fină. 
De morți de morți țesută cu răbdare,
Tot ce a fost ți tot ce o să vină
E in aceastâ amplă nemișcare.

Vremea, din fugă se oprește aici, 
îngenunchează și se reculege.
Ce mâreție-n faptele-omenețti 
Ea se cutremură cind înțelege.

Cind păsări vin și pleacă, fac un cerc 
Peste rotunda masâ solitarâ.
Și zi și noapte arde-n cer o stea 
Veghind imaculata ei comoară.

EMIL GAVRILIU

Livada dintre case
Livada-n care clorofila scoate 
Și flutUrâ verzi flamuri de mătase,
Prin arborii cu crengile plecate 
E cimitirul nostru dintre case.
Așează in pridvorul bolții-albastre. 
Pe cerul incâ tâmiiat de ploaie, 
Lalele care ard ca blinde astre 
Și trandafiri cu ochii de văpaie. 
La fiece mormînt ingenuncheazâ 
Lumina, tremurind, ca boarea-n soare ;
Cu gene lungi de iarbă cite-o razâ 
De minz subțire-adulmecâ râzoare.
Prin faguri plini de mierea albei liniști 
Albinele-adierilor fugace
Mai fornăie pe nas printre ariniști 
Din psaltiri strâvechi de frunze pace 
Poteci se-ascund prin grașita bogată, 
Prin lodoba in care-amurgul arde ; 
Se rotunjesc pe brazda-nmiresmatâ 
Bănuți de romanițâ și cocarde.
Dorm bunii și strâbunii noștri-n clisâ 
Pârinții și feciorii-ncinți in bete, 
Pe scoarțe noi de râdâcini de tisâ, 
De salcie, cu ciucuri lungi in plete 
Pinâ in meri și-n peri, amiezi de vară 
Și nopți cu lună imbrăcate-n zeghe. 
Aprind pioase-n orice poamă rarâ 
Pentru noi toți o candelâ de veghe...

ION CRAIOVA

Drumul soarelui
DrumuL soarelui trece și prin inima noastră 
Altfel n-am mai fi înflorit in aceastâ 

intinsă grădină
Și-n zorile dupâ nopți fâră lună
Rouă amară nu s-ar mai fi ridicat
De pe frunțile noastre albite.

Strigâm cu hohot de luminâ „sintem I*
In veșnicia vastului ocean ce ne-nconjoarâ 

Și sintem I

Sintem mult pentru o lume
In care multe adevâruri zac in întuneric.

NUfA SULIMAN

Amintiți-vă...
Amintiți-vă
câ sinteți oameni
și câ sfișiați mii și mii de plini 
fâr-a cunoaște taina piinii.
Nu-mi spuneți 
câ taina armelor o știți 
și câ puteți face 
toate frunzele lumii sâ cadâ 
intr-o singurâ clipâ.
Amintiți-vâ
ca sinteți oameni 
ți câ un soare ați putea ivi 
strâlucitorul soare-al pâcii.

SAVU TEAHA

Moartea Eroului
Pușca veche a oftat din greu 
peste inima ce s-a ridicat 
in turnul cu porumbei, 
iar zimbetul s-a risipit 
ca un fum pe cerul 
devenit mai puțin sever 
cu vapoarele noastre albe. 
Eu atit am vâzut 
din moartea Eroului, 
Onorată Curte cu Juri.

BORIS MARIAN

Se cheamă că...
Se cheamă
Câ ne-am depâțit stadiul 
Coborim acum invers 
De la crustâ la miez 
De-aceea poate, inima plinii 
E mai fierbinte 
Și tot astfel 
Fructul, 
Ne ocupâ mai complet 
Palma
Ne-am depâșit stadiul 
De a privi lucrurile 
Pe dinafară 
Sintem in miezul lor 
Laolaltă cu inima.

RAMONA ȚENȚ

E totul 
neprihană In purele livezi

E totul neprihană in purele livezi 
cum totu-i o capcanâ, capcane dacă vezi, 
nu te uita la dreapta, la stingă, jos sau sus 
ci cintecul ți-l cintâ, și zi ce ai se spus 
ca floarea, ca izvorul, ca pasărea in zbor, 
de dragul tuturora ți nimănui dator, 
nu te-nspâiminte nimeni — (au 

cine-a-nspâimintat 
o inimă viteazâ, un gind inoripat ?) — 
hrânește-ți cu iubire miraculosul glas, 
e tot ce ai pe lume, e tot ce ți-a râmas 
sâ-nfrunți, rizînd, absurdul și vaierul obscur, 
inolțâ-l să vibreze ca stelele-n azur, 
pentru nimic in lume nu te opri din drum, 
nu te deda ispitei sirenelor de fum 
căci singura minune, o crezi sau nu o crezi, 
e dulcea neprihană a purelor livezi.

PETRE VLAD

DIN LIRICA CEHOSLOVACA CARTEA DE DEBUTURI TELEGRAME

VLASTA DVORACKOVA
Auzul
Cel mai bun auz din lume 
il au copacii.

Copacul aude 
cum vine ziua 
cum in frunze se naște verdeața, 
cum plutește barca pe riu 
ți cum se șterg pe drum urmele pribeagului.

Copacul plinge cu multe ere-' - 
înainte de-a fi doborit de secure.

Vinâtorii au vrut 
să facă din copaci ogari.

Copacul trebuia să urmărească 
direle de luminâ ale vulturilor 

cu-n lâtrat sâ incunoțtiințeze
somnul adine al leilor 
ți să aducâ șobolanii împuțeați.

Copacul nimic nu înțelege
Ordinele și amenințările 
sînt pentru copac 
o liniște surdă.

Crengile lui întinse 
se roagă întruna 
ca toate ființele 
să capete auzul.

Ku în zadar...
Uitâ-te la miinile tale 
ce delicate sint;
Auzi,
am zis, câ ai miini delicate.

Spune-le miinilor ce-ai auzit
în fiecare zi sâ le repeți
ca ecoul 
care face o gaurâ în zid.

In fiecare zi sâ le spui, 
câci nu va fi in zadar ;
cindva vor avea de ce sâ se prindă 
cind va bate ceasul din urmă.

MIROSLAV FLORIAN
Vorbirea
Lumea 
e mută, 
ți trebuie să spună ceva mare, 
la git venele ii sint umflate, 
gesticuleazâ sâlbatec, 
capelanii iți întorc cu milă spatele, 
uitindu-se in foc topitorul ințelege năravurile, 
la fel sora care scaldă copilul 
ți învățatul ce vede totul in microscop.

Lumea spune adevărul in față, 
vai ți-amar de surzi ți orbi I

Inima se infierbintă cind pronunțăm cuvinte 
de ură, de dragoste ți de frică.

MILAN KRAUS
Scrisoarea veche
Scrisoarea veche are filele galbene, 
scrisoarea veche are literele șterse, 
scrisoarea veche are multe greșeli de gramatică.

Atiția ani au trecut I

Mina aceea este moartă acum,
gura a incremenit, 
destinatarul a încărunțit.
A rămas numai mărturia dragostei, 
a rămas numai epistola veche ingâlbenită. 
Scrisoarea mamei.

Nu poți pleca din lumea asta fâră urmă, 
să te pierzi printre nimicuri 
ți să sigilezi uța.

« _____

Desen de Gabriel Strba 
(R.S. Cehoslovacă)

Decedată, o umbră lungă 
iți împresoară numele.

Apa liniștită e învolburată, 
aerul străpuns tremură, 
dalele se zguduie.

JULIUS LENKO
Ah. cite versuri am...
Ah, cite versuri am neterminate.,. I 
Versul, chiar ți cel scurt, 
il incepi ușor, il termini greu...
- Ca-n dragoste.

Și-n vers omul e ca-n dragoste 
pentru joc plătește cu singe. 
Sau cițtigâ tot -
Sau pierde totul.

VLADIMIR REISEL
Lacrima
Am îngropat 
un om apropiat 
ți-n pâmintul reavân 
mi-a picurat 1
o lacrimâ

Dupâ un an 
lacrima a înflorit

Nu trebuie s-o ud
e veșnică 
va inflori la infinit

învăț ți pe copiii mei 
să-i pronunțe numele 
Dragostei

Și prin toate cazurile s-o treacă

JIRI WOLKER
Pribeagul zice
Iubesc stelele 
căci seamănă cu pietrele din curte.
De-aț umbla desculț prin cer, 
mi-aț răni picioarele pe el.

Iubesc pietrele din curte 
căci seamănă cu stelele.

Strălucesc in calea mea 
de dimineața pină seara.

în românește de 
Nicolae Armeș

O carte remarcabilă

adevăr istoric de

Datorită unei modificări 
minime, titlul rubricii 
noastre a devenit compa
tibil cu o recenzie la car
tea •) lui Al. Piru. Debu
turi cuprinde, in majori
tatea cazurilor, texte pu
blicate inițial in revista 
„Luceafărul", pe cind pro
fesorul Piru susținea ru
brica numită „Cartea de 
debut", și grupate, acum, 
in trei capitole mari : 
Critiea și istoria literară. 
Prozatori și Poeți, tn pri
mul-capitol-sint inserate 
comentarii la Vlad Țeweș 
(Dractrla) ■—• Intre legend
Ștefan Andreescu. Introducere in opera lui Mi
ron Costin de Mircea Scarlat (acest autor nu 
avea, in momentul apariției cărții sale, douăzeci 
de ani, după cum afirmă profesorul Piru, ci 
douăzeci și cinci), Cantemir in cartea ieroglifelor 
de Elvira Sorohan, Introducere in opera lui Va
sile Alecsandri de Emil Ghițulescu, Eminescu la 
Ipotești, de I. D. Marin, Ion Creangă intre marii 
prozatori ai lumii de Mihai Apostoiescu, Grigore 
H. Grandea (omul și opera) de Pavel Țugui, 
G. Bogdan-Duică de Dumitru Petrescu, Mihail 
Sadoveanu. Teme fundamentale de Zaharia Sân- 
georzan, Introducere in opera lui Mihail Sado
veanu de Fănuș Băileșteanu, Opera literară a lui 
Lucian Blaga de George Gană, Poezia lui Vasile 
Voiculescu de Liviu Grăsoiu, Bacovia și Bacăul

REVISTA STRĂINĂ
• ISTORIA LITERARA este o disciplină care a 

Ieșit de sub zodia documentului inert, capabil doar 
să reconstituie o realitate muzeală. Studiile franceze 
ale Universității Yale sugerează o Inovație metodo
logică tinzind spre reînvierea unei tradiții glorioase 
de cercetare pozitivă, pe fondul unei viziuni mo
derne, ce considera trecutul in chip de prezent 
continuu, mal ales pe linia filozofiei morale șl a 
surprinderii unor nuclee de permanentă intelec
tuală. Numerele elaborate sub conducerea cercetă
toarei Marie-Rose Logan se particularizează prin 
introducerea unor concepte de filozofie existențială 
in domeniul arid al cercetărilor de arhivă. Perspec
tiva actuală se naște din meditația asupra mijloa
celor de cercetare, cit și asupra realității literare 
Înseși.

• UN DOMENIU dintre cele mai pasionante ale 
filozofiei culturii de azi. Îndeosebi sub forma așa 
numitei „antropologii filozofice", se referă la sub
culture marilor centre urbane, a megalopolisurllor, 
cum spunea un celebru arhitect. îndeosebi feno
menele de folclor de stradă, care se nasc prin im
pactul mijloacelor de mass-media asupra formelor 
de organizare spontană a vieții de cartier, cum sînt 
cele din Bronx, New York, au constituit subiec
tul de predilecție al unor savantl grupați tn jurul 
revistei „Semiotexte". Publicație trimestrială, re
vista radiografiază textele, formele de expresie ima
gistică și orală, introducîndu-le In circuitul mare 
al culturii, pe linia unor fenomene de ruptură a 
limbajului, cum sînt cele din poemele lui Antonin 
Artaud. De asemenea, Semiotexte consacră numere 
monografice unor teme de Istorie culturală, cum 
sînt freudismul sau moștenirea filozofică a unor 
gindltori de tipul Iul Hegel sau Nietzsche.

• POEZIA ABABA a sărbătorit, de curind, pe 
unul dintre cei mai mari poeți moderni ai săi, Gi
bran Gibran. Celebrat ca o personalitate complexă, 
filozof, pictor, poet și romancier de aleasă ținută, 
mînuttor în egală măsură a limbii engleze și a ce
lei arabe, el a constituit un fenomen de confluență 
a culturii tradiționale arabe cu inspirația modernă 
a fenomenelor artistice insurecționale de la înce
putul acestui secol. Trăind mal ales Intr-un mediu 
străin de limba în care s-a exprimat cu predilecție, 
Gibran a cultivat, totuși, o expresie considerată a 
fi consecința cea mai înaltă a unei evoluții artis
tice șl lingvistice cu implicații majore în întreaga 
cultură arabă. Expoziții ample și ediții speciale din 
opera sa, simpozioane șl conferințe dedicate lucră
rilor sale marchează o dată importantă în cerce
tările actuale asupra operei lui Gibran.

• UN FENOMEN de natură să schimbe întreaga 
orientare a literaturii Indiene contemporane J-a 
constituit orientarea unui grup de scriitori din ju
rul suplimentului literar al ziarului Times of India 
către viața oamenilor simpli, către limbajul străzii 
și al existenței cotidiene. Scriitori din clasele han
dicapate ale societății, născuți sub zodia unui im
puls revoluționar, adeseori legați de mișcarea sin
dicală și de formele organizate de luptă socială din 
India, ei au cultivat îndeosebi formele genului 
scurt, povestirea orală, transcrise într-un limbaj 
savuros, cu puternice amprente idiomatice, aban
doned caracterul discursiv șl emfaza poematică a 
speciilor tradiționale. Numele unor prozatori și 
poeți cum sînt Kamleshwar sau S. Varma tind as
tăzi spre o formă de clasicizare, el sînt comentați 
în marile reviste literare ale lumii și traduși pe alte 
meridiane, bucurlndu-se de atribute mai reprezen
tative decît cele ale scriitorilor tradiționali. 

de Gheorghe Pătrar, Poetica lui Ion Barbu de 
Dorin Teodorescu, Permanență și modernitate de 
Valentina Marin Curticeanu, Utopica de
M. N. Rusu, La umbra cărților in floare de Cor
nel Ungureanu. Preludiu de Alexandru Ștefă- 
nescu, Masca Princepelui de A. I. Brumaru, Po- 
lemos de Nicolae Baltag, Foiletoane de Alexan
dru Dobrescu, Romanul românesc și problema
tica omului contemporan de Adrian Cosma, 
Ideografii lirice contemporane de Lucian Alexiu, 
Conștiința artistică prin operă de Constantin Du- 
mitrache. Fără emfază, fără să se teamă de 
enumerări și de rezumate, Al. Piru aduce pre
țioase precizări de amănunt și respingă- 'citevaf 
lucrări, cu binecunoscuta sa ironie.
‘ tn capitolul Prozatori sigit exarrțlngXe.cărți sem» 

' națe de Mircea Horia Simiorieșta, Radu petres-ț 
cu, Costin buzdugan, Gabriela Adameșteanu, Ro- 
dica Braga, Dinu Săraru, Oprea Georgescu, Cos
tache Olăreanu, Dan Ion Vlad, Gh. Borneanu,
N. D. Carpen, Mircea Săndulescu, loan Dan Ni- 
colescu, Mircea-Valer Stanciu, Daniel Drăgan, 
Dan Claudiu Tănăsescu, Sânziana Pop, Elena 
Nestor, Mihai Tatulici, Ștefan Pirvu, Apostol Gu- 
rău, Victor Marin Basarab, Mircea Diaconu, Radu 
Țuculescu, Ion Lilă, George Băiculescu, Leon 
Talpă, Octavian Stoica. Răceala tradițională a 
actului critic este atenuată de rezumate amănun
țite, punctate periodic de idei simple, dar ade
vărate : „Desigur, am putea incepe prin a ex
plica autorului de ce cartea nu este incă un ro
man adevărat (intii de toate pentru că nu creează 
oameni vii, care să ne rămină in memorie după 
lectură)...".

Capitolul despre poezie ia in considerare căr
țile semnate de 97 de poeți. In plus, sînt trecute 
in revistă producțiile poetice semnate de cinci
zeci și patru elevi de școală generală din clasele 
IV—VIII, precum și de șaisprezece elevi de 
liceu. Cu familiaritate, considerînd că poezia 
trebuie citită la rece, fără prea mari emoții, ur- 
mărindu-i-se procedeele și folosind din plin me
toda citării copioase, criticul parcurge rapid lungi 
suprafețe poetice : „In categoria experimentelor 
lirice trebuie pus volumul de debut Mirele Piinii. 
(Cartea Românească, 1977) de Ion Beldeanu. Ce 
va să zică asta «mirele piinii» 7 Cuvintele se 
asociază greu. Mirele trezește ideea de nuntă, iar 
piinea e un aliment". Cu alt prilej, criticul iși 
arată preferințele poetice, în general : „Poeta 
apare pe deplin formată de la începui, pricepută 
în versificație, alertă, spontană, ingenioasă în 
imagini, amabil ironică sau superior naivă, inte- 
ligent-jucăușă, inepuizabil senzitivă...". Apar și 
ironii urzicătoare : „Cei care lovesc «cu bună 
seamă» in vers nu vor avea posteritate, sînt doar 
«furi de armonie și iubire». Rezultă că cine vrea 
să reziste timpului trebuie să laude sonetele, ca 
și nule, ale lui Radu Pătrășcanu. Bieții critici 1“ 

Debuturi este o carte remarcabilă.

Voicu Bugariu
•) AI. Piru : „Debuturi", Editura „Cartea Ro

mânească", 1981.

SP0RT în cercul unde
se joacă fildeșul

naționala de fotbal ne-a spus, ju- 
cînd pe Wembley, una din cele mai 
frumoase povești de primăvară. în- 
tărîtată cu provizii negre (aproape 

nimeni nu mai credea, după Israel și Dane
marca, în foamea de-a fi curajoși și zei), po
vestea aceasta care a durat un ceas și jumă
tate (și pentru unii un secol !) ne-a rămas 
în inimi cu chipul unei ființe din miazăzi. 
Nici-o echipă, de-a lungul anilor, n-a urcat 
malul Angliei decît cu gindul de-a mușca, 
de-a rupe și de-a răsturna ordinea conser
vatoare din templul fotbalului, dar prea 
puține sînt cele care s-au întors cu dinții în
tregi și burțile sătule. Pe coloanele stadionu
lui Wembley rînjesc lupii, în tribune cloco
tesc vifore, în iarbă pulsează suferința 
Atîtea mari echipe și-au pierdut nădejdile 
și norocul acolo îneît îți vine să zici că por
țile stadionului sînt tapetate cu șapte piei de 
om. Toate drumurile spre Wembley, spune 
un cîntec, sînt pline cu polei, iar Wembley e 
un lac în care se scufundă adversarii. Echipa 
României a șters din cîntec cel puțin două 
versuri. Norocul începătorului e primejdios, o 
știe toată lumea, dar, smulgînd Angliei trei 
puncte din patru, tricolorii au distrus, stră
lucit, cu lovituri ascuțite, nervoase și înde
lung șlefuite, lanțul prejudecăților care-1 
situaseră la marginea cercului în care se

Stimate șl iubite tovarășe VLADIMIR COLIN,

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România vâ transmite un me
saj tovârâșesc și colegial de sincere felicitâri, 
calde urări de sănătate, viață lungâ, noi succese 
in activitatea dumneavoastră de creație literarâ 
pusâ in slujba culturii umaniste din patria noas
tră și in munca obștească pe care le desfâșurați 
cu pasiune și devotament in slujba construirii so
cialismului.

La mulți ani I
I

GEORGE MACOVESCU 
Președintele Uniunii Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

ț
I

Stimate și iubite tovarășe VICTOR VANTU,

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România vâ adresează un 
mesaj tovârâșesc de sincere felicitâri, calde urâri 
de sânâtate, viață lungă, noi succese in activita
tea literarâ și in munca obștească.

La mulți ani I

GEORGE MACOVESCU 
Președintele Uniunii Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

Stimate și iubite tovarășe ȘTEFAN IUREȘ,

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România are plâcerea sâ vâ 
adreseze un mesaj tovârâșesc de sincere felici
târi, calde urări de sănătate, viață lungâ, noi 
succese in creația literorâ și in munca obștească.

La mulți ani I

GEORGE MACOVESCU 
Președintele Uniunii Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

joacă fildeșul și se fixează prețul aurului. 
Victoria de la București și egalul de la Lon
dra ne arată lumii și mai ales grupei în care 
luptăm pentru un loc sub soarele Spaniei, 
că avem fălci mult mai puternice decît își în
chipuiau unii și alții și cunoaștem exact legea 
neîmblînzită a drumului în sus.

Ștefan Covaci și antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Victor Stănculescu ne-au făcut un dar 
pe care noi, de-acum, l-am și așezat în rama 
legendei și a poveștilor de seară, însă, în 
același timp, s-au legat cu frînghii în răscru
cea unde vîntu-și schimbă.laptele pe venin.de 
la șoapta de miere azvîrlindu-se-n urlete ce 
răstoarnă bărcile. Leagăn de mătase și butu. 
cui care așteaptă gît vîrtos. Distanța dintre 
aurori și miezul nopții e cît un tăiș de bardă. 
Antrenorii știu lucrul acesta mai bine decît 
mulți oameni. Ei, cei dintîi, nu se vor lăsa 
amețiți de cintecul pe care, răpindu-1 englezi
lor, ni l-au așternut nouă pe buze. Miercuri 
seara — seară pe care ne-o dorim nereche cu 
aceea de pe Wembley — jucăm la Budapesta. 
In mal de Dunăre, semnul victoriei ne e me
reu aproape. De aceea, eu cred că echipa na
țională se va întoarce din Ungaria în vatra 
trandafirilor de la București, nepetrecută de 
durere și mai arsă de dorul grădinarilor Gra
nadei.

Fănuș Neaga
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PRESTIGIUL CULTURII ROMÂNE - EXPRESIE A NĂZUINȚELOR 
Șl VOINȚEI CREATOARE A POPORULUI

stăzi, mal mult decit oricînd, națiunile 
'umil sint angajate intr-o conlucrare 

l emulație pașnică, menită să le spri
jine în dezvoltarea lor economică și 

culturală. Democratizarea relațiilor internaționale, 
afirmarea tot mai puternică a. principiilor inde
pendentei și egalității suverane a statelor, a ne
amestecului în treburile interne, a nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, a colaborării 
reciproc avantajoase, edificarea unei noi ordini 
politice, economice, juridice și morale interna
ționale, impunerea tot mai puternică a forței 
dreptului împotriva dreptului forței creează pre
mise tot mai favorabile pentru ca fiecare nați
une să-si aducă contribuția sa la patrimoniul 
universal al științei și culturii.

Tn aceste condiții, dorința statelor de a-și mări 
și dezvolta necontenit prestigiul național devine 
o preocupare legitimă și benefică. Principalele 
surse ale prestigiului națiunilor sint astăzi rea
lizările științifice și culturale, performanțele eco
nomice, nivelul de civilizație, echitatea raportu
rilor politice, economice și sociale, performantele 
sportive și alte dimensiuni similare ale acțiunii 
istorice a popoarelor.

La aceste surse interne ale prestigiului național 
se adaugă și surse externe rezultate din curajul 
in abordarea problemelor, rectitudinea de con
duită și principiile care stau la baza politicii ex
terne. valoarea politică, morală și juridică a 
obiectivelor urmărite, numărul și calitatea prie
teniilor și alianțelor și altele.

Factorul cultural joacă un rol tot mai mare In 
viața națiunilor și in competiția lor pașnică pen
tru prestigiu național. Istoria oferă tot mai multe 
dovezi că nu puterea armelor, ci geniul pașnic 
al națiunilor, munca și hărnicia lor sint adevă- 
rații factori ai prestigiului național. Contribuția 
cea mai mare la patrimoniul de valori nu au 
adus-o popoarele războinice și cuceritoare, ci na
țiunile pașnice și muncitoare Prestigiul război
nic, bazat pe forța armelor și pe cuceriri, pe do
minarea popoarelor, pe crearea și menținerea de 
mari imperii nu a dus în realitate la cîștiguri 
durabile în ordine istorică.

Românii, popor vechi și pașnic, nu au aspirat 
niciodată la cuceriri, nu au mînuit armele decit 
pentru apărarea ființei lor naționale, a pămîn- 
tului și hotarelor lor străbune. Deși dominați și 
divizați multe secole, devenind liberi cu adevă
rat numai în anii socialismului, ei privesc cul
tura lumii fără nici un fel de complexe, adău
gind tezaurului de civilizație și valori un plus de 
adîncime proprie și de strălucire inconfundabilă.

Influențele culturale și filozofice ale strămoși
lor noștri daci asupra civilizațiilor limitrofe sînt 
studiate astăzi cu pasiune de către cercetătorii 
lumii, recunoscîndu-li-se, de pildă, o inriurire 
pregnantă asupra vechii culturi grecești. Ele pot 
fi evidențiate în continuare, constituind o sursă 
de mîndrie legitimă. In epoca actuală putem 
menționa contribuții consistente și variate ale ro
mânilor la patrimoniul culturii universale. Dez
voltarea științelor tehnice, a chimiei și medicinii, 

a biologiei datorează mult gîndirii și spiritului 
inventiv al românilor. Rachetele au fost visate și 
proiectate în spațiul nostru, primul avion din 
lume a fost conceput și pilotat de un român, mo
toarele cu reacție datorează și ele mult români
lor, sonicitatea, efectul Coandă, telefonia mul
tiplă pe un singur fir, cibernetica și insulina sînt 
doar cîteva dintre contribuțiile românești la rea
lizările științifice universale.

Geniul națiunii noastre s-a manifestat și în 
celelalte domenii ale culturii materiale și spiri
tuale. Literatura română ar trebui promovată, 
desigur, cu mai multă consecvență, numele cele 
mai semnificative ale patrimoniului său ar putea 
să concureze orice altă mare literatură. Poeți ca 
Eminescu, Goga și Coșbuc nu sint mai prejos 
decit poeții importanți ai lumii. Prozatori ca Re- 
breanu și Sadoveanu au lăsat și ei creații lite
rare nemuritoare. Muzica românească l-a dat pe 
Enescu, precum și o pleiadă mare de interpreți 
și interprete, de dirijori care au dus mesajul ar
tei românești pe scenele de vază ale lumii.

Românii l-au dat pe Brâncuși și pe Grigorescu. 
a căror strălucire artistică înseamnă pentru noi 
o expresie deplină a vocației creatoare a poporu
lui, un cult al formei inalienabile, așa cum nu
mai ochiul nostru o poate discerne în realitatea 
Înconjurătoare.

în perioada Istorică de libertate socialistă a 
patriei, în România s-au creat condiții dintre 
cele mai favorabile afirmării și înfloririi cultu
rale. Ridicarea la cultură a maselor, pătrunde

rea culturii în casa muncitorului și țăranului 
sint fapte fără precedent in istoria națională. 
Intr-o epocă istorică scurtă, țăranii de ieri au 
ajuns să minuiască unelte dintre cele mai mo
derne, produc mărfuri tot mai variate și sofisti
cate si chiar exoortă tehnică în numeroase țări 
ale lumii, inclusiv în cele cu dezvoltat potențial 
industrial. Vindem in țările occidentale strun
guri. autoturisme, tractoare, aparate de radio și 
multe echipamente tehnice de mare eficiență. 
Peste 15 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni 
români acordă asistență în Africa, America și 
Asia. In centrele universitare românești învață 
mii de studenți străini de pe toate continentele.

Literatura română cunoaște acum una dintre 
cele mai fertile epoci din istoria sa, Poeți ca 
Nichita Stănescu, loan Alexandru. Aarian Pău- 
nescu, Ion Gheorghe și Gheorghe Pituț, prozatori 
ca Ion Lâncrănjan, Eugen Barbu și Augustin Bu- 
zura sint doar citeva dintre personalitățile cultu
rale românești care ne reprezintă cu cinste în 
contextul internațional contemporan.

Deși faptul devine tot mai anacronic, unii mai 
împart națiunile în mari și mici, conform cu 
prejudecățile sedimentate într-o conștiință cinică 
și retrogradă. Noi am putea spune că o națiune 
este mare prin geniile pe care le-a dat, prin con
tribuția sa la cultura lumii. O națiune poate fi 
mare prin comportarea sa în momente istorice 
decisive, prin sacrificiile de care este capabilă 
pentru urmărirea scopurilor sale istorice. Națiu
nile mari sînt cele unite, iar cele mici sînt cele 

slabe șl dezbinate. Națiunile mari sînt cele 
care agonisesc, iar nu cele rislpitcire. Na
țiunile mari sint cele tolerante și paș
nice, Națiunile sint mari dacă au istorie și un 
prezent dinamic și constructiv, și mai ales dacă 
își gindesc cu responsabilitate viitorul. Națiunile 
mari sint cele care promovează bunăstarea și 
egalitatea tuturor membrilor lor. Națiunile mari 
sint acelea care au mari conducători. In numele 
acestor coordonate putem afirma cu legitimă în
credere în noi înșine că națiunea română este 
una dintre creațiunile istorice care trebuie res
pectată în chip de mare națiune.

Ceea ce este specific culturii românești poate 
fi definit prin patriotismul și umanismul său. 
Inspirată din munca și viața poporului, cultura 
a servit propășirii acestui neam și in același timp 
progresului tuturor popoarelor. In momentul de 
bilanț, la aniversarea celor 60 de ani de la în
ființarea partidului, se cuvine să evidențiem că 
în această perioadă comuniștii au dus mai de
parte filonul patriotic, umanist și revoluționar 
progresist al străvechii culturi românești. Marile 
spirite românești au semănat prin opera lor iu
birea dintre oameni, sămînța muncii și vredni
ciei, a credinței in mai bine, sămînța dragostei 
față de țară, a perenității unor vechi și mult 
încercate convingeri.

Pavel Suian

9 mm-ZIUH inDEPEnDEOTEI ZIUH VICTORIEI
Tradiții de luptă 

împotriva hitlerismului 
și fascismului

elevind eroicile tradiții de luptă a 
partidului comuniștilor români, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Nici
odată in România n-a existat un alt 

partid politic cu o istorie atît de bogată și glo
rioasă care să fi luptat cu abnegație și să fi 
realizat atîta pentru fericirea poporului român, 
pentru măreția națiunii noastre. Partidul nostru 
s-a născut și a crescut odata cu proletariatul ; 
destinul său este strîns legat de cel al clasei 
muncitoare, al întregului popor român".

In cadrul Îndelungatei și glorioasei istorii a 
partidului nostru, un capitol de seamă se referă 
la lupta sa intransigentă împotriva pericolului 
fascist, pentru apărarea independenței, suvera
nității și integrității țării. Meritul istoric al parti
dului comuniștilor români constă in faptul că 
a fost cel dinții care a intuit primejdia fascis
mului, caracterul său reacționar, antipopular și 
antinațional, stigmatizîndu-1 in fața maselor șl 
chemîndu-le sâ-1 riposteze vehement. Aceste 
constatări erau făcute pe baza exemplelor ofe
rite de unele țări europene in care, curind după 
încheierea primului război mondial, s-au instalat 
dictaturi fasciste. „Fascismul — scria «•Socialis
mul», organul central de presă al P.C.R., incă la 
7 decembrie 1922 — caută să-și găsească imita
tori și la noi..., muncitorimea are datoria să 
inăbușe așa cum se cuvine încercările fasciste".

Instaurarea, la inceputul anului 1933, a nazis
mului in Germania, al cărui obiectiv principal 
era lichidarea sistemului de la Versailles și pro
movarea politicii de revizuire teritorială, de 
încălcare a tratatelor internaționale și, implicit, 
de desființare a statelor nou create sau a acelora 
care și-au desăvirșit unitatea națională după 
primul război mondial, a stirnit mari neliniști și 
in rindul poporului român. In acei ani de grea 
cumpănă, cind agentura hitlerismului din Româ
nia — „Garda de fier" — Încerca să paralizeze, 
din interior, dezvoltarea progresivă a țării, și 
cind integritatea și independența statului erau 
amenințate din afară, din partea Germaniei na
ziste și a aliaților săi, Partidul Comunist Român 
s-a afirmat drept dea mai fermă și consecventă 
forță politică in lupta contra primejdiei fasciste, 
pentru apărarea democrației, independenței și 
suveranității naționale.

Pentru a imprima mișcării antifasciste un ca
racter de masă, P.C.R. a desfășurat o vastă ac
tivitate pentru atragerea in această luptă a celor 
mai largi mase populare. In acest scop, partidul 
a creat un șir de organizații legale de masă, 
care înregimentau cele mai diverse categorii so
ciale. In rindul acestora, un rol important l-a 
avut Comitetul Național Antifascist, creat in 
1933, care grupa personalități importante ale 
vieții politice, sociale și culturale. Ca reprezen
tant al tineretului din București, a activat aici 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care „s-a impus 
atenției prin clarviziunea și tenacitatea cu care 
a dezvăluit pericolul războiului și fascismului", 
după cum consemnează mărturiile vremii. 
Obiectivele urmărite de Comitetul Național An
tifascist au fost anunțate prin Apelul ce l-a pu
blicat in iulie 1933. „Stringind in jurul acțiunii 
antifasciste pe toți acei care lucrează cu brațul 
sau cu mintea la orașe și sate — sublinia docu
mentul — vom putea stăvili in România triumful 
unui curent care poartă in el germenul de dis
trugere a tot ce este izvor de muncă și gindire". 
Printre organizațiile de masă, create, indrumate 
sau influențate de partid in acei ani, mai amin
tim : Blocul democratic, Liga Muncii, Fron
tul studențesc democrat, Frontul plugarilor, 
Madosz-ul ș.a.

Eforturi stăruitoare au depus comuniștii pentru 
realizarea unității de acțiune a clasei noastre 
muncitoare, in jurul căreia să se grupeze toate 
forțele națiunii, amenințate de pericolul fascist. 
Aceasta cu at t mai mult cu cît și celelalte parti
de muncitorești — Partidul Social-Democrat, 
Partidul Socialist, Partidul Socialist-Unitar — se 
situau pe poziții antifasciste și de apărare a 
independenței și suveranității naționale. Pornind 
de aici, P.C.R. a luat inițiativa unui șir de tra
tative cu conducerea celorlalte partide munci
torești, pentru a pune bazele unei conlucrări 
practice pe terenul luptei antifasciste. Tn scri
soarea C.C. al P.C.R. către Comitetul Executiv 
al P.S.D. din 1 septembrie 1935, după ce relevă 
că „unitatea este cel mai scump bun al munci
torimii", se declară : „Noi, comuniștii, sîntem 
gata să apărăm cu arma în mină independența 
României, dacă țara noastră ar fi silită să ducă 
un ră;boi național, de apărare contra imperia
lismului fascist".

In vederea creării Frontului Popular Antifas
cist, pe baza unei platforme largi referitoare la 
apărarea intereselor naționale ale poporului 
român, P.C.R. și-a intensificat contactele cu 
grupările și organizațiile democratice, a stabilit 
legături cu diferite fracțiuni ale forțelor politice 
burgheze antihitleriste și cu un număr mare de 

personalități politice. In scrisoarea C.C. al P.C.R. 
adresată conducerii Partidului Național-Țără- 
nesc, la începutul anului 1936, după ce i se făcea 
propunerea de a adera Ia frontul popular, sem
nala in următorii termeni primejdia gravă care 
amenința, din exterior, poporul român : „In caz 
de victorie, blocul fascist imperialist va șterge 
țara noastră de pe harta Europei, va distruge 
bazele înseși ale existenței naționale a unui 
popor care a luptat secole de-a rindul pentru 
ființa, unitatea și libertatea sa... Națiunea e in 
pericol să-și piardă și independența, și liberta
tea, și existența. Ea trebuie să ridice steagul 
luptei pentru propria sa ființă. Un imens front 
antifascist al poporului trebuie să se formeze".

La demascarea fascismului și la lupta practică 
împotriva lui. o contribuție de seamă au adus-o 
intelectualii democrați, patrioți. în perioada res
pectivă. intelectuali cu vederi progresiste — sa- 
vanțt, scriitori șl artiști al căror renume in multe 
eazuri depășise de mult granițele țării — s-au 
situat de partea forțelor democratice, au militat 
prin cuvîntul și opera lor, în spiritul chemărilor 
partidului comunist. împotriva fascismului, au 
afirmat năzuințele de independență și suverani
tate ale poporului nostru, s-au ridicat împotriva 
înrobirii străine, a nesocotirii demnității națio
nale. o trăsătură a antifascismului intelectuali
tății românești a constituit-o faptul că mani
festările sale nu au fost izolate de acțiunile celor 
mai consecvente forțe ale democrației — clasa 
muncitoare și organizațiile sale.

Relevind aportul intelectualității române Ia 
lupta împotriva primejdiei fasciste și la anărarea 
intereselor naț'onale ale țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Spre cinstea și mindria inte
lectualității noastre, cei mai proem;-ienți savanți, 
scriitori și artiști români și din rîndul naționa
lităților conlocuitoare au participat cu abnegație 
la lupta îmootriva politicii de fascizare a țării, 
a trădării intereselor naționale de către cla
sele exploatatoare. Dentru aoărarea indepen
denței si integrității patriei, iar unii din
tre aceștia s-au apropiat de partid, au activat 
in rindurile sale, punindu-și în serviciul poporu
lui intreaga lor putere de c-eație și chiar viata".

Un aport important la demascarea o-orilor 
fascismului, la mobilizarea mase’o- in f-ontul 
comun de luptă Dentru democ-ație și pace a 
adu«-o presa antifascistă a vremii.

Printre colaboratorii care și-au pus con
deiul in slujba acestei nobile cauze s-au n”mă- 
rat personalități proeminente ale vieții politice, 
cultural-stimțifice, artistice și publicistice din 
țara noastră.

Adeziunea clasei munc'toare. g ță-ănimii. a in
telectualității In l’nia politică a P.C.R. de bva«e 
a căii fascismului, de apărare a indenendenței 
țării au fost nrobate de aco-durile de f-ont 
pooular încheiate în anii 1934—1935 la Băcia si 
Țebea, de victoria forțe’or demoe’-at'ce in ale
gerile Darlamentare Darțiale din 1936 din iudete'e 
Mehedinți si Hunedoara și m a'egerile din 1937 
pentru consilv’e județene dm diferite părți ale 
tării. La aceste înțelegeri de front ponuRir ini
tiate de P.C.R. au aderat: F”o~*  >1 nl’.igT-i'or, 
Blocul democratic, M?dosz-vl. Front'll st-'den- 
țese democmtic, Pa-tidnl Socia’ist-Unit^r. P.’rii- 
dul Social-Democrat, precum si une'e organiza
ții din Part'dul National-Tărănesc. Part'd"! R >- 
dicai-Țărănesc și a'tele. Snccese'e dobînd’te de 
P.C.R. în lupta antifascist din acei a"i de
monstrează pe denlin justețea acecierii Plena
rei Comitetului Central al partidului comunist 
d'n iulie 1933 că : ..Fascismul nu e popular în 
România și nu are rădăcini în mnse’e nonulare". 
In același timp, practica socială a dovedit că 
unitatea forțelor democ-atice si patriotice era 
pe deplin posibilă și că aceasta era calea care 
putea salva țara de pericolul fascist.

Odată cu declanșarea exnansiunii hitleriste pe 
continent, pericolului fascist intern i s-a adăugat 
primejdia hirlerlstă pe plan extern, care vi- a 
inuenendența si integritatea teritorială a nației. 
„Astă’i — scria revista teoretică a nartidului 
comunist, ..Lupta de clasă" din mai 1933 — cmd 
planurile de cucerire ale Germaniei hitleriste 
sint clare și cunoscute nu trebuie să fie mei un 
patriot care să nu vadă acest mare Dericol ce 
amenință poporul român". Dar numai în a vedea 
și înțelege acest pericol „nu este suficient. Acest 
pericol trebuie adus la cunoștința maselor largi 
pooulare și aceste mase trebme organizate si 
conduse la lupta pentru înfringerea acestui 
pericol".

Tn martie 1939. C’nd'truDele hitleriste, care in
vadaseră Cehoslovaca, ajunseseră la granițele 
țării noastre, partidul comunist a adresat între
gului popor român un anei. în care se arăta : 
„Trupele de asalt ale lui Hitler au invadat Ceho
slovacia si se găsesc la granița țării noastre, 
întreg poporul să se pună în stare de alarmă... 
Să fie pregătit la luptă întreg ponorul român 
pentru apărarea țării, împotriva cotropitorilor
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fasciști!". In acele zile fierbinți, cind guvernul 
roman a decretat mobilizarea parțla.ă, partidul 
comunist a dat cuvint de ordine membrilo» ți 
simpatizanților săi să se prezinte la unitățile 
militare și sa lupte „pentru intărirea forței poli
tice și morale a armatei, contra Germ Iniei h.tle- 
riste și a statelor revizioniste", subliniind că 
„răzooml poporului român pentru apărarea inde
pendenței și granițelor țării, contra agresiunii 
este un război drept".

Vibrantele chgmari ale comuniștilor pentru 
salvarea patriei, a independenței și suveranită
ții sale au avut un larg ecou m rindu’ maselor 
muncitoare de la orașe și sate. Stă mărturie in 
această direcție răsunătoarea manifestație an
tifascistă de la 1 mai 1939 din București — la 
care, unul din principalii organizatori a fost 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — și din alte centre 
ale țării, desfășurate sub lozincile „Vrem Româ
nie liberă și independentă!", „Jos fascismul", 
„Jos agresorul hitlerist". Viguroasa ridicare la 
luptă a muncitorimii române la 1 mai 1939 a 
avut o mare rezonanță nu numai pe plan na
țional, dar și pe scară internațională. Desfășu
rate la scurt timp după declanșarea agresiunilor 
hitleriste în Europa, demonstrațiile antifasciste, 
antirăzboinice și patriotice din România au avut 
un larg ecou în opinia publică internațională, 
care a reținut, în comentariile ei, hotărirea po
porului român „de a rezista expansiunii puteri
lor fasciste".

Eroica luptă dusă în acei ani de partidul nos
tru, in fruntea clasei muncitoare, a forțelor pro
gresiste, sub steagul democrației și independen
ței țării, amploarea mișcărilor democratice, cit 
și atitudinea realistă a unor personalități și 
grupări politice burgheze au stăvilit pentru un 
timp ascensiunea spre putere a organizațiilor 
fasciste și înrobirea țării Germaniei naziste. 
Aprobind activitatea desfășurată pină atunci de 
partidul comunist pe linia apărării intereselor 

naționale ale României. Plenara a Vl-a a C.C. 
al P.C.R.. din iunie 1939 reafirma hotărirea de 
luptă a comuniștilor, „pentru apărarea indepen
denței țării, contra agresiunii fasciste", Partidul 
Comunist Român, atent la evoluția gravă a eve
nimentelor ce se succedau cu repeziciune și cu 
consecințe din cele mai grele, nu a contenit să 
cheme cele mai diferite forțe sociale și politice, 
la vigilență și la acțiuni ferme de rezistență. „Să 
nu capitulăm! Să ne impotrivim!", glăsuia unul 
din nenumăratele manifeste ale P.C.R. din acel 
timp. „Comuniștii vor lupta cu arma in mină in 
primele rinduri. Uniți-vâ cu toții intr-un singur 
front puternic contra lui Hitler și a aliaților lui 
revizioniști" — se susținea intr-un alt document 
al partidului comunist.

Cu o deosebită vigoare a înfierat P.C.R. pre
tențiile revizioniste, iredentiste ale horthyștilor, 
iar apoi odiosul Dictat fascist de la Viena, prin 
care puterile Axei au smuls din trupul patriei 
partea de nord-"est a țării. împotriva acestui 
rapt, pe intreg cVprinsul României s-a dezlănțuit 
o explozie de mînie și indignare, care și-a găsit 
expresia prin mari demonstrații și mișcări popu
lare de protest.

Cind, in perioada următoare, bezna dictaturii 
fasciste avea să se întindă și asupra României, 
marcind cea mai sumbră pagină din istoria ei 
modernă, lupta antifascistă desfășurată pină 
atunci de poporul român s-a transformat într-o 
amplă mișcare de rezistență. In fruntea acestei 
mișcări s-a situat Partidul Comunist Român, 
căruia i-a revenit meritul de a fi fost iniția
torul, organizatorul și conducătorul revoluției 
naționale și sociale din august 1944, care a des
chis calea construcției socialiste, calea făuririi 
unei vieți noi, libere și independente pentru 
poporul nostru.

Gheorghe Unc

Independența 
patriei

u fiecare inceput de mai sărbătorim de 
peste un veac acel eveniment crucial 
in istoria României, legat de procla
marea Independenței. Consecințele 

snirituale Dentru cultura si civilizația româneas
că, mijlocite de jertfele oștilor române în fron
tul comun de peste Dunăre, urmate de o muncă 
imensă in științe și arte. în diplomație si pro
ducție dc bunuri materiale încă nu not fi eva
luate la proporțiile reale, fiind încă In plină 
desfășurare a istoriei naționale ca formă morală 
rentrală in multe domenii ale conștiinței de sine 
a poporului român.

Ce a însemnat pentru cultura română acest 
eveniment politic este de ajuns să numim pe 
citiva dintre clasicii noștri formați în acel spi
rit începînd cu Eminescu, pină la un Sadoveanu 
sau Lucian Blaga, scriitori ai Patriei, patrioți de 
geniu, umaniști de însemnătate europeană. Dar 
se cuvine în egală măsură amintită generația 
care pleca in cuvint cu aproape două decenii în 
urmă, in scrisul căreia în alt context istoric al 
României transpare cu ardoare de aititea ori de 
măreție clasică sufletul poporului român plăs
muit aici in jurul Carpaților ca unul dintre 
neamurile cele mai trainice, cum spunea un 
istoric străin, a cărui forță morală n-au epui
zat-o întru deznădăjduire atitea veacuri de urgii 
pe care a știut să le poarte cu răbdare și seni
nătate.

loan Alexandru

Mereu e timpul
E timpul să vorbim despre eroi 
in fiecare clipă in tăcere, 
ultimul lor cuvint a fost fulgerul 
care din noi nicicind nu poate piere.

Ei au fost cei aleși de soare, da, 
să-i apere obrazul pur de pietre, 
sâ-i aducă strălucirea mai aproape 
de inima și fruntea acestei vetre.

De mame și copii au fost aleși 
dreptul la patrie să le păstreze, 
la pline și la apa de izvor 
și la doinirea unei dulci amieze.

Mereu e timpul să cinstim eroii 
și nu vor fi destule flori pe zare 
să le sărute brațele eterne 
care-au sculptat o țară din izvoare.

. . Cristian Petre

Armuri invulnerabile
Stai uneori față in față 
cu toți cei care urcă 
numai și numai din tine insuți 
reînviind a nu știi cita oară, 
detașindu-se și hrănindu-se 
cu imaginația ta 
și te simți copleșit 
de harul lor divin.
Nu simți că este sufletul tău 
nimbul acela 
care le aureolează fruntea I

...O, de pe toate paginile istoriei noastre 
ne privesc eroii acestui pâmint 
și ne simțim imbrăcați in privirile lor 
ca-n niște armuri invulnerabile.

Ion Prunoiu
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