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Un moment ani
versar da adinei 
rezonanță in min
tea (1 Inima În

tregii noastre națiuni, sâr
bă Lori rea zilei de naștere 
a tovarifului Nicolae 
Ceaușescu a-a constituit tot
odată ș| intr-un puternic și 
solemn legămlnt de a-i urma 
In totul vibrantele chemări 
|i îndemnuri pentru a tace ca 
patria aă prospere și mai 
mult șl *â  se ioacrie deci
siv pe noi coordonata de 
progres |1 civilizație.

Acest moment, aniversar 
rlmiM deosebit de relevant 
in substanța Iul. O tară In- 

JBtrMgâ iși omagiază astfel 
"conducătorul iubit știind câ 

de glndirtj |1 activitatea «a 
neobosită m leagă tasâsi 
istoria acestor cei mai di
namici ani, etapa eaie in 
fond li poartă ți numel*  și 

. care, sub raportul ideilor ți 
concep]iilor novatoare, pă
trunse de un Înflăcărat si 
patriotic spirit revoluțio
nar, a-a structurat Intr-un 
adevărat program de muncă 
ai luptă pj terenul cel mai 
fertil al înaintării noastre 
fie calea făuririi socialiamu- 
ul ți comunismului.

Consensul Intre partid, 
patrie, popor șl conducătoi 
•rte de o tu!burătoare evi
dență fi poartă In sine nu 
numai o învestitură Isto
rică a prezentului ei |1 o ga
ranție a viitorului pro- 
priu-zia, o sursă de inspi
rație permanent trează ca 
Bl un izvor permanent viu 
de Învățăminte, o adevărată 
țeoală a gindirli ți acțiunii 
noastr*  politice ți sociala in 
materie de construcție, da 
făurire a unei noi condiții 
pe potriva unei noi socie
tăți. „Ne este tuturor deose
bit de plăcut ca in adMltă 
li aniversari — fig • « În
scrii In istoria noastră na
țională ca t>n înălțător mo
ment sărbătoresc, se apune 
în scrisoarea Comitetu
lui Politic Executiv adre 
sală tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — să aducem un 
flerbina ‘omagiu proeminen
tei dumneavoastră persona
lități de conducător comu
nist, de revoluționar și pa
triot înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comu
niste g| muncitorești, neobo
sit luptător pentru triumful 
Idealurilor nobile de inde
pendență sl libertate. d*  pro
gres social, colaborară *.  
pace in lume".

Evident, >tn asemenea mo
ment Intim, sărbătoresc, de- 
EMOte granița acelui tui- 

urâtor consens amintit mai 
Înainta ți no pune Intr-o re
lație directă, deschisă, cu In
trusa problematică a reali
tăților noxstre de azi ți de

ieri, din perspectiva Înfăp
tuirii maCior obiective pe 
care nl le-ara propus. Prin 
inima tuturor acestor reah- 
tăți bata glndul ți trece con
știința permanent trează, da 
o exemplară claritate a celui 
căruia patria |i poporul II 
apun cei mai Iubit și mal 
stimat fiu. Totul na Îndrep
tățește intr-o atare impre
sionantă convingere ți totul 
ne îndeamnă către un astfel 
de viu ți statornic sentiment. 
Avem, intr-adevăr. tai drep
tul să privita ce uilsfaetm ți 
eh Iar re mlndrie la ceea ea 
■ m realizat, deși. fiind co
muniști, au trebuie să aluae- 
eăua pe panta aatomallamini. 
ti să |iae>a permanent aeaasa 
că. peartru realizarea Fre- 
aramului parUdalai. mai 
avem ine*  si drum lung da 
străbătui, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeaeu țn cuvin - 
tarea de răspuns in cadrul 
festivității omagiale prile
juită de aniversarea zilei sale» 
de națt*c.  SL mal departe : 
oara p lexl ta tea dnveltăril ae
cia liste a țării, precum șl 
dezvoltarea mondială ridică 
multe Întrebări «1 probleme. 
Fentru a la înțelege, oamenii 
treimi o să albă a culta r a po
litică, e evitară generală 
înaintată să înțeleagă bine 
evenimentele. Se referea la 
contextul lumii da azi In 
caro sint inevitabil*  și anu
mite reculuri, și înaintări, și 
Infringed chiar, dar trebuia 
să se înțeleagă că toata a- 
ceatea nu fac declt să sa im
pună măsuri mal bune pen
tru mersul Înainte, că vii
torul spart ine socialismului, 
comunismului.

Viitorul scrutat, așadar, 
chiar șt intr-o clipă de emo
ție. adus in linii mari in 
fața contemporanilor și de
finiția rit aa poate da ca- 
f'rtazătoar «, da exactă. a sl*  
uațlei concrete a lumii, a 

omului de azi. Prilej cu 
case, inc*  o dată, se relevă 
marea torță șl marea sen
sibilitate a unei conștiința 
de oxcepția care Iluminează 
dinlâuntrul istoriei și fiin
ței noastre naționale, cu o 
proiecție plnă in hicrurita 
cela mai simple șl con
crete ale prezentului pe 
care ni-1 asumăm șl tre
buie aă-1 edificăm, pentru 
dobtndirea viitorului în
suși, intr-o luxna de liniște 
și pace.

Cu înălțătorul omagi u 
adus fiului ei cel mai Iubit, 
țara și-a Întărit legămln- 
tul șl botărirea sa de a-ș*  
cinsti pe mai depărta, și pe 
măsură, destinul. urrnln- 
du-și eroul și fldnd ca In 
toate să prospere Ungă nu
mele și cugetul ML

Luceafărul

TELEGRAMĂ

Mult stimate și iubite tovarășe
NICOLAE CEAUȘESCU

O lerictă determinare a istoriei, mscriindu-vâ 
ziua de naștere chior la început de an. oferă ți 
•cr itoriior din România prilejul de a-și pune te
me urle creatoare sub semnul de autoritate ai 
acestei zile șl de a-și reînnoi, de fiece dată, sen
timentele de proiundâ și statornică prețuire foță 
de strălucita Dumneavoastră personalitate.

Carocterul sărbătoresc al evenimentului se 
conjugă, astfel, cu semnificația unei angajări 
continue in fluxul de sarcini actuale ale Patriei, 
pentru a căror îndeplinire fără reproș ne socotim 
deopotrivă implicați. Nu ne desparte de celelalte 
categorii de oameni ai muncii, in efortul tinag m 
de a ebezâșul victoriile In timp ale României So
cialiste, decît specificul uneltelor noastre de lucru 
și al trudei prin care devenim parte din întregul 
frontului unitar al țârii.

Afirmam anume acest spirit de solidaritate, al 
tuturor generațiilor de scriitori și fiecare potrivit 
limbii sale materne, lațâ de Partidul Comunist 
Român, iațâ de Dumneavoastră personal, ca ex
presie a gindirii șl voinței celor douăzeci șl două 
de milioane de cetățeni ai acestei Românii, toc
mai pentru a se cuii in toată lumea câ granitul 
din care sin tem constituiți in sumează 
Patriei noastre, idealurile sale do 
dreptate socială, de independență și 
naționala.

Sigur câ mal ales In acest timp 
plan universal, multa din valorile considerata altă
dată fundamentale șl perene sint amenințate de 
contrariul lor. privind in primul rind soarta con
diției umane și a civilizației umane, mai ales in 
acest timp se Impune sâ arătăm lumii câ-n 
acoastâ parte a Europei guvernează luciditatea 
șl glndirac politică responsabilă, câ sa poate în
văța șl merltâ sâ se învețe de la învățătura pre- 
șadiplaiul Nicolaa Ceaușescu al României mâsura 
exactă a cumpănirii dintre bine și rău, dintre ra
țiune șl fatalitate, pentru a-l asigura omenirii 
pacea de care ara absolută nevoie.

Însăți ființa 
libertate șl 

suveianitate

In cort, pa

Ca slujitori ai scrisului. In numele dreptului pe 
care arta noastrâ șl l-a arogat permanent, da 
audlențâ directâ la conștiința popoarelor șl ere- 
zind in puterea de influențare a acestor conști
ințe. sin tem la fel de In drept de a vorbi ome
nirii despre ceea ce reprezentați azi, neînduple
cat opârâtor al demnitâții omului și al virtuților 
sale morale, catalizator al diversităților politica in 
unitatea singurel dialectici posibile — a dialogu
lui fertil și a soluției de coexistență, deschizător 
de drumuri pentru un viitor de certitudini și de 
valori lerme, spirit ales dintre cele mai alese — 
prin oare propria noastră Românie devine o mare 
putere spirituală, capabilă să desfidă șl să în
genuncheze orbirea neagră a forțelor predispusa 
Ja dominația prin război. '

Smtem noi înșine conștienț! de Impasul Istoric 
prin care trecem și de greuriia la care trebuie sâ 
facem față, dar aflăm, de fiece dală, in glndul 
și In fapta Dumneavoastră, in pasiunea șl in dă
ruirea cu care vâ duceți la capăt misiunea de 
mare om și de mare conducător, exact ponderea 
șl tăria de a re așeza la masa proprie de lucru 
iau de a ieși in cetate s-o slujim, încredințați câ 
totul e bine, câ totul va fi bine, acum șl pent>u 
viitor.

Drept oare, mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vâ rugăm să primiți din 
partea totalității scriitorilor din România urarea 
de La mulți ani eu sânâtate și neclintită putere 
de muneo, fie-vâ asemeni de luminoase șl eme- 
noase sufletul și conștiința, pentru ca identitatea 
dintre numele Dumneavoastră și numele de Româ*  
nia sâ se înscrie In Isterie pe adevăratele sole 
dimensiuni, de patos exemplar șl de durată ca- 
munistă.

UNIUNCA SCIIHORILO*  
DIN 

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

t

Flacăra 
unei credințe curate
Pentru revoluționarul 

de profeție din se
colul de aur sl 
ttomnitafii româ

nești, pentru cizionorul tutu
ror posibilităților noaetre, 
pentru conștiințe dsschtsd 
spre toate dtmentiwnile tim
pului. pentru cel care a re
nunțat la propria ființă dd- 
rnindu-ze trup și suflet po
porului sdu Intr-o jertfă ti
tanică la răscrucea ds acum 
a istoriei lumii,

La m uljl ani 1
Pentru cel care te află pre

sent In cea mai necetară 
clipă la fața locului și la 
fata timpului dindu-ne sen
timentul siguranței In forțele 
noattre fi certitudinea câ 
munca și creația cer triumfa 
de-a pururi in această lume 
amenințată de eele mei mari 
primejdii din clic au exittai 
vreodată,

Pentru cel cart a făcut din 
timpul lumii o calitate a su
fletului românetc, 
, Ita multi ani 1

Pentru omul In plină pu
tere de la conducerea unei 
țdn in plină înflorire, pentru 
cel care a adu» poporul român 
Irt pragul maturității safe 
etnd numai da al însuși de- 
Jtinde destinul zdu de glorie 
n lume, pentru cel care In 

fața întregii lumi uimite asta 
imaginea guienticildții, cu
rajului șt independenței si
nonime cu existența noaztră, 
Pentru Cd „România nu per
mite nici un amestec al pu
terilor străine In treburile 
Interne", pentru că ittoria 
noattră a cucerit cu linge 
aceazld propoziția simplă de 
care poate fi mlndru orice 
român,

Lo mu îți ani
Pentru câ statul, partidul, 

națiunea sin tem noi toii eu 
umbra |l lumina noaatră, 
pentru că toți fiind egali In

drepturi, munca noastră sa 
poale numi conștiința da sine 
a poporului român,

Pentru că vrem sâ constru
im, forțfnd ritmul istoriei, o 
noud societate, fidelă trecu
tului ei măreț dar in același 
timp deschisă cu toate por
țile ipre viitor și pentru ed 
aceaaîă patrie comunletă aste 
poemul geniului adu.

La malți ant 1
Pentru părintele secer dar 

plin de bunătate, fumtnind 
prin exemplul tiu, răbdător 
ți înțelept, conștient plnd la 
tacrificiu de răspunderea ho
tă ririlor sale,

Pentru /ratele neoboett al 
mulfimii, cu inima /ierbinte 
dar cu ochiul clarvăzător șt 
cu mintea lucidă, stimulator 
• tot ce a In oameni creație 
șl prin aceasta re vi ta Hz i nd 
toate cantatele esențiale ale 
omenirii cărora le-a icuturat 
poluarea lozincardă.

Pentru tovarățul dinamic 
care și-a închinat viata cli
pelor totale de muncd și i- 
d raluri lor noastre de tărbi- 
toare, dotat cu un tezaur 
Imens de experiență șl de 
aceea convin» ci orice con
strucție istorică n« poate tr- 
vori deck din flacăra unei 
curate credințe.

Pentm prietenul denotat. 
Încrezător In oameni și In 
destinul lor fericit, model de 
simplitate, chintesență a ex
presiei de voință, curaj și 
reinonsabitltate.

Pentru învățătorul popular 
care dd legi finind spicul da 
griu in mină ea pe un scep
tru s/lnt, plin de energia. In 
permanentă conlucrare cu 
masele muncitoare, împărțind 
după merit admonestarea i< 
lauda, lucid aprinzător da

Ion Zubașcu
Continuare In pag. a 2-a

Starea de liniște

Poporul—simplu numele-i rostește
De cind e neamul românesc pe glie 
$1 mal departe Încă, din strămoși. 
H a știut In cinste să șl-l țle 
Eroii bravi, bărbații curajoși.

Erou Intre eroi, un om ales
Isteriei aă-i scrie noul mers 
Adună țara de la munți la șes 
Să-și poarte, liber, vrerea-n univers.

ȘI fost-a dat, prin seeoli. ca să fie 
Aici, pe plai de doină, la Carpați, 
Pe nesfirșlta dorului cimple 
Să-și spună viața ne-nfricați bărbați.

Om intre oameni, brav bărbat ai gliei. 
Pentru Partid trăind, pentru popor 
El e chezaș Că drumul României 
Lrea-va demn și drept spre viitor.

Ca niște munți, prin veacuri, an trecut 
Lă.sfnd statura vremllor pecete.
Durerea gliei crlncen l-a durut 
Și libertatea țării le-a fost aeie.

Ei s-au numit Ol Bun și Cel Viteaz 
Și s-au numit Ol Marc șl Cel Drept, 
Cum ii păstrăm in suflete și azi 
Soriși In adlncni inimii, la piept.

Poportil simplu nomele-i rostește 
Din mari o rațe-n ccl mai mic cătun.
Azi. Ceaușescu. spus pe românește, 
tnseamn*  Cel Viteaz, Cel Drept, Cel Rnn.

Iar Intre el, cu literă săpată 
tn spațiul ccl mal pur al noii vieți 
E viața unui Om îngemănată 
Cu gîndul țării liber și-ndrăzneț.

El și-a unit destinul cu Partidul 
El cu poporul are legămini, 
Cu noul ev pe care, construlndu-1, 
Ii vede vkul lumii lumlnind.

Și-n ceasul cind lanuarle-șl arată 
Lumina de-mplinlrl, aniversară, 
Sărbătorind un om vom apune : Iată, 
Sărbătorim un crez măreț șl-o țară.

De cind e neamul românesc pe glie 
Șl mai departe Încă, din străbuni, 
El a știut in cinste să și-l țte
Pe tel mal curajoși, mai drepți, mal buni

Nicolae Dragoș

Elogiu rațiunii practice
Pentru ca un popor aâ fie viu. zi 

funcționeze pa toată lungimea des
tinului său, are nevoie, In primul 
rlnd. de o funcționare ireproșabilă 

a istoriei zale. Dacă intre tendințele deve
nirilor sociale apar Înclinații spre idealism, 
spre dogme, istoria cea mare, cea adevă
rat*  — a dezvoltării — stagnează. Dar nu-l 
drept sâ fie așa. din ochiul limpede al ori
cărui punct de vedere nu-i drept sâ fie 
așa. trebuie sâ se facă lac unei gindlri
practice, materlallst-dialectlce, singura capa
bilă să scoată stările de lucruri la un drum 
sigur a] dezvoltărilor rapide șt eficiente. 
Trecind de la aceste idei generale la un 
caz particular — cazul poporului român, al 
României 
anul 
Om 
mari
Iată

chipul cel 
agriculturii 
delor noastre, lată această rațiune cum 
jină, pe ideile și acțiunile sale, a industrie 
capabilă zâ concureze cu mari industrii, 
iată cum in vită mint ui știe ce are de făcut 
șl după ce ze termină ca proces educațlo-

mal omenesc cu putință la 
socialiste, ta baza tuturor

baza 
roa- 

apri-

Cornel Brahaș
Continaore In pag. a 3-a

I versa le știri pe care la recepțio
năm aproape zilnic despre valuri 
de violență In cutare ori cutare 
oraș european (altfel orașe ce se 

expun supercivilizate. supermodern liote, su- 
pertehniciiate), despre modul in care omul 
pașnic, cetățeanul obișnuit iși privește ieșirea 
din casă pe arterele de circulație ca pe □ 
aventură de capă (cu care nu poți minți tau
rul transformat mai nou în rinocer armat) șl 
arme moderne, privim în jurul nostru, privim 
câtre orașul In care trăim 1ubindu-l mai 
mult, prețuindu-1 mal mult lumina blinda, 
clădirile, ochiul ferestrelor (dezvăluind scene 
de viață cotidiană), parcurile inundate (in 
orice anotimp) de copil și îndrăgostiți, (sce
ne de candoare, puritate, lirism, ocrotita, 
apărate de-o siguranță socială mare cit li
niștea unui copac de sute de ani).

Starea aceasta (atit de adine înrădăcinată 
In sufletul poporului roman, prea des încer
cat In liniștea șl siguranța sa pentru a nu 
șl le .....................
pace 
tic, a 
puțin 
țară, 
ranța 
concentra eforturile spre împlinire, spre dez
voltare sau, altfel spus, spre creșterea prun
cilor, spre ziua de azi șl ziua de mline, spre 
muncă și bucurii. Liniștea ori neliniștea nu 
sint stârl care se spun. Ele se transmit, se 
simt. Ele există ori nu există. Numai o poli
tică efectivă de pace, numai o politică pen
tru am, pentru această suDremâ valoare care 
este omul, poate întrona liniștea de a merge 
linlștjt pe stradâ, de a ține larg deschise 
ferestrele casei șl ale Inimii, de a-ți 
prieteni șl de a-ți face prieteni In orice 
in orice punct din țară.

Sintem o astfel de țarâ condusă cu 
ranțâ de mal mult de un deceniu și jumătate 
de președintele României, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul de a cărui viață șl muncă se leagă 
așezarea întregului nostru popor intr-un rost 
al muncii și păcii, al preiDeritâții șl demni
tății. rostul fericit al omului care poate găsi 
In țara In care trăiește temeiuri care să-i 
justifice existența, care sâ l-o poatâ împlini.

Trăim Intr-a patrie liniștită. Intr-o patrie 
calmă, așezată pe teritoriul ferm al muncii 
ji încrederii 
aceasta, 
noastră 
celui ce 
vreodatâ 
dezamăgiri. Cu dragoste 
noștințâ 
zile! de 
aceeași 
rostului

dori mereu, pentru o nu-șl dori sâ fia 
In cosa și in țara lui) reprezintâ, prac- 
garanție a unor iile depline. $1 nu e 
lucru s<5 stabilești un achillbru-ntr-o 

In sufletul unul popor, id-i dai ligu- 
și liniștea de care are nevoie spre a-șl

intre 
bucuria de 
omeneascâ 
conduce 
da obosealâ, da

găsi 
oraș.

ligu-

oameni și bunăstarea 
a putea împlini menirea 

pe lume le datorăm 
destinele țârii neabâtut 

slăbiciune sau de 
și profundă recu- 
prilejul aniversării 

putere de muncă, 
judecată asupra

II dorim acum cu 
naștere, aceeași 
dară și limpede 
patriei noaitre In viitor.

Constantin Stan

putem apune cu 
1663 a așezat In fruntea 

ale cărui idei și acțiuni 
împliniri, extraordinare 
rațiunea lut de-a munci

mindrie c*  
noastră un 
au generat 
deziderate, 
șl trăi in
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PREȘEDINTELUI
PATRIEI

Ești lumina noastră eea de totdeauna 
A acestui pașnic și cinstit popor
Visul ce de veacuri l-au visat străbunii 
Patriei române drept conducător.

Ești, cit va sâ fie, vremea împlinirii.
- După ani de grijă, trudă șl nevoi.

SHnd de atinci-n fruntea dragostei de 
fărâ. 

Avem lingă Inimi, inimi și noi.

Al luplat cu timpul tnnolndu-1 chipul, 
L-al făcut să fie peste tot frumos,
I-al dat ochi din ochii patriei In pace. 
Ca să-și poală vede chipul luminos.

Ești speranța dreaptă, viitorul nostru, 
Dragostea pe care omul o așteaptă. 
Visul cel mal mare care-o națiune, 
lin popor in viață l-a pntnt visa.

Vor război dușmanii picii noastre sfinte, 
Apără-ne pacea, timpul ce ni-l dat, 
Fii pe totdeauna și rămll de-apururi. 
Visul nostru mare ce l-am așteptat.

Virgil Carianopol

Rostirea
noastră

Cind omagiem un om. glndul ne duce Ia 
faptele sale, la munca șl crezul zhu. ln- 
tr-un fel noi sintem cel privilegiați. căci 
in fața noeztrâ ol este ca șl cum a-ar 

întoarce de undeva, de nu prea departe, din Is
torie șl. puțin obosit, puțin nedormit de cite 
griji și vlsâri a purtat, ca ză nu mal apun de 
cita a auzit 0i-a v&zut, sâ ni ze uite drept in 
ochi și zâ se roeteascâ deschis, fără menaja
mente. puțind fi sigur că chiar din acea clipă, 
odată cu acest geet. viața za nu e numai a iul 
sau nu mal e tn primul rind a Iul. cit mai ales 
a celorlalți *au  a istoriei lor. Cu președintele 
nostru, secretarul general al partidului, n-am 
putea apune câ, din acest punct de vedere, viața 
n-a fozt mai puțin generoazâ. Dar și încleștată, 
dur*,  șl așa cum ae poate reține din biografia 
sa. un sentiment eroic șl hotărî tor al existenței 
1-a încercat de mic copil, cind a-a dedicat luptei 
revoluționare șl-a îmbrățișat calea erolcâ a 
emancipării poporului aâu, cu o fidelitate șl o <x 
abnegație care ne fac sâ ne glndlm doar la cel 
mai de seamă bărbați.

Marile destine, știm tot din istoa-te. au tot
deauna o asemenea încordare de spirit al un ase
menea sentiment aproape titanic al existenței 
Incit la confluenta gindului lor cu fapta, nouă 
nu ne râmine declt să ne socotim viața ca pe o 
fericită coincident A sau șamă si ză dăm momen
tului nostru biografic Întregul curs al istoriei 
trăite șl asumate șl întreaga încărcătură de eve
nimente la care am fozt martori sau. prin con
știință. implicați.

Un astfel da eveniment a fort zilele trecute

A- 1. Zăinescu
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ÎNALTĂ CINSTIRE CTITORULUI
Adunări festive 
ale Asociațiilor 

de scriitori
In orașele de reședință ale asociațiilor de 

■erlltorl din întreaga (ari an avut loc adunări 
omagiale eu prilejul aniversării silei da naștere 
a tovarășului NICOLAE CEAL’ȘESCU.

CLUJ-NAPOCA
• Adunarea a fost conduit de Vaslle Re- 

breanu, secretar adjunct al Asociației acrii Lori
lor din Cluj-Napoce. Au fost prezcnți Leoni In 
Stoica și $iefan Cefele din partea Comitetului 
județean ae partid. Au rostit omagii scriitorii 
Harla Bădescu, Petre Bucșa. Doina Cetea. Letay 
Lajos, Mark! ZoKan. Ssilagyi latvan. NegolU 
Irimle, Mircea Valda. Gabriel Panafil, iar ac
torii Maia Tipa». Ligii Moga, Dorina fifanca. 
Inn Tndorici și Octavian Coxmiță, de la Teatrul 
Național din Cluj, au «uiținut un recital liric.

In telegrama adoptată de participant! la adu
narea omagială se spune, printre altele : „Tră
ind de veacuri înfrățiți pe aceste meleaguri, 
acri Horii români si maghiari, avind ace
leași idealuri de pace $1 de libertate, au 
aflat in Dumneavoastră — conducătorul în
țelept țl clarvăzător care, prin verbul si 
acțiunea sa politică, ne-a ușurat Ințclegare'i 
fenomenelor politice, c*lău21ndu-na  scrisul că
tre evenimentele majore ale actualității, către 
ceea ce este cu adevărat Imoortant pentru po
porul noatru, pentru om I In tot ce aindlțl șl 
faceți, vi simțim, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceausescu, un promotor al noului, 
al progresului social și al frumosului autentic, 
alături de noi șl in fruntea noastră, călăuzfn- 
du-ne pagii. La această fericită aniversare dln- 
tr-o viață rodnică, exemplară, vă dorim sănă
tate, putere neistovită de muncă —* pentru bi
nele Patriei și al poporului nostru I**

IAȘI
• Adunarea omagială a fost condusă da 

Mircea Rada lacohan, secretarul Asociației scrii
torilor din lași. care a vorbit despre „Concepția 
tovarășului Nicolae Ceausescu asupra literaturii 
și artei In societatea contemoor<măa. Au rostit 
omagii scriitorii Grigore Ilhel, N.V. Turco. Va
al le ConManfineseti, Cornelia Sturz a. Vaslle Mi- 
hăescu. Fmlllan Marco.

Din telegrama adoptată de partlcipanțll le 
adunare, cităm : „Scriitorii de pe meleagurile 
moldovene isi alătură glasurile Întregii noastro 
națiuni, pentru a vă aduce omagiul lor de re
cunoștință, de dragoste și admirație, slăvind pe 
Intilul bărbat al țării, simbol și stegar al Patriei, 
pa drumul fericirii <1 progresului, pe drumul 
împlinirilor socialiste. La aniversarea zilei 
Dumneavoastră do naștere vă rugăm să pri
miți prinosul recunoștinței oamenilor acrlsulul, 
dimpreună cu cele mai hune urări de sănăta
te șd noi împliniri, apra binele Patriei șl al po
porului. pentru continua înflorire a culturii 
românești 1**

BRAȘOV
• Adunarea a fost condusă de Dan Tărcbilă. 

secretar al Asociației scriitorilor din Brașov. A 
fost prezentă Victoria NegTea, președinte al 
Comitetului județean de cultură sl educație so
cialistă. Au rostit omagii scriitorii Ion Topolsg.
V. Copil a-Cheliră. Lsndway Eva, Verona Brio 
tesch, Ștefan Stătesm, Nlcolae Bine, loan di
gs. Email Rădaleacu. procure șt actrița Virginia 
lt<a-Mareu. presedinta -filialei A sori ați ei oame
nilor de teatru și muzică.

Din telegrama adresată tovarășului Nlcolae 
Ceausescu desprindem : „Scriitorii de pe aceste 
meleaguri brașovene — români, maghiari ii 
germani avind o singură misiune, de a sluji 
patria In care ns-am născut șl in care trăim, 
adresează cele mal calde urări de sănătate ți 
la mulțl ani. glorioși ani !“

TIMIȘOARA
• Adunarea omagială a fort condusă de An

gliei Dambrăveanu, secretarul Asociației scrii
torilor din Timișoara. A conferențiat lectorul 
universitar Vlorel Sârhu despre opera si acti
vitatea revoluționară a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. strălucită personalitate a vieții po
litice internaționale. Omagii au rostit scriitorii 
Lucian Bareriu, Vladimir Ciocov, George D-u- 
mnr. Darlan Grozdan. T^zar lllel. Alexandru 
Jebeleanu, Mandies Gyflrgy, Ivo Muncian, C«- 
rina-Vletoria Sein, Aurel Turcoț.

Din telegrama adoptată da parilcipanțll la 
adunarea omagială, cităm : „In această lumi
noasă 2i, aducem un fierbinte omagiu Omu!u< 
ți Revoluționarului, celui mai iubit ți devotat 
fiu al poporului, eminent conducător de partid 
si de stat, militant de frunte a) mișcării comu
niste ți muncitorești Internaționale, personali
tate marcantă a lumii contemporane, care ți-a 
dedicat întreaga viață șl putere de muncă dez
voltării economice ți sociale a tării, împlinirii 
năzuințelor vitale ale națiunii noastre socialis
te, afirmării sale Independente, suverane ți 
demne intre popoarele lumii I1'.

Ia sediul Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România a avut 
oc luni, 25 ianuarie 19i>2, adunarea 
idstivă consacrată aniversării zilei 

de naștere a tovarășului NICOLAE 
CEALcjLSCC, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele României. Stră
lucit exemplu de profund devotament pentru 
cauza socialismului ți comunismului In patria 
noastră, a păcii, a înțelegerii șl cooperării in
tre toate popoarele, pe baza respectării nea
bătute a independenței ți suveranității națio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a îndrumat 
ți îndrumă întreaga noastră viață politică șl 
socială, cultura românească spre țeluri gene
roase, legate Indisolubil de idealurile între
gului noatru popor.

Deschizînd adunarea, la care au partici
pat scriitori romani, maghiari, germani ți da 
alte naționalități, Dumitru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, a spus :

„Permitell-mi ca La numele Uniunii Scri
itorilor, In numele tuturor scriitorilor român», 
să aduc un cald omagiu secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul spre care se in dreap
tă întreaga noastră stimă, a scriitorilor 
profund angajați tn construcția României so
cialiste. Cinstim astăzi, aici — poeți, prota
tor 1, dramaturgi, critici — tn numele obștii 
noastre scriitoricești, pereonailtatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, omul a cărui politică 
ți-a pus ți Ișl pune cu statornică strălucire 
amprenta asupra tuturor domeniilor vieții 
politice, sociale ți culturale din ultimele 
proape două decenii, omul care a subliniat 
nu o dată ți mereu subliniază rolul conștiinței 
noastre socialiste ca forță motrice a dezvol
tării întregii orindutrl. subliniind astfel rolul 
pe care 11 are tn literatură ți artă edificarea 
lumii noi pe pămlntul României, omul care * 
fundamentat ți continui să fundamenteze 
mijloacele de înfăptuire a noii ordini politica 
ți internaționale, omul care a statuat ți necon
tenit cere să se resoecte metodele principiale 
de rezolvare a problemei naționale, omul care 
a oferit șl pledează nețov&it In favoarea unor 
soluții politice pentru înfăptuirea dezvoltării 
noastre generale, omul care a reașezat istoria 
românească la locul potrivit Importanței aaje 
naționale In cartea neamului, omul care i 
prețuit ți prețuiește pe toți cei ce au făurit ți 
făuresc istoria, omul care a evocat cu adln 
că emoție la Putna, la Iași, la Pașcani, la Ml- 
rățești, la Tirgovtțte, la Drobeta Turnu-Seve- 
rln, la CîuJ-Napoca, la Alba-Iulla. momente
le de înălțare a Istorie! noastre, făurirea ți a- 
flrmarea națiunii române, caracterul unitar 
al dezvoltării poporului român, unitatea ți 
continuitatea, lupta pentru Independență ți 
libertate a poporului nostru, rolul Istoric al 
maselor populare, omul care a arătat nu o 
dată locul cuvlntului In faptâ.

Președintele țârii s-a adresat de multe ori 
acri Ilarilor ți celorlalți oameni de artă rostind 
verbul unic al lui Eminescu. convingi adu-na 
despre marele adevăr că literatura devine ar
gument suprem al afirmării valorilor uma
niste, angajîndu-ne astfel ți pe noi să o re
luăm din tezaurul ace’eiasi snlritualltâtl tot ce 
poate ajuta azi la realizarea unei culturii su
peri oare. Iar clnd președintele țării, pentru 
care adevărat herald este omul ți pămlntul ce 
dăinuie In roadele lui generoase, este suorema 
verificare a conștiinței țârii, cind președinte
le t4rii apelează la cuvîntul ce se numește li
teratură ți se interesează da poeziile acrise 
de noi. atunci Înseamnă că istoria contempo
rană a României lsi confirmă noile destine 
care au făcut scrisul ți pe scrlitoni săi**.

In cuvîntul său, George Bălă Iți. omagiind 
personalitatea omului politic, gânditorului, o*  
mului de acțiune revoluționară, a sub.iniat că 
„asumindu-și Ideea, fundamentală pentru noi, 
a recuperării Intr-un timp record a unei isto
rii adeseori potrivnice șl care ca o fatalitate 
părea a se opune înaintării**,  președintele 
Nicolae Ceaușescu a dovedit „voința și pute
rea de a realiza Intr-o viață de om o schim
bare căreia timpul li consacră cfteva generații. 
Nu e ușori E anevoios, primul care o spună 
este el însuși, secretarul genera] a! Partidului. 
$1 tot el este primul exemplu, un om In care 
s-au adunat cu o teribilă răbdare de-a lun
gul unul nesfîrșlt neam de țărani, energia, 
cinstea, perseverența necesare grandioasei o- 
pere de transformare revoluționară a lumii 
Cine umbli prin țară cu glnd curat șl Încre
dere In sine vede, înțelege efortul constructiv 
In ears este angajat un popor întreg**.

Omagiu! scriitorilor
„în acest ceas de sinceră emoție — a spus 

Ion Hobaoa in cuvântul său — aș vrea &â e- 
voc o după-amiază din vara anului 1972 da 
care, lată, curând ne va desparte un deceniu. 
Mă aflam la Casa scriitorilor de la Neptun 
cind m> s-a făcut cinstea de a fi Invitat, im 
preună cu alți scriitori, la o întâlnire de lucru 
cu înaltul sărbătorit de astăzi. Căldura cu care 
am fost intlmpinați m-a făcut să înțeleg mai 
bine că invitația aceasta nu era -un simplu 
gest de bunăvoință-, el expresia interesului 
statornic față de literatura română șl de slu
jitorii el. S-au trasat atunci cu o mare acuita
te ți limpezime liniile de forță ale creației 
ale activității de breaslă In următoarea peri
oadă. Im| întorc privirea asupra anilor c«ra 
s-au scurs da la acea Intllnire gravată in 
memoria mea șl mă întreb cum am răsnuns 
îndrumărilor de atunci. Realizările Incontes
tabile nu ne vor face să omitem neaiunsurile 
existente ți îndatoririle ce ne revin. Cred in
să cu târle că strădaniile noastre vor da rod 
ți mai departe. Spun aste intemeindu-mă pu 
înzestrarea ți dinamismul propriu scriitori
cesc. p*  faptul că avem un partid încercat, un 
conducător dăruit cu înțeleaptă cutezanță ps 
care II omagiem astăzi alături de ceilalți oa
meni al muncii, urindu-l din adlncul inimii 
«Să trăiască intru mulți an! >**.

A vorbit apoi Valeria Râpeana i „Resti
tuirea demnității naționale a unui popor — 
a subliniat vorbitorul —, afirmarea lui ca o 
entitate cu trăsături originale, specifice in cir
cuitul de valori morale ale lumii nu devine 
o realitate decît in momentul tn care izvorăș
te din conțliința unei tradiții marcată de o- 
pere perene Ideea aceasta a fost tuiuror evi
dentă Încă de la prima sa Lntllnire cu inteiec 
tualii pe care președintele țării noastre a a- 
vut-o in anul 1963. De atunci a trecut mai bine 
de un deceniu ți jumătate, șl orice bilanț o- 
bieetiv, științific, pătruns de respectul adevă
rului. va constata că ceea ce numim spiritua
litatea ramăneaacă țl-a căpătat acum dimen
siunile ei plenare, că astăzi sentimentul dem
nității noastre ca popor Ișl »fl*  temeinice baze 
în tot re noi am dat țării ți lumii.

Omagiul pe care n aducem președintelui 
țârii este pentru noi omagiul pe care țara Li 
aduce celui ca a decchis căile integrării In 
cultura români de astăzi, in spiritualitatea 
noastri contemporană, a tot ceea ce acest 
popor a produs, a ceea ce ne-a conferit no
bleță morală, -a eeea ce ne-a Îndreptățit eâ

tn cuvintul aău, Domakos Geza ■ spus : 
„Monologul «cri 1 tor!lor m preschimbă in dia
log numai atunci clnd există cineva sâ-1 auaa 
ți să-i Treacă slova prin propriul suflet Pen
tru a se naște cuvîntul, dialogul, este nevoie 
de limhâ ți limbo, oneare din cele peste 3 ooJ 
vorbite azi pe planete noastră, poete fi stea 
vie, deci capabilă da creație, numai prin asi
gurarea condicilor economice, sociale ți cul
turale cerute de civilizația contemporană. 
Spun cseație, ți aici mă refer In primul rinJ 
Ia cuvîntul acru, la litoraluri, convins fiind 
că fără ea, limba, oricit da veche ar îl, orlclt 
de glorioase li slnt amintirile, devine un mtj- 
loc perimat de comunicare, este sortită sinu
ciderii treptate, degradării, măcinării Inerente 
de pietrele de moară alo unui inevitabil com
plex de inferioritate.

Omagiind pe secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, urindu-i viață lungă ți 
fericire, li mulțumesc pentru îndemnul ca 
•nimic să nu dispară din ceea ce este vaioroa 
!n această țară- Limba fiecăruia, fie ea vor
bită de mllioere de oameni sau de comunități 
naționale de dteva mii de suflete, să se păs
treze ți să se înmulțească, să fie fertiUL Snre 
bucuria celor care o apără, spre mlndria în
tregului nostru popor, spre trâlntc'.a ți propă
șirea patriei comune a cărei iubire și slujire 
le învățăm de îs Președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul sxu. Emerte Stoffel a evocM 
momente de înaltă semnificație din eroica ti- 
nere’e a luptătorului comunist pentru drepta
te ți eliberare socială : ..Din cea mai fragedă 
tinerețe, tovarășul Nlcolae Cexuge-icu a pășit 
pe drumul greu, plin de jertfe ți prlvatrin! 
al luptei revoluționare. Omul care se află azi 
in fruntea narVdu1 ui si «tMilul nnatm a eres 
cut in focul luptei revoluționare ilegale. Mă 
număr printre cel. poate putini la număr In 
această ga’ă. care au avut nri’elul sd-l cunoas
că încă d'n tlmnut rmaznicel terori hur*»hexo-  
moșiereștl, a dictaturii regale șl antonesciene. 

a războiului antisovietlc dezlănțuit de Germa
nia nazistă.

L-am întâlnit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru prima dată in închisoarea din Brașov. 
In anul 1936, unde fusese trimis, împreună cu 
alți membri ai Partidului Comunist Român 
ți al Uniunii Tineretului Comunist, in fața u 
nui tribunal militar.

Clțiva ani mal tlrziu, în 1940/1941, cind hoar
dele leaionare s-au dezlănțuit și au comis mă
celul groaznic da la Jilava, am fost acolo în
chis in aceeași celulă cu tovarășul Ceaușescu, 
iar In 1944 l-am Intllnit In lagărul de lâ Tlr- 
gu-Jiu.

încă de la prima noastră intllnire șl In tot 
timpul petrecut In InchlsoareiȘi lagăr m-a im
presionat puterea caracterului său. Teroarea 
fizică ț! psihică a organelor de represiune 
n-au putut sâ-l (nfringă curajul, să-i răpească 
demnitatea omenească.

Experiența anilor în ilegalitate, cunoștințe
le acumulate In închisoare, înfruntarea terorii 
crunte, via activitate în organizațiile revoluți
onara l-au maturizat pa tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. El a devenit astfel un activist da 
frunte al partidului, care, după Eliberare, a 
urcat treptele plnâ la cele mal Ina'te răspun
deri, secretar general al partidului și președin
tele Republicii Socialiste România.

De Anul Nou, tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
a fel ici tot pe tați oamenii muncii indiferent 
de naționalitate. Azi ne revine nouă, La rlndul 
nostru, să-l felicităm șl să-1 urăm la mulțl 
ani**.

Prozatorul Dina Săram a relevat me
ritele fundamentale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu tn edificarea socialismului tn Ro
mânia : „Construind, cu o mare patimă patri
otică șl cu o unică inspirație, demnitatea și 
Independența tării noastre, ani la rind puse, 
nu numai teoretic, aub semnul întrebării, pre
ședintele României a reabilitat. In conștiința 
poporului și In politica de stat conștiința 
identității naționale sl a identității politicii 
socialiste pe temeiul cărora, apoi, a Impus con
certului națiunilor abordarea plină de respect 
a nrincinillor «uverani^HI. neamestecului In 
treburile Interne ale altor popoare respectu
lui reciproc, dreptului Inalienabil al fiecărui 
popor de e-si zidi de alne stătător prezentul 
șl viitorul, de a-«i anâra de sine stătător ounc- 
tu1 tie vedere, de a se manifesta conform nro- 
prlllor !ul convingeri pe plan Internațional, 
de a participa liber șl independent la procesul 
de edificare a unul climat politic favorabil 
păcii și progresului.

România de azi cate o prezență activă, in
dependentă și eficientă pe eșichierul vieți! po
litice internaționale, datorită acestei politici 
de Înaltă moralitate șl competență, tn finalita 
tea păstrării neștirbite a prestigiului identității 
noastre politice șl naționale.

Istoria va confirma această epocă Indisolu
bil legată da glndiraa cutezător patriotică «1 
de lua dl ta tea politică a șefului de stat care

Flacăra 
unei credințe curate

Urmare din pap. 1 

entuiiaim șl eclnt reooluftonar. obiecție ii atent, 
mlnulnd argumentele ca vulturul onptle, con
știent de forfa iradiant! o penanalitdlii uU, 
fâclnd permanent dia deitinele Rsmâniej ora *a  
genială de educație,

Pentru cel care știe cd istoria patriei noattre 
ette istoria fiecărui om al et in part?, promo
torul coexistentei pașn.cs Intre toate popoarele 
lumii, titan al renașt-ri! economice, demn de 
respectul tuturor, profund român fi de aceea 
internationalist desivlrr t,

Pentru conducd'orui de omenie al acestui 
popor bdtrfn In iindra lui fard.

La mulji ani !
Pentru cel care demonstrează prin faptele sale 

cd sentimentele afirmării umane ridicate la scară 
mondială au acte ați eficient' In rela|itlr dintre 
popoare c« și In relațiile dintre oameni, cd 
cinstea, libertatea, demnitatea. înțelegerea, prie
tenia, draaostea, omenia, tint concepte politice 
operaționale,

Pentru cel care demonstrează zilnic In istoria 
lumii ci unitatea planetei nu se înfăptuiește prin 
violente șl vărsare de stopa ci prin puterea 

s-a Identificat cu marea voință de renaștere 
națională a poporului român, oferind genera, 
și altor națiuni argumente pentru a se Impli 
ca, decisiv, în lupta foarte grea care ie duce, 
la sfîrșitul acestui veac, pentru salvgardate*  
păcii**.

„Este emoționant pentru oamenii spiritu
lui — a spus poetul Adrian Paunescu — ut**  
siringă ți sa sarbatoreasca pe un om politic 
care a redat, Intr-adevăr, Intensitatea sp.n- 
tualâ a României celor demni s-o poarte. Fi
rește că talent n-a putut să dea nimănui. Arta 
este o chestiune personală, dar demnitatea 
noastră spirituală ne-a fost redată !n ann in 
care am avut dreptul să glndim la propria 
noastră Istorie. Acum trebuie să mulțumim 
bărbatului politic, tovarășul N.CoLa? Cejușescu. 
care a dezghețat intr-adevăr riunle românești. 
Mâ îndoiesc că e cineva ale! care ar putea si 
gîndeaseâ altfel, atita vreme cit noi ne-am in
vestit viața, unii dintre noi tinerețile, in 
această politică. N-a fost o repetiție generală, 
a fost chiar viața noastră. Am învățat de la 
președintele țării noastre, căruia ti spunem 
-La mulțl ani I-, să glndim dialectic, să fo
losim această metodă spre a Investiga lumea. 
Am învățat, spre exemplu, !n acești ani că 
ființa omenească este In pericol. In numele 
dragostei față de președintele țări! și în nu
mele griji! sale pentru pacea lumii val rosJ 
aici unul din poemele mele**.

La sfîrșltul cuvlntului său, Adrian Păunescu 
a recitat poemul „Manifest pentru sănătatea 
pămintuiuT.

Poemele de o caldă vibrație patriotică de- /
dlcate conducătorului Iubit al partidului 
statului, rostite cu emoție de Virgil Teodo 
rescu, Nicolae Dragoș, Franz Johannes Bal 
hardt, Daniela Crăsnarn, Nlcoiae-Dan Frunte- 
latl, Ion Gheerghe, Traian lancu. au marcat 
momentul sărbătoresc, exprlmtnd atațamen-.’ 
tul și sentimentele de caldă recunoștință ale 
poeților din toate generațiile.

în atmosfera de o profundă comuniune su
fletească, de fierbinte dragoste șl prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, actorii 
Lucia Mureșan, Cristina Ta col, Dinu lancu 
Ies eu, Ștefan Radof au prezentat un recital 
de poezie contemporană închinată marelui 
sărbătorii. Florilegiul liric a cuprins versuri 
de Alexandru Andrițola, Gheerghe Aiap, Da- 
îog Joucf, Horta Bădescu, Mlhal Beniuc, 
Rada Eioareann, loa Brad, Constanța Buzea 
Dan Deșliu, Eugen Frunză, Ovidln Genaru. ,
Ilar ie Hinoveanu, Dan Rotaru, Niculae S to ian, -♦*
Cornelia Bturzu, Victor Tulbure.

în încheierea impresionantei adunări 
festive, s-a adoptat o telegramă adresate 
tovarășului Nieolae Ceaușescu de către obștea 
aer ii tor ilar din România, alclrel text s« pu
blică tn prima“paglnă u revistei. ■

firească a faptelor șl cuetntetor pașnice.
Pentru că vrem șd fim «'•ah |n muncd, liber

tate fi dreptate cu orice suflare națională de pe 
pdmint Intr-un continuu d.alog ai demnitdfii,

La multi ani !
Pentru marele umanist il pașnicul arhitect al 

unei noi ordini ți unit_t< planetare.
La mul*!  ani !
Pentru viața sa eroică și pentru in!reaua viafd 

a patriei pe care o ia ea suprem arpum'nt in 
toate cuvintele și faptele sale, pentru istoria 
noastrd care, prin el, acum «orbește răspicat 
istoriei universale.

Im mul{l ani ’
Pentru pdrinfii ți urmașii noștri, pentru In trap 

pdmintui pe care cdledm eu picioarele, pentru 
lumina soarelui de care ne bucurăm In pace, 
pentru că acest om există șl este al nostru,

La multi ani !
Pentru omul care ne conduce spre oameni prin 

«ol Înșine,
La mult! ani f
Sd vd împlinească anii ce cin tot ce-jl glndi 

cu ptodul și-fl dori cu su/letuL
La multi ani !
La mulfi ani I
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33oetl din Hunedoara

valeriu 
bârgău

Scrisori ale 
filozofilor morți 
Dcodală aceste inscripții pe faietaje de 

aluminiu 
și-eu lungit gitul spre mine ca la ceva via 
in față oglinzii mâ prăpădeam să privesc 

ia achl 
fi *â-i  vorbesc prietenului despre expresia 

feței electrizate 
iemăniud cu arcul televiziunii intr-un 

magazin de antichități 
vibrind in fața lucrurilor fără name 
fi drnumindu-le cu voc» toceală : 
— scrborl ale filozofilor morți — 
InAlțați pe gitul de lebădă a] cuvintelor :

fluturi împilați in sentimentele câinelui 
jigărit 

exilat din grădina besperidelor 
dintre pietrele albe Ies termitele 
viforoase
Inc restate in roșul limbii™

Pendul
Zona g^^iației oprită in grădinile de 

plumb 
pivoți grei pentru lămpi, pentru fluturi 

candizi 
fi blocuri de piatră amară 
o mie de alplnițtl in extaz Impari liblml 

tuturor norilor 
semn aș face cătunului să nu răscolească 

viziunile 
dexpre constelația umorii 
drepre tăietorii cireșului sădit odată cu 

ailne 
lingă zid 
biserica Iși extrage culorile vineți dbi 

văzduh.

Tu fiii arterele aorte care fac bine vieții 
ftii glasul de lingă zid al bețivilor 

duminicali 
pe acoperișul de smoală al orașului trist 
copiii impart egalitatea lumii cu băârinlL

mariana 
pândaru

Cuvînt de aramă
Sta! de păsări s-a lăsat pe clmpie 
Și a venit primăvara.
At mei s-au răspindit
Să mă caute.
Șl m-au găsit Intr-un mugur 
cțqAhiul greu de adine 
Mi-A^Wrăminul gfndurile 
Mi-au pus într-un petec de iarbă 
tinerețea
Șl ml-au dat drumul In lume 
spre cea mai frumoasă cădere.

Întîmplări
Cai păsclnd pe terase cu pomi fructiferi. 
Revărsare de tluă.
Cintee de pasăre In sinul clmplei 
Șl ochiul meu obosit
Pe-deasupra
Iar soarele 
trezlndu-se dintr-o dată 
mușcat de cețuri 
Trece pe malul celălalt.

Stele dezghețate
Motto : „Oamenii sini un monolit" 

(Car! Sandburg)
Stele dezghețate aă salntt eardial 
.oamenii aiat ua monolit !" 
Cerni Ir » na air rugtoit.
Oralului il priește doar draguatea 
tinerilor contemplații i — >uiți pe dira 
luminoasă a literei.

Poem despre sine
Al stat toată viața cu aaaal ia gazul 
de fumai al orația! visător 
capiii aa răzuit ra «lăeăa «oga>enaa a o mie 
de societăți 
dcacoperite ca sârg in mlezat niariBor 

pcaian ; 
fi nd pe Upaanelc fără larM
pe ■treaarlurile vchimaaeaiăe de ura 

cobailor inlaaariați 
gala aă moară pe grătarul străvechi 

ftatofe
Viața ca • totalei! alergând pe «anea 
fără amintiri. Ca ochii nromti de naaamn 
invent iad all film al ea^nșon 
de line.
J>e treci prin la|a unei catedrale oreneȘe 
ia oglinda rel*ov.soare
al să veri o malțime de nervi 
al orașului.

S

nastasia
maniu

Nici măcar clopotul
După plecarea cuiva apela Îngheață 
Numai amintirea fi mirumarfie <4 tort 
iți idmin.
eboeaiile radltada-țl memaria. 
Ea scriu toate amlea flimd. 
nu via din experiența altcuiva. 
Fiecare iși bea prwprto-l stofă 
pini la ultima picătură.
Nn tic: aceasta mi-a leat dată, 
bucala aceasta mi-a lust servilă.
nu.

Adevărul de piatră
Afară ningea prima zăpadă 
Vel. ninși de eu vin le fi fluturi 
Respirați, respirați

Afară, șerpi purpurii faveaa aerul 
Voi, eu inimi de gheață 
Călăreați cal de fum.

Șl nu v-ațl inters niciodată 
Spre cim pul cu flori
Și nu v-ațl cunoscut libertatea.

Mi-am amintit de vai
— uebu*'li  orașului 
șl-am plina 
cintlndn-vă adevărul de 
piatră.

Strigăt
In creierul munților 
păduri de cireși 
înfloresc —
— Se lasă zăpadă linie peste 
gura de aur a lumii.

Eu, eu Inima mea cit o boabă, 
trec din ziuă in noapte 
șl din noapte In zi 
cu același strigăt tăios.

In enrind. cireșe amare vor f] 
și păsări mari, cit roata carului 
roiesc deasupra pămintulul.
Dansul de moarte.
Dansul de moarte al fructelor
— amenințător fi tăcut.

Numai strigătul meu 
înnebunitorul meu strigăt 
se adîncește mereu
Intre pirguitele roade.

1

eugen 
evu

Donna M.
Doamnă galbenă primește acestea, 
••Pto adta din aapla zări.
Mi»tșât Minai dto urme vestea 
eeluf ce arse iu reci Inmbaări 
Crtai ec arse dăruie de-o vteă 
stirafad mtola uurisr utv 
pa toacșto smirna grea de luaitoă 
rețea credtoța domnului Iov 
Trimit această eptoaolto 
<■ adtor» să-ți îwv nuh ută

Portretul unui «uflut 
de provincie

Sfatun sincere

ioan evu

Ceața
Te Iubesc — am strigat de trei ori 
prin picia cea adincă, 

prin ceața definitiv*  
a celor din armă cuvinte, cu sufletul 
răsfoind tăcerea bătrinelor dicționare. 
Te Iubesc, la trupul meu 
și fă din el o barcă ? suic-te-n ea 
cit incâ mal e timp — 
șapte oracole-mi vestiră că se-ntețesc 

viltorile pc Styx, 
la-mi Inima și fă din ea drapele 
bune de pas pe rănile furtunii 
căci se-nmuIțesc vifornlțele-n zare, 
se-aduc urlind tornadele-n pustie.
Te iubesc I Atit mai apucai să strig 
prin picta cea definitivă— 

ea pe-o somație liliachie 
brindușa asta ce nu-l hrindușă 
hrindușa asta plinsâ-n asceză ; 
adio roză din stalactite 
dragostea noastră prin f o tos interi 
din vremi burgheze. brusc asfințite. 
Nu mal cresc roze, m-am convertit 
la alte jocuri, adie Donna !
Te las cu proza vechiului achit 
șl cu duelul de la Verona.

Paratrăznet
și tristele muzici Iar m străbat 
recidivând, capricioase, străine, 
priviri dlntr-ua trecut îndepărtat 
prin colbuitele de Ierbi vitrina. 
Nedeslușite, caldă-ntunecime 
Renaști dto ce atavică vrchtoie 
reci alchimii de armenii funebre 
suind năvalnic, un deafriu de febre, 
prin orga acufundată iu vertebre î 
Mormăie berna-a urme de «eptilă 
Intr-na triumf spre păsări șl ml-0 sQă 
Drum al dortoțeL toaptoaZ prto verz 
te recompun sate mtoa ce a șters. 
Refuz iogcnnnehâefvo-n diamante 
Cu aiagele toctoda-le. că etol_ 
Meiaahalll de rang, tristeți velaate i 
Prto mina mea vă scurgeți to păminL

Pictori

Ato aă plec d-a armi mea
*e va face a gaavă-a săadah 
pe oare a ha ral au va sfasțl-a.

Oed că alei măcar ■lapoial acela
m ai-a hahM.

Miel în Februarie
hri D R. Popaacu 

Crește to«hă-« dame to de-acmă 
și dto toribd tortei ta"*a  no^ 
PUtreieM tatoinila po coasă 
și olmaaroi prin orașe plană 
Mam-a basm t-a nelumit demult 
l'odtoad mb camtă. pe-o cărare— 
Buaa-I pirilașnl ce-l aoealt 
Buteutod gălbiu. fa rtoofiara.
Ameții d« tulburarea vfații 
Mielul alb pe vatra casei tace 
Tremurfad semn milenar de pare, 
Ltoge sarea pălmil șl perețlL 
Miri fa Februarie, grăbit.
din «iștar 1-taabte neana bună, 
cade, m ridică amețit 
parcă ar avea ceva să apună.
Eu mă Jac eu mielul șl din joc 
pipăi lacul rănli-nveșmlntal s 
Mă privește. Jertfă eu noroc, 
mirtul, pregătit, de înjunghiat.

Caldarimul cu vrâbii
Un cal murind 

in plină autostradă, 
un eal alb ea n catedrală prăbușită 
lingă lanul de mașini dimineața —• 
Ce subiect de primă pagină 
pentru cotidianul răsfoit 
la lumina adormitoare

a cocteilului I
exclamă pe bună dreptate 

tinărul reporter voluntar.
Un eal alb 
ingenunebiat lingă (evlje de eșapamenl 
sub ochii realiști al blltz-ului 

clipind complica cu sorii — 
și-an cal dări tu cu vrăbii guralive 
ciugulind trimlturi 
din plinea dimineții, aburind* —

Poezia
Această rană cintătoarc, 
această veșnică nlmire, 
această aprigă-ncordare, 
supremă flacără. Iubire.
Această pasăre In cușcă 
șl liber glontele pe cer, 
mormanele de praf de pușcă, 
acest abis braconier.
Șl peste toate crezul care 
te ține drept In strimbătate 
cu ochi lucid deschis in zare, 
scrutindu-te, EternitAte 1

CONTEMPORANII NOȘTRI

JUBILEUL 
UNUI MARE 
PROZATOR
I-am cunoscut la revista „Luceafărul**,  

pe vremea cind mă duceam cu versuri 
să găsesc un cititor pentru ele și l-am 
„aut in persoana iui Eugen Barbu 

care mi-a citit versurile șl mie șl k-a citit și pe 
ale lui Ion Gheorgus, loan Alexandru, Marin 
Soreacu și ne-a dat atunci drumul in lume. So 
invirtea pe lingă el un penonaj mic șl negricios, 
cu păr țepos nas caricaturizat parcă din «ine 
Însuși, unul care le știa pe toate șl le făcea mai 
gogonate declt erau, o hahaleră simpatică, un 
Individ cane certa pe toată lumea, cu 
toată lumea, reușind intr-un tirziu per
formanța de a-I certa pe Barbu șl cu 
cri pc cajre-l lansase. Avea un aer de 
atootertlutor, părea sg nu-i fie frică de nimic, 
dar nici nu panes ca șue ceea pini la capâl 
Scria cronici dramatice la spectacole la care 
nu știu cum avea răbdare să stea, el care era 

pentru acțiune șl care, in acel ani. 
!*•  M era sediul central al zvonurilor
om Rotnănla. Voia sâ pară mai puțin inteligent 
declt Eugen Barbu, dar n-a reușit declt citiva 
ani. D domina, de fapt, pe toți cei cu care atâ- 
tto de vorbă, la a nuisă, ori la o Întrunire pu
blici, deși n-a>ea curajul aă ta cuvintul in pu
blic, nu i ae părea că a destul de stăpin pe dne 
tore a vorbi unei adunări mari de oameni, tn 
doi sau in Lrri sau in patru, la o masă, poves
tea ganial N-am pomenit povestitor mai ferme- 
£itar. nu mi-a fost dat să văd șl să 
aud un orc atit de autentic, jucindu-1 
PC alpi. capabil să rețină amănunte re- 
velatmre să la spună atunci cind
trenuia, aă construi ancă de fapt proză și teatru 
pe fac, ca Dinu Sâraru. (Ba nu, mini, mai cu
nosc un aantnanaa om gt cred că ar putea ii un 
acriilor Important. Se numește Apostol Tur ba tu 
V a doctor. lacepUM cindva să acrie, dar l-au 
luai grijile familiei, ale slujbei și ae atinge in- 
cnl-încet o șansă tn rare am crezut ți cred ca in 
șansa Im Dinu Săraru). Căci despre Dinu Sărsru 
e vorba In toau: cale pe care le-am njjua mat 
iun. II uram de moarta pentru încurcăturile pe 
care le producția, pentru copilăriile pe care le 
punea lâ rele, pentru prostii le in c'are-i Dăga pe 
Eugen Barbu, pentru că făcea și pe marele cu- 
n< erăter de politică și pe savantul psiholog, 
fără să fia toate astea, fiind doar ce intuiția 
tai-a dictat din prima clipă : un mare scriitor. 
Da, Dinu Săraru este unui dintre marii scriitori 
de azi. I] vedeam povestind pe la mese Și mă 
enerva că furnizează materiale de proză ba iui 
Eugen Barbu, ba lui D.R. Popescu, că lucrează 
adică fără aă-și de$ seama pentru alimentarea 
eu fapta de viață a doi colegi care.‘oricit mi-ar 
fi fost de dragi (și mal alre aceia iml erau 
dragi, spre deosebire de SAraru, care-mi era 
antipatic), puteau găsi șl alte surse declt milra- 
bera de proză verbală care era SAroru.

Oltean din SIAtioara Vlkli, mflrunt șl ațos, 
proiectat probabil Intii să fie ulcică sau ulcior 
de Horezu șl abia apoi cu destinația schimbată 
spre om, ceramică neagră in toată regula Dinu 
Sâraru reprezintă astăzi, (că vor unii colegi al 
lui sau nu vor) tipul de scriitor cel mai ac
tual. cei mai politic, cel mii angajat Estetica 
lui a In marș, lumea lui intenoațl s-a îmbogă
țit mult ri a lâcut la virate mal t1r2ll ceea ce 
alții făcuseră in copilărie o Instruire pe măsura 
talentului său uriaș. Dinu SAraru a debutat eu 
„Niște țărani'*,  roman pe rare am văzut CU bu
curie că nu uită să mi-l dedice in nici una din 
edițiile pe care le publică, pentru că, intr-adevăr, 
eu i-am terorizat sâ-1 acrie. Dar dacă atunci cind 
l-am cunoscut Dinu Mraru povestea extraordi
nar, astăzi Dinu Sâraru a rămas același po
vestitor neîntrecut, dar și-a făcut intre timp șl 
o biografie a lui. El, acum, nu nr.ai e hahalera de 
atunci, ci cale primul care trăiește poveștile pe 
care le apune șl le scrie. Conștiința lui civică și 
literară este torturetă de întrebări șt nu de în
trebări mloi șl nu de IntidMri de rutină*  Dinu 
Sâraru e și aatfizi un om Si cIlpM, al actuali- 
fățli, ii place ultima noutate, vrea fa știe tot, 
insâ toate astea nu le mai trăiește ca pe niște 
spectacole la care salata, cronicar dramatic ce-a 
toat, ci ca pe niște evenimente ale Iul, pe care 
și le asumă și care-1 dor aau li bucură. Dacă 
altădată Dinu S&raru iși povestea proza, astăzi 
proza și-1 poveșteșta pe Dinu Sâraru. S-a năs
cut, literar vorbind, re neașteptate, părea in
credibil că poate să rt reziste, dar a rezistat, a 
scris, scrie, va continua să scrie. Virata de 30 
de ani II găsește In plin elan creator. A Infrlnt 
plnă șl nenorocita de poreclă pe care i-o puse
seră niște inamici, sncrlați de talentul lui. că a 
scria mai multe cărți declt a citit. Casa lui e un 
laborator de creație, leatrul pe care-l conduce e 
ras mai curajoasă instituția a senului din 
CopllaiA. E patriot, dar patriot concret, e revo
luționar, dar nu mai scria articole de duzină 
In care-șl exprimă formal adeziuni ia care nici 
nu se glndește. E revoluționar pentru cA tine cu 
eficacitatea revoluției, tine cu poporul. Fără el 
vlațs mea șl, aș crede, chiar că viața literaturii 
noastre ar fi mult, mult mai săracă. Șt ar fl 
mult, mult mai puțin profundă.

Dinu Sâraru a avut curajul aă meargă eu 
prom lui spre locui comun. Acest curaj te poate 
pierde de la început sau te poete InAIța pe vlr- 
lurl halucinante. Dinu Sărsru n-a ratat In vir- 
tojul locului comun pentru că el nu intra In lo
cul comun ea un chiriaș, el era proprietar, îm
preună cu alții, ai acelui loc comun," satul ro
mânesc. Și cind a acria despre țărani, și cind 
a scris despre activiști, și cind a descria ploaia, 
și cind a descris iubirea, și cind a descria pa
ll ties de cadre, Dinu RAraru a fost subiect El 
făcea toate acelea, l a mers bine literatura pen
tru câ l-a lucrat bine conștiința. Acum Insâ 
inevitabilul s-a produs. Dinu Sâraru împlinește 
M de ani. N-are nici o salvare, nu ne mal anes
teziază poveștile lui. 50 de ani c o sumă 1 Asta 
o zice poetul din mine. Dar prozatorul cere cu
vintul șl pretinde că la 50 de ani un prozator e 
abia tlnâr ; și cm impresia că prozatorul Ihe

Adripn Păun eseu

Continuare tn pap. a S-a

Situat intr-o declarată perspectivă 
polemică fată de conceptul amleltan 
de peisaj. Mircea Uiacârn lasâ im□ re
ala in expotilia*  deschisă la galeria 
Alfa din Piatra Neamț, că negind in 
fapt, afirmă condiția peisajului-atare 
dc șuflet.

La nivel teoretic, mai bine-zii Dur 
plastic, al construcției peisajului, oic- 
torul iși propune o obiectivare In 
•eneul autonomiei semnului plastic, 
•chl va lentă cu o expresie da tip des
criptiv. contrazică deseori de valorile 
crom alice ale ansamblului. Sintaxa 
aceetula nu exclude conotatiile eaice 
a)e peisajului după cum nu poete 
face abstracție de vocația cromatică 
a pictorului.

Fertilele sale experiențe In zxznele 
graficii (un exemplar ciclu, sugestiv 
Intitulat 1CAR, ne-a tngădult rele
varea unor remarcabila disponibilItâll 
pentru expresia sintetică bazată pe 
susestifle unul desen tensionat In ar
cuirile șl onguiaritatea liniețl deter
mină renunțarea la detaliul Iretevant

beneficiul sugestivității formelor

Peisajul 
ca spațiu

Indecis conturate. Compotlțla aub- 
zirtă Îndeosebi arin freamătul dis
cret al culorii, amplificat de ritmul 
planurilor alternate intr-o perspec
tivă In primul rlnd cromatică. Sc 
afirmă astfel o relația adiacentă intre 
parte și întreg. Permanenta interde- 
terminare a celor două entități asi
gură echilibrul com pozițional, un do
zaj fără distorsiuni șl mai cu seamă 
raporturi cromatice complementara 
de o subtilă armonie.

Suprafețe mari de culoere In game 
de ocru. gri. violaceu, relații juxia- 
puse ori de ton pe ton. rcvcndicA 
prioritatea luminii ca personaj com
pozițional. Uneori. formele mai tac 
rapel la fondul epk al peisajului, dar 
trimiterile slnt estompate de fluenta 
discursului pictural preocupat să su
gereze șl ma| puțin să evoce. De 
aceea, Deitajcle lui Mircea Ciacaru 
evită programatic calchierea realului 
in favoarea proiecțiilor acestuia In
tr-o sensibilitate deschisă spre ana
liză. tentată de aspectele decorative 
ale imaginii revelate.

Pitorescul unor compoziții e deri
vat un efect plastic, iar ou un scop 
artistic. De altfel spre a se sustrage 
unor asemenea, oarecum ine vi tab. le. 
sugestii, pictorul iși orchestrează su
prafețele in planuri largi- dezvoltate 
pe orizontală, față de care plasează 
ritmic repere verticale. Un conac, o 
casă, o siluetă, tratate evanescent, ae 
îngemănează in planul orizontului eu 
imensitatea registrului superior. Pro
blema spațiului pare a fi meditația 
aubtexțualâ a fiecărei compoziții, re
zol virile bidimensionale sugerează o 
a treia : tempo ral itatea.

Dilatările și reducțiile spațiului 
funcție de citeva repera plasate mal 
întotdeauna tn prim-plan creează ima
ginii o plasticitate remarcabilă rezi
dentă în coordonatele ei dinamice. 
InAă. oarecum paradoxal, categoriile 
spațiului și timpului tn viziunea Pic
torului aduc In discuție interpretarea 
kantiană a conceptelor și. pe această 
cale, proiecțiile lumii real-tanglbile 
sflrșrec Intr-o atitudine subiectivă 
greu de disimulat. Nu ne miră ded 
că intențlonlnd o negare a peisajului 
tratat cumva tradițional, ea «fuzie 
cromatică in registru liric, prin alte 
mijloace expresive să se dobindeaacă 
o aceeași finalitate emoțională : pei
sajul ca realitate afectivă.

Valentin Clucă

f film

Un film anunțat drept finisat la 
Începutul verii trecute inaugurează 
acum seria premierelor cinemato
grafice ale anului 1S82. Non stop, 
retrospectivă a momentelor muzical- 
coregraficc existenta In filmele ro
mânești realizate din anii '50 și pinA 
la Puupa cu libelula (19HI) este o pe
licula de montaj al cărei autor, IWa- 
nole Marcus, are ambiția de a pro
pune spectatorilor o documentată 
antologie, selectată de un ochi sever 
și exigent.

Evident, materia primă nu putea 
lipsi cineastului, care după propria 
mărturisire a vizionat „cam două 
tute de filme", deoarece, chiar in 
filmele anului 1950 (și au fost doar 
două : /Usund valea de Paul Cdli- 
nescu $1 Bulevardul „Fluierd vintui" 
de Jean Mihail) existau momente 
muzicale, iar prin anii *60  comedia 
muzicală începuse a fi la modă.

Din păcate, cele aproape ‘ 90 de 
minute ale antologiei rămîn doar o 
neglijentă însăilare de secvențe, a

Non stop
căror utilitate documentari ține mai 
mult de satisfacerea nostalgiei unui 
spectator de cinematecă și nu de va
loarea • intrinsecă a respectivelor 
momente. Absența unei idei direc
toare In structurarea materialului 
filmic ales, ocolirea unul posibil 
montaj de idei, accentuarea unui 
spectaculos faci) extras fără proble
me din pelicule submediocre, anu
lează rapid cele mai frumoase inten
ții ale regizorului.

Nimeni nu contestă faptul că nu 
existat șl reușiîe autentice In dome
niul vizat și afirmația este justifi
cată pe deplin de imaginile alese din 
filmele semnate de fon Popescu 
Copo, Elieabeta Bottan. Alexandru 
Bocănet și Însuși Manole Marcut (de 
la Nu orcan sd md-nsor la excelen
ta peliculă Actorul și sdlbatictt, de 
altfel, copios citată).

Pretextul ales pentru legarea mo
mentelor antologice râm ine o falsă 
au to-iron ie, un destul de auperflcîal 
gest justificativ unei pelicule care a 

cochetat nepermis de mult cu îdeea 
de montaj documentar. Fiindcă 
drept documentar filmul are*  multe 
lacune, Iar ca antologie pelicula păs
trează destule momente de gust în
doielnic ale cineaștilor care s-au 
aventurat pe teritoriul atit de pre
tențios al mustcalului.

Prezența unui criteriu cronologic, 
interpretat cu suficient subiectivism, 
precum și absența ideii efective de 
valoare In opțiunea cineastului anu
lează eforturi deloc neglijabile tn 
alcătuirea unei retrospective ce ar fi 
putut deveni o autentică Invitație la 
abordarea unui gen mult îndrăgit do 
public.

In filmografia autorului unor fil
me ca Zodia fecioarei, Canarul și 
viscolul. Puterea șl aderdruZ. Acto
rul și idlbaticii. Non tlojj ml se pure 
un accident ce subliniază tocmai 
schematismul și locurile comune ale 
obiectivului montajului. De altfel, în 
acest an, vom mai vedea un film de 
Monote Marcus, dificilă tentativă de 
echivalare a romanului semnat de 
Aupustin Buzura — Orgolii. Să spe
răm că nonșalanța realizării filmului 
Non stop n-a trecut și In traducerea 
In imagini a dificilei proze semnate 
de apreciatul romancier.

Călin Stănculescu
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Aura romanticăși visul fantastic <hd
Prin urmare, profundei Impresii produsă 

dc înfățișarea eroului — cum a-a văzut 
violent contrastantă cu imaginea <k- 
creplU a condițiilor de loc și timp. Ir. 

ordinea social-umanului, cArora este conatrina a 
le aparțină — I se alătură la fel dc puternic? 
impresie pricinuită de ceea ce constituie persona
litatea sa intelectuală, receptată din unghiul con
cepțiilor morale, filozofice, istorice, sociologice, 
circumscrise teoriei șl istoriei culturii, raportului 
dintre national si universal etc. Cu alte cuvinte, 
cunoașterea a cc*«  ce contribuie La definirea lui 
Toma Nour ca erou romantic exemplar pentru 
geniul unui întreg popor are semnificația supre
mei revelații, nimbindu-i definitiv personali
tatea. Nu intrăm acum in binecunoscutele detalii 
referitoare la transferul masiv de materie „ideo
logică" aparținlnd publicisticii eminesciene și 
observăm doar că discursul lui Toma Nour, ar
tisticește. se înscrie in albia pregnantului vizio
na rum hiperbolic, caracteristic visului roman
tic al eroului. Fete de presupus că Judecata lui 
Toma Nour 1 ie pare naratorului „cam hizarfi*  
Si datorită ridicatului coeficient de fantast id taie 
romantică a medului In care ideile, conceptele 
șl credințele enunțate șlnt trecute in metafora 
grandioasă. Juvenilă. oarecum comună chiar, 
«chelâria asociațiilor metaforice capătă îndată 
prospețimea expresivă necesară, datorită an
gajării patetice a „oratorului", tulburătorului său 
utopism existențial. Acesta explică, fără îndoială, 
proiecția discursului, cum zice Tudor Vianu. in 
..ficțiunea eterocosnucă" : „Sufletul omului e ca 
un val — sufletul unei națiuni ca un oceen. 
Cind vintul cu aripi turburi si noaptea cu aeru-i 
bun si cu nourii suri domnește asupra mărci și 
a valurilor ei — ea doarme monotonă sl întu
necată in fundul ei care murmură fără Înțeles ; 
pe cind dacă In senina *1  albastra împărăție * 
cerului înflorește lumina ca o floare de foc — 
fiecare val reflectă tn fruntea aa un soare. iar 
marea Insnumantâ de la cer coloarea aa. seninul 
geniului său — si le reflectă in visul său cel 
adine <1 luciu." Cu finalitate vădit „fabulist!că", 
metafora degajă pe loc postulatul moral spre 
formularea căruia se tinde din primul moment : 
„Poeții. filosofii unei națiuni presupun in ctnlec 
Si cuget înălțimile cerului 61 Le comunică națiu
nilor respective".

Dar conștiința existenței celeilalte fețe a me
daliei atrage după sine continuarea discursului in 
alt resistru. Așa se face că exultantei optimlst- 
profctlce de pină acum li ia loc exortația bin- 
tultă de sentimentul jelaniei impetuos clamate. 
Din construcția metaforică precedentă este reluat 
unul din elementele constitutive — norii —. care, 
circumscris noii construcții dimensionează altfel 
discursul, autonomizindu-1 simbolistica : ..O.
nourii, regi ai pămlntului, vor mina totdeauna 
tunetele lor — rezbelele, asupra popoerâlor de 
valuri ; cu tonte că acei nouri nu sunt alta decit 
însuși respirarea ghețtoosă «1 întunecată a valu
rilor nenorocite. Nourii tună, fulgeră șl acopăr cu 
o perdea de fier soarele aurit, și pină ce vor fi 
ei tirani asupra frunților de valuri, pfnă ce în
tunericul ce-1 aruncă ei prin umbra lor cea mare 
va pătrunde sufletul adine al m&rei c-o noepte 
rece și tăcută, pină atuncea lumea Iul Dum
nezeu va C nenorocită".

Ceea ce exegeza critică — inspirată de Înseși 
Izvoarele documentare ale operei scriitorului — 
numește tipologia umană eminesciană circum
scrisă „naturilor ca Ulin are" face Impact, încă de 
pe acum, cu cealaltă tipologic umană prin defi
niție proprie așa-ztsului romantism „activ", 
anume, cu cee titan Lână. Pe fondul unul ase
mene*  substrat conocptual-mitlc se desfășoară 
temerarul demers romanesc pus la rele de foarte 
ttnărul prozator. Paradigma ..ideologică*  s scrie
rii. limpede formulată in decursul dialogului 
dini re erou si narator. Ia rlndul el. este la fel 
de spectacular inculcată paradigmei ideatic- 
rimbollce. Finalul Intiiului capitol al romanului 
este, astfel, cit se poate de explicit :

„Bătu o oră. Alunei el se sculă repede, Iși băflă 
ziarul litografiat In bu2unari șl-ml Intima 
dreapta, pe cind cu atlnga-și puse pfllăria-n 
cap.

— Mă numesc Tema Nour... D-ta T
ti spusei numele meu. După scena leit lăsind 

aă-rni vijlie prin cap ideea de a-1 face eroul 
unei ntwoU

CUMPĂNĂ

ZECE
I. Lrmnaru șl Plănoeu ciopleau toată ziua uși 

șl ferestre si grinzi. Șl. pentru ca grinda să fie 
vie, prin fumul tutunului la o oră dc seară 
plantau In ba cartul (inima) acel principiu al 
contradicției.

II. Are obrajii roșii epigonul — nu de rușine 
ci dc Înaltul ringe al ma«irului.

III. Piatra crapă de ger și inima de căldură.
IV. Paradoxal livrescului : slnt cărți care, 

deși alcătuite din citate, devin mai glorioase 
decit acelea din care s-au hrănit.

V. Do dte ori aude scriitorul această expre
sie competitivă : „Măria Sa Cititorul". Iși ia 
cărțile șl, zimbind, și le citește.

VI. Sfaturi tradiționale. Dacă ai pus mllntle 
pe dihor trebuie să te speli o zl întreagă cu 
zeamă de roșii din grădina. Dacă a doua zi mi- 
tckuI persLstă trebuie aă te speli pină scara cu 
zeamă dc pepene verde. Dacă nici a treia zi nu 
scapi de Impuțiciune. du-t« și prinde dlhori !

VII. Am văzut ($1 m-«m bucurat), țărani bfi- 
trtni care in loc sa intre Jn pămlnt Intră in 
horă.

VIII. De aceea oamenH la toată firea joe că 
lsr copiii ae Joacă. Vuzl și literatura jocului : 
unele texte joacă, altele ae joacă intre*  ele.

IX. Scepticul mestecă nisip in dinți .și-așa da 
mult II place Incit c periculos să-1 lași pe pla
jă In timpul sezonului.

X. Nu trebuie să înlocuim pescarii cu acei 
scriitori care se uită la undită ca la un hobby 
șl nici pe scrlitcrl cu acei pescari care... (tot 
despre hobby este vorba).

George Alboiu

Jubileul 
unui mare 

prozator
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dreptate. Invitindu-mA la masă de ziua lui șl 
eu Incerclnd să nu mă duc, refuzlnd deci. Dinu 
Săraru imi spunea printre lacrimi și hohote de 
rls ; „Vino, mă, și tu, care al 38 de ani, aă vezi 
pe fiu-tău, care împlinește 50 de ani !“ Poate 
am sâ mă duc, poate nu. Oricum, fată de tot 
te a făcut In beneficiul literaturii româno, că
reia i-a dat trei cârti, o capodoperă și două 
căiți de fapt (mi-aa permite să propun ca 
acea capodoperă, „Niște țărani", să fie pre- 
luntâ de Biblio icra pentru toți)*  tot ceea
re a făcut In viața Iul de zi cu zi (căci Dinu 
Sărnru este nctlvlst In sensul cel ma! bun, ac
tivează. umblă, aleargă aă facă bine șl retițeșto 
să facă bine, pentru râ e perseverent, pentru câ 
e credincios unul ideal, pentru că Iubește oa
menii), față de tot cc-a făcut spre folosul cul
turii române, căreia, ca și Văcăreacu, ar putea 
s?>-i zică : „V-am dit teatru, vi-1 păziți 1". Dinu 
Sârnru merită omagiul obștii noastre spirituale 
și al obștii celei mari a cititorilor de literatură.

La mulțl ani, prietene, la mulți ani, frate al 
meu. la mulți ani, excelența voastră literară. 
Dinu SAraru I Și. pentru că așa a vrut destinul, 
la mulțl ani, fiule I

Întorci nd u-mă acasă, tocmai cind aprinzind 
chibritul ca să dau foc la lampă, văd intr-o lu
mină dubioasă cartea de nuvele cu cele 8 gravuri. 
Chibritul se stinse și rămăsei in întuneric.

— Uite, zisei, oare nu voi găsi In acest om un 
Taaso — afi-I studiu mai de-aproape 7

întunericul din jurul meu era metafora acelui 
nume : Toma Nour".

Așădar, fatidicul joc al coincidențelor — care 
mai tirziu. In Avataril faraonului Tlă și in Săr
manul niouis. va îmbrăca forma magnetismului 
metempsihotic —, joc menit a confirma adagiul 
estetic inițial formulat. „Viața-t vis", nu Intirzie 
a-și vădi prezența la treapta probelor materiale. 
Se vizează, in ultimă instanță, ideea dc a corecta 
eroarea săvirșltă de Biograful care alesese pen
tru chipul regelui scoțian po acela a lui Torquato 
Tauo, in sensul de a se atribui vizionarului poet 
o „Identitate" po măsura posterității lui mitice. 
Iar numele eroului (relația cu leit-motivul sim
bolic prezent in discursul catilinar nu trebuie 
nid ea evitată 0, cum Însuși naratorul preci
zează, propune conotații semantice aderente nu 
numai la definirea tipologici acestuia, ci. in 
egală măsură, atit la ideologia șl, nu in ultimul 
rind. la viziunea epică de ansamblu a romanu
lui. In fine, amănuntul legat de plecarea bruscă 
a eroului, In momentul in care ceasul Indică 
ora unu noaptea, este simptomatic și el. Sin tem. 
astfel, avertizați asupra demonici șl misterului 
ce apasă existența lui Toma Nour.

Deci, In esență. Intllul capitol al romanului ia 
constituie, pe de o parte, intr-un mic tratat de 
uz propriu avind drept scop definiția genului 
din perspectiva esteticii romantice, iar pe altă 
parte. In introducere cvaxipractică la demonstra
ția epica menită a legitima formula In cauză. 
Metodic. In celelalte două capitole (rite au fost 
Identificate Io manuscrise). Emlnescu iși propune 
aă dea cura tocmai acestei demonstrații. Dc aid 
încolo, convergența celor două .jubstructuri" ale 
imaginarului postulate In „introducerea teoretică", 
— aura romantică și visul fantastic — ae dove
dește a fi mecanismul de bază In virtutea căruia 
se desfășoară întreg „studiul" romanesc. Este 
Interesant de observat, insă, că înainte de a apela 
la formula jurnalului autobiografic din cel de-al 
treilea capitol al romanului, procatorul sondează 
in cimpul unei alte formule, tot atit de insolită 
prin caracteristicile ei. Succintul „studiu" tipo
logic din cel de-al doilea capitol al scrierii se 
biruie exclusiv pe Otaervațiile făcute direct de 
narator, tn calitatea sa de martor ocular ia ava
tarurile înscrise la prezentul biografic al eroului

..După ce-nu propusesem sl-nmărmurese figura 
aa cea frumoasă In vreo nuvelă a mea — Iși În
cepe autorul relatarea — im căutat si tac cu 
el o cunoștință mai de aproape". Tentativa reu
șește. incit, după dteva întrevederi, povestitorul 
are io Toma Nour un amic „care nu mă vizita 
decit ca să mă certe, care nu ae purta dedl In 
(halnej negre, care rldea zile întregi cu un rls 
de netot In societatea oamenilor, pentru ea aă 
pllngă acasă, eare ura oamenii și era răutăcios 
ca o babă, numai ca să nu placi unei lumi 
ce nu-i plăcea lui". Preflgurlnd Imaginea 
locuinței Iul DionLs, descrierea încăperii In 
care Toma Nour Ișl duce dezabuzata-l via
ță reține, de asemenea, atenția; „o cameră înaltă 
și goală", păianjenii ce „iși exersau pacifica și 
tăcuta lor industrie" cele ..vreo dteva sute de 
cărți, vislnd fiecare din ceea ce cuprindea", pa
tul de lemn „c-o saltea de paie, c-o plapumă 
roșie", masa murdară „cu suprafața ilustrată de 
litere mari latine și gotice*  și acoperită de „hlr- 
tii. versuri, ziare rupte și Întregi, broșuri efe
mere. ce se Împart gratis*,  tată inventarul În
căperii oe dă impresia unu! „abracadabra firi 
Înțeles șl fără scop". In același timp, motivul 
„umbrei mele*,  care In perspectiva fantasticului 
metafizic de mai tirziu va Închide In șina ideea- 
ooncept a „archaeuhji", Iși relevă prezența In 
portretul aninat pe peretele de deasupra mesei. 
Ea te portretul „unul copil de vieo optsprezece 
[ani] —cu păr negru și lung, cu buzele rup Uri 
șl roze. cu fața a)hA ca marmura și cu niște 
ochi albaștri mari sub mari sprlncene și lungi 
gene negre". Cu acest portret este adus in arenă 
celălalt erou romantic al scrierii: loan, tribunul 
revelației transilvănene de la 1M8.

Nicol ae Cioban a

CONFABULE

Cenușereasa

aloil Inlt-adawâr la bal I ]eia 
după-atniaia / ara in rochia 
dâruilâ da Zînâ / un clopoțel 
dt argint cu lluluri vil ți albi / 

tn pârul negru abur dt lâmiie / echii 
cupe da alhambrâ din cate sorbeau toți 
invitații / și in picioara binaințeiaș pan- 
loliorii de aur / cu loc ascuțit pentru câ 
așa se purta / atunci / dar pa aceștia 
l-a icos repede / nu știa să mtargâ / 
cum sâ mai și danseze cu ti / ii ținta 
in mina cind Prințul o rugâ sâ danstit 
incâ puțin / dt actaa un pantolior ii râ- 
mast cavaltrului i chiar In timpul unui 
vals / dnd ta i st smulsa din brațt / ct 
s-a Intimplat pe urmâ sa știa ! Prințul a 
amblal dt colo-colo pinâ co a gâsit-a / 
numai câ, dtși pantaliarul 1 sa potrivea 
perfect / Cenușereasa nu s-a dus la pa
la! / Nu-i plâcu Prințul.

Iulian Neacșu

Undeva, ta margine de țari, unde 
Argeșul — obosit de drum — după ce 
și-a adunat cu trudă apele din Rlul 
Tlrgulut șl din Dîmbovița Capitalei, 

ae înfrățește cu apele cintste de Straubs și 
Ivanovld, apele plămădite-n slovă de Panait 
Ltrati «1 Fănuș Neagu, eu apele albastre și 
limpezi și tulburi ale Dunării, acolo, undeva 
la margine de țară, un oraș care *— numai 
cu clțiva ani in urmă — era doar un tlrgușor, 
pe numele lui Oltenița, Iși păstrează cu sfin
țenie numele, dar cu ștrale noi, schimbate dc 
tăria ultimilor ani, ani care au schimbat toate 
straiele țării. Acolo, unde mi-am trăit copi
lăria. am mers să revăd ce lăsasem in urmă 
cu ani și ani. N-am recunoscut vechiul flrg. 
Nu m-am mai recunoscut pc mine. Eram 
altul ; era Intr-adevăr altul.

Oltenița mea din anii școlii primare, din anti 
liceului, s-a schimbat. Vechiul tirg a ajuns 
orașul pe care abia i-am recunoscut Plopii — 
cu soț sau fără — care mă Însoțeau de cum 
coboram In vechea gară au plecat odată cu 
căsuțele Joase șl cu clrciumile din cele două
sprezece colțuri de străzi. lâsind acum loc 
blocurilor xru Încălzire centrală, la fel cum 
bătrina stradă ce te ducea — sau poate nu
mai pe mine mă ducea — spre portul de pe 
malul Dunării, și-a întinerit copacii care —• 
la fel cu cei din anii plimbărilor mele — 
șl-au Jmpreunat crengile lmbiindu-te «ă calci 
alene pe asfaltul de sub ele ca printr-un 
tune! viu. pină dnd. obosit de cale, poposești 
Intr-un loc — lipsit pe timpuri de nume — 
dar ajuns acum, azi, cunoscut peste mări șl țări: 
Șantierele Navale Oltenița.

Dar Oltenița mea. Oltenița adolescenței 
meje nu are numai Șantierele Navale. Mlini 
Iscusite de fete venite de lingă dealurile So
fiei Vicoveanca au Învățat să cin te pe firele 
Filaturii din preajma firului dc apă ai Arge
șului.

Sint In jurul orașului meu zeci, sute, mii de 
oameni care — fără să se știe cl-i cheamă Ion 
sau Ioana — trimit „truda" lor plămădită-n 
mlncăruri alese dc Îs Fabrica (eu i-aș spune 
Uzina) de ronserve Valea Roșie-Oltcnița.

Ce-aș putea sâ mal spun despre vechiul meu 
oraș ? Că n-am mai știut de unde sâ-ml cum
păr țigări ? Că nu știu astăzi unde este (ar
mada ? Că vechile dughenc s-au transformat 
In imense magazine in care aproape că te

Cicerone Ciobanu : „Compoziție*

NUMELE POETULUI

Mircea
Șoncuteanu
de ce nu a publicat pină acum măcar e 

carte de poeme Mircea Soncateaou e 
pentru mine greu de ințelee. E adevă
rat că textele sale La o lecturi super

ficială par rebarbative (ca și titlurile, „cavalca
dă inextiogibtU de drept", „vamă incendiată de 
fapt", „timp gol ambuacat". ..canonadă viageră șl 
atit", .mapoziție pe fond cloxat". ..hamlet con
temporan clacat", „ceri doc abjurat definitiv", 
„pictură naivi cxxnplet", „sentinelă pentru eter
nitate". „interior tt-izant intlrziat") dar tot ade
vărat e că revenirea unor maeștri ai supra rea
lismului (Virgil Teodorreea. Gellu Naum) cum |1 
unele debuturi de la finalul deceniului al șapte
lea (Dan Lauren țiu. Sorin Mărculetcu, Vasile 
Vlad. Vlrgi) Mazileacu) au reabilitat scriitura 
programatic intelectualiată, poezia reintemeindu- 
■e ca limbaj opus limbajului curent Ca șl In ca
zul unor apariții recente (Liviu loan Stoiciu, 
Adrian Pantea. Valeria Stance, Traian T. Coțo- 
vei) poezia Lui Mircea Șoncuteanu nu poate fi 
claaati ca O sttnplă reex peri men tare suprarea
listă ci trebuie Înțeleasă deocamdată ca o ane ia
tă negativi de accedere la esența lirismului prin 
refuzul obstmat al vorbăriei curente, prin ex
primarea „antirealist!" voită, chiar daci uneori 
această tehnkă poetică devine o pură mecanică 
ori un ermetimn sai-geaeria. Important rămîne 
faptul că Mirvea Șoncuteanu intuiește o anume 
„criză a limbajului" care traveraeazâ poezia ac
tuală și de aaenenaa o anume vidare de eenat- 
bllitate ceea ce poala eă ducă poezia româneas
că la un pur letlrim fără scăpare. Conștient de 
riacurile limbajului, de arcanele purei „textuali- 
tâți" entropice, poetul |șl supune continuu ten
tația de a lăsa cuvintele In libertate, obllglndu- 
le aă urmeze firul unui imperceptibil monolog 
interior voalat de senzualitate $1 meLnncc^ie : 
„Întrezărit orașul ; coapsele-! i de un alabastru 
elccttic taciturn / sting manechini bombastici / 
sau / ce-i acest pa dinafară velur, i pe dinăun
tru l eveniment de ape / abia răbdind contur".„ 
femeie erraaescetă hrană.

Un poem ca „interior brizant întirzLat*  (șl 
v-am fost apus : nu-1 lntindeți / masă și nu-i 
slăviți in pocale f venlrea-i ; blajin li aste intr- 
un / pretext de început alintul, dar l in îmbrăți
șarea-! cataleptiri ae i macină pină și cel mai 
temut leopard H Virate Și ploi- Case. Fala ring. / 

! Ornicul pune pecete de absint și Împovărată < 
floarea, ambiguu plonjon ncdoaprioa, ailabică / 
Îndoire de sine, in sine. Intr-un raft pietrificat, I 
pulberea razei indiscrete clinchet nisipos, eatom- 

J pat i ațipit Nu bănuia acea parte a melodiei, 
'acolo unda i pere că ae surpă sau dimpotrivă 

r chel locul — piryol / calce ros și pustiu. Fără in- 
4 cepul și fără aflrșit draperii dormitlnd. somnul 
t In falduri muie li mol, / vibrind in surdină, im- 
■j prade bizui învelind > eventuale umbre de ncll- 
C pișiL Pe un perete, cu / profil cotropit un ta- 
J bleu, abia întrezărită urmă > vlnafă Îndelung $i 
î eu malti migală de ploL lntlrzie / moefinoman 
ț fotoliul, dteva molii, de vată amintirea. / rod 
1 surd tn răstimpuri incerte, greu da / surprins, 
p Implacabil de fad. intr-un contur i creponat, be
ri lerina da porțelan aplauze de / cilțl o Înconjură. 
? Odată zvelți, dar dt da i uscățivă acum, măsu- 
■i ța de Ungă fereastră, vag ecou al unei zvăpă- 
f! leii risipit anotimp, atingeri de milni ți priviri 

pe furiș / oe s-au petrecut Depărtat, țoț mai 
*' îndepărtat, i aerul renunțat, li need și zinc. Intr- 
k un efort / miocard iac. zbor cvasilncremcnit. mai 
I Îngăduie amorțit o im perceptibilă / debuaolată 
•' lunecare de timp") dezvăluie o rară forță de 
> captare a memoriei somnolente. pilpMetoare șl o 
f. bună tehnică poetică Însușită printr-o atentă Iec- 
h tură din Jo^ce... Fluxul verbal fădnd „le pas 
|i au-delă" (cu exprnaia Iul Blanchot) oglindește 
•1 In curgerea-t izbăvitoare pieritoarele forme u- 
(I mile ale existenței, fragmente iluzorii, fără con- 
•' ala tentă de sine...
£ Aceaata este și nota dominantă a volumului 
* „Gonacii Europei", un singur poem de fapt, tran- 

i scris cu țoale sugestiile tipografice posibile, pro- 
1*  bă de manierism inteligent și bine asimilat, 
Ji poem din care, fatal, nu putem cita... O anume 
lî monotonie, o anume abaență a progresie] dra
il mat ice ar trebui, pe viitor aă-1 preocupe mai 
:■ mult pe Mircra Șoncuteanu. poezia sa ca și a 
■J altora risclnd să încânte fragmentar și &â decep- 
v țiorieze ca totalitate fastidioasă... Dar. poeții ade- 
IvArați Iși știu singuri mai bine ca oricine si cali

tățile și defectele iar Mlreea Șoncuteanu. poet 
inteligent ș] instruit, Iși va inventa, sintem și- 
guri. evoluția, răminindu-ne nouă sarcina de a 
i-o urmări cu mai multă solicitudine.

* Cezar Ivănescu

Din nou lingă cetatea 
„Daphne"

râtăccftl ? si. lotuși, am de spus ceva.
Fot să mai spun că. mergi nd să revăd liceul 

la care am Invăjat cu ani In urmă, am avut 
neprețuita bucurie dc a fl alături dc rei pe 
care — copil fiind tn prima clasă do liceu — 
li socoteam zel. Absolvenții promoțiilor 1930— 
1P31—1932 ai fostului liceu „Constantin Alimă- 
neșteanu" și-au lărbătorit semicentenarul exa
menului de bacalaureat. Și-au socotit semicen
tenarul Împreună cele trei promoții, pentru că 
șl așa — laolaltă — au rămas totuși foarte 
puțini.

Nu mă Încumet aă dau numele fiecăruia ală
turi de Indcletnidrea celor care au luat loc in 
băncile liceului ; este dc necrezut, dar o inc 
din prea marele respect pe care-1 am pentru 
cei cel care mi-au fost mentori. Nu mă lasă 
Insă cugetul iă nu arăt că dintre ce! care-au 
ascultat cu sfințenie cataloagele citite de fostul 
profesor dc muzică Ștefan Hodoroabă — pre
ședintele juriului — au răspuns prezent : pro
fesori universitar! din medicină șl politehnică, 
directori generali din Ministerul Invâțâmlntu- 
lui. ingineri ei ofițeri superiori. profesori de 
liceu Și șefi dc catedră In Invățămintul mili
tar, doctori in drept, in economie politică, in 
medicină umană și veterinară, consilieri juri
dici. procurori șl consilieri de curte.

întlmplare ? Poate I
Făcind parte din foștii elevi ai liceului, 

m-am așezat sfios Intr-o bancă (știu eu ? 
poate chiar in banca In care sm tremurat 
cindva la deschiderea catalogului cind intrau 
In clajă profesorii) si-Am luat parte la una 
dintre cele mai frumoase sărbătoriri ale 
senectuții și (de ce nu ?) ale tinereții. Dar, 
dacă tot este vorba de senectute, trebuie su
bliniat că In clasă a-a intonat, totuși, imnul 
tinereții „Gaudcamus igitur".

Gazda — actualul director al liceului — pro
fesorul Ion Mirică. a deschis festivitatea măr
turisind că „deși slnt strein de oraș, fac parte, 
tac corp comun cu cel care și-au terminat uce

IERARHIILE DE VALOARE
$1 FALSA EXIGENTA CRITIC4

Competență
și obiectivitate în critică

discuția care a Ineeput cu privire la 
critica literară este, fără Îndoială, bi
nevenită și continuarea el, Intr-un ca
dru mai larg — ca o dezbatere de Idei, 

fn limitele, se Înțelege, ale urbanității și ale spi
ritului colegial — mi ae pare intru totul nece
sari pentru ansamblul climatului nostra literar. 

Critici foiletonistică sau nefoilclonistică ? E 
o falsă dilemă. Termenul șl-a pierdut sensul ini
țial și prin critică foilelonistică se înțelege do 
obicei comentarea literaturii la 21 sub forma mi
cului eseu, a cronicei sau a ceea ce in mod cu
rent numim articol, activitate indispensabilă ori
cărei mișcări literare. Ea presupune, evident, ta
lent și gust literar, dar nu se poate dispensa, cum 
ae crede uneori, nici de perspectiva istorică și 
de informația largă, menite a Înlesni situarea 
operei comentate In contextul ei firesc, care să-l 
reliefeze Individualitatea și valoarea. In acest 
sens au făcut cu strălucire critică la zl — pu
tem să-i spunem și fot leton istlcă —* mari critici 
precum Saintc-Bcuve sau. la noi. G. Ibrâlleanu, 
N. Iorga. E. Lovineacu. G. Călincscu. Pompiliu 
Constantlncflcu. Perpessicius. Vladimir St rein u, 
Șerban Cioculescu ș.a. $i tot In acest sens Ișl 
scriu foiletoanele critice o serie de buni critici 
contemporani.

Așadar, nu fol letoni silea In sine poate fi m^v- 
tiv de îngrijorare, ci lipsa de Înzestrare și de 
obiectivitate a celui care o cultivă. Proliferarea, 
in aparițiile editoriale, sub emblema criticii fo
ileton istice, a recenziei — forma cea mai simplă a 
criticii, fără Îndoială utilă pentru informarea ra
pidă a publicului cititor asupra creației literare 
curente, destinată Insă doar presei și numai in ca
zuri excepționale culegerilor editoriale — contri
buie la discreditarea criticei literare in ansamblu, 
atunci cind editurile ne oferă in serie, volume 
de recenzii, adesea cu titluri pretențioase și în
șelătoare de eseu. Nu mal vorbesc de cazurile, 
din fericire puține, cind aceste recenzii vădesc 
o informație precari, lipsă de gust șl de... ele
mentară modestie. Sau. cind judecstn critică — 
fenomenul cuprinde și critici înzestrați — osci
lează in funcție nu de cartea pc care o comen
tează, cl da autorul el și de natura relațiilor 
acestuia cu criticul In cauză.

Cred, și știu că nu spun nici o n nu title, că 
dacă e să vorbim de carențe ale criticii literare, 
aici trebuie căutată cea mal Importantă șl mat 
dăunătoare dintre ele : in climatul vieții literare, 
nu totdeauna și nu peste tot colegial. In ten
dința de a se crea grupuri și grupări, nu rivale 
In aensul emulație! stimulatoare, ci de fățișă 
adversitate, menținlnd relații dc tensiune, lnflu- 
ențlnd Judecățile critice. determinlnd. desnre 
același scriitor. Ia un critic aprecieri ditirambi
ce, la altul total negatoare. Păgubit este totdeau
na cititorul eare, necunoseător al tensiunilor și 
Intrigilor de culise, nu știe ce să Înțeleagă și ce 
să aleagă. Iar dacă, pină la urmă, ajunge să 
înțeleagă sub textul radicalei nepotriviri de opi
nii ale celor doi critici — și de obicei ajunge —

CENACLU

Recent. Ia Bistrița (jud. Blstrlța-Năsăud) in 
cadrul cenaclului literar ABECEDAR, nou în
ființat Is Casa corpului didactic, s-a desfășurat 
șe<lin|a a I1l-a de lucru în cadrul căreia a 
citit din volumul de renuri „Tratatul despre 

nicia liceală eu o jumătate de secol In urmă. 
Slnt deosebit dc bucuros să fiu gazda celor 
care-au făcut parte dintre primele promoții alo 
liceului, liceu care poartă acum numele unuia 
dintre Intelectualii luptători pentru dreptate : 
Liceul „Alexandru Sahia". Sint, de asemenea, 
bucur01 aă fiu gazda dumneavoasiră care, cu 
ani In urmă, mt-ați vorbit șl mi-afl dăruit — 
de bunăseamâ de Ia alte și alte catedre — 
harul pe cnre eu, a&lăzi. 11 împărtășesc celor 
Ce mtine vor călăuzi cu mlinile lor tinere vii
torul de diamant al patriei".

Din rlndul celor despre care a pomenit ac
tualul director, se desprinde o delegație de 
elevi care oferă flori sărbătoriților. Tn numele 
lor. eleva Daniela Boiboacă din cla*a  a IO-a 
matcmatică-fizică. secretară a U.T.C. — In- 
ginlndu-și vorbele cu lacrimi — reușește pini 
la urmă «ă-și adune forțele și fă spună : „Pro
moțiile dumneavoastră constituie un exempiu 
semnificativ pentru noi ; este generația c.ire, 
prin munca sa remicentenară, a contribuit 
multilateral la consolidarea edificiului nou al 
patriei noastre, este exemplu grăitor pentru 
noi. generația de astăzi. viitoarea promoti". 
care avem un model viu, concret, dc-mn de 
urmat pentru a ne împlini ca oameni".

Din cuvintele foștilor elevi, sărbătoriții de 
azi, smoția nu mi-a lăsat in minte decit pro
punerea ca organele de conducere a orașului 
să intervină, acolo unde este de Intervenit, ca 
una din străzile Olteniței să poarte numele 
fostului director al liceului și să se aplice o 
placă dc marmură pe un perete al actualului 
liceu pe care să se consemneze cum a luat 
ființă, in fostul tirgușor. un lâcaș care acum, 
după ani și ani. iși are prunci șl frați și surori 
In alte și alte lăcașe de cultură Invățâmint 
din oraș.

In clasă intră Inginerul Ion Cristea. Erou 
al Muncii Socialiste, directorul „Șantierelor 
Navale Oltenița", întreprindere care patronează 
Liceul „Alexandru Sahia", scuzlndu-se că, din 

e lesne să ne închipuim ce părere Ișl face des
pre obiectivitatea criticii și cită Încredere nud 
poate avea In ea. Evident, nu se poate pre
tinde un consens absolut al judecăților critice 
exprimate In legătură cu o carte. Formația, tem
peramentul. gustul — diferite — ale criticilor 
implicați in discutarea cărții impun aprecieri 
nuanțate. Nu Insă radical opuse. E greu dc pre
supus, chiar dacă atari accidente — izolate — 
Intllnim șl la mari critici din trecut, că un critic 
adevărat va respinge o carte obiectiv foarte 
bună, declarlnd-o lipsită de valoare, numai 
pentru că nu răspunde gustului său, ori că. din 
motive contrarii. va considera capodopera o 
scriere «labă. O simplă trecere in revistă a cro
nicilor șl recenziilor publicate anul trecut ar 
scoale la iveală destule exemple de deosebiri 
spectaculoase de opinie tn aprecierea acelgrați 
cărți- Și mă întreb dacă n-ar fi util ca cineva, 
Investit cu autoritate, de pildă o comisie de
semnată de Consiliul culturii și de Uniunea Scri
itorilor, să prezinte din cind in cind, spre dez
batere, in plenul secției de critică, eventual 
chiar intr-un cadru mal larg, la ț^nlunea Scri
itorilor. concluzii privind modul In care produc
ția literară se reflectă în cronicile șl recenziile 
fiecărei reviste, cu preocuparea de a Insista nutl 
ales asupra aspectelor vădit-șocante de felul 
celor la care ne-am referit. Atari discuții ar sus
cita. slnt sigur. Interes ți ar contribui.la o mai 
largă democratizare a vieții literare, la perma
nentizarea. cu timpul, a unei mai bune atmosfe
re de dezbatere principială al de relații cu ade
vărat colegiale Intre seri hori. Pentru câ. să re
cunoaștem. și discuția propriu-zlaă. polemici le (da 
ce nu?) de idei — sarea vieții literare — sint 
foarte anemice tn revistele noastre, alunecă, cel 
mat adesea, in hâțlșul răfuielilor personale, În
veninează relațiile între acrlitori.

Cultivarea unilaterală a foiletonului de către 
unii critici dintre cei mai activi, precurr^șl unele 
aspecte, amintite mai sus. ținlnd de clh^C/1 vie
ții literare, explică șl puținătatea pri
vind mișcarea literară actuală șl. ab
senta unei istorii a literaturii contemporane, sin
teză fundamentală și neapărat necesară, pentru 
elaborarea căreia istoricii și criticii llterap. cu 
deosebire cei care de mulțl ani urmăresc feno
menul literar actual, au totuși datoria s-o reali
zeze. E o lucrare, desigur, de mare răspundere. 
Ea presunune efort de informare fi de sinteză, 
spirit critic cumpănit si. mal ales, curaj pentru 
Înfruntarea susceptibilității scriitorilor In viață, 
foarte adesea nemulțumiți de spațiul ce II se 
acord! In lucrare și de modul cum sdnt aprcciați. 
Marii critic! fi Istoriei literari din trecut (Iorga, 
Lovinescu. Călinescu) au scria, in condiții nu 
mal ușoare, istoria literaturii epocii Ipr. Care 
dintre criticii și Istoricii literari*  de azi iți vor 
asuma răspunderea dc a acrie Istoria, literaturii 
noestro contemporane, și cită vreme va trebui 
să mal treacă pini atunci ?

Dim. Păeiirariu

Cicsrona Ciobanu < „Peisaj din Isaccea*
(Din expoziția deschisâ la Galeriile da artâ ale municipiului București)

îndreptarea lucrurilor" Virgil Rațiu M. Au co
mentat : Domnița Petri. Oliv Mircea, Virgil 
Clomos. Adriana Rodlcn Barna. Anton Huța, 
I. Be 11 vacă ș.a. In finalul ședinței a vorbit 
despre pohzia tinerilor creatori scriitorul Teohar 
Mibadas. In secțiunea a doua a Cenaclului a-a 
desfășurat o scară omagială M. Emincbcu.

motive obiective, n-a putut lua parte la des
chiderea festivității. Luind cuvintul. tovarășul 
ing. Ion Crlstea apune printre altele : „Cu 
toate că nu am făcut parte dintre fosili elevi 
și Liceului „Constantin Alimăneșteanu". am 
fost kuă coleg apropiat cu cei de o scamă cu 
mine. Îmi amintesc cm emoție de renumitul 
profesor de limba română, col dus dintre noi, 
director al liceului, profesor căruia toți foștii 
elevi — nu numai cei prezenți Ia această săr
bătorire — ii cinstesc memoria și ii aduc mul
țumiri pentru grija părintească cu care le-a 
călăuzit pății — dlrz. poate uneori chiar'sever
— pini in pragul cind fiecare și-a ales dru
mul către glorie.

Nu l-am fost elev direct, dar. Ia rindu! meu, 
11 consider ca pe un adevărat mentor al fostu
lui liceu „Constantin AlimAneMeanu".

In continuare, inginerul Iun Cri Mra a invitat 
pe toți cel prezeați să viziteze Șantierele Na
vale Oltenița. Cei care păr fui se m cu mulți un< 
In urmă orașul nm rămas uluiți cind ani 
ajuns pe locul fostei barăci cu câteva’ forje, 
acolo unde se „construiau" barcaze de pescuit; 
acum in fața mareki! șantier care de la Înfiin
țare — 8 decembrie — a construit. peste
1 OC'O de nave cunoscute pe toate apele Tcrrei.

Una din aceste nave ne-a legănat pe undele 
Dunării In care, pe timpuri, ne încercam 
puterile in întreceri de inot, revâzindu-ne 
acum fiecare, in oglinda apei, chipurile de li
cean in uniformă cu matricola de pc mina 
atingă „L C. A. Nr.,.“

Amintiri... Amintiri...
Pășim din nou pe vechiul drum al Pori uliii 

Oltenița, numărăm sau nu mai numărăm plopii 
ce ne duc. amintirile spre gară. Șl-acclașl tfen
— ața II vrem noi să fie același -- porticule 
Încet pe lingă aleea pe care — timizi — șopteam 
vorbe stingace alături de-o fată. Strinșl to'i 
Intr-un compartiment de liceeni, nc depănăm 
nostalgic amintirile șl le-mpletim bucuroși cu 
cele ale zilei sfințite, dar dc neuitat. t

Oltenița rămîne in urmă. odată ru halele 
luminoase ale Filaturii spre care privirile noas
tre se îndreaptă pentru a-l păstra Imaginea p:nâ 
la noi Inlilniri. pină Iar noi împliniri. mVreu ale 
noului, nou ridicat cu mindrie pe locul fostei 
celățl Daphne.

Oltenița copilăriei melc.
Gelu Stoicescu



ROMÂNIEI SOCIALISTE
Cinstindu-ne in veci eroii
Tăiem in stincâ chipuri de eroi 
Cu ager licăr in priviri — de osire 
$i ei, semeții, seamănă cu noi. 
Cu firile și chipurile noastre.
Sub taipaiî mari, de m arm ord ți lut, 
Ori sub înaltul cer, învăpăiat 
Eraii-^ dorm, prin timpul revolut.
Un somn-nesomn, de treazul laid vegheat 
Să na cinstim eroii drepți In soare,
Pa cei de lari, pe —- mindri — cel de Azi 
— Statui sculplato-n sarea t arpa ti nd.
Cu cinturi sâ-l menim, ca de iivoare, 
Cu, lung, descintul codrilor da brazi.
Cu dragostea, rodind în noi — deplină—

Ion Segărceanxi

Urarea națiunii
Găteșle-ți straiele, aleasă țară, 
Că-i sărbătoare azi pe-ntinsui plai, 
E ziua celui brav ca-ți esta-n frunte 
$1 cinste lui cuvine-sa să-i dai.
Te pregătațte, prea frumoasă țară, 
Un imn să-nalți acestui brav bărbat 
Ce-a-nseninat a patriei privire 
Și drumul cutezanței ne*a*nvâțat  
Gaiețte-ți chipul tău, iubită țara, 
E fiul fâu ales sărbătorit, 
Cel ce-i cu țara una, o fiinlâ. 
Șl cu destinul ei s-a contopii 
Înalță avintot, străbună țară. 
Poeme pentru-ntiiul președinte, 
Cal care pâcii-i este-apărătorul 
Și-n pace vraa să mergem inainte.
Ridică, țară, glasul ca mindria 
Câ sintem azi cu el contemporani, 
Și să vibraia-n zările româna 
Urarea strămoșească : LA MULȚI ANI
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Viorel Coi mo

numai pacea 
da aceea in

ca dragai tea

ZI de sărbătoare
Un em deplin a in fruntea acestui dRn pa par 
numele său simplu curge firesc ca e

dimineață bi taale 
el știa bine că fiece drum • a sate ți câ 

pămmtul acesto 
poate sâ-l poarte in spate 
focul fiecărei puști el propună 

lumii o mia de piini 
pentru patrie să nu mai lie 

nevoită să poarte manta soldățească 
fl lără inceiare da clipei tot co-l cere 
fi semințelor le dă împuternicirea să 

încolțească 
destinul acestui neam II poartă ca pe e lâclîo 

prin lume 
ideile noastre alături de Ideile salo lucrează 
ascultă cum riurile povestesc In adine tricolorul 

țl se bucură 
câ aid fiecare am a a lumină trează 

acum zăpada sa așterne încet ți sotewai 
fi In fiecare om a zi de sărbătoare 
cu tot ca atingem II cintâm pe acest bărbat 
îmbrăcat in fapta strălucitoare.

Radian Drăgol

4

Cel cu țara-n priviri
Dacă gindul « gind și curajul cuta], 
da nu dăm nimănui visul nostru in gaj, 
dacă Jara a pom iară Omul altoi 
asta iiindcâ-l avem azi, aici, plinite noi. 
piinaa noastră de-o vrem șl mal sfintâ a h 
precum truda da griu peste-a timpului ii, 
dacă lutul ni-o dat sâ-l lucrăm, nu cu lini 
ci cu suflatul cald da plugar ți oier, 
plinea noastră frumos da ne-o slringem in 

gind 
ca-ntr-un țest minunat șl curat șl plăpind, 
de trăim intr-un timp de minune ți har, 
Ceaușescu a-aici, Fiu al gliei, Stejar.
dacă Jara a pom iară Omul altoi, 
veac de veac ne-am cinstit voievozi ți eroi, 
sare albâ-n țlargar ți azimi aburind 
am jertfii penfru cai ce au fost a fiind 
Basarabii din stemi, Brâncoveni, Mușatini, 
doar cu inimi arzind na sini secolii plini, 
dacă sintem bogați intru vorba a fi 
ca un fluviu curat lunecind pa cimpil 
intra margini da timp ca-ntr-o matcă da dar 
Spre lucid anotimp și măreț viitor 
da știm legile trecerii noastre prin veac 
fi na a gindul bun ca o iarbă da leac 
asta fiindcă-i rodeșta cuvintul in noi 
ca un pom da argint sub curatele ploi, 
dacă sintem rotunzi precum țara la gind 
ți nu calcă pa noi roata lumii mergind, 
dacă na chibzuim gura noastră da rai 
cu Ștefan și Traian, cu loan și Mihai, 
dacă stăm pa-un Pâmint din străbuni 

cltcumsctil 
ți ne zicem doar nai cela ce-avem de zis, 
daca toate-s cum sint fi vor li cum la vrem 
este fiindcă acum, azi, aici il avem, 
dacă sintem o lași un Popor împărat 
paste tot ca-am avut, paste tot ca-am durai 
Intre stela și lut, intre vara ți ger 
Intre țarja do foc ți pierdutul oier 
cu-o iubiră da nou, de cura! și da dor, 
dacâ-am fost și «ona fi miez de toc ți popor 
daca poți să Iii om ți nu doar să respiri 
este pentru că-l el, cel cu țara*n priviri, 
țârii noastre do om fost șl ii sintem poeți 
Intre pleoapa scriind precum intra co părți 
ii*aducind  verb curai șl prinos de sub frunți 
intr-un grai primenit precum straiul la nunți 
cum am fost, da vom fi-n cartea lumii insamn 
asto fiindcă ne-a dat cuget clar fi îndemn.

daca Jara e pom iară omul Altoi 
este liindco-l avem azi, aici, printre noi. 
do trâim intr-un timp da minune fi har 
Caauțescu-i aici, fiu al gliei, Stejar, 
asta fiindcă-i rodește cuvintul in nai 
ca un pom do argint sub curatala ploi 
dacă laate-s cum sint și vor li cum la vrem 
este fiindcă acum, azi, aci ii avem, 
dacă poți să fii Om și nu doar să respiri 
este pentru că al e cu țara-n priviri 
dacă am fost și vom fi-n cartea lumii însemn 
aste fiindcă ne-a dat cuget clar fi îndemn 
daca sintem, mai buni, mai cinstiți, mal 

frumoși, 
este fiindcâ-i aici, cum ar li din strămoși, 
cum ar fi de la daci, cum ar li din romani 
cum de-a pururi ar li
La mulți ani 1 La mulți ani 1

Gheorghe Smeorcanu

RĂDĂCINILE
netadowlatf că a răzaS-e șă a ataMăt-o 

atoMCioda-i pe trap — sasfoaree U*  
coru pămtefaltd. Dapâ primai rdzM 
■umdtal sărâna betas ta poep. Mar- 

pMlamanft edituerâ/ mua ga aera a 1 tai Daco*  
apei Mihalacha ea lagaa împroprietăririlor. Vd- 
dttttU aftevtsa ftpeimi de pdmtaf pealre prw 
eit fiămiazi. S-a dat, »-a Împărțit, dar cit ?
Coiatrcm. In nordul OUolai și ia mufta alta 
părți impărțirae aa t-a mai fătat Ctae-șt poate 
Întemeia o goapoddria bogatâ pe podzol, brea 
roșcat da pădure, pdmiat taroc, spătat do ptaș 
aere, ca flaiiai adiaei de pared oor să prvadd 
in ochi mtezal pdariatatai. Ctae J Șt spot, pă*  
mlatol -r așa cam era. artt cil era — faseao de- 
m«H împărțit. Sat da moșaeai, Seornicriht Oa
meni liben, lateTaraiți pe pămialvl strămoșeșt
ii totași, a^cMttp da biruri, de lagi friaze. da 
neeoi. Să ae giadim Is osmeah ca opt, aoad 
tau zace copii și ca ■■ hectar, două de pămini 
pe colinala din preajma plnalbi Ptapee. OncU 
l-ai munci, aricit ți-ai biinei mitoita mb ți-ai 
albi tp rin cent le și părui tab ptaetm de ta arman 
na ta putaa tcaata mai muU de șom tuta ciaci- 
zeci da kitofframa da gria ta hactar.

Copii ta nășteau. Opt, nouă ri chtar zaca. An- 
dn/fa, tatdl calai ce cita azi in frwitaa ținl. 
•punea deseori cd ta caia omului copiii tint o 
bogăția, că a a mai prin propriii săi copil, omul 
tai prelungește ciața.

Sat da mațnaiti, Sconticaștii. Oameni liberi 
și totuși Îndatorați plnd petto cap. Da atei Și MC- 
contenită iot tata da dreptate. O tata parme- 
fientd, o sete care mocnea, tar ta ceia mai 
mici scăpărări — picătura care umple paharul 
— davcnaa vilvâtaic. „Indura Upturila, na- 
draptat-^-, tai amintesc consătenii datpra fa
ini da a fi al tătarului Niczlaa Ceaușesca. A 
foit, in tcoală, an atac foarta bun — tai amintesc 
dascălii de atunci.

A vdzut-o, a simțit-o. a trdil-o din plin — su
doarea lucrării pdmintului. Țăran prin naștere, 
apoi muncitor, fiu al clasei muncitoare, prin des
tin ; intelectual prin pragdiiroa sa profund știin- 
țified și umanuM.

S-a născut in anul reîntregirii neamului, ia 
anul clnd la Scornicești, aproapa da centrul fot- 
tai comuna, au fost așezați ta locul lor de vad 
mulți dintre oltenii căzuți in morala rătboi. Dar 
era șl anul In care a început -luntlrea promisiu
nilor făcuta eroilor de ta Mdrdșești, Mărdști și 
OUuz, uiu văduvelor acestora. Era anul cind In 
fața Teatrului Național, data muncitoare dădea, 
jertjindu-ți o parte din fii, Incd o dovadă de 
eroitm. Aici, In aceit univețt extrem de larg 
trebuie fixate și amintirile chior cară l-au cu
noscut pe tindrul Nicolae Ceaușeteu : ..Indura 
Upturita cu cea mai mare seninătate**  sau, „era 
neînduplecat clnd acea sentimentul nedreptă- 
ții**.  Primele convingeri revoluționare aici t-att 
crlttalixat. In contactul direct cu realitățile din 
satul natal, cu greutățile din caia in care « 
văzut lumina zilei. O cată ca oricare alta pe 
atunci : cu oameni gotpodari, dar mereu faia 
in față cu nedreptatea tocială.

..Am cunoscut bine familia Ceaușescu. spun*  
Meletie Bărcan, om trecut de optzeci de ani. 
Oameni harnici, care, cu puținul pe care t’ 
aueau, țtiau sd-și orinduiased viața și moi di*  
nimic sd îndettuleze foamea celor zece efipi 
Aveau intd ceva care li deosebea •. nu admiteau 
nici un fel de nedreptate, iar atunci clnd a sim ■ 
țeau prin preajmă nu-ți plecau niciodată capu.. 
deschideau și ochii altora. Pentru asta, ce vi 
spun acum, Andrufa și copiii erau cunoscut! si 
ta Negrești, și ta Mărgineni, și ta Afogoșești. sate 
de dincolo de dealuri**.

„Pe vremea aia trăia un boier In sat, unu 
Rredonu, de avea o moară mai sus de casa fa
miliei Ceauțetcu. Iși amintețte septuagenarul 
Simian lana. Nicolae, copil, venea des pe acolo 
Ce-o fi avut Predonu cu el, nă știu, dar s-a 
pus sd-t cerceteze : ce spune, ce gindește, ce ar 
vrea sd facă. Nicolae nu area dectf noul sau 
zece ani. Sclipea de de ș tap tăciune. Drept răs
puns, Predonu nu avea ce sd mai spună decit 
atit : Mi, uila(l-t*ă  bine, o sd iasă an revolu
ționar din el. O spunea ca un fel da teamă 
parcă."

Mai tiniu chiar revoluționar devenise. N*u  II 
cunoșteau doar cei din Negrești* mu MogoșeștL 
Devenea simbol al luptei tineretului țării

..Revenea din cind In clnd Iri sat, fie adus 
din post In post, fie eu domiciliu fortat, fie ara, 
clandestin, spunea Vasile Bdrbulbseu. După fie
care revenire familia era din nou rizitatd de 
oamenii'jandarmeriei. Dar nu sesinmuia nimeni. 
Din fragedă tinerețe Nicolae Ceausescu era un 
om ferm, călit si curajos. Curaj pe care U 
transmitea și apropiațtlor săi".

Mai ’irziu, cin noi amintiri .* ..Știe sd con
vingă oamenii, spune bdtrinul Metette Bdrcan. 
Vorbește limpede, pe ințeletul tuturor, in ușa 
fel incit «scultlndu-1 sau după ce l-ai ascultat

istoriei
n

Pavel Perfil

Tapiserie da Camelia lonascu

Vocația

Adunări festive
ale Asociațiilor de scriitori

CRAIOVA

Urmare din pap. 1

TG. MUREȘ

SIBI’J
fost condus* de Mir

alese urări de 
de muncă, spre 
Socialiste

să vă adresăm 
sănătate, viată lungă 

binele șl fericirea

• Adunarea omagială a
rea Tomuș, secretarul Asociației scriitorilor din 
Sibiu. A fost prezent lan Munieeau, prejedin-

rațiunii practice

ti ta «iei ■ ladotalâ. Ier eorbs lui ta la- 
cogetart mei adlacl".
pn« set, la locui de aadt 
pro/eiorta Dumitra Ț»- 

dală ciad If asem ia mtj- 
pared aa aoa *mâcdd.  ia- 
Ulld a»Maed, sprr cntațta.

AaanM ta ■■■că. ta
.VtM des pe ta aai 

S-a ndseet, afinată 
etaMo. Ut dâ fiecare 
tarei aostru, siatfiM 
•AorOtor, rpre «Mi ■ 
Aftadrta de a.tnii și teaaci in Mini in care t-a 
•dsent pre,edtotala tarii nn t doar o simpld 
asiadtta. ci «ai «slt dedt atit, datoria de a 
■tstad «ei Moe, de a răspunde fără ezitare ta 
merita taircMri pe care ta pun prezenlni șl 
SMitaml In fața «oaitrd-

Cs asemenea rădăcini, ta Scornfceșli bat orala 
tntrăna in eMțe orașnlui. Tinerii nu mai pleacă 
spre Pitești san Statfna. Noi ptofetii și noi 
locuri de muncă se inlemetazd. Ztua de mline 
m arata și mai senină, promițiioara da mai 
multa frumusețe.

nai. tot pentru că se sprijină pe aeest an
samblu de idei și transpuneri In practică 
ale acestor idei.

Istă necesități seculare —- drumuri da 
piatră peste Carpații românești, drumuri de 
ape prin Dobrogea. Izvoare da lumină pe 
Bistrița șl Olt. Dunăre navigabilă In între
gimea el — împlinite și râslmpiinite pentru 
câ energia creatoare a acestui neam are In 
înțelegere rațiunea practică a Președintelui 
Urii.

Iată această rațiune la temelia noii Poezii, 
noii Geografii, nailer Manuale ale muncii 
și creației, iat-o la baza Independenței 
noastre, miez al voinței de pace și coope
rare. iat-o mină părintească pentru copilul 
aflat la primii pași, iat-o mingiiere pentru 
creștetul adolescentin ce acoperă mari fră- 
mlmâri dc gloduri, Lat-o mină tovărășească 
intr-un tradițional „noroc bun“, ulte-o cu- 
vint de îmbărbătare continuă pentru prie
teni și tovarăși.

Si iat-o in cugetul nostru. in simțirea 
noastră. In urarea noastră de „La mulți / 
aai, tovarășe Președinte !“

Ca e ta ea mea tul său Bețârmurit față de 
:vtoria poporului ■eocru. sacre tarul ge
neral al partidului a poc in evidență 
eoMusuitalaa metatrerupeâ a popo

ralul BOOtra pe aceste sseâmgra-u lupta Iui 
pentru uoitaca p înricpgato nț-_ afirmiod câ t 
.zas la forms ras statului dsc aiBtreluai. de la 
epoca tafiontoorei aoetetâll dance a Iul Decebal 
ei apoi de-a tancul a două atalemii de ezistextțâ 
pmâ ia ziua de azi. poporul noetrn a trebuii sâ 
flucâ tapte orala pentru a-oi rnaorirnl p apăzvs 
flinta proprie, eataaleo BâțMaalâ".

Ca o dMosfaStâ âortâ de evocare este reflectată 
opera smraritenhu Nicolae Ceaneaacu aleeo 

Trtad aAsMrnhtla capamste a poporului aoatru 
de a aa optane ferea p efienee nâvâhtorilar Drâ- 
dstasc p oMiupataru de a dop iei mootaDtete! da 
Târegie p de eianpâaA pa care moarta le-a ean- 
aMsase ta această psrea > garages Viemitediaite. 
suâeoiiieta — femarre tararâsal Nicolae

«Lnpotrtvâ. l-au atatt. i-au câht voința «i «Hrae- 
nxa. F-am aperlt drapneBee de tară. F-au tntârit 
batârfrua da a an ceda ta fata nim unei greutâtt. 
ds i ta ții așpfs ta fata unei Jertfe pentru apă
rarea gbăă. 9taa arârtune rezistenta opuaâ de 
nasadrteatzi IWvisaârhaita. Bureinsta p Decebal la 
fata ceaupătantac. da v«eji roSevarj precum 
Gaia. GtadL Masamnorut. LitovtM ia fața expan- 
simatl amar pasanaba Aorta ale timpului, marile 
bătaia psceean ata inauuuti dsanautari ca Mircea 
cei BOtnou Lanca de Hasmdoara. Vlad Tepes. 
Sitataa cei Mare. Petre Rare*.  loan Vodâ cel VI- 

V.senini ta timpul cârora (Jkrila ro- 
aoerac pe stan cunstituind. in același 

inaiathtâ a coot loan tulul ta fata 
ea p cslTgardtad astfel atit Dro- 
■tâ. Cit p cuceririle civilizației 

europene grav amenințate.
ToanrâouJ Nlcolae Ceausescu a restituit trecu

tului notară substanța sa real A relevlnd că țărA- 
oimea a reprezentat timp de secole, seva istoriei 
ramapepL necontenit ascendente, istorie care s-a 
ideEtificat cu insâp viața, făuririle, luptele si 
aâpLraîiile maselor tărânepl. in acele vremuri 
expresia poporului român. Prin țărănime se con
tinuă o viață străveche a unuia si aceluiași neam 
pe propria glia, care-și poartă cu strălucire nu
mele de lume românească. Muncitorii ogoarelor 
an reprezentat principala forță sociali de Împo
trivire față de Împilatorii din interior, brațul 
vajnic de apărător a țârii in fața dominației 

-strâave. păstrătoare șl purtătoare pe noi trepte 
de valoare a avuției materiale șl spirituale a 
poporului. ..Țărănimea — subliniază tovarășul 
Nicolas Ceaueeacu — a jucat rolul esențial, atit 
ta luptele pentru dreptate națională și socială, 
pentru independență In producerea bunurilor 
materiale ale societății, cit și In conservarea limbii 
fi îmbogățirea continuă a culturii românești".

în concepția secretaruluf general a! partidului, 
marile mișcări pentru dreptate socială șl națio
nală din veacul al XIX-lea — revoluția din 1821. 
revoluția română de la 1848. Unirea Principate
lor. cucerirea independenței de stat depline — 
reprezintă tot atitea coloane puternice de susți
nere a edificiului național al poporului român 
împlinit in memorabilul an 181B. Ele au marcat, 
după cum se relevă in opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intrarea țării pe făgașul dezvoltării 
moderne, precum și apariția pe scena Istoriei, 
odată cu burghezia, a clasei muncitoare, forța cea 
mai avansată, mal revoluționară a societății ro
mânești. port-drapelul marilor Idealuri ale celor 
ce muncesc, a luptei pentru eliberare socială gl 
națională, pentru consolidarea națiunii române, 
pentru Înfăptuirea societății lipsite de exploatare.

Îmbini nd viziunea materiallst-dlalectică șt Is
torică asupra marilor evenimente ale treentutat 
noirtra, glndtrea revoluționară și eplrlttf! creator, 
tovarășul Nlcolae Ccaușe^cti a formulat axtevă- 
rul de necontestat câ „întreaga Istorie a țării 
demonstrează că poporul muncitor, forțele sale 
revoluționare, progresiste șl patriotice au înfăp
tuit toate marile transformări revoluționare, au 
asigurat mersul Înainte al societății noastre. 
Toate momentele Importante din viata patrie! 
noastre sint legate de lupta maselor, a întregului 
Sipor — motorul progresului social, adevăratul 

uritor al istoriei României**.
înfăptuirea unității naționale a avut o tnriu- 

rire profund pozitivă, asupra întregii evoluții 
economice, politice și sociale a țârii, a creat con-

• Adunarea omagială a fost condusă da 
Harțe lflnovcanu, secretar adjunct al Asociației 
scriitorilor din Craiova. Au fost prezenți : 
Ellsabcia TrălUaru, secretar ai Comitetului ju
dețean de partid, șl Constantin Drăzoescu, pre
ședinte al Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă. Au rostit omagii scriitorii 
llarle llinoveanu, Șina Dănclulescu, Fierea 
Miu. George Soreveu. CI audiu Moldovan, Mi
hai Duțeseu. Corul Filarmonicii „Oltenia", sub 
bagheta com pori torului Alexandru Racuz, a In
terpretat compoziții dedicate președintelui țării.

Din telegrama adresata tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Toți membrii Asociației noastre 
se angajează față de partid, față do Dumnea
voastră personal, mult stimate șl iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să nu precupețească 
nici un efort pentru a vă urma Îndemnul fier
binte de a realiza o literatură care să sădeas
că In sufletul poporului credința nestrămutata 
In adevărul comunist al construcției eroice, pe 
care o Înfăptuiește clasa muncitoare, întregul 
nostru popor, edificlnd in România o civilizație 

. înfloritoare, sub semnul generos al umanismu
lui revoluționar. Vă rugim, mult stimate ți iu
bite tovarășe Nlcolae Cenușeecu, să nc permi
teți ca din străvechea vatră oltenească, astăzi 
mai înfloritoare dedt oriclnd.
cele mai 
șl putere 
Rom Ani ei

dlțil pentru dezvoltarea forțelor progresiste ale 
societății. pentru intensificarea mișcării revolu
ționare a clasei muncitoare. a stimulat puternic 
lupta Împotriva exploatării și asupririi. Forma
rea statului național unitar, năzuința seculară a 
poporului rumân, rezultat al luptei bală rl te a 
măcelar populare, a reprezentat o adevărată pia
tră da hotar. In dezvoltarea României moderne. 
..Acest moment epocal din istoria poporului nce- 
tru — subliniază tovarășul Nlcolae Ceaușescu — 
a deschis noi perspective ații dezvoltării forțe
lor da producție, științei și culturii, cit șl afir
mării poporului nostru, a aspirațiilor sale de 
progres, a voinței sale de pace, a hoUrlril de 
s-și făuri o viață demnă, de a trăi In prietenia 
șl colaborare cu vecinii s*L  cu toate popoarele 
lumii**.

Pentru știința noastră tstoricL reprezintă un 
mode) strălucit concluziile desprinse de tovarășul 
NtooLaa Ceau*escu  la ceea ce privește Judecata 
critică și pătrunderea adevăratelor dimensiuni 
ale istoriei mișcării muncitorești revoluționare, 
democratica. a Partidului Comunist Român. Inte
grarea ei in viața economică șl sodal-politlcă a 
țârii, analiza evenimentelor si penonal ițiți lor 
politice prin prisma clasei căreia l-au aparținut 
și pe care au slujit-o.

Analiza strălucită a procesului apariției ș1 
dezvoltării mișcării muncitorești din țara noastră 
este realizată in opera secretarului general al 
partidului In strinsâ legătură cu dezvoltarea so
cial-economică a României. Slnt pregnant redate 
strInsele relații Intre dezvoltarea mișcării socia
liste. crearea partidului marxist al clasei mun
citoare ia 1893 — Partidul Social Democrat al 
Muncitorilor din România căra de la început s-a 
Înscria In viața soda l-poli ti că a României.

Făurirea P.SD.M.R., arată secretarul general 
al partidului, a marcat o etapă nouă In lupta 
clasei muncitoare, a vieții aodal-pohtice din 
România. Partidul clasei muncitoare a luat ati
tudine față de principalele probleme ale socie
tății românești de la Începutul secolului al XX- 
lea. milltlnd activ pentru făurirea statului na
țional unitar, dezvoltarea Industriali a țârii.

Odată cu făurirea Partidului Comunist Român. 
In mai 1921, rolul șl lupta clasei muncitoare se 
amplifică asigurlndu-ee organizarea șl conduce
rea Întregului popor In lupta de eliberare națio
nală șl socială.

în anii luptei pentru revoluția și construcția 
socialismului. secretarul general al partidului, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, a dezvoltat bagatele 
tradiții de luptă ale poporului nostru, a dat con
ceptelor de apărare a patriei, Independențe! și 
suveranității nalionale o fundamentare teoretică, 
profund științifică. El a evidential in primul rind 
faptul câ exista o strinsă legătură Intre socia
lism ș| patriotism care înseamnă preocuparea 
pentru eliberarea și bunăstarea propriului popor. 
Astfel, apreciind că dezvoltarea fiecărui staț pe 
baza principiilor independenței și suveranității 
naționala este o cerință obiectivă șl universal 
valabilă, tovarășul Nlcolae Ceaușescu preciza : 
„A avea o preocupare pentru asigurarea unei 
vieți demne, independente, a unu! popor, nu 
poate fi numai specific românesc ; este o preocu
pare a tuturor acelora care doresc. Intr-adevăr. 
tA servească interesele poporului șl interesele 
progresului umanității-.

întreaga analiză și interpretare dată Istoriei 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie un 
model de aplicare creatoare a coace pilei mate
rialismului dialectic și istoric, o contribuție de 
Înalț prestigiu in direcția abordărilor științifice, 
creatoare, novatoare, constituind din acest punct 
de vedere un exemplu pentru toți acel care vor 
să facă din istorie o cartă a demnității fiecărui 
popor, un mijloc de cunoaștere și bună înțelegere 
intre toata națiunile lumii. Subliniind «cest fapt, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu arată că Istoria 
„departe de a constitui o investigare cu caracter 
strict documentar a trecutului este'In bună mă
sură — așa cum arată viața — și o știință a pre
zentului. Ea oferă concluzii și învățăminte des
pre marile procese ale dezvoltării societății, ale 
existenței popoarelor de-a lungul timpului, pli
nind tn evidență atlt ceea ce a fost valoros, pro
gresist și a servit mersul înainte al societății, dt 
și piedicile ridicate de-a curmezișul evoluție! si 
care au costat scump umanitatea, au intlrziat 
progresul unor națiuni. Rezultatele cercetărilor 
Istorice — relevă secretarul general al partidului 
— «int de natură să ajute omenirea contempo
rană să înțeleagă mal bine legile obiective care 
guvernează societatea, necesitatea de a acționa 
tn spiritul cerințelor progresului. De asemenea. 
Istoria este chemată să sprijine, prin concluziile 
sale, perfecționarea organizării societății de azi. 
relațiile dintre state și națiuni, conlucrarea paș
nică dintre toate popoarele lumii**.

In opera și personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se proiectează valorile unei tumul
toase Istorii multimilenare a poporului român. 
De glndlnea sa chibzuită șl de activitatea ea clo
cotitoare se leagă marile realizări. Înnoirile fun
damentale ale țării din perioada ce a început cu 
iulie 1963. perioada cea mai fertilă, cea mal bo
gată și fructuoasă din Întreaga istorie a (Arii, 
prestigiul fără precedent de care se bucură azi 
România pe toate meridianele planete!.

Pentru această glndire științific fundamentată, 
poporul, latorldl tn special. a!nt profund recu
noscători secretarului general aî Partidului, 
președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cirul personalitate «e proiectează 
cu lumina strălucirii marilor fapte ale trecutului 
glorios și prin tot ceea ce cugetă șl înfăptuiește 
adaogă nai Împliniri la edificiul patriei socialiste.

Ion Ardeleana

tele Comitetului Județean de culturi șl educa
ție socialistă. Au rostit omagii scriitorii Rădica 
Braga. Ricarda Tersehak, Mircea Ivănescu, Eu
gen Evu, Reiinar Alfred Ungar, Tiiu Popescu, 

în telegrama adresetă secretarului general al 
partidului, printre Bilele, se apune : „Pentru 
condeierii ribleni, puternic atașați față de tra
dițiile progresiste da luptă si construcție, da 
bună Înțelegere ale locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, români, germani și maghiari, Însu
flețiți deopotrivă de idealurile generoase ale 
socialismului. Dumneavoastră, -mult stimate st 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezentat! 
cea mai strălucită Întruchipare a calităților ți a 
înzestrărilor poporului nostru, a aspirațiilor lui 
spre o viață liberă și independentă, a hotârlrit 
Iul de a apăra cu orice preț bunurile supreme 
cucerita prin Jertfă și luptă — unitatea, inde
pendența, pacea șl libertatea !"

• La adunarea omagială organizată 1n 
drul Asociației scriitorilor dln'Tg. Mureș a con
ferențiat Janoihazy Gyărgy. secretarul Aso
ciației.

Din telegrama adresată tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, desprindem : „Noi. scriitorii acestei 
țâri, stimăm șl Iubim In persoana Dumneavoas
tră pe comunistul Înflăcărat de a cirul activi
tate se leagă Inseparabil făurirea României 
moderne, socialiste, faima și respectul de care 
se bucură patria noastră In lume.

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, 
sărbătoarea întregului nostru popor, vă urăm 
sănătate, fericire și putere creatoare, ca aă con
duceți acest popor In fruntea partidului și sta
tului, Încă mulți ani «pro noi și noi succese.
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de la Barca la Viena $1 înapoi este de-*  
sigur o carte de călătorie. după cum a 
a rat A «i titlul, dar mal mult decit atit. 
Ea este sl o confesiune scriitoricească 

și totodată un autoportret, ceea ce-i confere In 
girul cânilor Iui Adnan Păunescu un loc spe
cial. Am putea 2ice ci de n-ar fi scria-o. această 
carte trebuia.,, inventata. Ea devine un punct de 
sprijin hotâritor In definirea artistului și a cre
dințelor luL Nici o biografie sl nici o «xegez! a 
poeziei lui Adrian PSunescu nu pot face ab
ut raci ie de acum înainte de cartea Intitulat! 
spectaculos De la Barca la Viena și înapoi. Este 
vorba de o călătorie in Austria ■ poetului înso
ții de băiatul său Andrei. călătorie povestiLă si 
comentată cu spontaneitate sl vervă. presărat! 
eu nenumărate digresiuni si efuziuni. Primele 
pagini intitulate pitoresc Dragi salutări din Ir-o 
r&zulă aint o mărturisire de credință făcută 
după o lungă experiență de călător. Este, para
doxal, o declarația da dragoste fată da (ara pa 
care o nâ rises te șl nu fată de țara In care 
pleacă. Bărca aste in acest preambul. degl ne
numită. centrul universului. Iar călătoriilor de 
afară poetul declară că le preferă oriei nd o că
lătorie in propria lui țară. Eate mal mult deeit 
un acces de afecțiune, este o poziție elaborată t 
..Mi-a plăcut |i-ml place, focă, aâ călătoresc 
prin țara mea. Cred că România eate la fel de 
puțin descoperită, mai alea de noi nxnănii. ca 
si America Înainte de Colutmb. Ce erori de su
flet facem lnchipuindu-ne că știm totul despre 
România ți de fapt nu știm aproape nimic**.  
Adrian Pâuneecu reface drama recurentă a in
telectualului român care-și întoarce ochii către 
realitățile ignorate ale propriei lui țări. Nu 
altfel făcea Mihail Sadoveanu pierind In Olanda 
Si scriind apoi o carte in care totul începe, sub
liniat si semnificativ, cu o călătorie In ludețul 
Alba. Mal e Interesant de observat că intllnlrea 
cu țări civilizate fără dimensiuni mamut rint 
cele care servesc de confruntare. După chiar 
mărturia poetului, călătoria In S.U_A. nu i a-a 
părut atit de revelatoare ca In această tară mult 
mai wroniată geografic si mat nutin giganteeeâ. 
Itinerariului geografic I se substituie |n cartea 
lui Adrian Păuneam drumul cunoașterii de sine 
■ autorului.

*) Imn Costea „Cintece da glie**. Editura
Militară, ÎMI

Prima trăsătură a acestui jurnal eate natura
lețea iul. Adrian Păun eseu nu pleacă in călă
torie înarmat cu ghlduri si crispat de conetrtn- 
gerile unul itinerar de-acaaă. cu inevitabile 
puncte de popas. Adrian Păunea cu nu verifică 
acuratețea unui Baedecker, ci vrea să cunoască o 
tară gi să ae cunoască pe sine odată cu această 
descoperire. însemnările Iul de călătorie alnt pline 
de portrete, de gesturi fugitive ala unor perso
naje episodice, de consemnarea viului, a străzii, 
a ceea ce ecte impalpabil In viata unul popor. 
Și. mai alee, autorul cărții nu truebează. Fap
tele aint povestite rit mai nud. împrejurările 
prin care trec excursioniștii aint relatate cu fi
ri elita ta. de la durerile de ochi pină la dragostea 
fată de cei lăsați acasă. Intimitatea personajului 
din carte cu cititorul este aprospte totală gl mai 
ales caracterul de comunicare directă. Imediată, 
fără contrafaceri, dă măsura interesului acestui 
jurnal de călătorie. Călătorul nu-gi compune o 
mască, nu reface traiecte culturale, cu ghidul mu
zeelor sub braț, nu simulează a sil ceea ce nu 
Știe, nu falsifică relația cu cititorul in speranța 
fixării publice a unui autoportret înșelător. Știm 
despre cel doi turiști ceea ce consumă la dejun, 
cu cit au cumpărat salamul gl laptele, cit ooelă 
maglnuțele pentru copii, cum a-au purtat vamegii 
unguri «au cehi cu el gl așa mat departe. Im
presia da viu gl de autenticitate eate cel mal 
mare cigtig al acestei cărți gl desigur gi garanția 
ei in fata cititorului.

eminent indianist, regretatul Sergiu Al. 
George dezvăluie prin eseurile din 
ultima (la propriu șl la figurat) sa 
carta o ipostază mal puțin cunoscută 

și cercetată a spiritualității românești. Autorul 
deregla, apeilnd la patru mari modele asu 
momente exemplare ale .conștiinței culturala 
roonâneștt**,  să pună In lumină asimilarea crea
toare a structurilor mitice al« gindirii Indiana, 
precum și similitudinile prin arhetipuri și inva
rianta arhaic-univeraale. Deoarece, lucru pa
radoxal, arhaici ta tea unei culturi, mărturisește 
In același timp, despre universalitatea ai. Acest 
adevăr a fost dealtfel, demonstrat științific și 
argumentat de antropologia contemporană, atit 
cea filosofică șl culturală (Mircea Eliade. Gil
bert Durand) cit și structuralistă (C. Uvy- 
Strausa). Nu Intimplător, cu o genială Intuiție, 
G. Căllnescu formulează In introducerea la 
„Istoria literaturi!...*,  teoria „vechimii" poporu
lui și culturii române.

Idcea impactului fecund, complex, valorizam 
al gindirii Indiei arhaice asupra spiritului ro
mânesc, a pătrunderii, spre deosebire de Occi
dent unde a luat forma interesului filologic, 
In zonele de profunzime ale conștiinței noastre 
culturale, nu este insolită, Lucian Blaga fiind 
unul dintre primii care au observat și comen
tat fenomenul.*  („Mahatma Ghandl așa cum 
l-am cunoscut**,  Saeculum, 1, 3, lfi-13) Mircea 
Eliade, care la acea dată era deja un indianist 
reputat — publicase in 1930, Yoga, Essal sur Ies 
orlslnei de la mystique Indlenne, Paris, a re
marcat și el afinitățile șl convergența de 
structură, edificator fiind eseul despre proza 
eminesciană In volumul Insula Iul Eulhanaslus, 
București, 1M3. Mai recent, Amita Bhose reia 
problema dintr-un alt unghi. In studiul Eml- 
ncscu și India. Iași, 1978, vizlnd aproape epui
zarea surselor tematice șl factologice, nu fără 
a sublinia intr-un plen mai abstract, că la 
nici un mare acriilor european, myth osul indian, 
marile sale valori și tradiții nu ae găsesc atit 
de intim asimilate sau concurate intr-o operă 
ea Însăși da o mare originalitate. Prin ce se 
Individualizează atunci, tn acest context con
tribuțiile lui Sergiu Al. George 1 Răspunsul 11 
aflăm In viziunea sa organică șl In același 
timp generalizatoare, a fenomenului. Altfel 
spus autorul (specialist Jn sanscrită), care cu
noaște din interior șl la sursă civilizația veche 
indiană, depășește stadiul informației erudite 
pentru ■ o subordona unul punct de vedere 
focalizant (formele arhetipale) gl a o integra 
unui discurs teoretic mal cuprinzător (capacita
tea valorizantă șl originalitatea in universa
litate a spiritului românesc) : „Congruența 
• rhaicltftții cu universalitatea poate fi găsită

CRONICA LITERARA

ADRIAN 
PĂUNESCU:

<De la Barca 
la Viena 
și înapoi»

Adrian Păunaacu lat eerie jurnalul cu aceeași 
vervă apoptană, cu aceeași forță și acelagl li
rism pe 
Păunescu 
cu orice 
la Viena 
de Pici 
transmită 
personală. 
Păunascu . . _
Andrei, in tirgul contrabandei. Mexico 
Si să asistăm la toata deacooeririls lor. la con
templarea vitrinelor, la discuțiile cu vlnzătoril. 
Ia tirgulala spectaculoasă ears are uneori loc 
intra acești cumpărători din sat si micii aface
riști locali. Slnt paltini da proză In care ochiul 
vede cu acuitate si 
dialoguri sugestive.

cire-1 au poeziile lui. Adrian
acrie poeme pe orice temă, creează
malaria. Aga aste gl De la Bărca 

gi impel. ears nu
un aspect pe căra

hirtiei, de nici n
Slntem invitați d l urmăm pe Adrian 

gi pe micul lui eosnoanioc. băiețelul 
Platz,

se afieșta 
vrea să-1 
confesiuni

urechea înregistrează exact

Dar nu atit arta literară impune in această 
carte dt atitudinea scriitorului : Adrian Pâu- 
nescu scria o carte da meditația gi ripostă la 
ceea ce vede, la ceea ce-si aminterte. la ceea ce 
ar trebui să fie. Comparația eu însemnarea da 
călătorie a lui Dini cu Go Ierni este Inevitabilă, 
orlclt de anacronică ar părea cartea boieru
lui cu iglic de altădată. Se Știe că aceata. 
odată călătorit In occident, a terminat prin a 
face comparații dezavantajoasa cu tara din cars 
a plecat si a cere întronarea gi aici a aceluiași 
spirit raționalist, a aceleiași civilizații si juati- 
țli sociale. Adrian Pâuneacu privesta si el rea
litățile austriece cu ochii omului care are ceva 
de învățat gi de transmis concetățenilor săi. El 
reține mai alea superioritatea sl decenta rețeld 
comerciale austriece, higiena localurilor, econo
mia lățească care n-a desființat satul conaer- 
vindu-l înfățișarea si utilitatea. Nenumărate as
pecte i se par lăudabile gl Interdicția mentală 
de a nu face comparații Intre cele două sisteme 
politice, socialist gi capitalist, aste respinsă da 
mat multe ori. O experiență socială gi econo
mică închisă, fără comunicarea cu acele ex
periențe anterioare care ne pot nervi In tentati
va noastră de emancipare complexă, 1 te para

SERGIU ■
a ■> ■AL. GEORGE: I

«Arhaic și ■
universal» ■

Și acolo unda cultura noastră a intllnește pa 
cea a Indiei. Este zona transcuiturală a spi
ritului, instituită de dimensiunea simbolică a 
acestuia. Privilegiul Indiei este de a fi desco
perit o dialectică a simbolului care, prin depă
șirea imaginii gl a imaginarului, reugegta să 
găsească temeiul adine da unde pornesc atit 
arta cit gl fllosofia. Esta dincolo da Intimplara 
că aceeagl dialectică lărgită a simbolului poate 
fi regăsită» la creatorii români —* Emine seu, 
Brâncuși, Blaga gi Eliade — care, merglnd la 
acest temei adine al artei și filosof lei, au sim
țit totodată puternica atracție a lumii indiene*.  
Intr-adevăr, acest „dincolo de Intimplara*  al 
„creatorilor români*  pentru care dimensiunea 
simbolică a cosmosului constituia o realitate 
esențlălâ, este ceea ce urmărește să releve șl 
să demonstreze Sergiu Al. George. Spre deose
bire de mentalitatea occidentala pentru care 
simbolul este reprezentarea a ceva prin altceva, 
instituind dicotomia nivelelor coimice, pentru 
lumea indiană simbolul esta un mod concret 
de transgresare a dualităților, un paradox p« 
care glndlrea europeană modernă a refuzat 
să și-l apropia ontic. Celebra aporia a Iul Za- 
nan a primit o rezolvare matematică, abstractă 
prin „trecerea la limită". Or. In ontologia in
diană, simbolul eate tocmai Incorporarea in

un non-aent. De la Hires la Viena și înapoi 
pledează susținut, patetic pentru o cit mai largă 
gi responsabilă deschidere a României către 
lume. Adrian Păunescu ne propune o meditație 
politică proprie da la înălțimea anului 1M1.

Descoperirea Austriei este dublată de o des
coperire a României in Austria. Este mai intii 
vorba de lntilniraa lui Adrian Pâuneecu cu co- 
ktO'a de români a capitalei austriece, sl de 
vorbele pe care poetul le adresează acestor 
com pst riot i vienezi in biserica românească eu 
prilejul zilei Unirii Principe te lor. Sint paginile 
de antologie ale cărții prin inspirația gi patosul 
lor. Momentul este solemn, cadrul este plin de 
greutate, cu vin tui poetului trebuie aă fie la 
Înălțime. Ceea ea Adrian Pâuneecu reușește «â 
facă. Vine la rind a doua mare ceremonie pe 
care o prilejuiește intilnlrea oamenilor de mai 
multe confesiuni in marea catedrală gotică 
Sflntul Ștefan din Viena. Scena are rigoare gi 
răceală. Înălțime gi sublim, fiind încălzită mal 
ales de corul h toartei! ortodoxe românești, da 
predica preotului ortodox gi incendiată de o 
altă predică privind viitorul omenirii, icnită da 
la un pastor romano-catoile. Un poet are vocația 
momentelor sublime gi scena este descrisă cu o 
adeziune vizibilă. Vine apoi la rind o altă In
ti intru cu România in Austria. Eate vorbe de 
vizita pe ears poetul o face la Muzeul de isto
rie unde sub geamul vitrinelor descentra tezau
rele transilvănene conservate tub sticlă la Vie
na incâ de pe vremea*  fostei împărății. Autorul 
are sentimentul lntllnlrll cu ceva caxe-1 e pro
priu gi cu care poate comunica gi sentimen
tul frustrării ca gi cw vi agerea injustiției isto
rice gi ireparabila făcută poporului român. Me-, 
ditația lui Adrian Păunescu in fata vitrinelor 
arheologica care conțin piese de aur dezgrooats 
din pămlnt românesc si transporta te In casa 
exploatatorului da ieri merită toată atenția. Nu mal 
a aid vorba da un călător da felul celui de la 
Golegti, rătăcit tntr-e Europă civilizată gl rațio
na listă ln care nu gtie să-ai integreze istoric 
propria țară. De la Bărca la Viena gi înapoi 

sensul cel mal propriu al acestei „treceri la 
limită*.  In el coexistă sacrul și profanul, esența 
și aparența, fără a ti nici una nici alta. Prin el 
■e rostește unitatea originară a lumii dar și 
diversitatea ei. Eminescu. Brâncugl. Blaga. 
Eliade dezvăluie, prin influență sau congruentă, 
in mitologii poetice personale, sau ample edi
ficii teoretice, tocmai a astfel de ontologie gi 
dialectică a simbolului.

Din acest unghi arta lui Brâncușj este pros
pectată și intraspectată sub semnul nostalgiei 
și chemării primordialului : „Ceea ce-i singu
larizează pa Brâncuși In contextul generației 
sale eate felul propriu In care el Înțelegea 
noul ; in contrast cu colegii săi de breaslă 
care nu puteau concepe reînnoirea declt prin 
Instituirea unui nou și personal limbaj, tntrucit 
de la Renaștere gestul artistului nu era declt 
un prilej de manifestare personală a insului — 
Brâncuși nu concepe noul ca o găsire & unui 
limbaj original, cl ca regăsire a celui originar. 
Pentru el, a fi original, presupunea aflarea ori
ginarului î -ne regăsim cu toții la sfirșitul unei 
mari epoci și este necesar să ne reîntoarcem Ia 
Începutul tuturor lucrurilor șl să regăsim ceea 
ce s-a pierdut-". Consecvent cu premisele stu
diului, Sergiu A). George prezintă in continuare 
sculptura Iul Brâncuși ca un limbaj simbolic,

De la Bărca la
Păunescu este

le privește 
wte vorba 

secolelor gi 
se duce peste 
admirat el alții cu atitudinea

conține o temă noul a cârtii de călătorie româ
nești privitoare la jaful Istoric gi efectele lui 
aiienante asupra poporului român.

tn De ia Bărca la Viena
Adrian Păunescu este un 
civilizației șl splendorilor vleneze, 
care 
mai 
al 
cere 
rrai ______ _ . _ ______ __ _______
sa leii ti culturali. In atitudinea poetului vuiește 
istoria gi masivele obiecte de aur care decorea
ză catifeaua muzeului vienez 11 apar ca dovezile 
unul rapt istoric care n-a fost pedepsit. „Vicnă, 
cită pătimită Transilvanie plătește splendorile 
tale", exclamă Adrian Păunascu. Iată un călă
tor nou. fără inhibițiile vechi. Tezaurul de La 
Sinlcolaul Mare, aflător in muzeul vienez, 1 se 
pare dovada cea mal elocventă a unor rapor
turi istorice brutale. Chiar in admirație poetul 
pune o semnificativă distanță. Din nou ae su
prapună aici, coincidență neintimplătoare da 
altfel, exclamația pe care Mlhai] Sadoveanu a 
adresa Olandei : „Te admir șl mă pregătesc de 
plecare". Adrian Păunescu străbate Viena cu 
sentimentul de proprietar al acestei splendori. 
Aici zace, scrie el, o cantitate uriașă de sudoare 
gi singe românesc. Bogăția și fastul vienez au la 
temelie o contribuție româncosct pe care poetul ne 
cere cu îndreptățire să n-o uităm. Prin admi
rația cenzurată d« istorie, prin refuzul com
plexelor și mal ales prin atitudinea revendica
tivă De la Bărca la Viena șl Înapoi instituie 
o viziune a cărților de călătorie mal rară la noi.

Vizita Palatului Belvedere in care a fost ho- 
târltâ sfișieroa Transilvaniei prin dictatul Iul 
Hitler șl Mussolini li prilejuiesc poetului pagini 
de violentă expresie la adresa trufiei bunului 
£>ac. La adresa autorilor imadiați : Ciano și 

ibbentrap. Aici pagina poetului coboară la pam
fletul colorat gl vindicativ.

Jurnalul vienez al lui Adrian Păunescu este 
divera, spontan, strălucitor, plin de Întrebări și 
de dreocupări dintre cele mal surprinzătoare. 
Nu lipsesc nici mentalitățile literare antipodice 
poziției celui ca acrie Jurnalul. Iată un „dema
gog" care atacă la toate ocaziile poezia festivă, 

că el 
„De- 
acril 
poe- 
cara

gl înapoi, 
admirator al 

dar pa 
cu un ochi lucid. S u 
de călătorul complexat 
chiar deceniilor trecute, 

hotare •! admire ceea ca au 
mărunților

patriotică, politică, dar care uită 
tnsuși a scrii o astfel da poezie, 
geaba spui dumneata că nu mal 
poezie patriotardă. Dumneata st scris 
zh dedicate altor patrii". Un alt ipochimen 
face obiectul nemulțumirii poetului este scriito
rul care a fost odată deputat |1 astăzi ci nd n-a 
mal fost alea este nemulțumit de sistemul elec
toral românesc, Procesul de mentalitate oe 
care-1 face Adrian Păunescu acestui exemplar 
este demn de toată atenția : ..De ce nu v-ați dat 
foc. — dnd erau destule chibrituri el era ben
zina mai ieftină — dnd Blaga. Barbu. Voicu- 
lescu. Tuculeacu mureau ca niâte nenorociți, iar 
dumneavoastră le aveați pe toate I" (o. 219). 
Este depllnsâ gi intrusiunea in lumea scrisului a 
celor cane simulează literatura fără a ou tea 
să-l dea o forță si un conținut real : ..Toate 
mutrele Insuportabila ale „colegiInr“ mei, care 
mă înjură fără să mă citească, toată această 
gogoață aflată, vai. la indemlna oricărui re De
tent de fast colet de-al meu. la Indemlna fie
cărui bocheist care dintr-o lovitură primită pe 
gheață a făcut pretext de vocație literară, toată 
această plevușcă grupată strategic In jurul dtor- 
va mari personalități — unele, mari gi reale gi 
importante —. toată această Hotă care trans
formă defectul de a nu pronunța bine in calita
tea de a ae ..rosti" modern, care transformă de
fectul de a nu stl bine limba română. In cali
tatea de a transforma radical limba română*...  
Adrian Pâuneecu aspiră la o republică a Utere
lor deschisă marilor orizonturi gl marilor pro
bleme civice gi artistice ale socialismului.

M. Ungheanu

In accepția și uneori in formele postulate de 
ontologia și metafizica indiană. Nu esle lipsit 
de interes să reamintim că artistul român și-a 
făcut un acurt „stagiu*  In India cu ocazia 
proiectului templului de la Indare. Coloana 
fără sfirgit. Sărutul, Oul, Pasărea etc. aint 
analizate și interpretata prin raportarea la 
textele sacre ale filosofiel indiene relevlndu-se 
consubstanțialitatea viziunilor. Revoluția Iui 
Brâncuși in arta modernă eate reîntoarcerea 
la limbajul universal arhaic al miturilor, cel 
mal bine conservat de spiritualitatea Indiană.

Al doilea studiu, consacrat Iul Mircea Eliade 
se desfășoară pe două planuri : cel al herme
neuticii lucrărilor de Istorie a religiilor gi ce
lălalt ai comentării prozei, evident tot prin 
perspectiva indianistului. Mai substanțial mi 
ae pare prima parte 1n care Sergiu Al. George, 
polemizind explicit sau implicit cu exegețll 
operei teoretice, vine cu un punct de vedere 
nou, chiar In pofida unor afirmații a lui Mlrcea 
Eliade Însuși. Reamintind faptul că actualul 
istoric al religiilor a fost mal lntll un compe
tent indianist șl cooztatind o oarecare discre
panță Intre concepția teoretică și praxisul ana
lizei, Sergiu Al. George revizuiește sau arată că 
binomul antinomic sacru-ftrofan este cam sim
plist șl chiar Mlrcea Eliade atunci dnd 11 
aplică, II fotaaește. mal degrabă. In sensul com
plex a) „dialecticii participsțJei**  din metafizica 
Indiană, declt In cel al opoziției tranșante din 
glndirea occidentală. In schimb, interpretarea 
literaturii fantastice șl referirea doar Ia roma
nul Noaptea de sinzlene nu slnt acte de per
formanță ci doar do competență. Din nou de
vine incitant, in eseul despre fllosofia lui Blaga 
unde observă similitudinea dintre teoria asu
pra metaforei ca element ontic șl gnoseologic 
și structura șl funcționalitatea simbolului in 
textele sacre indiene. (Stroeterila antinomice la 
Blaga șl actepția indiană a metaforicului). Din 
eseu] despre Emlnescu (Emlnescti-Arhetipul) re
ținem combaterea prejudecăților cu privire la 
schopenbaueriamul receptării eminesciene a 
culturii indiene, poetul român fiind originar 
mult mal aproape de mentalitatea mitică declt 
filosoful german. Dar investigarea poeziei este 
sumară și mai mult enunțiativă declt aplicată. 
Este clar că Sergiu AL George m manifestă In 
largul lui In domeniu] teoretic speculativ gi al 
filoaafiei culturii unde ne-a lisat, inclusiv cele 
din volumul de față, contribuțiile sale cela 
mai solide, in care erudiția sete supusa clari
tății și exigențelor unei argumentații logice im
pecabile.

Paul Dugneanu

CARTEA DE DEBUT

0 CASTE DE LA 1910
Ccmi- 

cu cri- 
roman 

(Ete- 
Juni-

Silvla Obrcja 
ehevici debutează 
ma parte a unui 
ultra-tradițional 
meride. Editura 
mea. 1981), manifest! nd 
o invidiahilă lituă de" 
teamă in fata unor locuri 
comune cunoscute Incâ 
din proza de acum o sută 
de ani. Este o carte ..co
rectă". dar imncraonalâ. 
care, dacă ar fi apărut 
prin 1910, ar fi făcut. 
Drobabil. o figură ono
rabilă. Citind-o. ml-a 
auărut In minte o ima
gine menită să exprime 

raportul dintre conceptul de literatură gl scrie
rile concrete. Mi-am reprezentat literatura Drin- 
tr-un ocean de plasmă, in felul celui din Sola
ris. iar cărțile Prin forme născute din mișcări
le Iui. Capodooereie nu mai recad niciodată |n 
valuri, ae solidifică Pe deplin, devenind auto
nome. Cărțile de valoare, dar lipsite de un des
tin ieșit din comun, slnt niște forme De deplin 
vizibile, dar care, de la un timp, precum cea
surile dintr-un tablou de Dali. Inceo ■& ae H- 
chcfieze. micșorindu-ae treptat și apoi dizo’.- 
vlndu-se. Dar cărțile slabe ? Pe ele le-aș ase
măna cu niște fantome de aburi, abia vizibile, 
repede spulberate de vint.

Autoarea Efemeridelor reeuTge. cu singe rece, 
la o manieră narativă comodă. Imaginează 
conflicte previzibile, pune In mișcare personale 
ale căror evoluții slnt ușor de anticipai, însăi
lează dialoguri convenționale, In care vorbele sa 
succed fără fasoane, fără nretenții. Ceea ee re
zultă nu ara bizara agresivitate a cărților nrasa
te, cl bllndețea ștearsă a scrierilor epiconice. 
Pe la incepulul secolului nostru. Intr-o mahala 
ieșeană se petrec vieți. Unii doresc «Ă-«i dea 
fiica după un om mai răsărit : drept urmare 
Iau in gazdă diverși tineri mal spăla ti. O so
ție salvează aparențele fată de cel de al doilea 
bărbat ai său. calculindu-si cu luciditate com
portamentul șl fllmullnd. la sfatul unei preoțe
sc. tot felul de elanuri. Un bărbat are o nevas
tă lipsită de temperament focos ; o „traduce*  
șl apoi o schimbă, fără să-1 mal Inaooleze zes
trea. Un văduv se Înamorează de soția altuia 
și o aduce la el acasă : după un timp Ui dă 
seama că ea este o ființă. Intr-adevăr, ardentă, 
dar săracă la minte ; drept pentru oare cade 
1n darul beției. Incene să o bată și isl la o altă 
nevastă, pe calculata de care am amintit. Un 
băiat iubește lectura : el se poartă politicos cu 
mama sa vitregă gl arată o precoce Înțelegere 
pentru slăbiciunile omenești. Un învățător are 
o nevastă care gătește foarte bine, tine casa 
curată, dar este Incultă șl lipsită de tmaginatie: 
drept urmare el începe s! poarte. In cancelarie 
lungi discuții dea pre Rousseau cu o tlnfiră gi 
mintoasă colegă. Niște țăran! revoltat! !1 chea
mă pe un învățător sâ meargă cu ei : aresta 
refuză. Sigur că. țlnlnd-o tot asa. se poete scrie 
ușor nu numai o cărticică de o sută cinci zaci 
de Dagini. ci ai un roman fluviu.

Cei care cltrac multe efirți nesemnificative 
sl încep, de la un timp, sâ schițeze o fenome
nologie a acestei categorii literare, știu că. In 
generai, se pol aștepta șl Ia surprize plăcute. 
Un zeu al veleitarilor literari pare a face In 
aia fel tndt. mai totdeauna, măcar o scenă, 
măcar o replică, măcar un vers să iasă bine. 
Explicația este, desigur, statistică, dar cititorul 
Înclină să I< acorde accidentalei reușite statu
tul unei oaze providențiala care face ca un 
deșert să pară aproape simpatic. în cartea sem
nată de Silvia Obreia Cemlchevld există chiar 
mai multe asemenea plăcute Intrarunerl ale 
soporificei etalări do locuri comune. El« anar 
In legătură cu Varvara, unul dintre perso
najele prindpale. Multe dintre vorbele, acțiu
nile. glndurlle șl simțirile acestei Varvara, 
despre a cărei diplomație conjuga'S am pome
nit, slnt binecunoscute din vechi cărți. De dte- 
ya ori insă autoarea exorlmă intuiții mai ori
ginale asupra mecanismului palhlc de compen
sare a frigidității- Liosltl! de chemare pentru 
plăcerile simțurilor, Varvara trăiește o anume 
spiritualizare rudimentari. Eate o snirituallzara 
conventional exprimam în general de către 
autoare. Din ea fa^ 'twtc. Insă, șl o duioșie 
frigorifică, bina prinsă.

Voicu Bugariu

Rostirea 
noastră

Urmare din pag. 1
aniversarea zilei de naștere a celui ce de aproape 
șaptesprezece ani trudește la cirma destinelor noi 
ale României socialiste gi scrutează orizontul 
conștiinței noastre noi. al tuturor zbaterilor 
noastre de mal bine gl mal frumos. Nimic 
din lumina ochilor săi nu s-a clintit chiar dacă 
au fost de învins și multe greutăți 11 au trebuit 
încercate șl multe experiențe iar lumea, e gi nor
mal. Ișl reazlmâ mal aproape tot timpul șl bucu
riile și nădejdile de tlmplele șl cugetul său. Ni
mic din lumina ochilor săi nu a-s clintit nici 
atunci dnd. privind departe, ne anunță că vom 
mai avea de Înfruntat gi alta problema gi ome
nește e posibil sâ intlmplnâm șl zigzaguri ori să 
ne izbim șl de alte greutătt. Spunea, mărturi
sea toate acestea chiar de ziua sa țj. cum In ul
timii șaptesprezece ani neam deprins atil de 
mult cu cuvintul și ordinea sa de spirit care ne 
implică Si ne marchează In toate, n-avem cum 
să nu ne gindlm că de flecare dată cind nl m 
adresează ne aflăm la o extraordinară intlinire 
cu noi și viitorul. Pentru că prezentul, aproape 
inflexibil tn tresărirea clipei, tl conținem. Iar 
viitorul, uneori Indescifrabil, trebuie să treacă 
printr-o asemenea prodigioasă gi proeminentă 
minte de om ca sâ nl ge releve întreg, deodată. 
In toată distincția și limpezimea sa.

Si mai e încă ceva pentru care, ee! puțin în 
planul creației. 11 datorăm mult șl anume acei 
curaj al cuprinderii și rostirii adevărului, acea 
putere fantastic de simplă dnd cuvintul este In
vestit cu întreaga putere a adevărului gl care 
Îmbracă din adindme un glnd, o rostire care e 
a ființei tngcșl in Impactul său cu istoria șl care 
face deopotrivă și politică gl cultură, tot aga cum 
face gi economia și știință din tot ceea ce între
prinde in sprijinul oamenilor șl al condiției lor 
In societate
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metamorfoza criticii Jul Nlcolae Manoleecu, fixat, 
dac! ar fl i! luăm In serios obecrvațiUe Jul asu
pra „Sâptămlnii nebunilor*.  Intr-o metod! acria lo
gic! șl algur nea-gharlită. Criticul cere acum da 
la prozator precizia de tatoric tn localizarea eve
nimentelor, deși materia nu s In primul rind a 
unul roman Istorie ; vestejește exceaele. „puțina 
preocupare pentru adevâr psihologic și istorie*  ; 
la o InfAțlșare doctorală In explicația unor 
termeni așa-zla Inexistenți In limbajul „oral*  
din acea vreme «intern pe Ia IKS, N.M. gtie bina 
cum se vorbea pe atunci 1). Tn iflrșlt. „carența 
profundă a romanului • de natură psihologici gJ 
morală*,  observație determinist! gi Inexact! c!ct. 
urmlnd sceasl! optic! a lui N. Manoleecu. O1de 
ar fl trebuit legat de 1ndai!« pentru „Imoralistul 
iar „Craii de Curtea Veche*  n-ar avea, desigur, vreo 
valoare, E, poate, o rigialzara a metodei aceatul 
critic T O sforțare de a judeca romane ..eorlntiec*  
(cum a acesta) cu principii „Ionice*  T Sau, pur si 
simplu, „un zel de indigestia stilistica*  la proza 
Jul Eugen Barbu 1

■ AVEM O MISIE 1MFBEUNA. Un apel amplu 
gl inspirat Ja unitatea de acțluna acruioriceasc! 
face Adrian P!unescu in revista Flecara nr. 4 sub 
titlul : ..Pentru totalitatea gl unitatea culturii re*  
mâneștl*.  Adrian Plunescu dtăcută mal Intii ca
rențele criticii literare ea pe unul din aspectele 
asupra căruia trebuie a! ne optim mal mult. Igno
rarea deliberai! sau contestarea frontală a unor 
scriitori valoroși ca Ion LJncrânian, Paul Anghrl, 
Ion Ghcorghe. Dtnu Sâraru, Ioan Alexandru gl. 
arfAugăm noi. chiar gl a iu! Adrian Păunescu. este 
comentat! de autorul articolului din Flacăra 
hot!rit : „In actuala organizare a vieții literare, 
tăcerea a, cred, na aa semn ol ■oralei llpicr. 

ci o imoral! confreria Inacceptabil!*.  Adrian 
F!unescu Încheie cu acesta rlnduri pe caro Îs 
cităm : „!■ rest, o singură gl efintă dorini!. Indi
ferent de relațiile dintre seriilori, a! păstrăm tota
litatea și unitatea culturii noaatre. Hă na uităm că 
avem o misie împreună*.  Cit despre faptul că 
articolul din Convorbiri literare, semnat da AJex. 
StefAneacu este doar un „text literar-, eum crede 
Adrian Păun «cu. acest lucru rămlne de demonstrat. 
Textul in cauză, prin afirmațiile iul, a creat un 
subliniat cadra extraliterar discuției, fără a fl sin
gurul articol din presa noastră da acest fel. și nu 
este de mirare ci I u răspunde tot tntr-un cadru 
extraliterar. Devină cu atit mal valabil îndemnul 
lui Adrian Păunescu : „Să ne Iubim valorile și să 
facem, din ele modelul nostru permanent, neultlnd 
nici a clipă eâ vom trece |i rt ta vreme ee ne 
construi tn pe soi înșine, avind In țața ochilor 
medele, noi înșine devenim modelele altora tara 
se nasc*.

■ FROPOBTU. Dintre cel Ifl poeți, pubbcațl in 
„Meșterul Manoie*.  (nr. J. suplimentul revistei
Argeș*)  nu mai mult da trel-patru nar a dovedi 

o înzestrare adevărată. Este vorba de Ioan 
VlntlIA Fințlg. cu o poezia Inel trată ți obsedat! da 
imagines pvrltâtH. Tatiana Luciandra. un talent tn 
direcția notației elegiace, citadine. Ileana Orlgores- 
eu, autoarea unul clntec „naiv*,  fără excesul de 
clișee curenta. In rest, vorbe, vorbe, verbe...

■ ptiBLiCATn NOI. „Amfitrion- (o foaie edi
tată la Botoșani) al cărui număr ultim conține pa
gini Interesante de Lucian Valea, C. Dracsln șl 
alții, precum gi „Sinteze*,  suplimentul ialomltcsn 
de cultură șl artă, lată două publicații care se 
adaugi, nu fără cita ceva original, periodicelor 
eunoacute pin! acum.

A. S.

VIAJA CĂRȚILOR

„CiNTECE DE GLIE»
• Cantina noastră scriitoricească este un 

loc In care gradele și contingentele obiș
nuite dispar pentru a face loc unor 
prietenii spontane de specie atemporală șl abso
lută. Intr-o astfel de ambianță, nu mi-a fost 
greu ai-ml apropii simpatia vitalistului șl eroi
cului prozator — colonelul Gheorghe Pană, un 
adevărat hamerid al ultimului nostru râzboi, 
cit și pe aceea llrtcâ a colonelului Ioan Costea, 
un veritabil rapsod al vieții ostășești. Eu însumi 
am fost Intr-o vreme cadet și o anumită tro
pism! spre haina each ie ml-o simt evocatoare. 
Ca ortas poet aint. desigur, antlmilltăroa șl 
antirăzboinic, preferind muzele gureșe, cl nu 
silențioase, dar Înțeleg deopotrivă rațiunea ce
lor ca se înscriu nemijlocit In slujba Patriei.

Cu atit mal mult apariția trupeșă, chipul lu
minos cu ochii azurii șl vorbirea pregnanță, cu 
blajinătate dar cu tonus ferm, ardelenesc: căl
dura neafectatA a gestului prietenesc, modestia 
comportamentală gi marea sa dragoste pentru 
Poezie, toate harurile unei prezente armonioase, 
trup gi suflet dăruite acestei vetre itrâb’.ine. 
m-au atras netlcențios către personalltutoa ge
neroasă a poetului loan Coslea.

Cunoșteam mai demult, inc! de prin *48 — *48  
activitatea sa de gazetar virtuos ia „România 
liberă", continuată apoi la gazeta ostășească 

„înfrățirea" din Cluj-Napoca și coroborată cu 
reportate remarcabile la ilarul „Apărarea Patri
ei". pentru a-1 relntlinl. rind pe rlnd. ]a noi trance 
ale elanului său ardent și neoboalt, redactor prin
cipal in Studioul cinematografic al Armatei 
afirmat ca scenograf, regizor șl comentator, iar 
apoi, timp de opt ani neîntrerupti, ca șef al 
secției Radio TV, a Armatei, organlzind emisii 
excelente, in calitata da crainic distins și repor
ter destoinic.

Paralel cu aceasta, a publicat numeroase cârti 
cu povestiri din viața ostășească, unele cu ca
racter educativ („Ostaș și cetățean"), altele cu 
schițe humori st ice („Tir cu gluma*)  sau cu note

Cicerone Ciobanu i „Imccea*  

de drum șl peisagistică sociali („Călâlor prin 
țara mea"). In „îndrumătorul cultural-artistic 
a! Armatei" a publicat piese Intr-un act pre
cum „Ordinul de la miezul nopții" șl „Sunetul 
inimii", utile brigăzilor artistice ostășești, pentru 
care a mal scria șl nenumărate c niece patrio
tice și ostășești, multe din ele împreună cu 
regretatul compozitor Richard Oeanitzky. rămase 
in repertoriul permanent și premiate ades

Să mal adăugăm prezența literară In publica
țiile Uniunii scriitorilor, „România literară**  șl 
„Luceafărul".

Firește*  că efortul oricărui textier de etntece 
este de a se face remarcat șl prin volume auto
nome. cu armonia intrinsecă gi versificație bina 
strunită, așa cum pe drept și-a propus și prie
tenul loan Costea prin volume inxplrate Intitu
lata ; „Inimă și spadă*  (1974) sau „Arma gl 
flori" (1970). Ultimul volum. „Cintece de glie**  
apăru! la aceeași prestigioasă Editură 
Militar! •), vine să adauge un tonic me
saj imnurilor de pină acum ale poetului, care 
iți dorește: „Sâ fiu o bornă vio / la vechiul mau 
hotar / și-n vegha necurmată i aâ am priviri 
de jar / Sub steagul 'României / așa cum am 
jurat ' / sint strajă șl Urle i in poatu-mi de 
soldat**.

Onestitatea declarativă șl probitatea versifi
cației se îmbină simplu gi armonlo< In tonali
tatea fermă a „soldatului**  liric pe care, cti 
afectivitate, 11 consemnăm.

Tudor George



atelier literar
l posta redacției J

C. IONESCU i Printre lucruri 
surprinzător de «labe, convențio
nale, inerte, citeva care amintesc 
de bunele promisiuni inițiale ! 
„Șl tn acest an“, „Lamenta" 
„Ga o statuie-.

ȘT. ViCOL j Fell dări fi
mulțumiri 1

ER1KA i Sint o acrie de pa
gini care confirmi tnlct nu *e  
putea altfel bunele premise 
anterioara („Improvizație-, „Con
fort afectiv- 1, II. 111, MCu ocnl 
obosiți-, „Demult-, etc.), chiar 
dacă o anumltA deplasare «pro 
morbid nu pene firească, sponta
nă. gi nu para te ini canea scă, te 
susținl, a*  potente» demersul 
liric.

CRIST1 O.I Versul « crispat 
1ne*,  firi dezinvolturi fi parcă 
fără curaj, dar nu lipsesc nici 
acum uncie semne promițătoare 
(mai alea in „Covor de primire**.  
„Miza lantentoulul-). Cu timpul, 
poate ac va desmorți si va căpăta 
mai multa fluența fi prezența 
de spirit. Firește, ne puteți «cne 
cl nd doriți, vă vom răspunde in 
limita spațiului fi posihilitAțiltr 
noastre.

COSTIN TVDOR t Vodferfirflo 
eint deplasate gl fără rost : dac*  
n-ați primit râspuna in aceasta 
rubrici, înseamnă ci lextela 
n-au ajuna la noi.

MR. i Mulțumiri pentru deli
cata atenție si pentru fermecA- 
toaras „iluitra'* -. Versurile alnt 
frumoase, triate, nițel obosite, 
blazata („Trecerea lor neagră", 
„Neaua se Întunecă-, „Torțele", 
„Altădată rostite", „Mei depar
te-, „Copilul din prun-). Dar, 
cum prva bine zicea înțeleptul 
nostru înaintai : „Să atlplnim 
durerea cane pe om supune-...

K ANCA PETBVȚ i Exist*,  sa 
o dispoziție lirică, la Înce

putul manifestărilor el. inc A di
fuze || nesigura, incomplet cris
talizate. Mal „adunat***  șl mal 
pregnantă, „Pentru vii e de- 
ajuns..." ne îngăduie te sperăm 
In alte rcuflte viitoare.

W. BAL ȚI A NU : „Cronicar-, 
«va mal „atlfel- (mal cumpănit 
fi mal profund) de cit seria obiș
nuit*.  In scrisoare, observau 
pretutindeni „paiul-, nklolat*  
li „hlrna-. £ mai ușor, firește—

FELICIA i Ața, da I lat*  c*  
lucrurile ae pat roati deschis si 
întreg, in plin*  lumini, fie câ a 
vorba de Judecăți da valoare, 
aprecieri, sentimente, ele. No
blețea solară a adevărului biruie 
fl luminează dincolo de ance 
dezagreabili conjuncturi. înles
nind progresul, adică azlaptaraa, 
paiul următor (In timp ce min
ciuna derutează, ori chiar blo
chează, Jn mlaștina ei, acest 
demers esențial al vieții), ea s*  
nu mai vorbim — aub acest pro
iector puternic a! sincerității — 
de soarta mulțimii de poze fi 
mâț ti, Îndelung frecventate ante
rior, in vers <1 In proci. In sen
iori. cum ar 11 grațiile fi com
plezențele ocazionate de tip ero
ii ro-ep 1st olar (al căror efort da 
bunivotințA fl amablHtate'era nu 
o da ti foarte vizibil...), placidi- 
tițile friguroase fi comode, apro
ximațiile crtptomane, «eml-insi- 
nuArile fl pseudom iste rele, (In
tuirile rizgllate, etc., etc. Ele 
a-au risipit ca o ceaț*  I In locul 
lor, s-a întronat (In fine !) expri
marea deschis*,  direct*,  cuvin- 
t*.  ’ dens, curat, eu deplin conți
nut, responsabil. Na felicităm 
pentru „testul" pe care v! l-am 
propus fi vi felicităm pentru 
reacția atit de firească, normați, 
atlt de edificatoare (ne temeam 
— nemotivat, cum ae vede — ca 
at, pierdut capacitatea unor ase
menea reacții), care are valoarea

unui Început remarcabil si plin 
de perspective. (Ne-sr fi greu 
să optăm pentru una sau alta 
din revelațiile paginilor dv. — 
toate merită a fi mcnțioaaie 3. 
In ce privește Încrederea, in 
■ flrșit mărturisită, in forțe!*  
proprii fi in aria pectic*  pe care 
ați ales-o, nu ne rămlne dec it să 
vă dorim din fost*  inima (in 
ciuda scepticismului fi ..rftutățil" 
noastre proverbiale !) cea mal 
deplină || mal grabnic*  reușita I 
(Jm tei unea unui titlu real, la 
care vă referiți, se datorafta 
unei simple discreții față de nu
mele propriu, deseori repetat, 
care, după cum spuneți, vă apar
ține in exclusivitate In ce pri
vefte referirea la niște texte 
mal vechi, e vorba de o regre
tabilă, Involuntar*.  Încurcături 
de manuscrise — fir*  dat*  I — 
pentru care v*  cerem acuze).

A. C. MILOS i Nu *1nt  n Id a- 
cum lucruri noi. In afar*,  poate, 
de grupa sangvin*  (A.-II) pe 
care ne-o comunicați eu toată 
mărinimia d dezinvoltura șt 
pentru care v*  mulțumim eu 
emoție. Din păcate, nu știm ni
mic din tainele relației dintre 
grupe sangvină fi vocația, aid 
măcar dacă A.-II corespunda cit 
de cit poeziei 1—

Dina Maici. Caartaatte DmM. 
L îaeti. Plates Stcltoa. N. Mă
ritiș, B. Ch tiara (ceva. In „Pru
dentă"). Dlasa Barba. Val Mâ
ncate. Vi «ral Albe. Faima Sadic. 
Emil Petrears (ceva. In -Poemul 
e fumul"), Bena AifWL, Jean 
Ci naș t Nimic nou 1

Geo Dumitrescu

N.R. Mannaeriaete ae M tma- 
peiaiă.

Schiță b grafit
Prozaic, 
autobuzul duce spre parodicul necesar : 
plinea fi vimd “ est re cal de toate zilele.
Semen fwruoi. placat «â adune tain, 
0 sporit cu gudron fi pelin.
Bdrbați încruntați aruneâ țigara J 
feme ie rostogolesc gala saca$alet plina, 
«alte copu>, spâna «orbe.
Bâtnn<>, eannci câ nu itau acniâ. 
privesc muSUâlor alAturi de tine, 
vincwoti c*  au incânlnțit.
In fecare sear A aduce mareea 
comori da oameni abciiH. 
desenați fug r a ce grafi*.

mihaha eosMEna

Cofai li zăptâ
Land. tar.
In ger de îamâ 
fost-om pwrtdsoare stea 
n in mina mea râmas-au 
paji de singe 
peste "oa
le rui. Io*.
iubite aspra 
iasă md «A -ed despri-d 
ea te na ani teta niatciM 
dulcea eriaaâ din coi-nd— 
La*vi.  Ier.
eu flori da gheața 
fnxitea ni t-a-narwnte 
p>râ riod regatul tarow 
«a tfirp do-un zvon curol~ 
Lânii, lot.
labile aspra.
late-mâ te asd dese**«dl  
fi fci urma muc ■•ti-wr 
alba flori da sub pdreiat—

RUXANDCA ȘTEFAN

Ixvfare
Stau auririi moi tnt-nfl 
ca trupurile pa o p ajd 
xvunu. Inimoasa. asiepdnd 
te Ce top<to da soare.

C «âd taeud In tatwraric 
«•teșeați F O*te.
tu moi din când Ia cad 
eol nd CM «d prin trOȘ. 
|mîadu-l da zga-dd 
ec pe nifta emu.

Ci 1ST ALIA STOCA

Cicerone Ciobanu: „Pescar d mc urci nd latca*

tind nu găsești
dnd frunza-ngâl ba nalta fi tu 
nu ai nevoia da ingdlbenirea el.
dnd unul «I altui «a omoarâ cu firea fl tu 
nu ai nevoia da aria.
nnd z.ua este lungă
«i de la un capăt la altul al orașului le salutd 
lucrătorii gocpod&rei cam mala.
cînd vina noaptea fi coral pare 
ultraaaodem pupitru de coreancA, 
engur de-Oi fl.
doar tu fl txoaeco țerioasd
pe oare mei odată n-ai t-o aiu»gi dm urnă, 
dnd e curată of eretele de pe «Uda.
dnd a: «or aa tutui să fie in Ondine.
dnd filozofia lor na odmite pa stdeM goale 

eticheta.
ti ngur de-a*  ft.
doar tu d re0d*vftn  le aorotHndo-M, 
doa> «■ «rqînd al ta •»» putarla.
doar tu s> ftnou rea ta d 
tf n ee m ce "ra- ep-oope
■oeor loeond cm bascul rihi la «dând 

eorabinor, 
door tu U gensmcN
Mlmd inut.1
nu. M nu rint land de gdu

ION TEOOORfSCU

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

Pofidă dragoste
Știi câ am larâșl dreptate 
câ toate a de vâr uri le tint In mina mea 
ea un care de o șl 
Gata, t-a-nchis prâwâlia 
nu te mai uita la mine behâind 
așa blind a iubire 
ca un miel tragic de Paști 
cu fundâ roșie la git ca o rând 
Incununatâ cu lunii 
de ceapâ veninoasâ 
cu bulbii umllați de durere 
ca o lele nebunâ, mâ duc 
In versiunea asta ești liber, salut 
nu te mal «ocrificâ nimerii 
fîrâsc taraba mea de justiție 
ca pe casâ atsâ 
cu locatarii fuqlțl.
...Râmi! singuri, dragoste, curată, 
palidă dragoste, albă 
sub ramura de mâslln.

IRMA SANDU

Dinastia sinelui
un halau orgolios 
ineonjoarâ emblema stlrpel

partea ta de oasare
nu poate alinta aripa ta de flutura 
cum nici truda fdmici!
n-are ieșire la ochiul de cirtițâ

cine știe ce s-a petrecut 
In regatul comunicării
Indt gheara se tocește In aerul al 
partea de păianjen
s-o Înfășurat In proprla-i euforie

o «tare ce se cheamă
dinastie a sinelui
și rieaootrivă ab*s  al viscerelor însingurării 
intimpină senzorii dornici da zbor șl imarsiuna 
eu o piele de salamandrâ

mo< pr*<us  de aceste tenebre
«tinsul Gîocondei 
tâlbâî6eindu-se

COSTIN GIIC ORAȘ

Sint zile
Sint zile cînd ceasurile

d'n casa mea •
amulete

Pe bljbiMe aprind un chibrit
lîngâ obrazul Iernii 

cars continuă să respire

A VALONI

„Infidelele"
nu sint întotdeauna frumoase
apărut*  de curtnd In Editura „Dada", 

antologia Feesla pa le netă real tu pă
reai, datorată fui Nieolae Măreț, 
srine In intimplnarea interesului fi

resc al cititorului noatru pentru o literaturi cu 
tradiții îndelungata, cere a dat omenirii ecrii- 
kx*i  de valoare, printre care fi trei laurcați ai 
Premiului Nobe).

Nâ£cutA din marile probleme exiatențlala, 
amplificate de cel de al doilea război mondial, 
poezie polonezi contemporană a-a afirmat ca 
unul dintre cule mai interesante feoomcae ar
tistice europene. Cele citeva contacta anteri
oare cu această poezie promiteau cititorului 

. descoperirea unui univers bogat, cu numeroa
se voci originala, Iar cei 83 de poeți antologat! 
dintr-o perioadă de aproape 35 de ani (IMS— 
1S18) devin un argument suplimentar.

Desigur, orice antologie este In faună măsură 
o întreprindere subiectivă, dar pui*  In circu
lație ca tindo ai devină .reprezentativă, se 

1 constitui*  lhtr-fl irepueM Irt UtcratuiB respec
tivă, meniU a*  ofere citltorchii o fihogine cit 

1 mai completa a fenomenului literar, evoluția 
fi logica lui interioară. Firesc ar fl frat, deci, 
ca traducătorul să-șl informeze cititorii da ce 
a ©ptat pentru unii poeți ca Jerzy Lau sau 
Ludmila Maxianska, In timp ce a omis unii 
poeți Importanți, de ce a optat pentru 
antologarea pur cronologică, in care totuși 
ftlnmslaw Pictate (n. !9W) ri Stanislaw Gro- 
chowlak (n. 1&4) sint plasați printre poeții 
m)scuti in anul 1920. de ce ordinea versurilor 
In interiorul apațlului acordat unui poet nu 
mai reepeet*  nbaolut nici un criteriu, deși este 
cunoscută importanța acestui fapt pentru înțe
legerea drumului parcurs de un acriilor. Firesc 
ar fi fost ca autorul antologiei s*  respecte pre
cizarea din Noi» asupra ediției fi a*  nu intro
ducă măcar versuri publicate înainte de 1945, 
cum se intlmpiă cu Aznarcul toamnei de Leo
pold Staff fi Erraiam de Julian Tuwlm. ambe
le publicate In anul I9M $1 lot atit de fire«c ar 
fl foeit ca In notele biobibliografice s*  se indica 
volumele din care au fost selectate versurile.

Să zicem InaA că cititorul neavlzaL care 
tiu a beneficiat de o „cunoaștere nemijlocită a 
poeziei poloneze" (p. H), nu cunoaște nici a- 

t ceste „amănunte". El ae așteaptă ins*  ca o an- 
Bhilogie care cuprinde un număr atit de mare 

poeți, unii prezenț! !n viața literar*  încă do 
la aflrșitul aecolului trecut sau din primele de
cenii ale secolului nostru (L. Staff, Kazimiera 
Dlakowtczâwna, K- Wlorzyâakl, J, Tuwlm, A. 
filonimskl. J. Iwaazkiewiez). «A-1 ofere a ima
gine complexă, o mare varietate de modalități 
artistice, căci cd mal in virat*  poeți au tra
versat citeva perioade literare șl au aparținut, 
prin firea lucrurilor, diferitelor grupări șl ten
dințe poetice, fapt care nu putea rAmine făr*  
ecouri nici In creația lor poatbelic*.  Toți poe
ții antologațl teamănA Insă Intra ei ea... 83 de 
picături de apă. Toți practică numai versul li
ber și versul alb. căci ar fi degradant pentru 
un poet de talia Iul Wl. Brnniewakl să «co
tim c*  el ar fi comis asemenea „rime" : 

Ca o picătură de linge să fi!, 
versuri de vrei «A «criL (p. 48)

■au și mă cuprinde veselia, 
c-am ajuns la Varșovia, (p. 51).

Traducerea poate deveni un act de creație 
numai In măsura In care traducătorul reușește 
■ă-șl apropie universul poetic fl sensibilitatea 
unui scriitor, iar «șa cava nu se poate realiza 
(Ară o bună cunoaștere a Întregii iul creații, 
a literaturii, culturii, tradițiilor fi specificului 
poporului respectiv.

Cine cunoaște puțin istoria Poloniei iți dă 
ușor seama că versurile Fe spinare am Incrus
tate ruoele cimitirelor. / De aceea zac pc «pale. • 
Sint piatră, (a sa nu fiu recunoscut din val- 
darimuf d« Jerzy Hcowski au o puternică re
zonanță In trecutul acestei țări. Traducătorul 
ne propune insă următoarea versiune Pc 
■pate asa incrustate picioare i Care sac dc-acum 
in cimitir. / Din piatră sint și nu mi-e teama 
de nimic (p. 217). Eliminind unul dintre cuvln- 
tcle-chele : „runeie" (scriere veche utilizată de 
germani, acandiruvi, slavi), traducătorul a go
lii poezia de semnificația el, (Ar*  «A mal vor
bim șl de celelalte deviații de la original. In 
Erratum de Julian Tuwlm, traduc A torul formu
lează astfel eroarea pe căra poetul o descope
ri «e în biografia sa : la loc de fior i Trebuie 
scris amor. (p. 42). Probabil pentru- o rimă pe 
care n-a mal utillzal-o nimeni de mai bine de 
un secol, traducătorul a sacrificat ideea, făcind 
din versurile Iui Tuwlm, scrisa Intr-o perioadă 
etnd poetul regAilse rosturile umane ale cres- 
tlcl, șl cl nd era amenințat cu trimiterea in 
■girul de concentrare, a poezioară erotică, 

fiindcă in original nu e fior, d deznădejde 
(rozpscz) și atunci nu poate fi vorba nlcî de 
amor, ci de iubire, de iubire da oameni, la 
Birja vrăjită de K. I. Galc2yriski. celebră da
torită atmosferei feerice și amestecului de <lc— 
țlunc șt realitate, N. Măreț traduce Nocne 
LANCE W1ECZYSTEGO prin DAN5L5R1 VEȘ
NICE de noapte (p. 79), deși este evident că 
Wieczysty e nume propriu, iar poetul se refe
rea la cunoscuta școală de dansuri a iui 
Wieczysty din Cracovia. Nici ultimul laureat 
polonez al Premiului Nobel nu a fost menajat, 
căci In Ars poetica, traducătorul ne projunc : 

De aceea drept se spune că dictez 
poezia demonilor,

și aa exagerează Mostiniado-oa c*  aaat 
dograbă îngerilor. *p.  1141 

Cine citește aceste «arsuri au ae poale d eu 
rămin*  Lm pred o nat de roiul pe ears traducă
torul I l-a rezenat acelui daJmanlau al rta 
Socrate. acelei vom intertoare. socotită a fi de 
origine divină, fiindcă la Mdaoz gămre t

De acere pe drept m apune că posada 
a tftetanzi A ■ mc—an. 

defi m exagerează ansan;ndn-M c*  ■ 
dgnr Inper. 

Dar dna poale Înțelege ce a vrui traducătorul 
să comunice puțin md departe : Biișn ee 
■nun aici, noade, aeard ■■ exits*  țp. IU*,  dnd 
in original totul ■ itmpta : Ce ipnn en sări. *■  
acord, uu-l poezie (?).

D'.n picate, atemenen exemple ar pntea 
continua pe multe, multe pagtnf ■■ ar vere B- 
mite doar la imulira dtorra «latre uume- 
maiele inadvertențe „strecurate" ia areast*  
antologie :

Ifl 'Tragtnentul Din wreaal JfSlaia- dina
»«■ Uteri acasă se nerladS țgt ftt>. In Utnp 

ce Broniffwaki spune că păsările— zboară ha 
(lata wolno) . In Birja vrăjită ae «pene Im turta 
bisericii lumina era-n aculeev (p. 7*1  Io -oc de 
Din turla bisericii lumina se cerne î fB ftămael 
(de fapt lntlrziatil) de M. JaetoimowTcz (?.u 
Jaklmowicz) Doar pe aripi rurale > prăpădiile 
dcealeazA (p. K) In loc de Fe ariul «răvexii t 
zilele decolează (traducătorul confundind sub
stantivul dna — abisuri. prăpAudi. eu daie — 
die) ; in Mod iui cheii de M. Bialoaow^i gă
sim ehela i are mirosul apei *•  garoafe In loc 
de etada f ace mirosul apel «*1*  (traducăto
rul confundind, de asti date, adjectivele 
gwozdiiowa cu gaadzika*a  ; In Nopți de ne
despărțit (p. 179), de fapt Sepiile aedeapărilrii 
de același autor, paltinul tșl badge rădUlnila. 
1n loc de gardul viu (pa. tea) ișl înfige rălăci- 
nflc : borcanele întunecate ale orizontului la 
loc de liniile întunecate ale orizontalei, tradu
cătorul fiind derutat de omonimia substantivu
lui sl6J — borcan, dar și linie, inel, con: (ex. 
inelele anuale ale copacilor) ; In Șobolanul da 
T. Nowsk vremea ată in virf de lance capăt*  
forma Pe tinjeală m reulmă timpul (p. 23*1.  
iar Pentru el nu există Indurare (zmilcwanie) 
— Pentru el ne exist*  .dragoste ; In Vers didac
tic (p. 284) de B. Czaykowski luna (vilvătaia 
incendiului) device lună, iar curcubeul mistuie 
culoarea roșie, pe dnd in original lucrurile ac 
IntlmplA exact invers : In Pamflet (p. 283) de 
J. M. Rymkiewlez generații de Insecte devin 
generații de mamifere ete., ale. Nid chiar in 
Dicționarul polon-romia. publicat de Anda si 
Ni.*olae  Măreț, nu au apărut asemenea greșeli 
elementare.

Să fie vorba numai de grab*  și de totala 
neaderență a traducătorului la fenomenul poe
tici Uneori cititorul care incearcă să compare 
traducerea cu originalul are senzația că se efl*  
in fața a două lucrări distincte, lată, de pildă, 
o strofă din Lacrimile Iul Hcracllt (p. 213—214) 
de Z. Lawrvnowiez. in venlunaa lui N. Măreț 
nu mă atingeți / prin crăpăturile răntățil / șl 
ale durerii / nu mă minjiți cu miere / eu min- 
gilerl sau cu vorbe, care, dc fapt, ar trebui aă

Clearer a Ciobanu i „Paie arul"

sune astfel nu mă îmbărbătați / nu veți lipi 
cu miere*  i mângîlerllor și cuvintelor / crăpă
turile nedreptății / și ale durerii.

Se vede c*  nici 1n practica traducerii nu e 
suficientă numai bunăvoința, ața cum rezultă 
și din poezia lui Galczyâski, De ce nu cintă 
castratetele (cu toată dorința lui arzătoare), pe 
care N. Mareș a ratat-o in întregime. Dar lată 
ultima strofă In traducerea lui N. Mareș : 
(p. 88—84) :

O dat*  înnourate, o dată însorite, 
Trec iernile, trec verile, 
Și ne-au râmai Imaginile toate 
— bineînțeles despre castravete — 
indiferente și puerile.

și o versiune posibilă :
Trec veri șl Ierni, adeseori 
Cu soare mult, cu nori răzleți, 
Iar noi pășim nepăsători 
pe ling*  atlțla castraveți.

Firește, nimeni nu conteat*  traducătorului 
dreptul la o anumită libertate, dar infidelitatea 
nelimitată față de Ideile ți poeticltetea operei 
originala aduce grave prejudicii ambelor cul
turi. căci In conștiința cititorului dimensiunile 
scriitorului străin r.lmln cele ofe-ile de tradu
cător. Și de data asta e regretabil!

Ion Petrkă

VIAȚA UNIUNII
• V.terL ■ iuanarte. a avut lac la acdhal 

Cntrtti fcrtaxr •- zartrtrertoUA. m prăsea ța a 
ao-teuan aavteML a aenKpralm Dinn 

Săraru, pragaMr. ai am Ir u anpăaaat al CC al 
P CX. re prtteM reptntrt: a M de ani m 
zrxaa dp naoMan. Etaucreoarua sărbătorlni a foot 
făcugă du Itemitru KaMu Fupanre preaudintele 
Vauuad ScrDSuTLjur. Duapra persor. «fitatea «4

REVISTA STRĂINĂ
• IN EDITL’BA psniru btarMora poporului «ha 

hading a apărut reccni romanul ^SupravMiuttorM", 
inspirat din viata da azi a loeujiorUnc Tibwuiui- 
Autorul, Yaxa Dainzim, In vinzi de M da *ni.  a 
debutat in lila De atunci ai a pabucac in prru 
litera. S numaroaaa auvete șl pavrourl. Yne Duln- 
zlsi a inuBui terminarta eciui du a! detbu ruruan 
inspirat de ace real realități n cmu aaie ifiZituLM _c*a  
care nu-țJ ține promisiunea-.

O DIN INI TtATTV A •cnitoralul briumc Omau»*  
pher Farley, la G«nc*a  a leat InfMnțaaă a Fucutete 
internațională pentru pac*.  Un mar*  ncuijJr te o«- 
meni d*  cultura d« pe tcotineat. ea p penon*-  
lităti marcanta ala drapcuiui. enrtatngtaa. «txtvn 
universitari, oameni te artă. *-* m atăcunc aouvsut 
gan «roata ttupativa. Aeteitateu fundate m va coe- 
ccntri In primul rlnd la orgaMEtarte ■»■ vareM 
da acțiuni menite te «tnpoM curea taMutr.i nu
cleare. te atragă atenția La modal tte mai ««Atera 
asupra pericolului răzttatulul asoaMbe.
• DUPĂ CVM retrva praaa dro Atete A te te. 

numârul elevilor eare trorwMeeă fa pruuana pBuMJu 
etiopiene au te 1 initeam. eu M te am « 
mult deeli In anul prerurtre*  fat aute 1ML au teat 
canjtruiie flM d« noi taou la Baran ragtuau a tara 
funcționeMă InaUtuta pentru pnaglurte e^teoe 
didactica. In anul ualvarutar MM-l«Mt *■«  aH Soes 
atMoivite da S3M da prateren- In aeala*  amp. de 
la declanșarea campeatat de Brtudara a aoauate- 
tismului pesta ia aubouba da mhmM au invitat 
tă ccria și te cstauacs-

B srxirrGBUl. itabun Ymeaaae i-abeHa mim 
autorul «eunarlaim unui fUaa AwStom im Nrw 
Polo. Coproduct*  Xato-etMrreâ. pebcuM «a rte&eu 
drumul cteabruim eSMtae din hubmuJ ai Xlli-ha pa 
parcursul a opt epMoade dintre tui două «er n 
turnata ta Chin*.  Regizorul filmului aata âivH*no  
Mc nd alta, tur roMtl principul i-a iret incndia'at 
americaaultti Kaa Marettufl. lau^tmui din rolurile 
principala va apArua șt popularul actor chinez Vina 
ftouchuag.
• la VLADIVOSTOK trâtește unul dla nepoții 

lui txutoi«va<l : Sersnei Ivanov. A^aata. in «aste 
da 11 da am. aata impraunâ cu sora ia, Lid.a. 
care kxutepM ia Moscova, cea mal apropiată ruda 
a icrutonutd care trăiește miAm in Uniunea 
sovietică, gtrăbur.iettl lor. Ml hali Doaurtevskl. a 
leat tatăl geiuduhil rom an clac. Bunica. Vera 
Ivanova, atecută Boat elevat aia. a foat aora «cril- 
taruiuL Dup*  rum povestea Anna Grigorievna, 
anțta ltd Dottoievskl. familia banavllor apare In 
romanul Burei Meal, ffind numfit familia «ahlebln. 
Scrabei Ivanov, earn a fot*  ziarist, evocă de fle
care dată atmosfera din casa copilăriei «sie. cultul 
celebrului acri Hac precum |1 amănunte din viața 
familiei DoauAcvikl. pe care tatăl teu Ie-a poves
tit eu toana muițl ani In urmă. Pasionat bibliofil. 
8. ivanov m mindruște cu biblioteca ia de eirca 
4M fl« volume printre eare ■« află numeroasa 
căn’ consacrata vieții șl operai Iul Dottolavaki. 
Printre cela mal îndrăgite c«nl ** *11A  o ediție 
din US a ..riadel- care a aparținut acrii tore lut 
șl căra l-a revenit ea neprețuite moșteniră de la 
taiai său. -PtilmiJ Împăratului David*,  eu adno
tări fă role de Doatolevski. a <n«t dăruită de 
Ivanov 1d im Muzeului „Dostoigvski- din Moțcova.

diaa Săraru. fia da învățător de p- 
ung*  Bimnicu-Vlleea. vine la Bdcu- 
r^fi ea lăți țăranii dia comuna »a șl 
di» împrejurimi împachetați Lnir-o 

carte. Nu-i scap*  ulmk dla biagrafta lacu
rile» aakaJe. aid a cută a Umpalui, aici un 
destin rl*  turnat, ari in rial de cadența impla
cabilă a Bevel atlet O umaniUte mărunta, ,n 
aparență, a lame a iastiretcier, a tradițiilor. 
• lame Inerentă. O lame eare *e  desce^erâ 
Bre sine, ehlnuitar. alene, dencaperisd tins pui, 
iavtngind dugmele. d« lente felarile. dnra- 
perind Beveluția. latre eternitate și dlpd, a 
umanitate «are n-a renunțai ia Mar. la r*dâ-  
eioL la dragoste. O frtmexla a sAtețurilrr 
lenta dar irevocabil*  cueervu a spațialul mr« 
•c puale chema rnpanaab ill tale, apatia desi
gur caprina in cea anal gemem»*  și liberă 
Instituție umană. Bepubilga MiaȘtiL Ornat *•  
pune in cuntardani*  mi epura epuea e pasa 
In enncardanl*  en antal. AM Uaa ftArera ad

dup*  larttairM eu Ghermao M ochipa 
•a, tatăl .Vorri atei u-e mat rrat te 
audă de aarmrw.ru ieodturi. 1 m ptkva 
că ntlnfitl*  urna ar ar degrada treă atit 

de mu£t lucit au-t lapddute aici aoftre mir ad 
■:?a pr<fl mult de cort*  cu propna ri fifcd. 
Nora iasă era eu mult mai lapăraxd dreti ăaftl. 
ei peutra iaterdiefia d« a-i rcoedru pa Ghermaa 
|i p« criJaljL Dr aerau călea mai mu if ea ușa 
rdrortM weingldtrfwdu-tg «lei pdrtwfttor el t*  
iatrg. Afard. cremra ■■ eoutrwlje lă ir iarătt- 
mțeated. Zăpada ta tndlțaM pante un metru, ciu
fut ipuldcra totul ia calau lua. cădea a burlane 
fi coșuri, țiglalt crea im uite dr p« «iuphj. ul- 
mtnt ■■ și-ar fi icoa ritazte la «tradd și cu toata 
a acra Ăfacitta a putut fi căzut se mișca t Iw 
co ha! din fața gtamuitti da la Camera Narat 
Pin*  W3 mărita dnd iama fi frigul au mal 
■Mbit, cu toata cd din cauza aitcolului eaitul Iți 
plarduiz mai multe enngi, morels Mach a a 
»‘at ca un ualdat la pontul lău. Nora părea cd 
nici nu-l vede ți continua id bată ritmic balo-

SCRIITORILOR
opera s*rt>*tontului  au vorbit Petra Sălcudeanu, 
Valentin Silvestru. Adrian Piunescu. Mircea 
lotguieacu. Ion Hoban*.  Mihai Ungheanu, Paul 
Ererae.

Inițiativa conducerii Uniunii Scriitorilor ca șl 
lnftrilu ia cuvint au exprimic dorința crcărQ 
unui ctinut de lucru scriitoricesc comun, climat 
da colaborare ți Înțelegere reciproc*.

Fotografii da Radu CrUtricu

Prezența mobilizatoare
vede poate cel mal bine ca fiind un scriitor a1 
zilelor noastre, un aprig apărător a< ideilor so
cialismului românesc. Fiindcă scriitorul Dinu 
Săraru nu se poate despărți de acllvismu1 ce 
U|eanulul Dinu bâraru, care, pt unde a (recul, 
pe unde a lucrat, n-a fost un pez.<«oDaj invi
zibil, el a-a impus ca o prezenț*  vie. mobilă 
mobilizatoare, responsabilă, in sensul că și-a 
asumai rtspansabl]t(*ț|.  și nu doar a pro/lat 
de ele. La „Secolul 20", la redacția „Lucea
fărul- (unde meritele lui au fost mal mari 
decit se crede !), la radio și televiziune, In con
ducerea Teatrului Mic, (din care a făcut cel 
mai hun teatru din (ar*,  la ura aciuai*,  nn 
Teatru Mare). Dinu SAraru a fost șl râmln*  
in spirit viu. deschis, invățind din munca *a  
tormindu-te ca gazetar șl critic de teatru, 
Indepllnindu-și vocația de prozator, devenind 
ec este, o Realitate, un Îndrăgostit dc Revo
luție.

Dumitru Radu Popescu

Veghea
n-l arirnat de tavan, tar Mjciite o privea fix 
fă.a id dipeaaeă fiind ligur eă numai fixitatea 
privim (at poate i-o mențină In aceeași atare, 
adică ad au facă cine ft‘» ce altă protlie. Tatăl 
Horei, venind d« ta ie rolei, te oprea la poarta 
foitului grefier In fiecare nară in/ormlndu-te 
<e a-a mai ia'lmplat in timpul zilei și flămlnd 
cum aă prindă motanul, ba chiar id tai'' cat'ul 
d.- la rădăcină. Fină Ia urmă Intd imaginea ma
relui Maciite, ițind neclintit Ia postul tău pe 
orice vUcol. a devenit da fapt un motiv de liniște 
pentru taxdl Noret. edei da indatâ ce »-a făcut 
mii cald și motanul a coborif in ifinit pe pi- 
mlnf, omul pur >1 simplu ■■ te mai timțea bine 
nici aeatd, nict la tlujb*.  grind lenzeția câ a 
pierdut cai mai mar*  «prijin, li acemti idee 
eonduelndu-1 căderea tn‘.r-a a pat e totală a fiitei 
taie, prlmdcara insd mișed *i  pietrele, iar cei 
bolhaoj iu rid fdrd motiv fi 13 ridică ți umblă 
fariciți printre ceitalțf.

Gheorghe Pituț
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IN LUME

REPERE

CUV1NTUL RESPONSABIL
SPECTACOLUL L U M'l T tâxut de loan Grigorescu

Universalitatea lui Istrati
PANAIT ISTRATI, 

LUPTĂTOR PENTRU ADEVĂR

Șl DREPTATE SOCIALĂ
• NuraSrui zt, din noiembrie IUI. al revistei |ri*  

Wicutrlaj? Cahicra des amin de Panalt Isiratl- rare 
apare la \ alene? (Franța) are un suma? variat 
foarte Interesant. L'n loc Important O ocupa ver
siunea francerâ a opt reponaje publicate de Ranalt 
Utratl In ziarul Lupta. In toamna anului HM, eu 
prilejul grevei minerilor de la Lupenl .. a repre
siunii slnaeroas*  care a urmat. —

■eporiAjele aim precedate de intitulată
Adevărul are cuvlntul. In rare publicistul romAn 
Al. Taler aduc*  — pe lingă citate donvlntAtoarc 
din aceste reportaje — o serie de argianente >1 de 
mărturii menite «a spulber? campania ■erâlmAtoa- 
re dusa de Henri Barbusse împotriva iul lair aii, 
tare a eulminat cu articolul „Le halddnk de la 
Slgouranza**  din „Le Monde**  (IS lehruarie 1915).

Din al doilea reportaj, din îs septembrie 1923, in
titulat Se bnte țj acum, spicuim s „Cind am dat 
ochi) cu prizonierii comuniști din Timișoara In*  
Ului lor sirigât a foat • -Niciodată nu s-a bilut 
mai crlncen ca acum, sub guvernul saț Ion nl-ta ră
nesc-, Ministru) de interne mi-a confirmat • «Da. 
se bate fiindcă așa «lnt moravurile poli|iel noastre 

Manor yi, uneori. ?u însumi victimă, de un 
sfert de veac, al grozăviilor Siguranței și Jandar
meriei, cu care a clici guvernamentala a Înzestrat 
plmlntul acesta mânon dar urgisit, aș dori sa șiiu 
dacA In adevăr s-a schimbat ceva pe Imensa moșie 
a familiei de la Florlca ori de la Bădrșcl..."

A] cincilea rr partaj, din 28 septembrie. Inlltulat 
Cc ascund Lupe nil jj Valea Jiului, dezvăluie as
pectele îngrozitoare ale masacrului. înăbușirea răs
coalei a fost de fapt ,o sAlbatecA vinAtoare de 
oameni**,  la care primul foc a fost tras de prefec
tul județului, |n atare de ebrietate.

Din cuprinsul aceluia»! număr al publicație! 
franceze mal este de reținut articolul de fond al 
lu| Marcel Mermoz. omul integru $1 cu o noblețe 
de caracter exemplari, care — cu începere din 
anul 1934 cind a .foat alea președinte al asociației 
„Lea amls de Panalt Istrati- — a-> devotat In în
tregime țelului de a face ca opera scriitorului ro
mân sA fie reedita lă si făcută cunoscut A noilor 
generații4). Președintele Mermoz anunța cA do
nează Centrului de Documentare panait Isiratl de 
la Nisa (Biblioteca Facultății de Litere) o serie de 
documente Importante, proprietatea »i. Reamintește 
totodată, realizările Asociației In ultimii c ani al 
hoiArlrea de a continua ți Intensifica activita
tea. in pofida unor greutăți de ordin materia] ți 
administrativ^

Criticul ți istoricul literar Barzilal Tlerrllnckx 
afterne pe citeva pagini impresiile sale de leetură 
referitoare la povestirile „Stavru- f| „Chir a Chi- 
r alina*.

La rubric*  „Ecouri- M publică, printre altele, 
următoarele : „Implinindu-s? jț de ani de la naș. 
ierea Iul Panalt Isiratl, Consiliul Municipal al Sin
dicatelor București a folosit prilejul, spr? a co
memora pe marele scriitor, car? — după cum se 
file — a fo*t  un pionier al mișcării sindical? din 
KomAnla. Scriitorul AL Tal?x a evidențiat lupta 
dusa de Istratl alături de muncitorii din porturi in 
primul deceniu al secolului.

Cronicar
•) La Încheierea acestor rlndurl. ne-a parvenit 

trista veste despre Încetarea din viață a lui Marcel 
Mermoz, care nu a fost numai un admirator În
focat al lui Panalt Istratl. cl ți un prieten adevărat 
al României socialiste, pe care a vizitat-o In repe
tate rlndurl. Prietenii ramăm 11 vor păstra o via 
amintite fi prețuire.

«Evazionismul este o manevră debilă»
DE VORBA CU ROMANCIERUL ELVEȚIAN ETIENNE BARILIER

titlul cărții Iul Neacu Udroiu *1  ar tre
bui. de fapt gi fie „Gutenberg și Mar
coni". deoarece optativul este folosit 
mai degrabă din necesit it 1 stilistice,

urmlnd o fini argumentație. reluată adeseori 
pe parcursul celor patru sute de pagini. In ’le
gătură cu importanta felului cum se prezintă in 
lume cartea aau articolul de gazetă. Avem de-a 
face in acest caz cu un eseu inteligent si amplu, 
care pune la Indemtna cititorului cele mal multa 
din datele istorice ale constituirii presei acnee 
si vorbite, precum fl elementele de bază ale 
principalelor tehnici din practica jurnalistică. 
Dispunind de o aolidă informare îi experiență 
In domeniu, ziarist alert fi cu mare mobilitate 
intelectuală, fugind de clișeele prafadunii. auto
rul propune cititorului o carte remarcabilă, deo
chi zind numeroase Întrebări ti problematizirxl 
realități ce păreau codificate pentru o lungă 
perioadă de timp. Scrisă pe un registru divers, 
de la excursul teoretic, hazat pe citatele verifi
cate scrupulos In lucrările „doctrinare*  ale „bra
in inilor**  presei, pin A la relatarea unor expe
riențe directa fi a interviurilor cu personalități 
proeminente, redactori sl conducători de ziare, 
îndeosebi din Statele Unite ale Americii — de La 
Gutenberg la Marconi este o lucrare de refe
rință. cea mai interesantă, dacă nu singura la 
noi. care să merite stimă deplină, pentru felul 
deschis cum radiografiază structura presei mon
diale 81 Încearcă să-i descifreze alternativele de 
viitor. Fără a aduce date esențiatmente noi, Neașu 
Udroiu a reușit o sinteză plină de farmec, ori
ginală in modul de tratare, cu alternante sur
prinzătoare de ton fi de modalități de expresie. 
Cele mai substanțiale si mal agreabile pagini mi 
s-au părut a fi dedicate Investigației directe a 
autorului, contactului său personal cu practicie
nii presei de mare tiraj. Mărturia lor este mai 
prețioasă de cit toate argumentele, este tot ai It 
de bine să știi cam sâ faci un lucru, după cum 
nu te poți lipsi dc conștiința limpede că stil ce 
să faci cind Începi să lucrezi. Neagu Udroiu În
suși, In această carte, nu numai că acrie despre 
gazetărie, dar face gazetărie de cea mai bună 
ca lt taie. Am întind u-ml de regula lui Pulitzer, 
care cerea ziariștilor ..Acuratețe, acuratețe si iar 
acuratețe**,  m-a impresionat apelul interlocutori
lor lui Neagu Udroiu pentru rigoare și precizie 
în folosirea cuvintelor, ceea ce Înseamnă In fond 
respectul profesiunii. Discuția cu Caldvin Hill 
de la New York Times este din acest punct de 
vedere excepțională : »în 196â realizam cores
pondențe despre Jocurile Olimpice. Pe timpul 
acela scriam despre aport- Utilizasem undeva un 
cuvlnt pentru „elegant*  care însemni al _fa]s*.  
Editorul mi-a telefonat de la 3 Ml de mile pentru 
a mă Întreba : acesta este Intr-adevăr corintul 
potrivit 7 M-am uitat In dicționar, am discutat 
despre sinonime timp de zece minute ai asa În
cheiat prin a recunoaște că termenul ales de 
mine era de neinlocult— * Un redactor-tef care 
te sună la cinci mii de kilometri pentru a-ți 
schimba un cuvint ? Da. pentru că fiecare 
cuvint te angajează absolut, el este expresia 
personalității, culturii. vieții si muncii tale. Laxă 
ce spune Edwin O. Guthman da la law Aagales 
Times * „Citesc foarte mult, călătoresc des in 
diferite părți ale tării. Not avem hirxnsri da co
respondenți la Wuhtngtoe New York. Chicago, 
San Francisco, Houston, Atlanta. Persona] Încerc 
să vizitez aceste oficii si cind sini acolo caut 
să văd cit mai multe lucruri BOsiML discut cu 
cit mal multi oameni. vizitez rit tarțl mult, stau 
de vorbă cu reporterii noștri de scota. (._) C5*—e 
zilnic «Nev York Timer*  Șl -Walt Stnrei Jour
nal*  sL norma], ziarul nostru. Citase ma-iodicela 
„Time*  al «Newsweek*,  precum al ■amoroasa 

reviste de profil. încerc să citesc o carte m săp- 
lânunâ din domeniile in care scriu, fără să reu- 
șeac insă Întotdeauna*.  Cind te glndeșii că fie
care dintre ziarele menționate are volumul unei 
cărți I Zilnic !... Iar „domeniile*  in care acria 
ur ziarist acoperă toată aria umanului... Reve
nind la preocuparea fundamentală. Neagu Udroiu 
nu uită nici o clipă că ziaristul este un om al 
euvintulul. 11 citează pe Erskine Cajdwel. martie 
scriitor, cu o mărturie despre lucrurile la care 
ține cei mal mult. Autorul Drumului («tasului 
rpane că ultimul lucru de care a-ar despărți este 
exemplarul său din dicționarul limbii engleze. 
Adăugăm in sprijinul lui Neagu Udroiu o mărtu
rie personală. Am vizitat citeva zeci dintre ma
rile redacții de ziare, de De toate meridianele, in 
unele am avut prilejul să zăbovim mai mult tsnp 
Si chiar aă «âaborâm in paginile pe care la 
redactau. Nu ne smintim să fi văzut o masă de 
ziarist fără Webster Dictionary. Grija pentru 
exactitatea fi proprietatea expresiei trebuie aă 
Ce trăsătura inalienabilă 0 ziaristului. Numai 
cenzura, acolo unde există, nu respectă cuvintuL 
lar curtatul trebuie să fie preria fi tare ca pia
tra. Cuvintele cu valoare generală, folosite abu
ziv in presă, amenință însăși au batanta sl con
ținutul sufletesc al popoarelor. Criticul George 
Steiner spunea, da pildă, că Întrebuințarea de
șănțată a cuvintelor mari in limba •emană, in
tr-o anumită perioadă, a redus saaswle unei li
teraturi de valoare. Ia epoca următoare, solind de 
conținut materialul lexical. Este o Împrejurare 
ce trebuie avută in vedere de toti jurnaliștii 
respectabili, iar irwescala lui Neagu Udhrolu pe 
valoarea euvintulul aduce o not-, majoră cărții 
«ale.

Aarel-Dragoș Manteanu
a) „Gateaberg na MareaaȘ*.  Editare „Afea- 

Ihm*.  IML

Ctceroea Ciobaaa t „Pertret*  
(Din expcz'țo deschiși la Galeriile da artd 

ale muntop.^-.- București)

Cu un astfel de titlu dat însemnărilor 
de față, șl cu speranța eA două pres
tigioase dicționare ale literaturii ro
mâne (unu) bibliografic, celălalt se

lectiv șl cronologic, apărute sub semnăturile unor 
informați autori), imi vor susline argumentele, 
ara pornit Ia drum cons ta ti nd că, după al
cătuitorii lor, Panalt Istrati n-ar apar
ține literaturii române. Din punct de vedere al 
cantității informației. Drimul opus este ceva mal 
Îngăduitor cu latrati. pomenind calendaristic nu
mele scriitorului, la data nașterU ți a morțll. si 
mai precizlnd câ. in 1924. „la Paria apare roma
nul autobiografic (sic I) Chlra Chlralina**.  Se mai 
amintește apoi, de citeva ori, de numele Lui. 
atunci cind dicționarul menționează reviste la 
care, printre alții, a colaborat și Panait Istrati 
(„Mișcarea literară*  și „Cugetul liber”), sau cind 
•e inventariază cărțile altor autori care au scris 
despre el (Otllia Caz im ir. I. Peltz. Al. Oprea, 
Teodor VIrgolici), men țicnind la data de 14 apri
lie IM : „Moara la București Panait Istratl 
(n. 1884). acriilor român afirmat in Franța, a cărui 
operă a fost transpusă din limba română par
țial (chiar de autor). Cărțile sale (Maș Angliei, 
Paris. 1924. București. 1923 ; Citiră Chiralina, 
Paria. 1924) prezintă subiecte pitorești autohtone, 
cu un pregnant caracter autobiografic sau teme 
aocial-politice (Cin linii Bărăganului), bucu- 
rindu-se de o largă receptare Internațională*.  Se 
mai pomenește la pagina 590 despre apariția, sub 
Îngrijirea lui A). Op rea. > seriei Opere alese (edi
ție bilingvi) — „traducerea din limba franceză 
■parținindu-i Iu! Eugen Barbu*,  amintindu-se că 
volumele III-IV au apărut in 1967. V In 1970 și 
VI la 1974. AHL

Celălalt dicționar, care a apărut tn 1910, In Edi
tura științifică și enciclopedică, sub coordonarea 
și revizia științifică a lui Mircta Zaciu. ia cola
borare cu M. Papahagi și A. Sasu și alți 44 de 
autori, nu-1 inseriază pe Panait Istratl Intra 
scriitorii români dintre cele două războaie mon
diale. menționindu-l numele doer in treacăt, o 
dacă la pagina 88 (la Rănulcsru Ștefan : „în 
Iarna bărbațiler, B. continuă pe Galaction, 
V. ValeuIrsru, Panait Istratl*  — nesubliniat 
n. n.). a doua oară la pagina 268 (La Ibrăileanu ; 
„Observația că la succesul lui Panait Istrati a 
contribuit caracterul specific național românesc 
al operei sale Inedit pentru francezi, ca și intro
ducerea in limba franceză a unor expresii ro
mânești. a fast deaaemenea confirmală de critica 
franceză, de la Thibaudet pină la Henri 
Clouard*.).  ți. In sfiryit, ia pagina 362. Ptrpessi- 
ri««. unde Istrati este pomenit In coada unei 
liste de 13 scriitori — toți ceilalți, in afară de el. 
cu numele subliniate, despre care criticul pre
zentat „■ dat pagini substanțiale*).  A Ut. Atit și 
nimic mal mult. La litera „I*  din dicționar, intre 
Iwrif Ștefan Octavian șl Ivasiuc Alexandru, au
torul român tradus in peste 50 de limbi. Istrale 
Panait. nu figurează 1 Sâ considerăm aceasta 
doar o .jrcgretabiiă lacună*  ? Oare nu se ascunde 
■ub ea aceeași contestare a lui Panait Istrati — 
ea scriitor român — care a emanat din puterea 
lipsită de glorie a atltor alți inexplicabili con- 
teatatari ni unuia dintre cei mai prolifici (În
treaga operă istratlană a fost scrisă intr-un sin
gur decerju !). dar și cel mai cunoscuți ț! mal 
citiți scriitori români pe Întregul mapamond ? 
Cc ar explica ..discreția" atit de străvezie pe care 
a comit faU de Panalt Istrati lucrările amintite 
mai sus ? Nu putem declt să sperăm că. la o 
viitoare ediție a dicționarului scriitorilor români, 
apărut sub spiritul rector al unuia dintre cei 
mai erudițj filologi șl critici literari contempo
rani. prof. dr. Mircea Zaciu. această omizi uno 
ne justificată să fie evitată..

Opera Iul Panait Istrati s-a înscrie de mult în 
patrimoniul literaturii universale. Au demon- 
atrat-o. de altfel, doi autori care șl-au consacrat 
multi ani studierii șl punerii in valoare a operei 
iatratlene : AL Oprea si Alexandru Talex — 
ultimul dărulndu-ne cea mal completă șl mai 
vibrantă ilustrare bio-bibiloautobiografică a Per- 
aanaMtâtil și onNlief marelui scriitor român. în 
volumul de reeonstltuira pe bază de texte auto
biografice aleae, traduse și adnotate de Alexan

dru Talex — „Panalt Istrati : Cum am devenit 
seriilor (Editura Scrkul romanesc, Craiova, 
1981). la addenda, peste 120 de scriitori români 
ți străini — de la Romain Rotland, la Ehrenburg. 
Martin du Gand, Maxim Gorki, BLasco Ibanez 
ți Josue Jehuada, ta Kazantzakis, Jo^sph K«s»ci. 
Jean Prevost șl Andre Still — depun mărturia 
despre universalitatea operai istratiene, nici unul 
dintre ei neultlnd să specifice lucrul esențial : 
Istrati — scriitor român. Cit de patetic exclama 
Celine : ..... Bietul Istratl 1 (...) A avut de-a face
direct cu omenirea. Alți scriitori au trișat, cu 
toții, și trăiesc foarte bine 1*  Franceza, pentru 
Istrati, ața cum apunea Louis Coquelln, n-a fost 
declt o limbâ de adopțiune. Prin adopțiune nu sa 
neagă paternitatea. Iar paternitatea lui Istratl 
era p&mintul românesc, viața românească, lu
mea copilăriei și a adolescenței lui. acel spațiu 
spiritual — pentru Istrati chiar vital — 1n care 
ți-a făcut ucenicia de om. descriindu-l cu suflet 
de român. Cită dreptate avea Jcan Deetiheux : 
„Soarta lui se aseamănă eu cea a lui Rousseau : 
aceeași origine umilă țl dificultăți in ucenicie, 
aceeași tinerețe vijelioasă șl rătăcitoare, aceeași 
nevoie de a ști pentru cc suferă oamenii ți nu ae 
înțeleg (...) A foat batjocorit, bănuit. Învinuit de 
trădare ți înjurat pină in ultima clipă a vieții. 
Dar. trebuie aâ menționez că toate acestea nu 
l-au impresionat deloc. Fiindcă nu se putea Îndoi 
de conștiința sa de om liber, c) care M Îndoia 
de stilul său. de condeiul său. de arta sl de viata 
sa cea cu atit de aspre neliniști*.  Ehrenburg : 
„în 1925-1929. francezii citeau cu nesaț cărțile lui 
Panait Istrati. Operele sale erau traduse in mai 
multe limbi. îndeosebi in Uniunea Sovietică, 
unde in decurs de dol-trei ani apărură nu mal 
puțin de douăzeci de ediții ale cărților lui (...) 
Se apucase să denunțe pe califii moderni (...) 
Mult mai tirziu. am văzut o nuntă intr-un ^at 
îndepărtat din România ți am avut impresia câ 
regăsesc pe eroii iul Istrati. tot atit de plini de 
viață și gingășie. In cintccele lor răsunau revol
ta Si tristețea...”

Pentru a fi avui curajul să r&mtnâ întotdeauna 
el Însuți, pentru sfidarea adresată academismu
lui de orice natură, pentru dreptul la adevăr 
In numele căruia a luptat, pentru faptul câ șl-a 
scris o marc parte a operei direct in franceză 
Istratl a avut de suferit mai mult dedt întreaga 
confrerie dc breaslă a generației sale. Și a fost 
crunt pedepsit. Cea mai nedreaptă, mai neîndu
plecată și mai nemeritată pedeapcă la care a fort 
condamnat, i-au dat-o ccl ce l-au refuzat dreptul 
de q se numi scriitor român, lui. cel cc șnynoa : 
„Dezgustul de a trăi in Occident mi-a ajuns 1s 
culme. Niciodată, viața mea nu a fost alit dc 
seacă in oameni. In porniri generoase, in elanuri 
prietenești (deși aici el ii aflase pe un Rolland, 
pe un Robertfrance, pe un Bloch, pe un Ibanez 
n. n.) : Oamenii buni nu lipsesc ; sint însă ab
sorbiți de goana nemăsurată pentru bunuri Di
min test 1. Nici o ființă In jurul meu. care să-mi 
Încălzească sufletul, căreia să-i pot dărui dragos
tea inimii mele. Nici o bucurie și nici o suferință 
adevărată (...) Eu sinț și țin lă fiu autor român. 
Țin la aceasta nu din cauză că mi a-a contestat 
acest drept (el mi 8-a contestat de oameni caie 
nu au nici o cădere 1), ci fiindcă simțirea mea 
(...) izvorăște din origini românești*.

Philippe Amiguet acria despre el : „Desfid pe 
cineva aâ-mi spună că Panait Istrati n-ar fi le
gat de glia, de rasa, de limba sa (...) Ei a lărgit 
hotarele hărții literare a lumii. Incorporând cu 
vigoare România...*

SA ne spună străinii că Panait Istratl este 
scriitor român ? Mă întreb, ce s-ar fi Intim plat 
dacă notele muzicale ar fi fost la fiecare popor 
altele ? In istoria muzicii cărei țări l-am fl si
tuat pe Eneecu (doar șl el a tTfilt zece ani 1n 
Occident șl acolo și-a seria dteva din capodo
perele sale 1). Dar dacă, limbajul plastic, bolo
vanul. dalta Șt ciocanul eu care un sculptor cio
plește ar fi avut ..naționalitate*,  cui l-am fi ce
dat pe Brâncușl ?

Nici opera lui. nici eroii lui. nici Istratl însuți 
nu și-ar revizui âpărtenența. Este deci cgzul să 
revizuim jl no] dkUdbareld, șl £& dăm cezarului 
ceea ce aparține cezarului. Deoarece Istratl asta 
universal tocmai pentru că «te român.

mi se spusese încă de le Zurich, in dia
cul ia purtată IA sediul fundației Pra

* Helvetia din ilirschangraben 22 cu 
doamna Hanna Zweifel-Wdtrlch, se

cretara serviciului de presă, că o in ti Ini re cu 
Etienne Bsrilicr, scriitor extrem de reprezenta
tiv pentru tânăra generație a literaturii elvețiene 
de astăzi, ar fi mai mult decil oportună. Argu
mentele gazdei mele ; Baril ier este născut in 
1S47, a publicat pină in prezent opt romune, dou) 
eseuri, deupre Camm șl despre Alban Berg (pare 
extrem de deschis la incidențele muzicii cu li
teratura), a iuat In mod strălucit un doctorat de 
stat Este, altfel apus, un scriitor complet.

încerc o sâptămină întreaga lă-1 găsesc la 
telefon. Imposibil. Mă pling editorului său. Aflu 
că are Șl un al doilea număr de telefon. Sun 
și-mi răspunde chiar Barilier. Stabilim dala și 
ora intilnirii. Mă intimplnâ un bărbat tlnăr. ex
trem de simpatic, puțin timid, intrigat că cincvB 
din România vrea aă-1 cunoscă. Apartamentul 
este modest. In schimb două biblioteci II reco
mandă pe locatar. îmi arată citeva din cărțile 
cuale. Povestesc cit de mult am dorit să-1 intil- 
nesc. Și de ce. Se amuză de repetatele melc 
tentative eșuate. Ride copilărește, fără compli
cații. Apoi, cind il spun că am pregătit mai 
multe întrebări, propune să-mi dea răspunsul 
la ele după prinz.

Discuție deconectată, extrem de serioasă, 
încep prin a spune că-mi lipsesc referințele cul
turale privitoare la literatura lui Barilier. „Nu-i 
nimic grav in asta, cind veți avea timp Încer
cați să mă citiți**.  îmi oferise dinainte citeva din 
cărțiIe aale- Dar sint curios să aflu in ce sfera, 
ca atitudine estetică, ca filiație in primul rind, 
se înscrie sigur. îmi declară că pentru el scri
sul este o oglindă a vieții. „Cit timp existența 
umană Înseamnă o extrem de rafinată întrepă
trundere dc convenții, do cerințe, de presiuni și 
rezistențe ia presiuni, scrisul arc înainte dc 
toate o finalitate morală. Să ajute omul sâ ră - 
mină om, adică o ființă perfecționistă, in stare 
ftfi se depășească chiar șl atunci cind il ame
nință grave infringerl**.  Reia : „Așa se face că, 
dintre țoți marii maeștri, mă simt legat de 
Doetoievski. Nicăieri nu există mal multă pa
siune. Pasionalitatca dostoievsklană ajută la 
transgresarea convențiilor, integrează omenescul 
In ceea cc pare a fi lupta cu vinovăția. Asta în
seamnă enorm, căci eu cred că scopul literaturii 
este sâ pună Idealul In față chiar și atunci cind 
persoanele noastre Be definesc sub cota Iul. 
Nu-mi mai spun mare lucru ortodoxia și in ge
neral misticismul, dar e unică, la Dostoievskl, 
asumarea trăirilor*.

„Și, după Dostolevakl, dna v-a mal Învățat 
cum trebuie scris —

Admit că întrebarea este simplistă, un scrii
tor arc o mic dc surse sâ Se formeze, totuși 
insist Barilier pune de la bun Început accentul 
pe cultura debutantului. „Am debutat de timpu
riu, nu inainje să fi citit din doască in doască 
citeva ^pere capitale șl să ti devenit familiar 
cu proza lui Robert Mușii, a iul Thomas Mann 
șt a lui Albert Camus. îmi place să cred câ un 
începător, dacă are buni profesori, află mai 
repede cum sâ țină pe hlrtie propria iui pană. 
La MusII apreciez larga panoramă socială. in 
măsură sâ dea consistență unui personaj crepus
cular intr-o lume declinantă. la Thomas Mann 
imensa suplețe a gindirii trecută in imagine 
epică, |a Camus, forma strinsă a narațiunii. îmi 
ma| pisc Witold Gombrowicz pentru că la el 
povestitorul are o statură misterioasă și Mircea 
Eliade cu geniala lui sugestie a ambiguității**.

—

încerc să determin ce formală epică D atrage 
mai mult pe Etienne Barilier.

-Din tot ce v-am zis rezultă, sper, ci iubesc 
literatura de „idei", nu neapărat „filozofică", tn 
Înțelesul de digresivă, ci de angajament moral, 
dc precizare a opțiunilor. Luăm mereu poziție 
in viață șl nu văd de ca nu am lua poziție și 
prin Literatură, li admir pe Doetotevski. repetă 
Barilier, pentru modul in care s-a împotrivit 
lmaturitâțil. Ca atare chiar șl atunej cind nu 
tragem concluziile, o Încheiere există, trebui*?  
să existe pe undeva... Legitimarea ei vine de 
acolo câ din totdeauna scriitorul a propui pu
torilor sil un „teritoriu de aprofundat"-.

„Și care ar putea fi, astăzi, acest teritoriu ți
nând scama că universul șl-a micșorat poate 
distanțele, dar a amplificat crizele șl implicările 
dureroase ?*  Barilier Im] dă dreptate șl. fără 
alte ocolișuri atinge o chestiune capitală. 
„Nu-mi inspiră deloc Încredere in zilele noas
tre literatura evazionistă. Deschide in fugă o 
succintă paranteză : evazionismul trebuie res
pins ca o manevră debilă. Nu avem dreptul *ă  
tăcem cind peste tot, la Madrid și Frankfurt, la

Balcanice

ADAM PUSLOJIC
Pisica mea cn trei picioare
Dacă wâ imaginați pisica m«a 
Inchipuiți-vâ câ ■ cu toiul și cu totul 

oarba
Inchipuiți-vâ câ ■ cu toiul și cu totul wiutâ 
Inchipuiți-vâ câ • otit da frumoasâ I

Ea noaptea a albâ ți ziua a naagrâ 
Ea mi-« lata in casâ
Pa șa o triinat in oraș dupâ piina 
Pa ea o trimet in sal dup<â sare.

Ea a stâpina ia casâ
Ea imi întoarce scara ceasornicul.
In vaza ea puna flori da pâdura 
Iar piinaa ți vinul pa masa da lemn.

Dacâ vâ imaginați pisica mea
Sâ nu-mi spuneți niciodatâ câ-i oarbâ 
Sâ nu-mi ipunați niciodatâ câ-i mutâ, 
Sâ nu-mi spuneți niciadal*  câ-i frumoasâ.

Sâ nu mâ-ntrabați niciodatâ undo trâioțta 
Sâ nu mâ-nliabați niciodatâ cind doarme
Sâ nu mâ-ntr«bați niciodată, dar 

niciodatâ
Piciorul al patniloa unda ii asta.

In românește de 
Dumitru M. Ion

V J

Burareotl șl la Londra, oaaaaati ac opun eursel 
iaar mari lor, dezmtnței militariste. Pacea, căci 
la ca mă refer, asta ceva atit de prețios incit 
șocot că nu mai este suficcot aâ dc conside
răm. ca artițu, urechile planetei, ae Impune câ 
fim și vocea acecteva. O voca dară, distinctă, 
demnă și clarvăzătoare*.

„Cum ar trebui să acționăm ?*  11 întreb pe 
Barilier, (inlnd seama că exiMâ bariere lingvis
tice și alte piedici in calea comunicării libere 
Intre scriitori de diferite orig.nl etnice țp geo
grafice. Răspunsul lui mi m pare profund sem
nificativ. „Văd UNESCO chemat să facă mai 
mult pentru fadlitarea traducerilor. E vorba la 
mijloc de un uriaș efort de Investiție spirituala, 
dar și financiară. SA ne cunoaștem mai bine in*  
tre noi, aă ni ae dea, in consecință, mijloace să 
acționăm. Pentru ca literaturi prestigioase, cum 
este ți cea română, să intre in circuitul uni
versal*.

„Dumneavoastră socotiți că literatura este ca 
mijloc de expeetia bine plasată să atingă obiec
tivul nostru comun, al mai bunei Înțelegeri ?*.  
„Da, desigur, Întărește Barilier. literatura re
prezintă o chintesență. Amintiți-vă superba 
arhitectură din .Muntele Vrdjit, sau. dacă vreți, 
noutatea el contrapunctlcă. Bineințeles mal sin*  
și celelalte arte: plastica, muzica. Au și ele un 
cuvint greu de spus. Tocmai de iiceea m-am apro
piat de Alban Berg. In U'oyczek. după Georg 
Buchner. Bcrg asumă o viziune romantici, suge- 
rind modernitatea perpetuă a texiuiui literar. 
Aprofundarea euvintulul prin muzică, adică prin 
scriitura muzicală, lată un subiect admirabil care 
mă ispitește mereu. Orice scriitor dacâ e tinăr, 
biologic și afectiv, tinde spre completitudine. 
Asta înseamnă sâ căutăm in permanență o cale 
Bpre accesibilitate, nu fâcind apel la facilitate, ci 
ciștigind atenția prin Îmbogățirea de sine a for
melor de adresare.”

Barilier mi previne că s-a Inserat. Și că esțe 
vremea sâ treacă la lucru. Mă despart de Etlenna 
Barilier cu glndul de Ia Început: „lucrez in flecare 
zl, nu-mi fac mie însumi concesii, disciplina 
scrisului cere sevcrilate față dc sine. Altmin
teri cu ce autoritate credibilă pot vorbi altora

II. Zalis

Cicarane Ciobanu ; „Peisaj*

& *V 4?
1 •

SP0RT Vinuri alese,
martiri și bibilicile din pod

ergem cătinel pe cărări albastre.
J8T j|Cind nu ninge, cade chiciură, ceru-i 
““"plin de stele. Firesc, ultimele cuvinte 

s-ar fl-nlânțuit cu versul : „văl, zadar
nic călătorul noaptea o străbate*.  Asta sc-ntim
pii numai in romanțe, in viața de toate zilele, 
cu precădere in fotbal, dacă semeni Întuneric ți 
tristețe și faci jaf mare, ajungi unde-țl poftește 
inima. Ce s-a alea din cei trei magi ai năruirii 
care-au dus la faliment echipa națională ? Cel 
mai mic dintre el. Victor Stănculescu-Mantii ba e 
șeful antrenorilor pe țară, cum singur a declarat 
lntr-o revistă de vineri. (Un bob zăbavă. Aflu 
cu intlrziere Că bă t rin ii școlari de la cursurile 
conduse de el. le hotel Național, și-au plătit ca
zarea din buzunar. Fac cuvenita rectificare. 
Esențial râm ine faptul că V.S. Mandiba e di
rector organizator, mare ștab In comisia de exa
minare și alte minuni). Valentin Stă- 
n«cu. s-a întors, dupâ cum se știe, Ca să lua- 
truiască pietrele de rummy la Dinamo București. 
Nu l-a răstignit nimeni după papara pe care-am 
Inghițlt-o de la elvețieni, dar să vedeți ce palme 
rănite Întoarce spre cer cind urltul (jolly-jocker) 
nu poposește pe tabla lui ! Un martir, dacă e «ă 
vorbim drept. Care azvlrle cu lampa In coasta 
de fildeș a drumurilor din cinci continente : 
„maica ta. drace, pe toate le-am bătut și nimic 
nu s-a prins de mine”. Iarna aceasta, la munte, 
două zile, echipa Dinamo n-a făcut nimic, pen
tru câ V. Stăneacu. supărat că In partida da 
antrenament cu echipa din Codlea a tcoa trei 
jucători din teren, uitînd să Introducă pe alți! 
în Jocul lor, ș-a dedicat exclusiv jignirilor ei 
amenințărilor. Toate Îndreptate împotriva Iui 
Dumitru Nicolae Nicuțor, cel care, pregătind 
meciul împreună cu Cornet Dinu, a învins no 
Inter Milano. V. Stăneseu trage cu dinții ca aă-1 
aducă in loeu] Iul Nicușor pe V. Stănculescu. 
Dinamo va pleca. Ia ineenutul lui februarie. In
tr-un turneu Jn Egipt și aș da mult sl văd 
cuplul dc antrenori V.S. — V.S. Mandiba. oorin- 
du-se călări pe.cămile In fața sfinxului și luln- 
du-l la rost : „ia. zl. moQSule, elite «Intern nn| 
doi ?” A opta minune a lumii, va fi răspunsul, 
și cu Ștefan Covaci, noul. Sl iată, că pe neob
servate, apare la rind fostul mare tartor a! Jo
curilor negre. V-am spus că In ultima vreme sa 
odihnea la CluJ-Napoea. după ce dormite ani 
tntregi Intr-un apartament de lux. pus la dis
poziție de echipa Șleau. De la Clut-Nanoca a 
plecat In Grecia, via București, sârbătorindu-ți 
despărțirea .de prieteni la un mare restaurant 
S-bu servit vinuri aleae. mucenici șl alte spe
cialități extra, plus cintece șootite-n amurg de 
inimitabilul Gică Petrescu. Frumos, căci nii-s 
eu omul care sâ înjure astfel de intlmolări. Alt 
fapt m-a lăsst cu gura căscată : Ștefan Covaci 
a plecat fo-mulind următoarea cerere către mai 
mirii treburilor soortive : vă rog să-mi aprobați 
să plec acolo unde pot să fiu de cel mai mare 
folos fotbalului românesc. £ clar ca lum'ns ză
pezii că aici nu ne-a fost de niei-un folos. în 
cazul ăsta de ce l-ați ținut cinci ani uu mal 
mulți la federație ? I Și e mult mal clar că, dc 
mult :

eu am zis că vlnează portocali 
tu te-ai făcut că plouă 
el a băgat fitilul
noi am zis noi am auzit 
voi v-ați făcut că n-ați prins șpilu 
ei s-au spălat pe mllni și 
(probabil) i-au plătit drumu...

La spartul chefului, țin tă vă spun, cu titlu de 
curiozitate, că un club din divizia A, călcat 
de-un mic control financiar, a scos la decon
tare, printre altele, 140 (o sută patruzeci) de sticle 
de whtski (goale, bineînțeles) pe etichetele că
rora (toate-1 Înfățișau pe Johnny-holnarul) șe-, 
deau scrise numele celor din afarâ ca
re-au închinat spre binele și mai ales pentru 
menținerea echipei In primul pluton. Tot pe 
această linie am primit niște știri de-a dreptul 
halucinante. în campionatul trecut, divizionara 
B din Alexandria a cumpărat 104 (o sulă patru) 
arbitri șl nu doar 83. cum greșit fusesem in
format mai inainlc. A cumpărat pină și brigada 
care arbitra meciul cu echipa LuceafArut — 
punctele abținute bhu pierdute la Luceafărul, 
copform regulamentului, nu afectează cu nimic 
clasamentul, dar nu strică să fie eu toții mtn- 
jiți. s-or fi glndit conducătorii clubului, nu*  se 
știe cind mai avem nevoie de ci- La Consfătui
rea cu conducerile ți antrenorii echipelor divi
zionare. ținută la Început de an. o personnă foarte 
influentă din CNEFS glosa pe marginea cazului 
arbitru D. Ologeanu (mi ac pare că slot rude cel 
doi, mi se pnro că D. Ologeanu. prin neamuri 
a ajuns arbitru de divizia A) : „...a primit 
8 500 Iei. dar s-a declarat nemu 11 urnit. S-a de
clarat nemulțumii și după masa care 1 s-a dat 
el a costat 1 700 lei*.

Jocuri negre In capul listei, pagubă-n duperci 
în coada lanțului. Un cunoscut din Transilvania 
povestește că Intr-o comună de pe lingă Albs- 
lulia, un tln&r doctor veterinar, conducător al 
echipei locale. In seri sA In campionatul județean. 
Ii încărca pe arbitri cu hartane de miel, m om ițe, 
fleici etc. Intr-a zl. eputeînd resursele, a furat 
două găini de Ia maică-sa. Bătrina a venit la 
primărie, lăcrlmlnd : „maică. dați-I jos din 
fruntea echipei, că mai am cind bibilici pe care 
le țin inchlso-n pod șl nu pot să dorm toată 
noaptea de gura lor*.

Altădată aș fl ris, acum nu. Aveam gura prea 
amară.

Fânuș Neagu
P.S. în numărul de Ieri. ziarul Sportul 

face niște precizări pe marginea articolului meu: 
Ochelari, păpuși, podoabe. Cu excepția uneia — 
am dat rectificarea in textul de mal sus — toate 
sint Im fel de adevărate pe cit de gramaticală și 
românească e fraza : „Facem precizarea că an
trenorul Victor Stănculescu nu a fost președin
tele comisiei (...) ci unul din organizatorii lui*.  
Mersi, promitem, in ceea cc privește limba 
români, ca de-acum Înainte să-i luăm la amă
nunt pe condeierii din Vacile Conta. Vom ride 
Împreună.

Luceafărul
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