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ANUL XXVII
Proletari din toate țările, uniți-vă !

4 lei
SâDtâminal editat de Uniunea Scriiioriloi 

din Republica Sociaiislâ România

Cinstirea Eroului României contemporane — 
o sărbătoare a demnității și libertății patriei

„CA SI IN TRECUT, SI IN VIITOR NU VOI PRECUPEȚI NICI UN EFORT 
PENTRU A SERVI CAUZA SOCIALISMULUI, A SERVI PARTIDUL SI, MAI PRESUS DE 
TOATE, A SERVI POPORUL, INTERESELE SALE SUPREME DE BUNĂSTARE, DE 
FERICIRE, DE INDEPENDENȚĂ, DE PACE."

NICOLAE CEAUȘESCU

PROFUND 
OMAGIU

n filiația de idei și sentimente pe care

1 sărbătoarea unirii le-a consacrat și le 
consacră in fiecare lună de inceput 
de an, omagiem — cu prilejul zilei 

sale de naștere — pe ctitorul unității și dem
nității noastre contemporane, făuritorul noii 
istorii a României, secretarul general al par
tidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; Omagienr un nume, un om 
și o operă, o biografie eroică, de excepție, 
care l-a așezat și îl așează printre cei mai 
luminați luptători ai neamului, strălucit exem
plu de patriotism și spirit revoluționar înain
tat care s-a identificat în totul cu cele mai 
cutezătoare idealuri ale poporului, cu intere
sele supreme ale patriei. Pentru că, indiscu
tabil, imaginea de azi a României ii datorează 
enorm .ii datorează inclusiv sentimentul isto
ric al prezentului și viitorului, faptul că atunci 
cind vorbim despre independență, libertate și 
cuveranliate simțim pulsul și dimensiunea ime
diată ale realității și ne simțim, evident, acasă, 
ps temelii economice și sociale sigure, în spa
țiu' culturii și artei, al științei și învățămin- 
tului. pe un traiect care unește aproape două 
decenii și ne conferă o vastă perspectivă, o nouă 
calitate asupra muncii și creației in tot ceea ce 
înfăptuim.

Și tot indiscutabil este faptul că, într-un răs- 
fmp care adună aproape două decenii, se pot 
distinge și liniile clare ale unei epoci și ale unei 
doctrine in substanța și demersul căreia â fiin
țat și ființează insuși destinul nostru național. 
O tară întreagă a simțit acea sforțare din adine 
ridicindu-se la cote noi de relief economic și 
social, inaintind sigur spre acele zone de pro
gres si civilizație spre care avea dreptul și 
»pre care gindirea și acțiuhea mereu inspirată 
clarvăzătoare si indrăzneață ale conducătorului 
său ne-au indreptat în perioade în care n-au 
lipsit nici gradul de dificultate și nici efortul, 
nici puterea dinlăuntru, vie, organizată, pentru 
a le depăși. Președintele însuși a spus-o, socia
lismul nu este un marș triumfal. Și am înțeles 
de aici că odată cu investirea sa la cirma su
premă in partid și în stat societatea româ
nească se așează într-un nou spațiu de efort și 
pe noi coordonate de progres. O nouă doctrină, 
doctrina Ceaușescu avea să ne identifice la ni
velul unor reale și pînă atunci nebănuite .posi
bilități. Judecată din oricare unghi de referință, 
cu aplicabilitate la oricare domeniu al gîndirii 
și practicii sociale, această doctrină este o ade
vărată sursă de energie care a înviorat forțele 
unei întregi națiuni, și le călăuzește către în
făptuiri care marchează însăși evoluția noastră 
ca popor și civilizație. Cit impuls, ce criterii și 
norme conține această mișcare și mai ales 
care-i gradul de personalitate pe care îl con
sacră aceasta, cit sau mai ales ce îi datorează 
ea unui anume om ca exponent al epocii sale 
și *1 poporului său, iată, toate acestea consti
tuie; ctedem, și argumentele de fond pe care 
le putem invoca atunci cind vorbim de doc
trina Ceaușescu.

In România de fapt este o formulă pe care 
istoria a \consacrat-o într-unul dintre cele mai 
glorioase capitole ale ei, este vorba de actul: 
unirii de acum 125 de ani : la treburi noi 
oameni noi, așa cum ș-a spus și "a, rămas să se 
spună așa ori de cite ori țara și-a pus cu ho- 
tărîre probleme noi și s-a dedicat unui nou 
destin, ^șa a fost și acum în urmă^u aproape 
două decenii cind la cîrmele supreme ale des-

Luceafărul

Destinai marilor generații

abia configurată, pe la 
1960. prin cîteva pro- 
luctii pe care mai 
inainte le anunțaseră 

Nicolae Labiș (..Primele iu
biri"). Eugen Barbu („Groapa") 
și Marin Preda („Morome- 
ții- I și II) generația pe atunci 
c-a mai tinără nu avea să 
ajungă la deplina expresie 
estetică prin capodopere decit 

1965. Acest extraordinar 
•m* de valori nu putea insă

d n nimic și realitatea lite

raturii demonstrează uimitor că 
faptele nici nu s-au prezentat 
în alt fel. O strinsă înlănțuire a 
destinului istoric face ca ulti
mul secol de literatură româ
nească să prenumere patru ge
nerații aparent distincte însă 
a căror întrepătrundere e orga
nică și tulburătoare. Acei care, 
la 1348, făcuseră revoluția pa
șoptistă nu avuseseră decit zece 
ani spre a înfăptui, la 1859, 
Unirea Principatelor. Nici nu 
trecuseră de atunci douăzeci de 
ani și Ia 1878, în plină epocă

Noi, Poporul
Noi, Poporul întreg și statornic șl bun — 
Ca nectarul cel viu străjuit de petale — 
Arcuind peste ramuri văzduhul străbun 
Ne lăsăm cintăriți după faptele tale.

Și-mpreună cu seva slăvîtului pom, 
După inima ta recunoaștem cum bate 
Ceasul mare și sfint al iubirii de om, 
In făptnra dinții ce se cheamă cetate.

Lecuim adevărul aceleiași piini, 
Dureros de frumos aducindu-ne-aminte 
Că ți-am pus toată soarta luminii in miini — 
Noi, Poporul cel drept și curat și cuminte.

Și urmăm calea ta fără alte dovezi — 
Noi, Poporul cuprins in columna de nume — 
Îndrăznim să gindim că ne simți și ne vezi 
Și ne porți, ca un fiu, sceptrul vieții prin lume.

Recunoaștem pe limba Iubirii de rind 
Că n-ai fost nici sortit, nici adus din afară, < 
Și-ți purtăm zi de zi grija ginduiui blind, 
Noi, Poporul unit, eare-nseamnă și Țară.

De la cine să ai dacă nu de Ia noi 
Dezlegare și har pentru fapta-nțeleaptă, 
După datini fiind către culmile noi (
Călăuza de drum, de la treaptă la treaptă.

Noi, Poporul ți-am zis : „Cel Mai Drept 
Dintre Fii"

Și pe umeri ți-am pus toate grijile noastre 
Socotind că doar tu ai tăria să fii, •
Prin cuvîntul rostit, cheia boltii albastre.

Și-am aflat că o viață nu-i trecere-n van 
Cită vreme trăim ca un roi de albine — 
Noi, Poporu-nfrăfit sub al Țării tavan — 
Și prin tine visăm un prilej de mai bine.

Rind pe rind ai sădit și-ai cules pentru toți 
Dovedind că nimic nu se poate ascunde 
Și că patria ta nu-i o casă pe roti. 
Cită vreme prin noi rădăcina-ti răspunde.

Lucrul tău de acum l-am adus din trecut — 
Noi, Poporul cinstit, iubitorul de pace — 
Și cu dreaptă credință cind este făcut, 
Intru voia și numele nostru se face.

• r 
Tuturor de folos, nimănui de pribeag, 
Te-am știut învăța mai întii omenia 
Și apoi ți-am zidit intre palme un steag, 
Totdeauna să fii unde vrea România.

Tot ce-a stat mai apoi de văzut și-nvățat 
Te-am adus lingă suflet, cu iarba și munții, 
Noi, Poporul din care te-ai fost înălțat 
Să ne poți dărui toate roadele frunții.

Și-am putut recunoaște cum strîngem ca-n vis 
Fermecate grădini și fîntini și castele, 
Cind privim către tine, sub cerul deschis, 
Credincioși prin destin unei singure stele.

Noi, Poporul cel vechi sprijinit pe Carpați, 
Cum pe brațe de om ctitoria cea nouă, 
Te-am numit „Cel Mai Brav Dintre Bravii 

Bărbați" 
Și pe frunte ți-am pus o cunună de rouă.

Să-ți rămină mereu lingă vatra cu dor 
înțelesul deplin al puterii ce-l poartă 
In priveliștea sa un suprem Tricolor, 
Care-nseamnă belșug, nemurire și soartă.

Libertății de mult ne-am supus pătimași, 
Noi, Poporul de unde primești dezlegare 
Să petreci libertate și pace-n urmași 
Prin statornicul vad dintre vremuri fugare.

Și la rindu-ne punem, cu viată cu tot, 
Intre palmele tale întreaga iubire — 
Noi. Poporul de brațe prin care se pot 
Înălța de la gind aripi noi spre-mplinire.

Peste chipul tău blind toată floarea de meri 
Și-o ninsoare de flori să-ți coboare pe timple 
Dinspre rîvna și rostul sunremei poveri.
Pentru tot ce mai vrei minunat să se-ntîmple.

Muncitori și țărani și-ntelepți cărturari 
De cu dorul cunrinși intre brațele zării — 
Noi, Poporul stănin și cu litere mari — 
îți dorim la mulți ani întru binele țării.

George Țărnea

junimistă. România devenea in
dependentă. In treizeci de ani 
două generații, care biologicește 
încă mai conviețuiau, izbutiseră 
să treacă peste o revoluție, o 
unire de provincii și să smulgă 
independenta națională absolu
tă. Ceea ce răminea de făcut se 
va face la 1918, cind unii dintre 
cei care la 1878 erau tineri, 
încă mai trăiau. Abia după 
aceea literatura se putuse ex
prima în absolută libertate es
tetică și dezbrăcată de necesi-

Artur Silvestri
Continuare în pag. a 4-a

Primatul valorii

ne apropiem Întotdeauna de un anume 
fenomen circumscris existenței spiri- 
tual-creatoare dintr-o anumită epocă 
fiind preocupați, inainte de orice, de 

identificarea criteriilor reale, intrinsec propr.i 
fenomenului in cauză, adică izvonie din struc
turile lui uman-existențiale, implicit, estetice, in 
virtutea cărora acesta se eere a fi evaluat. Este 
adevărat că o asemenea procedare revendică 
în chip fățiș efortul menit a conduce la ceea ce 
se numește judecată de situare, caracterul. :ă 
prin istoricismuL ei contextual ; ceea ce. raper- 
tindu-ne la criteriul actualității perp- , Ji, este 
încă departe de a se putea confunda eu in=u« 
criteriul de valoare sieși suficient Întrebarea 
este însă alta : dacă acesta din urmi.
de valoare sieși suficient, poate fi statuat si 
enunțat ca . atare de fiecare dată doar pnn ra
portare la circumstanțele vizind gustu! si men
talitatea estetică a prezentului din twp-.: 
cărora creația spirituală a unei anumite ep 
se confruntă cu infailibilul judecător care eete 
timpul istoric. Or, ni se pare neîndoielnic faptul 
că inainte-amintitul criteriu al valorii per-

Nicoiae Ciobanu
Continuare in pag. a 2-a

Sentimentul 
istoriei

— n instituția in care lucrez, trec zunie 
m prin dreptul unui panou pe care se 
H află chipul frumos al preaedmteim 
" Nicolae Ceaușescu. iar sub el o cuge

tare a acestui mare bărbat, pe care eu am 
auzit-o și-am aplaudat-o cu emoție la 12 iunie 
1966, la intilnirea cu activul de partid din fosta 
regiune Argeș : „Oare cum s-ar simți un pooor 
care nu și-ar cunoaște istoria, nu ar prețui si 
nu ar cinsti această istorie ? Nu ar fi ca un 
copil care nu și-ar cunoaște părinții și se simte 
străin în lume ? Fără nici o îndoială că a sa 
ar fi !“

Da, așa a și fost ! Pină la venirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului nostru, 
istoria care se învăța in școli era trasă pe roa
tă, domnitorii, marile și sfintele figuri ale nea
mului erau prezentați ca niște indivizi cel mai 
adesea limitați, vărsările de singe pentru liber
tate, neatimare și unitate națională — mișcări 
anarhice, dacă nu chiar comploturi puse la cale 
de elemente retrograde, doritoare să-și întindă 
puterea de stăpinire, să acapareze, să subjuge. 
Cit despre origini — ce să mai vorbim ? Ce 
Burebista, ce Decebal, ce Traian ! De parcă 
noi am fi venit de prin alte părți ! De parcă 
ne-ar fi învățat alții să ne vorbim limba și să 
ne purtăm portul, să ne cintăm doina și să ne 
plîngem morții I Și cite, cite altele ! Spun aces
tea, astăzi, in paginile acestei reviste, de ziua 
președintelui țării, pentru că am convingerea că 
spiritul autentic românesc ce animă viața și tru
da ginditorului și revoluționarului neobosit 
Nicolae Ceaușescu este unul dintre marile da
ruri pe care poporul nostru și l-a făcut sie în
suși. Prin el, cu el în fruntea partidului și a 
țării, ne-am reciștigat dreptul la istorie. Drep
tul de a vorbi cu toată gura, cu mindrie, cu 
dragoste, cu recunoștință despre civilizația 
noastră multimilenară, despre cei ce au dat 
identitate acestui popor, despre operele lor spi
rituale și materiale. Pentru că atunci, în iunie 
1966, la Pitești, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Alexandru Brad
Continuare în pag. a 3-a

înaltul patriotism

a avut mulți conducători această țară 
a noastră, dar in istorie n-au rămas 
decit aceia care s-au dovedit a fi mari 
patrioți. Am consultat nu de mult, o 

amplă și rămuroasă frescă a domnitorilor Țării 
Românești și ai Moldovei, a voievozilor, prin
cipilor, guvernatorilor Transilvaniei, care în
cepe de la anul 1247 și se încheie cu Alexandru 
Ioan Cuza, intiiul șef al statului Fomân modern. 
Există aici atîtea zeci și zeci de nume care nu 
ne spun absolut nimic, atitea numeroase domnii 
efemere, spulberate după cîteva luni sau un 
număr redus de ani, atitea pustietăți umane 
incit îți dai seama, o dată mai mult, de deșer
tăciunile vieții și de relativitatea istoriei. Ce 
mai înseamnă astăzi, pentru cititorul modern, 
numele domnitorilor Moise, Mihnea Turcitul, 
Șiefan Surdul, Antonie Vodă din Popești, Ma- 
r.ole Giani Ruset (în Muntenia), loan Joldea, 
Aron Tiranul, Petru Cazacu, Antonie Ruset (in 
Moldova), Legforus, Iula, Ladislau Kan, Emerik 
Bebek I și II (în Transilvania) ? ! Lista este 
mult mai lungă, firește. Unii dintre aceștia 
poate că erau minați de intențiile cele mai 
bune, dar vitregia vremurilor i-a împiedicat să 
le pună in aplicare. Alții erau aventurieri dor
nici de mărire și căpătuială. Toți au venit și au 
trecut, poporul însă a rămas, răbdător și eroic, 
așteptind vremuri mai bune și exponenți ai 
idealurilor cu adevărat românești. Iar aceste 
vremuri au intrat in istorie sub numele de le
gendă ale unor mari iubitori și ctitori de min
drie românească. Nu este deci de mirare că 
epocile in cauză s-au numit, după împrejurări, 
a lui Mircea cel Bătrîn, a lui Iancu de Hune
doara, a lui Mihai Vodă Viteazul... In cazul 
unui popor care îșl judecă vechimea cu mile-

Comeliu Vadim Tudor
* Continuare in pag a 2-a

TELEGRAMĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Social.ste România
MULT STIMATE Șl IUBITE 

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naslere 
și al celor peste cincizeci de ani de activitate 
revoluționară, scriitorii României Socia iste, al 
cărei strălucit ctitor sunteți, vin, alături de în
tregul nostru popor, și vă aduc fierbintele lor 
omagiu și mărturisirea nețărmuritei dragoste 
pe care cu permanență v-o păstrează.

Ne exprimăm și de data aceasta, mult sti
mate tovarășe secretar general, întregul nos
tru atașament și prețuirea sinceră față de po
litica științifică, profund umanistă, pe ale 
cărei generoase principii diriquiți edificarea 
vieții noi in țara noastră. Pentru nemaiintilni- 
tul avint al dezvoltării economiei, pentru conti
nua grijă cu care vegheați la creșterea condi
țiilor de viață a tuturor celor ce muncesc, pen
tru anii de măreție pe care i-ați dat națiunii 
române, ne exprimam aici intreaga gratitudine, 
convingerea că numai avindu-vă pe Dumnea
voastră in fruntea noastră, cirmaci iscusit și 
iubitor de patrie, destinul României de azi se 
împlinește cu strălucire. De asemeni, la aceas
tă zi înaltă și luminoasă, glasul poporului ro
mân se aude, alături de g'asul multor popoa
re, lâudindu-vă faptele de pace, convinși fiind 
că lupta Dumneavoastră pentru salvgardarea 
umanității de la abisalul pericol al războiului 
nuclear, poate și trebuie să izbindească. Ne 
mindrim că vocația pentru coexistență, colabo
rare și prietenie a poporului nostru are in per
soana Dumneavoastră una din figurile cele 
mai proeminente ale istoriei, ne mindrim că 
prin cuvintul plin de grijă față de viitorul lumii 
contemporane, România este mereu mai cu
noscută și mai in demnitate in fața celorlalte 
națiuni.

Mult stimate tovarășe secretar general, la 
această minunată sărbătoare a zilei Dumnea
voastră de naștere, zi scumpă tuturor cetățeni
lor patriei, scriitorimea română vă aduce - in 
semn de aleasă cinstire — toate implinirile din 
creația literară, împliniri in care se reflectă, 
ca într-o oglindă de suflet, marile transformări 
si mutații ae conștiință petrecute in societatea 
nocstră socialistă, ca urmare a permanentei 
deveniri românești. Epoca Ceaușescu este și 
epoca unor mari izbinzi in creația literară, ere- 
arie care a beneficiat și beneficiază din plin 
de generoasa și strălucita Dumneavoastră în
drumare. Pentru toate acestea, scriitorii din pa
tria noastră - români, maghiari, germani, sirbi 
și de alte naționalități — vă mulțumesc din a- 
dincul inimii, asigurindu-vă și pentru viitor de 
intreaga și sincera lor gratitudine. Ne vom 
strădui, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dăm culturii românești și de 
acum înainte, opere trainice, inspirate din lup
ta eroică □ poporului nostru, opere care, re- 
flectind timpul de față, să reziste prin valoa
rea lor timpului care vine. Vom răspunde in 
felul acesta îndemnurilor fierbinți pe care, la 
Consfătuirea de la Mangalia cit și cu alte pri
lejuri, le-ați adresat cu incredere și dragoste 
tuturor creatorilor de valori spirituale.

In acest Ianuarie de luminoasă unire a tutu
ror conștiințelor intr-una singură, aceea a iu
birii de țară, vă rugăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți respectuosul nos
tru omagiu, urarea fierbinte de viață lungă și 
plină de mărețe înfăptuiri, mereu in fruntea 
pariidului și statului nostru, spre fericirea nației 
române.

BIROUL UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA



COLOANELE DE MARMORĂ
A

a apărut de curînd la Editura politică o
vastă culegere tematică din scrierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privi
toare la problemele literaturii și artei 

în cadrul societății noastre socialiste. Biblio
grafia de la sfirșitul volumului indică nu mai 
puțin de 329 de referințe la aceste probleme, 
demonstrînd cu pregnanță preocupările perma
nente ale secretarului general al partidului nos
tru pentru continua înflorire a literaturii și ar
tei românești contemporane, grija sa deosebită 
pentru ca acest domeniu să-și găsească un loc 
cit mai înalt în edificarea socialistă a patriei. 
Se poate spune pe drept cuvint că nu există 
problemă majoră ce a frămîntat literatura și ațta 
românească în cei aproape 20 de ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al partidului, care să 
nu-și găsească un răspuns adecvat, pătrunzător 
și precis in rapoartele, expunerile și cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la congresele și 
conferințele naționale ale partidului, la nume
roase plenare ale Comitetului Central, la con
gresele educației politice și culturii socialiste, la 
consfătuirile cu activul de partid din domeniul 
ideologiei, la conferințele uniunilor de creație, 
la multele intîlniri și discuții pe care secreta
rul general al partidului le-a avut cu reprezen
tanți din domeniul artei și literaturii. O activita
te uriașă, neprecupețită, pătrunsă de fiorul e- 
xemplar al dăruirii umane pentru ca literatura 
și arta noastră să-și poată găsi drumul cel mai 
larg, mai potrivit înaltelor misiuni ce li se a- 
cordă în cadrul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Dacă astăzi putem vorbi 
cu mîndrie despre o înflorire plenară a litera
turii și artei românești în contextul mondial al 
valorilor contemporane, apoi aceasta se datorea
ză conjuncției fericite a pleiadei de scrisori și 
artiști care reprezintă această înflorire cu un 
climat ideologic-spiritual propice afirmării lor 
cit mai puternice, mai viguroase și multilatera
le. Despre importanța excepțională a acestui 
din urmă factor nu credem că e cazul să stă
ruim prea mult, cunoscîndu-se îndeajuns faptul 
că au existat generații care nu și-au putut ve
dea realizate idealurile lor artistice și literare 
tocmai datorită absenței climatului spiritual 
propice afirmării lor. Or. trebuie s-o spunem, 
sore bucuria și mindria epocii noastre, că apă
rătorul cel mai ferm și mai hotărit al unui ast
fel de climat spiritual propice afirmării valori
lor artei și literaturii noastre este însuși secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ciți nu ne amintim cu emoție de in- 
tilnirile sale cu scriitorii și artiștii țării, de răb
darea cu care le ascultă opiniile, de sfătuirile 
îndelungi pentru a găsi cele mai potrivite în
drumări și concluzii. Dintr-o asemenea înțele
gere a specificului domeniului literaturii și ar
tei era firesc să 6e înalțe ca niște coloane de 
marmoră, ideile generoase, cuprinzătoare care 
6usțin — în documentele programatice ale par
tidului — vastul edificiu ideologic al literaturii 
și artei noastre contemporane.

Să ne fie permis 6ă evocăm aici. în puține 
cuvinte, cîteva dintre aceste generoase idei. Ast
fel, in perspectiva timpului care trece, ne apa
re din ce în. ce mai. netă, mai botărită, desprin
derea imensă, cotitura categorică pe care a 
cut-o literatura și' arta noastră contemporană 
față de epoca dogmatică anterioară, care a mar
cat cu o seamă de îngustimi și pete negre în
ceputurile revoluției noastre socialiste in acest 
domeniu. Scriitorii și artiștii resimțeau încă 
de mult timp nevoia unui alt climat spiritual 
pentru afirmarea valorilor. Semnele unei înno
iri se vădeau ici-colo în perioada anilor '60, dar 
abia la Congresul al IX-lea al partidului, aceste 
semne au căpătat îndrumarea de principiu atît 
de necesară prin cuvîntul viguros al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proaspătul secretar general al 
partidului care afirma intr-un mod categoric că 
„trebuie înlăturată orice tendință de exclusivism 
și rigiditate manifestate în acest domeniu. Esen
țial este ca fiecare artist, în stitul său propriu, 
păstrîndu-și individualitatea artistică, să mani
feste o înaltă responsabilitate pentru conținutul 
operei sale, să urmărească ca ea să-și găsească 
drum larg spre mintea și inima pooorului". 
Această chemare plină de curaj la afirmarea 
deplină a libertății de creație, în climatul încă 
destul de rigid al epocii, echivalează cu o ade
vărată împrimăvărare a spiritului creator. 
Ghețurile trosneau adine — și ecoul lor se aude 
tot mai departe în timp — sub razele unui spi
rit pătrunzător, chezaș al marii epoci de înflo
rire artistică șl literară ce a urmat.

Că principiul diversității de stiluri rămîne u- 
nul dintre cele mai importante ale noii ctitorii 
a culturii noastre socialiste o dovedește, printre 
altele, și consecvența cu care secretarul general 
al partidului a apărat acest principiu, l-a dez
voltat continuu de-a lungul anilor, atît în latura 
practică, a politicii de cultură, cit și în cea teo
retică, deschizătoare de vaste orizonturi în pla
nul gindirii. Să cităm, în acest ultim sens, un
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Numeroaselor gin- 
duri de stimă și pre
țuire internațională pe 
care oameni politici, 
scriitori, intelectuali și 
savanți de pe toate 
meridianele globului 
le-au exprimat și le 
exprimă la adresa 
personalității și ope
rei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, le adău
găm acum incă unul, 
elocvent in cel mai 
înalt grad. Este vorba 
de antologia ..Gind de 
mulțumire" (ed. Emi- 
nescu, 1983). dedicată 
României socialiste și 
ilustrului ei conducător, de către ,.studenții de 
peste hotare cade se află la studii in R.S. Româ
nia". îngrijitorul acestei antologii este poetul 
libanez Rached Elias Daoud, cunoscut traducă
tor de poezie românească și autor de lirică po
litică și conceptuală : un foarte bun ambasador, 
intr-un cuvint, al ideii de colaborare și de cu
noaștere între culturi. Alături de el alți două
zeci de studenți arabi, din Irak, Iordania, Su
dan, Maroc, Liban, Siria și Kuweit și-au unit 
glasurile in a cinsti România, țara unde studia
ză, și pe ilustru] ei conducător, președintele 
Republicii, Nicolae Ceaușescu. Semnificația 
morală a acestui gest este dintre cele mai fru
moase care se pot concepe ; intr-adevăr, a elo
gia personalitatea președintelui român însem
nează a fi pătruns de însemnătatea istorică a 
unicei sale personalități. decisivă nu numai 
pentru destinele poporului român ci și pentru 
acelea ale planetei și ale umanității în general.

Despre rolul pe care președintele român îl 
are în lumea de azi se exprimă foarte emoțio
nat și în cuvinte admirabile prefațatorul Rached 
Elias Daoud : „Cînd m-am gîndit — spune el 
— să vorbesc oamenilor din tara mea si de pre
tutindeni despre pace, despre frăție, despre ega
litate și colaborare știam că trebuie să vorbe tc 
mai ales despre ceea ce învățasem de la români. 
Marele «om de omenie», președintele Ceaușescu, 
imi dăduse temei pentru gindurile mari pe ca-e 
ca intelectual, ca medic și ca poet mă pregă
team să le adresez tuturor. 

text revelator, care ne arată că diversitatea de 
stiluri nu este o chestiune formală, a suprafețe
lor artistice și literare, ci a adincimilor creatoa
re, legată direct de conștiința libertății și dem
nității popoarelor, a omului in general : „Sintem 
pentru o largă libertate de creație, dorim să a- 
vem o literatură și o artă diversificate din punct 
de vedere al stilului, ne pronunțăm hotărit îm
potriva uniformizării și șablonismului, a rigidi
tății și dogmatismului. Considerăm că a accepta 
șablonismul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă 
a sărăci viața spirituală și culturală a poporului 
nostru. Este de înțeles că activitatea creatoare 
a unui popor, in toate domeniile se poate des
fășura cu succes numai in condițiile cînd omul 
se simte liber și stăpin pe destinele sale".

Se știe ce rol imens are critica literară în 
realizarea climatului de cultură favorabil sau ne
favorabil promovării valorilor. In perioada dog
matismului critica a jucat un rol nefast pe a- 
ceastă linie, căutînd să dea rețete de creație, 
manifestîndu-se rigid în aprecierea fenomenu
lui literar-artistic, condamnînd o seamă de mari 
valori ale trecutului nostru de cultură. încă de 
la Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a -atras atenția asupra faptu
lui că, in ansamblul ei, „critica literară trebuie 
să analizeze principial activitatea de creație, fără 
pretenția de a da soluții obligatorii cu privire la 
forma și stilul Lucrărilor artistice.

în numeroase alte expuneri și cuvîntări cu 
privire la literatură și artă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revenit în pasaje speciale asupra 
problemelor criticii literare, subliniind necesi
tatea adecvării continue a acestui domeniu la 
sarcinile de actualitate și de perspectivă ale 
creației noastre literar-artistice. Diversificin- 
du-și ea însăși formele și modalitățile de abor
dare a fenomenului literar și artistic, critica 
este chemată 6ă se preocupe tot mai interns de 
ceea ce putem numi convergența planurilor 
multiple ale creației cu noua concepție despre 
lume și viață — filosofia materialismului dia
lectic și istoric — care stă la temelia activității 
politice, sociale și ideologice a partidului. Por
nind de la astfel de premise, critica literară și 
de artă poate să găsească răspunsuri clare la 
marile probleme sociale și morale care frămintă 
creația literar-artistică și, deopotrivă, umanita
tea contemporană.

De o importanță covîrșitoare este, pe această 
linie, chemarea permanentă lansată de tovarășul • 
Nicolae Ceaușescu scriitorilor și artiștilor, și 
deopotrivă interpreților critici, de a-și dezvolta 
continuu legăturile cu viața poporului pentru a 
găsi în felul acesta căile cele mai profunde In 
vederea realizării operelor de valoare și a le a- 
sigura un loc cit mai înalt in conștiința maselor. 
Răsună într-o deplină actualitate chemările 
lansate la Congresul al XII-lea al partidului : 
„De la tribuna Congresului adresez oamenilor 
de litere, compozitorilor și plasticienilor. crea
torilor de teatru și cinematografie, tuturor oa
menilor de artă, chemarea de a da țării tot mai 
multe lucrări pătrunse de umanismul revoluțio
nar al aocietău. noastre, care prin meszj>j> șl 
valoarea ior artistici să ccntrtb->e la innnbtl»- 
rea ființei umarre. «£ etslSree .--«ritv’ 
d< ■ .rtrimccitu! Iapă de de csiaci
mului. a ferfctrri intrefsikh p-:-oort“.

In fond, probi-—care ae RjbUasază 
mai sus și care revine aneeea in cuvintările 
secretarului general al partid dui cu pnvire îs 
literatură și art*, este s-reea de a-ți acorda vi
brațiile operei cu acelea ale marii inimi a po
porului, de a trăi artistic 5a unison cu efortul 
constructiv al țării, de a face ca opera să se 
pătrundă de rezonantele acestui efort și să-i a- 
teste valorile afective, morale, intelectuale. Din 
această situare a unei relații cit mai directe ș 
multilaterale a creatorului de valori literar-ar
tistice cu viața poporului rezultă o seamă deo- 
rientări de principiu la a căror elucidare to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție 
esențială. Unul dintre acestea privește înțele
gerea nouă a noțiunii de realism și artă rea
listă. în condițiile specifice de azi, ale Româ
niei : „Cînd vorbim de artă realistă — precizea
ză în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ne gindim la o artă care să redea realitâuie d»n 
țara noastră, din epoca in care trăim, epoca ma
rilor progrese revoluționare, socialiste-. Noțiu
nea de realism in literatura și arta româneas
că de azi presupune recunoașterea și înțele
gerea de către artist a problemelor viețu in di
namica lor revoluționară. In cadrul proceselor 
complexe care au loc in societatea noastră con
temporană, inclusiv cele negative. „Sin’.em re
voluționari și nu dorim opere care să ir.’rum-j- 
sețeze realitatea, să prezinte viața in culori 
trandafirii, nu avem nevoie de dulcegării artis
tice. Dimpotrivă, considerăm că o astfel de pre
zentare idilică a vieții este dăunătoare pentru 
dezvoltarea spiritului și a combativității revo
luționare a omului socialist. Dar nu ne trebuie 
nici o artă care 6ă nege realitățile, să le defor

Și totuși, chipul din inima mea am văzut că 
nu era doar chipul din inima mea ; era chipul 
din inima noastră, a mulțimii de studenti de 
peste hotare care învață in România, a celor 
mai diverse categorii sociale din țările noastre 
pentru care CEAUȘESCU este -omul păcii», 
«omul drepturilor și egalita'ii». -omul aces'or 
vremuri». Cînd am văzut că mulți, multi alții 
gindesc ca mine, scriu ca mine si se alătură 
împreună cu sute și sute de milioane de oa
meni de pe pămint, ideilor înălțătoare ale pre
ședintelui României mi-am zis că este bine ca 
aceste gînduri emoționante, ca un bujor româ
nesc, ca un buchet de flori multicolore și 
proaspete, să nu se piardă. Să le string ca un 
omagiu pentru acest mare bărbat, viteaz și clar
văzător, președintele NICOLAE CEAUȘESCU". 
Intr-adevăr, adîncimea sentimentului de prețui
re și de respect este în aceste poezii foarte 
mare. Iată, de exemplu, un fragment dintr-o 
creație lirică a lui Sabah Baghdadi, din Irak : 
„Numele Său / este perfect traductibil / în 
toate graiurile pămintului / și adevărații oa
meni îl rostesc cu entuziasm / El înseamnă, mai 
presus de toate / ieșirea din ignorantă / instau
rarea unei noi ordini / încetarea conflictelor ar
mate / dezarmare și pace mondială / Și mai în
seamnă că daoă toate acestea într-o bună zi / 
vor deveni aievea ieșind din starea de vis / 
umanitatea se va întoarce in Eden / iar Epoca 
Ceaușescu / nu va cunoaște sfîrșitul / Să-i ur
măm drumul / deplin încrezători / în zodia cea 
bună a planetei."

Epoca Ceaușescu, despre care irakianul Sabah 
Baghdadi exprima atît de înflăcărate versuri, 
este epoca păcii, a unei umanități calme, fra
terne, egalitare. Pe această temă libanezul Mar- 
wan Abou Merhi a scris lucruri admirabile și 
convingătoare, pe care le gindesc, în adevăr, 
mulți dintre oamenii planetei : „încolonat în 
marea de oameni / ce-și leagănă talazurile / sub 
cerul curat al patriei / purtînd în inimă chipul 
blind / al celui mai treaz artizan al păcii / scut 
de bronz / al libertății fiilor acestui popor / 
c’re-mi apără și mie / străinul venit ’a învă
țătură, / viața, rostesc cu patos numele celui 
ce-și ține steagul și credința / deasupra tut •- 
ror : „Ceaușescu — Pace !“ / și în gînd mă 
arde / un nemuritor omagiu".

Pentru sirianul Mohamed Kutneh. președin
tele Ceaușescu este emblema cea mai cuprinză

meze, prezentîndu-le in negru, înfățișind in cu
lori cenușii viața și munca eroică a poporului 
nostru".

In acest ultim sens, se cuvin a fi subliniate 
în mod deosebit caldele și repetatele îndemnuri 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu scrii
torilor și artiștilor de a degaja cu precădere din 
tiparele realităților noastre socialiste, eroii po
zitivi, care să contribuie la conturarea unor 
personaje artistice model, demne de dat exemplu 
și de urmat de către tineretul care se formea
ză acum și care resimte din plin necesitatea u- 
nor asemenea modele : „Avem nevoie de o artă, 
de o cinematografie, de un teatru care să pre
zinte esența, modelul omului pe care- trebuie 
6ă-l făurim".

Realizarea cu precădere a unor personaje po
zitive, ideale, cu inaltă valoare formativ-educa- 
tivă, se află în cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-o strinsă legătură cu un concept 
mai cuprinzător, și anume acela de specific na
țional. Aceasta presupune din partea creatorului 
o viziune cuprinzătoare asupra realităților so
ciale ale țării, privite în trecutul, prezentul și 
viitorul lor. „Arta și literatura contemporană — 
precizează în acest sens secretarul general al 
partidului — trebuie să păstreze și să dezvolte 
specificul național al culturii noastre, realizat 
de-a lungul anilor prin înțelepciunea și talen
tul creator al ponorului, să fie — cum snunea 
poetul — suflet din sufletul neamului". Numai 
o literatură care iși trage seva din izvoarele de 
viață ale poporului, ii întruchipează sufletul și 
aspirațiile, devine o literatură viabilă, repre
zentativă, poate aspira către o recunoaștere o- 
riginală intre literaturile lumii.

Deosebit de puternic s-a manifestat de-a lun
gul anilor grija tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca literatura să se dezvolte pe linia unui profund 
umanism, să promoveze cu ardoare și perseve
rență ceea ce este bun, frumos, minunat in spi
ritul omenesc, bucuria, increderea, speranța, 
întrajutorarea și frăția intre oameni și popoare. 
Dintre miile și miile de reprezentări care i se 
pot da omului prin intermediul operei de artă, 
prioritară rămîne aceea in care el apare ca fiin
ță socială, a cărei putere, inteligență, bunătate 
se revarsă in albia colectivității din care face 
parte. Umanismul socialist. revoluționar către 
care năzuim ..pnasu-. jne — așa cum subliniază 
secretarul general al part/fuiji — o Înțelegere 
mai complexă a omului in societate, luat nu ca 
individ izolat «i exigerind trăsăturile 6ale indi
viduale. ci ca om social, eflat in strinsă legătu
ră și interdependent’ cu semenii săi. cu intere
sele maselor țara -populare. Umanismul socia
list pre6uz«jr< a red- fericirea personală in con
textul afirmări perș-xti/titii întregului popor. 
Pornind de arta pătrunsă de umanismul
eori-list tr.Jxi-e zi f e ineb-nată maselor i.-y 
pooulare. in rir-dui ciic-ra pereonaLtat-ea nu s: 
pierde. c: toi —pul. -—.. '.

Prin. la.-r.ș &a - --e -s—-r.is-n. care-i
stă ia tnifrwh?. UMra’.ura și rta nor^tru con- 

— din r n ? rez .- 
zsrea unu. c zoț '. iu ai «- ior um - -â:
S-- a.' —S I mu--. pzlrt.âi/v-^ _ I-
l - ---- -i oc-p-iv-j:s; r- »«ru c-? -eor--

• a urt.fc c .t ■ i : <-
care ce t—aăt: aw. in lure, Cu

-sa vigc-ire. cu dirv_—. j—u; carrcterl; ic 
p^asorialităti sale revede IK-oane.
Nicolae CemiaBsru ,ș !mprimat și pe zceastă li
nie literatsrii și arte-, n.rertre un spirit miJW.-.:. 
activ. Irarârcat de /ficațUle epocii in care 
trăim. adversarii neimpăcați ai con-
ceotidor reaciicnare. retrograde in orice d- me- 
ni-j i* activilate s-ar manifesta, deci ji Ir. lite
raturii ș artă.. Noi cerem creatorilor ca fiecare, 
prin mrj’ioacele sale specifice, să militeae a- v 
impoti-.rs teoriilor și ideilor retrograde, rr.isrice. 
a oneiroc încercări de a promova, sub diferite 
forme. . exepțu penmate, reacționare".

Prin ooerele cele mai valoroase, literatura P 
am-a romănepsci de azi. alături de celelalte for
me alî conștiinței noastre sociale, partlc.ră 
din pftn ța confruntarea de idei care exisiă -ț- 
•Am n rjrne. As: cum subliniază secretarul ge- 
waa' a’ partidului nostru, bătălia se dă pe a- 
ceet târim intre tendințele umaniste și cele anti- 
u.-r.3MK£ in domeniul ideologiei și culturii, in
tre pcugrjș social și stagnare, in ultimă instan
ts. intre forțele progresiste și cele reacționare 
ale contemporaneității.,, •

Prin caracterul lor larg, cuprinzător, prin 
c->-triiyj;;a lor remarcabilă la dezvoltarea unui 

-nat de cultură generos, propice afirmării va
lorilor literaturii și artei noastre. Ideile de mai 

n-lături de multe altele specifice gindirii re
voluționare ■ tovarășului Nicolae Ceaușescu for
mează ceea ce putem numi pe drept cuvint co
loanele de marmoră pe care se susține înaltul 
edificiu al ideologiei literar-artistice românești 
contemporane. • '

Dumitru Bălăeț

toare, simbolul României socialiste, arhitectul 
ei genial : „Poemul cel mai luminos / nu-Ti 
poate cinta lucrarea, / Ceaușescu ' Cuvintele 
cele mai meșteșugite / nu ar izbuti să-Ți Îm
brace / gindurile alese, Ceaușescu ! / Tu nu in- 
capi in poeme și cuvinte / Cel mai iubit fiu al 
poporului român / nu este poem / nu este cu
vint. / Este FAPTA bine făcută dăinuind peste 
veacuri / asemeni Ceahlăului cu care e îngea- 
mănă. / Este inima acestui neam, / bătînd vigu
ros / in tot ce mișcă pe acest oămînt de vis / 
hotărindu-i destinul cel mai ales. / Eu, străinul 
11 cunosc bine, și chipul Lui se află in inima 
mea.*

Amintindu-și de Sudanul natal, de tara lui 
îndepărtată pe care o iubește, Imad El Mula 
omagiază și pe marele prieten al tuturor țări
lor in curs de dezvoltare, pe omul ideii de 
„nouă ordine internațională" : „Mi-am ridicat / 
mi-am cules caietele / si părăsind sala / am 
mai privit o dată chipul Lui / al Omului care 
mi-a deschis porțile luminii / urîndu-I fierbinte 
-La mulți ani»." '

La Rached Elias Daoud, remarcabil cunoscă
tor al poeziei românești, emoția ne care o re
simte in fața personalității președintelui român 
capătă o înfățișare profund românească, ca în
tr-o poezie din folclorul nostru : „Se-ngeamănă 
cu țara timpla Ta / cu cerul ei șl-ntregul șes / 
cu-nalte holde, unduindu-și spicul / Lumină, 
Nicolae Ceaușescu / Se-ngeamănă cu pacea gîn- 
dul Tău / cu năzuințe ce măreț se țes / cu fire 
de beteală așternute / în calea-ți, Nicolae 
Ceaușescu / Se-ngeamănă cu omenia fapta Ta / 
din temelia unui- ideal ales / cu bună rînduire 
în destinul lumii / ce-1 vezi cu claritate, 
Ceaușescu."

încununarea acestui omagiu colectiv, plin de 
semnificații pentru locul președintelui României 
în lumea de azi, poate fi considerată o frumoa
să poezie a lui Rached Elias Daoud, încheiată 
cu o avintată urare de sănătate și fericire, de 
ziua președintelui român: „Menită vorba-d Le- 
anume / gîlceava dintre inși s-o-mpace / me
reu să răspîndești în lume / alesele-ți solii de 
pace / De Ziua Ta falnic ridic / paharul cu-au- 
riu nectar din via / acestui unic neam și-i zic : 
/ «Trăiască Ceaușescu — România»". Grăitoare 
mărturie de suflet, ..Gînd de ■
logia studenților străini aflați la studii în Româ
nia, ilustrează cu putere încă o dată ecoul 
mondial al unui destin politic excepțional, ace
la al președintelui Nicolae Ceaușescu.

Mihaj Brumă

Omagiu - Compoziție de Eftimie Modîlcă-
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petui rezultă tocmai din revelatorul impact 
dintre criteriile de valoare originare, cu alte cu- 

criteriile in temeiul cărora se produce 
însuși actul de creație intr-o epocă istorică 
ni: si’--, ți criteriile ce definesc actul de per- 
i'-r-ir-: și r»--n:are — faimosul orizont de ..ș-

•. a'jrilor pla’-r.'-iite intr-o ar.tr-rio- 
nuii -rar:- -. \ «=u măi pațin inc-păr-
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rdLevl.me « /ri'j’r-’î.tv a iran miraî w

—.r_ -■ -r. l.c ; .,/ .<' ț«.r. «
cu a r.-l; enter._l ■ ilor.c c- ■ -m; " _ _l r-'-al 
in ureuM exMVnțtaK. Implicit, arvagto ««âuv*- 
j /.Jit ,'n arz rar și :n pr-.r.m-
'rt. sursă fatali a s:~.-/:i:„ni chiar a f l«:-’ 
Lc»ri: criteriului valoric.

Ideea e aceea a situării judecății dt vatoere in 
adevăratul îi sistem de valuri. nra.~;iut p- de
terminările lui axioir-șire sub raport :su«-.ro- 
uman. „Jocul" atît d< prof .md ș« Se r-ucip^x 
dintre autonomia estetică ș; hrt'r-rr-c.--~.tș cx.ș- 
tențială a a-ttvîe! de u--Luntrite deSK-

înaltul patriotism
Urwtre <î--. ;

niiîe, care vme așadar cm
și se îndreaptă sțavv im vuux et^ac înrcwologia 
politică a un»- am de domnie devuse t.-.uulâ. 
Astfel, o ep-ocă poate lua ocuzaele uum cm. care 
ci msusi dc-.rir.e măsură s durată a pen
tru care a trăit. » lucrat sszu-.t. lin adevăr 
ciemeciar se despruzde din toate puds-c uto- 
riei nc-asțre strâvecti ji este buse să-I aminrtm 
n.ereu și mereu : tou —iam bărcați ai neamu
lui au fc-rt mart și au in le-
Upi~ie in primai rîod patriotismului
rare i-a anima'. L* francezi, de pună, Napo- 
Iscn poate eimboîira orice i glcrie, fast, simță- 
niintuj put-erti nx-crirgirnie. mima: patriotism 
r.u. intruiit pstriuttnnul autenric te Învață să 
rămu i-tre eramțelce etnice și lingvis
tice, nu se iit ti.vzri ara la canonade devasta
toare. Dv,.-.!:: l r-r ^rr-o creaf-â pedeapsă com- 
pen-oiiTir-. ."v-st.-.vî ăzbtmat pe genialul
corsican p ---'-: țuc. pe care acesta i-a 
âmvls-o cu fjiv* ii-, a murit departe de
țară, ti șa cum s-a v Desigur, specula
țiile p. a-: i i — . -■ finite și ele nu fac
obiectul de~ri-ruiL. n «Lr-:- ee astăzi. Important 
/ste, p-entru noi, -i-r,, . că am fundamentat
Iii isturiâ u~ w.iaii n Sp ce patriotism 'spe
cific i l irilt âa p r .J- ~ âruor trufașe și
zgomot*---- «‘brti «i i ponderat in timp de
pv-ce dar inflăctra-i -l . t’-n.-r.: ir. momentele vi
tale. Acest .-.m-.- — rd «j<- u mare noblețe i-a 
călăuzit pe toți fă :r.->rii is-, r ei noastre, glo
rioși sau fără n„m. i-’-aț.: in marmora statui
lor sau in gropnitele sărace ale redutelor de 
luptă. In compoziția a--estui inconfundabil tip 
de patriotism intră cite ceva din entitățile 
noastre esențiale : pâmintul de fiori al patriei, 
virtuțile daco-romane, dreapta credință in da
tinile vechi românești, limba națională, atit de 
frumoasă și unitară pe toată întinderea ținutu
rilor locuite de români, totul topindu-se la tem
peratura inaltă a inimilor cotropite de o dra
goste fără margini. Indiferent cum s-a numit 
prin vreme această trăire, că s-a numit „pohta" 
lui Mihai, sau „legea sfintă- a lui Brincoveanu, 
sau „cămașa morții" a lui Tudor, a fost vorba 
tot despre patriotism, plătit in fața judecății 
supreme a veacurilor cu insăși viața protago
niștilor. Iar pină la moartea acestora, gindiți-vă 
cite alte morți și învieri au trăit eroii in zale 
ai neamului ; zile și nopți de veghe, spaime 
pentru cei dragi și pentru țară, speranțe smulse 
clin rădăcini și renăscute, căutări febrile de 
alianțe și fonduri, săptămini in bivuacuri de 
luptă, coșmar după coșmar, o viață intreagă de 
o încordare pe care biata ființă omenească cu 
greu o suportă. „Nu trebuie să doarmă toată 
noaptea conducătorul căruia i s-a încredințat 
soarta poporului și care are atitea griji", scria 
Homer in „Iliada". Și dacă asta era valabil 
pentru aheii și troienii săi, cum oare să nu fie 
de. o mie de ori mai justificat la proporțiile 
istoriei medievale și moderne a unei țări aflate 
la răspintia a trei lacome imperii, în condiții 
politice, diplomatice și militare infinit mai 
grave și complicate decit în urmă cu mai bine 
de 25 de veacuri ? Vorbim astăzi despre patrio
tism și patrie, despre conducător și popor iar 
vorbele nu pot, nu au puterea lăuntrică și aco
perirea in singe pentru a glorifica pe măsură 
patimile uriașe ale unui neam care n-a vrut 
să piară și pace, care a luptat și sperat. Ne-ar 
trebui elocvența zăpezii și forța purificatoare a 
fulgerelor pentru a surprinde pe hirtie măcar 
un crimpei din viața adevărată, de zi cu zi, de 
noapte cu noapte, a martirilor neamului româ
nesc. Martiri care își întemeiază mausoleul pe 

minat, iată, pe scurt, punctul geometric pe care 
se sprijină, în perspectivă diacronic-sincronică, 
autentica judecată de valoare sieși suficientă.

Date fiind problemele pe care le-a pus 
o perioadă revolută vieții artistice românești 
in deceniul al șaselea, în ultimele două decenii 
s-a desfășurat și se desfășoară incă, sub ochii 
noștri, impresionantul efort de repunere în 
di' piurile sale a criteriului valoric. înțeles și 
apll-rtt in întreaga gamă a statutului său axio- 
1 _ . -r- iși a-umă în egală măsură atît in- 
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lor estetii. L tv-irivalul creator românesc. La fel 
de bine ci o asemenea tulburătoare renaș
tere iși are obirsa in inconfundabilul sistem de 

■ « xri î-x ir^-p-vl: si moral-istorice edificat
n Liinxvc iwcâ de istorie a patriei și

: oMlr . L*ve sistemul de valori al
ii.-., i.-.tevep'. ir-piraioc n fost și este Pre- 
s-.'d.n' ..‘r riomăniei seniemporane.

cisemlrzale in veci preacurate ale Eroului Ne- 

întreagă această epopee este încununată as- 
-in. in vremuri de pace, de către un bărbat 
„rtz: Ia înălțimea tuturor vitejiilor străbune. 
E-te tribunul Nicolae Ceaușescu, pe care isto
ria. nu intimplător, l-a investit cu titlul de 
Lr.iriul Președinte ♦ al României. Aceasta în- 
t „rimă că o nouă virstă a patriei începe de 
la el. așa cum de la Mihai începe epopeea uni
rii, iar de Ia Tudor marșul României moderne. 
Ir. sceptrul fără de moarte al patriotismului ro
mânesc, predat din tată in fiu, din generație in 
generație, președintele Ceaușescu a încrustat 
piatra prețioasă a personalității și eroismului 
său. Este limpede că a conduce o ța
ră, in siguranță și pace, timp de 19 ani, 
tocmai intr-o asemenea epocă zbuciumată, 
înseamnă un triumf atît pentru Conducă
tor, cit și pentru Poporul său. Fiindcă 19 ani 
in aceste vremuri extraordinar de dificile re
prezintă echivalentul citorva secole anterioare 
de furtuni pe mările lumii. Știm cu toții că 
este greu, trăim intr-un climat de austeritate 
impus atit de moștenirea aspră a trecutului cit 
și de cicloanele recesiunii’mondiale. In ceea ce 
ne privește, noi ne facem datoria, in imensa 
noastră majoritate, deși este loc și de mai bine, 
dar pe ansamblu n-avem ce să ne reproșăm, 
intrucit iată, nu cedăm nimic din cuceririle is
toriei i independența, integritatea granițelor, 
suveranitatea națională. în raport cu imensi
tatea timpului, aceasta înseamnă foarte mult, 
inseamnă de fapt totul. Iată de ce îl iubim noi 
pe acest om : pentru că ține cu țara lui, pentru 
că mai putem vorbi românește, pentru că in 
casa sufletelor noastre sintem stăpini numai 
noi și nu dăm socoteală la nimeni.

Am avut privilegiul, iubiți cititori, să particip 
în calitate de reporter „Agerpres" la cîteva din
tre vizitele de lucru ale secretarului general al 
partidului nostru. La Adamclisi l-am văzut inau- 
gurind noul chip al Trofeului lui Traian, la 
Suceava l-am simțit tulburat de monumentul 
ecvestru al lui Ștefan cel Mare, pe care tocmai 
il inaugurase, la Scornicești l-am privit cu du
ioșie cum bea apă proaspătă, sub vipia verii, 
din fintin^r părintească, în alte localități l-am 
admirat dînd punea temelia unei mari plat
forme industriale sau cînd aprecia din ochi în
cărcătura de aur a boabelor de porumb. Pre
tutindeni, acest om este egal cu sine însuși. 
Este același și în noroaiele cîmpurilor de pri
măvară, la insămînțări, și la tribuna solemnă 
a Adunării Generale O.N.U., și atunci cînd sare 
in ajutorul nevoiașilor și răniților, cum a fost 
la cutremur și inundații, dar și cînd fundamen
tează și aplică doctrina militară a României so
cialiste, conform căreia apărarea patriei este 
cauză și operă vitală a întregului popor, este la 
tel și cînd primește vreun mare ordin al luptei 
pentru pace, dar și cînd sărută obrazul unui 
copil, și cind se emoționează în fața civilizației 
spirituale a patriei, pe care o repus-o in drep
turi, dar și cînd proclamă, din balconul de vară 
al lunii August, independența noastră eternă. 
Acesta cred eu că este înaltul patriotism care 
însumează tot ce s-a făcut mai valoros înainte 
și ia înălțime spre zone noi, ale perenității 
idealurilor și prestigiului nostru in lume. Iată 
de ce consider că ziua de naștere a unui ase
menea om este o zi providențială și merită cu 
prisosință a fi sărbătorită ca o adevărată zi na
țională. Pentru că, celebrind un om, celebrăm 
de fapt istoria neamului care l-a împuternicit 
să ne redea și să ne apere demnitatea numelui 
de Români !



EPOCA NICOLAE CEAUSESCU
Apărător al istoriei, 

ctitor de istorie
activitatea teoretică și practică pe care 

o desiașaara președ.ntele țării naas.re, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vastul 
program al prezentului și viitorului 

patriei noastre, incorporează in mod organic și 
magistrala contribuție adusă la dezvoltarea ști
inței istorice românești. Ctitor de istorie națio
nală, președintele țării noastre s-a impus și se 
impune și ca interpret magistral al valorilor ei 
tundamentale. Nu există moment definitoriu îl 
istoriei noastre naționale asupra căruia secreta
rul general al partidului să nu-și fi spus cu- 
vintul, realist și autorizat. Cu cutezanța gin- 
dirii sale științifice, profund revoluționare, asu
pra evoluției societății omenești, cu spiritul său 
novator și creator în pătrunderea celor mai 
complexe probleme ale evoluției noastre isto
rice, cu viziunea sa asupra cursului legităților 
istorice fundamentale pe cunoașterea materia
lismului dialectic și istoric, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aplecat asupra filelor istoriei 
noastre naționale, i-a deslușit permanențele, 
i-a studiat drepturile, i-a detașat și i-a valori
ficat marile valori, atribuind noi dimensiuni re
lației dialectice de nedespărțit : trecut-prezent- 
viitor. „Cunoscind istoria glorioasă a poporului 
nostru și sacrificiile înaintașilor noștri, străda
niile lor in perfecționarea creației materiale și 
spirituale — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — învățăm să prețuim și să iubim 
mai mult, mai profund cuceririle prezentului, 
să facem totul pentru a le dezvolta, pentru a 
făuri istoria nouă a patriei noastre, istoria so
cialismului".

întreaga operă teoretică și practică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu dă expresie imperativului 
de a situa cercetarea și promovarea istoriei la 
nivelul măreției faptelor și adevărurilor trecu
tului nostru de glorie, și totodată al prezentului 
edificării celei mai drepte și umane societăți 
pe meleagurile străbune, de a milita cu toată 
energia împotriva curentelor reacționare, a ten
dințelor de falsificare și denaturare a adevă
rului obiectiv, de a nu tolera stagnarea, ruti
na, dogmatismul, de a renunța la ceea ce se 
dovedește perimat, pentru a face Ioc noului 
autentic, izvorît din cercetări aprofundate și 
din interpretări întemeiate științific. Spiritul 
creator revoluționar propriu secretarului ge
neral al partidului a impulsionat și impulsio
nează permanent noi căutări, abordarea și re
zolvarea unor probleme noi, îmbogățirea teo
riei revoluționare în toate domeniile, inclusiv 
al istoriei. Mai ales în zilele noastre, cind 
practica socială revoluționară a devenit deose
bit de dinamică și greu de cuprins in expresii 
teoretice imediate, necesitatea unor cercetări 
consistente in domeniul istoriei este cu atit 
mai mare.

îndemnul de a scrie istoria așa cum a fost 
ea. nu după dorințele subiective, ale oameni
lor, nu după nevoi politice de moment, consti
tuie o călăuză care a făcut din știința istorică 
fundamentul oricărei activități ideologice, teo
retice și politico-educative. în opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu n-au fost omise umbre
le, eșecurile, limitele privind unele evenimente 
sau personalități istorice, dar, în același timp, 
au fost înălțate la cotele lor reale trăsăturile 
esențiale, momentele fundamentale care au 
durat temelii trainice istoriei naționale, înce- 
pind cu originile și vechimea poporului român, 
cu autohtonia sa în vatra străbună a Dacici, 
cu tradiția statală de peste două mii de ani, 
continuînd cu luptele înaintașilor pentru păs
trarea ființei naționale, a independenței șl uni
tății de 6tat, cu bătăliile sociale și de clasă con
duse de partidul comuniștilor pentru înfăptui
rea revoluției și construcției socialiste, pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate.

Interesul unui popor pentru cunoașterea is- 
teoriei sale dă dimensiunea gradului său de cul
tură și civilizație, 11 identifică în rindul na
țiunilor lumii. în același timp, cunoașterea 
istoriei dezvăluie virtuțile patriotismului, ex
primă dragostea și devotamentul pe care îl au 
fată de patria străbună, față de propriul popor, 
respectul și aprecierea față de tot ce au du
rat. cu atîta trudă și jertfe, înaintașii noștri.

Pentru oricare dintre noi, trecutul încărcat 
de glorii al românilof este o oglindă mereu 
vie de fapte eroice, care fac dovada unor înăl
țătoare simțiri patriotice, a unor atitudini mo
rale de mare ținută, care, toate împreună, au 
Btat și stau la temelia mărețelor înfăptuiri is
torice de azi.

Vicisitudinile, suferințele nu au îngenunchiat 
poporul român — aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, dimpotrivă, l-au oțelit, i-au spo
rit dragostea de țară, i-au întărit hotărîrea de 
a nu ceda in fața nici unei greutăți, de a nu 
pregeta în fața nici unei jertfe pentru apăra
rea gliei strămoșești. Este în această apreciere 
una din trăsăturile fundamentale ale istoriei 
poporului nostru, trăsătura care l-a identificat 
în rindul popoarelor și națiunilor lumii. Pu- 
nind in evidentă originea, continuitatea și uni
tatea poporului român in vatra strămoșească, 
secretarul general al partidului nostru apre
cia : „Putem afirma, pe baza faptelor istorice, 
că poporul nostru s-a plămădit de-a lungul 
mileniilor în 6pațiul carpato-dunărean. că fie
care metru de pămînt și fiecare piatră sint 
stropite cu sudoarea și singele moșilor și stră
moșilor noștri. în cele mai grele timpuri. îna
intașii nu și-au părăsit pămîntul unde s-au 
născut, ci, înfrățîndu-se cu el. cu munții și 
cimpiile, cu riurile și codrii falnici, au rămas 
neclintiți pe aceste meleaguri, apărindu-și fiin
ța. dreptul la existentă liberă".

Este un omagiu adus trecutului istoric al 
poporului român, unul dintre cele mai vechi 
popoare din Europa și printre puținele care 
și-au avut dintotdeauna una și aceeași vatră 
de locuire, una ,și aceeași patrie, chiar dacă 
datorită așezării sale geografice. „în calea tu
turor răutăților timpului" — cum scria cro
nica —, a trebuit încă din faza etnogenezei 
6ale, să supraviețuiască stind de strajă cu o 
mină pe plug si cu alta pe sabie, apărindu-și va
tra străbună, ființa etnică și de stat, limba 
și cultura, materială și spirituală. Aceste reali
tăți îl determinaseră și pe marele savant pa
triot Nicolae Iorga să afirme : „Oricare alții 
s-ar fi risipit in lume. Pentru mai puțin se 
părăsesc și cele mai dulci patrii. Noi am ră
mas. cu sabia in mină de strajă la toate ză
rile, iar cind s-a frint o clipă, ca să se lege 
din nou tainic oțelul, am întins brutalității 
arma subțire a inteligenței noastre și iată sin- 
tem tot acasă la noi".

Prin gindirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
întruchipată in vasta sa operă, istoria și-a re
descoperit valențele de știință, de studiere a 
societății, a pus în lumină gloria și demnitatea 
trecutului, a deschis, într-o viziune largă, ori
zontul și demnitatea trecutului, a deschis. în
tr-o viziune largă, orizontul cercetării științifice 
spre contemporaneitate și viitor........De milenii
— sublinia tovarâșul Nicolae Ceaușescu — aici 
s-a născut poporul nostru și aici a trăit, a în
fruntat multe greutăți dar și-a păstrat ființa, 
și a dezvoltat-o pînă la nivelul de astăzi al na
țiunii noastre socialiste".

Subliniind importanta și sarcinile istoriei ca 
știință de studiere a devenirii noastre istorice 
tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma : „Prin 
esențaf sa, istoria este o știință revoluționară. 
De aceea și istoricii trebuie să militeze de pe 
poziții revoluționare și să dea o ripostă fer
mă. științifică, matenalist-dialectică acelor în
cercări ale unor istorici de peste hotare care 
șe străduiesc — în neputința, șl nu vreau să-i 

jignesc, dar poate unii in neștiința lor — di a 
demonstra că pe aceste meleaguri a fost, ci 
poate, in conștiința acestor istorici, care, ser
vind interese străine de națiunile și popoarele 
lor, lucrînd in interesul politicii imperialiste de 
dominație. încearcă, în continuare, ca și in 
trecut, să învenineze și să dezbine oamenii 
muncii de diferite naționalități".

Restituind trecutului nostru substanța lui 
reală, repunind istoria in drepturile sale legi
time, prin opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a pus în lumină rolul și contribuția for;elor 
sociale care au stat la baza inaintării țării pe 
calea progresului și civilizației. Astfel ave.n 
imaginea reală a rolului pe care l-a jucat in 
istoria poporului nostru țărănimea, faptul că 
ea a reprezentat, timp de secole, seva istoriei 
românești, istorie care s-a identificat cu insăși 
viața și existența poporului român. în același 
timp, s-a pus în evidență faptul că, odată cu 
apariția pe arena istoriei a clasei muncitoarz, 
luptele revoluționare, inclusiv ale țărănimii au 
luat forme mai puternice, mai organizate, czea 
ce a făcut să crească rolul și forța acestor două 
clase în întreaga viață politică și socială a ță
rii. în dezvoltarea și transformarea României.

O mare rezonanță au in conștiința poporului 
român luptele revoluțjonare desfășurate de că
tre clasa muncitoare și celelalte forte democra
tice și progresiste, activitatea partidului clase! 
muncitoare pentru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii, ale intregului ponor ro
mân. pentru dezvoltarea țării pe coordonatele 
progresului economico-social. Indiferent de 
forma- organizatorică și denumirea adoptate 
intr-un moment sau altul, partidul politic al 
clasei muncitoare din România s-a înscris sub 
B°mnul continuității, unității și ascendentei 
fiind expresia politică revoluționară a clasai 
muncitoarp. port-drapelul mișcării muncitorești 
unite și centralizate din tara noastră, organi
zatorul si conducătorul tuturor forțelor demo
cratice si patriotice ale României, continuatorul 
tradițiilor istorice ale ponorului nostru.

Istoria mișcării muncitorești, a Partidului 
Comunist Român nu poate fi ruptă de istoria 
generală a țării, ea fiind o parte integrantă 
a acesteia.

Ideea de continuitate istorică, de ancorare a 
contemporaneității românești intr-o intreagă 
evoluție anterioară a acestei țări, de abordare 
a viitorului pe temeiul și in lumina datelor și 
cerințelor proprii solului național, idealurilor 
poporului nostru iși capătă multiplele ei valori, 
dimensionind istoria de la adevăratele ei iz- , 
voare. In acest fel, ne apare în întreaga sa di
mensiune ideea că anii biruințelor noastre so
cialiste sint istorie pe culmile ei cele mai ri
dicate. anii celui mai inalt dinamism al deve
nirii istorice, pe care i-am statornicit valoare 
de cunună a întregii existențe românești.

Așa acum se arată in expunerea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu la plenara iargită a C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982, nu se poate vorbi de edu
cație patriotică, socialistă, fără cunoașterea și 
cinstirea trecutului, a muncii și luptei înainta
șilor noștri. Va trebui 6ă facem din cunoaște
rea originii și continuității poporului român, 
din lupta maselor populare pentru eliberare 
socială și națională, din trecutul eroic al clasei 
muncitoare și al partidului său comunist, din 
întreaga istorie națională, fundamentul tuturor 
activităților politico-educative. Pe această bază 
este necesar să cultivăm sentimentul demnită
ții naționale al tuturor cetățenilor, să întărim 
unitatea întregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să dezvoltăm spiritul de prietenie 
și frăție între toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, 6ă stimulăm hotărirea 
tuturor fiilor patriei de a face totul pentru în
florirea multilaterală a României socialiste. 
Dezvoltind sentimentele răspunderii patriotice, 
va trebui să asigurăm in cadrul activității po
litice de masă o poziție clară, fermă de res
pingere a oricăror încercări ale unor pseudo- 
istorici de peste hotare de denaturare a ade
vărului istoric obiectiv, a trecutului glorios de 
luptă și jertfă al poporului român, a dreptului 
său sacru de a trăi în vatra strămoșească. 
Avem obligația — a arătat președintele Nicolae 
Ceaușescu — sâ ducem o asemenea politică, 
inclusiv in domeniul istoriei, incit să contri
buim la crearea unui viitor al prieteniei și fră
ției tuturor popoarelor. In judecarea faptelor și 
evenimentelor istorice să ținem seama de ceea 
ce trebuie să realizăm, de opțiunea noastră spre 
o politică generală de prietenie, de colaborare 
intre popoare. Trebuie să fim fermi împotriva 
politicii imperialiste, de forță, de dictat, pentru 
o politică de largă conlucrare economică, cul- 
tural-științifică, de egalitate și respect între 
toate popoarele. Numai așa istoria va servi ade
văratelor scopuri ale științei și, totodată, nă
zuințelor noastre socialiste, politicii de dezvol
tare a României, a poporului nostru, asigurin- 
du-i un loc demn, egal, în cadrul națiunilor 
socialiste, al tuturor națiunilor lumii.

în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
proiectează valorile tumultoasei istorii multi
milenare a poporului român. De gindirea sa 
chibzuință și de activitatea ?a clocotitoare se 
leagă marile realizări, înnoirile fundamentale 
ce au făcut din ultimele două decenii perioada 
cea mai fructuoasă din întreaga istorie a țării, 
ridicind pe culmi nemaiîntîlnite prestigiul Româ
niei pe toate meridianele planetei noastre.

Conf. univ. dr. Mircea Mușat

: ■

Starea de

egreu, dacă nu imposibil, să definești 
o țară pr intr-un singur cuvint. Prefa
cerile care ne înconjoară seamănă cu 
imaginile din ocheanele magice pe 

care nu izbutești să le fixezi pe retină înain
te ca alte forme să îți atragă atenția. Cine 
străbate, azi, România socialistă, va fi marto
rul unor transformări atit de spectaculoase 
incit înainte ca rostul lor omenesc să i se 
releve, ceea ce va observa vor fi chiar mișca
rea, priveliștea, ca într-o uriașă oglindă, a 
țării transformată în șantier.

Nu cred să existe cineva care să conteste că 
realitatea de azi a României se poate defini, 
altfel, decît prin realitatea muncii. Nu cred să 
existe un sens al vieții ei mai limpede conturat 
decît realitatea construcției, a edificării, a șan
tierului. Țara toată e un șantier : nu există lo
calitate cit de măruntă în care să nu se înal
țe ceva, nu există loc cit de îndepărtat în care 
să nu se petreacă transformări. Astăzi, in 
această țară, se construiește mai mult și mai în
drăzneț decît s-a construit în toată istoria ei, se 
construiește la dimensiuni uriașe și intr-un ritm 
care mobilizează energiile tuturor, se constru
iește cu atîta elan și participare și vizibilă 
bucurie incit nu e greu sâ înțelegi că există 
un principiu, o idee mare, generoasă a înnoi
rii, un program de ridicare a țării la un alt 
nivel de trai, de plasare a ei pe orbita unui 
alt destin, o idee născută din dorința fierbin
te de a da acestei țări și poporului ei dreptul 
la demnitate, la bunăstare și fericire, este 
ideea propășirii naționale, căreia își dedică 
întreaga sa putere de muncă, întreaga sa iubire

Tovarășul Nicolae Ceaușescu - tablou de Zamfir Dumitrescu

Omagiu
li tăcurăți țării inima de aur,
Gind la gind cu-aceia care v-au născut — 
l-ați fost și părinte și ostaș de seamă, 
Dar ți totdeauna dragoste ți scut

l-ați fost numai veghe, strajă Ia hotare, 
Dindu-i cu lumina pentru noul drum 
Și tăria dreaptă, dragostea fierbinte 
Și-acea demnitate care-o are-acum.

Cunoscut in lume, doritor de Pace, 
Ați crescut urmașii ne-nfricați eroi, 
Ați gonit durerea pentru totdeauna 
Așezind lumina vieții peste noi.

Pentru-această mare dragoste de bine, 
Pentru Omenia față de popor,
Jara vă urează să rămineți veșnic 
Tinâr totdeauna ți nemuritor I

Virgil Carianopol

Imn pentru 
președintele țării
Superba scinteiere a singelui in steag 
Catargul pur al griului solar
Blazon al românescului meleag 
Iluminează fruntea mea de var

Făpturile ce nu pot arderea-nțelege 
Sint pentru ochiul meu doar nițte nori 
Din lavă diamantul se a'ege
Macii-nfloresc din ai țarinii pori

Mă zguduie seismul veacului cuprins 
Intre atitea guri a'omice de foc 
Bărbatul țârii pe la timple nins 
Veghează vulturește românescul loc

Gindirea sa politicâ-i profundă 
Și iți arată raza printre atiția nori 
Seninul omenirii ce incâ il inundă
Acestui om i se cuvin nenumărate cintece ți 

flori

Vasile Andronache

demnitate
și viață, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Din această idee 
s-a născut nu numai o nouă realitate ă țării, 
ci și o nouă generație a acestei realități, gene
rația tinerilor constructori ai socialismului, 
generația tinerilor constructori ai șantierelor 
socialismului.

Ca tinăr scriitor, am avut prilejul să ajung 
adeseori pe marile șantiere naționale ale ti
neretului, am avut ocazia să verific ce nou 
cimp de investigație morală a deschis această 
nouă realitate a șantierelor țării. Nu e vorba 
doar de ritmul foarte inalt al muncii pe aces
te șantiere ; nu este vorba numai de entuzias
mul tinerilor, de numeroasele lor acte de 
eroism, devenite fapt cotidian ; nu este vorba 
numai de înalta calificare profesională a 
acestor tineri care formează o veritabilă elită 
a muncii, aptă a figura în orice clasament al 
tehnicii mondiale, nu este vorba numai de 
măiestria lor, de inteligența lor, de cultura 
lor, ci este vorba de faptul că toți acești tineri 
au înțeles că ceea ce fac ei nu este doar mun
că ci și creație, că zidurile pe care le înalță 
vor deveni zidire, în cel mai sublim ințeles al 
cuvîntului — zidirea muncii și abnegației lor 
in marea zidire a patriei, este vorba de faptul 
că ei, acești tineri constructori ai socialismu
lui există astfel, la această cotă înaltă a vieții 
și demnității, datorită acelei nobile idei a 
secretarului general al partidului nostru, tova-

Dorin Măran
Continuare în pag. a 4-a

Odă
Cauze nepieritoare se succed in armonie 
niciodată in istorii nu există loc vacant 
pentru ceea ce există pentru ce țtie să fie 
noi lucrăm la epitete noi lucrăm cu diamant 

in esență urcă firea președintelui român 
aureolat de fapte si de grija celor mulți 
improprietâriți cu viața și cu propriul lor destin 
lacrima de bucurie să le-o vezi să le-o asculți 

impecabil om de geniu intr-un veac de 
chiparoși 

toată rouă zilei tale strălucește militant 
cit sâ fulgere-n urmași fulgerarea din strămoși 
cu aceleași epitete din același diamant.

Ion Nicolescu

Urare tinerească
Cit arde-n noi făclia comunis'ă 
Aprinsâ-n focul sacru de Partid 
Nici o urgie nu ne paate-abate 
Din drumul nostru de-nălțimi avid

Cit arde-n noi făclia comunistă 
Va fremăta de rodul plin cimpia, 
Vor crește trandafiri din palma noastră 
Și-n românească zare cinta-va ciocirlia

Cit arde-n noi făclia comunistă 
Columnele vor tinde mereu spre nesfirșire ; 
Iubit conducător sâ ne trâiți cit țara 
In libertate, pace și iubire I

Viorel Varga

Sărbătoare
Cad stele 
Peste umerii patriei 
Și rotundul se-ncinge 
Cu briie de lumină, 
Cind fulgii de iubire 
Poposesc la marginea zilei, 
Iar poporu: intreg 
Sărbătorește țara 
Și pe alesul ei.

Dumitru Udrea

Sentimentul 
istoriei

Urmare din pag. 1
resădea în conștiința națiunii române puternicul 
sentiment al istoriei, niciodată ofilit in sufletul 
celor mulți : „Iată de ce noi avem datoria să 
cunoaștem, să studiem trecutul de luptă al po
porului nostru. Avem un trecut cu care ne pu
tem mîndri. In condiții grele, poporul nostru 
și-a păstrat ființa națională. In această parte a 
lumii el a fost un factor de progres și civilizație, 
și-a adus contribuția la mersul inainte, pe calea 
unei vieți mai bune. Iată de ce noi, comuniștii, 
cinstind pe cei care în trecut și-au dat viața 
pentru fericirea poporului, tragem din lupta lor 
învățăminte pentru prezentul pe care-1 făurim 
și, totodată, pentru a pune bazele viitorului, 
educăm tineretul în spiritul dragostei și respec
tului față de lupta și munca înaintașilor. Nu
mai așa tineretul nostru va învăța să ducă mai 
departe ceea ce au făurit înaintașii, ceea ce fău
rește generația de astăzi, să păstreze ca lumina 
ochilor și să întărească independența și suvera
nitatea patriei noastre".

Cite exemple extraordinare ne stau la înde- 
mină pentru a dovedi că in cei aproape 20 de 
ani din „Epoca Ceaușescu" istoria României este 
scrisă in România ! Că anii aceștia tumultruoși 
au împlinit, prin frumusețe și eroism, prin lu
crarea întregului popor, liber și independent, o 
mare istorie. .H .

Conducător de țară
De cind il știm provoacă întreaga omenirea 

la pace 
țăranii noștri pun la cale o tulburătoare cimpie 
sin: păsări in care cintecul nu mai incape 
ți riurile patriei se varsă-n veșnicie

visurile de la el vin sâ împrumute putere 
in ochii săi se zvonește mereu o vreme bună 
in ierburi somnul se zbate ca o dropie tăiată 

cu sapa 
noaptea iși sfîșie cămașa in razele de lună

se țtie bine că aici nici un drum nu e singur 
cărțile învelesc pâmintul ca niște ceruri

albastre 
adevărul numai prin noi poate sâ respire 
viitorul merge umăr lingă umăr

cu ideile noastre

mereu poartă adevărul ca pe o stea de veghe 
copacii-ncep să nască mai fragede viori 
se-aude clar cum mierea aleargă prin albine 
in fiece casă se intră doar prin privighetori

* pentru țara de azi pentru țara de miine 
trudește 

pentru visul de aur al neamului său 
dragostea toată o adună din tinere izvoare 
pe timplele țării s-o pună curcubeu

despre cuvintele sale in care mereu ard comori 
despre sufletul său in care poartă fintini 

visătoare 
despre bucuria sa de a munci fără preget 

căci țtie 
că nimic nu se poate construi fără cărămizi 

de sudoare

despre marea sa iubire de oameni 
despre fiece gind al său drept ți ascuțit 

ca o sabie 
ți despre patria ce-i curge prin artere 
visez să scriu o carte cit o corabie

Rodian Drăgoi

Lumină din popor
A răsărit din anul de-ntrupare 
Al unui neam ți-al unui singur vis 
Să poarte României viitoare 
Destin de aur spre-nâlțimi deschis.

Prin timp este a noastră biruință 
Prezentul însemnat in moțteniri. 
Cu țara e o singură ființă : 
Ardentă stea a marilor iubiri.

La timpla sa de-atita grijă ninsă 
Stau ani de soare ți izvoare noi 
Și-n dreptul său istoria-i cuprinsă 
In adevărul țării de eroi.

Că de se-adună azi un spor in toate
Și viața este mai încăpătoare 
Prin virsta lui ne țtim in libertate 
Și gindul său sdipețte-n fiecare.

O lume-ntreagâ îi cunoaște mersul 
Spre pacea unanimă năzuind 
Acestei țâri purtind suarem demersul 
Și comuniste rosturi ctitorind.

El devenirea noastră-i fără pată 
Si verbul său comori dă tuturor 
ExemDlu-i este faptă intruoată 
Bărbatul contopit in tricolor.

Sârbâtorim eroul ți anii săi de luată 
Sore slava României mereu cutezător, 
De-a pururi sâ ne fie lenendă ne-ntreruptă 
Eroul care este lumină din popor.

Pavel Pereș

Un Ianuarie eroic și tandru
In Patrie e sârbătoare ți cimpiile visează sub 

stele strămoșești 
La fruntarii zvon de subțire nea ți clinchet 

de brazi 
In munți incâ o dată purced ciuta ți cerbul 

să-ți reamintească meleagurile 
dintotdeauna 

In vale riurile scot sulițe firave de argint 
ți vidra scapără emoționată printre ele

In Patrie e sărbătoare iarăși, sfintul meleag 
al inimilor noastre — 

Sfinte culori de tricolor pulsează de la 
• munte pin’ la mare 

Și-n toate acestea grija celui care nu-i 
obosit nicicind : 

E lingă noi ți pretutindeni ca un prieten, 
ca un frate 

Ce vrea sâ țtie cum te simți ți dacă piinea 
este albă 

Dacă ogorul ți uzina lucrează la înălțimea 
sufletelor noastre

In Patrie e sărbătoare ți stelele stau drepte-n 
cerul ideal

Nu le clintește nici furtuna ți nici 
întunecimile îndepărtate 

Statronicia e meleagul pe care ni l-a 
dăruit El însuți 

Cu dreaptă cumpănire ține zările luminii 
ți lujerul de floare 

Copiii ii sărută părintește ți ei il recunosc 
de părinte 

al unui viitor in care ei cred cu filială 
devoțiune

In Patrie e sârbătoare iarăși, stau ciutele 
ți cerbii lingă noi 

Pe munți molatecă ninsoare ți-n văi 
argintăria curge nesfirțită.

Sabin Opreanu

Omul acesta...
Omul aces'.a, 
înțelept ți demn, 
A dat cuvintelor din ochii istoriei 
Sensul lor etern.

Omul acesta,
E patria mea de cuvinte,
E soarele c«t nu crede-n apusuri, 
E lumina din oameni fierbinte.

Omul acesta,
Acest Răsărit de soare,
Cu partidul formează o singură inimă, 
O singură idee nemuritoare...

Nicolae Sinești



„Cecjsescu — tinerii", tapiserie de Cornelia lonescu

TINEREȚEA EROULUI
MONTAJ LITERAR ALCĂTUIT DE MEMBRII CENACLULUI 

«VESTITORII. AL CASEI PIONIERLOR SI ȘOIMILOR PATRIE: - 
BORȘA

I. ISTORIA VĂZUTĂ
DE UN COPIL
Clipa istorică
Nașterea sa a trezit istoria 
adormită in zori

așteptările s-au acoperit 
cu brinduși

Galaxiile și-au uitat rislele 
copilărie, 
în sufletul tău

(Mhof Mana)

Casa părintească
O pată de singe in aer, 
un cer senin in memorie.

Mă opresc și eu in fața casei de lemn 
presată de ceruri deasupra 
și dedesubt de izvoare.

lată pridvorul ca marginea unei lumi 
ce continuă in istorie, 
treptele pe care a urcat un copil 
in nemărginire.

Da, casa aceasta de lemn 
părintească 
mereu va chema amintirea și oamenii 
in lumina fără bătrinețe 
a timpului.

(Buzură Livia)

Lumina
Vorbea cu lumina și cerul.
Sufletul unui cuvint 
îi poleniza sufletul.

Lumini adormite in ierburi
i se strecurau în privire.

Ce frumos e atunci 
cind rouă fericită a dimineții 
adună patria in mintea unui copil I

(Rus Garofița)

II. PRIVIND VIAȚA 
ÎN OCHI
în focul luptelor
Mergea pe drum cu sufletul la indeminâ 
ca un îndepărtat erou. Riul curgea pe lingă el 
supărat că pleacă de-acasă. Soarele viselor 
îl indemna la București.
Supărarea se tira după el 
și nu voia să-l piardă. Dar iată, 
eroul ajunge.
Lupta cu curaj și credea 
in libertatea aprinsă din ochii 
tovarășilor.

(Mihali Maria)

Privind viața în ochi
La cincisprezece ani un copil 
privește lumea drept in ochi.

Un copil intre membrii 
Comitetul Național Antifascist I

E greu să te ridici la înțelegerea 
forței uriașe reprezentată de popor 
impotriva robiei și dezumanizării.
Numai prin muncă și sacrificiu de sine 
poți înțelege cum înflorește o floare I

El a știut totdeauna că e ajutat 
de apusul și răsăritul soarelui 
deasupra pămintului românesc.

(Rus Garofița)

Ședință ilegală
Arhivele timpului 
au un miros secret.

Adunarea conspirativă 
făcea ca pereții și acoperișul casei 
să dispară in umbră.

Doftana

In ochii lui tineri se oglindeau 
suferințele tuturor oauenilav.

«Mindre flamuri comuniste- - compoziție de Elena Greculesl

Portret de epocă
Era un tinăr cu o privire pătrunzătoare, 
fruntea lui lumina ca un astru blind, 
ochii prindeau reflexe din viitor 
iar părul vălurit de vintul revoluției 
ii acoperea creștetul frumos.

Ținea flacăra vie a timpului 
in miinile lui puternice 
in timp ce inima lui bâtea in istorie 
ritmul inimitabil al zorilor.

(Mihali Maria)

Drapel al speranței
Citea litere însetate 
de puterea pămintului.' 
Citeva cuvinte uneori 
pot cuprinde toată istoria neamului.

In fiecare zi i se lăsa pe umăr 
istoria patriei 
și il privea încrezătoare in ochi.

U fiecare zi cobora Io izvoare 
ti-s> umplea sufletul cu plierea proaspâ >
S* -et_ iui tinăr s neînfricat 
ca im drapel ai sperm Iu I

(Buzură Lra)

Așa îndemna
Privea drept m ectie eoMinăar 
ca -rtr-yn văida>ti cere i ensue și verde 
■u sânt no gre*e 
decât mama i scfct- tinăr.
Nm>oM de sub ei ere pi s de erei 
p e-g a de naore
<o» cenuî ■ pnmeo ta pe niște fructe 
de august.
ca pe niște drawi .erunblote de nrMeaL 

iesrti dsn păMMpd piei de eroi

și ptiu de uireasMa huctsioi.

(Rus Ga'oa-ta)

Partidul si copilăria

(MhpC Horei)

Sărbătoare
Luminile 
steagurilor 
revăd incă o dată 
patria

Sufletul alb al patriei 
mărginește materia 
de la un capăt la altul

(Ciceu Angelica)

Prin poarta soarelui
Primăvara a încolțit sub fereastra mea. 
Soarele impinge roata sufletului 
prin tot universul.
Pasărea cerului colindă lumina 
ca o mamă prin singele unui copil.

Am îndreptat ochii spre roata soarelui 
și i-am mulțumit Luptătorului.

(Mihali Maria)

Destinul 
marilor generații
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tatea culturalului. Inerent în absența unității 
depline. Insă generația care apărea în literatură 
pe atunci și avea să se exprime artisticește 
fundamental după 1920 va aduce capitale rever
berații in aceia care, la 1960. vor fi ..generația 
tinără". Contemporani cu tinerii de atunci, care 
înnodau literatura română pe marile ei perspec
tive durabile, erau G. Călinescu. Mihail Sado- 
veanu, Tudor Arghezi, Biaga, Camil Petrescu, 
V. Voiculescu, Adrian Maniu, Bacovia, Tudor 
Vianu, Ion Barbu, Goga și Rebreanu redeve- 
neau „contemporani" prin redescoperire, opera 
lui Vasile Pârvan incep rse să se citească iarăși. 
Prezența acelei generații „istorice" se simțea 
acut ; literatura română dezvolta la 1965 trei 
generații precedente care exemplificau o istorie 
națională in momentele ei capitale. Insă și ea 
căpătase, ca și acelea care o anunțau, soarta 
marilor generații, constind in ultimă analiză în 
accelerație și in densitate. A face cit mai mult 
posibil in cit mai puțin timp si a recupera, de 
Ia înălțimea contemplației istorice asupra cul
turii naționale, tot ceea ce rămăsese pină la acel 
moment numai presimțit ori schițat, acesta e, 
în fond, destinul concentrărilor providențiale de 
creatori. Alții nu făcuseră altfel, generația cro
nicarilor (a Iul Ureche. Costin și Neculce. a lui 
Dosoftei, Cantemir și a stolnicului Cantacuzino) 
știuse să consolideze ideea romanității, „Școala 
Ardeleană* venea cu ardenta culturală de „lu
minători*, pașoptiștii, cu spiritul lor mesianic, 
recuperau folclorul și întruchipau prin aceea 
ideea națională. Toți știau că trebuie făcut 
mult, repede și bine, in felurite domenii : poli
grafia era. istoricește, obligatorie. Cu junimiștii 
avem întiiul criticism pur. care e o formă a 
măsurătorilor interne a durab"itătii literare ; 
dar „Junimea* fără predecesori ar fl un non
sens. Abia la 1920 se putea veni, in literatura 
română, cu ideea hotărî ti a specificului națio
nal. cu teza că 'tteeciană a .jțe*ismului*. cu ar
haicul sadoven-.an r cu miraculosul țărănesc al 
lui Biaga. Noocrația lui Camil Petrescu ar fi 
fost, in condițiile unei țări dezunite, o absur
ditate ; Arghezi, cu spiritul lui devoționist ră
săritean. ar fi pâri dacă istoricește evoluția 
ar fi fast alta. îuperfluu.

Lileraiara renâaă refarMula. odată ea 1M5, 
spiritul acestei generații adine pecifice. rezul
tata di ■ euforia LetiU de 1» 1910. De altfel, in 
tdeea specificităUi au șt crescut cele mai În
semnate direcții htaare de azi si cei mai in- 
eeeuseti dintre acmiiorii liter”'urii române con
temporane Acum altare, pe o linie inițial bla- 
gianâ r apoi stilizat bizantină. Iotm Alexandru 
(cu „Vămile pustiei* st cu odul notoriu de 
Jmnen : cu folclorul feti suprarealist. cu*da- 
cismul grozav și teluric R cu lirica politică 
directă vine Ion Gbeonbe (in „Zoooophia*. 
-Dana Feniks* și „Eăeș ooiiâce*). N«chita Stă- 
nencu i rfm muiroTi ceva dm tokiorul absurd și 
din barocii. cantemireec. Marin Soreseu inven
tează. țărănește, o epopee teencâ a limbajului 
valah (_La Liliecin. Ceznr Irăneseu umple (cu 
„La Baaad* fl „Doina*), lipsa unui ev mediu 
trubaduresc. Adrian Păunescu. in „Istoria unei 
secunde* și -Repetabila povară*, «ti-ehumț so- 
aur-3e pașoptiste, in gustul BoUiac. Griaore Ha
giu bmtxseazâ cu perspectivă purificată «i aooi 
redescoperă un sooet aproape aerian („Monada* 
ti —Alle șooe'e*) ; teribde viziuni expresioniste, 
de foldor dunărean. aduce George Alboiu. 
Transilvania dramatică si ritualurile ei arhaice 
râsună in noeo hli Ion Berea, eu „Țări muri 
pentra Făt-Frumos* Paul Tutungiu stilizează 
f* Jarul pină la formele hd canonice. Al I. 
Zăineocu îmbrățișează un aleeorism subcarpatic, 

fl N-D. Fruntelată. Neo-cl*nap rtnt Nicolae 
Dragos r AL Andntoiu. Prusa. in ce are ea ma
jor. nu se îndepărtează de această linie adine 
=anon«îâ ir -tă. Ca „Princepele* fl „Sâp- 
•-* na net ori* Eugen Barbu recreează, in 
Erreec r fabulos, o epocă fanariotă de retortă.
* Jdee* de fanariotism. Marin Preda rescrie In 
_Deur-.il* o pagină de istorie romanmeră lulnd-o 
maîrtea is-ondar orooriu-zifl. Istorie redi-

de-acum ua vnr* al lat Paul AagbeL in DtiM 
e3?e sa as ier.Ms>t al mgr.i bunâezu

— -..neșiL isxrig mat rventi scrisă ai mat 
arroope Se adevăr, se finreil .(^Joâzuil* ă 
„Ftul Secetei* de Ion Uncrăujan. în schimb.

*-ătrane* de AL Ivasiuc sbstracti- 
rexrl eoocfje. Istcricutâ e si literatura lui Radu 
Tteodorx Mihai Diaccnescu, Francisc Păcura- 
r.,, Mtrcen Radu Iacoban. P. Sălcudeanu, A.D.
* nteaz ; Istoria recentă, văzută de un eseist 
politic acut, e mate- i romanelor hii Dumitru 
Ptoescu- Kcrtc ron- r fl raportatele lui nie 
Pureera t Pcp Suuece ca ti teatrul lui Paul
*____________________ j i n. Sirbu. Paul Cor
uri Cț__  ■ .ti issnria 1 eflată prut rfrv-ument
' "i ■ rart-tă eurist e se e releg deCn-rvă a 

toec-3c!z* orare! de azî Rren-iril a dreco- 
per-t. Q DA P-oese.' tmireml ciiturilor ro- 
maaekt. fia VTzătoarae regală*. In „Fri. r.- 
tn»xa f o rieă —i-v-jara-ă — la r»—. 
=-î»ari_*m*. de Strfan Bănu>scu. și omul 

-T T* - »’ orrij r'tă-j'— r»n*cvane bv* «e.
Gburghe M:tr—fie CD-.rt^uie fin

„Doc Juonn ti materia l=î N. Brebon. Un 
exuberr — »r< p ar nrne rad—meri

tai e in oreza Infrievl a lui Tăatiș Xes<n
• rr’r.t*. .Pterd-jt

— ' .“"L’ ' '---•«r al ownhji ar-
tiăMVua e. -a Korin tidmtiăha » T—ă

'■■••o ts*â*> Ex*»»«i« 'iată a rrv*i-
~ >*<r jr Fti «f in -e-r- ’ Vitee., a„. -

*Wri«* riremi PămÂaMurț ,~.l
critica literară, ea a rerit ri -ativa Iui
Faior Pmju ea teoria nrotncromsiă de unde a 
iexultat cea'1 rsrte intre Ltenttri fl acere*la 
creutrvnăril sdesendeme. A rasrrie Istorii li- 
țeretarii re- me arm raoort la datele ei reale, 
irarice. e. *r. pe-specttva crriJdl de duDă 19B5 
sarciaa de căpătiL Cu Georue Munteanu. emi- 
nesectoc ti mccocraf al perioadei Junimii*, 
cu AL Oprea (care a radrsrhit multe cazuri). 
Cu M_ u-rbezn-j (Jder’□< al liniei călineeciene 
fl ai postentăui hd Gberea.. cu A*. Manolescu 
(analist al rouzaanhfl român seci, cu Pompiliu 
Mareea (rapreaentaat. ca șl X. Oobenu p Dim. 
Păcurariu. al unei țin:: .unireriltare"). eu E Si
mian (interesat in a Cxa in tablouri literatura 
In marș), cu Marian Popa (estetxnan fl analist) 
fl eu C. Srănescu. sp'ritul reformulărilor fără 
prejudecata metode ori a dogmelor pare a lu
cra laborios. Cea mai de seamă trăsătură a ge
nerație! exprimate estetieeste după 19C acesta 
este, in sfirpt t flmlul UXaric aatioual, din a 
râmi reiartă derivă s vtflaae adine cample- 
mentarinâ. A reformula estetic date ale tradi
ției care nu s-au 
folclorul arhaic.
istoria literaturi! 
și dosare clasate, 
literaturii române o „universalitate intrinseca*, 
iată un număr de precepte care alcătuiesc un 
durabil program. Tot ceea ce ar fi trebuit făcut 
cu zeci de ani Înainte face acum această admi
rabilă generație literară, una dintre cele mai 
însemnate ale literaturii române ; generația 
1960, liberă să se dezvolte pe deplin după 
1965, in acești aproape douăzeci de ani de revo
luție lucidă.

cot—rimat pe deplin, a cultiva 
(probi a vechimii), a rescrie 
naționale redeschizind cazuri 
a vedea in marile valori ale

Starea de demnitate
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rășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării o nouă 
înfățișare, o nouă viață, o nouă demnitate ; 
„Formarea omului nou, constructor conștient 
al celei mai drepte orinduiri sociale, consti
tuie cea mai mare și mai complexă sarcină, 

cea mai nobilă răspundere îndatorirea revolu
ționară de onoare a partidului nostru comu
nist*. Nu există motiv mai întemeiat să-i mul
țumim conducătorului țării acum, cu prilejul 
aniversării zilei sale de naștere, și a peste 
cincizeci de ani de activitate revoluționară, 
decit faptul că a construit renașterea demni
tății naționale — starea de spirit a României 
de astăzi — o mare faptă, aparținind unui mare 
om.

De-a pururi tinerețe
E tinăr fiul țării, entuziast în faptă, 
sini tineri in simțire toți fiii României ; 
spre viitor ales el pașii ne îndreaptă 
să veșnicim aici, în Țara veșniciei.

Străjer la poarta țării, apărător de vatră, 
el s-a-mbrăcat in zale de cind s-a fost știut; 
simbol al dăruirii, neobosit vreodată, 
poporului e dascăl și gliei sacre scut.

S-au spus mereu poeme de adevăr brăzdate 
despre al țării fiu cu inima cit țara, 
da; nu-i de-ajuns vrea scrisă s-acopere 

vreodată 
tot focul inimii ce-a ars mereu ca para.

El vine din istorii cu doruri seculare 
lăsate moștenire in glia din ogradă, 
să împlinească legea, păstrindu-ne sub soare, 
să ne cintăm tihniți in doină și-n baladă.

Gheorghe Dinică

Ctitorie
aceasta-i tinerețea noastră 
conturul clar o ceea ce-am zidit; 
aceasta-i veșnicia noastră 
conturul clar al vrerii și-al puterii 
visul care zboară mai departe 
eroic și simbolic - 
priviți, rosturile noastre 
au trăinicia zidului clădit 
cu inima curată și brațul oțeîit — . 
aceasta ne e ființa românească 
zbor cutezător, curat; 
priviți aceste aripi minunate 
pe care le-a gindit Conducătorul 
alăturea cu toții sub soarele înalt) 
priviți și zările perfecte de sub timplâ 
ele sint chipul României noi 
sensul pe care mergem 
umăr la umăr in spirit de partid I

Gheorghe Daragiu

Intîiul dintre noi
Bărbat călit in luptă, iubit de-ntreaga țară, 
cutezător ne poarta spre marea împlinire, 
p« drum deschis de August sub flamuri 

tricolore 
spre-o viață demnă, nouă, în plina înflorire.

Cu inima fierbinte, ne e cirmaci de geniu, 
iar glasul său fierbinte și crezurile-i mari 
ne dau puteri gigante și-ncredere deplină 
că din stejarii gliei vor crește alți stejari.

Cinstire lui prin vreme, conducător de seamă 
crescut in demnitate pe vatra carpatină ; 
in el vedem voința și inima ce bate 
in trup voinic de țară, cu fruntea în lumină.

Așa il știm cu toții: gindire înțeleaptă, 
ostaș al ne-nfricării cu palme truditoare 
slujind viteaz poporul ce-n marș il poartă 

liber 
drapelul României spre vremea viitoare.

loan Costea

Inscripție
in piatra timpului, timpul a săpat 
Numele și prenumele, care 
Proslăvesc al României soare, 
Pe-al României noastre viteaz bărbat.

Nicolae Ceaușescu va fi mereu, 
Numele și prenumele acestui pămint, 
Nu poate să-l mai șteargă nici-un vint, 
B este poporul, ești tu și sint eu.

In piatra Munților Carpați din piept, 
A fost sculptată a României hartă, 
Nimic nu poate să se mai importă, 
Ceaușescu veghează și veșnic e drept.

Uitațbvă, oameni, Io El și fiți. 
Apărătorii timpului din zare, 
Cu el in frunte semănăm orice soare. 
De vreți fericirea, mereu să-l iubiți.

Eu știu că viața v-ați da oricind, 
Pentru-al pămintului românesc fiu, 
Ce este drumul românesc știu, 
E Ceaușescu in orice gind,

Sint multe ape de oglindit 
Și El pe toate le oglindește, 
Bobul de soare doar prin EI crește. 
Doar prin El trecem prin infinit

In piatra timpului din inima mea, 
Din inima acestui pămint bogat 
Săpat e numele Marelui Bărbat, 
Pe cerul românesc, El e veșnic o stea.

Ion Văduva-Poenaru

Urare
Acest bărbat eu pas neobosit 
indemn, ce-n trup ne e puterea 
scinteietor de vise din cugetu-i deschis 
ca un copac el suie din rădăcini cu vrerea

Cu sufletul un Nume El ne-a arcuit, 
cum arcuiești pe boltă atitea curcubeie, 
și-a suferit de patimă — furtuni de biruit 
cum sufereau strămoșii de Patrie-n idee.

B e privirea cea Mare peste Țară 
o clipă in cumpănă ea nu a stat; 
ți, din neodihna Lui, un Neam s*a înălțat 
columna de lumină vatra inconjoară...

Ani mulți, in sănătate, pe drumul de victorii 
Celui ce-l inchlnă pentru triumful Păcii, 
Celui ce pentru oameni e dreaptă mâsură, 
Celui ce-i cu Țara cu intreaga-i făptură.

George Corobea

El este
B este omul de omenie 
țârii trup și ram 
miinile lui sint istoria 
neamului 
fruntea livezile introienite de rod 
curcubeul celor trei culori 

el este omul de veghe 
copilului in somn 
al briielor de Carpați și Dunăre 
venind de la străbuni victorie 
faptă de Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
cintec de leagăn țăranului la coasă 

el este grădina cu meri ți cireși 
bolta de viță din fața casei 
de-acolo din Scomicești, din casa copilăriei,, 
el este gindirea unui neam 
de decebali, de roată a olarilor 
și iatâ-l mai marele bărbat al țârii 
timpului meu stegar in luptă - 

el este coloana infinită a lui Brâncuși 
orice cuvint ai lui e dragoste de glie 
popor, in jurul lui să ne unim, să-i fim soldați 
la in’.regirea păcii pe planetă - < ■
cirmaci destoinic, și brav ne este fiul 
acestor vremuri comuniste și el se cheamă 
românește Nicolae, și el se cheamă Ceaușescu, 
pentru România, pămint de glorii și de dor I...

Ion Machidon



O citadelă industrială 
sub semnul JuHanuar ie
reportaj de eugen mihâescu

Cu nețârmuritâ dragoste, 
stimă și admirație

Militari, cu 
șl „23 August", 
cu șinele sale

întreprinderile 
Elocvent, me
de la rădă-

u Resturi firești, mii de oameni co- 
Cboară și urcă în trenurile metroului.

Metrou în București ? ! Da. metrou în 
București, o realitate cotidiană a Ca

pitalei României. In spatiile obișnuitului bucu- 
reștean. metroul dă măsura edificatoare a ceea 
ce înseamnă puterea noastră industrială. După 
30 de ani de socialism am reușit să construim, 
in condiții aproape imposibile. metroul. Am 
avut, după 30 de ani de socialism, atîta forță in
dustrială, atîta ingeniozitate tehnică, atîta de
prindere inginerească, atîta putere de muncă, 
atita trăinicie morală încît prin nisipurile miș
cătoare ale Dîmboviței am construit metroul 
bucureștean. Este cel mai palpabil exemplu des
pre ce poate industria noastră, despre ce pot și 
ce vor oamenii ei. Semnificativ, firele subpă- 
mintene ale metroului leagă platforma indus
triilor din 
„Republica" 
troul leagă . ... ... ___
cinile Bucureștilor, o uzină pentru agricultură, 
o uzină-motor pentru agricultura României de 
azi — am numit „Semănătoarea", cu o mare în
treprindere, un conglomerat de uzine, adevărate 
forte motrice pentru industria noastră — am 
numit întreprinderea „23 August". La „23 Au
gust" mergi comod și iute cu metroul. Cobori 
cu o ușoară blazare, stăpîn pe situație, matinal 
și relativ grăbit, treci linia tramvaiului 23 și 
ajungi la una din porțile cetății de fler. Ar fi 
la indemlnă comparația cu un decor de basm, 
ar fi. zic. dar mai întîi de toate „23 August" e 
o imensă gospodărie în care primează viata 
concretă, torentul de viată ca torentul de lavă 
din turnătorii unde e atît de bine iama si atit 
de anevoie vara ; „23 August" dă seama despre 
ce poate să însemne năzuința românului de a se 
civiliza si prin puterea mașinii, prin calul-pu- 
tere crescut la peste 1 000 de grade Celsius. în
treprinderea „23 August" e albia cea mare a 
existentei, a muncii și existentei revoluționare 
a muncitorimii române. De 63 de ani această în
treprindere ce răspunde de sute de întreprin
deri de pe tot cuprinsul României dă ceea ce se 
cheamă âtalon in privința profilului muncitoru
lui. Vezi venind în întreprindere adolescenți că
rora abia le dă firul mustății, ii vezi pășind 
spre maturitate, sporind în inteligentă si fru
musețe morală. îi vezi însplctndu-se la tîmple 
și poleindu-si ființa cu generozitatea muncii. 
Generații și generații de oameni s-au rînduit la 
destinele copleșitoarei uzine, mirificei uzine, cu 
străvechea credință moștenită de la țărani că 
munca este nesecatul izvor al omeniei, al belșu
gului. al puterii si trăinicie!, al adevărurilor de 
diamant. Dacă vrei să cercetezi industria, su
flarea industrială a României socialiste — acum 
o veritabilă putere Industrială, trebuie să în
cepi cu „23 August". Prin decenii si ani. Între
prinderea „23 August" a contribuit hotăritor la 
desfășurarea fenomenului industrial național. 
Începută in 1921 cu 150 de angajați si <0 de uce
nici. „Fabrica Românească de mașini" ajunge in 
1948 la 7 000 de oameni. Un bucureștean din 100 
mergea in fiecare dimineață la muncă la În
treprinderea de pe fosta moșie a lui Ivanciu B. 
Grueff din vecinătatea comunei Dudești-Cioplea. 
Trebuia să treacă ripe, zăvoaie, lacuri, cețuri 
ieșite din gropile de cărămizi. Ch- r din âcel an 
1948 vecinătatea marii amplasări industriale 
avea să intre într-o metamorfoză ultra-grăbltă. 
După 30 de ani. de jur-împreiur strălucea un 
oraș cit Iașiul. Cit de mare era visul românului 
de a face mașini, de a face cu propria lui minte 
mașini o dovedește si faptul că in 1928 se con
struiește aici prima locomotivă cu aburi. In 
1934. „Fabrica românească de mașini" produce 
automotoare cu 2. 4 și 8 osii, oteluri rapide și 
țevi laminate. Producția de țevi laminate avea 
să fie începutul întreprinderii care astăzi se nu
mește „Republica". Naționalizată In iunie 1948. 
cetatea de fier isi începe, abia in acest an. ade- 
vărata-i carieră de fabrică-mamă pentru toată 
industria națională. Utilaje tehnologice, fabrici 
de ciment, utilaje pentru combinatele siderur
gice. primele troleibuze, tractoarele grele de 130 
CP. autocamioane de 20 tone, primele echipa
mente Diesel electrice si Diesel hidraulice ieșite 
din miinile muncitorilor de la „23 August" 
aveau să doteze industriile Medgidiei. Bicazu- 
lui. Turdei. Bîrseștilor. Tara se reconstruia, iar 
cea mai importantă fabrică a ei dădea toată in
teligenta și munca oamenilor pe care-i avea 
pentru înființarea fabricilor de ciment. Cimen
tul — elementul de bază in orice construcție, 
de la casa din sat pînă la stiloul de înaltă ten
siune si barajul hidrocentralei. A venit rîndul 
chimiei să intre în catalogul industriei naționa
le. „23 August" — colosul industrial muncește sl 
produce utilaje pentru combinatele chimice de 
la Făgăraș. Borzești. Onești. Craiova. Rimnicu 
Vilcea. începe epopeea lemnului. Avind case, 
oamenii au nevoie de mobilă făcută in ritm in
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Peretele dinspre Nord
1. Păstorul a cunoscut cind o sâ-i fie scris 

S-a bucurat ți-a lăsat deschis ;
La livezile de miei, 
In lăcașul chipurilor de temei, 
La grădina cu mioare, 
La altarul cu piine ți sare 
La jitnițele de grine - ,
Și s-a gătit cu-nțelepciune, 
Se spălă, se pieptănă 
Intru părintească datină, 
Legă cîinii cei bărbați, 
Se despresura de argați, 
Rupse toiag, azvârli baltag 
De se puse s-aștepte cu drag 
De la râsărit, la soare-apune, 
Să iasă frații, sâ se-adune 
Să-l omoare judecai 
Pinâ nu s-a-ntunecaft

2. Zidarul deprins cine-i dezbină 
Lucrarea-ntocmită la lumină,
Și s-a-nvoit cu-acel vremelnic 
Ce dărima pe intuneric : 
La ce ține mult spre soare 
Să nu-i mai facă surpare 
La ce nâzuie de lună 
Să-i dea voie bună, 
Cu ce i s-a făcut de stele, 
Să-l lase la ele - 
Să-l surpe, să-l fărîme 
De la ce are drag pe lume : 
De la femeie frumoasă 
De la dragă tihnă, acasă, 
De la prunc urmaș 
Zidindu-ți partea lumii in lăcaș.

dustrial. „23 August", puterea Iui Faur, dotează 
întreprinderile de prelucrarea lemnului de ia 
Suceava, Alba lulia, Roman. Tirgu Mur??. Pi
tești. București-Pipera. întotdeauna conectată la 
cerințele țării. „23 August" răspunde si cererii 
de vagoane de marfă. Producția ind-ti-ir..-.. 
ereste și e nevoie acută de vagoan?. Pînă in 19-1?. 
se fac la „23 August" peste 15 mii de vazca-- 
și cisterne. Și tot pină in 1965 crescu.-er4 
halele cetății de fier peste 2 milioane cai-»;.ef ?. 
înmagazinați in 5 000 de motoare. Motoarele -.u 
fost întotdeauna vocația uzinei ..Si știri 
îmi explică tehnicianul loan Păun. Pentru că 
ele sîht sufletul oricărei mașini". Moto-r«l£ de 
la „23 August" — de la sala motoarelor ur. 
vapor pînă la cele de locomotivă. Gloria miri 
uzine avea să capete străluciri fără pretei-eșt 
începînd cu anul 1965 cind la Congresul al IX- 
lea este ales în fruntea partidului te. i-i-j! 
Nicolae Ceausescu. De atunci încoace. între
prinderea „23 August" a beneficiat de îti-s în
drumările si indicațiile prețioase ale tir-
Nicolae Ceaușescu. După numai 5 am. in 1979. 
întreprinderea numără 15 mii de wtr-»!? ..23 
August" — marele motor ai ir.d...-'— ■ r>c«*stre 
lucrează pentru puterea industrii^ • Huvserto- 
rei, Reșiței. Călanului. G ' = t'!or. Căiirairio-, 
pentru Fieni. Midia-NS. -adari. Pr--=4 ..=•?> cu 
marca „Faur" ajung in anii K"’-oe trei 
continente. In 1971 întreprindere» n—Or
dinul „23 August" clasa L m Mun
cii clasa I. iar in 1974 Ordin '! M-rtes* « 
IlI-a. După întrecerea șotii,-'.; cia 1PT4. îit 
oameni ai muncii obțin titlul "V frtratM. aceț=r 
titlu rivnit fiind obținut de , < Se re s. 
brigăzi. Trecuseră 10 asi de la ■Jererea tova
rășului Nicolae Ceausescu In frtmre? partidului 
și iată că întreprinderea exempli.-» oc.-.t-j vi
goarea și inteligența noastră industrială obține 
locul I pe industrie. I se decmree,ră Ordmul 
Muncii clasa I. Era in martie 1975.

întreprinderea ^23 August* unul
dintre cele mai importante foruri muncitorești 
unde adesea tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, k- intilnește cu 
muncitorii si specialiștii de aid. Mai mult decit 
atit. tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat cins
tea de a fi depuwitul zecilor de mu de ->-meru 
ai muncii din aoeastă drcumzcrrpue electorală 
— platforma întreprinderii S August" — cir
cumscripția care cuprinde muna.on veniti din 
toate zonele tării, circur. ' r-ti-a in care se pro
duce utilaj pentru tehnică de virf. înnoire teh
nică pentru toată industria tfun. cireumscripua 
în care prin tot ce se înfăptuiește se ilustrează 
pe deplin adeziunea noastră a tuturora, la 
litica partidului. La ideile o wuv.tatea tovară
șului Nicolae Ceausescu. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a vizitat intrepr.nderea _Z3 August
in 1967. in 1968. 1978. 19TT1. 1975. 1978. 1979. 1960. 
1981. 1983. Deci aproape in fiecare an. secre
tarul general al partidului uo*uu ac află ia mt v- 
locul alegâit-r ilor «ăi. psruâoind la Adunările 
reprezentanților oamenilor muncii de la între
prinderea -23 August-, Unind cuvin tin. di nd 
preâoase directive, valabile pentru mireasa eco
nomie națională. In aceste condiții harnicul co
lectiv muncitoresc de aici- di nd întreaga sa pu
tere de muncă, a făcut din intreprinderea așe
zată semnificativ pe bulevardul Muncii intre- 
prinderea-amiral a industriei românești. Tot ce 
e nou aici, tot ce e modern, tot ce tine de me 
forță industrială are ca ptmet de pornire grija 
deosebită a tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al partidului, ideile sale nepre
țuite. dialogul său mereu aplicat la realitatea 
dinamică a uzinei cu masele largi de muncitori 
și specialiști care ori de dte ori vine in mijlo
cul lor îl intimpinâ cu nețărmurită dragoste, 
stimă și admirație.

Sublimul motor al vieții

Dincolo de motoarele ei. ce locomotivele e* 
de feluritele mașini si utilaje. sau mai exact 
spus Înainte de toate aceste minuni tehnice se 
află oamenii — miile de oameni care iau me
troul — metroul — una din realizările acestei 
cuprinzătoare civilizații industriale care este 
„23 "August", miile de oarneoi cu care parcă te 
știi, care de la prima vedere ti re par atit de 
familiari, de senini, de limpezi Am mers cu eL 
umăr Ia umăr, intr-o dimineață parcă spălată 
de toate luminile trezite ale cerului, iacercind 
cu ei un gind ușor si o abia siratitâ emoție. doar 
începea o zi. venea valul unei noi ele. E. la 
prima oră. un freamăt la porti parcă orașul, 
întreg orașul aburit iși revarsă aici toți fiii, 
Și-n aceste șuvoaie, in aceste conștiințe în mers 
se simte o anume putere, calmă, calculată, si
gură pe ea. Oamenii sint In haine de 
stradă, încă sint in statutul lor de-acasă. 
La distanță de minute i-am găsit ineer- 
cind mașini complicate. dind viață ca.lor- 
putere, motoarelor, sufletul oricărei mași
nării. fie ea in aer. pe pămlnt. pe sub pâmint. 
in apă sau in cosmos. In întreprinderea _23 Au-

3. Regele pe nedrept infrint 
S-a dat de pe col, pe păminl 
Sub arbustul cu ciorchini
S-c arătat la străini, 
Care-adulmecau să-l prindă viu. 
Dar l-au ajuns tirziu — 
Cu sfint fierul incovoiat 
Gitul dinspre dreapta și-a tăiat, 
Lăsindu-se țării din care s-a ivit. 
Ca un strugure strivit

4. Urmașii lui au învățat
Sâ se ferească din calea celui 

dezmățat ;
Ascunzindu-se prin păduri, 
Lăsară larg nâpraznicei viituri. 
S-au aținut doar la strimtori, 
De-au subțiat puhoaiele celor năvălitori, 
Nici n-au mai tras cu orcul nici n-au mai 

scris
La lărgime, la loc deschis : 
Lăcașurile lor de-odinioarâ 
le-au lăsat cu zugrăvelile pe-afară 
In orinduială neclintită 
Nici de veac, nici de clipită.

5. Numai peretelui spre miazănoapte
I s-au stors culorile de miere și de lapte, 
Strigătul i s-a micit in șoapte — 
Peste roșu, veacurile plouă, 
Albastrul s-a subțiat pe din două 
Aurul galbenului putregăiește 
Ca pulberea fluturilor luată pe dește.

6. Insă Dumnezeul de demult ii limpezi 
Dăruindu-le peretele de miazăzi :

Ce-a răzuit vremea la Voroneț, 
A rămas la Moldovița intreg ți măreț — 
Zugrăvind ale părților dinspre vint 
Pe partea soarelui cel sfint, 
Iară din partea luminii prea sfintă, 
In prada ploilor ce se frâmintâ ;

7. O jumătate s-a păstrat intr-un loc
* Netopită de foc ; 

Altă jumătate in cealaltă parte, 
Și-a ținut icoanele nesparte : 
Din cele două lăcațe, 
Jumâtate-nflorite, jumătate golașe 
Un al treilea se vede ți se leagă 
Cu zugrâvia prea întreagă.

8. Că și omul, precum locul :
Ce i-a luat apa, i-a lăsat focul ; 
Popol dulce la cuvint ți bun făptaș 
Intocmește-n sine cel de-al treilea mereu 

lăcaș.

„Vizrtă de kzeru" — tob ou de V <: ."-bejeu

3*r." re fac mii de vieți, mii si mii de . <u re 
si recompun printr-o chimie t-eu s .- 

diabiiî. Conștiința. ea. sublimul metor a! — ■?- 
t»i. definitorie pentru om. ea. canmn.-.;? ;c = 
si in citadela uuîuăfrialâ -Z3 Axwujt" A-ci. in 
tirinâ. în uzine trăiesc »i mjacesc mi. a» -m- 
menișii. Partidul Ccmumn Român arj- a:e-. un 
detașament de excepție. Găsești airi adrvârsu 
romanț» ai ideii de înaltă omenie, de pildui
toare conștiință mu natcreascl revoiutiocară. în 
întreprindere există o traditie comunist de mai 
bine de N de am. In 1931. in adinei legalitate 
exista in Întreprindere o celulă de pa .ud cu 8 
membri. După 4 ani. d-esi co«sditule iuaieî co
munice ilegale se iaăâprMerâ celuia de partid 
avea IM de comuniști. >.-. 1938 ssacitomi Li- 
xandru Mitru Stroae arborează sâeagui pa ritu
lui desszpra ăecîtei de locomotive. Dea a» ma, 
tirzia este organizata prima celulă U.T C d_- 
intreprindere. Deci organizația U T.C. de aari 
are aproape 46 de ani. Ea este de atunci in- 
roare p-cp.șțcra dc cn-sș-.i.r.țe revoluțixiire o 
scoală exre'.epiă de muncă si viată in strr.t co- 
muaist. smda in -.-♦.ier a marelui colectiv mun
citoresc Se află 1-3 ora actuală in întreprindere 
pește 4 C90_de tiaeri care sint membri af orga
nizație: y.r.C. Nu mai puțin ce 196 ar«»niraîii 
motx..zeaza tiaeri. crrrre a-ri da Întreaga mă
suri a t-neretii lor revotemonare. PreoeucVise 

sint cupru» intr-ua Iar» etrea- 
tai — de ia întrecerea utecisU ia producție omâ 
L mj.nca pr.r rică. ia mfrumurețarea între
prinderii. de la educația pobtico-ideologieă. rșl- 
tural-artistitâ s» avîcă piuă la Inițiativele pri
vind ecoaomuie de energie, combustibili. metaL 
Alături de reaiitateie obținute in munca poli
tica. rezuitawie economice aie organizației sint 
remarcabil — ir. 1963 olanul la muncă patrio
tică a fost deoășit. a:uti£ir.du-se la aproape 
două milioane lei. Asta înseamnă si ecoootnii 
de metal (numai pină la finele verii organizația 
avea în contul economiilor 900 tone metal. 
1 009 MW energie electrică. 1 100 tone combus
tibil conventions.>. Tinen de la J22 August- sint 
detașați si pe șantierele naționale ale tineretu
lui la Anina, la Midia-Năvodari. Activități, ac- - 
titmi. date pe care le aflu in sediul comitetului 
V.T.C. Ion Păun ■; un .-xemp’u de tinăr .Tăcut 
om" — așa cum se spune pe românește — de în
treprinderea _23 August*. Nimic nu-1 va mișca 
din părerea lui potrivit căreia n-ciodatâ nu v* 
părăsi uzina. L>r"C.ește departe de arin* ; d rr.'- 
neața, ea <ă ajungă la muncă, ia un troleibuz, 
apoi metroul. E»te tehnician principal la Servi- 
c.ui proiectare tehnoiogieâ la cald Alos secretar 
adjunct cu probleme de propagandă al comite
tului U.T.C. din ntreorindere. Venit de la Moa
ra Domnească, o localitatea in vecinătatea Ca
pitalei. se înscrie La liceul JX3 August" si ajunge 
muncitor cu înaltă calificare. La 23 de ani e 
specialist foarte bun. e afirmat politic si profe
sional e un om care se bucură de toate cele do
rite și firești ale vieții un om bine rostuit in 
tot ce e omenesc.

întotdeauna la Întreprinderea care acum ee 
numește August- au venit să muncească
oameni de pe tot cuprinsul tării. Un soi de 
magnetism a manifestat această fabrică de in
dustrie asupra a mii și mii de oameni din cele 
mai îndepărtate localități. Cu atit mai mult a- 
cest proces s-a accentuat in ultimii 20 de ani. 
Moldoveni munteni, bănățeni, maramureșeni, 
olteni dobro gen., formează aici un colectiv mun
citoresc de eLtâ. Iar cine apucă să guete din 
piinea aceste; uzine, apoi nu mai pleacă pe locu
rile natale. Rămine la J3 August", din ucenic 
timid și neștiutor devine muncitor de primă 
mină, iși aduce apoi-și copiii Mii de oameni se

Visarea patriei
deschidem calendarul sărbătorilor 

noastre naționale ți vedem înscrisă‘cu 
Litere de lumină data de 26 ianuarie, 
ziua de naștere a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. într-o dimineață solemnă, sub cu
pola strălucitoare a patriei, țara întreagă este 
unită in același gind și aceeași simțire : dragos
tea și increderea sa față de secretarul general 
al partidului, față de președintele țării, al cărui 
jurămint, rostit in urmă cu un deceniu în fața 
poporului, s-a gravat adine in conștiința tutu
ror cetățenilor României, ca un legămînt sa
cru : „Jur să slujesc cu credință patria, să 
acționez cu fermitate pentru apărarea indepen
denței, suveranității și integrității țârii, pen
tru bunăstarea și fericirea întregului nostru 
popor, pentru edificarea socialismului și co
munismului in Republica Socialistă România", 
legămint pe care l-am ințeles ca fiind propria 
noastră mărturie, propriul nostru jurămînt fa
ță de patria română, legămint pe care condu
cătorul țării 11 păstrează și il reînnoiește prin 
fiecare din faptele neobositei sale activități.

Această imagine amplă a unității poporului 
în jurul Partidului, al secretarului său general, 
al președintelui țării, este ilustrată emoționant 
în mesajele adresate cu atitea și atîtea prile
juri, de pe intreg cuprinsul patriei, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prezent el însuși de 
atitea ori in mijlocul oamenilor de pe pămîn- 
tul nostru — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — oameni din uzine sau de pe 
ogoare, slujitori ai științei și artei, oameni de 
virste și profesii diferite, care țin să-și expri
me adeziunea față de modul exemplar in care

Inima cea mare a
In pieptul intineritei mele țări 
Bat peste douăzeci 

ți două de milioane 
De inimi,
Și fiecare iți acordează bătăile 
După inima cea mare
A OMULUI
Care întruchipează
Înaltul zbor al țării
Către tot mai cutezătoare 
Piscuri de viitor,
A omului

■ V • • 
țarii

De aleasă omenie, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Cel prin care numim 
Cu adincă dragoste, 
Partidul
Și țara, 
întreaga națiune română, 
OMUL
A cărui inimă, 
La rîndul ei, 
Iși soarbe tăria 
Din toate inimile țârii,

te s-rest »-;• de orică. Asa a făcut și Ion 
ti tissier, ’.'eni; dm Cartojani. copil de 

» -■ S a .tir-.-a La șce-’lz prvlesi-onaiă .• in- 
era mare nevoie de focț- de mun

ci ; r: . nu iti școala că era deja mun-
in reguiă. cu reușite prcfcSkOoale. De 13 

r .r! cr-tisti _ e-ie motoare, e motorie; veefii. face 
~:-toare pentru foraj, pentru locomotive și va- 
ro.irv, pentru autobasculante și grup„-ri elec- 
rrc-ges?=. Din pre-noția lui de acum 13 aa: au a- 
;-cs moioarele irvă patru băieți Sint și-acum toi 
la motoare : ii cheamă Ion Hristea. Silviu T::i- 
rișcă, N'-eolae Preda și Virgil Al wear. Motorițti 
de ina’iă clasă, toți cu categorie maximă. Dacă 
:-ai întreba, dacă si face greșala să-i intrebi da 
nu cumva vor sâ plece din „23". te vor cerceta 
ca pe unr cârtit din lună. Auziți-1 pe ăsta, ce 
m±i vrea și ăsta 2 ! Cum adică 1 I Vrea să ne în
curce ăsta ! Ne incearcă, rșa !

Se spuoe că cel puțin jumătate dintre tinerii 
urmei sint moldoveni. Din județele Vajsjjii, 
Iâri. Botoșani. Suceava. Bacău. Deși pe locuri
le lor de baștină e-au construit întreprinderi 
p.-ndu-ășoare de mașini ei, iată, au ținut t>ă ră- 
—v.nâ la 23 August". „M-am calificat aici, m-am 
făcut cu o meserie Ia locul ei. n-aș pleca de aici 
pctit.pi nimic in lume". Gbeorghe Popa e de prin 
părțue Tutovei. dm Vaslui, dintr-un loc unde 

i aluri multe și pocni fructiferi și vii". In 
București s-a căsătorit, fansilia lui e muncito
rească ș-;-.â la CTKă. Soția lui lucrează la Fila
turi r-amăcâ de bumbac, muncitoare. El, in cei 
patru ar-, de cind e la „23-, și-a făcut prieteni 
bu-u de tot. băieți unul și unul cu care ți-e mai 
mare dragul să muncești De exemplu lăcătușul 
Anton lăcătușul Castei Deleanu, Vasile
Fules -r; Sorin Răducanu care e de prin părți
le Gaiaților. Lir.gă Gbeorghe Popa intilnim un 
băiat înalt, blond. Ion Rotaru îl cheamă, e uce
nic. e in anul II la grupul școlar al întreprinde
rii. A venit in București din județul Neamț, n-a 
venit singur ci cu un prieten, Ovidiu Badea. Din 
cei 36 elevi ai clasei lor. Ion crede că vreo 15 
sint întocmai moldoveni. Și Viorel Lupaeecu, 
strungar, e tot moldovean. E posibil ca toți cei 7 
patru frați Lupaeecu să lucreze pe utilaje cu ■ 
marca „23 August". Fratele său Ion. Ion Lupa- 
escu. muncește Ia Galați, Mircea e la Suceava, 
strungar. Ilie e la Bistrița, lăcătuș. Se intilnesc 
cu toți abia la revelioane. Viața dincolo de ma
rea familie a unei uzine. Viața cu toate ale ei, 
căutată intru demnitate, verticalitate, viața ală
turi de cei din jur, dimpreună cu cei din jur, 
dindu-ți personalitate și destin. Luată din om 
in om. de la fire la fire, de la secție la secție, 
de la loc de muncă la loc de muncă, viata co
tidiană in intreprinderea ce poartă numele săr
bătorii noastre naționale oferă un tonifiant ta
blou al conștiințelor in mișcare, un eșantion re
prezentativ asupra a ceea ce înseamnă astăzi, 
in România socialistă, clasa muncitoare. O cla
să a inteligenței tehnice, a civilizației indus
triale puse pe baze noi, cu un optimism intre? 
și robust, cu simțul acut al prezentului, omagiind 
trecutul, conectindu-și la tensiunea creatoare și 
volițională viitorul.

Mult, mult spre după-amiază părăsim. In ace
lași torent uman. întreprinderea „23 August". 
Coborim trepte de marmură, așteptăm citeva 
minute pe un peron de marmură. Vine un tren 
vopsit alb și galben,_ un tren ca-n revistele a- 
nului 2000 care ne călătorește pe sub rădăcini
le orașului. Ca-n filme. Metroul, dacă vreți sâ 
știți dumneavoastră, a fost construit și pentru 
faptul că avem intreprinderea „23 August", me
troul purtind în fibra sa, de la ciment la utila
je, muncă de la intreprinderea „23 August" de 
acum, de ieri, de acum 5 ani, de acum 10 sau 
20 de ani..

tovarășul Nicolae Ceaușescu înțelege să acțio
neze pentru înfăptuirea înaltelor sarcini cu 
care patria și partidul l-au investit. Mesajele 
oamenilor muncii din România adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, gindurile lor de lau
dă și recunoștință, alcătuiesc un tablou viu, im
presionant, al profundului atașament față de 
președintele țării, ele sint dovada unei deveniri 
sociale comune, a unei împliniri spirituale care 
face ca viața de azi a patriei noastre să aibă 
un specific inconfundabil : unitatea în cuget, in 
simțire și acțiuni.

In această memorabilă iarnă, cînd Unirea și 
Unitatea au fost celebrate împreună, cind s-a 
arătat încă o dată că în istoria țării ele cresc din 
adîncul aceleiași rădăcini, in acest anotimp.cmd 
peste vechile înțelesuri se adaogă sensul uni
tății de astăzi care înseamnă regăsirea demni
tății naționale in marele program de acțiuni și 
înfăptuiri pentru ridicarea patriei pe noi trep
te de progres și civilizație, aniversarea zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sărbă
torirea celor peste cincizeci de ani de activitate 
revoluționară, găsesc patria, pe noi toți, mai 
uniți ca niciodată în jurul partidului șl a 
secretarului său general, deciși să ducem la 
împlinire marea visare a patriei : visul' nostru 
de pace și fericire, pe care cel care ne 
călăuzește destinele ni-1 garantează șl ni-1 
apropie prin fiecare clipă din munca și din 
viața sa.

La mulți ani !

Horvath Dezideriu

Inimi cu care bate 
In același ritm 
înălțător
Și durabil,
Spre împlinirea,
In pace
Si bună înțelegere 
Cu toți oamenii p'anetei, 
A celor mai frumoase 
Visuri,
De azi,
Si de miine,
Si ds din totdeauna 
Ale României.

Viorel Cozma

Simbolul
dăinuirii românești
Cile sint frumoose-n țară sint mari visuri 

împlinite 
sini arcadele sub care zarea-n jur ți-o 

rotunjești 
dar din cite sint in țară, de poporu-ntreg iubite 
Ceaușescu e simbolul dăinuirii românești I 
Cind rostește el cuvintul, in cuvint cu visul 

geamăn 
e dorința lui ca țara să adune soare-n grai 
de aceea cu stejarul tinereții il aseamăn 
care-mbracă in lumină plaiul gurilor de/rai.
El înseamnă-nțelepciunea patriei vizionară 
el înseamnă vitejia neamului ce ne-a fost scut 
el înseamnă libertatea cind pe culmi se 

cununară 
brazii-n codru cu lumina zilei mori cind

s-a născut I 
«

Masa lui de lucru-i țara, piinea inimii mai 
caldă 

decit ora care bate-n turnul marilor idei 
ca c aoă vrăjitoare-n care patria se scaldă 
cum visează el și visul e al faptelor temei. 
Pentru ce vrea țara, pace, libertate, steag 

iși face 
din cuvint, pe care-l poartă-n neodihnă peste 

țări 
luminind, ca să se vadă in oglinzile opace 
ca o stea, statuia păcii proiectată peste zări,» 
Multe sint frumoase-n țară, visuri multe 

împlinite 
cimpul se îmbracă-n mantii aurii, e-un uriaș 
braț ce poartă România sub cupole rotunjite 
unde-a fost pustiu odată să inalțe un oraș I 
Multe sini dar miine, miine vor fi și mai multe 

incă 
din mirabila sămință răsărite ca-ntr-un basm 
că e-n țară o putere care-ți taie drum prin

stincă 
palpitind, o magistrală vie de entuziasm I 
Dn, sint multe azi in țară cum n-au fost 

nicicînc^in vreme 
sint arcadele sub care zarea-n jur

ți-o rotunjești 
dar din cite sint, lumina năzuințelor supreme 
Ceaușescu e simbolul dăinuirii românești I
Și de ziua lui ii spunem ca pădurile din steme 
și ca soarele din holde : „La mulți ani, să

ne trăiești 1

Ion Potopin

Imn in ianuarie
Și iar ninge pină-n miezul verbelor din noi, 

fierbinți, 
O zăpadă-nmiresmată precum griul din părinți, 
Ninge-n trei culori sublime : roșu, galben și 

albastru, 
O zăpadă tricoloră eu dogori de foe măiostru, 
Ninge-ața precum din aripi mii de porumbei 

ar bate, 
Peste satele române, peste-a lor eternitate, 
Căci in luna-aceasta care miroase precum o 

piine, 
Se născu pe lume OMUL ctitoriilor române, 
Se născu BĂRBATUL care este-al vieții noastre

Faur 
Și-n a cărui virstă astăzi cintă ciocirlii de aur, 
Se născu ca să ne-nvețe cum putem lucra 

grădina 
Frumuseților din inimi cu miez fraged ca 

lumina, 
Cum să deslușim din doine vrednicia unui 

neam, 
Cind se coc luceferi roții pe-al luminii sacru 

ram. 
Cum să fim ți pentru cine pe-ale noastre 

plaiuri gazdă, 
Cind cu plugul omeniei tragem brazdă lingă 

brazdă 
Pe cîmpiile din suflet unde griul de iubire 
Mingiiat de-a LUI privire are chip frumos de 

mire, 
Și-unde totu-i răsărire și curată-nsămințare, 
Cind pe masă piinea noastrâ-i ca un răsărit 

de soare, 
Și-unde izvorăsc luceferi susurind pe românește 
Pentru sfînta noastră Jară ce prin EL se 

veșnicețte l.~

Luca Onul

Întîiul Om al Cetății
S-aducem un Imn, — 
In'.iiului Om al Cetății. v
Din inima-i, — vrere, 
Din zorii-i, — destin,
Un Imn 
închinăm tinereții,

Un Imn I
l-am luat din culori 

dimineții, 
Scriind un destin — 
In Cartea de aur 

a vieții.
Din inima-i, - vrere, 
Din zorii-i, — destin,
Intiiului Om al Cetății, 
închin

Peste veacuri, — 
Un Imn I

Iuliana Paloda

Cîntec de slavă
El, Primul om al țârii, Președinte 
Tu, Românie, mindrâ ni l-ai dat, 
Conducător viteaz ți gind fierbinte, 
Dintre bărbați, intiiul tău bărbat.
El, vizionar prin fapte și prin carte. 
Făuritor al României noi, 
Lumină de partid importe 
Și demnitatea marilor eroi.
El, mesager al păcii peste lume 
Și ne-nfricat apărătgr de om. 
Cu-nțelepciune vine să ne-ndrume, 
Cenușă sâ nu facem din atom.
Lui Nicolae Ceaușescu, soare 
Născut din muncitori și din țărani, 
In steme de eroi-nepieritoare — 
Spre slavă-i^cîntâ țara „LA MULȚI ANI I*

Constantin Răducanu

Memoria eroilor *
Memoria eroilor in imnuri și in vers 
statuile lor înmuguresc in univers 
marginea cerului in miini de copil 
ride dimineața in flori de april.
Istoria urcă in vulturii din steme 
patria se naște în iarba din poeme 
columne se-nalță in munții Carpați 
in legende surid mindrii noștri bărbați.
In ianuarie, timp de zăpadă și dor 
se naște bărbatul de destin roditor 

\ in noua eră cresc luceferi de zi 
ți-n libertate patria va inflori.

Cu piine și cu sare intimpin ziua-n care 
sub flamuri tricolore la marea sărbătoare 
aceluia ce arde în fruntea țării treaz, 
prinosul meu de ginduri acestui timp viteaz.

Mircea Cristea
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urel Mihale nu are superstiția că te
mele majore au compromis proza 
românească postbelică și consecvent 
cu sine se întoarce cu regularitate la 

marile teme ale societății românești postbelice.
Ultimul său roman, Pămint, pămint..., se ocupă 
de momentul in care primele întovărășiri agri
cole deveneau gospodării colective incercind să 
surprindă, cu avantajul distanței în timp față 
de fenomen și față de încercările literare de 
aceeași inspirație, fizionomia netrucată a aces
tei mutații sociale și politice. împrejurările socia
lizării agriculturii în anii cincizeci au fost tra
tate in numeroase producții literare prompte 
de al căror schematism și simplism n-a scăpat 
in întregime nici o nuvelă ca Desfășurarea în 
care totuși observația și analiza psihologică co
pleșesc teza. Abordată pină la abuz, sufocată 
de scrieri cu tipar și soluții epice unice, tema 
colectivizării a fost practic părăsită înainte de 
a fi fost exploatată în termenii adecvați. Re
zistența țărănimii și resorturile acestei rezisten
țe au fost prezente in proza socializării agricul
turii mai mult ca o ilustrație antitetică a pro
cesului victorios al mutației sociale, decît ca un 

, obiect de studiu propice prozei. O reevaluare a 
posibilităților acestei materii de inspirație au 
adus-o romanele Suferința urmașilor și Niște 
țărani atrase tocmai dfe fondul arhaic și inerțial 
al lumii țărănești, dezvăluit în aceste cazuri nu 
ca o tară a trecutului ei ca o realitate psiholo
gică și socială tot atît de umană ca și atîtea 
altele. Schimbarea de optică a fost favorabilă 
fie adincimii, fie perspectivei romanești. în lo
cul unei ființe naive și retardatate, care nu 
poate evolua decît prin „luminare'1, prin „lămu
rire", inaptă deci de orientare socială și politi
că proprie, aceste romane au propus un țăran 
dens psihologic, cu un sistem de valori proprii 
cristalizat, apt să înțeleagă și să judece singur 
fenomenele care-i stau amenințător în față și 
de care se distanțează ori se apără cu mijloa
cele pe care i le oferă împrejurarea. De la o 
viziune colonială asupra băștinașului menit, in 
viziunea fostei rețete a prozei postbelice, să fie 
dus împotriva redusei lui înțelegeri către o altă 
formulă de viață, proza românească a pășit la 
o viziune din interior a evenimentelor. Romanul 
Pămint, pămint... se înscrie în procesul de re
evaluare a acestui trecut nu prea îndepărtat, 
care începe să devină istorie, personajul său 
principal nefiind rezistentul confuz, care odată 
lămurit acceptă ceea ce refuzase pină atunci, ci 
rezistentul lucid, care deși marginalizat mai 
tîrziu de istorie, nu este totuși un infrînt. Mă- 
chiță Barbu este un țăran cu personalitate. El a 
făcut frontul in răsărit și in apus, s-a bătut 
și cu ryșii și cu nemții, iar in 1945 a fost dintre- 
cei care au avut un cuvint de spus in asaltul 
prefecturii și în împărțirea pămintului la țărani, 
el însuși fiind un țăran sărac. Măchiță Barbu 
nu este dintre cei ce se lasă tirîți de evenimen
te, ci, la nivelul său, un făcător de istorie, cu 
conștiința rolului. Condiția eroului este dintru 
început alta decit a majorității celor pe care 
proza românească i-a pus in situații asemănă
toare. Măchiță Barbu știe că evenimentele au 
un sens, că ele stau in mina celor care pot și au 
dreptul să le dea un sens și cind evoluția fi
rească a lucrurilor este contrazisă de curenți 
inverși, departe de a fi pasiv și regresiv, cau
tă să înțeleagă, să acționeze și chiar să câștige. 
Confruntat cu Ilie Barbu din Desfășurarea sau 
cu Anton Modan din îndrăzneala, Măchiță Bar-

ai pronunțată in „Doina" (Ed. Cartea 
■ ■ ■ Românească, 1983), de Cezar Ivănescu, 

■““•decît in „La Baaad" și „Fragmente 
din Muzeon", e materia folclorică pe 

latura ei cea mai adincă ; e, in totul, un folclor 
enigmatic și arhaic, o lirică de ecouri străvechi 
ca de popor îmbătrinit în ritualistica lui sem- 
piternă. Față de poporanismul exterior al altora, 
constind in ritm și in rime (care e o adopțiune 
eminamente tehnică), Cezar Ivănescu a venit cu 
o invenție esteticește admirabilă consistind în 
folclorul recreat din marile lui viziuni. Rar a 
sunat astfel in poezia românească și cu o mai 
sonoră intensitate jalea arhaică și memoria po
porană a unei istorii convulsive.

Folclorică e aci balada recompusă, în spirit 
fantast și teribil, ingemănind laptele cu veninul, 
materii ale magiei rurale vechi. Insă acest ba
ladesc turburător e „cultizat" de poet, rescris, 
complementar, este și nu este folclor : „eu-s cu 
toți aceștia șapte / și mai mult cu cel mezin / 
care bea singe cu lapte / ca pe un ichor divin / 
și-ale cărui brațe-s coapte / pin’ la coate in 
venin". Pe o substanță a superstiției, nu de
parte, de descîntec și de baladescul grozav, 
poetul a venit cu inventivitatea lui barocă, 
aceasta consistind în prețiozitate de lexic și in 
aliterațiile care dau acea inconfundabilă me
lodie pe care o cultivă. Prețios, cită vreme e 
baroc, el a inventat un soi de idiom de fic
țiune, alcătuit din noțiuni abstruze, filosofice, 
din „karma". din „dibuk", din „metron", din 
„ichor", pigmentate cu o coloare de efect, dia
lectală, neaoșă. Un astfel âe idiolect fantezist 
ar fi, pentru poezie, supărător dacă nu ar ieși 
din el o melodie stranie, aproape incantatorie, 
o euforie sonoră a tînguirii, o jale prelungă de 
bocet : „Cearcă Numărul de Aur / în plai hi- 
perboreean / după-acela faurmaur / descinzîn- 
dul la Tețcani / și văzînd prin nori balaur — / 
lup flămînd de mii de ani / și visînd cel fir 
de aur / legind viețile-i colan / toată Karma-i 
adyna-or / in cei galeș plan nirvan / cum acelui 
Minotaur / vergine și băietani". Nimic nu pare 
a ieși din ritmul mecanic, acut și monoton : dar 
ce lirică spectaculoasă, unde nu se aseamănă 
nici un element cu datele curente. Invențiile so
nore, baroce („faurmauri"), licența eminesciană
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așadar nu binomul învins-învingător cu 
toate multiplele lui ipostaze formează 
centrul de greutate âl cărții, deși, apa
rent, materia pare a gravita în jurul 

acestui ax, ci substanța ei morală. Să nu uităm 
că Mircea Ciobanu este și autorul unui volum 
de poezii ce se numea, concludent nu ? — Etica 
și că toate cărțile lui, indiferent de strategia 
scripturală relevă o extrem de subtilă și com
plicată maieutică a spiritului etic. Să nu ne 
sperie ideea de ficțiune morală, cu toate că, de 
obicei, are un sens depreciativ sau condescen
dent, fiind confundată cu noțiunea de scriere 
moralizatoare, ce își propune într-o manieră 
didactică să ilustreze o teză, un precept, un 
principiu etc. Nimic mai fals, față de semantica 
expresiei ce o avem în vedere, și pe care o îm
prumutăm din incitanta și controversata carte a 
lui Gardner, On Moral Fiction, el însuși autorul 
unor romane ca Freddy’s book, raportabile la 
concepția sa despre „proza morală". Gardner 
dă un conținut înalt intelectual acestei sintag
me. considerată ca un mod de a gindi și re- 
gindi lumea prin scriitură. Adevăratul artist 
moral, spune el, „permite spiritului său să fie 
schimbat de procesul spunerii (producerii tex
tuale, ar corecta semioticienii francezi) și, la 
rindul ei, arta sa (în sensul de modalitatea 
scripturală) „forțează scriitorul la o puternică, 
ba chiar febrilă și neingrădită stare de veghe, 
îl conduce, pe drumuri unde logica abstractă nu 
poate mai mult, la neașteptate revelații și, in 
mod frecvent, la o schimbare a felului de a 
gindi" (Moral fiction, p. 109). Iar scriitorul „des
coperă, treptat, nivel după nivel, mai profunde, 
tot mai profunde implicații în istoria sa, revi- 
zuindu-și judecățile, descoperind întîmplâtor 
alte legături, ajungind la noi trepte de pătrun
dere psihologică" (pp. 108, 109). Fără a intro
duce romanul lui Mircea Ciobanu intr-un „pat" 
al lui Procust„ cred că Istoriile sint tipice pen
tru acest gen de proză. Rareori am întîlnit o 
mai strînsă interdependență între gîndirea unui

BREVIAR
■ „ODA PATRIEI**. O foarte semnificativă anto

logie poetică este aceea intitulată „Odă patriei" și 
apărută recent la Rîmnlcu Vîlcea sub redacția Co
mitetului județean de cultură ; e, înțelegem, o 
ilustrare a ultimelor două ediții (a Vl-a și a VII-a) 
a unui festival de poezie, tradițional pentru 
vîlceni : „Nicolae Bâlcescu“. Un examen mai amă
nunțit al culegerii e întrutotul mulțumitor, in ge
neral asemenea manifestări literare fiind cit se 
poate de nimerite spre a încuraja talentele tinere : 
e adevărat, să admitem, că mulțimea de festivaluri 
poate să aducă și o medtocrizare a importanței 
pe care „încununarea poetică" o poate avea. Cu 
laureațil concursului vîlcean faptele nu stau în 
acest chip, ba dimpotrivă, majoritatea poeților

CRONICA LITERARĂ

«

AUREL
MIHALE:
«Pămint,
pămint...»

bu este un erou antitetic, iar Pămint, pămint... 
o carte care respiră deliberat alt aer decit al 
creațiilor mai vechi pe aceeași temă.

Lumea romanului lui Aurel Mihale se locali
zează pe undeva prin bălțile Dunării, pe a cărui 
gheață, după o vacă rătăcită, trece unul din eroii 
cărții, după cum altul încearcă să se refugieze 
In țara vecină de teama repercusiunilor poli
tice. Satul e văzut global in liniile sale tradiți
onale, cu cristalizările și practicile lui sociale 
străvechi, fără accente pitorești.

Refuzul exotismului in înfățișarea universului 
rural este una din victoriile de atitudine și con
ținut ale romanului lui Aurel Mihale. Bizareri
ile care au făcut deliciile unei anume proze ță
rănești slnt absente cu totul de aici. Prozatorul 
știe totul despre universul romanului său, de la 
topografia satului și a împrejurimilor pină la 
genealogia celor mai importanți eroi ai cărții ori 
stereotipiile specifice locului. Țăranii au ca
pace de metal la roțile căruții, care scot după 
forma șl compoziția lor sunete diverse și neaș
teptate. La prima vedere este o ciudățenie, una 
din acele suceli colecționate și augmentate de 
proza exotizantă despre sat. Dar aceste capace 
se vădesc a avea, dincolo de semnul orgoliului 
social, și o funcționalitate foarte prozaică : 
identificarea vehiculului după sunet de la dis
tanță, care devine în economia narațiunii și o 
funcționalitate romanescă. Detaliile, cite sint, 
se integrează precis in povestire slujind-o și fă- 
cind parte integrantă din ea. Veridice și func
ționale sint și personajele de acompaniament 
ale eroului principal. Ei sint tovarăși de front ai 
lui Măchiță Barbu, așa rum sint majoritatea 
consătenilor pentru Năiță Lucean din Niște 
țărani, și această experiență comună i configu
rează puternic umanitatea rurală din Pămint, 
pămint— Peste întorșii la vatră de după război, 
peste împroprietăriții prin propria lor acțiune, 
peste asediatorii prefecturii și întemeietorii or

CEZAR
IVĂNESCU:

«Doino

(,,aduna-or“), conceptualistica abstruză și ocul
tă, (Karma, nirvana, Numărul de Aur, Hiperbo- 
reea, Minotaurul), magiile folclorice (balaurul, 
planul „galeș", stare, aceasta, a lingorii) — to
tul e cum nu se poate mai inventiv. în acest 
punct, talentul de căpătii al lui Cezar Ivănescu 
rezidă in a sublima sonor cele mai diferite ma
terii ireductibile : muzica interioară triumfă. 
Muzicalitate, prețiozități spectaculoase, concep- 
tualistică și lexic inedit — acestea nu sint însă 
pentru poet cu totul originale. Atît „La Baaad" 
cit și „Fragmente din Muzeon" se intemeiau pe 
acest baroc sonor și cultist, pe'ingeniul liric, pe 
simțul muzical înnăscut, care a și putut face 
din aceste producțiuni fără pereche un fel de 
trubadurism român tardiv.

în absența medievalității poetice, pe care pină 
la un punct Cezar Ivănescu a căutat intr-adevăr 
s-o substituie, poetul a adus însă folclorul : 
Evul mediu român e, în istoria formelor lui 
poetice imaginare, o „doina", lirica poporană. El 
este „medieval" în măsura în care este „folclo
ric". De altfel, odată cu această revelație etno

MIRCEA
CIOBANU:

«Istorii (iv)>

scriitor, înțeleasă ca poetică personală și scrii
tura sa. Romanul se instaurează ca spațiul de 
acțiune al unui număr de texte (istorii — po
vestiri ale unor destine individuale) supus unei 
duble mișcări, centripete prin convergența și 
focalizarea sensurilor spre o temă globală, și 
centrifuge prin pulverizarea și iradierea lor din 
nucleul semantic abia constituit. Dacă toate is
toriile, și mă refer la întreg ciclul, roiesc în ju
rul crizei și frămîntărilor de conștiință ale „ma
relui" Palada, demiurgul necruțător al unui 
mic cosmos uman, la rindul lor textele-povestire 
pe măsură ce încearcă să ilumineze acest caz, 
descoperă alte puncte obscure, declanșează alte 
„istorii", dezvăluie alte „cazuri" nu fără le
gătură cu povestirea matrice, dar apte fiecare, 
de a genera un alt roman.

Ciclul lui Mircea Ciobanu seamănă cu un 
arbore cu rădăcini aeriene ; toate împreună ali

premiați vădind semne bine definite de talent. 
Sint, de altfel, printre ei nume cu circulație rela
tivă în literatura tînără (Gellu Dorian, Petre 
Ivancu, Gheorghe Voica, Ozolin Dușa, Gheorghe 
Smeoreanu, Mihai Ion Vlad etc.), unii dintre ei 
chiar autori de volume în ultimii doi-trei ani. 
Iată, așadar, un semn al valorii care merită o 
mențiune.

însă principalul rezultat pozitiv, vizibil în lirica 
emerită a festivalului vîlcean, este promovarea 
hotărită a unei poezii patriotice de cea mai bună 
calitate ; un simțămînt vital și debordant, de 
popor în ardentă ascensiune, pare a stăpîni 
această literatură înflăcărată de mari sentimente 
comunitare. în privința aceasta, mențiunile se pot 
face la tot pasul, incepînd de la poezia țărănească, 
inteligentă a lui Dușa Ozolin, a lui Petre Ivancu 
și pînă la conceptualismul abstract al lui M. L

ganizației de partid locale, vine însă un șoc 
imprevizibil : înființarea peste capul și împo
triva voinței țăranilor a gospodăriilor colective. 
Aurel Mihale marchează cu multă siguranță 
conturul de fapt suprapus si exterior al acestui 
eveniment pe care țăranii il simt ca străin șl-1 
tratează ca atare. Echipa fostului marinar 
„împuternicit", care uzînd de mijloace înjositoare 
și dure dă lovitura de berbece acestei așezări 
tradiționale, care este satul lui Măchiță Barbu. 
Ceea ce valorifică Măchiță și prietenii lui, și 
împreună cu ei autorul romanului, este expe
riența lor armată. Aurel Mihale tinde să facă 
din acest țăran trecut prin focul celor două 
fronturi și ale primelor inițiative sociale de 
masă de după război, țăranul reprezentativ al 
perioadei, evident opus sătenilor cufundați in 
întuneric pe care i-a înfățișat o bună parte a 
prozei noastre postbelice după un model comod. 
Teoretic un asemenea tip rural este îndreptățit 
să aspire la reprezentativitate, cu condiția să-l 
îndreptățească și o forță de creație care să-l 
impună ca erou viabil. Chiar dacă teoreticește 
este nereprezentativ, un Anton Modan fiind 
consistent psihologic are șanse de reușită în fața 
unui personaj care oricit de reprezentativ rămine 
o simplă schemă, neconvingătoare artistic.

Interesul romanului lui Aurel Mihale vine din 
concretețea și convergența lui. Pămint, pămint... 
este, in bună măsură, un roman substanțial fără 
prisosuri, cu un just dozaj al materiei de viață, 
cu un control suveran al ei in economia cărții, 
cu eroi credibili și cu un univers convingător. 
Autenticitatea este izbitoare fără exces, de- 
curgind din acțiune și mai ales din acea miș
care dezinvoltă și calculată, in același timp, a 
romancierului in universul său compact, ritmat 
fără lacune. Adversarul cel mare al prozei lui 
Aurel Mihale este monotonia, lipsa de relief a

»o«ri.

logică, lirica lui Cezar Ivănescu a căpătat un 
mult mai profund accent specific. Ea se prezintă 
in acest moment ca o creație aproape anonimă, 
in ideea că anonimitatea este și condiția mari
lor creații. Moldovenismul poeziei lui e aci, de la 
amănuntul fonetic la vocabular, izbitor. Poetul 
scrie ..aice", „pădure", „Dumnezău", grăiește 
moldovenește cu o puritate arhaică a vocii ra
ră : ! inima mea azi nu te mai vrea /ia-mi cu 
tine tinerețea mea / lasă-mă aice să rămin / și 
fără de tine și bătrîn / lasă-mă aice să rămin / 
și fără de tine și bătrîn /.../! ochiul meu să 
plingă fără zor / cum plînge-n pădure un iz
vor — / singur de cind Lumea s-a-nceput / nici 
măcar de Dumnezău știut". O anumită fluidi
tate, de dialect moldav, dă pronunției lirice o 
melodicitate considerabilă, care tîșnește absolut 
imprevizibil din materia cea mai grea : „ți-au 
întipărit făptura / truditoare-a mele mini / 
te-au masurat cu măsură / ani și luni și săptă- 
mîni / te-au masurat cu măsură ani și luni și 
sâptămîni".

Totuși, acest regionalism care e, în realitate,

mentează trunchiul principal, dar din fiecare, 
răsar mlădițele altor tulpini. Chiar romanul de 
față este o astfel de excrescență crescută din 
tema inițială. La sfîrșitul celui de al treilea vo
lum, intrase în scenă, așa cum am spus, un 
personaj pină atunci insignifiant, o fantoșă 
gravitînd în preajma lui Gheorghe Palada, per
sonaj care prinde viață și ii impune autorului 
romanul său, istoria fascinantei sale existențe 
cărturărești — fascinantă intr-un sens special, 
prin abstragere și limitare a trăirilor exteri
oare — in volumul al patrulea. Dar scriind po
vestirea lui Leon Pascal, un teoretician al 
nuanței și al toleranței reciproce, autorul pro
pune implicit și un mod de a gîndi și a fi în 
lume : „El, Leon Pascal, spune naratorul, ale
sese să trăiască între nuanțe. Orice enunț ho- 
tărit și orice decizie fără drept de recurs îi 
provocau neliniște". Această spaimă, aproape

Vlad sau Gh. Mincă. Admirabile sînt poemele tro- 
potltoare ale lui Constantin Lănureanu, un remar
cabil poet ialomițean, dintr-o regiune care a dat 
In poezia tînără -cîteva talente sigure (Marius 
Stănilă, Marin Lupșanu, Mircea Bîrsilă, Nicolae 
Sirius). C. Lămureanu. ca și Dinu Olărașu, este 
poate una din revelațiile poeziei tinere de mîine : 
„Patrie (încheie el un remarcabil poem fluviu) eu 
rostesc numele tău / și poemul îmi umple i fără 
de voie i hîrtia". încă o probă, iată, că o litera
tură valoroasă e în primul rînd o literatură a 
marilor sentimente, naționale.

■ IN MEMORIA» NICHITA STANESCU. Ziarul 
de limbă germană „Neue Banater Zeltung", aflat 
sub direcția poetului și jurnalistului Nikolaus 
Berwanger, publică în numărul din 15 ianuarie 
1984 două emoționante pagini dedicate memoriei 
lui Nlchita Stănescu. Sînt, în majoritate, traduceri 

curgerii materiei epice, care aici, după o lungă 
expoziție pregătitoare, este spartă de lovitura 
de teatru a unei crime, a unei anchete, a unei 
confruntări intre urmărit și urmăritor. Tempe
ratura crește brusc, acțiunea devine trepidantă, 
deznodămintul aminîndu-se prin capacitatea de 
rezistență și ripostă a presupuselor victime. 
Sint pagini de bună nuvelă polițistă redactate 
6trins, fără pauze, fără gesticulație inutilă, in 
care o acțiune decurge logic din alta, ca veriga 
unui lanț din altă verigă, intr-un crescendo 
imprevizibil, dar justificat de materia umană 
și de împrejurări. Cum vocația prozatorilor 
români pentru astfel de narațiuni s-a probat de 
puține ori, apariția acestei nuvele polițiste în
castrată in romanul Pămint, pămint.,, este pe 
cît de surprinzătoare, pe atît de binevenită. Ca 
în romanul polițist consacrat există un criminal, 
căruia insă anchetatorii vor să-i substituie un 
inocent, iar acesta pentru a se apăra trebuie 
să-1 găsească pe adevăratul ucigaș. Măchiță 
Barbu este supus și acestui test de inteligență și 
rezistență, dușmanul său fiind anchetatorul de 
siguranță Diba. Deși formula polițistă preferă 
complicația umană și socială a mediului urban, 
Aurel Mihale a reușit performanța de a plasa 
in modul cel mai natural o tramă polițistă au
tentică în lumea satului. Este cota de sus a 
romanului Pămint, pămint, care apoi se dilu
ează din nevoia de a urmări peripețiile intime 
și sociale ale lui Măchiță Barbu. Faptele, multe, 
nu mai sint suficient de ierarhizate ca pondere 
și semnificație, intre ele apar interstiții artifi
ciale, neconvingătoare. Măchiță Barbu contri
buie decisiv la ieșirea din necaz a lui și a satu
lui său, dar nu vrea să accepte noua situație 
creată. El va rămîne în afara gospodăriei colec
tive, în ciuda stăruinței celor care vor să-l lă
murească, și după ce-și pierde nevasta, pără
sește pămîntul, donîndu-1 și se duce la oraș să 
construiască cu brațele socialismul. El face 
parte dintre eroii pe care istoria îi elimină 
după ce i-a folosit.

Aurel Mihale ne propune un erou consistent 
și credibil și o problemă : a făcătorilor legitimi 
și ilegitimi de dreptate socială. Măchiță Barbu 
și ai lui sint făcătorii legitimi de istorie peste 
care se suprapun in mod forțat alți făcători de 
istorie, care pretinzînd că-i continuă pe primii 
îi înlătură. Legitimitatea întreprinderii politice 
a „împuternicitului", a lui Costache, a lui Diba 
și a altora, este ceea ce pune în discuție Mă
chiță Barbu, care nu vrea să accepte alterarea 
unui proces început firesc de oamenii locului. 
Este greu de spus că Măchiță îl poate înlocui 
pe Ilie Barbu, deși eroul lui Aurel Mihale este 
rotund psihologicește. dar propunerea pe care 
ne-o face romanul Pămint, pămint... este dem
nă de atenție, chiar dacă este o carte inegală, 
permeabilă și la multe soluții epice vechi, la 
maniheisme conflictuale, la simplificări de per
sonaje. Pămint, pămint... este insă în datele ei 
principale o carte de reală autenticitate, anima
tă de o viziune personală asupra momentului 
social și politic surprins, plină de adevăr ome
nesc pe toată întinderea ei, personajul Fanei, 
ca și cel al Tiei, pe versantul erotic al romanu
lui, fiind impresionante, roman demn de a figura 
între cărțile care rescriu cu succes teme vechi 
dintr-un unghi nou.

M. Ungheanu

un arhaism inițial, o lirică a substratului ates
tat, (poetul stă, istoricește, după dacismul lui 
Ion Gheorghe) nu s-a oprit la pronunție și la 
particularismul lingvistic, a dezvoltat poetic și 
lumea figurativă moldavă. Un mic tablou urie- 
șesc, in declarația erotică hiperbolică, pare a 
izvorî dintr-un apocalips naiv pictat pe o mă
năstire moldavă : „! opt milioane patru su‘ de 
mii / de lighioane-n foc și-a apă lină / s-au în
carnat ca mie tu să-mi vii / făptura-celor vii 
în veci Regină". Foiala „lighioanelor", peste 
care focul și apele universale se adaugă percep
tibil, e o viziune de zugrav popular.

însă sensul ultim al acestei poezii este pretu
tindeni muzica. Și spre a muzicaliza totul Cezar 
Ivănescu a procedat iarăși folcloristic scurtind 
adeseori cuvintele, maramureșănește, arhaizind 
dicțiunea ca aici : „Șapte ani tăiai la piatră / 
șapte ani tăiai la pia- f și gâmanii mă tot la
tră / că n-am mi nuri rmincitoa-" ori purifi
când, prin iradiație afectivă, cuvintele care I 
se par mult prea materiale : „Sinul tău cel 
acru — toapsă / numai pentru mine-i du- I 
Moarte, tu cu naltă coapsă, / îmi știi mânurile 
tu". •

Arhaicul poporan a pătruns hotărîtor peste 
tot, de la viziunea despre lumea nevăzută și 
pină la senzații. „Negreala de pe suflet", „ur
gia și prăpădul", cifrele magice cu semnificație 
ritualistică de mister convențional — acestea 
au originea in folclor. Negura letală, în spiritul 
escatologiei populare, dă poetului mari stări 
lirice : „de acum mai ușor / decit c-ața-s călă
tor / de acuma mai lin / de acuma nu mai vin: 
/ negură, negură cu singele pe gură / Precistă, 
Vergură, / sufletul mi-i negură". Spaima de 
urît (idee folclorică despre univers) și „Doina" 
înțeleasă ca soteriologie e ocazia unei extraor
dinare creații : „Singur mă am doar pe mine f 
doar pe mine și Doina t dar de mine nu se ține ! 
cu iubire nici umbra / dar de mine nu se ține I 
cu iubire nici umbra / Doina o ingin și-o uitu / 
Și din nou mi-o amintesc / cind mă apucă uritu / 
că pe-aici mă prăpădesc".

In lirica, de mare poet, a Iul Cezar Ivănescu, 
„Doina" reprezintă momentul definitivei iden
tități cu arhaicuL

Artur Silvestri

estetică, față de afirmațiile brutale și irevoca
bile, față de suficiența încrederii in sine și a 
certitudinilor personale irevocabile, care pen
tru alții ajung sentințe tragice (deciziile „ma
relui" Palada) i-a dictat propria etică și con
duită de viață. Cred că doctrina lui Leon Pala
da ar putea fi perfect caracterizată de parabola 
profesorului lui Azorin, pentru care „nuanța e 
totul în viață. In urzeala lumii morale, ajunge 
un detaliu aproape imperceptibil, pentru a da 
o valoare sau alta unui act (...) Actele ome
nești variază după cum sint tincturate ușor, de 
o culoare sau de alta. Iar a prețui și a aprecia 
just in viață aceste variante, înseamnă să faci 
operă de umanitate șl de toleranță" (Cazuistică, 
în Eseiști spanioli, p. 217). Astfel de adevăruri 
profesează și Leon Pascal dar ele se transfor
mă intr-o filozofie de viață și o etică prin in
termediul unei viziuni. Aflat intr-un muzeu și 
îndrumat de portar să privească in lumina cre
pusculară a serii, un portret dintr-un unghi 
anume, descoperă sub imaginea de suprafață a 
miresei, o imago mundi, • metaforă medievală 
a lumii ca amestec infernal al binelui și rău
lui. Această concepție anamorfotică a existenței, 
această lecție a contrariilor ce se presupun, a 
multiplului în unul, decelabile numai in nuanțe 
sau în fulgurații vizionare, l-au dus pe Leon 
Pascal la un scepticism tolerant și la o retragere 
asiată din fața evenimentului. înțelepciune 
care, degenerată In pasivitate, și-a vădit impa
sul, la fel ca și voluntarismul lui Gheorghe Pa- 
fâda, omul acțiunii imediate și al gesturilor 
autarhice. Această stare de criză face, de altfel, 
joncțiunea intre cele două filosofii și atitudini 
ce își reflectă una alteia insuficiența. Dar 
Istorii IV nu este doar cartea lui Leon Pascal 
și a lui Gheorghe Palada, și a cazuisticii lor ci 
și a altor personaje memorabile ca mama Bela 
și Miron Roșea al cărui roman, acum in filigran, 
își așteaptă actualizarea, toate prizoniere insă 
acelui extraordinar labirint al dezbaterilor etice, 
morale și filozofice, implementate, cu o artă 
desăvirșită în structura textului.

Paul Dugneanu

în limba germană din poeziile nichitiste : tradu
cătorul și poetul Horst Samson, un spirit fin și 
liric, adaugă acestor admirabile tălmăciri și o 
„prefață" lapidară, fixind locul lui Nichita Stă
nescu în lirica românească. Un poem pentru 
poetul defunct publică Nikolaus Berwanger care 
este șl autorul unui grupaj fotografic reprezen- 
tînd momente macedonene cu Nichita Stănescu. 
Sînt, acestea, documente vizuale tulburătoare, ine
dite prin acuitatea instantaneului : Nichita Stă
nescu jucînd, într-un grup de tinere doamne, un 
rol voit burlesc de june-prlm de operetă, apoi ur
mărind aproape absent, cu miinile la spate, expli
cațiile unui confrate, în fine, poetul — surprins 
într-o clipă de meditație. Un gest admirabil al 
scriitorilor de la „Neue Banater Zeitung".

A.S.

CARTEA DE DEBUT

O PROBLEMĂ
DE LIMBAJ

•toU «bria 
SiWM Hl A1MSTM

Sonetele volumului de 
debut al lui Neculai Chi
rica*), cunoscut ca un 
excelent traducător de 
poezie franceză veche, îl 
înfățișează pe autor drept 
un poet în adevăratul în
țeles al cuvîntului, cu un 
univers al temelor și al 
simbolurilor proprii, stă- 
pîn pe o desăvirșită teh
nică a canonului prozo
dic. care-1 înscrie în linia 
— îndeajuns de rară as
tăzi la noi — a scriitori
lor cu cultul dificultăți
lor rafinate ale formei 

fixe : Romulus Vulpescu, Grigore Hagiu, Tudor 
George ș.a. Oscilind între o modernă neliniște 
și o clasică împăcare cu existența, conflict re
zolvat intr-un melancolic sentiment al curgerii 
„ireparabile" a timpului ca o lege a firii mă- 
surind durata ființei noastre omenești, poezia 
lui Neculai Chirica vine parcă dintr-o plăcută 
și nostalgică ..belle epoque" a stilului și senti
mentului poetic de dinainte de „cataclismul" 
metaforei și sensibilității din lirica actuală. 
Efectul unei astfel de poezii asupra cititorului 
modern se pune deci în termenii unei probleme 
de limbaj (nu și de limbă), accepția imaginii 
poetice fiind aici una „neotradițională". Despre 
funcția cuvintului e vorba, nu despre valoarea 
sa lexicală, Neculai Chirica folosindu-se de un 
vocabular natural, fără patină prețioasă.

Avînd acoperire în trăirea și gindul poetului, 
în lucrătura fină a imaginilor și în perfecțiunea 
formală neostentativă, desuetitudinea nu e aici 
supărătoare, dimpotrivă. odată trecut handi
capul asumat de scriitor și acceptată convenția 
formei, ea are ceva reconfortant, de credință 
nobilă în puterea poeziei și a poetului de a 
înfrumuseța prin destin lumea : „Privim mai 
mult decît e dat vederii / Sîntem mai tari decît 
aceste miini / Ce storc din piatră apă in fîn- 
tîni / Și cîntece din plînsetul tăcerii. / / Rămi- 
nem pururi tineri, chiar bătrini, / Chiar puși in 
lanțuri stîlpi sintem puterii I / Dăm versului tă
ria învierii / Și adevărului miros de piini // 
Strunind în vers vecia, dar și clipa / Cuvintului 
ii dăruim aripa / Ce ne înalță intr-un zbor ple
nar / / Chiar dacă o lipim de trup cu ceară / Și 
repetăm, pentru a mia oară / Superba nebunie 
—a lui Icar“.

Stărilor dramatice nu le e, totuși, prielnică 
forma fixă, ele spărgind tiparele retoricii și ce- 
rind o transmisiune șocantă, directă, a clocotu
lui^ interior care-și caută un drum mai scurt. 
Stările ceremonioase, de ritual intim, dau insă 
o seamă de sonete remarcabile, unele de dra
goste in tonul „dulcelui stil nou" (De iunie, 
Acel ce tace, De iubit, Secetă și, cea mai izbu
tită Cerc), altele cuprinzînd un elegiac senti
ment al viratei, vibrînd intre tristețea trecerii 
vremii și senina acceptare a ei : Utcuș prin 
ani, De om cărunt, Ostenire, De toamnă. Doar 
mina intirzie, Datorie. Cea care se opune timpu
lui, într-o eternă adolescență, e poezia — tema, 
banală altfel, inspirîndu-i lui Neculai Chirica 
versuri izbutite avind, cum însuși scrie, „ceva 
și de clopot și de tainic oracol" (Un fel de mi
racol, Doar inima). Un poem dedicat autorului 
Baladelor singaporene, în stilul vaganților podți 
de odinioară, Mărturisire, face pandant cu cî
teva „pasteluri" grave și cizelate, Echinocțiu de 
toamnă, Prin nevăzut, cocorii, proiecții in pei
saj ale unor stări interioare : „Un vînt îndoaie 
orele năuc / Și sună-n dunga frunzelor păli
te. / Miroase-a plîns de stele răstignite / In 
amintirea umbrei de sub nuc". (Sfirșit de sep
tembrie). Poetul se dovedește un spirit matur, 
nu numai prin mărturisirile sale ci și prin în
cercarea lăudabilă de a-și forma un „sistem" de 
idei poetice, in gustul filozofiei poetice stănes- 
ciene, gravitînd în jurul unor motive ca viață, 
neființă, cuvint, lumină : Simfonie in albastru. 
Abia atunci. Numai bătrinii învață. Moartea lui 
Icar.

Dezvăluind portretul unui poet format, cu un 
univers închegat și o tehnică sigură, cartea lui 
Neculai Chirica este, desigur, mai mult decit 
un volum de debut, dar intr-un fel părind a 
exclude prin trăsăturile definitiv conturate sur
prizele evoluției viitoare.

Alexandru Condeescu
*) Neculai Chirica : „Simfonie în albastru", 

Editura „Cartea Românească" 1983.

REVISTA REVISTELOR

<Manuscriptum>, nr. 4 (53), 1983
• Deși pe’deplin statornică față de tiparele 

in virtutea cărora și-a fixat deja profilul, totuși, 
revista „Manuscriptum" își surprinde de fiecare 
dată cititorii prin profunzimea inedită a conți
nutului. Ca atare, nici ultimul număr al presti
gioasei publicații nu faoe excepție de la o ase
menea regulă. Dimpotrivă, căci, și de data aceas
ta interesul, literar și științific, deopotrivă, cu 
care parcurgem textele dispuse în su
mar este de-a dreptul excepțional. Făuri
rea statului național unitar român, articolul 
sintetic semnat de Ion Ardeleanu, omagiază, 
marele eveniment istoric de la 1 Decembrie 
1918. Pe cît de compactă, tot pe atît de acută, 
suita de texte legate de opera și personalitatea 
lui Eminescu are in atenție teme și probleme 
ca acestea : 10* de ani de la apariția primei edi
ții de „Poezii", memorial de Petru Creția, Preo
cupări de economie politică, transiliterare, note 
și introducere de D. Vatamaniuc, Pagini germa
ne, transiliterare, traducere și note de G. Pin- 
tea și Mariana Petrescu-Pintea. Din preambulul 
lui Ion Chindriș la amplul fragment din Istoria 
românilor de Samuil Micu (partea consacrată 
domniei lui Mihai Viteazul) reține atenția și 
textul unei note subsol, din care spicuim : „Ma
rea operă a rămas in întuneric și din cauza unor 
mărunte patimi și neputințe omenești. Cum cu
noscătorii nu ignorau importanța enormă a ma
nuscrisului, s-a așteptat două veacuri ca edito
rul să fie „cineva mare". Rind pe rînd, „cori- 
ferii" au depus armele în fața efortului supra
omenesc de a prelucra manuscrisul o dată în 
plus istovitor astăzi cînd se poate imagina nu
mai o ediție critică" ; „Atmosfera aceasta este 
întreținută și de edituri, care nu acceptă oferta 
unui sau unor cercetători ce știu să facă o edi
ție critică și au această ediție pregătită, ci aș
teaptă după angajamentele, verbale sau scrise 
ale unor nume „mari". Dar pînă la urmă nu 
blazonul lui X sau lui Y va realiza reconside
rarea critică a lucrării, ci tot cercetătorul onest, 
„anonim", care n-a pierdut contactul cu biblio
teca și arhiva. Cit despre scoaterea manuscri
selor din circuitul bibliotecii, din gelozia lui X 
și Y, ea este cel puțin un act pueril, atîta vre
me cit acestea sînt transcrise și dotate cu apa
ratul critic de rigoare. Tot ce se mai poate sa
bota în momentul de față este colaționarea lor 
finală. Dar n-ar fi păcat ?“ Valoarea bogatului 
și diversului 'fond de texte inedite, și acum, 
este mai presus de orice îndoială, fiind vorba 
de N. Iorga, A. Vlahuță, Camil Petrescu, B. P. 
Hașdeu, Matei Millo, Mircea Eliade, Ion Crean
gă, G.M. Zamfirescu, Vasile Pârvan, Ion Vlnea, 
Heliade Radulescu, Al. I. Philippide, Ștefan 
Zweig. O.W. Cisek. Savuroase și emoționante 
„zicerile" lui Fănuș Neagu (Cînd se pregătesc 
zodiile) la ciclul de fotografii surprinzind ima
gini din viața de pescar și vînător a lui Mihail 
Sadoveanu. Incitante, într-un fel, chiar specta
culoase sint mărturisiril^ui Șteffen Voicu legate 
de geneza faimosului și de tristă amintire 
articol Poezia putrefacției, putrefacția poeziei a 
lui Sorin Toma prin care s-a încercat — inutil, 
se înțelege ! — scoaterea poeziei argheziene din 
cimpul literaturii române contemporane. Teza 
vizînd calitatea lui Sorin Toma de autor unic al 
„studiului", totuși, mai are încă nevoie de ar
gumente, fiindcă, orișicum, situația pare mult 
mai complicată decit lasă a se înțelege autorul 
intervenției intitulate Cu privire la „cazul Ar- 
ghezi". Nu este, așadar, exclus ca și alți even
tuali martori direcți să simtă nevoia a-și comu
nica punctele lor de vedere. Să așteptăm deci... 
Emoționant, omagiul pe care colectivul redac
țional il aduce regretatului Al. Oprea, eminen
tul director al revistei.

Cronicar



Unirea înainte de unire . 
Răsunet brașovean (ii)

BUCURIA ÎMPLINIRILOR - 
ACTE CTITORICEȘTI

Suportul moral al acestei atmosfere era 
insă slujit și de avantajele economice 
create de reformele democrate ale 
noului domn, dar și de actele de 

danie destinate brașovenilor în favoarea pros
perității culturale.

„Știind pe de o parte — scriau românii bra
șoveni domnitorului Cuza prin intermediul lui 
Ion Maiorescu în calitate de director al Eforiei 
instrucțiunii publice din Muntenia — că școala 
e scutul cel mai apărător... al tuturor așezămin
telor și obiceiurilor naționale, eară pe de altă 
(parte) văzînd cu durere că intre neamurile 
conlocuitoare intre care p.e. neamul sașilor in 
număr abia de 180 000 are patru gimnazii mari 
cu cite 8 clase și unul mic cu 4 clase, numai 
noi, românii, ...in număr peste 2 000 000 nici in 
Ardeal, nici in toată monarhia n-avem nici un 
gimnaziu măcar de 4 clase, am cugetat că nu 
vom lucra in contra intențiunilor celor pietoase 
ale fundatorilor, dacă cu banii ce au prisosit 
vom contribui la întemeierea și susținerea unui 
gimnaziu mic și așa... sprijiniți de mai mulți 
negustori brașoveni am deschis la 1850, aici in 
Brașov un gimnaziu românesc cu 4 clase și 
6 profesori, asigurind leafa profesorilor pe ter
min de 10 ani și cheltuind pentru clădirea edi
ficiului gimnazial 180 000 sfanți.

Cu sfirșitul anului școlastic 1860 termenul de 
10 ani se împlinește, neguțătorii binefăcători, 
zguduiți in stările lor prin cea din urmă criză 
comercială, nu mai pot contribui, astfel, dacă... 
nu ne trimit de aiurea un ajutor, acest gimna
ziu va căta să se închidă sprea cea mai mare 
daună sufletească și trupească a românimei de 
aici. Cei 400 de școlari români, înscriși pe tot 
anul in cataloagele acestei școli, cari altmintre
lea caută sau să părăsească școala rlsipindu-să 
pe acasă, ori să meargă la alte, unde să asculte 
invățătura intr-o limbă ce nu o înțeleg, de la 
niște invățători care sint btrăini de dinșii și cu 
legea și cu nația și de multe ori persecutori de
clarați ai românului, acei 400 de școlari români, 
o repețim, vor binecuvinta numele Alexandru 
Cuza I pentru ajutorul ce veți milostivi a-1 face 
la singurul izvor al luminării lor“ (doc. repro
dus și în Andrei Bînseanu, „Istoria școalelor 
centrale gr. or. din Brașov", Brașov, 1902, p. 
143—144).

Inaintînd prin ministrul Kogălniceanu la 5 ia
nuarie 1860 această petiție. Ion Maiorescu, le
gat sufletește de brașoveni (se căsătorise la 
Brașov în 1837 cu sora cunoscutului cărturar 
lean Popazu, fondatorul sufletesc al gimnaziu
lui) raporta domnitorului Alexandru Ioan Cuza :

„Kecomandindu-vă cu toată căldura această 
petițiune, subscrisul iși ia libertatea de a vă 
ruga ca să nu perdeți din vedere că Brașovul 
după poziția sa geografică și prin coraerciul le
vantin susținut de secoli prin neguțătorii români 
de acolo, a fost totdeauna punctul prin care s-a 
menținut oarecari LEGATURI DE UNIRE intre 
românii din Transilvania și între Principate și 
că literatura română și-a luat începutul său în 
Brașov, de unde, cam pe la anul 1560 incoace, 
din tipografia diaconului Coresie s-au răspindit 
prin Principate cele dinții cărți tipărite in limba 
română" (doc. 1 101/1860 ianuarie 5).

Intervenția n-a fost zadarnică pentru că la 
23 iulie 1860. V. A. Urechia. ministrul secretar 
de ștat la Departamentul cultelor și instruc
țiunii publice, semnînd Vasile Alexandrescu, 
„cu vie plăcere s-a grăbit a supune Adunarei 
(n.n. legislative) cererea pentru încuviințarea 
unui asemenea ajutoriu și Adunarea in simță- 
mintul ei național, dorind a susține acest in
stitut de invățămint... a binevoit a încuviința 
creditul anual de 18 500 lei. Subscrisul — scria 
în continuare V. A. Urechia — nu are o mai 
plăcută ocaziune de a se adresa către o auto
ritate română de peste Carpați. decit acum, 
cind, făcindu-vă cunoscut votul Adunarei vă 
poate invita ca fără intirziere, să alegeți o per
soană cu autorizare in formă spre primirea 
citatei sume" (dop. necatalogaț/1860 iulie 28).

La scurt timp (15 mai 1860) Camera legislativă 
a Munteniei emite o adresă similară, semnată 
de ministrul Vlădoianu și șeful secției. St. Tur- 
navițu, votindu-se suma de 15 750 lei anual in- 
cepind cu anul 1860.

Nu poate fi descrisă bucuria brașovenilor, 
care la 19 septembrie 1860 răspund cu căldură 
lui Alexandru Ioan Cuza prin Ministerul in
strucțiunii publice din Principate ..intru priso
sința bucuriei și a celor mai fierbinți senti
mente de mulțămită (n.n. pentru că Adunarea 
legiuitoare a Principatelor) și-a ținut de sfinta 
sa dorință ca mai înainte de toate să incunoș- 
tințeze despre această rară generozitate, nu 
numai pe întreaga comună locală (Brașov n.n.) 
ci totodată și pe toată națiunea română lâcui- 
toare dincoace de Carpati. prin organele națio
nale din Transilvania". In final aduc „cea mai 
sinceră și profundă recunoștință, atit in nu
mele respectivei comune (n.n. Brașov) cit și al 
junimei studioase înșelate de izvoarele științe
lor. in care inimi se înalță monument mai tare 
decit bronzul in memoria sublimului patriotism 
cu care In. Ministerlu a știut să recomande sta
rea cea mai amărită a școalelor noastre pregă
tind in favoarea lor atît inima cea părintească 
a Măriei Sale Domnului Principatelor Unite 
Alexandru Ioan I, cit și... In(altele) Camere le
gislative... Mai neputincioși decit ca să aflăm 
cuvinte corespunzătoare, prin care să știm a 
aduce In(altului) Ministeriu ca să bine voiască 
a comunica acestea expresiuni debile adevără- 
toare de multămită și recunoștința noastră 
ln(altei) Adunări Legislative" (doc. 2145'1860 
sept. 19). ,

Numeroase chitanțe și protocoale consemnează 
deplasarea unor delegați ai școlii brașovene 
pentru ridicarea subvenției în această perioadă, 
care coincide fericit cu acordarea ajutorului de 
1 465 fl. 12 cr. anual din ..casa alodială" a Bra
șovului „pentru plata mai bună a învățători
lor". care aduc dună sine completarea gimna
ziului la 8 clase (decretul ministerial din 13 oc
tombrie 1860). la care se adaugă subvenția de 
4 000 fl. din partea statului, cu dreptul de a se 
socoti gimnaziu superior începînd cu anul 1862.

NUMELE POETULUI

Smaranda Cosmin
Smaranda Cosmin debutează, în sfirșit, 

cu o carte de poeme, Aventura, (Ed 
Cartea Românească, 1983), de o mare 
fervdare spirituală, expresie a unei 

depline conștiințe artistice, carte care, prin per
fecțiunea stilistică evidentă și prin originalita
tea vocii interioare, o separă de „debutantele" 
comune, „vagi speranțe", și o impune ca pe o 
scriitoare importantă care și-a publicat deocam
dată, doar una dintre cărțile scrise... E pentru 
noi un prilej de vecinică uluire rezistența mefi- 
entă a unor editori sau a unor membri din ju
riile concursurilor de debut în fața unor ma
nuscrise care de la primele lor rinduri probează 
existența vocii auctoriale...

Un singur poem, sau un singur articol sem
nat de Smaranda Cosmin l-ar fi putut convinge 
pe orice profesionist al scrisului că a apărut o 
nouă scriitoare.

Epigraful camusian al cărții („Acum nu mai 
vreau să fiu fericit, ci doar să fiu conștient"), 
rezumă un demers existențial care supune ex
periența imediată unui clivaj al spiritului 
parcurgind o memorie adesea inocent-afectivă, 
purificind-o sau vampirizind-o cu o rară cru
zime și cu un special accent iremisibil : de la 
aducerea existenței in „lumina conștiinței" și 
pină la un soi de „noocratomanie", poezia 
Smarandei Cosmin, emisivă continuu prin par- 
ticulele-i infime, bulversantă, imperioasă, și, 
obsedantă ca discurs articulat, se întemeiază 
ca rostire memorabilă a plenitudinii ființei în 
ceasurile ei rare cind îsi eliberează inimita
bila „voce umană". „Cindva afirmai : dincolo 
de patimi și sfîșieri, / Adevărul și cerberul 
său. / Dar asta cerea ca faptele tale / Să um- 
ble-n scrobeală, cu mădularele țepene. / Să nu 
transpire, să nu icnească ci-ntr-un ritm prusac / 
Să defileze cu indexul pe trăgaci. / Pe aortă 
răsună incă bocănitul rigorilor I Inventate 
noaptea, in ghettoul spaimei de sine. / Ai tre
cut in echilibru peste genunile vîrstei. / Ai tra
versat anotimpurile cu suspiciuni / De topome
tru. / Ai suris măgulitoarelor semne, / Alaiurile 
le-ai privit cu prudență. / Ți-ai ascultat pulsația 
creierului, pasăre / în zbor clandestin. / Împo

area bucurie n-avea să dureze prea 
g J nult. pentru câ autoritățile nu puteau 

vedea cu ochi buni creșterea în valoa
re a unui institut de invățămint care 

depășea valoric granițele Transilvaniei. Deja, 
în aprilie 1861. nesosind subvenția. Eforia șco
lară din Brașov solicită comitetului paro
hial (pentru că gimnaziul funcționa în ca
litate de gimnaziu confecționai și național) din 
Schei să emită copiile după actele subvenției, 
cerere repetată la citeva luni „ca să se poată de
cide mai iute cauza gimnaziului nostru care se 
află la prea onorat regent ministeriu" (doc. 
2 190/1861 septembrie 8). La acestea se adaugă 
corespondența cu negustorii ieșeni (in mod 
deosebit Nioolae loan), care mărturisesc greu
tățile pe care le întimpină Moldova în emiterea 
subvenției (doc. 2 240/1862 mai 22 și 2 245/1862 
iunie 21), depășite pentru moment prin rezolva
re favorabilă în 1862 (doc. 2 255/1862 decem
brie 10), fapt ce s-a completat cu o nouă sub
venție pentru ridicarea unei școli reale și co
merciale în anul 1868 (v. Andrei Birseanu, op. 
cit).

Odată cu detronarea lui A. I. Cuza (februarie 
1866) subvenția 6e obține din ce în ce mai greu, 
ajungînd ca in anul 1871 să se sisteze defini
tiv. In această situație. Eforia adresează Corpu
rilor legiuitoare din Principate un impresionant 
memoriu, prin care se prezintă o adevărată is
torie a legăturilor culturale și economice cu 
Principatele, consemnînd că „este un fapt isto
ric cunoscut tuturora că in timpurile grele, cind 
confrații noștri din România nu știau unde să-și 
plece capul dinaintea prigonitorilor semilunei 
barbare și a altor inamici ai românismului... iși 
aflau un refugiu in mijlocul românilor brașo
veni... aici în cimitirele și sub acoperemintul 
bisericilor române repausează... osemintele ali
tor bărbați. In arhivul... dfn Schei mai multe do
cumente dau dovadă de prețioasa îngrijire a u- 
nor domni români pentru susținerea naționali
tății și instituțiilor strămoșești la românii bra
șoveni... pe timpul cind in România domnia fa
il aii o ții și începu era de renaștere a conștiin
ței naționale... se învredniciră românii brașo
veni a crea pentru conservarea si dezvoltarea 
limbii române și a simțului național un azil 
sjgur fondind scoale... convinși că numai prin 
școală națională se poate ridica și românii din 
starea ingrijoritoare in care i-a fost adus vitre
gia timpurilor... tocmai cind era organizat, gim
naziul brașovean fu amenințat cu dizolvarea, 
deoarece m.iloacele de susținere provenite de 
la binefăcătorii privați încetară_ “ (doc.
2 592/1870).

In noul impae. asistăm la intervenția mento
rului junimist, Titu Maiorescu, fost elev al gim
naziului in primul an de funcționare, care uzînd 
de poziția sa politică parlamentară, încearcă prin 
discursuri 6ă facă apreciată situația deplorabilă 
a invățămintului românesc din Transilvania, 
scriind in acest sens sorei sale Emilia Humpel 
(v. Torouțiu, „Studii și documente*. București, 
1938, vol. VI, p. 8) să-l îndemne pe fostul său 
coleg de la gimnaziu, acum director al gimnaziu
lui, dr. loan Meșota. să seri* un articol infor
mativ pe baza căruia să poată stărui in Parla
mentul României. Ca urmare, aflăm scrisoarea 
lui Titu Maiorescu de la 28 mai 1873, prin care 
anunță aprobarea subvenționării școlilor româ
ne din Brașov cu 15 000 fr. asupra căreia .... sper
că nimeni nu se va împotrivi— ți din parte-mi 
voi stărui ca această lege să se voteze in se
siunea viitoare" (Arhivele Statului Brașov. Fond 
Eforie XXV/861). In ciuda acestor stăruințe, 
banii întîrziau să sosească, fapt ce determină 
Eforia gimnaziului 6â trimită o delegație forma
tă din Constantin Popazu (unchiul lui Maiores- 
cu). Diamandi Manole si I. Lapedatu. la Bucu
rești pentru ca banii de subvenție să fie tri
miși direct Eforiei și nu prin consulat (ct Pro
tocolul ședinței Eforiale din 4.16 febr. 1874. doc. 
necatalogat), dorință realizată la numai 10 zile 
„deoarece școalele noastre sint de caracter pri
vat" (același doc.). Noua măsură a nemulțumit 
Insă oficialitățile Transilvaniei, căci la scurt 
timp, noul mitropolit Procopiu Ivacicovici, adu
cea la cunoștința brașovenilor nemulțumirea 
ministrului’ Olițelor Trefbrt pentru „desconside
rarea dreptului internațional*. (Protocolul ședin
ței dinfO'îl apr. 1874); imputlndu-se și faptul că 
Diamandi Manole a ridicat din România suma 
de 19 260 lei. care de altfeL după cum aflăm 
mai tirziu din „Gazeta Transilvaniei* (nr. zâfi, 
decembrie UâS* a primit-o de la ..senatai con
servator* prezidat de Maiorescu. alături de «Iți 
15 000 lei. sumă repautâ in 1875 și 1876.

Uzind din nou de poeps: sa politică. Maiores
cu. printr-un imsresiocant dlscrrra din 31 ianua
rie 1875 (v. Titu Msiorescu. Discursuri parlamen
tare". vol. I. p. 291). in bssa drepturilor istori
ce obține un proiect de lege «le completare a 
subvenției, aprobat 4e senat 1* • martie 1875. a- 
sigurindu-și — după cum sț-m brașovenii în 
scrisoarea de răspuns — .jnalta,simpatie si re
cunoștință a românilor brașoveai* «.Arhivele sta
tului Brașov. Fond Eforie XXVâfii. Faptele 
n-aveau să rămină fără urmări. căci prin 
ziarul ..Kozerdek" ș: alte publicați i străine, 
slujitorii gimnaziului sint improțeau cu inju
rii. in ciuda răspunsului obiectiv al «Erecto- 
rului Meșota. care denuuistra argumentat fi
rescul subvenționării școlilor brașovene de 
Principate (v. Andrei Birseanu. op. c-.t.. p. IM— 
201). Nu fără rapoartare la arest fapt, sur
vine ordonanța ministrului cultelor dia Au<- 
tro-Ungaria, «iată Is 2 apr. 1875 prin care sa ~- 
terzice oricăror instituții prefesKxcJe și cnmunt- 
tăți din TraMUvanis să assacă sau si ceară 
ajutoare de la state străine (v. ro
mân nr. 19,1875). La rinduî său, Maiorescu 
interpelat public de senatorul Destin. de
agitația presei, dar Ma;otsemnează m ca
ietul său la 517 ianuarie 1876 : ..Barennl Calice, 
consulul general austriac, prezentat pl agere in 
privința atitudinii mele ostile in Austria in ad- 
ministrațiune. din cauza legii pentru subvențio
narea de la Brașov". Pentru ca numai la trei zile 
să aflăm demiaior.irea sa din minister, sdțțcmd 
după 6ine și anularea, nu numai a su • m 
noi. ci și a celei ciștigate în de U. Alexan
dru loan Cuza.

Prof. Vasile Oltean

trivirile te-au deprins replica iute, / Parei tru
faș. / Disprețuiai dramele insului, recapitulai 
propozițiile generale. / Dar iată, ochii de bile 
albastre ai dementului / Descumpănesc. Părul 
moale al «orei adormite / Descumpănește. Sigu
ranța de femeie iubită / Descumpănește. / $i ura 
care se-ntinde încolăcind I Gleznele profanato
rilor. / Descumpănește / Prietenia la focul că
reia te întorci / După rebegite afronturi. / $i 
miinile tale, ciuruite de-mpunsături și acizi. / Și 
toate cite se-ntimplă prin părțile inimii. / Uma
nizată acum te oferi virilității inegale l A Soa
relui, nu mai siluiești ceața. / înțeleaptă acum 
inventezi adevărul in care-ți sporește I Min
ciuna — caldă umani si tragică. / $i iată zăga
zurile ostilității te rup j Parc-ar veni dimi
neața". ^Avertismentul).

Trecută prin filtrul unui stil prețios, friabil, 
vivisecționlst, hipersensibilitatea poetei, adesea 
„prea bine temperată", inundă „perfecțiunea 
textuală" a cite unui poem lapidar și atunci 
avem revelația marii poezii. „De la prieteni nu 
mai am nici o veste / Semn că naufragiul s-a 
petrecut aievea. / Să mai cumpăr de doi bani 
ilustrate 7 / Soarele l-am scos de mult la me
zat. / Ce mai faci, chere Ivonne, in corsetul / 
Tău semi-metalic, / Cum iți mai duci printre 
rufe, găini și / Tratate de fizică răzvrătita co
loană in „s" 7 / ...Aveai un frate frumos și o 
mamă blindă. / Paralizată din ’65. / De cind 
te-am uitat cine-a mai presărat crini / Pe bie
tele tale vertebre ?“ (Stema exilului).

Ca și Liviu loan Stoiciu, un alt admirabil poet 
tinăr, Smaranda Cosmin și-a creat un stil per
sonal, violent „artificial", recuzind locul comun 
și transfigurmd pină la obvient expresiile cu
rente, prima sa carte, Aventura, plasind-o in 
imediata apropiere a celei mai originale poete 
de azi, Grete Tartler.

Cezar Ivănescu

N.R. Manuscrisele trimise pentru această ru
brică nu se înapoiază. Manuscrisele nedactilo
grafiate nu se citesc.

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu in mijlocul constructorilor Canalului Dunăre-Marea Neagră* 
. - tablou de Doru Rotaru

PROFUND OMAGIU
Urmare din pag. 1

finului național a fost investit cel pe care îl 
omagiem azi, de ziua sa de naștere, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. O vastă expe
riență care privește întregul nostru relief eco
nomic, politic și social, detectabilă in toate 
domeniile și sectoarele de activitate, inclusiv in 
acel domeniu al timpului prezent și al pers
pectivei, ne îndreptățește o afirmație fără echi
voc : această perioadă este cea mai laborioasă 
și mai dinamică sub toate raporturile exis
tenței noastre. In primul rind pentru că ne-a 
plasat in etapa decisivă a progresului și civi
lizației moderne. Sub raport economic, deci, 
România a străbătut pină acum, la scara a 
două decenii, epoci care altfel nici nu se prefi
gurau. Consecința a fost și râmi ne in pionul 
celei mai elementare evidențe — un nou raport 
social. Și de aici un întreg cimp de gravitație 
politică, morală și socială in care au intrat de
mocrația, edificarea unor noi relații intre oa
meni, răspunderea, participarea și cointersarea 
poporului, asigurarea deplinei egalități a drep
turilor și datoriilor cetățenești, in funcție de 
scopul suprem al intregii politici a partidului și 
statului — ți anume acela de creștere neîntre
ruptă a avuției materiale șl spirituale a nați
unii Sint integrate acestui vast proces știința 
și invățămintuL cultura și arta care, in sinteza 
aceleiași doctrine, alcătuiesc unui din mijloa
cele cele mai sensibile sie formarii unei noi 
conștiințe, a unui nou om. Libertatea și inde
pendența au dobîdit și dobindesc prin toate 
acestea unul dintre cele mai temeinice impor
turi ale lor și iși demonstroMă in permanență

Cenaclul 
«Numele poetului»

ȘEDINȚA A XXI-A

Vir.erî, U ne-arr. îr^.nit din nou,
dtț: pr-.nss pe HM. Sală
pinul. r-A.pa de îmbrățișări rtsci să 
de-.-.na freneucâ. sint mai mari

cu un an. fetele f— cu an. maturii
mai înțelepți c-j t.n an p-?^*e de aceea nîri nu 
prididim urinau-r.e r$a rr-ultî ani- (ctseva scapă 
și o rimă : .vj xâ vâ umpleți de dar nu
se ia in consinerăiie noi tnxăm eternita
tea).

Mulțumind pertv-u fcrcitânie prtm-te și la rlndu-i 
urindu-ne un an -c-n (mai ales con
ducătorul censetu u;. poetul Cesar lvaaaaca, anun
ță pe cel care ver : Daaa PăntAea, Viorel Ar- 
hire, Luiza Sttilra BaMca. ■•diaa Dragai (toți, 
poezie) și Flmaim Palazhia (prozâ poematică).

In discuțiile ear? au urmat pe marcTsea celor 
CMte au luat ruvLr.tui, expmr.LndT>-$i propria pă
rere. uneori avlnd și adear^nea pubfecu«ui. alteori 
rirr.ir.Ind ca pasărea ce pre Lmba ei piere, urmă
torii : /
criticul Nieelae Geerz«<■. cere r*>fertndu-5e la 
poezia scrisă de Diru Pâtulea. remarci aranja
mentul. regia, prezervarea in ren a lucrurilor pe 
u.n fundal de îndepărtare de sine. De la Viorel 
Arh‘re reține expresia „cvadcica lurr.u-4 iar de la 
Luiza Stoica RaJ.ca geometrtzarea. pa traiul ca 
viată și cerc^: ca Tuz. In Rodian Drăgol 
vede un' îâstar Intimat al generației N. Labiș, al 
acestei rretaforice, un poet care i-a plă
cut foarte mult. Despre Florentin Pa’așhia afirmă 
d scrie o prazi bur.4, una din cele mai bune pe 
tema nașterii unu: prunc și h oferă r-eneros sau 
candid un loc alături de Corina Toma ; criticul 
Gabriel Papescn cu privire Dinu Pâtulea afirmă 
eâ poetul rea*?*s’.ț ,.o menționare a vorbirii*, o 
umbrire a Îîrrbajtrl-J!. art rotiri persuasive, o 
adevărată senr^t.-e de babllon al limbajului. La 
Viorel Arhire remarcă tensiunea creată intre ten
tația expar.să’rzxu $; rarefierea dusă pină la difi
cultatea exprimării. Luiza Stoica Bal icra benefi- 
cUzi- de o ciyeuiarîtate nesfirsîtă intre trup și 
SuGet. o rostire du hi 5. de remarcat pedala oximo- 
rontcă. La Pod.an Drăgol remarcă o violență a 
spunerii, termeni obsedanți. o sete de ontic, poe
tul relevînd în versurile sale un sacru al ființei. 
Florentin Paîagrda — In proza sa — prin violența 
stih mică a crosului. în linie voiculesciană, atinge 
esența ;

Dina Regman D consideri pe Dinu Pătulea un 
poet de mare oralitate, un lucid înzestrat cu sim
țul relativității, de notat forța dramatică remarca
bilă. Despre Rodian Drăgoi afirmă că este poetul 
care cunoaște meșteșugul poetic, dar redundanța 
metaforelor ri«că să situeze acest gen de poezie 
într-un plan liniar, imaginile foarte frumoase es- 
tompindu-se in această curgere monotonă.

Hero

BALCANICE

VLADA IROȘfflCI '
Sfirșitul verii
Var» aceasta inchide-o intr-o cutie

de paie 
Intr-un turn de nisip intr-o îmbrățișare 

de vint 
Intr-un caliciu de mac. Inchide-o

fără efort 
Tnchide-o pentru ca ea să poată din nou 
Să se arate-ntr-o zi cind tu vei fi singur 

Intr-o zi 
De iarnă să apară ca o mireasmă ca un 

nume uitat 
Ca un semn salvator

In românește de 
Dumitru M. Ion 

viabilitatea, in consens cu țoate marile împli
niri de pină acum.

Congresul al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului au stabilit ca termeni și mijloace 
de referință înscrierea noastră intr-o nouă eta
pă, aceea de țară socialistă cu dezvoltare medie. 
Programul vast al acestei noi condiții suscită 
interesul și energiile intregii națiuni. Gindit și 
inspirat de secretarul general al partidului, 
acest program ne găsește in anul celei de a 
patru zecea aniversări a libertății noastre și în 
anul celui de al XIII-lea Congres al P.C.R., 
intr-o clară și evidentă strategie a eforturilor 
de muncă și de creație care ne dau atit senti
mentul unei opțiuni fundamentale cit și pe ace
la al unei vii certitudini că totul se va înfăptui.

Legătura organică, indisolubilă cu istoria pa
triei, înscrierea oricărui act de muncă și de 
creație in șirul acelor fapte care au făcut să 
dăinuiască spiritul de dăruire și sensibilitatea 
românească, modul nostru de a fi in conso
nanță cu cele mai novatoare idei ale timpului și 
in același timp pe filiera, unei tradiții care ea 
Însăși a fost ți devine la rindul ei novatoare, 
iată un perimetru istoric și cu largi valențe 
creatoare in rindul tuturor generațiilor care au 
edificat acel filon de preț al unității prin care 
edificiul complex și durabil al societății de azi 
poartă in arhitectura sa acea pecete de marcă 
a personalității, gindirii și acțiunii președinte
lui nostru.

Manifestările pe care evenimentul aniversar 
le-a prilejuit, scrisoarea Comitetului Politic Exe
cutiv al CC. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
guvernului reprezintă acel consens de profundă 
stimă și prețuire cu care națiunea română unită 
iși cinstește pe cel mai de seamă fiu al său, 
ctitorul Rotțâniei de azi.

REVISTA STRĂINĂ
• DUPĂ LUNG A CAL.KTOBIE A PRIZONIERULUI, 

Zb:i?;s:ew Zsuperskl a tradus de curind pentru 
ectiura „Wydau-ructuo Literackie- cel de al doilea 
roman de Sorin TiteL Pasărea și umbra, lntr-3 
formulă eonvingâioare, cu o prezentare grafică 
p.ină de șosrâtcțe. După frumoasele versiuni fran
ceze. Hîerstura iui Sorin Titel cunoaște astfel un 
indL^raVib:* ecou In spațiul central european, o 
probă de vitalitate și de prestigiu.

• POt’l UL RABGYAI BASANG este semnifica,
tiv pentru procesul de renaștere modernă a unui 
ținut ce părea încremenit In negura veacurilor. 
Revoluția a adus luminile și pe platourile Hyma- 
Lfeie*., iar Tibetul cunoaște c perioadă de înflorire 
econorrocă și culturală, așa cum atestă existența 
și creația acestui nume atit <>e rezonant in litera
tura Chinei de ari. Evoclnd o multor
avataruri, Ma Lihua sene lntr-un comentariu de
dicat lui Rabgyai Basang : „Poemeie taie sint
pline de sentiment, au profunzime și prospețime, 
se exprimă uneori printr-un viguros, iar
alteori prin tonalități ușoare. Sint cu ăiît mai ori
ginale, cu cit se impregnes.Tl din cui om-ea locala 
a Tibetului- Cităm din poeruui „Să fiu un pește 
roșu- : „Pentru a pescui cochilia de pe fundul 
mării / Pentru a regăsi la Jîursă o p<*U rătăcită / 
Aș vrea să devin un pește roșu / In căutarea dra
gostei mele, ziua și noaptea**.

B UN SUCCES impresionant cunoaște culegerea 
intitulată Poeme ale copiilor, ormi'i de Cbvinte 
pentru cei mici și mari Cităm din prezentarea 
volumului apărut la Ed. du Cherche-Midl : „A- 
ceste foarte scurte poeme ale copiilor au meritul 
de a fi foarte scurte și foarte Îndepărtate de 
ceea ce îi învață uneori maeștrii lor In ale scri
sului. In ansamblu, poemele lor pun o problemă 
existențială, ceea ce vine desigur din faptul că 
cei mai mulți dintre autori au intre zece «i pai
sprezece ani. Poate câ ei sînt aceia care rimt cel 
mai bine că poezia este un lucru grav, singurul 
mod de a spune ceea ce este esențial in lume-.

• GERARD PHILIPPE continuă să fascineze pu
blicul mai nou. Acest fenomen este atestat și de 
marea audiență a ultimei cărți dedicate actorului 
de către Philippe Durant în colecția „Tetes d’affi-

SPORT

Deâfpre un sport frumos

Vine februarie, rupindu-și colții, 
spinteeîndu-și coapsa in cimpii vis
colite, în riuri înghețate ca mănăs
tirile. Vine februarie, împerechere 

de lupi bătrîni, se stinge-n păduri ființa ilu
ziei, dar prin margini de lac, in domnie de 
sălcii, aud spovedania peltică a vreunei brin- 
duși îndrăznețe : eu sînt prevestirea albă a 
florii de cais, sînt dintele de ied răsărind pe 
firul de iarbă azvirlit din iriima pămîntului 
lîngâ o fîntînă biruind singurătatea. „Eu nu 
mai sînt, e-un cîntec tot ce sint”, spunea 
Nicolae Labiș, dăruind emblemă nemuritoa
re unei generații. Cînd vine februarie și se 
smintește, sub geana serii, și-un crîmpei de 
luna martie, eu sînt o vîslă înnoptînd în flu
viul melancolic al cuvintelor. îmi place s-aud 
sau să-mi spun povești. O buturugă arzînd 
în vatră m-ar face prinț. Nu am, și-atunci îmi 
logodesc pingeaua cu toate cărările ce duc 
spre Casa Scînteii. Mi-ar cădea frumos pe 
partea inimii să fiu la Schitu-Durâu cel pic
tat de Tonitza, cu văpseli din gura raiului. 
Earieră, brumă pe clampă (se mai numește 
și clanță), vifor păgîn, căderi în muchea gar
dului de mărăcini. Cînd vine februarie picu
rați vin roșu pe o margine de suflet, lăudați 
noaptea căzînd devreme, dăruiți vorbe fru
moase celor ce vă sînt dragi. Iată o poveste 
pe care mi-a spus-o, în februarie trecut, in
ginerul D.I. din Delta Dunării. Sîntem brăi- 
leni. In tinerețe, zice el, îmi plăcea să fiu 
considerat o forță a naturii și una socială. 
Drept pentru care mergeam să mă tund și să

Traduceri 
din limba română <>» 

antologiile de ținută, capabile să intro
ducă literatura noastră în spații litera
re străine, au constituit un fenomen 
îmbucurător în ultima vreme. La Havana 

a apărut Pocsia Rum an a, Editorial Arte Y Litera
tura, 1983, cu o prezentare semnată de Darie No- 
văceanu. Traducătorii sint prestigioși, capabili să 
atragă prin numele lor pe cititorul cel mal exi
gent. Nu‘ lipsesc bunii prieteni ai țării noastre, 
marii poeți Pablo Neruda, Maria Teresa Leon și 
Rafael Alberti. Cele mai multe versiuni sînt girate 
însă de Darie Novăceanu însuși, a cărui contri
buție în afirmarea poeziei noastre peste hotare 
este dintre cele mai mari. Unul din 
hispaniștii de frunte ai lumii de azi, încununat cu 
premii academice în patria lui Cervantes, Darie 
Novăceanu, șl-a pus numele pe coperta mai multor 
culegeri de literatură română, publicate îndeosebi 
în țările hispano-americane. Traducerile sale sînt 
îngrijite, iar controversele pe care le-au iscat 
uneori sînt inerente unei activități atît de ample. 
Adeseori, el tentează imposibilul, cum se întîmplă 
și în echivalarea atît de frumoasă a cunoscutei 
poeme de Ion Barbu : „De la hora deducida, lo 
profundo de esa apaclble ola / penetra en el 
espejo como el tenue azul, I viviendo sobre el 
ahogo de las agrestes manadas, / en las agrupa- 
ciones del agua, segundo juego mâs puro“ (Juego 
segundo). încercarea de a transpune ritmica origi
nalului și nota sa de puritate apare indiscutabilă, 
uneori limbile străine tinzînd să aducă la același 
numitor universuri poetice divergente sau să su
gereze asemănări de ton șl de motive între dife
riți poeți. (Așa s-a intîmplat să confundăm, în 
articolul nostru trecut, o splendidă poezie de 
Marin Sorescu, Historlotherapy, din antologia lui 
Emery George, cu o poemă, de < aceeași 
factură a lui Eugen Jebeleanu, apărută 
mai demult. Facem acum amendă ono
rabilă, citînd și versurile lui Eugen Jebeleanu, 
în traducerea Iul Stavros Deligiorgis : „tiribazes f 
tissaphernes / pharnabazos / datames / mazaisos ! 
orontes spithridates / memnon of rhodes l abro- 
komas / ariarathes i atorampâra / azbaal / elpaal 
of byblos / / murdering / wishing to devour 
time / / all wasted / on some night / or day". 
Nemaiavînd cartea sub ochi, din motive evidente, 
am comis o mică eroare, pe care o regretăm și 
ne grăbim a o remedia).

Prețioase sînt și studiile mai cuprinzătoare, de
dicate fenomenului literar românesc, în limbile de 
mare circulație. Literatur Rumăniens, 1944 bis 1980, 
Volk und Wissen, Volkseigener Verlag Berlin, 
1983, este patronată de Zoe Dumltrescu-Bușulenga 
și Marin Bucur, apărînd în redacția germană sub 
îngrijirea Evei Behring șl a Hannelorei Prosche. 
Este vorba de o adevărată istorie a literaturii 
contemporane, pentru publicul larg, cu un aparat 
critic impresionant și cu referințe pertinente, Ia 
care și-au adus contribuția toți autorii . colectivu
lui : Nicolae Balotă, Marin Bucur, Eugen Simion, 
Emil Mânu, Barbu Cloculescuț Marcel DuțA, Ro- 
dlca Florea, Roxana Sorescu, Mioara Apolzan, 
Dorina Grăsoiu și Viorica Nișcov. Introducerea 
semnată de Zoe Dumitrescu-Bușulenga încearcă 
un scurt excurs de istorie literară, completînd 
adeseori materia volumului, analizînd, de pildă, și 
literatura lui Ion Lăncrănjan și Nicolae Brcban, 
fenomene importante ale prozei actuale, care nu 
și-au găsit loc în culegerea de studii. Indiferent 
de posibilele obiecții cu privire la selecția perso
nalităților trecute în revistă, comentariile sînt în 
general exacte, propunînd puncte de vedere inte
resante, cum ar fl această definiție a ultimei faze 
din literatura lui Ion Gheorghe : „Er kdmmehti- 
ert hier Fundstucke, die er selbst in einer tradi- 
tionsreichen Fundstelle der Buzău — Zone ent- 
deckt hat. Auf der Grundlage von Stucken aus 
dem archăologischen Schatz der Glucke mit 
Kuken Cloșca cu pui“) entwickelt er aussethalb 
jeder Forschung in phantasiereischen Beschrei- 
bungen seiner Fundstucke ein neues typologisches 
Schema. „Kategorienformen" der mytologischen 
Welt, schafft er eines neues imaglnfires Museum**. 
(Marin Bucur).

Dar ce carte de vizită mal convingătoare pen
tru spiritul românesc poate să existe decît Emi- 
nescu, emblema însăși a poeziei și limbii noastre. 
Ne mulțumim doar să semnalăm, fără a o putea 
consulta, din pricina barierei lingvistice, traduce
rea cu prezentare a Danutei Bienkowska, apărută 
la Varșovia, în colecția „Biblioteka poetdw". Bine
cunoscuta prietenă a literaturii noastre a propus 
încă o dată cititorilor polonezi o pagină de mare 
poezie sub semnul căreia ar trebui să stea 
toate eforturile noastre de a spori cunoașterea li. 
teraturii române.

Aurel-Dragoș Munteanu

che“. Iată ce spun comentatorii : „Tinerii rămîn 
fascinați de Gerard Philippe. Pornind de la inter
viuri, dar mai ales pe baza unor alte lucrări și 
a culegerilor de presă. Philippe Durant, el însuși 
prea tinăr pentru a-1 fi cunoscut pe marele actor, 
reconstituie viața și cariera sa, de la momentul 
nașterii, la Cannes, și pînă în zorii acelei zile de 
2S noiembrie 1960, cînd s-a stins la treizeci și opt 
de ani : o viață prea scurtă, dar plină, o carieră 
excepțională, a unui om de talent, atît în teatru, 
cit și în cinema, o viață personală și familiară d& 
„om liniștit**, destui de puțin obișnuită la o per
sonalitate atît de neobișnuită**.

• NUVELELE LUI ZAHARIY A TAMER au fost 
traduse din arabă de Claude Rrul-Attinger pentru 
colecția de orientalistică franceză. Sub titlul Pri
măvara de cenușă a fost astfel publicată în Fran
ța o primă culegere din opera unui autor repre
zentativ. care a cucerit sufragiile celor mai exi- 
gențl critici : „Prin intermediul unui simbolism 
care vorbește limpede și care nu se atenuează nici 
o clipă, accentuind mai degrabă vigoarea, acuitatea 
și culoarea violentă a trăsăturilor sale, autorul 
țintește lumea sa și atinge o penetrantă dimensiune 
umană. Aceste povestiri sînt crude, atroce, cel mai 
adesea disperate din cauza eiocnițji cu o lume 
dominată de neînțelegere, violență și o opresiune 
implacabilă, cînd nu este în mod direct o ocupație 
străinâ-. Cartea lui Zahariya Tamer este un succes 
de Librărie.

• O INCITANTA apariție constituie pentru citi
torul de azi republicarea cărții lui Bernardin de 
Saint Pierre, Voyage ă File de France. Cartea a 
fost publicată pentru prima oară în 1773, apoi 
reeditată în 1818, iar după aceea numai fragmentar. 
Iată ce spune un comentator : „Inginer militar, 
Bernardin de Saint-Pierre a fost trimis pentru doi 
ani In Insula Mauriciu. El a avut destul de mult 
timp acolo pentru a se ocupa de botanică, pentru 
a cunoaște multă lume și pentru a coresponda cu 
personalități de prestigiu. Povestirea voiajului sâu 
nu Înseamnă de fapt o introducere în domeniul 
miraculosului. El este veridic și concis, lipsit de 
orice efuziune sentimentală și de orice fel de 
pretenții. Cert, acest voiaj a furnizat cadrul gene
ral, peisajele șl spiritul chiar, din Paul și Virginia. 
Se găsește aici deja teoria Providenței și a' armo
niei naturale.- Istoricii literari au astfel la înde- 
mînă sursa celebrului roman.

mă bărberesc la o frizerie din Brăilița, car
tierul unde orice eșec se plătește foarte 
scump. Frizerii sînt mari depozitari de zvo
nuri și iscusiți răspînditori de mistere. Fri
zerul e un rîu care se varsă-n Mare, fără să 
fi izvorit. Vrei să fîlfîi un strigoi la geamul 
orașului ? Arunci o vorbă într-o frizerie. Pe 

.atunci eram mic, prăpădit, sfrijit și vroiam 
să fiu omul dur, neiertătorul, cel ce răzbună 
toate nedreptățile. De aceea, într-o zi mi-am 
atîrnat la fiecare subțioară cite un pistol, în 
teacă de mușama, și-am făcut stîngăcia vi
cleană ca frizerul să vadă pe cine are onoa
rea să servească. Am instituit groaza în pră
vălia lor. Intram și eram salutat cu adinei 
plecăciuni. Nimeni nu-mi cerea un ban, toți 
erau învăluiți în zimbete și spaimă. Pînă în
tr-o zi de iulie. Cînd am uitat să-mi vîr pis
toalele în huse. Căldură de iad. De unde mi
rosul ăsta de scorțișoară ? s-a strîmbat frizer 
rul, trăgînd briciul pe curea. Am înlemnit. Și 
pe urmă m-am pomenit cu fălcile între/pum- 
nii lui. Pistoalele mele erau de ciocolată. In
staurasem teroarea cu două sute de grame de 
dulciuri. Tovarășe Neagu, nu există sport 
mai frumos ca o mamă de bătaie încasată 
pe cinstite...

Cînd vine februarie îmi place s-aud sau să 
spun povești. Cînd vine februarie, ochiul 
meu pîndește sunetul ploii din martie și 
curcubeul din aprilie.

Fănuș Neagu



O identitate pentru conștiința planetei

Tovorâțul Nico*o« Cwmnri - pr-.-ri c- *.

afirmam, cu legitimă satisfacție si 
mindrte. că Romania e cunoscută, azi, 
pe toate meridianele lumii, că are prie
teni de la un capăt la celălalt al pă- 

mintului. Un glas pătrunzător și vibrant, un 
eias ferm, hotârit si cutezător, glasul cel mai 
ai > îzat al patriei noastre socialiste, glasul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a dus pretutindeni 
mesajul de prietenie si pace al poporului român. 
Doctrina politică si acțiunea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sintetizează tot ce a fost mai bun 
in moștenirea unor mari Înaintași, ridicind pe 
o treaptă fără precedent prezența României in 
arena moncuală. dind o strălucire fără seamăn 
numelui tării noastre. Pe platourile Americii 
Latine sau in străvechile centre de civilizație 
ale Asiei, in marile metropole din America și 
Europa sau in noile state africane, președintele 
Ceaușescu este, astăzi, o personalitate profund 
stimată, al cărei cuvint reprezintă o garanție a 
prieteniei, păcii Si încrederii. Glasul său s-a 
auzit pe toate meridianele lumii, luind apăra
rea celor oprimați, promovând libertatea popoa
relor, -dreptul lor la existență demnă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este considerat drept unul 
dintre cei mai activi militanti pentru realiza
rea dezarmării, pentru o nouă ordine economică 
intemațioaajă. pentru echitate si dreptate. 
Simbol al prieteniei n solidarității, emblemă a 
speranței și a liniștii planetare, numele pre
ședintelui României socialiste a intrat in con
știința opiniei publice mondiale insout de aura 
luminoasă a strălucitei sale personalități. Rostit 
cu toc mai mult respect și recunoștință, aclamat 
pretutindeni pentru ideea de bine si fericire cu 
care se identifică, el este, in neliniștea și 
con~l£:unue lumii de astăzi, un țărm de soare, 
o garanție pentru Împlinirea rostului omenesc.

lată, in cele ce urmează, sublinierile făcute, 
de-a lungul anilor, de cîteva trame de prestigiu 
ale vieții culturale R artistice lin lumea in
tri jtk. atunci cind. cu resnect șl admirație, s-au 
referit la activrtavea si ooera preaedintelui 
României. tovarășul Nicolae Ceausescu. Iată ce 
spunea, in acest sens. praf. Fraaeii Dessart. 
membru ia comitetul de conducere ri în Marele 
Consiliu al Institutului de Relani Diplomatice 
din Bruxelles, eu ocazia confer-.ru tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la 11 mai 1983. a .Diplomei 
oe oooare* si -Premiului International al Rela
țiilor Diplomatice* pe anul 1M2 : -Domnule 
președinte. poLm d manea voastră consecvență, 
devotamentul neooos.t pentru idealul absolut da

I
independentei naționale în concertul general al 
popoarelor unite prin idealul comun al luptei 
pentru pace, pentru folosirea energiilor creatoa
re in folosul propășirii speciei umane, exprima 
și prof. Aurelio Peccei, Președintele Clubului 
de la Roma care spunea : „Rolul și misiunea 
României sint de mare importantă, foarte lău
dabile si cu deosebite efecte practice pentru a 
face ca lumea să înțeleagă consecințele grave 
pe care le are cursa înarmărilor. Dăm în acest 
sens o înaltă apreciere ideii exprimate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si anume că mo
mentului actual al presiunilor forței — fie ea 
militară sau economică — noi trebuie să-i răs
pundem prin formarea unui om nou. cu o înaltă 
conștiință politică si morală, un om nou sub 
toate aspectele într-o lume nouă. România, 
astăzi, este în fruntea acestei extraordinare 
tentative de a arăta oamenilor că riscă să nu 
mai fie oameni ci numai niște mașini de a 
produce, niște roboți, consumatori, oameni care 
doresc viata mașinală, dacă nu înțeleg că din
colo de bunăstarea materială se află problemele 
de conștiință, problemele lumii în care trăim. 
Pentru a fi oameni, oamenii trebuie să-și pună, 
în conștiință, problemele oamenilor. Președin
tele României avea foarte multă dreptate afir- 
mind că știința trebuie concepută la dimensiu
nea oamenilor, știința trebuie umanizată pentru 
a fi cu adevărat benefică. Prin aceasta, mesajul 
președintelui Ceaușescu este nu numai o ex
presie a elevației morale, ci și un îndemn la 
acțiune concretă în sensul umanist, idee la care 
subscriu integrai*.—-------------

Un alt mare om de stiintă al lumii contem
porane prof. A. P. Prohorov, laureat al Pre
miului Nobel, director al Institutului de fizică 
al Academiei de științe a U.R.S.S.. sublinia ac
tualitatea poziției Românești, a inițiativei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a crea, la Bucu
rești. in cadrul Simpozionului internațional „Oa
menii de știință si pacea*, septembrie 1981, a

ROMÂNIEI
și ctRMACiuiui Înțelept

dezvolt*

Jn acest ultim sfert de secol, cupola ori
zontului universal a fast zguduită de o cu
rajoasă și nemaiauzită voce in lumea tranzac
țiilor și a convențiilor. Un om care nu apar
ține grupului celor cinci mari a oferit bolna
vei noastre epoci rețeta salvatoare. A găsit 
secțiunea de aur. A înlăturat odată pentru 
totdeauna politica vorbelor goale și a redat 
cuvintelor aflate în circulație sensul lor ori
ginar, indepărtind asperitățile conflictuale. 
Această metodă de a cultiva numai prietenia 
și nu zizania constituie o descoperire esențial- 
mente românească. Ea poartă numele de 
Nicolae Ceaușescu, ea poartă numele de 
România .. Numele lui Nicolae Ceaușescu încă 
de pe vremea cind era copii a început să 
strălucească pe firmamentul politic al țării 
sale. Născut in lipsuri, intr-o epocă in care 
Imnea clocotea de nedreptate, acel copil neos- 
teoit, ca mintea mereu trează și eu crez păti
maș. ■ ieșit la rteenn* istoriei, gata de lup
tă, kedărit pealru oileo #e saerfHc®. Cred 
oâ ■■■■ dreptate cot-core ■ d uwri aces
ta a vmii pe taae ea ză-șl ocupe locul pe 
carr-l merita. Parcă istoria României l-ar fi 
așteptat ză crească*.

Menelaos Ludemis

poem de hayashi katsumi
-J AFON I A-

Românie, țară intre cele no fni«ome
ți rodnice,
Binecuvintată să fii, pururea, de ploi*

fertile, 
de ochii oamenilor de bine,
O, țară roditoare cu m node de bogat 

inecurintată să fii de luama soarelui, 
de aerul cu parfumul îmbătător 
plin de cintece de păsări, de arbori 

cintători.
Dar, mai intii, o țară fie, cu viață ardentă, 
si mai ales oamenii, oamenii care rși

r doresc
fericirea, liniștea,
iși iubesc minunatul pomint, 
minunatele anotimpuri care vin fi se duc, 
anii lor minunați care trec 
unul după altul, in veac.
De ce România î
Pentru a trimite veșniciei, răspund, 
amintirea binecuvântată a vieții 
pe Planeta Pâmint
Pentru oamenii care biruie totul 
cu gindul la speranțele de «voi bor. 
Pentru forțele oțetite și pentru durato-n 

istorie, 
de milioane de ani și mai bine 
de viață nescrisă
și de două mii și ceva de ani 
de hrisoave.
Pentru florile unei culturi fără seamăn, 
pentru cei înțelepți și viteji ;
Apărătorii Patriei.
Pentru daci ți romani, pentru poce, 
Pentru Cirmaciul ei înțelept
Veșnic tinăr.
De aceea, răspund, România ne farmecă 

sufletul.

_

■

Sa beiownin, daci, tricolorul acestei

m veci ți nepereche, veșnic.

In românește de 
B. Mihai

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

salutată, peste tot In lume, cu 
pvoCaad interes si admirație a unora dintre 
cosele teoretice ale președintelui Nicolae 
Ceouaeacu. a deschis contemporaneității poarta 
rare tezlegerca unui sistem filozofic complex 
K coerent, oferind soluții practice, dind. in per- 
Bsnectă. dimensiuni planetare fiecărui răspuns 
sac ac-inie politică. Iată ce spunea, in acest 
m Ziye. director adjunct al direcției
ti»marilor din R. P. Chineză, cu ocazia pre- 
reatării, la 4 aprilie 1981. la Beijing, a cehii 
de-ol doilea volum din ciclul „Ceaușescu — 
Opere Alese*, apărut în Editura Poporului, prin- 
rtpala editură politică din R. P. Chineză : -Noi. 
Dosarul chinez, sintem însuflețiți de dezvoltarea 
aaceadentă. neîntreruptă si clocotitoare ce carac
terizează construcția socialistă in România. în
cercam un sentiment de deosebită căldură cind
c.țua. invătind cu nesaț. în acest ciclu de opere 
alese, bilanțul sistematic făcut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra experienței istorice a 
P.C.B— Apariția In iimba chineză a operelor 
•iese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu este sa
lutată de masele largi de cititori chinezi, care 
doresc cu ardoare să poată cunoaște în profun
zime si învăța din realizările si experiența is
torică a României în revoluția și construcția 
sorta ludă. Apariția acestui ciclu de opere alese 
va ajuta considerabil la desfășurarea activită
ții lor*. In Argentina, la 25 ianuarie 1983. cu 
ocazia apariției volumului .Nicolae Ceausescu 
— Democratizarea relațiilor internaționale*, in 
E± Rneda, editorul Enrique Rueda, publicist 
argentinian de prestigiu, adresa un mesaj pre
ședintelui României în care omagia activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu depusă in sensul 
apropierii intre oameni si popoare, apropiere 

repută ca un pas esențial în strategia mon
dială a păcii. -Numele președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, revine des. în aceste zile, 
in paginile presei internaționale — afirmă edi
torul Enrique Rueda, în introducerea lucrării. 
Este un fapt că România, altădată puțin cunos
cută in restul lumii, s-a afirmat in perioada 
postbelică pe arena mondială tocmai datorită lui 
Ceaușescu. Intr-un răstimp scurt, el a dobindit 
renumele unei personalități cu vedere cuteză
toare. novatoare, al unui om politic care trece 
cu ușurință peste dogme, peste judecăți presta
bilite și care, manifestând un remarcabil simț 
politic, dă de o parte, curajos, aspectele minore, 
neesențiale, ajungind direct în miezul proble
melor. De multe ori. in gindirea și acțiunea sa 
politică apar elemente la prima vedere sur
prinzătoare. dar care se dovedesc după aceea că 
reflectă intru totul, cerințele realității, ale vieții 
sociale si politice. Impresia pe care și-o face 
observatorul din afară este aceea a unui om

.Președintele Nicolae Ceaușescu întruchi
pează in mod strălucit voința poporului ro
mân de a-și clădi o viață nouă, voința sa de 
pace și colaborare. Trebuie să remarc din 
■ou, așa cam am făcut-o și in prima mea car
te, eă pentru Omul Ceaușescu nimic din ceea 
ce este aman no-i este străin. Acest umanism 
ardent al unui comunist și revoluționar de la 
rimă fragedă imi apare din ee in ce mai 
mult ea u semn al unei noi epoci in rapor
turile dintre state și oameni de concepții po
litice și ideologice diferite. Iată de ce omul 
care se află in fruntea României este aiit de 
iubit, de stimat, de ascultat și de urmat de în
tregul său popor; lată de ce prestigiul său 
internațional este acela al unui mare om po
litic al epocii. Există momente istorice cind 
popoarele doresc aă fie incorporate, ca intr-un 
simbol, in personalitatea și opera unui om. O 
asemenea personalitate și un asemenea om 
este pentru România de azi președintele 
Nicolae Ceaușescu*.

Michel Hamelet

căruia ii repugnă sentințele definitive, conclu
ziile apriorice, rezolvările de tipul „totul sau 
nimic*, un om care nu o dată răstoarnă radical 
datele problemelor, prezentînd căi și soluții 
originale, nebătărbrite. practice de ieșire chiar 
Si din situații care apar de nerezolvat. Aceste 
trăsături sint atributele legice ale unui om po
litic lucid, clarvăzător, ale unui contemporan 
conștient de răspunderea ce-i revine ca om de 
stat, pentru soluționarea problemelor ce fră- 
mintă lumea, viata politică a zilelor noastre*.

In același sens, al recunoașterii prestigiului 
mondial al președintelui României, in contextul 
sublinierii actualității unei poziții de apărare a

prunului mare cadru international de discuție 
asupra rolului omului de stiintă in lumea con
temporană. a responsabili tații ce-i revine față 
de viitorul omenirii. „Or. aceasta ee poate pro
duce numai in condițiile in care, așa nrm sub
linia De drept cuvint președintele Ceaușescu. oa
menii de știință se integrează intr-un front co
mun. in lupta De care o dorim unită a con
științelor purtătoare de nrogres in speranța pen
tru o lume mai bună, o lume în care oamenii 
să se bucure in liniște de munca și realizările 
lor— Sintem foarte multi — si aceasta s-a do
vedit in cadrul simpozionului de la București — 
cei care credem că războiul, in condițiile ac
tuale este nu numai ceva grav, ci si un lucru 
catastrofal, care pune in primejdie direct si ire
versibil civilizația întregii omeniri. Sarcina noas
tră fundamentală este de a Împiedica un ase
menea conflict, de a lupta pentru interzicerea 
armelor nucleare, pentru folosirea științei în 
slujba binelui oamenilor*.

Contemporaneitatea apreciază în mod unanim 
extensia deosebită a orizontului de gindire și 
preocupări a președintelui României, modul in 
care cu fermitate si curaj a știut să se impună, 
in fata istoriei, ca un exponent dirz și neînfri
cat al voinței de libertate independență și su
veranitate națională, numele Nicolae Ceaușescu 
fiind sinonim cu ideea de unitate națională în 
jurul partidului, idee subliniată și de Sir H»- 
rold Wiisen. fost prim-ministru al Marii Britanii, 
cu ocazia ceremoniei lansării oficiale la Londra 
a volumului „Nicolae Ceaușescu : constructorul 
României moderne — om de stat de talie in
ternațională*.

„Unii dintre noi. printre care mă număr și eu 
— sublinia Sir Harold Wilson — au avut ocazia 
să-l intilnească pe președintele Nicolae Ceaușescu 
Si să aprecieze ampla sa viziune și strălucirea 
gindirii sale politice. îmi reamintesc cu plăcere 
de întilnirea și convorbirile pe care le-am 
avut la București, in cadrul cărora mi-am dat 
seama de autoritatea sa de om politic de talie 
internațională. M-a impresionat modul in care 
președintele Nicolae Ceaușescu a reușit să con

tinue neabătut menținerea unei națiuni unite 
și de sine-stătătoare. care a rămas neclintită, 
deși s-a aflat la răscruce în anumite momente 
ale istoriei si care și-a păstrat integritatea și 
identitatea națională. Titlul cărții „Constructorul 
României moderne — om de stat de talie inter
națională" este pe deplin justificat. Sub condu- 
oerea și impulsul său. națiunea română a con
tinuat să se dezvolte si să se întărească într-un 
spirit unitar și constructiv, exprimînd un glas 
distinct pe arena internațională și militînd pen
tru o lume mai sigură și mai dreaptă. Am spus 
„lume*, pentru că atît în realizările României, 
cît si in propunerile constructive și realiste 
făcute de România lumii întregi, se poate 
vedea un apel adresat rațiunii șl. in același timp, 
un exemplu de felul in care o tară mică poate 
să ofere propuneri viabile pentru pacea si Co
laborarea internațională, precum. și pentru 
bupăstarea propriului popor".

Iată. în continuare, opiniile exprimate de re
dactorul șef al editurii indiene „International 
Reporter", Raj Baldev, care, la rîndul său. evi
dențiază in mod convingător faptul că astăzi, în 
lume, numele Ceaușescu-România. simbolizează 
un tot unitar, privit cu profund respect și ad
mirație : „Impresionat de gindirea creatoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu atît în do
meniul problemelor vieții interne, domeniu în 
care România, deși o țară mică, a făcut progre- 

• se uriașe, cit și pe plan internațional, unde 
România joacă în permanentă un rol vital în 
promovarea păcii și destinderii în lume, m-am 
decis să asigur apariția acestui volum.: Perioada 
<Je cind președintele Ceaușescu 6e afla in frun
tea Partidului Comunist Român si a Republicii 
Socialiste România se înscrie în istoria poporu
lui român ca cea mai dinamică și mai rodnică 
etapă a dezvoltării sale social-economice. Pre
ședintele Nicolae Ceausescu nu numai că și-a 
dedicat întreaga sa capacitate si energie dez
voltării socialiste a României in toate sferele 
vieții sociale si economice, ci. în același timp, 
s-a dovedit a fi o personalitate capabilă să ofe
re lumii un e6istem de gindire și acțiune pe 
deplin original. în scopul adoptării măsurilor 
corespunzătoare pentru rezolvarea marilor pro
bleme ce confruntă în prezent omenirea".

Printre multiplele distincții ale unor organi
zații și institute cu caracter internațional, de 
mare prestigiu, oferite președintelui României, 
tovarășului nicolae Ceaușescu. in semn de o- 
magiu pentru poziția luată în privința rezolvă
rii unora dintre marile probleme ale lumii 
contemporane — prin și exclusiv — pe calea 
negocierilor la masa tratativelor, prevemndu-se 
astfel conflictele nimicitoare, se numără și cele 
oferite de Academia SIMBA din Italia. Profe
sorul universitar Aiberțo Rea, vicepreședinte al 
acestei academii, declara în acest sens : „Am 
urmărit cu mult interes realizările tării dum
neavoastră pe plan intern și în viața interna
țională. Personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bucură de o largă considerare și 
prețuire in intreaga lume, viziunea sa, concepția 
si inițiativele sale au o deosebită importantă 
pe plan internațional, fapt subliniat și de presa 
din multe țări. Atenția acordată și de presa oc
cidentală. interesul față de soluțiile pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu le propune pen
tru dezvoltarea tării si pentru problemele care 
confruntă omenirea, colectivitatea internațională, 
relevă audiența dobinditâ de eforturile sale 
pentru progres, pentru pace și dezarmare. Pre
ședintele Ceaușescu este o personalitate mon
dială atit în lumina ideilor sale, cit și a acțiu
nilor sale practice, reprezentind un punct de 
convergentă pentru toate forțele care luptă 
pentru pace. Ceea ce constituie un lucru foarte 
important, deoarece chemarea sa. ideile sale 
sint limpezi și convingătoare, pot întruni ade
ziunea imediată a oamenilor de pretutindeni".

Ceea ce au subliniat adeseori numeroși oameni 
politici, este deosebita încredere pe care pre
ședintele Ceausescu o investește in posibilitatea 
culturii de a îndeplini un minunat rol de me
sager al păcii între toate Popoarele lumii, oame
nilor de cultură revenindu-le menirea de a se 
face primii interpreți ai voiițței pe pace a nea
mului lor. schimbul de valori culturale, fiind 
un pas spre cunoașterea reciprocă. Este ceea 
ce sublinia Pierluigi Vagliani, șeful Diviziei 
pentru problemele tineretului din cadrul 
U.N.E.S.C.O. : „Apreciez în mod cu totul deose
bit ideea președintelui Ceaușescu asupra rolu
lui de ambasador al păcii pe care trebuie să-l 
aibă cultura. Și mi se pare evident că. prin 
cunoașterea celor mai importante valori ale lor, 
popoarele din întreaga lume se vor înțelege 
reciproc, vor putea mai ușor trece de barierele 
de ordin cultural, politic, lingvistic, religios etc., 
care le pot separa. Iar această încredere în cul
tură este legată, in viziunea românească, 
căreia ii dăm o deosebită apreciere — de rolul 
tinerei generații chemate să fie prima care să 
acționeze si să beneficieze de roadele unei lumi 
a păcii. Acum, cind miliarde de dolari se scurg 
pentru înarmări uriașe, incredibile, cu o ne
cuprins de descris forță de distrugere, actuali
tatea acestei concepții trebuieste pusă în mod 
clar in evidență*.

Iată tot atitea argumente, reunite într-o uniaâ 
e^jresie a unanimei aprecieri, pentru care 
numele președintelui României este rostit astăzi 
cu profund respect in întreaga lume. Iată de 
unde cuvintele calde, sincere, adresate pe tonul 
adevăratei prețuiri și prietenii, de către oameni 
de stat, oameni de cultură, artiști, omului care 
sintetizează voința noastră de pace și fericire. 
Este ceea ce spune și prof. dr. Viktor Heller, 
adjunct al ministrului federal al Austriei pentru 
invățămint si artă : „Pe lingă activitatea sa în 
România, președintele Nicolae Ceaușescu de
pune de ani de zile, in mod neobosit, eforturi 
pentru pace în lume. Folosindu-se de toate căile 
posibile, președintele Ceaușescu militează pen
tru coexistența pașnică și pentru cooperare 
intre popoare. Nu există nici o alternativă rea
listă la coexistenta și cooperarea pașnică, ci 
doar aparenta alternativă a războiului rece și 
confruntării care ne-ar duce însă, pe noi toți, la 
catastrofă. Președintele Nicolae Ceaușescu se 
dedică acestei sarcini — coexistenta pașnică si 
dezvoltarea cooperării. Existenta unor sisteme 
social-economice diferite nu constituie un ob
stacol în calea dialogului între oameni, ea nu 
trebuie să îngreuneze si să facă imposibilă co
existența pașnică. In această direcție, acțiunea 
depusă de președintele Nicolae Ceaușescu are 
o mare însemnătate. Această ocazie festivă ne 
oferă prilejul să-i urăm mult succes în activi
tatea sa pentru pace care este pentru binele 
nostru, al tuturor, prosperitate si sănătate. în 
acest sens. închei cu cuvintele pe care prietenii 
noștri români au obiceiul să le rostească în 
asemenea ocazii : La multi ani !“.

La mulți ani pentru binele si prosperitatea 
României, pentru afirmarea ei consecventă. în 
libertate si demnitate, în prosperitate și dezvol
tare multilaterală, într-o lume care să fie cea 
pentru care militează consecvent președintele 
Nicolae Ceaușescu — o lume de pace și prie
tenie»

Cristian Unteanu
_________________________________________ /
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