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PATRU DECENII DE CULTURA SOCIALISTA

ARC
DE TRIUMF

e simt razele marii
45 sărbători, puterea 

de suflet care 
se cuprinde și de 

cer și de pâmint acum, se 
simt, în arcuirea de gind 
pește țară, luminile acestei 
lumi care adună in durata 
și sensurile ei fapta a patru
zeci de ' ~
viu, de 
larg, in 
dejdi și 
temelie, 
ceea ce 
calea celor mai profunde și 
înnoitoare transformări, ac
tul istoric de la 23 August 
1944. Și tot ce înseamnă sta
rea la zi a libertății, in im
pactul ei politic, economic și 
social, la scara întregii țări 
și in spațiul concret de re
ferință al fiecărei biografii, 
la altitudinea pe care ne-o 
dă insăși realitatea mate
rială și spirituală și pe po
triva forței pe care ne-o in
suflă inseși idealurile pe 
care ni le-am asumat. Pen
tru că, evident, acest an 
unic prin configurația sa ju
biliară, poartă pecetea isto
riei vii și tumultuoase sub 
semnele și in inima căreia 
țara, odată cu decisivul e- 
veniment petrecut in urmă 
cu patruzeci de ani, s-a con
tinuat intr-o altă lumină și 
sub o nouă zodie, pentru ca 
in deplină și hotăritoare 
conștiință de' sine să poată 
gindi, munci și trăi azi în- 
tr-una dintre cele mai înflo
ritoare epoci ale sale, Epoca 
Nicolae Ceaușescu. Și acea
sta este de fapt starea, noua 
șr inconfundabila ei stare, 
aceasta este suprema și in
confundabila ei emblemă de 
spirit, acesta este supremul 
și incontestabilul ei argu
ment in fața viitorimii : a- 
cest neasemuit pisc, arc de 
triumf al implinirilor prin 
care ne exprimăm și care ne 
explică in unitatea noastră 
de nezdruncinat în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, angajați total 
într-o operă de cele mai 
largi și mai cutezătoare pro
porții. De aceea acest an 
jubiliar, marea sărbătoare 
de care ne apropiem și ale 
cărei raze le resimțim in 
inima și pe chipul însuși al 
patriei ne certifică un tonic 
sentiment al mindriei și sa
tisfacției. Și odată cu el un 
gind viu de recunoștință fată 
de Înaintași, față de eroii 
țării care s-au jertfit și au 
făcut din acel august de 
acum patruzeci de ani o 
treaptă de pe care s-a putut 
privi și se privește adine in 
contemporaneitate.

Ne apropiem, așadar, de 
ziua unui strălucit jubileu, 
trăim in lumina și forța lui 
de atracție cu tot ceea ce a 
însemnat opțiune și orizont 
larg al afirmării în lumea 
progresului și civilizației, cu 
tot ceea ce a însemnat si în
seamnă o nouă condiție a 
existenței și implicit cu tot 
ceea ce slujește muncii, gîn- 
dirii și creației, formării o- 
mului nou și a conștiinței 
sale înaintate, revoluționare. 
Pătrunse de înaltele valențe 
ale spiritului creator, cul
tura și arta au trăit și tră
iesc revirimentul propriei lor 

• vocații, într-o indisolubilă 
legătură cu viața și oferind 
unul dintre cele mai com
plexe și mai revelatoare ta
blouri ale epopeii construc
ției socialiste. Fenomenul, 
desigur, e specific tuturor 
momentelor mari din istorie 
dar in această nouă și pa
sionantă ipostază a țării, în 
deschiderea și angajarea ei 
pe orbita unei dezvoltări 
fără precedent, cu încordări 
de . efort și voință care-i al
cătuiesc matca unei perma-

ani. Cu acel punct 
început, acel orizont 

confluență de nă- 
aspirații ori cu acea 
cu acel reazem a tot 
s-a năzuit și a luat

nente și cuprinzătoare deve
niri, el a atins grandoarea 
și profunzimea unei înțele
geri și datorii de conștiință 
fundamentale. Patriotismul 
concret și statornic al crea
ției explică însuși climatul 
de libertate și forța mereu 
vie pe care o generează a- 
ceasta, intregul florilegiu de 
aptitudini și talente pe care 
țara, in deceniile libertății și 
construcției sale, Ie-a ridicat 
sub soarele 
drâznețe și 
împliniri.

Avem o
cum nu a mai fost niciodată 
pmă acum — spune secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și, pe temeiul faptelor, al 
realității trăite și asumate, 
vedem in claritatea și conci
zia acestui adevăr intregul 
traiect de luptă și muncă al 
celor patruzeci de ani și in- 
deosebi in ultimele pină 
acum cele mai dinamice și 
mai bogate două decenii : 
acest arc de triumf de care 
in chip intim ne este legată 
viața și pentru ridicarea că
ruia a bătut și bate inima 
puternică, generoasă a în
tregii națiuni. Cu atita dis
tincție, cu atita patos și dă
ruire incit biografia fiecă
ruia a devenit un amplu re
lief de tară ridicat Ia noi 
cote de progres șl civilizație, 
in consonanta marii sărbă
tori. Pentru ca să ne amin
tim mereu și să omagiem 
toată acea incandescentă de 
spirit și toată acea energică 
și hotăritoare angajare pe 
care Revoluția de eliberare 
socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă le-a 
declanșat in om și pe care, 
inaugurind epoca cea mai 
fertilă. Congresul al IX-lea 
al partidului le-a ridicat, vi
zionar, la înălțimea tuturor 
înfăptuirilor de azi și de 
miine. O Românie nouă cum 
nu a mai fost niciodată pină 
acum stă ca emblemă a glo
riosului jubileu.

Luceafărul

celor mai in- 
mai expresive

Românie nouă

TiNĂR ÎN AGORA

viu al culturii româ- 
astăzi curentii de

Dimensiunile unui eveniment istoric

Mircea Mușat
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OMAGIU
Tradiția caInțelepciunea - dar nemăsurat 

și cutezanța — doveditâ-n fapte, 
o clarviziune strălucind aparte 
un crez și zbor lăuntric avintat I

Fondul principal 
al culturii române

rin organismul 
nești pulsează 
adincime ai patrimoniului spiritual 
făurit în decursul celor „optsprezece 

veacuri de lucrare a poporului român asupra 
lui însuși". Continuitatea istorică a eforturilor 
creatoare, după cum este surprinsă și de feri
cita expresie a lui Bălcescu. s-a codificat in
tr-o bogată moștenire culturală, temelie a 
existenței noastre, tezaur de cugetare și sim
țire prin care ne legitimăm în fața lumii. 
Trăinicia legăturilor pe care și prezentul socia
list le intreține cu valorile durabile ale moște
nirii culturale dovedește că avem de-a face cu 
o trăsătură emblematică a devenirii noastre 
Interioare.

Raportarea la tradiție a generat în anii so
cialismului o problematică inedită, sub multe 
aspecte, o temă care nu și-a pierdut actuali
tatea. Faptul are multiple explicații, de ordin 
sociologic mai ales, iar cei patruzeci de ani de 
cultură socialistă pe care îi aniversăm pot fi 
apreciați și prin diagrama ce ne-o înfățișea
ză modificările de atitudine față de moștenirea 
culturală națională. Să ne amintim doar de 
confruntările critice, adevărate „bătălii" ideo
logice. prilejuite de reconsiderarea lui Maio- 
rescu, figură tutelară a culturii române mo
derne. Și de multe alte „cazuri" pentru lămu-

rirea cărora s-au consumat energii intelectua
le deosebite. Treptat insă, pe măsură ce seco- 
lui a înaintat in virstă, a devenit tot mai evi
dent adevărul după care ereditatea culturală a 
unui popor și modul in care ea este valorifi
cată au o pondere decisivă in devenirea sa 
istorică. Ca atare. raporturile cu tradiția, 
interpretarea și asimilarea ei alcătuiesc un 
capitol fundamental al procesului nostru revo
luționar.

Congresul a IX-lea al partidului reprezintă 
o piatră de hotar și pentru înțelegerea acestui 
proces de valorificare a moștenirii culturale. 
Semnificațiile politice și consecințele practice 
ale noii viziuni instaurate atunci se dezvăluie 
azi in toată amploarea lor. Am descoperit, ca 
într-o clipă de revelație, sensul unor adevăruri 
fundamentale pentru istoria noastră. Axul vieții 
spirituale a dojjindit treptat înclinația
firească în raport cu polul magnetic al creației 
originale și al specificului național. Acțiunea 
sistematică de repunere in circulație a valori
lor patrimoniale a avut consecințe benefice in 
planul creației artistice nemijlocite și in cel al 
educației. Coincidenta cronologică dintre aces-

Grigore Georgiu

sa

Continuare în pag. a 2-a

„Garoafele-s roșii
și din pricina mea
Cînd va fi scrisă, istoria vie

ții literare românești de după 
23 August 1944 va trebui să 
consemneze, încă din pri

mele sale pagini, cu litere aldine, un 
fapt intru totul semnificativ : una din 
primele organizații obștești care a 
aderat la Platforma Frontului Natio
nal Democrat — amplă coaliție a for
țelor de stingă, închegată in jurul 
P.C.R., la pufin timp după declanșa
rea Revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă, a fost și Societatea Scriitorilor 
Români. Cu această opțiune politică, 
deplin edificatoare pentru conștiința 
oamenilor de litere români, se produ
cea înrolarea lor de facto in avan
garda procesului revoluționar ce 
avea să se desfășoare în România 
postbelică. Pe de o parte, gestul se 
înscria pe coordonata unei nobile tra
diții — „Sint suflet in sufletul nea
mului meu“, spusese cindva George 
Coșbuc, iar pe de alta, dovedea- că 
scriitorul român are vocația partici
pării la plămădirea unei lumi noi pe 
pămintul străbunei sale patrii.

Perioada la care ne referim a fost 
marcată de activitatea rodnică a mai 
multor „valuri" de scriitori. Mai intii, 
se cuvine a fi amintiți acei prozatori 
și poeți afirmați înaintea sau in 
timpul primei conflagrații mondiale :

Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, 
Ion Agârbiceanu, George Bacovia. 
Acestora li s-au alăturat Tudor Ar- 
ghezi, Al. Philippide, Lucian Blaga, 
Ion Barbu. Vasile Voiculescu, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu. Tudor Mu- 
șatescu, George Călinescu, ~ 
Vianu, Perpessicius, 
lescu,

O floare albă, gingașă lumină, 
și nopți de studiu și de cercetare, 
tovarășă in tot ce-i greu, in căutare, 
și reazem implinit in epocă senină !

Anonimi ca în n ra
aceeași istorie, aceeași 

realitate, aceeași lirme a 
idealurilor și același 
scop unic, viu și că

lăuzitor — iată, in interferența lor, 
citeva din ipostazele unui destin 
pș cit de colectiv, pe atit de pro
priu și distinct in cuprinderea și 
desfășurarea sa, incit el devine și 
un tonic reflex de . personalitate. 
Împrejurările îl pot ajuta, desigur, 
dar il și pot amina iar citeodată, 
dacă nu de cele mai multe ori, 
identitățile se recunosc prin ceea 
ce le unește și mai puțin prin ceea

ce Ie separă. Distanța din timp nu 
e!aceeași -cu distanța față de idea
luri și nici cu aceea dintre vieți- 
Sub arcul istoriei, al realității pe 
care se sprijină și din care se plă
mădesc, aceste identități se alcă
tuiesc ca ființă și spațiu al țării, o 
verticală adeseori invizibilă dar 
stăruitoare și unică în rezonanța 
ei, consemnind in loc de ntfrne, și 
cel mai adesea in loc de biografii,

A. I. Zăinescu
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23 August 1944. Are de boltă șl sinteză ă unei 
strălucite și multimilenare existențe istorice, 
expresie nepieritoare a puterii și voinței poporu--- 
lui roniân de a se ridica peste vitregiile istoriei, 
de a sfărima cătușele oricărei dominații străine, 
de a-și făuri viitorul așa cum și-l dorește.

Privită in contexul larg al istoriei patriei 
noastre, cu raportări atit la epocile de luptă și 
sacrificii făcute de poporul român pentru păs
trarea ființei naționale, pentru dreptul de a fi 
stăpin in propria tară, cit și la etapele care i-au 
urmat, revoluția biruitoare din august 1944 ne 
apare ca o coordonată fundamentală a devenirii 
noastre istorice, incorporind peste secole mesa- 
țul de dreptate socială si națională al tuturor 
generațiilor care au contribuit la edificarea Româ
niei moderne. In acest cadru se dezvăluie in în
treaga sa complexitate măreția actului eroic de 
voință și demnitate patriotică, națională, uriașa 
ridicare la luptă a intregului popor in acel 
august de toc al anului 1944. prin care s-au pus 
temelii trainice României de azi — tară prospe
ră. liberă, independentă și suverană intre sta
tele și națiunile lumii.

Prin implicațiile pe care le-a avut asupra 
destinului istoric al națiunii noastre, inaugurind 
o epocă nouă in istoria generală a tării, epoca

socialismului și comunismului, dar si prin con
tribuția adusă la ânejiejerepxmai grabnică a ce
lui de-al doilea război mondial, revoluția ro
mână începută in august 1944 poartă pecetea 
caracteristică marilor evenimente, care aparțin 

■ deopotrivă, istoriei naționale și universale.
Concepută și organizată în solul realităților 

românești, declanșată fără nici o înțelegere 
prealabilă cu țările din coaliția Națiunilor Uni
te privind momentul declanșării sau modul de 
desfășurare. Revoluția de -‘liberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944 s-a incrustat in filele de aur ale 
istoriei ca unul din momentele decisive, cru
ciale, ale celui de-al doilea război mondial.

Diversitatea și multitudinea surselor docu
mentare dau posibilitatea să se 'aprecieze la 
justa lui valoare actul înfăptuit de poporul ro
man acum 40 de ani. Numeroase documente — 
acte și declarații oficiale, rapoarte ale unor 
diplomati sau oameni politici, comunicate, co
mentarii și informații ale unor agenții de pre
să. posturi de radio și ziare vin să ateste insem-

Tudor 
Șerban Ciocu- 

Zaharia S ba ucu, Eugen Jebe- 
leanti, Mihai Beniuc, Geo Bogza, Mi
ron Radu Paraschivescu, Emil Botta 
și mulți alții — scriitori al căror de
but editorial avusese loc in epoca 
interbelică. A urmat „valul" scriitori
lor care și-au „adunat numele* pe o 
carte în primii ani de după cel de-al 
doilea război mondial — Geo Dumi
trescu, Nina Cassian, Marin Preda — 
și al celor care au debutat in dece
niul al VI-lea al veacului nostru : 
A. E. Baconsky. Horia 
Titus Popovici, Eugen 
Labiș ș.a.

Autorul „Luptei cu 
ța revirimentul liricii 
cărei valori vor ajunge să fie com
parabile cu cele ale perioadei inter
belice. El se va produce grație „ge
nerației anilor ’60“, prin Nichita Stă- 
nescu, Ion Gheorghe, Cezat Baltag, 
Marin Sore seu, Adrian Păunescu, 
Ana Blandiana, Constanța Buzea ș.a. 
In același timp, in proză s-au impus 
nume ca^: Dumitru 
Ștefan 
Neagu, 
ș.a., in 
Mazilu, 
literară
Nicolae
„val", cel al ,.promoției ’80", este re
prezentativ mai ales prin cițiva poefi.

Marea majoritate a acestor scrii
tori a avut privilegiul de a trăi în 
1965, alături de întreaga țară, unul 
din marile momente ale istoriei noas
tre de după 23 August 1944 — 
Congresul al IX-lea al P.C.R., eve
niment cu fertile consecințe pentru 
viața societății socialiste românești și 
— implicit — pentru cea a literelor.

Mircea Ichim

Aceștia sint -
EL - ctitor de ev strălucitor 
al tuturor acestor deveniri, 
și EA - tovarășă de viață și-mpliniri, 
pentru-nălțarea unui brav popor I

Noi, două dragi prenume-alâturâm, 
cind spunem patrie și fericire, 
recunoștință, fapte, dăruire...
Și viața noastră LOR le-o închinăm I

Valeria Boiculesi
Lovinescu,

Barbu, Nicolae

Radu Popescu, 
Bănulescu, Al Ivasiuc, 
Nicolae Velea, Paul 
teatru — Paul Everac, 

Ion Băieșu, iar in
— Eugen Simion, Al.

Manolescu, ș.a. i

, Fanți?
Anghel 
Teodor 
critica 
Oprea, 

Ultimul

Continuare in pag. a 10-a

evoluția liricii noastre actuale cu
prinde, ca direcție principală, re- 
formularea tradiției in planul es
teticii moderne. Acest fenomen a- 

sigură continuitatea organică a literaturii autoh
tone prin racordarea specificului național la 
plusul sensibilității actuale. Complexitatea cul
turii tradiționale, cu intregul său sistem etico- 
estetico-filozofic e o sursă inepuizabilă de su
gestii novatoare pe plan liric. A fi in spiritul 
tradiției nu înseamnă a urmări efecte dialec- 
tologice și pitorești ci a construi viziuni mo
derne care evidențiază specificul liric al etni
cului nostru. Cind Blaga spunea : „Eu știu că 
veșnicia s-a născut la sat" oertifica de fapt des
tinul cosmic al spiritualității noastre. în lirica 
actuală, contemporanei zarea tradiției generează 
universuri poetice de o frapantă originalitate, 
in care structurile stilistice moderne reinsufle- 
>sc mitologiile arhaice și toposurile folclorice 
in forme revelatorii. Poezia chtonică, aluvio
nară, a lui Ion Gheorghe structurează o mito
logie personală în care mesajele preistoriei au 
forță apocaliptică. E o arheologie lingvistică in

inerție" anun- 
românești ale

Convergența valorilor

ton expresionist (pe filiera Cotruș) susținută de 
o inventivitate verbală impresionantă. Gindirea 
țărănească, aspră, dislocă simboluri gigantice 
intr-o simfonie a germinației. Poezia lui Ion 
Gheorghe se inscrie pe linia monumentalului. 
In aceeași categorie intră și creația transilvă
neanului Gheorghe Pituț. Miracolul cosmic, re
dat in imagini primitiv-terifiante, are simpli
tatea țărănească a icoanelor vechi. La Gheorghe 
Pituț mesianismul ardelenesc naște o poezie 
sentențioasă in care mentalitatea arhetipală se 
îmbină cu un ton didactic, pregnant moraliza
tor. Tragismul ancestral, de esență ontologică, 
e străbătut de obsesii sociale. în poezia Ilenei 
Mălăncioiu ritualurile tradiționale imbracă sen
timente existențial-erotice de o acută gravitate. 
Construită pe forța cuvintelor primare, ale 
blestemului, rugăciunii, creația poetei pare un 
exorcism continuu. Specific poetei este tonul 
ceremonios care dă o eleganță sacerdotală liricii 
sale. Pe direcția simbalogiei, poezia lui loan 
Alexandru transfigurează eticismul ardelenesc 
intr-un bine universal. Experiența spirituală a 
poetului, de o nobilă consecvență, topește ele
mentele arhaității intr-un discurs hieratic so
lemn. Echilibrul bizantin al liricii are, deseori, 
splendori de vitraliu. O grație precum a ora
toriilor lui Bach, estompează stridențele lumii, 
acoperind totul cu o lumină binefăcătoare. So- 
laritatea mioritică atinge la loan Alexandru co
tele sublimului. Creator pe linia construcțiilor 
parabolice, George Alboiu și-a configurat o

intre toate muncile omului, cea mai 
stăruitoare se împlinește in 
dar sublima recoltă a artelor.
odată suma aritmetică și nici

tirzia 
Nici- 

simul- 
taneitatea lucrărilor făurite la un moment dat 
n-au putut da dimensiunea operei și a viabilită
ții ei. Poate tocmai de acaea creației artistice ii 
este mai apropiată imaginea unui șantier des
chis, înăuntrul căruia construcția operei nu 
contenește niciodată. Și. într-o altă viziune, 
acestei trude tenace la temelia de frumos a lu
mii îi este proprie. înainte de orice, competi
ția cu sine însăși. Atribut al omului care dă 
ființă operei de artă și 
mește deopotrivă aureola 
rituale a acestuia.

Un pantheon al artelor 
drumul civilizației umane se 
a trăi tensiunea, adesea dramatică, a eveni
mentelor istoriei și a contempla trecerea in du
rată a marilor biruințe ale omenirii. Cortegiu 
de făuritori ai chipului mereu îmbogățit al 
acestei lumi, in pare antemergătorii sint filoso
fii. călătorii pe mările științei și vizionarii 
politici, urmați de cohortele poeților și artiști
lor in scuturile cărora se oglindesc faptele și 
carele triumfale ale făuritorilor de istorie. Căci,

ființă devenind pri- 
valorii morale ți spi-

se clădește anevoie și 
imparte intre

dincolo de spasmele existenței sale vremelnice, 
omul dăinuie prin eternitatea aspirațiilor sate 
creatoare, in care coexistă deopotrivă princi
piul activ, al calității de participant-militant și 
cel sintetizator al calității de martor. Artelor le 
este hărăzit locul privilegiat, prin care destinul 
unic al omului deprinde lecția deplinei sale al
cătuiri morale și spirituale.

România artistică a trăit după 23 August 1944 
un asemenea moment de relevantă a propriei 
sale vocații constructive. Se încheia o epocă și 
se năștea o alta. Răscruce a istoriei pe care ar
tele nu puteau să nu o resimtă și apoi să o 
formuleze in actul cu totul eliberator al con
științelor și. desigur, al creației citorva gene
rații de artiști. „împotriva demenței, care ar 
mai putea incerca să înmulțească ruinele in ju
rul său — rostea Ia vremea aceea strălucitul 
filosof al culturii care a fost Tudor Vianu — 
omul de azi înțelege că principala lui misiune 
este să construiască opere, să refacă și să îm
bogățească civilizația lui".

Superbă afirmare a rostului unic și nobil al
Corneliu Antim

Continuare în pag. a 2-a

Alexandru Horia
Continuare în pag. a 11-a

Decenii de slavă
Rotite-ntr-un nimb, 
Patru decenii de slavă 
Deasupra României 
Și-a poporului ei.

Soare mereu tinăr
Aprins de mina comunismului 
Peste Carpații din noi.

Lumină de pace, 
Rază de dor, 
In visul de țară !

Dumitru Udrea

y



CRONICA LITERARĂ

DAN
ZAMFIRESCU: 

«Accente 
și profiluri»

O personalitate bine configurată rămine 
aceeași în toate manifestările ei. Deși 
țin de „ziaristică0, precizare pe care 
Dan Zamfirescu o face de la Început 

pentru cititorii săi, articolele din Accente și 
profiluri fac corp comun cu cele mai savante 
pagini pe care le-a scris și, mai mult decit atit 
le- completează și luminează din unghiuri noi. 
Accente și profiluri precizează mai mult decit 
celelalte culegeri de articole ale aceluiași autor, 
că Dan Zamfirescu nu este numai autorul lui 
Neagoe Basarab și învățăturile către fiul său 
Teodosie (probleme controversate* și al Con
tribuțiilor la istoria literaturii române vechi că 
preocupările lui depășesc inevitabil raza lite
raturii române vechi. De altfel, el este cel 
dinții care a demonstrat, cu patos intelectual, că 
așa-zisa literatură „veche" este, de fapt, o lite
ratură modernă al cărei sens l-am pierdut, dar 
trebuie să ni-1 încorporăm în noua lui ipostază. 
Pentru Dan Zamfirescu substanța acestei litera
turi „vechi" este solidară ca spirit și orientare 
cu cele mai proeminente vârfuri literare con
temporane. iar unul din traiectele de idei cele 
mai semnificative ale cărții de Accente și pro
filuri este tocmai acesta. Cultura și literatura 
română nu sînt pentru Dan Zamfirescu alcă
tuite din blocuri suprapuse și necomunicante, 
ci dimpotrivă, reprezintă o construcție unitară, 
cu condiția să-i ghicești structura și s-o desci
frezi in sensurile ei originare. Mai mult decit 
oriunde in Accente și profiluri se bate monedă 
pe determinarea istorică a culturii și literaturii. 
Pentru Dan Zamfirescu studierea anistorică a 
culturii și literaturii, doar ca produs artistic, 
fără legătură cu condițiile care i-au străjuit 
apariția este un nonsens, în orice caz un act 
ratat, incomplet. Toți istoricii literari sint de 
acord că fără Unirea din 1918, literatura româ
nă n-ar fi cunoscut evantaiul creator din pe
rioada interbelică, dar Dan Zamfirescu nu se 
oprește aici, ci aplică această condiționare în
tregii istorii a culturii și literaturii române. 
Importanta generație care i-a dat pe Sado- 
veanu, Goga, Arghezi apare, ține să ne-o sub
linieze, după războiul pentru Independență din 
1877, iar strălucita pleiadă de literați români 
ai secolului XVII este legată direct de fapta 
eroică a lui Mihai Viteazul. Fără Mihai Vi
teazul n-am fi avut „secolul de aur" al cul
turii românești, după cum fără constituirea 
statelor românești în secolul XIV n-am fi putut 
avea o cultură românească in genere. Sim
plificate aici, din necesități de expunere, re
lațiile dintre cauză și efect sint urmărite de 
Dan Zamfirescu în toate verigile lor impor
tante. Edificator pentru acest aspect al gin- 
dirii genetice a lui Dan Zamfirescu este in
terviul Burebista, Simbolul vechimii și mă
reției vieții de stat la români, — lin dialog 
cu dr. Ion Horațiu Crișan —, unde pentru
prima dată Dan Zamfirescu, depășind sfera 
istorică a literaturii „vechi", face drumul înapoi, 
în antichitate, dar pe un fir director pro
priu : interesul pentru condiționările vieții 
etnice și culturale. Definirea unui spațiu sta
tal „buretnstan", in acest dialog cu partici

Convergența 
valorilor

Urmare din pag. 1
trudei omului de azi : „să construiască opere" I 
Și cine altul se află mai aproape de împlinirea 
unui asemenea ideal decît creatorul de artă ?

Două au fost tendințele dezvoltate după Eli
berare în cîmpul artelor plastice : afirmarea cu 
mijloace specifice artei a unei atitudini sociale 
și politice, ceea ce a constituit temeiul unei 
angajări a artei în contextele sociale și isto
rice ale actualității. Procesul a conturat o di
mensiune nouă, interioară, puternic tensionată, 
a realismului, care avea să dizolve tentativele 
naturaliste. academist-vulgarizatoare sau 
descriptive ce-și făcuseră apariția în primii ani 
după Eliberare. Așa a fost posibilă asimilarea 
bogatei tradiții a picturii și. mai tirziu, a sculp
turii din perioadele anterioare. Personalități ar
tistice bine definite au intrat în revoluție cu 
întreaga lor zestre culturală, profesională și sti
listică. Mutațiile ce se petreceau la nivelul con
științelor, a eșafodajului de idei și a atitudinii 
fată de realitatea socială și istorică nu îngră
deau căutările stilistice, diversificarea mijloa
celor de expresie, ori formulările originale. 
Această a doua tendință a fertilizat, mai cu 
seamă pe planul picturii, creația majorității 
artiștilor, de la cei afirmați sub faldurile im
presionismului pină la avangardiștii deceniu
lui al patrulea. Așa aveau să se aglutineze, in
tr-o viziune îmbogățită de înalta trăire a expe
rienței contemporane, operele unor Ressu. Ste- 
riadi. Lucian Grigorescu, Maxy, Iser. Bunescu, 
Schweitzer-Cumpăna, Dumitru Ghiață. Catargi, 
Catul Bogdan, Ciucurencu...

Contribuția acestor maeștri a fost esențială in 
orientarea cursului ulterior al picturii româ
nești. in delimitarea elementelor de specific na
țional compuse printr-o rafinată explorare a 
folclorului și a cuceririlor artei europene. Din 
acest tip de sinteză au crescut, cu un rezultat 
benefic pentru întreaga evoluție a artelor ro
mâne, școlile de pictură, sculptură, grafică și 
arte aplicate, care situează și astăzi plastica 
românească printre cele mai distincte și mai 
valoroase din arsenalul european.

Registrul tematic îmbogățit a determinat 
crearea unei dimensiuni relativ noi a artelor
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■ TÎNARUL SCRIITOR $1 CREȘTEREA CULTU

RII ROMANEȘTI, se intituleazâ. semnificativ, suita 
de articole pe care revista clujeană „Tribuna- le • 
publică în numărul din 9 august 1W4. în spiritul 
unei depline responsabilități moral-civice și în 
cunoștință de cauză, participant!! iși exprimă opi
niile în legătură cu o asemenea gravă și acută 
problematică: Mittal Coman (Lupta eu opera),
Constantin Zămescu (Creativitatea clujeană). Dan 
Clachir (Generația culturii), Tudor Vlad (Semni
ficația realității), Nicolae Băciuț (Șansa). Cristian 
Livescu (Poezia tinără, conștiința finiri,). Ion Zu- 
bașcu (Un spirit deschis și imprevizibil), Alex. 
Ștefănescu (Atitudine și mesaj). Alexandru Pin- 
tescu (Proza realității imediate), Mihai Dragolea 
(Portret al criticului Ia debut), Llviu Văcariu 
(Lecția înaintașilor), ion Arcaș (Creația — un 
atribut al tinereții). Valentin Silvestru (Un regi- 
aor autentic), Ion Cocora (Virtuți interpretative), 
A. I. Brumaru (Originalitatea viziunii), Marius 
Robescu (Un gazetar frenetic),

■ O NOUA MONOGRAFIE GIB. 1. MIHAESCV a 
apărut de curînd la Editura Minerva. Autorul, 
Flqrea Ghiță, realizează, fără îndoială, cea mai 
densă și mai completă Investigație istorico-literară 
dedicată vieții și operei acestui atît de fascinant 
scriitor. De structură clasică, după modelul căli- 
nesclan — viața-opera — monografia reconstituie 
cu deosebită minuțiozitate scurta dar și compli
cata sa biografie (titlurile capitolelor : Strănepotul 
pandurului Preda, Anii de școală. Student întir- 
ziat la București, Războiul, Ucenicia In gazetărie 
la Cluj, Anii debutului in gazetărie și literatură, 
Afirmarea ca nuvelist și dramaturg. Epoca marilor 
creații. Ultimii ani de viață), pentru ca în a doua 
parte (Opera) creația literară a lui Gib I. Mihăescu 
să fie examinată pe genuri, cu aceeași nedesmin- 
țită probitate profesională.

pare egală de la savant la „reporter" și in
vers, este suportul unei construcții întinse 
care duce către configurarea limbii și cultu
rii române de mai tirziu, adică pe teritoriul 
principalei specialități a autorului Accentelor ți 
profilurilor.

In toate aceste întreprinderi, altitudinea pri
virii rămine una din trăsăturile * caracterizante 
pentru Dan Zamfirescu. Faptele sint contemplate 
de sus, urmărite in întrepătrunderea lor, contu
rate In efectul final și expuse mai ales la acest 
nivel, ultim, al cercetării. Altfel spua capaci
tatea sintetică a autorului este ieșită din co
mun, iar o conferință cum este cea despre Li
teratura română veche capătă dreptul de a fi
gura la loc de cinste intre textele de referință 
pe această temă. Privirea insolită, din avion, 
așează cultura și literatura română in rela
țiile ei externe și deschide perspective noi, pe 
care cercetările de tip analitic, arhivistic nu 
le-au visat niciodată. în configurarea și susți
nerea lor, Dan Zamfirescu se arată a fi In chip 
conștient urmașul celor care au dat viață orga
nismului cultural românesc conectindu-1 con
form adevărului istoric la marile culturi eu
ropene cu care a fost in contact nemijlocit. Haș- 
deu, Eminescu, Iorga, Pârvan, Călinescu preocupă 
firesc pe autor din acest punct de vedere și .zia
ristica" lui este peste tot plină de numele lor.

Dar dacă Dan Zamfirescu face proba posi
bilităților sale sintetice pe orizontala hărți
lor, prin metoda comparatismului, el iși dove
dește capacitatea sintetică și pe verticala isto
rică, prin coborirea asupra unei singure ches
tiuni, nodale, pe care o epuizează prin cerce
tare ți ne-o restituie in formula comprimată și 
convingătoare a unui studiu sintetic. în această 
categorie intră Craiova și Oltenia in general — 
epicentru al spiritului românesc, unde se caută 
actele craiovenești sau oltene care propun re- 
dobindirea identității românești, dar și L'n cti
tor de țară și de cultură românească : Alexan
dru cel Bun, trecerea in revistă de model pro
priu, pentru că aici se studiază o domnie româ
nească mai ales pentru a-1 fixa stereotipul cul
tural. Domnia lui Alexandru cel Bun este o 
domnie legendară pe care istoricul o dezbracă 
de obicei de această haină. Dar tocmai cauza 
legendei și efectele ei il interesează pe Dan 
Zamfirescu, care fixat pe cel mai pozitiv tă- 
rim istoric, in limitele izvoarelor, încearcă a-i 
descifra misterul. Este o aplicație practică a mo
dului recomandat de N. Iorga pentru citirea do
cumentelor, aceasta insemnind. pentru ilus
trul savant, ca și pentru Dan Zamfirescu, a căuta 
viața din spatele lor. Restituirea lui Alexandru 
cel Bun este de aceea extrem de pregnantă și 
motivată in gesturile fundamentale. Din pie
sele disparate ale unor izvoare vechi, Dan Zam- 
firescu alcătuiește o mașinărie vie. un ceasor
nic capabil de a arăta ora exactă a unei mari 
domnii românești. Prestigiul voevodului este 
atit de mare incit devine sursa legendelor în
crucișate despre o școală de ia Suceava, despre 
un musafir sacru, împăratul Bizanțului, pe te
ritoriul moldovean, despre un glorios Țamoiac 
ce ar fi decorat ți el ilustra domnie. Dar cele 3

— ■ —
vizuale romăneșt: — mea omealalitalea. tocv.- 
poziții de evocare istorică s^u de inspirație ac
tuală, chiar și unele lucrări de gen sau portre
te. sint tratate intr-o manieră ce impune nu 
neapărat prin amploarea și arsenalul tehnic 
proprii artei monumentale, cit prin atributele 
unei viziuni strins legate de impozanta :onți- 
nutului de idei și sentimente, ca și prin ri
goarea abordării plastice. Aceste ter-dint? nu au 
anulat nici poezia imaginii picturale. nici vo
cația pentru culoare și decorativ, r. . apetența 
pentru subtila alchimie a formelor, de
la generațiile anterioare. Cele mai progreșstc 
cuceriri ale tradiției artei nașionale :-i •aurece- 
ne și-au dat intilnire in iorm-iareu acestui 
concept, ce este, in cele din ’jrma. râspaasal ia 
operă al militantismului de atiladine, de care 
aminteam mai înainte.

Creația unei pleiade întregi de pictori, sculp
tori și artiști decoratori, de la Clucvreacu. 
Baba. Almășanu. Octav Grigorescu. Cr.tntiiă. Co- 
valiu. Pacea, Bițan. Bcădean. Cilicvici, P.'.ută. 
Nicodim. Hatmanu, Erecția la AngheL Ladea. 
Han. Jalea. Caragea. V-,-:, Gvza. Paul Vasi- 
lescu. Bucur. Codre. AObc. C Pcț»-- :ri. Bucu- 
lei, Spătaru. After, Fșă—Din- Rădti—»- 
cu și incâ multi alt I corespunde acesre. n,v 
aspirații a artei aâassice comenrooreae. 
cale de a se renealr rtr-un -.'slaras si dura
bil patrimoniu de cultură.

Ultimile patru decenii sint pentru —eat-j 
plastică romanească »a»i rerăsirn Arpfaae a 
identității de iae st ai aaei fără precedm con
vergențe a valorilor.

Manifestări cu t- largă arte de rzw r.oere •e- 
matică și estetică, de la retrosp«*.:ve> M gaie.e 
plastice ale marilor muzee st coiectii nu •--nule 
de artă, la rețeaua tot ma: bogată a tabereicr 
naționale de creație. înflorită in uîtirsul dece
niu pe întreg cuprinsul țârii, de la expoziții.e 
curente ș> sistematice din galeriile de artă ale 
Capitalei și ale centrelor culturale nu. impor
tante ale țării la marile desfășură.-, artistice 
incluse Festivalului national al creației _Cin- 
terea României*, au compus un cadru de ge
neroasă cuprindere a forțelor artistice româ
nești. Mai mult, aa iagădaii a Nhertaie deplină 
a aeestar manifestări, ce a contribuit la afir
marea unei scoli si a unor personalități artis
tice din generațiile ffia: tinere, foarte vi
guroase.

Din această realitate indestructibilă, emană 
energica vocație constructivă a unui popor, că
ruia patria artelor, ce dintotdeauna i-a fost 
aproape, i-a inspirat, acum .mai mult ca ori
ei.-. d. conturul etern al capodoperei.

| EROI $1 PULBERE, suita de secvențe reme- 
morativ-confesive publicată de Laurențiu Ful ga în 
„România literară- din 9 august a.c.. este de-a 
dreptul impresionantă prin dramatismul nedlslmu- 
lat âl notațiilor. Făclnd parte dintr-un „fals jurnal 
poat-mortem-, cum le intitulează autorul, patetic- 
evocatoarele rememorări, înainte de toate, poartă 
pecetea unei sincerități pe care nu o poate expri
ma decît un artist care își valorifică marele talent 
literar pe terenul unei experiențe individuale 
limită — războiuL Așa incit, nu putem decît să 
subscriem la preceptul formulat in cea de a noua 
secvență a ..falsului jurnal post-mortem*1 : „Nu 
există adevăr care să nu conțină în șinele său și 
contrariul care si-I anuleze, dar asta nu înseamnă 
câ fiecare adevăr este în același timp și min
ciună...-

■ LIVRES ROUMATNS, NR. 2 DIN 1984 se im
pune prin aceeași riguroasă ținută profesională, 
In. sensul că se constituie într-un extrem de viu 
segment de bibliografie analitico-lnformativă la zl. 
Un măreț edificiu creator al materialismului dia
lectic, se intitulează tableta semnată de Dumitru 
Nicu, unde sînt trecute în revistă cele mai recente 
volume apărute din ooera tovarășului Nicolae 
Ceausescu. La rindul său, în tableta Strălucita șl 
multilaterala contribuție, de largă recunoaștere și 
ai stimă, la dezvoltarea științei, loan Ursii pre
zintă opera tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Sumarul publicației se con
tinuă cu prezentarea fenomenului editorial româ
nesc de azi, luîndu-se în atenție producția de carte 
a fiecărei edituri din țară. Interviuri, portrete cri
tice, scurte evocări, analize de carte, iatfi, pe 
scurt, formulele prin care viața cultural-artlstică 
și științifică reflectată în paginile cărții tinftrlte 
este sugestiv prezentată în paginile publicației.

Cronicar 

„știri" se dovedesc la analiza faptelor o fru
moasă ficțiune, posibilă tocmai datorită cali
tăților de excepție ale domniei lui Alexandru 
cel Bun, devenită astfel sediul celor mai glo
rioase instituții și intimplări moldovene. Este un 
bun prilej pentru Dan Zamfirescu să arate că 
Grigore Țamblac n-a fost niciodată in Mol
dova și că trecerea lui printre inalții clerici 
moldoveni este un fals pios, fără acoperirea 
izvoarelor autentice. Cu asemenea foraje și as
censiuni pe verticala istoriei propriu-zise ca și 
a celei culturale, Dan Zamfirescu probează re
zistența viziunilor sale de ansamblu, proiect 
tate generos in mai toate paginile cărților sale.

Autorul Accentelor și profilurilor rămine 
preocupat de destinul major al culturii române 
și de toți cei care l-au edificat și susținut. 
Apelul la Cantemlr, Hașdeu, Eminescu, Iorga, 
Pârvan, Călinescu, Eliade, polemicile duse pen
tru apărarea profilului lor de creatori gran- 
dioși este caracterizant pentru un mod de a 
gindi și de a vedea cultura și literatura română. 
Dacă in postura lui de istoric al literaturii 
vechi, Dan Zamfirescu a edificat mai ales di
mensiunea „secolului de aur", care este seco
lul XVII, in Accente și profiluri, autorul punc
tează celelalte mari repere cu care acest secol 
și reprezentanții săi se află într-o comunicare 
firească. Sub haina „ziaristică" se află o per
spectivă elaborată asupra culturii și literaturii 
române și. puse cap la cap, ..accentele" vor
besc despre o cultură și literatură română 
deschisă marilor proiecte și universalități. Ac
cente și profiluri iese deci din rindul culegerilor 
cu rol de Addenda și împlinește intre cărțile lui 
Dan Zamfirescu un rol de prim plan. Preocu
parea față de traiectul constructiv, major al li
teraturii și culturii române este urmărit pînă 
in contemporaneitate, unde este de fixat și 
locul lui Călinescu, dar și al lui Edgar Papu, 
Eugen Barbu, Marin Preda, Marin Sorescu, 
Paul Anghel. La Marin Sorescu se reține di
mensiunea ți circulația externă a poetului, la 
Paul Anghel anvergura perspectivelor in crea
ții ca Săptămina patimilor și ciclul Zăpezile 
de acum un veac. De altfel, pentru felul con
structiv de a vedea al lui Dan Zamfirescu, scrii
torul cel mai apropiat ca spirit și factură, prin 
posibilitatea de a fi în egală măsură ancorat 
in istorie și in prezent, in erudiția unui trecut 
cultural și politic și in dinamica unui prezent 
intelectual ți artistic, este Paul Anghel. Au
torul manifestă o mare încredere in forța de 
creație a unei generații pe care de altfel o re
prezintă și inchihă fenomenului de generație 
care-1 preocupă rinduri evocatoare și su
gestive, mai ales privind retrospectiv : „Lucea
fărul lui Barbu" a fost locul unde ne-am găsit, 
ne-am recunoscut ca „generație", ne-am defi
nit un rol și un mesaj. Eram toți intre douăzeci 
și treizeci de ani și aveam nevoie de oameni 
care să explice că nu e o crimă să scrii „po
porul român" in loc de „poporul nostru", că nu 
se cutremură lumea dacă apar versurile bolovă
noase și unice ale lui Ion Gheorghe, că a scrie 
numele lui Nicolae Iorga nu înseamnă fas
cism și că a afirma existența unei vechi și mari 
tradiții culturale române nu este un delict de 
nationalism : că poezia meditativă și încăr
cată cu parfum de grădină proaspătă a Anei 
Blandiana precum și versul, de o forță ce ves
tea pe tribunul de mai tirziu, al lui Adrian 
Păunescu au dreptul să vadă lumina tiparului 
măcar tot atit cit miile de flori artificiale con
fecționate de pe o zi pe alta". Conform mo
dului său de a plasa orice explozie artistică 
In cadrul istoric și politic genetic, Dan Zamfi- 
reecu numește ți condițiile care au găzduit noul 
fenomen literar : „Eram, împreună cu întreaga 
mea generație, in plină tinerețe, la început de 
dram, atunci eind Ceogreșul al IX-lea a des
chis părțile vlitaralui și eind un nou ritm a în
țepai «i ne bată in artere". Dan Zamfirescu este 
consecvent cu modul său de a gindi istoria cul
turi: < eind vorbește despre contemporanei
tate. Coodițiiloc create de Congresul al IX-lea 
ți de fecunda lui gindire pe plan creator, Dan 
Zamfirescu le acordă o mare atenție In Accente 
ți prufiluri, lucru cu totul explicabil : modul 
său constructiv »i vizionar de a vorbi despre 
>:-jîr~ra si creatorii el n-ar fi fost cu pu
țin ;? fără un cadru politic adecvat.

Perspectiva bebaoescă ți optimistă asupra 
culturii ți literaturii române pe care ne-o oferă 
Dan Zamfireecci este mai mult decit o simplă 
opțiune : ea echivalează cu o restituire.

M. L'ngheanu

Fondul
principal

Urmare din pag. 1

te fenomene nu e nici pe departe intimplătoa- 
rv Ea e simotomu! unei implicații de adin- 
citne care atinge mior.: traci intime ale crea
ți*- “—turale.

de concepție. neîndoielnic spec- 
tacul-usas in pian au fost însoțite
de atr.n'.j program reetaurator in toate 
sferele culturii. RepaMlearea aperelar tanda- 
antale ale ealtwii nai»; a devenit • w 
nil prinriiara. an ibitctlT itrategie a patitieii 
■aliarale. • actinie de latere. aMiaaal Nu 
mai e vorba d.ar de -a->$*£nant sentim»n- 
‘-al fată d-’ lucrarea .r.tit.-tier. ci de o nece- 
s.ta-e iijrtr-. â a n ■ sc—.tivalităti de a-ri re- 
gindf prewM .vtcn.: de a-si asimila
- -aneîe e- Az: pattern socoti, ir.tr-a-
d-'■ ir. Lă bCan'si ti; ttil este im-<r»to- 
r-ant- Ma. aăes îk ' ■ ir puiem cons.dera 
ci acest pores a istiv;’ „. ."-o faiă intensivâ. 
rahtatt. tv.-â. marcsde publicarea unor

de .-eterinjA tmâM vreme considerate
- -SEt* pentra operatia de valorifi-

Tocccata ii remarcâm faptul câ dezba- 
de ide: k Polemicile Kâzduite în Dresă 

a_ pxar.za: mseresta tocmai ia jurul aspec
te- cc ne -rare ie set tăm.

D-.ntre reairaârie de excectie ale operației de 
v«j*.df:car* se ^-.«aseaxa pcțș-taea m.ttatâ $i par- 
t:L utîâpîuită de Fereassrits : ediția integra
li • acrlMânt «■tsnaeâa^ ■MBawsn ane*. ed>- 
tii stisntiLce IntcZvaie a crerei lui Eminescu 
a !-ee~. c a-p:ratie ersaner.a a multor gene
ram de cărvuran. Az; eccasti etfitie se află in 
curs de reai-.zare. Ur. pas hatâritor a fost făcut 
in I960 eind i-a publicat vci-jsral al IX-lea. 
A fost depășit abund un ederărat prag al va
lorificării poetului nau-tital ri ediția mult 
dorită a intrat ia teritoriul cel mai dificil si 
mai controversat al gittd.r:i s creației emines
ciene. O seamă de “ care umbreau
fără temei p-crsenalita:ea ac-mului deplin al 
culturii române* s-au spulbe-at in confrunta
rea cu textul publicat. Prorimzimea si amploa
rea cugetării eminesciene, oon'.etea si umanis
mul ei structural au biruit in fața unor men
talități anacronice. Exegeza eminesciană a în
registrat. paraleu contr.buti: de referință sem
nate de Constantin Nosca. zdgar Papu, Al. Oprea 
sau altele aparținind unor cercetători mai ti
neri, cum ar fi llie Băoereu £ Dan C. Mihăiiescu.

Un alt succes de mare ecou al procesului de 
valorifcare il reprezintă publicarea opere: mo
numentale a lui G. Călinescu : Isteria litera
turii române de la origini pisă ia prexeaL 
Călinescu a conceput această lucrare ca _o 
demonstrație a forței de creație* a poporalul 
român, pentru a arăta că avem o strălucită 
literatură" naționali. Editarea ei a constituit 
un adevărat eveniment cultural, salutat una
nim cu aprecieri superlative. Monument unic, 
copleșitor, lucrarea lui Călinescu a fost scrisă 
din perspectiva unei concepții organice asuora 
evoluției literaturii române, cuprinzind deci 
implicit o replică dată celor care, intr-un fel 
sau altul, puneau sub semnul îndoielii valoa
rea moștenirii noastre culturale. Republicarea 
ei a avut incâ o dată, această semnificație.

Intr-o condiție asemănătoare s-a aflat si 
lucrarea lui Vasile Pârvan : Getica. O altă 
operă monumentală a culturii române, un alt 
„caz" care a primit o fericită soluție editoria
lă. Și această carte a avut privilegiul de a tra
versa deceniile cu un „dosar" extrem de încăr
cat. Competenta profesională și ideologică a 
editorilor și-a spus, și de această dată, cuvîn- 
tul. Astfel, treptat, „petele albe" din moșteni
rea noastră culturală au fost soluționate edi
torial și lămurite exegetic.

Deținem azi o imagine mult mai completă 
asupra moștenirii culturale și acest lucru este 
esențial. Personalitățile care au fost reconsi
derate în epoca noastră reprezintă valori sin
tetice ale spiritualității românești. La cristali
zarea conștiinței de sine pe care o are azi 
cultura română a contribuit într-un mod hotă- 
rîtor procesul de valorificare a patrimoniului 
național.

VlAȚA CĂRȚILOR

DEMNITATEA
SCRISULUI

Purtindu-și mîndria 
septentrională de mara- 
mureșan ca pe un bla
zon, Ion Iuga*) imprimă 
acestei mindrii toate ar
gumentele și podoabele 
în spațiu și timp : des
cinderea din tulpina da
cilor liberi și ai descăle
cătorilor, frumoasa se
veritate a Marmației, 
albastrul dens al cerului 
din nord, energia aspră 
a localnicilor, toate relua
te fluent și programatic 
în cărțile sale (firește, 
atit cit se poate vorbi de 

un program în poezie). Valoarea sa constă în 
fuga de epic, anecdotic și demonstrație ; argu
mentul e de ordine lirică, Ion Iuga este un 
liric prin excelență, uneori pînă la suavitate, 
mindria sa funciară tălmâcindu-se nu numai la 
tonul răspicat ci și în game duioase și naive, 
ceea ce dă poeziei sale un aer cuceritor.

Iată însă că ceea ce era risipit cu dumicare 
in cărțile anterioare, se adună acum sistematic 
în „Fîntîni pentru bronzul eroilor" (Editura 
Militară, 1983) în cicluri limpede concepute, pe 
idei de mai nainte cristalizate. Străbunii sint 
acum cintați în chipul unui pantheon, cu por
nirea din eroii de baștină aj Transilvaniei spre 
constelarea lor din toate zonele țării, eveni
mentele alcătuiesc un sacru calendar national, 
locurile o nouă Românie pitorească modernă și

DOCUMENTE
DIPLOMATICE

MMATiA
ROMÂNEASCA
IN SLUJBA

După primul volum 
apărut în 1979, iar al 
u«a|ea in 1982* recent a 
vămi ‘lamina, tiparuhit, 
ț»l. de-ct trecea volum, 
gin lueratea „Dipfemai- 
ția românească în slujba 
independenței", de Ion 
Bodunescu*), tratind pe
rioada de ’ 
re de Ia 1 
la actul 
23 August

Autorul 
volumul 
capitole : 
pe rînd 
a statului

la Marea Uni- 
decembrie 1918 
istoric de la 
1944.
și-a structurat 
în cinci mari 

tratind rînd 
recunoașterea 

național unitarpe plan internațional 
român ; orientarea politico-diplomatică de apă
rare a României după Marea Unire „deceniul 
nou" in diplomație, diplomația românească față 
in față cu fascismul și războiul, diplomația 
anilor 1940—1944. Ca anexă în capitolul „Figuri 
proeminente ale diplomației românești interbe
lice", Ion Bodunescu dă nouă medalioane reu
șite ce cuprind aspecte din activitatea diplo
matică a următoarelor personalități : Nicolae 
Titulescu. Ion G. Duca, Armand Călinesdu, 
Nicolae Iorga. Grigore Gafencu, Vespasian 
Pella, Viorel Tilea, Martha Bibescu și Elena 
Văcărescu.

Literat, istoric și specialist în drept interna
țional, Ion Bodunescu izbutește să prindă cu 
multă competență activitatea deosebit de bo
gată a diplomației românești din perioada ani
lor 1918—1944, in aria complexă a evenimente
lor internaționale, bazat pe un bogat material 
inedit provenit cu precădere din arhive din 
țară și străinătate, din colecții de documente 
românești și străine, memorii, documente, ra
poarte diplomatice, amintiri.

Lucrările de sinteză ațe italianului Luigi 
Salvatorelli, a suedezului Lars Hildingson, a 
cehului Văclav Husa, a sovieticilor L. I. Lebe
dev și N. V. Novicov, a englezului Barker, a 
germanului Lothar Gruchmann, a americanului

REVISTA REVISTELOR

REVISTA ROMÂNĂ»»

• La același nivel înalt, valoric și intelec
tual, se află și numărul 7—8 al Revistei Roma
ne. periodic care apare in patru lifhbi străi
ne. Revista dedică acest număr dublu al ei ani
versării a patruzeci de ani de la istoricul eve
niment din august 1944 și concepe aceasta in 
mod nimerit, ca o recapitulare a literaturii ro
mâne produsă in cele patru decenii de creație 
Literară postbelică. Revista se deschide cu o 
prezentare, din punct de vedere istoric, a mo
mentului 23 August 1944, prezentare semnată 
de Mircea Mușat. Trei studii, concepute de per
sonalități ale vieții social-polilice contemporane 
(Manea Mân eseu. Dumitru Popescu și Al. Tă- 
nase) examinează probleme cum ar fi „dezvol
tarea socială și economică a României" după 
război, „substanța ideii" si „dialectica politicu
lui și culturalului". Comentariile privind poli
tica externă sint semnate de Rodica Georgescu 
ii Teofil Bălaj. Partea literară este si ea bogat

„IGAZ SZO“, nr. 8 / 1984
• Un frumos număr omagial este și acela al 

revistei literare de limbă maghiară „IGAZ 
SZO* nr. 8 din 1984. Așa cum se prezintă. în- 
cepind de la sumar, el constituie o recapitulare 
a creației literare de limbă maghiară din Româ
nia. prin citeva nume cu rezonantă. Lirismul 
angajat, patetic, al lui Bajor Andor, Bokor Ka- 
tahn. Lendvay Eva. Molnar Lajoa. Csizmadia 
Mihaly, David Istvan. Szilka Laszlo. Zsisku Ja
nos eeste astfel o probă de valoare estetică și de 
conștiință politică. Mica antologie care cuprinde 
creațiile acestora, evocind „Libertatea", „pla
iul natal". „Zorile și anotimpurile" merită de 
aceea să fie menționată. Revista mai conține și 
o secțiune intitulată „Cămine de suflet" unde 
Szasz Janos. Laszloffy Aladar, Galfavi Gyorgy, 
Panek Zoltan șl alții scriu despre orașele și re
giunile țării, făcind. cum bine zice unul din
tre autori, „o geografie sentimentală". Un frag

socialistă, — angajarea, militantismul decan- 
tindu-se pină in poeme de partid abordate 
direct și pasionat, Ion Iuga dovedindu-ne că se 
poate Scrie poezie militantă de aleasă ținută 
artistică veștejind producția de serie destul de 
abundentă incâ in acest capitol poetic modem 
și necesar. Versul are o deschidere gravă și o 
incantație duioasă, dg mirodenii : „Se prăbu
șește noaptea / o aud / sub povara pietre- 
lor-gind / rememorind întunecimile el / din 
inima părinților / cit țara de mare cit numele 
ei / / se sfărimâ noaptea-n noi / arde o ciudată 
grădină / trece pe cale omul-izvor / în abur de 
lumină". Țara este definită în valorile-i mo
rale in dialectica ce-o leagă de poet : „Eu n-am 
mințit / și n-am să mint vreodată / mi-e țara 
legămint...", „albul rămine alb negrul e negru" 
pină la osmoza totală din care ruperea devine 
tragedie : „sărac e cel fără de tară / și n-are 
loc în graiul lui să moară". Partidul, venind 
din istorie ca o sinteză a ei, este evocat și cin- 
tat în aceeași ofdine de sus a eticului : „spre 
adevărul zilei de lucru", in contopirea, prin 
poet, cu mulțimea : „și eu sunt partidul ii spun 
și-mi pare / inima mi-e mărturie plină" și, ceea 
ce este nou în poezia noastră, partidul ca un 
grai frust, sincer, fără podoabe inutile, prezent 
însă in metafora deschisă.

Din pantheonul evocat cu gravitate, într-un 
lirism dur, fac parte eroii dintotdeauna ai nea
mului, cu precădere cei ai Transilvaniei și, în 
prim pian Iancu. Dar și ctitorul de pe Argeș 
și Mihai Voievod, și Cuza. Și, ca la Nicolae 
I.abiș, cărturarii i Brâncuși prin „masa dacică", 
poetul Ion Șiugariu, Bălcescu și Eminescu ca 
Luceferi ce leagă in zenit plaiurile românești. 
Toate acestea in elogiul verbului, al logosului 
ancestral, sub marile insemne ale istoriei des- 
fășurîndu-se deseori în incantații de Cîntare a 
României la buna aducere în modernitate a lui 
Alecu Russo : „nuntiți cu muntele ochii / cu 
fereastra caselor mina / ochii de iarbă / de mă
tase / mereu identici lucrurilor din ziuă / fluo
rescente aripe / ochii care nu ne inșală că
rarea...".

Excelente poezii patriotice de citit și de 
recitat. O patrie omniprezentă în tustrele fe
țele de timp. Versuri de înaltă ținută artistică, 
dovadă a maturității, culturii și măestriei unui 
poet ce vede în poezie acerba luptă cu frumosul 
și adevărul pe care, însă, tutelar le învinge în 
poeme de certă pecete proprie. Frecvența re
petată a plaiurilor natale (a Izei, a Gutîiului) 
ca adaos nostalgic crește însă aidoma cercurilor 
concentrice pină la demarginile zărilor româ
nești, într-o carte devenită ea însăși poem inte
gral al patriei, cu capitole complementare.

Al. Andrițoiu
*) Ion Iuga, „Fîntîni pentru bronzul eroilor". 

Editura Militară , 1983

David Britton Funderburck, a turcului Suat 
Sinanoglu, a iugoslavului Milan Vanku. a po
lonezului A. Gieystor, a maghiarului Daniel 
Csatari și ale altora, folosite in lucrare, dau 
amprentă științifică lucrării lui Ion Bodunescu. 
De asemenea autorul a relevat cu competență 
unele concluzii ale istoricilor marxiști români 
specialiști in istorie contemporană, precum : 
Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, Gheorghe Ioniță, 
Alexandru Savu. Gheorghe Cazan, Titu Geor
gescu, Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, loan 
Scurtu, Olimpiu Matichescu, Gheorghe Buzatu, 
Aurică Simion, și a cunoscuților specialiști ro
mâni in relații internaționale, juriști de talie 
europeană precum sînt Grigore Geamănu și 
Gheorghe Sofronie.

Scrisă cursiv, atrăgător, cartea te poartă ca 
un roman captivant, pe făgașele intortochiate 
ale istoriei, unde diplomația românească s-a 
înfruntat atît in cadrul Ligii Națiunilor, a Micii 
înțelegeri (fondată în 1921, împreună cu Iugo
slavia și Cehoslovacia), a înțelegerii Balcanice 
(in 1934, alături de Grecia, Iugoslavia și Tur
cia), cit și in alte organisme internaționale, 
pentru a păstra ființa națională și statul unitar 
atit de greu realizat la 1 decembrie 1918. Ca 
un fir roșu străbate lucrarea, luările de poziție 
pentru păstrarea suveranității naționale, a 
Partidului Comunist Român în perioada 1921— 
1944, și mai. ales scoaterea României din răz
boiul annsoxietic. Autorul arată corect,,(că atit 
regele Carol al II-lea, iar mai tirziu mareșalul 
Ion Antonescu „au facilitat alăturarea țării la 
Reich, care nu dorise niciodată binele acestei 
țări" (p. 202), dar Ion Antonescu îi declara ur
mătoarele lui Iuliu Maniu, în primăvara anului 
1944 : „...nu mă cramponez de conducerea sta
tului. Luați conducerea și eu vă dau tot con
cursul militar" (p. 198). Același Antonescu ii 
declara lui Benito Mussolini, la Roma incâ la 
15 noiembrie 1940, că el consideră arbitrară 
hotărîrea de la Viena din 30 august 1940, pri
vind cedarea unei părți din trupul Transilva
niei, arătînd că „poporul român e hotărît să 
lupte pentru cîștigarea drepturilor lui milena
re", lucru spus ulterior de mai multe ori și lui 
Adolf Hitler. Apreciem și această calitate a 
cărții lui Ion Bodunescu. reconstituirea adevă
rului pe bază de documente prin filtrul celor 
40 de ani care s-au scurs de la evenimentele 
descrise. Ceea ce reține cititorul este contribu
ția pozitivă a diplomației românești in perioada 
interbelică împotriva politicei de dominație și 
dictat a statelor fasciste, cit și atitudinea îm
potriva tuturor acelora, care nutreau planuri 
revizioniste față de tratatul frontierelor instau
rat prin sistemul versaillez din anii 1919—1920. 
în această ordine de idei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia „Avem un trecut cu care 
ne putem mindri. în condiții grele, poporul 
nostru și-a păstrat ființa națională. în această 
parte a lumii el a fost un factor de progres și 
civilizație". Cu această contribuție istoriografia 
românească se îmbogățește cu o lucrare valo
roasă de istorie contemporană, utilă atît spe
cialiștilor, cit și marelui public.

Nicolae Ciachir
*1 Ion Bodunescu — „Diplomația românească 

in slujba indepndenței, vol. III. (1918—1944), 
Editura Junimea, 1984.

nr. 7-8 / 1984
reprezentată. Mai întîi. semnalăm un întins 
fragment din romanul „Incognito" de Eugen Bar
bu. de unde au fost extrase paginile de .înalt 
nivel artistic dedicate de prozator momentului 
propriu-zis al lui 23 August 1944. Din jurnalul 
inedit al lui Teodor Balș sînt publicate întinse 
fragmente. Versuri semnează printre alții loan 
Alexandru, Cezar Baltag. Mihai Beniuc, Con
stanța Buzea. Vladimir Ciocov. Nicolae Dragoș, 
Ion Gheorghe, Grigore Hagiu. Adrian Păunescu, 
Gh. Pituț, Virgil Teodorescu. Din creația clasi
cilor postbelici (Tudor Arghezi, Lucian Blaea. 
Zaharia Stancu. Al. A. Philippide, Nicolae La- 
biș) sint selectate, de asemenea. admirabile 
poeme. Nu lipsesc sintezele alcătuite de critici 
serioși, care se aplică asupra tuturor artelor 
(G. Muntean, C. Prut. Vera Adam, Călin Că- 
liman, Luminița Vartolomei. Șerban Stati) Re
vista Română nr. 7—8 din 1984 este o adevărată 
antologie a lumii culturale românești' postbelice.

ment dintr-o piesă de teatru este „Să ne rea
mintim" de Adam Zsigmond. Publicistică de 
bună calitate semnează și Kappandi Sandor 
(Patruzeci de ani) și Tofalvi Zoltan. Editorialul 
aparține lui Hajdu Gyozo, redactorul șef al pu
blicației. Numărul omagial se deschide, intr-un 
chip nimerit, cu un fragment dintr-o cuvintare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu despre impor
tanța actului istoric de la 23 August. Igaz Szo 
mai publică, în spiritul colaborării cunoscute, 
și creații ale unor scriitori români cum ar fi 
Virgil Teodorescu, Aurel Rău, Nicolae Dragoș, 
Eugen Frunză, Ion Hobana, V. Cozma și Ion 
Brad și ale unor scriitori, de limbă germană 
(F.J. Bulhardt. Hans Schuller). în totul, se poa
te aprecia acest număr ca o reușită.

A.S.
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Generația luptei cu inerția
„Asemenea unei corăbii vii“

deși volumul său de debut. Moartea calului troian 
apărea in 1968, Nicolae Dragos aparține, prin pro
blematică și prin expresie, ambiantei lirice a de
ceniului opt. Evoluția sa nu a fost spectaculoasă, 

cu salturi, răsturnări, metamorfoze sau reveniri, poetul fiind 
o structură echilibrată, de la început atașat unei formule 
conservate și nuanțate ulterior. Primul său volum mărturi
sea un anume sentiment al cuvintului-magic, intr-un sens 
grav, care excludea dispoziția ludică sau ironică. Senzația 
„nimbului interior" conferea poeziei sale o solemnitate ac
centuată mai tîrziu. in volumele Ingindurat ca pietrele 
munților (1979) sau Scutier la umbra clipei (1982). Cuvintul 
este pentru Nicolae Dragoș. la începuturile lirice si mai 
tîrziu, in același timp fragil și durabil, marcat de pecetea 
lucrurilor și conținind o taină resimțită ca mereu activă. 
De aceea rostirea evită caracterul sentențios al formulării 
lirice, adecvindu-se astfel principalului registru care este 
echilibra t-interogativ.

Emblemele și aspirațiile creației lui Nicolae Dragoș se 
constituie în primul său volum și se regăsesc în toate cele
lalte. Poetul nu este expansiv sau patetic, dar are o inte
rioară tensiune a ascensiunii, o aspirație a „înaltului", re
veria zborului, a săgetării. uneori ca „delir" al spațiului, 
caracteristici care se mențin în volumele următoare. Emble
ma dominantă este a muntelui, simbol al elanului ascen
sional realizat și dăinuind etern, mai ales în poezii ca 
„Cu trupul scris pe nori", sau „Un imn se cuvine" in volu
mul Zăpezi fără întoarcere (1973).

O permanență a lirismului său este sentimentul anotim
purilor. in ipostaza sărbătorească ori în aceea melancolică. 
Nici euforie, nici deznădeide. starea de spirit a poetului 
este discretă și fără paroxisme. încercat de tristeti sau de 
bucurii calme, incintat de răsărituri, iubitor de limpezimi, 
atras de pulsul vital al sevelor și de mișcarea ierburilor, 
ori „adumbrit de vise" poetul nu scrie versuri percutante si 
clamoroase, ci o lirică de notație, de stare de reverie, une
ori de melodicitate — mai ales, in voiumul Ritualuri intime 
(1978) în care melancolia se accentuează. Adevărurile exis
tenței sint simple și familiare, ca în poezia tradițională ro
mânească a naturii, a rodului, a concretului : „S-a tot culcat 
lumina in lacrimă rotundă / palatul năzuindu-și, prin vre
muri. pe potrivă / cind soarele nu are puteri să-i mai răs
pundă se zbate-n struguri toamna, supusă și captivă // ca 
lacrimile viței cu grijă să le strîngă / spre faptul serii oameni 
veni-vor prin grădină / și cind lumina-n linuri va învăța 
să plingă / sorbind-o cu-nsetare vor rîde cu lumină („Stru
guri" — Ritualuri intime).

Simplitatea nu exclude taina ; dimpotrivă. în acest volum 
sentimentul misterului, prezent in cele mai apropiate forme 
și fenomene, se accentuează. Nicolae Dragoș nu scrie insă 
numai poezie de confesiune și de notație, dar și o poezie 
a imaginarului, care tulbură seninătatea reveriei. îndeo
sebi în ciclul „Catedrala îngenuncheată" din volmul Zăpezi 
fără întoarcere. Totuși, contemplația contaminată de fan
tezie. într-o dispoziție calmă și melancolică, realizează cele 
mai frumoase poeme scrise intr-o linie tradiționalistă : „Trec 
peste fruntea lumii in legănări colinde / — armonioase tri
luri de păsări albe pururi —/ nuntindu-se-n lumina cu tai
nice azururi / acolo, unde ochiul cu timpul se cuprinde // 
E-atita spațiu veșnic în clipele cind cîntul / ce-1 urcâ-n 
pragul serii, gingaș, colindătorii / spre a veghea adincuri, 
prin vremuri, tainici zorii / ce-mbracă în speranțe și-n pro
feții pămintul" („La răsăritul zilei" Scutier la umbra cli
pei — 1982).

1

Nicolae Dragoș manifesta în primul său volum un anume 
sentiment al vechimii și al succesiunii evilor, care repre
zintă o altă permanentă a liricii sale, mai evidentă în volu
mul Ingindurat ca pietrele munților. Elogiul naturii eterne 
este asociat cu acela al spațiului românesc, proiectat într-o 
durată istorică („Aici — pe-aceste plaiuri"). Poezia patrio
tică a lui Nicolae Dragoș este scrisă in această modalitate 
a evocării strămoșilor, a eroilor naționali și a cărturarilor 
(„Triptic cu Mihai Viteazul", „Elegie de pandur", „Glasul". 
„Istoria"). Tonul este grav, rostirea solemnă („Scut de 
etern", „Ofrandă"). Cele două registre între care se împarte 
lirica lui Nicolae Dragoș sint reveria, „ritualul intim", ex
presia de sensibilitate, confesiv-reflexivă. de interogație si 
ecou interior, și meditația-evocare. celebrarea spațiului etnic 
și a prezențelor tutelare (Pentru eterna vatră românească 
1983), poezia sentimentului civic și național. Registre de 
altfel complementare într-o creație unitară și echilibrată 
ajunsă la expresia maturității sale.

Sultana Craia

na

POEME DE NICOLAE DRAGOS
Autoportret
Mă dărui ochiului mulțimii 
ca-ntr-o lentilă nesiirșită 
ți-mi caut pasul pe potrivă 
statura cind mi-o știu mărită 

nimic nu poate fi-nlăuntru 
de nu se-arată in afară 
cum soarele nu poate fi 
in univers o grea povară.

Șoaptă în grîu
Griul țării cum s-a dus 
cind in jos ți cind in sus 

aur galben, mișcător 
ți dator ți nedator 

ți cit plins-a griu-n lut 
presimțindu-se tribut 

cită jale pe tulpină 
să plece, să nu mai vină 

griul țârii cum s-a dus 
intr-un tulburat apus 

dar s-au înălțat din griu 
spice vii, cu spada-n briu 

drumul trist ți fără rost 
parcâ-a fost, parcă n-a fost 

griul țârii cum s-a dus 
cind in jos ți cind in sus...

Taină
Am săpat la râdăcinâ 
cu o rază fără nume 
ți-am ivit, tăcut, lumină 
de din vreme, de din rune 

steaua-n pleoapă n-o sâ-ți vinâ 
nimic frunza n-are-a-ți spune 
de nu sapi la râdâcină 
cu o rază fără nume 

urcă dorul grav prin lume 
cum miresmele-n grădină

fără nostalgii postume 
fără ipocrita vină

dacă sapi la râdâcină 
cu o razâ fârâ nume.

în lujeri împliniți
E vara secerișului— din lanuri 
freamât de spice urcă in tării 
e aur soarele, ți-i nins pe bărăganuri 
pe drumul scris cu zbor de ciocirlii 

in lujeri impliniți — ce clipă calmâ I 
ca liniștea de după bătălie 
priviți, cum grele boabele, sub palmă 
tresar cu freamăt amplu, de cimpie 

cu trudâ-n bobul galben cum e luna 
minunile naturii-s distilate 
un drum din secoli, pentru totdeauna 
ivește-n lanuri suflete curate 

tresare soarele-nsetat... cimpia 
o sârbâtoare e, cu țoaptâ lină 
cind spre inalturi urcă, zvelt, solia 
născutâ din nestinsă râdâcină

e vara secerișului... ți lanul 
prevestitor, cu aburi calzi de pîine 
imbracâ-n foșnet tandru Bârâganul 
— imn al recoltei și visindu-l miine.

\_________________

Istoria
Ața a fost Istoria să fie 
nu doar o mult prea simplă 
compunere de țcoalâ 
cu voievozi frumoți 
ca să vorbim in tihnă 
armonioasa limbă, 
a fost s-avem strămoșii 
in lupte curajoși.

Așa a fost Istoria să fie 
nu doar prea simplu glasul 
melodios ce-l naște 
un com de vinătoare 
mult prea adesea lacom 
ți-a fost deschis compasul 
rivnind la căprioare 
ți pașnice izvoare.

Așa a fost Istoria să fie 
nu doar un tandru și mirific joc 
alunecind pe plaiuri 
sub cerul fârâ nori 
mult prea adesea tragic 
invirtejiri de foc 
s-au cutezat să-nghitâ 
și riuri ți comori.

Istoria e singe curs 
ta rădăcini de flori amare 
e-n ochiul țârii vețnic plins 
ce luminează și ne doare 
e glas și inimă de țară 
nu simplă vorbă de-mprumut 
plătind orgoliului tribut 
din toamnă pină-n primăvară.

Nu e un mal de mare moartă 
nici vreme vremuind confuză; 
Istoria nicicind nu iartă 
de e trădată, Ea acuză I

Așa a fost Istoria să fie 
nu doar o mult prea simplâ 
compunere de școală 
cu voievozi frumoși 
ca să vorbim in tihnă 
armonioasa limbă, 
a fost s-avem strămoșii 
prin vremuri curajoși.

Simple adevăruri
Voi chema pe rind la judecată 
florile și riurile lumii 
ele n-or să știe niciodatâ 
să-și arunce lacrima minciunii f 

•» 
martori voi chema apoi să-mi fie 
păsările fârâ de hotare 
ele n-au lumina cu chirie 
cind apun cu aripiie-n zare 

și striga-voi către flori să jure 
de ce fug și-i singură grâdina t 
de ce-n riuri undele-s impure 1 
unde-i riul, cine poartă vina î 

martorii vor bate din aripe 
printre zboruri negindit de triste 
cind urca-va ochiul grav să țipe 
focuri date nopții să reziste, 

liniștea-i părelnică in flori 
nestatornic riul in mers lin 
cum ni-e dat sâ știm de-atitea ori 
zilele ce trec și nu mai vin.

De acasă
Vine dintr-acolo o părere de liniște 
ceva ca o aripă, ceva ca o-ntrebare 
parcă s-ar juca cineva de-a zborul 
ori de-a vopsitul luminii cu soare 

vine dintr-acolo un fel de chemare 
ceva ca o inimă, nevăzută, de mamâ 
parcă cineva s-ar juca de-a pămintul 
parcâ de-a cerul s-ar juca cineva 
vederii duse, tulburată vamă

vine dintr-acolo un fel de aprig riu 
un fel de suspin al viței de vie 
incinse-n ciorchini 
ceva ce se vede vine de-acolo 
și ceva ce nu se v^de mai vine 
ceva ce se-ascunde 
ochilor pieziși și străini

fără cuvinte aproape, ingindurat 
bărbăteascâ 

mai vine un fel de poruncă, un strigât 
de tatâ 

pe cind rindunele bat vâzduhul cu semne 
ori luna taie cerul subit insingeratâ

vine dintr-acolo, in liniște de clopot 
pe valuri fârâ țărmuri intregul meu trecut 
parcâ s-ar juca cineva de-a ziua 
de-a noaptea parcâ s-ar juca cineva 
culcindu-le in prea tâcutul lut.

Din cînd în cind
Din cind în cind, poeții, in ceasuri 

de tristețe 
cind stelele nu urcâ in versurile lor 
ori cind s-a amurgit izvorul de tandrețe 
cind amăgiri i-apasâ pe suflete și-i dor

din cind in cind, poeții, in clipele
de teamă 

c-au adunat zadarnic in ritmuri arbori, 
ape 

iși amintesc câ au, departe-n sat,
o mamă 

și-o caută duios cu lacrima din pleoape

din cind in cind, poștașul in cite-o 
poartă bate 

sâ ducă o scrisoare ori un mandat poștal 
dar sint prea multe mame, in mult prea 

multe sate
ascunse intr-o vale, dupâ un piept 

de deal

iși trec acolo viața in limpede-mpâcare 
și urcă-n amintiri tăcute, dupâ cinâ 
s-audâ, numai ele, de dincolo de zare 
cum vine-un fel de suflet, o umbrâ 

de lumină

și lin se duce-n vreme o mamâ, pe tăcute 
trăind ca pe-o minune viața alor ei 
ce vin, din cind in cind, in grabâ

s-o sărute 
sâ-i lase-o hainâ veche, o sticlă de ulei

din cind in cind poeții, in clipele de 
teamă 

c-au adunat zadarnic in ritmuri arbori, 
ape 

iși amintesc câ au, departe-n sat, 
o mamâ 

și-o caută duios cu lacrima din pleoape.

Poezia insurgenței în spirit
Socotesc fericită formula prin care revista „Lucea

fărul" își deschide pagina de față, consacrată pre
zentării — fie și succinte — a celor mai impor
tanți autori români de azi. Fiindcă lupta cu iner

ția este elementul comun și definitoriu, atit al acestora, cit 
și al efervescentei epoci pe care o trăim.

Am spus, cu alte prilejuri, că Adrian Păunescu este un poet 
de forum, un poet al Cetății, exacerbat de gindul că s-ar 
putea atenta tocmai la luminile, la strălucirea el. Că auto
rul are în cuvint forța și dexteritatea magicianului electri- 
zind mulțimile în agora, convocate spre a le împărtăși intru 
poezie, o poezie scrisă parcă și cu inimile ascultătorilor și 
cititorilor lui, care au sentimentul de a-i fi co-iutori. Așa 
se și explică imensa lui audiență la public, un public ce îi 
devoră cărțile, făcîndu-le să dispară din librării concomiteni 
cu aducerea lor acolo. Un impact cum nu se poate mai de
plin și mai măgulitor între artă și destinatarii ei.

Adrian Păunescu, această uzină de poezie, maree lirică în 
cel mai bun sens al cuvîntului, ducindu-și cititorii cu sine 
și purtat, ae ei în sine, vas comunicant de simțăminte crea- 
tor/lecior se explică prin participarea demiurgului de cu
vinte și imagini la destinul Cetății și al lumii, pe caie și-l 
asumă, — sentiment reconfortant, transmis plenar și audi
toriului său.

Incomod, iritant chiar, pentru neadormirea sa, acest sol
dat în tranșeele umanității — poetul fiind și o conștiință do 
excepție a epocii lui —, nu putea să nu ciștige sufragiile iu
bitorilor de frumos și adevăr, neocolind noroaiele din crin- 
gurile de lumină ale contemporaneității, de vreme ce acestea 
există, fac parte din noi inșine, și pentru care sîntem răs
punzători, cum nu o dată o spune autorul, sarcastic, fără 
inutile menajamente : „Pe pămint avem de toate / Și mai 
bune și mai rele, / Bune, rele, 1 Și^nchisori și libertate / 
Și-a putea și nu se poate / Și ruină și cetate / Genii mari 
și frunți tembele, / Vint ce stă și vint ce bate 1 Și martiri 
dar și lichele, / Nedreptate, și dreptate / Și-a putea și nu 
se poate / Și noroi și stele".

Dar registrele liricii lui Adrian Păunescu sint mai multe, 
exprimate, fiecare în parte, deopotrivă de pregnant, de răs
colitor în substanța zicerii autorului : „Da, mai avem cite 
ceva prin țară, / ceva Carpați și-o apă tutelară, / și riuri 
ce nu vor să curgă-afară. / / tn ale lumii strimbe va filoa
ne / mai sîntem douăzeci de milioane / Aici. întregi, cu vii, 
ea și cu morți, / latinizînd sub veșnicile bolți. / Contați pe 
noi ! Răminem. Sîntem. Toți". Sonuri și accente de mesianică 
poezie de Țară demne de un Octavian Goga.

După cum coardele liricii autorului înstrunează și cîntecul 
de dragoste, în spunere și in proiecții de sentiment ce ne 
conturează atît de uman și de trecător în datul oestinului 
nostru : „Acum, cînd primul semn nu ne mai doare, / Și 
griul e culcat de o furtună, / Acum, că friiele se desureună / 
Și-nghețul este desprimăvare, / / Primește tu această veste 
bună / Pe care cel ce-o dă, spunind-o, moare, / E singur, 
foarte singur fiecare, / Nimeni cu nimeni nu se împreună..."

Poetul e bîntuit și de melancolii, de tristeti adesea sfâșie
toare, e măcinat de îndoieli și apăsat de premonitii ; el — 
acest hohot de vitalitate, munte de orgolioasă încredere în 
sine ! Conștiința efemerității noastre pe zarea lumii sniul- 
gindu-i de atîtea ori tînguitoare accente ecleziastice. Fiindcă 
arta, ca expresie a autenticității lumii, nu escamotează si nu 
va escamota niciodată nestrămutate adevăruri de dincolo de

buhomb

noi, izvorîte din înseși limitele condiției noastre umane: 
„Cum ne-nconjoară vîrsta si ne-nseamnă, l Și nu mai vor 
aceia care vor, / Din tot frunzișul nostru căzător, / Puțin 
râmi ne. timpul ne condamnă../1

Colocviul, scriind cu inima și din inimă, necomplicat ca 
expresie și neterorizat ca elaborație, Adrian Păunescu nu 
uită nici o clipă că poezia trebuie să comunice și să .se 
comunice, dînd cititorului sentimentul și putința de a fi 
interlocutorul artistului. Și al artei. Al artei ce respiră pen
tru toți, din toți porii.

Insurgentul în spirit, nimbat în expresia liricii lui și de 
o anum“ dulce, caldă boemie ce îl apropie fratern de cititori, 
acoperă prin lirica lui un larg spectru al culorilor minții și 
inimilor noastre. Din toate aceste registre, fugar evocate 
aici, se compune imaginea, parcă în relief, a unui nume 
fără de care poeziei românești contemporane i-ar fi urit, și 
pustiu, și rece.

Hristu Cândroveanu

Robit libertății
Te cint pe lira mea cu corzi ghimpate 
Greu dobindita noastră libertate
Și dâruindu-mâ-ntru-totul ție, 
Eu simt, in tot ce murmur, o beție.

Și-atit de copleșit sint eu de tine 
Și-aht imi e, cintindu-te, de bine,
Atit mă simt luat de-o dulce vervă, 
C-aproape ochii mei mici nu observă

Cind trec de-oceste eoni ce mă inspiră 
Si-ncet, încet, mâ-ncorporez in liră,
Ca electrocutat de-a dreptu-n plinsu-mi, 
Aproape eu cintind ta mine insumi,

închis in lira mea cu eoni curate, 
Te cint ca dirtr-un pintec, libertate I

Laudă omului
Fie Luceafărul sus și mo. sus 
Ardă vulcanii ți urle atomul,
Ochi ca ai omului niciunde nu-s. 
El e cel mare, el, Omul.

Nascâ-se specii de-a pururi in cer. 
Fulgi focă iama ți flori focă pomul.
El, muritorul ți el cel stingher,
El e cel mare, el, Omul.

Soarele focă de gardă prin schimb 
Boitei bolnave sâ-i afle simptomul, 
Și peste spațiu dar ți peste timp
El e cel mare, el, Omul.

El muritorul grăbit ți frogil
El urmâritul de moarte cu somnul
El cel ce luptă ți ei, cel umil,
El e cel mare, el, Omul.

Viu fie vețnic, nu came de tun, 
Paznicul firii ți robul ți gnomul, 
Omul acesta, ți râu, dar ți bun, 
El e cel mare, el, Omul.

Cautâ-n sine ți cautâ-n cer, 
El e chirurgul ți el, astronomul.
Știe minciuni dar e-un sfint adevăr
El e cel mare, el, Omul

Tare il fac slăbiciunile lui, 
Vale e Omul ți virt este Omul, 
Peste ce este ți peste ce nu-i 
El e cel mare, el, Omul.

Noapte
noroasă de pădure
Ce-ntuneric de nori 
Pe-ntuneric de brazi, 
Ai ți unde sâ zbori, 
Ai ți unde sâ cazi.

Vai de cei câlâtori,
Vai de bieții nomazi,
Pe sub neguri de nori,
Printre neguri de brazi,

Intre nori pâcurii,
Intre brazi fârâ rai. 
Unde zorii de zi 
Nici nu urcâ in grai.

O luminâ sâ ai, 
O lumină sâ fii.

Anonima de porumb
Cu roua-n ochi ți cu basma curată 
Cind luna era sus in dudul strimb, 
Țăranca a plecat incet 1a cimp, 
Sâ sape 1a porumb incâ o data.

N-a pus nici lacăt, nici zâvor ta poartă, 
Ir casa ei hoția n-a ajuns.
Singurătatea ii era de-ajuns 
tar omul singur, cit de lesne iartă.

Copiii ei imprâștiați prin lume 
Adrese nu aveau in mintea ei, 
Ea ii iubea ți se gindea ta ei, 
Dar nu-ndrâznea a-i mai chema 

pe nume.

Prâțea porumbul cum era-nvoiota 
Și ta amtazâ, cind s-a-ntors in sat, 
O foaie de porumb in miini a luat, 
Să-ți lege cu verdeață dulce boala.

Dar nu, ea a tăiat din foaia verde 
Și a lipit-o tainic intr-un plic,
Pe plic a scris : .Copii* ți-n rest nimic, 
Și-a pus-o-ntr-o cutie ce nu pierde.

Știa câ necules râmine cimpul 
Și neputind sâ scrie, ii ruga, 
Pe fiii ei oriunde s-ar afla, 
Sâ vinâ sâ culeagă ei porumbul.

Și de-aș tăcea...
In pădurea de la Ip
Nu auzi cirip-cirip 
Numai vintul hâulind, 
Oase de români jelind

(CINTEC DIN AMINTIRE)

Și de-aț tăcea m-aț auzi cum țip 
Despre această moarte fără chip, 
Despre această trecere-n nisip 
A vulturilor fără de aripi. 
Despre mormintul straniu de ta Ip.

Pe crucile făcute de bătrini 
Crucificatul nu mai dă din miini, 
O jale fragedă ia trup din stini 
Și singele mi-l simt zvicnind in pumni, 
Ei au murit doar fiindcâ-au fost români. 
Nimic nu-i scris pe monumentul lor, 
Ei, umiliți, încă o dată mor, 
De vintul blind ți-a-toate-iertător 
157, un popor,
Pe care toate rănile îl dor, 
Bâtrine Ip, pămint in Tricolor.

Aici, pe deal, trecem privind in sus. 
Bolborosind câ sint cei care nu-s, 
Câ veacul ne-a adus ceva in plus, 
Și câ s-a spus tot ce era de spus, 
Trecutul il plătim cu preț redus.

Și nu-i adevărat, in noi prind chip 
De întrebări ucișii de la Ip, 
Cit perceptorii ar mai bate-n porți 
Sâ ia impozite ți pe cei morți.

Acești români uciși in vis și-n somn 
Ca pietrele de moară se tirâsc, 
Oriunde se vorbește despre om 
Fărâ-a se ști destinul românesc.

Anestezie
Pe seară, cind te-atingi de pat, trudit, 
Și inima pe creier te apasă, 
Cind crezi câ toți ai tăi te-au părăsit 
Deodată simți câ-ți intră țara-n casă.

Ea-ți vine-n preajma încercatei frunți 
Și-ți mingtie mult-truditoarea mină, 
Cu umbrele bâtrinilor ei munți 
Și cu-n catarg de rouă și țârinâ.

O, Doamne, vin părinții din părinți 
In luminat, sfielnic pas de mamă, 
Dar și din tine, năvălind o simți, 
In rădăcini e-o floare ce te cheamă.

Râmii sfirțit, băiatule nervos, 
întreaga viață iți părea un clește 
Și, dintr-o datâ izbucnind de jos, 
Ea, dulce, țara ta te liniștește.

Aici e locul tău, mărite trunchi, 
Aici o taină ochii ți-i dezleagă, 
Acum, c-o simți din nou, cazi in genunchi 
Și dă-i impozit viața ta întreaga.

E-un abur î E un cumpăt ? E o stea î
E fructul înfloririi dureroase, 
O simți in jur, ți-n tine ți-i a ta
Pe mare ți in propriile case.

Pe cap, ea pune pirostrii de domn 
Oricărui fiu al ei care-o slujește, 
Deci, tu cel ostenit, să tragi un somn 
Și-n zori, să i te-nhami împărătește.

O simți cum a venit cind trebuia. 
S-a ridicai sâ lumineze plinsu-ți. 
A pus un căpătii sub timpla ta.
Și ea te ingina din tine insuți.

Ea mirosea a fier trecut prin foc
Ș:-a riu in care fiii i se scaldă,
A pace și-a pridvor de busuioc,
A arc intins și-a colț de pline caldă.

De pat cu osteneală te-ai atins, 
Nici pielea ta nu-ți mai era aproape 
Și, printr-un straniu și fierbinte nins, 

Lumina țării ți-a intrat sub pleoape.

Lumină clară
De e ceva in stare să ne doară, 
Lingă durerea mamei pe pămint, 
Țara și mama impreunâ sint... 
Copii, nu declinați cuvintul Țară I

Acesta a rămas cuvintul sfint, 
Cu care moșii noștri ne legară. 
Curatul, inflexibilul cuvint, 
Cuvint-destin, din rivna milenară.

Cuvint pe care lumii i-l arăți, 
Și inimii i-l dai, sâ se-ntărească, 
Durută mamă, Țară Românească, 
De răzvrătiri și de fragilități.

Ireductibil I Demn ! Lumină clară I 
Tu, mama noastră, ai pluralul Țară.
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„O oră 
din august"

In evoluția de 
prozator a lui Marin 
Preda, renunțarea 
treptată la tematica 
rurală nu este scop 
in sine, ci doar com
ponenta unei lungi 
tentative de înlocui
re a viziunii comice 
asupra lumii, ilus
trată de personajele 
morometiene (inclu
siv de vocea narato
rului). prin seriozi
tate ideologică si 
implicare moralistă. 
Din strategia acestei 
tentative face parte 
si abordarea unor 
medii sociale a căror 
natură exclude, in 
principiu, atitudinea

ironico-umoristicâ. atit de compatibilă cu lumea 
comic-eleată a primului volum din Moromeții. 
Un asemenea mediu social este cel al armatei 
române angrenată in luptele de după 23 Au
gust 1944.

mâni, șvabi și maghiari in timpul războiului pe 
un teritoriu controlat de trupe naziste : se evi
dențiază unitatea de vederi a poporului, rezul
tată din conviețuirea laolaltă de secole pe aceste 
meleaguri, in contradicție cu fanatismul extrem 
al unui Pil Bassaman, ofițer SS pătruns de spi
ritul hitlerismului.

Intre această primă parte a romanului și ur
mătoarea, „Operațiunea Budapesta", se plasea
ză un zbor de recunoaștere deasupra liniei 
frontului, in zona Tisei : aviatorul Radu Vor- 
nicu il „plimbă" pe generalul Florescu in adin- 
cimea dispozitivului inamic pentru observarea 
mișcărilor de trupe și a armamentului. Este 
momentul tragic cind generalul constată că, din
tr-o eroare tactică. Divizia a 4-a română va da 
o mare jertfă de singe la cotul Tisei. „înălțimea 
obligă imaginea să se desfășoare cu încetinito
rul", constată generalul Costin Florescu in 
timpul acestui raid formulind. de faot. o „lege" 

a construcției întregului roman. Privit de sus, 
războiul pare mai viu. mai adevărat, acțiunile 
adversarilor sint previzibile, pot fi urmărite pe 
articulații și in ansamblu totodată — ceea ce 
permite o oarecare detașare de imediat, un 
timp de reflecție. Radu Theodoru racordează, in 
aceste momente, prezentul la istorie — acesta fi
ind sensul in care realitatea privită din zbor 
devine „esențială". Specific scrisului său este 
apropierea pină la dizolvare in evenimente și 
apoi distanțarea de ele cu partea de „esențial" 

ciștigată ; apropierea de eroul principal pină la 
desființarea graniței dintre narator și personaj 

si apoi distanțarea necesară pentru a-1 integra 
în timpul și spațiul lui istoric. Intre Radu Nanu

„Șoseaua 
Nordului"

La o nouă lectură, 
Șoseaua Nordului 
transmite același 
puls accelerat al is
toriei, sentimentul 
de intensă participa
re la evenimente 
memorabile — argu
mente ale viabilității 
acestui dramatic ro
man al rezistenței și 
al declanșării Revo
luției de eliberare 
socială și națională, 
antifascistă și anti- 
imperialistă. Specta
culosul și dinamis
mul planului epic se 
susțin prin meditația 
asupra finalității ac
telor. urmare a unei 
atitudini decise in

fata existenței. Acțiunea, văzută ca rezultat al 
reflecțiilor anterioare, înscrie viața protagoniș
tilor sub semnul experiențelor modelatoare, des
fășurate pină la ultima limită a ființării, acolo 
unde viața se intilnește cu moartea. Procesul

18
 AU

G
U

ST
 19

84

Primul text încadrabil în respectiva categorie 
este nuvela îndrăzneala (1959). Personajul cen
tral. Anton Modan este un țăran sărac stăpinit 
de dorința de „a fi in rind cu oamenii-. In 
timp ce se află la secerat, nevestei sale i se 
face rău si emotivul Anton află că va deveni 
tată ; dar tocmai atunci Miulet. bogatul satului, 
care avea pămint prin apropiere, strigă ironii 
la adresa hărniciei lui Mcdan si îl trimite pe 
un copil pentru a afla „cum se taie de lene'1. 
Indignarea lui Modan este mare, dar neputin
cioasă. singura ei manifestare fiind simularea 
teatrală a unei răzbunări. In izbucnirea repara
toare domină cabotinajul pueril, dar se află si 
punctul de plecare al unei mișcări de maturi
zare. pe care intîmplările ulterioare o accen
tuează. Modan participă la război și se întoarce 
mult schimbat, nemaisimrind pentru Miulet de- 
cît un dispreț rece. încheierea maturizării sale 
se produce abia după ce este mobilizat din 
nou. do data aceasta pentru a lupta împotriva 
armatei hitleriste. Îndîriirea inteligentă cu care 
se comportă face parca parte dintr-o peniten
tă. pe care si-o impune pentru a șterge ruși
nea de a fi acționat cîndva fără îndrăzneală.

O scurtă si reușită povestire este Soldatul cel 
mititel (editată pentru prima oară in 1966). 
După întoarcerea armelor împotriva armatelor 
hitleriste. Vintilă Gheorahe „soldatul cel mai 
mic. nu numai din grupa sau din plutonul lui. 
ci din întreaga companie" dă dovadă de eroism, 
zădărnicind retragerea unei unităti dușmane. 
El este un pitic ..trapu". înfățișat de către na
rator cu ironie paternă. Deși e originar din- 
tr-un sat din Banat, la mentalitate seamănă cu 
regățeanul Anton Modan. voind si el cu tot 
dinadinsul să se afle in rind cu oamenii. Sce
na în care Vintilă insistă să nu fie reformat 
este deosebit de reușită. în mod remarcabil 
construiește prozatorul si secvența in care sol
datul cel mititel se distinge prin 
nătean liniștit". Vintilă nu face 
caz de curajul său.

bravură : „ba- 
in nici un 85

Albastra zare a mortil (19S3). cel mai intffrs 
text închinat de către Marin Preda 
eliberare antifascistă ale armatei 
apărut mai întîi în volumul antologic 9 poves
tiri contemporane (1971) sub titlul O oră din 
august. în centrul său se află tot o faptă de 
eroism, de data aceasta, spre deosebire de Sol
datul cel mititel, aparținînd unui grup. Eveni
mentele înfățișate se petrec în perioada imediat 
următoare întoarcerii armelor. O baterie anti
aeriană de lingă București primește misiunea 
de a împiedica decolarea bombardierelor ce se 
îndreptau spre Capitală ; ostasii provin din di
ferite grupuri sociale, majoritatea formind-o 
țăranii, oameni care luptă si mor cu un curaj 
natural, pe care nu îl dramatizează in nici un 
fel. Arta de caiacterolog a lui Marin Preda nu 
se dezminte, cîteva dintre personaje avind re
lief. Cum lupta în sine este scurtă și compusă 
din episoade mai mult tehnice, textul se am
plifică si prinde contur prin aglomerarea unor 
digresiuni, rostite de către personaje sau de 
către vocea naratorului. O asemenea digresiune 
este constituită din relatarea unui sergent în 
legătură cu un eveniment semnificativ pentru 
mentalitatea ostașilor români înainte de întoar
cerea armelor. Văzînd că un pistolar hitlerist îi 
păzea („Venise să ne împuște el pe noi. dacă, 
vedeți dumneavoastră, n-am fi stat sub ploaia 
de bombe si am fi luat-o la fugă".), un ostaș 
reacționează violent : .... un oltean din baterie,
servant la tunul meu. asa a înțeles, că sintem 
luati drept niște fricoși, care nu știm să lup
tăm si l-a apucat o furie asa. calculată, olte
nească..." Ulterior, toti îl acoperă, zădărnicind 
cercetările fasciștilor si dovedind că in armata 
română exista o puternică opinie de mesă 
antihitleristă. Furia îndreptățită a olteanului, 
veselia de M puternic a sergentului, felul de 
a fi în același timp curajos si rezervat, marcat 
de o veche întîmplare ciudată, al caporalului 
Ana sînt cîteva feluri în care prozatorul im
pune figuri de ostași-tărani. Un epilog inspirat 
îi înfățișează pe supraviețuitori in postura celor 
care povestesc ce au pătit ei pe front, intim- 
pinînd noile vremuri : .... caporalul Ana. ajuns
in satul lui. începu să muncească să-si tină 
nevasta si copiii. Istorisirile lui de război erau 
ascultate de ceilalți țărani fără îndoieli [...J 
Asta citiva ani. fiindcă după aceea ce începu 
să se întîmple în satul lor șterse totul, amin
tiri de război, bune sau rele, porecle sau in- 
tîmplări ciudate...".

luptelor de 
române, a

Voi cu Bugariu

„Recunoaștere 
îndepărtată"

Romanul „Recu
noaștere îndepărta
tă", al doilea volum 
din ciclul „Biografie 
de război" deschis de 
Radu Theodor in 
anul 1980, ne propu
ne o analiză strinsă 
a ultimei părți a 
Războiului al doilea 
mondial, incepînd cu 
situația creată ime
diat după actul isto
rie de la 23 August, 
continuînd cu luptele 
pentru eliberarea 
Transilvaniei, ap«. 
cu luptele din Un
garia și Cehoslova
cia, și sfîrșind cu 
întoarcerea în patrie 
a primelor unităti

românești după victoria definitivă asupra Ger
maniei naziste.

Eroul principal al romanului este un aviator 
— dar narațiunea nu zăbovește în lupte de 
aviație ; dimpotrivă, Radu Vornicii va participa 
la război și ca infanterist avind importante mi
siuni în spatele frontului inamic. Una dintre 
aceste misiuni : el trebuie să împiedice, cu aju
torul partizanilor din zonă, demontarea de că
tre naziști a unei uzine dintr-o localitate bănă
țeană de lingă satul său natal. Este un prilej, 
pentru autor, de a analiza relațiile difltre ro

Vornicu și autor este, d» fapt, un perete foarte 
subțire, inexistent pe anumite porțiuni — mai 
ales in part-ri a treia a romanului cind eroul 
principal trece prm momente deosebit de di
ficile — o cvas:-:ient.i- ; de idei și sentimen
te — d< unde d < „:• iatuzie 1 liricului in 
epic. Celălalt personaj al r «sânului, generalul 
Costin F;cr-s?u, Blizeerâ reîp'forul necesar al 
construcției, scel punct de sprijin care face ca 
romanul să nu poată fi scris la persoana I, care 
face din roman o biografie de generație și nu 
o autobioiraf-e de .M.;; ;to“ este omul
dur al fron'.uiin (to —. : ce ea xireclit astfel 
de către sub-wdona;:>. lunea fără sentiment, 
memoria ex. a șșter-e:. viziunea rece asupra 
viitorului imșfflat- ii vedem in primele pagini 
aie rotBssshi: xiunird inter- documente, in bi
blioteci. famiiie’. pentru viit<jarea conferință de 
pace unde dore-rîe ca România să ciștige statu
tul dc tară geran’i ; il urmărim, apoi, la
punctul ue ssmawii coordonind acțiunile arma
tei, făcind intre comandamentul so
vietic și cel român, il vedem in înalta societate 
avind o atitudine intransigentă față de politi
cienii vremii inactivi ori decăzuti. Prin el, au
torul argument lă cel puțin aceste două lu
cruri : că aviația, ca armă de „elită", a luat 
locui cavaleriei din războaiele vechi, și că 
România are o lungă tradiție militară, păstrată 
din iată in Cu și ilustrată prin nume ce inscriu 

constant pagini de glorie in cartea neamului — 
dar izbucnind, aceaâtă tradiție, și in mod spon
tan, in luptători anonimi. „Domnule Costescu" 
— ii spune generalul unui patriot de ocazie care 
vrea să se ascundă dc război — „Am verificat 
participarea familiei dumitale la cele trei răz
boaie rare au făcut România. Nulă ! în conse
cință, am ordonat o anchetă asupra scutirii de 
armată a celor doi fii ai dumitale..." Dacă este 
un lucru constatat că oamenii de arme ai româ
nilor și-au transmis din tată în fiu vocația răz
boinică, — puțind fi urmăriți nu numai de la 
Războiul de Independență încoace, ci chiar mai 
din adine, de la Mihai Viteazul și înainte de 
el (generalul Florescu însuși — ca și tinărul 
aviator Radu Vornicu. descind din familii de 
vază de pe vremea voievodului) — teoretizarea 
acestui punct de vedere și impunerea lui ca 
principiu de verificare a adevăratului patrio
tism este una dintre marile idei ale acestui 
roman- Fără a recurge la ..elitism". Radu Theo
doru ne demonstrează tradiția străveche de lup
tători a românilor, de apărători ai gliei stră
moșești in momente grele — și de întrajuto
rare a popoarelor învecinate pentru a-și dobîn- 
di libertatea. „Cele trei războaie care au făcut 
România" au făcut, in același timp, geografia 
statală a acestei părți a Europei cu ajutorul 
neprecupețit al României, au dat curs firesc 
albiei istoriei de cite ori învolburarea apelor a 
cerut-o. Acesta este un crez al generației lui 
Radu VOrnicu și Costin Florescu, pe care auto
rul îl conturează în romanul său vrind să-1 
impună ca un cîștig cert, al trecutului, generați
ilor prezente.

Nicolae Georgescu

formării conștiinței de sine, identificarea desti
nului individual cu destinul istoriei lu—.teeâză 
nucleul ordonator al cărții ; umanismul eroic.

Eugen Barbu observă că „intre Niculescu — 
Mareș — Dumitrana, călina conștiințe: de c’.sșă 
merge în scară". Sint treptele rr omului nnn 
care mitul individualităților o.e. ’ : e înlo
cuit cu autentica angajare morală in momentul 
cel mai inalt al istoriei pe care il reprauasÂ 
Revoluția. Ca instrument ar eliberării.
nu e asumată pentru justiiicâreă existenței in
dividuale, ci pentru a determiisa sensul demni
tății. Valențele eroice ale omului simplu sint 
verificate prin succesive depășiri (d-sțAșirea 
spaimei, a terorii, a suferinței, a eșecului. a 
sentimentalismului) urmărite in rețeaua eveni
mentelor alerte, care, aparent, nu oferă» posi
bilitatea stabilirii unor relații de prolunzime in
tre oameni. Cu toate acestea, eroii se definesc 
tocmai prin situarea in orizontul înțelegerii se
menilor lor.

Niculescu, fascinat de „tact:— romantică a re
voluției franceze" parcurge drumul de la culti
varea exaltării și a fervoarei in șcțiune („Nimic 
nu-mi inspiră mai multă incredere decit o gră
madă de oameni pe care-i stringe la un ioc 
ura") pină la apelul la voință pentru a traversa 
experiența limită. In momentul cind înfruntă 
cu sticla incendiară tancul german, se întreabă: 
„Ce-i eroismul ? Poate puțină inconștiență, poa
te puțină beție, poate toate astea la un loc. Ba 
nu, eroismul e altceva, ce dracu e ?" Intuirea 
unei alte esențe a actului temerar e retezată 
brusc de prăbușirea in moarte, lăsind nerezol
vate gravele interogații ale treptei juvenile.

La celălalt capăt al scării se găsește Dumi
trana, ce) care in. revoluție află sentimentul 
propriei demnități. Eroismul, pentru el. înseam
nă opțiune responsabilă, premeditare, înțele
gere și luciditate. Faptul că își fundamentează 
viața pe valori ale cunoașterii și acțiunii, ii asi
gură un stabil echilibru al înțelegerii necesității 
activității tenace de organizare și al disciplinei. 
„A fost nebun", apreciază Dumitrana gestul lui 
Niculescu. Numai cind Mareș invocă patosul 
combativ al tînărului student înclină spre com
prehensiune : .... înțelegea eroismul altfel. în
defintiv, cineva trebuia să facă asta...". In fond, 
Dumitrana respinge eroismul gratuit, jertfa ira
țională, dintr-o viziune superioară a existenței.

Mareș este un erou disponibil, asemănător în- 
trucîtva cu unele dintre personajele create de 
Malraux. Și el dorește să transforme in con
știință experiența cea mai vastă posibilă, dar 
nu ca aventurier, ca „jucător", ci în chip de 
luptător. Atitudinea antifatalistă, refuzul resem
nării conturează un erou viril care controlează 
lucid dar ineficient realul, în acele momente 
cind trebuie să-și reprime stările, pornirile tem
peramentale. Pentru Mareș „legea luptătorului 
e aceea de a supraviețui și de a mai lupta încă. 
Nu resemnarea neagră, nu împăcarea cu moar
tea, ci forța de a nu te lăsa ucis, de a mai în
cerca și în fața morții să supraviețuiești, să te

smulgi din imperiul acesta tulbure, să fugi din 
marginile lui cit se mai poate".

Eroii lui Eugen Barbu nu se vor predicatori, 
după cum, mai tirziu, nu se doresc agitatori lo
zincarzi. Ei sînt activiști, oameni ai faptei, co
muniști ce redau actului eroic conținutul pro
fund. De aici absența retorismului, a patosului 
exterior, înlocuit cu cel direct și energic al eve
nimentelor.

S-a obiectat uneori, fără nici un temei, că 
romancierul ar utiliza modalități ale prozei 
„melo", insistind inutil asupra aspectelor torțio
nare. Dar atrocitățile, înjosirea noțiunii de om, 
cruzimea extremă determină înfruntarea con
știentă a propriului supliciu. Dumitrana parti
cipă, în scena anchetei-, la un veritabil ritual 
al disimulării, anticipînd tertipurile inspectoru
lui Mizdrache („Se joacă cu mine, știe totul, 
dar n-am ce face, trebuie să încerc și, cînd nu 
s-o mai putea, să mă prefac că mi-am pierdut 
memoria din pricina accidentului"). Este expre
sia forței interioare a vîrstei mature, capabilă 
să reziste împotriva răului devastator.

Departe de a fi liniari sau închiși în solitudi
ne, comuniștii din Șoseaua Nordului au o per
cepere acută a realității, o apetență irepresibilâ 
spre comunicare, spre solidaritate cu tovarășii 
de luptă necunoscuți. Secvența pe care o putem 
numi „Alfabetul zgomotelor" e cu totul sem
nificativă. „Ce bucurie — își amintește Mareș 
de zilele detențiunii —, să știi că nu ești sin
gur, că oriunde omul trebuie să lupte pentru ca 
să aibă conștiința că există. Cîteva ciocănituri 
într-un zid gros de aproape 2 metri, ca un ecou 
înfundat... Dincolo e cineva care-i vorbește, ci
neva care te întreabă cine ești". Acuitatea sen
zațiilor. manifestată și în descrierea străzii, ge
nerează unda de lirism discret ce învăluie chiar 
și scenele cele mai dure. Imaginea mesteacănu
lui retezat pe jumătate însoțește obsesiv și em
blematic moartea tînărului Niculescu și se in
clude în ordinea stilistică a unui scris de o mare 
economie a mijloacelor retorice.

In romanul lui Eugen Barbu, una dintre crea
țiile memorabile ale literaturii române postbe
lice, își defrișează teritoriul între Calea Ne
gustorilor și Șoseaua Nordului „la voie royale" 
a eroismului adevărat.

Constantin M. Popa

regele cerealelor, apoi țăranii apționînd lent, 
descriși cu migală, transcriind trecerea de la 
registrul viziunii fantastice la acela al gestului 
obiectiv concret.

Prin urmare, viziunea epică născută din cu
plarea imaginii fantastice cu notatia realistă a 
actelor colective, ce apar fiecare după cum vor 
fi admiși in narare de către autor eei străini 
locului straniu, înstrăinații sau originari ai cim
piei, consemnează în țesătura narativă o reflec
tare mozaicată a vocilor și chiar o adaptare 
corespunzătoare de ton și perspectivă a vocii 
auctoriale. Acestea se topesc efectiv într-un 
flux epic unic de o ambiguitate extrem de den
să, fascinantă. Efectul „mesei cu oglinzi" fiin- 
țînd în construcția epică ilustrează modul în 
care o imagine fantastică se poate metamorfoza 
în formulă narativă. Ca și obiectul straniu ce 
aruncă o trenă de sugestii deformante asupra 
lumii subjugindu-și-o, asumindu-si-o totodată, 
procedee, personaje, simboluri din această nu
velă vor funcționa mai departe în scrisul pro
zatorului consemnînd un același protocol al fas
cinației.

Mirela Roznoveanu

„Cantonul
părăsit"

„Masa 
cu oglinzi"

O particularitate a 
prozei lui Ștefan Bă- 
nulescu, care a pro
vocat în epocă o a- 
devărată literatură, 
a fost acreditarea u- 
nei anumite geogra
fii în atingere cu ca
re prezentele epice 
sau faptele narate 
intrau in sfera fan
tasticului. Intr-ade
văr. ori de cite ori 
apare această obse- 
»;v.: prezentă narati
vă cere este cimpia. 
faptul epic se încar
că Ia Ștefan Bănu- 
lescu de o dimensiu
ne specială : istoria 

____ se asimilează mitu- 
Ml.realității 

infuzează greutatea' primordialului. Astfel, în 
nuvela Masa cu oglinzi — unde se narează 
unele evenimente derulate în August 1944 intr-o 
anume zonă a cîmpiei fabuloase — irealizarea 
fantastică și notația realistă coexistă grație 
modului in care este gindită construcția epică : 
fantasticul „curge" paralel cu lumea obiectivă, 
ca o falie proiectată de conștiința celor ce calcă 
teritoriile locului straniu iar obiectul fantastic 
își trece semnificația și structura chiar in mo
dul de elaborare a nuvelei.

începutul nuvelei transcrie un act de încăl
care a granițelor : doi artiști plastici, Marteș și 
Besuorf, sint conduși de studentul lor, adoles
centul Caius, spre spațiul magic, destinați fiind 
prm acest act unei revelații esențiale. Ceea ce 
ii atrage este obiectul real și ireal, totodată, 
neasemuit de frumos, neavind alt rost decit 
acela de a întreține o atracție misterioasă, des
pre care circulă diverse zvonuri, și pe care Caius 
il descrie fără saț, intreținind in mintea însoți
torilor săi o curiozitate grea, halucinantă. Obiec
tul frumos, unic, irepetabil aparține unui perso
naj, la nndul lui straniu — Popescu, excentric 
sau nebun — ale cărui fete, slujind^ masa cu 
oglinzi, par să intre la rindul lor in atracția 
hipnotică emanată de aceăste. Din spațiul magic 
nu se poate fugi decit infruntind moartea (Sil
vestru) sau nebunia. Spre deosebire de străini 
® înstrăinați, personajele care trăiesc efectiv in 
spapui mitizat (țăranii cimpiei, Tita, Silvestru, 
Alexandra etc.) există se manifestă epic in
tr-un mod realist. Semnul fantastic declanșat 
cdati cu aparxia unui străin este trecerea geo- 
« =ției și a lui ir.suși intr-o indeterminare cvasi- 
tvtalâ. Mergind spre inima cimpiei. spre orașul 
ra-- nu mai poate fi găsit, studentul la belle- 
arte, Caius, originar dm c-r-ișul enigmatic și 

«ager mițiatic al acestuia, reacționează ca un 
lâetT ui l ? *,

I-Ș rindul lui. orașul pierdut se anunță mai 
intii prin imaginea acreditată de un articol de 
ziar .-.nat de un gazetar anonim, drept un loc 
al ăni stranii : căpitanul portului modelea- 
za in lut obiecte identice in cafeneaua pregă
tită să primească vizitatori, nu vine niciodată 
nimeni, ceea ce se croșetează ziua se deșiră a 
doua zi dimineața etc. Panica și frica fantastică 
le mai găsim transcrise in nuvelă prin cineva 
care trăiește chiar in inima‘orașului, Horațiu, 
un mic funcționar de prefectură, autorul unui 
„Memorial de amiază", a cărui sensibilitate 
poetică acutizată de boală presimte anomalia. 
Absurdul pare întreținut de „masa cu oglinzi" 
semn al timpului stagnant, al războiului, dar tot
odată, prin simooiui frumuseții și iluziei, fiind 
și un mod de a incifra o artă poetică. „Masa cu 
oglinzi" pare o parabolă a frumosului care poate 
produce prin contemplație prelungită o beție 
asemănătoare cu narcoza ce aruncă orașul, co
lectivitatea și cimpia intr-o letargie misterioasă. 
Nu intimplător cei ce vor intra in lumina orbi
toare a „mesei cu oglinzi" se vor simți modi
ficați iar cei ce se vor contempla in apele ei 
fascinante pierd contururile lumii reale. Distru
gerea mesei cu oglinzi consemnează irupția 
evenimentelor in spațiul încremenit, trezirea 
din „orbire" a colectivității. Ca intr-o poveste, 
dispariția ei restabilește sensul devenirii.

Schimbarea perspectivei și modalității de na
rare in funcție de conștiințele invitate in prim- 
plan, produce în această nuvelă un joc de ima
gini epice bazate in esență pe focalizarea și de
formarea mozaicată a fluxurilor narative din 
jocul cu oglinzi. Locul dispărut (orașul), reperul 
magic (masa cu oglnizi), spațiul părăsit (orașul 
năpădit de vegetație și golit de oameni) for
mează un cadru exprimat prin conștiințe artis
te, străine, sau prizind geografia fantastă pro- 
priu-zisă. In reperele odată fixate, se desfă
șoară acțiuni determinate sau accelerate de eve
nimentele lui August 1944 : cițiva negustori vor 
să-și pună la adăpost avutul ; țăranii veniti din 
Moldova după griu bat in procesiune drumurile 
din jurul orașului, țăranii săraci din cîmpie 
asediază magaziile cu grine ale conacelor, 
nemții se retrag urmăriți de armata română, 
undeva la orizont, pe cimpia eliberată, se pre
simt trecînd armatele sovietice. Toate aceste 
scene epice sint transcrise la un mod realist 
prin psihologii adecvate : Tita, Necea, Silvestru, 
potentații cimpiei trași pe sfoară de Bazacopol
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IARNA BARBAIILOR

în ciuda unor cli
șee ce amintesc 
de copilăria prozei 
noastre actuale, nu
vela Cantonul pă
răsit a lui Fănuș 
Neagu se ridică, prin 
interesanta modali
tate de încorporare 
a Istoriei „mari" în 
istoria „mică", dea
supra condiției unei 
proze datate. Fabula 
nuvelei este de o 
mare simplitate: per- 
sonajul-narator, tî- 
nărul profesor și 
prozator Florin Cer- 
nat, ajunge intr-un 
sat de cîmpie dună
reană. nu departe de 
Brăila, pentru a-și

lua in primire postul. Structura de „încadrament" 
a nuvelei este constituită din mișcarea eroului- 
poveștitor. de-a lungul unui interval de timp 
relativ scurt, în acest spațiu rural, unde pulsea
ză o viată specifică, marcată de stereotipia pro
prie lumii rurale în genere, desfășurată în pre
zent și admițînd „cheia" realistă, cît și una mai 
greu revelabilă unui intrus, dar nu mai puțin 
„reală" pentru comunitatea locală, produs al 
mitologiei de tip folcloric sau al unei procesua- 
lități istorice de dată recentă ori mai îndepăr
tată. Cantonul părăsit devine, o dată in plus, 
locul unui efervescent dialog al textelor: ma
rele text istoric, cu diferitele sale pasaje și ali
neate „interpolează" istoria propriu-zisă a na
rațiunii, textul nuvelei se intersectează cu pro
priul său comentariu, care nu este altul decit 
povestea proiectată de tinărul prozator. Perma
nent. prezentul „istoric" și trecutul istoric iși 
cedează intiietatea in text, transformînd satul 
de cimpie cu întreaga sa ritualitate domestică, 
în domeniul de insurgență a unei istorii dra
matice. Marele Text istoric se derulează 
prin fata ochilor protagonistului monopolizînd 
scena discursului ; atenția ne este astfel reținută 
de un flux subteran, care o guvernează în se
cret existențele, irumpînd în momentele decisive 
la suprafață. Lacul-dulce — acesta e numele 
localității — se transformă, înțelegem. din 
„groapă a talentului" lui Florin Cernat (cum îi 
spune ironicul Bucur), într-un spațiu al expe
riențelor fundamentale, unde insul se racordea
ză la pulsul istoric, la imensul tezaur de eveni
mente absente simțite ca prezentă. în sfîrșit. 
la noua dimensiune, „exotică", a realului: lu
mea văzută și nevăzută a satului. Personajul 
principal insă, prin care Istoria se implică în 
discurs, sub forma narațiunilor colaterale dar 
semnificative în cel mai înalt grad pentru an
samblu, este Lilica Dobrogeanu, directoarea 
școlii, în care naratorul recunoaște o veche cu
noștință din copilărie. Prin ea, pașnica viată a 
satului devine pentru Florin Cernat domeniul 
revelațiilor șocante, al intruziunii violentei is
torice. Identificînd-o, naratorul-protagonist în
suși este cel care aduce în prim-planul textu
lui principala tranșă de istorie, cea care. în nu
velă, determină la scară individuală un destin 
colectiv: evenimentele din primele zile de după
23 August 1944. Inserția narațiunii secundare se 
produce firesc, instituind totodată o primă anti
nomie a textului, intre măruntele tribulații ale 
proaspătului venit, bravadele sale bachice, și 
procesualitatea gravă a Istoriei, dedusă dintr-un 
fragment al ei semnificativ: „în 1944 eram la 
bunici, într-un sat de pe malul Buzăului, așe
zat la vreo 80 de kilometri de Lacul-dulce. Pă
rinții mei pieriseră sub bombardamente și mă 
infiase un frate al tatei, funcționar la o pre
tură din județul Muscel, dar verile mi le pe
treceam în casa bunicilor. In seara zilei de 24 
august, la șase ore după ce o unitate germană 
în retragere azvîrlise in aer podul de peste Bu
zău. clopotarul din satul bunicilor, ureîndu-se 
in turla bisericii să bată de pomenire unui flăcău 
din țigănie lovit în timplă de o schijă de la 
pod. a zărit prin geam, cind a fost la jumătatea 
scării, un escadron de călăreți români venind 
din cimpie". etc. Din conflictul dintre existenta 
individuală, instinctuală, care ignoră codul com
portamental impus de comunitate, și cea isto
rică se prefigurează destinul dramatic (puțin 
romanțios) al Lilicăi Dobrogeanu: imediat după
24 august 1944, in vîrstă de numai zece ani, ea 
este adoptată, după lupta cu trupele germane, 
de un soldat (Andrei Dobrogeanu) ce trăise o 
pasiune scurtă dar intenșă pentru Didina, sen
zuala ei soră, victimă a unui soț neputincios 
dar destul de lucid pentru a sesiza și sancțio
na infidelitatea nevestei conform cutumei dras
tice a satului. In Lacul-dulce, Florin Cernat în- 
tilnește nu numai pe fosta tovarășă de joacă, 
ci și pe tatăl ei adoptiv. Noua existență a eroi
lor, presupune o „schimbare a numelor". An
drei Dobrogeanu, soldatul caritabil, este acum 
poreclit în sat Bolborică, iar vechea sa fiziono
mie este substituită printr-una nu mai puțin 
memorabilă, purtînd însă toate semnele degra
dării fizice a speciei prin scurgerea timpului. 
Calitatea lui „nobilă" de odinioară este acum 
înlocuită de banala funcție de bărbier („expert") 
al satului. Alta este însă situația Lilicăi Do
brogeanu, căreia, după toate datele oferite de 
text, evenimentele din august ’44 i-au determi
nat decisiv existența. Stabilită ulterior în Lacul- 
dulce, împreună cu noul ei tată, se implică in 
noile transformări ale lumii rurale. ca_ agent 
voluntar al istoriei. Cu totul interesantă este, 
din toată această polifonizare a textului epic, 
oscilația naratorului-prozator, între cele două 
alternative ale textualizării: una a „fabulației", 
a completării fictive a hiatusului existențial (se 
gîndește să scrie o nuvelă, la care, crede el, 
„subiectul de zile mari" s-ar preta, intitulată 
Fata hoțului de cai, în care Lilica Dobrogeanu 
ar continua războiul alături de tatăl ei adop
tiv, străbătînd Ardealul. Tatra etc, trecînd prin 
„întunericul alb" al pustei, alta, „autentică", a 
confruntării cu țiestinul „real" al fetei. Optînd 
pentru ultima soluție epică, de la care. în ul
timă analiză, se revendică aproape întreaga nu
velă, tinărul scriitor alege implicarea într-un 
întreg univers, adoptarea unui mod de „ființa
re" „responsabil" și adecvat în primul rind Is
toriei „mari". Refuzînd fabulația, protagonis
tul alege trăirea ei nemijlocită.

Cristian Moraru
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„Străinul"
Una dintre iposta

zele reprezentative 
pentru starea de spi
rit a epocii de după 
război și de după re
voluție, pentru sim
bioza dintre noua 
problematică si mo
dalitățile prozastice 
devenite tradiționa
le. este literatura lui 
Titus Popovici. Stră
inul (1955) și Setea 
(1958) ilustrează cum 
nu se poate mai e- 
locvent caracteristi
cile esențiale ale ro
manului românesc de 
dună revoluție, căro
ra li se subsumează 
principalele iposta
ze. Războiul si revo

luția devin — lucru firesc — subiectul majo
rității scrierilor acestei perioade, fie că este 
vorba de roman, de dramaturgie, de poeme de 
mari dimensiuni sau de volume de versuri. Lim
bajul specific ce se constituie acum se dezvoltă 
însă pe structurile literaturii antebelice.

Străinul rămine. după aproape trei decenii, 
una dintre cărțile de referință ale anilor ’50, 
chiar dacă Setea, carte terminată de altfel ul
terior si avantajată de experiența acestui ro
man. ii este superioară. Străinul este de altfel 
una dintre cele mai bune cărți despre sfirsitul 
războiului si începutul revoluției.

Chiar dacă există ceea ce s-ar putea numi 
un „personaj principal**, adolescentul Andrei 
Sabin, cartea este construită prin succesiunea 
unor episoade scrise din perspectiva mai multor 
personaje episodice (inginerul Varga. Lucian, 
profesorul Suslănescu s.a.) ce se interferează 
cu perspectiva lui Andrei Sabin.

Prozatorul „observă" comportamentul exte
rior si „descrie" stările interioare ale tuturor 
personajelor, mai puțin Jurca și Ardeleanu, 
„văzuti" aproape numai din exterior, si. prin 
percepțiile acestora, realizează scenele de masă, 
episoadele de panică ori de rezistentă, scenele 
cu „plan general" ori de interior, dialogurile 
sau desfășurările ample de figurație. Toate 
acestea nu ca simplu fundal pentru maturiza
rea, opțiunea si formarea lui Andrei Sabin, 
smuls brusc din universul cărților și aruncat 
in evenimente teribile si situatii-limită. ci ca 
evenimente in sine, mai importante decit ceea 
ce se intimplă cu personajul. Prozatorul are 
capacitatea de a crea personaje memorabile, 
fără a le înseria intr-o viziune maniheistă. An
drei Sabin isi caută drumul si incepe să înțe
leagă lumea in împrejurări dramatice, de de
rută pentru cei mai multi. între o lume care 
se prăbușește si alta care se ridică. Vara anu
lui 1944. cu războiul, cu întoarcerea armelor, 
cu refugii, cu bombardamente, cu atrocități, cu 
mulțimi innebunite. cu trenuri pline de oameni 
disperați, cu acțiuni de rezistentă, reprezintă 
substanța narativă a acestei cărți construite din 
secvențe scrise într-o modalitate tradițională 
dar care vădesc, de pe atunci, atracția pentru 
expresia cinematografică. Ediția a doua din 
Străinul aduce o rectificare necesară asupra 
felului în care scriitorul prezentase consecin
țele Dictatului de la Viena. Romancierul este 
foarte înzestrat pentru realizarea atmosferei 
generale. Fizionomiile nu au pregnanță, inte
riorul nu-1 interesează decit ca „indicație sce
nografică", peisajul este inexistent. Proza lui 
Titus Popovici trăiește prin mișcarea protago
niștilor. prin dialog si Prin analiza stărilor. În
țelegerea motivațiilor, capacitatea de a construi 
personaje credibile, cu rare accente prea apă
sate. conferă cărții șansele duratei. De altfel 
romancierul are simțul măsurii și distribuie 
elementele cărții astfel incit să evite excesul 
ilustrativist si exemplaritatea ostentativă. At
mosfera cărții, tensionată, dramatică, ar fi sfir- 
sit prin a fi monotonă dacă s-ar fi menținut 
intr-un singur registru. Romancierul are insă 
și acel necesar instinc al ritmului acțiunii și 
simțul observației ironice, prin care introduce 
un soor de autenticitate. Evenimentele din vara 
anului 1944 sint restituite nu direct și global, 
ci indirect, nu ca transfer al documentarului 
sau ca ilustrație grandilocventă, ci la scara 
adecvată. într-o expresie cu adevărat literară.

' Sultana Craia

zind atmosfera vieții dramatice din linia fron
tului și din frămintarea celor rămași acasă. Iată 
un episod, reluat din povestirea „De veghe", re- 
latind surescitarea ce a cuprins oamenii aflind 
vestea insurecției armate : „După puțină vreme, 
bucuria și hărmălaia s-au aprins din nou ; a so
sit pe neașteptate Tudorache, vinâtorul care 
plecase cu-al lui Bîzgău peste munți, ca să dea 
de știre că noi ne-am ridicat singuri împotriva 
nemților și am ocupat comuna. (...) Apoi l-a in- 
trebat pe Tudorache că ce s-aude dincolo de 
munți, în țară, și dacă ce-auziserăm noi de la 
unguri și nemți, precum c-am intors armele și 
am sărit noaptea ceea pe hitleriști, sint adevă
rate...

— Adevărate-s !... Totu-i adevărat ! a în
tărit a doua oară Tudorache... Și la București, 
și-n țară, s-au ridicat muncitorii și armata, 
l-au dat jos pe Antonescu și au sărit dintr-o 
dată, cu toții pe nemți... E bătălie mare peste 
tot... Armata a și primit ordinul să se miște 
încoace, înspre frontieră, ca să libereze Ardealul 
de sus... Drumurile-s pline de nemți care fug și 
nu găsesc scăpare, că tot poporul s-a ridicat in 
noaptea asta împotriva lor..."

Citite acum, povestirile de război ale lui Au
rel Mihale iși păstrează prospețimea evocării 
istorice, sint captivante in scenele de luptă și, 
cu unele mici ezitări și inadvertențe, inerente 
epocii in care au fost scrise, rămin pagini in
teresante despre războiul purtat de către ro
mâni împotriva armatelor hitleriste, după actul 
de la 23 August 1944.

Tudor Stancu

noaște citeva, de parcă unul singur nu i-ar fi 
fost de ajuns — nu lasă nimănui (...) liberta
tea de a opta sau de a se trage la o parte. In 
Ardealul de nord, ajuns sub ocupația horthystă, 
opțiunea era între luptă și trădare, intre un 
drum greu și unul rușinos. Nu e de mirare că 
imensa majoritate a optat pentru primul drum. 
Iar acest drum ne-a impus nu numai asuma
rea riscurilor unei lupte în care vrăjmașul ata
ca sălbatec și cu violentă neiertătoare. dar 
treptat, printr-un proces firesc și o opțiune 
ideologică (deoarece nu poți înfrunta fascismul 
fără să te situezi pe pozițiile opuse lui), etică 
(deoarece nu poți condamna ura șovină și asu
prirea națională și rasială fără a o privi de pe 
poziții antagonice lor. deci umaniste) și atunci 
cind lupta a devenit deschisă silindu-ne (acolo 
unde era posibil) să ne retragem în păduri și 
să ne apărăm cu armele, politica". Am citat ex
tins din această confesiune deoarece ea con
centrează la esență epica romanului și oferă 
perspectiva lămuritoare asupra relației dintre 
operă și autor. Nu vreau să spun prin aceasta 
că „Labirintul" este un roman autobiografic, dar 
el e o construcție in care ficțiunea se sprijină 
bine pe pilonii solizi ai experienței trăite, fapt 
esențial. De altfel. Francisc Păcurariu este un 
romancier politic a cărui literatură derivă din
tr-o conștiință politică activă, biografismul este 
in „Labirintul" expresia acestei compoziții 
structurale. Se poate spune de aceea că un ase
menea roman despre Ardealul anilor 1940—1944 
s-a hotărit atunci acolo și în acei ani, deși 
practic el a fost scris și a apărut mult mai tir
ziu față de evenimente. Un moment crucial în-

„Marșul 
de august"

„Cronică 
de război"

locurile
aurel

-
mihale

FOCUL ALB

Autor de povestiri 
de război $i romane 
masive, scrise in cel 
mai pur stil realist. 
Aurel Mihale face o 
notă aparte prin pon
derea elementului 
autobiografic, legă
tura indisolubilă a 
acestuia cu roman- 
țarea necesară lite
raturizării eveni
mentului trăit in
tens, nu numai vă
zut la fata locului cu 
ochiul unui cores
pondent de război. 
Povestirea este con
struită cu grijă, a- 
tent, atit cit este ne
cesar pentru a co
munica starea de

spirit a episoadelor descrise, dialogurile par 
rupte dintr-un scenariu de film. Se intimplă 
uneori ca dialogul din viața de toate zilele să 
fie lipsit de percutantă, documentul pur să pară 
anost pentru omul nefamiliarizat, fascinația 
evenimentelor trecute se răsfringe asupra intim- 
plării propriu-zise, iar învelișul fiind de cele 
mai multe ori neatrăgător, derutează. Povesti
rile de război cuprinse in „Cronică de război" 
sau „Nopți infrigurate" adună in substanța lor, 
presupuse sau chiar adevărate relatări ale unor 
personaje diverse, a unui comandant, a unei fe
mei. a unui rănit, ucenic, utecist, reconstituind 
in planuri mari sau mai reduse, intr-un variat 
tablou cromatic, scene, episoade, felurite aspecte 
din ceea ce am putea numi fresca războiului 
purtat din August 1944, din preziua prăbușirii 
frontului din Moldova și mai tirziu pină in pus
tele Ungariei și in munții înzăpeziți ai Boemiei. 
Aurel Mihale a trăit nemijlocit, din plin, epo
peea campaniei antihitleriste de după întoar
cerea armelor. Bogăția de amănunte tehnice, 
cunoașterea oamenilor, atenția cu care se aplea
că asupra psihologiei fiecăruia, dar mai cu sea
mă atmosfera particulară a unui război deose
bit, timbrul de autenticitate a unor episoade : 
nopți de veghe, lupte armate, încăierări la gra
niță, bombardamente etc., reliefează, prin bo
găția și diversitatea scenelor incluse, arată im
portanța unui război cum a fost acela de după 
August 1944, jertfa de singe adusă eliberării pa
triei. Fiecare personaj iși povestește un crimpei 
din viața sa, un episod din timpul războiului 
împotriva fasciștilor, dar toate alcătuind in an
samblu legitimarea atitudinii unui popor.

Numai un martor ocular și un participant 
direct la încleștările dramatice dintre trupele 
române și cele hitleriste, înzestrat cu un spirit 
de observație deosebit și cu o mare capacitate 
emotivă, dublate de un real talent scriitoricesc, 
putea să rețină și să comunice metamorfoza 
unei armate, așa cum a făcut-o autorul „Cro
nicii de război". Volumul alcătuiește un ansam
blu interesant al zilelor lui August 1944, reali-

Patria
Ce-i Patria 1 Nu e nici deal, nici vale.
Nici numele vreunui dintre noi.
Nici vreun oraș albit de-ncoronare 
Nici luptâ scurtă ți nici lung război.

Nici mama care ne-a adus pe lume 
Și nici peisajul ce-am văzut intii.
Nici felul de-a-nneca necazu-n glume. 
Nici țăma ce ne-o fi de căpătii.

Și nici ștergar cu piine și cu sare 
Primindu-ne de-oriunde am veni.
Nici plins de riu muțind cu el hotare 
Din nordu-ndurerat spre miazăzi.

Și nu-i nici vorba cu mai multe fețe : 
„Fereastră“-aici, la mine-n sat „obloc". 
Nici tinerețea fără bătrinețe.
Ci toate astea, toate la un loc.

Carolina Ilica

Copilărie
Mă-ntorc in Europa să-l caut pe tata,
L-am găsit, in Carpați, l-am pierdut in Tatra... 
Făptura-i e zidită din amintiri și singe, 
lată-l in ușă — nu-l pot atinge I

S-a-ntors prelins ; o haită-i dă tircoale, 
Cartușe-i curg — balsam prelung — din poale 
Suave primăveri scinteie iluzorii,
S-a-ntors acasă tata imbătrinit de glorii.

Dan Smoleanu

Descătușare
Avem o Țară 
Cu nume de cintec
Inrădăcinată-n inimi I...
Ne-am invățat să privim 
viața semeț inainte
De cind luptind 
Am frint in două 
Rugul crincen 
Pe care ne jertfiseră
Anii grei 
Descătușindu-ne
In August douâzecișitrei.

Teodor Anastasiu

Un admirabil exem
plu de lirism em
blematic. probabil 
cel mai izbutit din 
poezia românească a 
ultimilor ani. este 
„Marșul de august" 
(1980) de Ilie Purca- 
ru. pornit de la mai 
vechiul „Poem al 
anului XV“. con
ceput in 1959 îm
preună cu Paul An- 
ghel Este aici luat 
drept model mai ve
chiul lirism „la ste
mă". pe care Evul 
Mediu românesc il 
cultivase cu insisten
tă făcind din acela 
chiar și un stereotip 
literar. Emblemele 

sint însă, la Ilie Purcaru. dezvoltate muzical 
căci poetul e modern și nu arid-conceptual, el 
ne-a dat acum o rapsodie euforică, o recapitu
lare de esențe, o paradă imaginară văzută in 
machetă. Această repetiție de forme literare 
adaptate modernității este proprie poetului (e 
detectabilă și în „Bunica Beps") si el nu a mo
dificat cu nimic din înzestrarea lui literară spre 
a face, la moment, o creație supusă clipei. Li
teratura este aci în urmarea spiritului creator 
și imnologia concordă cu datele naturale, nein- 
călecate de artificios. Nimic din ceea ce carac
teriza pe poet nu lipsește, de la materia vita- 
listă. îmbătată de mediul fizic fabulos, și pină 
la ideea de popor străvechi, așezat in forme sta
bile. ca de obște cuprinsă de o sărbătoare uni
versală. „Marșul de august" nu întruchipează 
momentul istoric și nu reproduce liric fragmen
te din eveniment, el este laolaltă invocația ri
tualică. revigorarea mitului, explozia primăve
rii comunitare. Spre a întări sentimentul de li
teratură și nu de reportaj, poetul a și făcut o 
compoziție rapsodică, sonoră, modificind timpii, 
alternînd prozodia și atunci cind trebuia să de
clare a venit cu vaste si prelungi imagini, ames
tecate una peste alta.- ca într-o acumulație fes
tivă de culori. Tot ce se poate închipui în ma
terie de natură românească este convocat și sti
lizat în poemul lui devoționist. exuberanta for
melor fiind extraordinară. Insă acest vitalism 
care iși caută mijloacele cele mai nimerite de 
exprimare nu încetează să genereze imagini 
după ’magini. machetismul unui asemenea li
rism nu e rece, emblemele lui trăiesc aci cu o 
putere care este aceea a naturii. Lentele, căci 
sint solemne, desfășurări de emoții, adinei pină 
la biologic, se leagă admirabil de repezile tro
pote. ca de comenzi militare. Poetul a știut să 
adune și lirismul de afect năvalnic, temperat 
pină la marile festivități definitive, ca aci: 
„Deci simt că e nevoie de-această floare-a 
mea / pe care-o țin în mîini ca pe-o zăpadă 
rară / înfiorare — cîntec de munte — în văpăi- 
le / acestei dimineți ce-și pune-n cap o tiară / 

' eu am venit cu floarea aceasta din cinjpie / și 
dip semințe-n ape și din vezuvi de munți / cu 
floarea mea — o clipă — în ampla defilare / a 
zjlei — zic:.repaos! cg să v-ating pe frunți", dar 
și cadențele scurte, ca răpăitul de tobă, făcînd 
poezia de o mare suavitate a coregrafiei sărbă
torești, regindind mitul la dimensiunile stilizate: 
„Dimineață — repaos! / eșalon viu — stai / în 
ora efigie / sculptată-n scump email / avalan
șă cabrată / sub nouri — pe loc! / gurile toa
te / repaos de foc / armele — piramide-n ze
nit / pe carpați! / în ora sculptată / stați! as
cultați! / schelele-ax / perpendiculare pe cer! / 
sub roșul zorilor / visul-echer! / jos catarame
le! / un răgaz regrupării! / penița să tacă / în 
spumele mării / înfigeți borna / sub munții-me- 
ningi / lingă mările calde: / ani XXXV". Prin
cipiul muzical funcționează aci fără cusur și 
poetul a știut să recapituleze, atunci cind se po
trivea, fragmente, să repete formule, să răsu
cească invocațiile. Extraordinar document care 
face mitul modern să retrăiască sub înfățișa
rea marilor serbări populare. „Marșul de au
gust" e un document de cea mai înaltă valoa- 

_re literară, un model de valorificare estetică a 
'temei : „(clape de liniște / clape moi de pauze / 
pentru salve de tun / pentru aplauze) / gata ! 
S’ts! / tobele! / au mugit alămurile! / steaguri
le! / eșalon — drepți! / comanda ascultă / sub 
zori — îmbarcarea / pe noua rută! / selectori 
de uraniu / stindardul suiți-1 / DIRECȚIA IN
FINIT l ORDIN DE ZI: CUCERIȚI-L".

tone și unele chiar și sint) citesc însă docu
mente excerptate, legate cu iscusință, romane- 
document scrise ca printr-o anchetă la fața lo
cului însă o anchetă de cabinet, făptuită cu, 
mult după ce evenimentul s-a consumat. Așa 
era și „Plingerea lui Dracula", așa era și „Ro
manul nopții de februarie", așa este și „Roma
nul unei zile mari". Ziua aceea este 23 August 
1944 iar reconstituirea, destul de fidelă, are în 
vedere documentele care, numeroase dintre ele, 
deja se cunosc. Nu este, să admitem, intîia re
constituire de acest fel, Haralamb Zincă în „Și 
a fost ora H“ mai făcuse una, probabil mai bo
gată in document comunicat, dar este și aceasta 
utilă, mai literară în tot cazul, căci spre deose
bire de „Și a fost ora H“ acest „Roman al unei 
zile mari" introduce și psihologie și reconsti
tuiri propriu-zis epice,, ceea ce accelerează nota 
pur literară chiar dacă n-o fac cu totul sen
zațională căci, în adevăr, ce poate fi mai sen
zațional decît evenimentul pur ?

Dacă însemnătatea literară a unor asemenea 
producțiuni e mai intii de felul populist intere- 
sînd cu deosebire sociologia recepției, interesul 
de căpătii poate veni dinspre istoria pură și bi
neînțeles dinspre factorul educativ.

Mai întâi, istoria ; ea se împletește in roma
nul document foarte strins și revelația de acte 
(care nu circulă ori circulă confidențial) e de 
cel mai acut interes. Romancierul-documenta- 
rist nu scoate decît o dată în viată la iveală do
cumentul inedit și anume doar atunci cind 
convoacă martorii, ca să zicem așa, neistorici, 
aceia care ilustrează optica de toată ziua, însă 
a depăși cu o clipă poziția istoriei oficiale aceas
ta îi stă la indemînâ. Cu intuiție și cu talent, el 
poate să lumineze înfățișări necanonice insă 
grăitoare față de evenimentul în întregimea lui. 
operînd clarificări la nuanță. Cit privește edu
cația, aceasta este de la sine înțeleasă : roma- 
nul-document instruiește, îndreaptă cugetele pe 
o cale morală căci în esența lui un astfel de 
product este eticist și întemeiat pe o viziune 
morală asupra desfășurării istoriei.

Un roman-document este de altfel si inenara- 
brl, el nu se poate adică povesti, căci aceasta ar 
presupune a reface încă o dată datele eveni
mentului pur, care se cunoaște. „Romanul unei 
zile mari" are, de aceea, condiția speciei și a-1 
desface exegetic ar fi o simplă analiză de con
fruntări izvoriste : evenimentul literaturii este 
evenimentul istoriei. Insă prin aceea că roman
cierul a fixat sub colimator un moment crucial, 
rezultă că sensul creației lui este acela de a da 
nu precum în „dosarul Dracula" imaginea indi
vidului superior înfruntînd mediul ostil ci ima
ginea unui popor întreg la ora înfruntării ulti
mative cu destinul.

A. Silvestri

„Labirintul"

LABIRINTUL

■ , )
EtMura Daca

Din tetralogia 
„Timpul si furtunile" 
de Francisc Păcura
riu. încheiată nu de
mult. face parte și 
romanul „Labirintul" 
(1976). unul dintre 
cele mai importante 
romane politice ale 
ultimilor cincispre
zece ani și în mod 
sigur cel mai valo
ros scris de roman
cier. „Labirintul" 
pare a fi istoria unui 
jurnal. Despre ce 
jurnal este vorba? 
Publicat la sfirșitul 
rt manului intr-o 
.addenda", epilogul 
manuscrisului Iui Sa
bin Popa cuprinde o 

tulburătoare întrebare pe care eroul și-o pune 
obsesiv: „de ce am făcut ce am făcut?" Sabin 
Popa e într-o clinică la Cluj, cu coasta zdro
bită de gloanțele baronului Iluny, in zorile me
morabile de 11 octombrie 1944. care au adus 
pentru Cluj „răsăritul unei epoci mai înclina
te spre speranță", știind că o să moară.în ora
șul in care i-ar fi plăcut să trăiască și iși scrie 
jurnalul ca să înțeleagă și să se înțeleagă, in- 
trebindu-se obsesiv: „de ce?". întregul roman 
aceasta și face: construiește cu migală un răs
puns întrebării eroului lui. „Labirintul" este 
analiza obiectivă, meticuloasă, a dramei inte
lectualului român care se jertfește pentru li
bertatea tării sale. Cum ajunge un bărbat oare
care. căsătorit cu o actriță mediocră și sufi
cientă. cu sentimentul clar al eșecului ca, filo
sof. cu inerții certe de intelectual — up- erou 
cu opțiuni politice ferme, hotărit la sacrificiu 
și chiar sacrificindu-se. plătind cu viata „ieși
rea din labirint"? Un răspuns il dă autorul în
tr-o mărturisire revelatoare: „Eu nu am avut 
parte de fericirea de a rămine izolat de fră- 
mintările lumii din jurul meu. Dacă aș fi în
cercat. ar fi avut ea. lumea, grijă, să mă tre
zească. Căci în momentele ei de dramatism in
tens, și generația mea a avut prilejul de a cu-

tr-o experiență umană (și acela a fost intr-ade
văr un asemenea moment) nu poate să nu miș
te in mod esențial totul in om, de la înțelege
rea lumii și pină la fermitatea opțiunii umanis
te". Distanța luată de autor este una a ințele- 
gerii evenimentelor de atunci, înțelegere la care 
aspiră și personajul care este, să zicem așa, du
blul său; Sabin Popa. Se știe că „Labirintul" a 
și trecut prin mai multe etape manuscrise, exis- 
tind mai intii ca jurnal: transferarea lui din
tr-un jurnal pur și simplu intr-un jurnal co
mentat (care este o inițiativă modernă făcută 
cu mina sigură) a venit fără îndoială din ne
cesități interioare. Sub forma jurnalului, înțe
legerea evenimentelor și a dramei lui Sabin 
Popa erau limitate: concentrarea acestuia dă o 
analiză completă, obiectivată, a lungii eclipse 
umane care fusese răzljoiul cu efectele lui. S-au 
făcut în mai multe rînduri apropieri între „La
birintul" și „Pădurea spinzuraților". Nu sint. de
sigur, numai apropieri tematice (război, situa
ție politică etc.) ele sint. credem, profunde, 
structurale, ținînd de cultul psihologismului, 
chiar de modernitatea lor de esență. Iată, așa
dar că un roman nou, postbelic, (unde nu lipsește 
momentul crucial al insurecției, cu urmările lui 
ir.tre care continuarea luptei antifasciste pină la 
victorie este cea mai importantă), are legături 
adinei în tradiția literară românească; marile 
momente ale conștiinței naționale se întilnesc in 
literatură si produc opere memorabile. Eveni
ment marcant pină și în acest roman psiholo
gic, revoluția din august 1944 capătă și o altă 
semnificație rezultată din înțelegerea eveni
mentului trăit și nu numai gindit: o opțiune su
pusă unei idei majore, umane, care are în ve
dere soarta unei colectivități în clipa istorica 
esențială. Ca și Apostol Bologa. și cu același 
patetism, filosoful „ratat" Sabin Popa se reabi
litează prin opțiune și jertfă, ceea ce-i aduce 
și răspunsul. înțelegerea, revelația unui scop al 
vieții mai înalt: „Sufletul meu chinuit de ati- 
tea neliniști ciudate și de atîtea probleme com
plexe tremurase în bătaia unui vînt de între
bări care vine din vremi străvechi și la care nu 
putem răspunde decît prin propria noastră via
tă sau poate prin propria noastră moarte. Eu 
am încercat să le răspund și cred cft omul nu 
poate încerca să facă nimic mai sfînt pe pă- 
mînt“.

Mariana Brăescu

„Romanul 
unei zile mari"

„Romanul unei zile 
mari" se așează in 
creația lui Comeliu 
Leu indată după 
„Plingerea lui Dra
cula" și inainte de 
„Romanul nopții de 
februarie", insă con
stituie o creație care 
se ascamnănă mult 
cu acelea care o în
soțesc. Practic, auto
rul și-a creat un stil 
din a glosa in margi
nea evenimentelor 
rescriind istoria pro- 
priu-zisă dintr-o per
spectivă romanescă 
și care nu este decit 
o formă originală, 
modernă și ingeni
oasă de a valorifica

estetic documente. Nu mai vorbesc că o ase
menea inițiativă este și foarte atrăgătoare, plă
cută la lectură și foarte instructivă, e o istorie 
educativă prin mijlocirea literaturii neîntemeia
tă pe ficțiune. Dacă romanul istoric cu materie 
fictivă (insă ce este cu adevărat ficțiune in 
romanul istoric din moment ce regula lui in
surmontabilă este plauzibilul dacă nu chiar 
atestabilul ?) și-a formulat de multă vreme ste- 
reotipiile lui acest documentar istoric, nou. și 
care este invenția senzaționalului jurnalistic, 
este și el pe punctul de a-și crea obligativități 
de natura concepției. Este, mai. intii, tirania 
documentului, fără document asemenea produc
ții nu pot exista în forma in care ele există, 
puțind bineînțeles să se reformuleze dar in alt 
fel. Apoi, vine la rind calculul efectelor lite
rare reieșite din selecția materiei in conformi
tate cu o idee mai înaltă despre produs. A tăia 
in carnea documentului exact acolo unde este 
nevoie și a face din confesiune, jurnal, memo
riu și act public un fel de emanații asemănă
toare cu acelea ale lumii ficțiuni — aceasta este 
ideea. Practic, acest „roman ready-made" este, 
am observat aceasta, și modern și popular, fas
cinația realității nemijlocite (care este proprie 
acestui moment estetic) făcind din el specia, 
fără îndoială, cea mai simpatizată.

Corneliu Leu a presimțit această modificare 
de mentalitate care se explică și nu doar prin 
sociologia lecturii, ea este o caracteristică a li
teraturilor moderne in latura lor consumistă, 
substituind romanul foileton ottocentesc : ca 
atare, proza lui a căpătat o astfel de înfățișare 
și inventivă și educativă. Cei care nu citesc 
colecțiile de documente (care par greoaie, mono

fost

O valoroasă carte- 
document, binecu
noscută, dealtfel, ci
titorilor este și „A 
foăt ora „H" de Ha
ralamb Zincă. Pe. pa
gina de gardă, un ci
tat dintr-o cuvîntare 
istorică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
definește premisele 
acestei cărți și inten
țiile autorului : „Is
toria trebuie să pre
zinte Întregul proces 
al luptei revoluționa
re în complexitatea 
sa, să pornească de 
la analiza științifică 
a realității sociale, 
să înfățișeze faptele 
nu după dorințele 

subiective ale oamenilor, nu după nevoi politice 
de moment, după criterii de conjunctură, ci așa 
cum s-au petrecut ele, corespunzător adevăru
lui vieții". Pornind de la acest îndemn, cercetând 
arhive și discutind cu sute de participanți la 
eveniment, citind numeroase volume de me
morialistică, autorul reconstituie in cartea sa 
principalele episoade din ceea oe numim ma
rele act istoric de la 23 August 1944. Lectura 
cărții, pasionantă, eăci pune cititorul în contact 
cu documente și mărturii mai puțin cunoscute, 
scoate in evidență rolul esențial pe care l-a 
jucat Partidul Comunist Român, forțele patrio
tice și democratice in înfăptuirea actului istoric, 
moment de răscruce pentru destinul națiunii 
române.

Decupaje din presa vremii, citate din buleti
nele serviciului secret de informații, relatări ale 
întâlnirilor conducătorilor P.C.R. cu ofițeri din 
cercul palatului și cu lideri ai celorlalte partide 
in încercarea de a edifica o platformă politică 
comună, reconstituirea „minut cu minut" a mo
mentului arestării mareșalului Ion Antonescu 
și a mimstrfllui său de externe, Mihai Anto
nescu și, apoi, a acțiunii concentrate a armatei 
și a gărzilor muncitorești impotriva trupelor 
germane care încercau să ocupe Capitala, sint 
secvențe ale unui montaj alert, de factură cine
matografică, oferind impreună. imaginea de 
tnsambiu a evenimentelor și refăcind atmosfera 
tensionată din epocă. Ceea ce gindeau oamenii 
despre războiul in care țara fusese tirită fără 
voie, reiese cu claritate din manifestările popu
lației Capitalei, după ascultarea proclamației 
radiodifuzate. Haralamb Zincă decupează un 
citat elocvent din numărul din 24 august al 
„României libere", care surprinde entuziasmul 
fără margini al maselor populare : „Știrea ma
rilor evenimente petrecute aseară s-a răspindit 
in citeva clipe in toată Capitala. încă inainte 
de difuzarea la radio a proclamației adresată 
tării, populația țării știa, simțea, că „CEVA SE 
PETRECE. Cind aceasta s-a anunțat oficial 
străzile au căpătat dintr-odată, un aspect pe 
care nopțile de întuneric nu le-au cunoscut nici
odată. O Însuflețire extraordinară domnea pre
tutindeni. Grupe de cetățeni se îndreptau spre 
centru. In fața palatului regal, a ministerelor și 
a multor alte edificii (...) mulțimea a manifestat 
îndelung. Urale repetate au salutat vestea eli
berării țării. Pină noaptea tirziu au răsunat in 
Capitală strigătele care salutau actul de elibera
re a țării". După acest moment de firească 
bucurie, au urmat, insă, zilele grele de luptă, 
sub bombardamentele disperate ale aviației 
germane. Haralamb Zincă notează : „Singura 
forță politică ai cărei conducători se regrupează 
și rămăseseră in Bucureștiul in flăcări, in ve
derea conducerii insurecției, era Partidul Co
munist Român. Un apel flutura ca un uriaș 
steag de luptă deasupra Capitalei : -Cetățeni 
patrioți ! Lupta cu arma în mină impotriva co
tropitorilor a inceput. Din această clipă fiecare 
român e un soldat al României libere. De lupta 
noastră depinde soarta țării ! Numai acțiunea 
organizată, sub ordinele și dispozițiile noastre, 
poate să asigure rezistența și victoria cu cele 
mai mici pierderi (...). La luptă hotărită, cu 
arma in mină !»“

După cinci zile de încleștări dramatice, in care 
ostașii români au dat incă o dată dovada erois
mului lor legendar, la 28 august 1944. comunica
tul Marelui Stat Major anunță : „...trupele 
române ale Capitalei au reușit să înfrunte pe 
deplin încercarea perfidă a conducerii Germa
niei de a pune stăpinire pe Capitala țării. Nu
meroase trupe regulate și formațiuni SS au 
fost nimicite și capturate". Era o etapă a marșu
lui victorios, pină la victoria finală asupra hitle- 
rismului. Erau primele ore ale libertății.

Valentin F. Mihăescu

„Și. a
ora



ion segârceanu
Sub nalta stea
Sint patruzeci de ani - solare trepte 
De năzuire harnică-n lumină,
De cutezări și cumpăniri mai drepte 
Sub largul-larg de zare carpatină.

Aici, unde trăim de-o veșnicie, 
Ne este munca faptă temerară, 
Suprem blazon : „iubirea de moșie", 
De tot ce-i freamăt și zidire-n țară.

Aici cu dor și rivnă ne clădim 
Un timp al nostru, viu, clocotitor 
Și porți deschidem visului sublim 
De-a ne dura un mare viitor.

Noi știmu-ne temeinic țelul, rostul, 
Pe „vrem" il conjugăm cu „împlinim", 
Innobilînd, rodește crezul nostru 
Sub ’nalta stea a demnului destin...

Coloana infinitului
Flacără
a pămintului românesc : 
stele deasupra-i 
înalt se rotesc.

Urcă-mpletite prin trupu-i 
izvoarele
să se-nfrățească-n lumină 
cu soarele

Păsări in zbor avîntat
o măsoară, 
cintecul lor — lamură vie-n triumf 
peste țară.

La temelia coloanei-flacără
EU,
fiu și stăpîn 
al pămintului meu...

Regăsire
Te regăsesc, mereu, mereu cimpie, 
Tu — leagăn al copilăriei mele, 
Incinsă-n straiu-ți mindru, ce mă-mbie 
Cu maci de purpur, fluturi, filomele.

La tine vin, ca la un plai de suflet 
Cu lanuri vaste, cringuri și izvoare 
In care, pururi visător, mă-ncumet 
Să-mi las in voie gindu-nalt să zboare.

Mă regăsesc aici, ca-ntr-o poveste 
Curgind, ca Siul, dinspre ieri spre azi, 
Cu tot ce-a fost cindva, cu tot ce este 
Sortit să-mi țină-ntruna dorul treaz.

Mi-ai fost și astfel imi romii, cimpie, 
Târim de-aievea, mitic univers : 
Pecetea ta — insemn de veșnicie — 
0 port adine in inimă și-n vers...
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Mă întrebi, copile
Mă întrebi, copile, la sfirșitul abecedarului, 
care-i cuvintul cel mai de preț și adine, 
între multele pe care le știm de-acum 

amindoi...
Și-n sfiiciunea literelor Limbii Române, 
stau și tot stau, și te-ascult, și-l aleg 
să ți-l scrii inalt, tremurat și frumos : 

August

Tu vei pleca de-acum in vacanța de vară 
(cea mare !) 

și vei fi liber să alergi, să te joci,
să te scalzi, 

și e minunat să faci toate acestea, dar nu uita 
că luna libertății tale depline corespunde 

cu luna 
Libertății Patriei tale și-o auzi, de asculți, 

cum ți-o spun 
și pădurile, și munții, și cimpiile, și apele, 

și văzduhul senin : 
e August

Tu crești cu umerii in lumină, și e bine așa, 
mindru, și voinic, și frumos, și pe umerii tăi 
aripi să porți pentru zbor, pentru vis

și iubire... 
Și să știi că zvicnetul tău spre inalt e o parte 
din zborul cel mare al poporului tău și in el 
este scris cu litere de flacără, de noroc și 

destin : 
August

Cărare printre grine
Cărare printre grine cind dau in spic 

și-s multe 
înfiorări prin lanuri cum le stimește vintul, 
și valuri după valuri le-apleacă, le ridică, 
și tu inoți prin ele cu un catarg de rouă.

Și ziua crește-n cale-ți in roșuri tari și crude, 
mai spre dogoarea vieții inaintind cu tine, 
in lanuri se coboară prin raze de jar

din ceruri 
și-n spice fac lăcașe rotunde-n bolta verii.

Privește-le cum schimbă culorile cimpiei, 
din negru-verde-n zbucium in galbena lumină, 
aureolă blindâ la nesfirșitul cintec 
ce-n zborul lor spre soare il saltă ciocirliile.

Din loc in loc vezi macii cu florile rotunde, 
ca din adine de vremuri un semn

de nemurire, 
cald, vaporos, fremâtînd acolo in depărtări 
duhul străbunilor.

Imbracă-te-n miresme cind treci prin 
bărăgane, 

cărare printre grine tu caută intruna, 
și glasul lor din lanuri ascultâ-n zorii zilei, 
și-n miezul ei și-al vieții și cind răsare Luna.

Celor care au coborît
către temelii
Celor ce au coborit către temelii, anonimii 

și drepții 
purtători de unelte și de datine blinde 

și jertfe 
pentru ca zidul să crească mereu mai inalt 

și frumos 
in nesfirșitul făpturii,

Lor - cintecul Patriei biruitor cu zorii de zi, 
Lor — freamătul frunzelor in copaci, 
Lor - vuietul de uragan al pădurilor 
și murmurul sfint al apelor din izvoare.

Celor ce au coborit in temelii — mingîierea 
cuvintului peste moarte, luminile lui apropiate, 
in rostirea poemului ei să fie mereu cu noi 
mai sus, in puterile Soarelui.

Pe șoseaua ce leagă Piatra Neamț de 
Tirgu Neamț, acolo unde aceasta intil- 
neste apele Cracăului. ce coboară vi
jelios din inima munților Stinișoarei, 

se află comuna Bodesti. Situată intr-o zonă in 
care toponimicele au rezonanta dangătului de 
clopot — Agapia, Văratic —. farmecului inega
labil al amintirilor din copilărie — Humulești. 
Ozana —. vuietului de luptă, tropotului oștiri
lor încleștate pe viată si pe moarte — Răz- 
boieni. Stefan eel Mare —. murmurului domol 
al izvoarelor minerale tămăduitoare de la Băl- 
tătești, comuna Bodesti stă întoarsă eu fata 
spre patriarhul Ceahlău, de pe virful căruia, in 
zilele senine, se vede Marea cea Mare. Ca ■ 
nostalgie a necuprinsului Bărăgan, cimpia urcă 
șerpuind pe valea Șiretului, pină la Roman, 
face tumbe în depresiunea Cracău-Bistrita si 
brusc rămine in așteptare, trăgindu-și răsufla
rea. cu uimire, înainte de a încerca să-si reia 
suisul spre vest, pindind parcă un moment 
anume, așteptind parcă un anume om.

Văleatul 7492 (1984), cind primăvara țișnește 
de sub zăpadă, în clinchetul ghioceilor, Vasile 
I. Tomescu, președintele cooperativei agricole, 
n-a întirziat la intilnire.

Aceasta este povestea lui, zisă de el însuși, 
și a țăranilor din Bodesti, județul Neamț, care, 
dincolo de particularitatea intimplărilor. pune 
in lumină unul din acele mari și evidente ade
văruri. de o semnificație universală si o vala
bilitate eternă, subliniat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Sensibilitatea si înțelepciunea 
țărănimii noastre și-au găsit expresie nu nu
mai în bogăția artei populare de o mare fru
musețe. profunzime si originalitate, dar si in
tr-un cod moral superior, in care sint înscrise 
la loc de frunte cinstea si omenia, dragostea de 
muncă si de natură, dirzenia si neinfricarea in 
fata greutăților, vitejia si eroismul".

onstruisem case frumoase, asfaltasem 
drumuri, am tras lumină electr.câ. 
Eram primarul comunei si ce altceva 
trebuie să facă un primar, deci: să 

schimbe fata unei așezări ? Ce altceva deci: să 
aducă civilizația în sat ? Am tot făcut treaba 
asta, cu tot sufletul.

Ceva mai încoace, in urmă cu zece ani. cind 
am fost ales președinte al cooperativei agrico
le. a fost ca o reîntoarcere la pămint. la natura 
dătătoare de putere si-mi doream aceasiă reîn
toarcere ca o regăsire a locurilor conilărie; r. 
a lumii ei. o reintilnire emoționantă, tandră si 
nostalgică. în cane sufletul redescoperă ir ooen- 
ta. în care gîndurile se adună dqmcL in:r-u~ 
univers al echilibrului si armonie- C ci. lumea 
copilăriei este pista de De care c—ui decolează 
în marea sa aventură a cunoașterii si cucerm.: 
universului si la care se reîntoarce nt-crej.

Cu ce să încep acum, că sint presecmte ? 
Bun. imi regăsisem locui si eciuiiărul. Na. De
parte ? Clipele de reverie sentimer..ala A ce 
tihnă s-au dovedit numărate cu zia'cen.’e. izr 
izvorul in unda căruia im; ce! r»jeam c—pu 
înainte de a sorbi, s-a tulburat. Credeam cu 
convingere că-i cunosc ne oameni — rine ei---:
ei dacă nu acei coon cu care mă jurasem 
descifrasem, pe băncile so.—:, tatbeie abeceda
rului ? îi cunoșteam, s-rur câ ca. asa cum cu
noșteam locurile — dea.urje sterpe, xlix. 
roase de copitele viteșor tnltmetate. ridejele 
plantații de pomi, meandrele Cracâuia.. Lu, 
oare, suficient pentru ce vro.am să fac ci ma. 
ales pentru ce aaMotax Chtmen.. oe La zrune * 
Toți mă priveau, nu puma: ce; râma»: să --
creze in cooperativa agr.:—ă. c; <; ce< care tăc
eau in cete la munie. la t-iset extac;. tot Ktd 
aștepta parcă o mfesae. ce-.a care să schimbe 
peste noapte tata str.mbă . karrară; îi rostu
rile neresiuite care se mstănm_serâ S. m Pri
mul rind. î le recea încrederea 1= sensuî ade
vărat al munci. făctr.i ft-*—xUreae M c-s sner 
și plătită pe nunri

Am cunoscut ua fn-nar. d băirin f-~: par.
si el m.-a zas că dacă vreau să-; cunosc ne 
oameni, să wa ia curtea fmtărtăa. acoio nade, 
mic rlnd, umbla cu mctoarelc să sac-
dec. cte o Iustină. Că ;□ ooce .'ut mă. odată 
c. izvcarele st c.. ar marraea ;<r. tisoesc X- 
trebăru Iar .~a.—r care rmt oa.mea. ac nu 
spcrâcioci. OMBtaar «■ Mtc. MRBV 4ML MR 
făcuu den în-trefeări care te* <f_s acmrurue Ier 
La vedere, u sonfa'â. Sea» sim mere-. :e 
•■ex: cu fur. : dc m ân: îă r* cat* sJ <ă n:C
f tras afara x caz dx srera:««. c«_ neste stra- 

seo crr meec. c~*r ne£e
gunoaie * cadavr» de arîracje — «E. V ElSuSft 
si nesze cm vrea eriat de-ai dsaaea
eSetyr rncziria'. - — adevărâtâ. Cv.af»
end toate acestea ai >ă x-riex: de ce tamec:: nu 
mai smt același, de ce s-a icdrxLa: ceva in 
adincurile loc. iar ceea ce t.snerie La suprafața 
este doar fififnerad* ' si delăsare, si si
lipsă de curaj, ri— Ceva săț—u. șira» * anuar Vrr 
fi multe nopți de r-escfr.rt. de snerarti ăenai- 
deîde. multă truda cută <e .zvearvue r . :-
rătate si-s: *or rezÂs: .tna—u. *_s_rxd Lut. cu 
un cintec domol, ru care mamele ;<; adore 
odraslele, ca o csLindă te care tremură cniz.r'. 
zglobiu al fe'-sc---- cu care . băzetan
fiind, timpurile, f-uîârtpdu- « s: rt.trtd.-'. â 
si nerostind nic o vorbă, dec.- rr..ut.ie care se 
caută si se attnz sftes. s: c-:r:. rare _

Poate, un ubLvt: :dîL;c . s. t-r. ;-^â. c rampă 
de lansare.

...Povestea cu leul in clas r.r este poveste, 
ci un adevăr cu care mu.-: l'-sr cerrtns greu. 
Cind m-au ales ore-e-d.n'e. peru- .-, a a'. ee 
dec.t o sobă dărtmatâ s; N « r ;>>ane de 'e: 
datorii. Știam că rtu sări direct de pe
treapta cea mai de ic* se t.-v-arta a șap'ea. Cv 
si cind poți ztee că a_ r - t lecția dacă ai 
citit-o o singură dată Aaa că le-am spus te-

Ia e.pva zăeaeir. listei a intra in
Rodna. au: j<buz® ce :ransporuâ minerii 
dmspre Smge rr-Ba: oprește l.ngă un 
fc-.'c-r de ..borcu:-. .Minerii coboară și, 

așteptind ia rind. beau c.r. apa ca o z-_ semnă 
și friguroașâ. Nu voi spune ca-: un ritual magic 
acest moment din preiitdî’il unei nci intrări ’ti 
abataj, deși există desmîA poezie in Îngenun
cherea minerului La șiporal ’“u. si are poezia ei 
nefirească fi apa până de multele substanțe pe 
care minerul le smulge acumeiui. in adine. Și 
nu voi spune nici că c-prtrea aceasta la izvor 
este o obișnumțA Șoferul Mîreea Pioraș în
treabă tare : ..Vreți să beți borcu: ?- și cîteva 
voci răspund aproape in cor t ..Vrem !*. Și ma
șina oprește. E o zi senină, cu soare strălucind 
între două ploi, cum ne obișnuiește pe aici în
ceputul de toamna. Aerul e aut de cura: incit 
aproape te obiigă sâ-i respiri $i să te lași învio
rat de el. brazii străjuiesc pe culmi, ca o mare 
verde, a cerului, și case răzlețe veghează de sub 
geană de pădure, susținute de o palmă de po
rumb, ca in „vechime", si nu știi ce să lauzi mai 
mult, gestul minerului aplecat la șipot sau frea
mătul brazilor, zgomotul piraielor ce invie văile 
sau nvna concasoareior de la uzina de prelu
crare a minereurilor, casete frumoase ce se 
înalță mereu sau grija ceior de la ocolul silvic 
pentru întreținerea pădurilor din împrejurimi.

Am putea spune despre comuna Rodna că este 
o așezare completă, a cărei viață se intimplă și 
în mină, dar și in pădurile de foioase sau coni
fere ce urcă de la Ilva Mică pină pe înălțimile 
Ineului, in văi adinei, dar și pe munte, in case 
frumoase sau blocuri de apartamente, in uni
tăți comerciale foarte diverse, modernizate, in 
solarii productive, pe pășuni, in cinematograf 
sau pe scena casei de cultură, in bibliotecă sau 
la îngrijirea vinatului. Dacă vom nota că prima 
atestare documentară a Rodnei datează din anul 
1235, că în a doua jumătate a secolului al 
XllI-lea așezarea devenise un însemnat oraș 
transilvan, că năvălirea tătarilor din 1241 dis
truge și această așezare minieră, că in perioada 
medievală a constituit un important punct va
mal in comerțul Transilvaniei cu Moldova, că 
lucrătorii minelor s-au alăturat întotdeauna miș
cărilor doritoare de progres pornite de istorie și 
pe aceste meleaguri, vom putea spune câ trecu
tul Rodnei este cuprins într-o carte demnă și 
importantă a ceea ce a înfăptuit un popor glo
rios, iar dacă vom retine că minerii de aici și-au 
propus să dubleze producția exploatării miniere 
în anii următori, va trebui să recunoaștem câ 
și viitorul localității se pregătește să confirme 
cele mai sincere și importante aspirații.

Desigur, Rodna este menținută in neconteni
tul anotimp al înfloririi mai ales de către sirgul 
întâmplat in abatajele de la Valea Vinului. Va
lea Blaznei sau, in curind. de la Făget, in cele 
pe care viitorul se va strădui să le mai des
chidă. Așezarea își îmbogățește conturul prin 
ceea ce impun, creează și ocrotesc aceste abataje 
— minereu și oameni, speranțe și satisfacții, 
dorințe și înfăptuiri. în timp ce autobuzul urcă 
pe firul Văii Vinului, tînărul Constantin Pen- 
tiuc, mecanic pe o LMD ce scoate minereul la 
suprafață, îmi povestește pe scurt despre Rodna 
sa natală, despre cei trei ani de școală profe
sională, de la Brad, despre un an lucrat ca pre
parator la „prepararea" de la Aghireș, despre

pămîntul să rodească
reportaj de paul urdea

vvrăauor mei. mereu și mereu, că trebuie să 
p-litică. Ei au ris si m-au întrebat ce 

es -: u.a Iar acum, deși am virsta pe care o 
am s: sui: de origine țăran si tot țăran voi 
nrrr: tot i~: zic că incă n-am pătruns sufi- 
c.cr.t in țâfnele oamenilor de la sate. încă 
.--am dezvelit toate grăuntele de aur din su- 
f. ■ .si oameniic-r. Că multi sint bogati. dar zgîr- 
c r: a neîncrezători si stau zăvoriți in ei. ca 
r.-.-je case de bani. Cum să-i lămuresc eu. in 

~J politica ? Le-am zis : uite, in sat 
a -em atitea vacă cu lapte si atitea familii. Dacă 
faci-d imnăzăinea. aflăm că revine un sfert de 
■ ;: j lașa era arunci), sau numai coarnele, sau 

coz;; oe o familie. Cind vom înțelege 
c- s-a aiuns aici, atunci înseamnă că sintem 
..u.: să faosn politică, politica noastră a
busiș-ăițs. s-_ itr le-am zis : eu nu vă promit 
ci x.eosod de mitre ne vom lăfăi in bogăție, 
o:.- că votn st: să chibzuim asupra leului

.-jiUBat in n'us prin muncă, atunci ieșim 
— 1 m-an eu fruntea sus si buzunarele pline. 
Asa că. in nrimil 5—6 ani. am alocat la fon- 
c-. cit dezvekare jumătate din fonduri si ca 
za f.e treaba ten* făcută, ca oamenii să nu se 
OM t mbe de ia-colo. am înființat noi locuri 
de maincă. in zc-sebnie. ia mica industrie, cu 
ci :acr: si«me. Acum, să vedeți ce a însemnat 

jea astă : în nrina'-.n 1971—1975 obțineam.
zz medie la hectar. 1 300 kg griu. 1 400 kg 1 — 
:u=b. iar o vacă nu dădea mai mult de *M 
ds tî de Lante pe an. E 1 zic să nu ne oprim 
a .- să meraem mai departe, să vedem cum 
Kh» az^ acest azi De care noi !-sm num;:. 
*.-.3 atee «L azzne : orz — SKf kg : gr:-j — 
4 S» kg ; fia B otavă — 5 NO kg : sfectă de 
r-- 4r — • NR kg ă la cartofi 41 de w.n.

Lsar-» aeor*. tzrzte. după ierte:aarea trebș- 
t'ar csMBBăK. ascea Mdmtă. in cana se disr;*.a 
ă, m < ixrtartor de r.-lay V n om de aîcî. 
ăe La net d&n sat. Nta ptea tec*. 3>C foerfe- 
fo*r-.e. L’z <«= c»snenî' ■. Stă in :Jr;fă și dă cu 
bc—tt • ; . A:uz-n. d-? ce ne ?...nxT. vremea 
m ei f Avem a.'.e ’.rebu— ma: ;mo:ca_-.ie. Omul 
avei n r., r d_.-i »■: mvis® să ni ie =pj-
ri.Cs gmduri ? Cum vede e: lumea, de 11 r ve- 

de pe cărsțî . dir.d cu biciul i-c c;*
-. s-..-ibi:;nd s c-.-T.pul de la un capăt
la al’.u;. i.:i b*n»-;- ■:<—^n/vr ș; văzmd ce 

cum. n-aia ca tr-re cea s. celălalt hăis, că de 
e nu se iec-eai: : dc . um crede el că ar trebui 
r.r.d—U: mai bine mabsrîl ■. S-gur. de gtnduri 
nu ducem s;psă. ș: m;e m:-a zts cineva : To- 
mescaie. vex ca-t; pleznesc capul de ideile 
zs-.ea -i-? tale si eu .-ar zis că nu-mi piezneșse. 
că !-am ;n:ercs-, de —._i:e oct. M-da... Unt: :ncâ 
nu s*n: convins: că a C:nn este o sart.r.a de 
parted, iar aîtii n_ stnt c-cnv .-.si că. ?r:::t de 
buni c:c-nl:forț am fi in cerințe, nu putem aco
peri cu maaujesuă lenea m premovare?. s: apli
carea n-t-ulu;. în acea sed.ntă erau obcs'si s:-îi 
pierduseră răbdarea, caca i 5ă ne mai sieixescă 
tovarășul cu prrmuner ..-..n-.; m:- rr.i-a
sărit taadăra N-MR Ni : crrl adirâ. ne ptrrdera 
vremea ? C.-. r . crrstcen carabtie (carto!i.

^Minereu si otavă
9

olimpiu 
nusfelean 

«â»

cursurile de calificare de scurtă durată, ce i-au 
permis să se policalifice. Faptul că aceste 
cursuri se intimplă in abataj, fără scoaterea din 
producție, are insemnătatea sa. căci, după cum 
îmi spune maistrul Vasile Terșanschi, angajat 
la mina de la Valea Vinului di .1 1957, „munca 
modelează repede". Munca modelează atit in 
privința indeminărilor necesare meseriei, cit și 
sufletește, colaborarea dintre cei care cunosc 
meseria și ce: dornici să o învețe, această co
laborare este întotdeauna fructuoasă. Numai 
astfel se explică, numai stăpinind bine meseria, 
de ce mineri ca Dionisie Grivase, Zaharia Dingă, 
Erdosi Florea de la Valea Vinului. Vasile Co- 
blicska, Vasile Terec, Grigore Grec de la Valea 
Blaznei, se mențin mereu fruntași, dar și că ti
neri ca Francisc Terșanschi II, Braier Gheza, 
Ionel Pățitu, Vasile Ometiță sau Alexandru Ti
miș nu rămin mai prejos, deveniți deja șefi de 
echipă, numai astfel e posibil ca productivitatea 
să sporească necontenit, cind in slujba ei sint 
puse cele mai noi metode de exploatare a zăcă
mintelor.

„Preocuparea noastră este să creștem viteza 
de execuție a lucrărilor de desfășurare și pregă
tire a abatajelor, a unor noi fronturi de lucru, 

n.n.), sau creștem oameni ?
Chiar așa le-am spus, că aveam un năduf 

mai vechi, niște tovarăși de la județ ani la 
rind ne-au privit de parcă am fi avut o etichetă 
lipită pe frunte si Pe care scria că Bodeștii sint 
pentru lapte, cartofi si activități industriale, că 
e cooperativă din zonă de deal. Atît credeau ei 
că sintem in stare să facem, dar anul trecut am 
dat peste 4 200 de kg de griu la hectar, de se 
inecau combinele si niște combineri veniti din 
sud, de la cimpie, au zis că așa ceva n-au mai 
văzut, că griul nostru este aur curat. Or. eu 
tocmai asta vreau să se înțeleagă, că tot ce-am 
încercat să facem a fost să punem la punct un 
sistem care să producă producători. Tradiție 
avem, dintotdeauna țăranul acestor locuri a tru
dit din greu, pină ce a înțeles că nu pămîntul 
este rău dacă nu dă recolte mari, ci omul care 
l-a muncit așa cum l-a muncit, adică nici cel 
puțin de ochii lumii, nici cel puțin atît cit ar 
fi vrut conducătorul acela de atelaj, care plez
nește caii cu biciul și iscodește lumea cu privirea 
și gindește : mă, dar prost mai este nea Cutare, 
dacă nu este in stare să facă pămintul să ro
dească mai bine. Dar nici o tradiție, oricit ar fi 
c'e bună nu se păstrează decit prin muncă și 
nici un progres nu este posibil decit tot prin 
muncă, la care să ne inhămăm toți, nu eu, pre
ședinte, să zic din birou că trebuie să punem 
mina pe sapă, ci acolo, pe cimp, eu cu sapa in 
mină să le zic să pună și ei mina pe sapă 
și atunci n-o să mai fie nici o interpretare 
și n-o să mai tragă unul hăis si altul cea 
si vom ajunge să producem oameni producă
tori. Piramida cu virful in jos. știi teoria, nu ? 
Adică, ce: de sus. aleși de obște in conducere, 
care au cea mai mare răspundere, să muncească 
.1 f«l :n.-.t sâ fie bază pen:ru cei ce jos. 
Vocoeou r—mrv-e— r,ce:a i.z. de «a <tmo:e,
câ'răr-.adu-s- cu caoia>ncLe pe de poas.re,
cu bancarele gemind de' gnu. său de aur, gata- 
gata să se răs.oame. că n-ar fi crezut in ruptul 
cftpului că au să intilnească asemenea bogăție 
pe niște terenuri cu gradul III de fertilitate, că 
ăsta e pămintul la noi, așa este categorisit de 
ce» care nu ne cunosc, nu știu ce avem noi in 
cup și nici cum dăm cu sapa. în urmă cu cîteva 
’.mi. crem cu directorul general pe cimp și el 
a intrat in lanul de porumb, a verificat cum s-a 
prăsit si mi-a zis : ..Tovarășe Tomescu, dumnea
ta ești țăran, ai fost și vei rămine țăran". Și 
eu am ințe'es din privirea sa și din căldura 
vorbelor sale că-mi face cel mai mare și cel 
mai frumos compliment, ca și cind mi-ar fi pus 
o decorație in piept, sau așa cum semnezi un 
CEC in alb. pe încredere : ..Ești țăran, iți știi 
rosturile, eu n-am să te întreb cum prășești, dar 
am să vin ;a toamnă. în mod special, să văd 
•: jm rti prășit in vară-. încrederea asta a lui 
n.-a făcu., cind am ajuns acasă, să mă uit in 
«•indă și să-mi spun : ..Tomescule, ești un om 
f< >t. Ți-ai luat răspunderea in spinare, vezi să 
nu te fact de rușine". Căci, de ce să mint, pe- 
r.cole există unele chiar ademenitoare, așa cum 
este umflatul in pene, amăgirea, lipsa de mă

mărturisește inginerul șef Ion Bîrdea. Astfel, 
săparea suitorilor cn instalația „AUimak" a dus 
la realizarea a cite două salturi pe schimb. Ne 
străduim să punem un diagnostic cît mai exact 
in vederea rezolvării eficiente și corecte a unor 
probleme de locuri înguste și stagnări, să aflăm 
întotdeauna cauzele adevărate, și cit mai repede, 
în faza de evacuare, introducem mașini de ca
pacitate mai mare. Inițierea și calificarea noi
lor angajați se execută după metode optime, 
astfel incit minerii noștri învață bine meseria 
în timp record, și chiar sint în măsură să-și 
facă singuri calculele privind remunerarea... Be
neficiind de meseriași buni, de utilaje și unelte 
de înaltă tehnicitate, am reușit , să deschidem 
fronturi lungi pe înclinare, cu dirijarea pre
siunii miniere prin pilieri naturali, fapt ce-1 
considerăm o performanță importantă."

Pe geologi sîntem tentați* să ni-i imaginăm 
mai întîi cățărîndu-se pe stânci cu rucsacul în 
spate, amenințați de furtuni și de abisuri, co- 
lecționînd tot felul de pietroaie și pietricele... 
Munca geologului de mină nu-i bătută chiar atit 
de tare de vînturi și ploi, dar nu-i mai puțin 
seducătoare și importantă. Despre „petele albe" 
din mină, despre necesitatea ca ele să dispară 
din preajma celor care trudesc în abataj, pen
tru că ele înseamnă, atunci cind apar și se men
țin, amenințare și pericol, despre acele spații pe 
care geologul trebuie să le pătrundă cu știința 
sa, îmi vorbește geologul șef Petru Varga. Co
laborarea dintre geolog, șeful de mină și topo- 
graf este (și trebuie să fie) perfectă și necesară. 
Dar geologul de mină, pe lingă că dirijează lu
crările de exploatare a zăcămîntului. pe lîngă că 
întocmește și urmărește realizarea unui program 
de cercetare în detaliu, el, prin descoperiri de 

sură și îndepărtarea de oameni. Eu de la pă
rinții mei am învățat să fiu gospodar, deși nu 
m-am necăjit prea mult să învăț in școli, nu 
am decit liceul și un curs tehnic de arhitectură 
și sistematizare, nu mi-am putut toci coatele pe 
bănci, așa cum a făcut fiică-mea, de pildă, care 
e studentă la medicină la Iași și are bursă de 
merit gradul I, dar tot am fost in stare să o 
învăț să fie cu oamenii de la foarte corectă în 
sus, căci vorba lui taică-meu : suflet cu suflet 
se tine, altfel om cu om nu se tine ; orice ne
gustor isteț știe să facă o afacere din care să 
iasă în cîștig, dar numai prin muncă cinstită 
poți să scoți o sută și un leu dintr-o sută. Ei, 
leul ăla în plus contează, el este baza dezvoltării.

Mă întorc iar în timp și-mi amintesc de vizita 
pe care am făcut-o acum 8 ani la C.A.P. Stoică- 
nești-Olt. Am rămas ca la dentist. Păi, un 
soldat de acolo era egal cu un general la noi. 
Organizare, participare la muncă, retribuire — 
totul ca în visurile noastre cele bune. Cînd 
m-am întors acasă, le-am povestit în adunarea 
generală ce am văzut. Era o liniște mare și 
adîncă în sală, de parcă toți își țineau respirația. 
Am înțeles că le vorbesc pe graiul lor și ei 
stau să asculte cum se limpezesc apele din fînti
na sufletului lor. Dar, nu le-am spus chiar tot, 
tabloul era prea strălucitor. Ambiția insă a 
crescut în mine. Acum, avem oameni cu care 
putem merge la orice bătălie, numai să le spu
nem pentru ce luptăm. Dacă am avea în cont 
30 de milioane de dolari, n-am putea face cu 
ei ce sint in stare să facă oamenii noștri. Eu 
nu știu să mai fie vreunul care să muncească 
de nota 6 și să se aștepte să fie plătit de nota 
8. Dacă o mai fi. înseamnă că ceva nu este în 
regulă : ori ăla nu muncește cum și cît trebuie, 
ori nu este recompensat corespunzător. Drumul 
pășit cu piciorul, pas cu pas, de la țăranul cu 
sacul in gît, toamna, la cules de porumb, pină 
la mecanizator și muncitor în zootehnie sau în 
atelierele industriale — cum pot eu să vă fac 
să-l vedeți și să-l înțelegeți ? Este un drum de 
suflet, căci totul trece prin cugetul și sufletul 
țăranului.

Ce s-a schimbat dincolo de aspectul locuințe
lor, de asfaltul străzilor și de retribuția muncii ? 
Participarea, asta s-a schimbat, gradul de in
teres pentru tot ce ține de viața noastră. Eu, 
de obicei, plec de acasă la patru și jumătate, 
cind incă nu mijește de ziuă, o iau ușor pe 
drum, cu pași neauziți, dar ce mi-e scris în 
frunte, aia mi se intimplă : pină la sediu, mă 
opresc vreo zece oameni, să discutăm de una 
și de alta, treburi de-ale noastre. Așa pățesc 
mereu și dacă vreodată, cine știe, nu se întîmplă 
așa, intru la bănuieli, că ceva nu este în regulă, 
că de ce să mă lase oamenii să trec pe ulițele 
satului cu pași neauziți ? Și am mai cîștigat 
ceva care s-ar putea numi egoism, dacă n-ar fi 
înțelepciune si cunoașterea exactă a dimensiuni
lor lucrurilor, a ceea ce sintem noi în stare să 
facem, astfel încit să fim noi înșine. Exact cum 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu : pentru a 
realiza revoluția în agricultură, trebuie să reali
zăm o revoluție în conștiința tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, astfel incit ei să fie 
conștienți de forța de care dispun.

După Conferința Națională a partidului, gîn- 
dind la spusele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
am înțeles că n-avem datorie mai mare decit 
să îngrijim pămîntul. Primarul, specialiștii, cei 
din consiliul de conducere, cu totii ne-am adunat 
și-am alcătuit un program de perspectivă pentru 
creșterea capacității productive a pămintului. 
Altfel spus, trebuia să-1 pregătim să facă față si 
la potop si la secetă. Terenul, l-ai văzut, dealuri 
peste dealuri, în unele locuri nu creșteau altă 
dată decit măcriș și ceva secară. Gradul III de 
fertilitate, așa scrie în hărți. Ne-am prezentat 
in fața oamenilor, în adunări sătești, unde au 
fost toți, nu numai cele 600 de familii de 
cooperatori, dar și cele 900 de familii care lu
crează în industrie, la oraș, dar ne dau și nouă 
o mină de ajutor. Bun. Le-am spus ce aveam 
de spus, apoi i-am ascultat pe ei, să vedem 
cum văd ei problema. După ce ne-am pus de 
acord, am trecut la treabă : am făcut scarificări 
pe 600 de hectare, am săpat 20 km de canale 
și drenaje, am încorporat 15—20 tone de gunoi 
de grajd la hectar și încă 500—600 de tone de 
amendamente calcaroase, pentru corectarea aci
dității, solului ; ne aflăm în faza de finalizare a 
două iazuri și, pentru a stăpîiii apele sălbatice 
ale Cracăului. pregătim o acumulare pe 16 hec
tare. Vom avea astfel o rezervă de apă pentru 
irigații, microclimatul se va schimba. In zooteh
nie se va construi o fermă de păsări, dotată cu 
mcuDatoare pentru pui. ce vor fi livrați cetățe
nilor. Investițiile se ridică la 25 milioane lei.

In adunarea generală cind s-au prezentat 
sarcinile de plan pe 'acest an, cooperatorii noștri 
au zis că respectivele sarcini sint prea mici, că 
nu ne exprimă pe noi, că cei care ni le-au atri
buit nu ne cunosc, noi fiind în stare de mai 
mult. Am repus demnitatea in drepturile firești, 
dobindite prin truda fiecăruia — de ce să renun
țam la încrederea cîștigată în forțele proprii, să 
fim trași înapoi, obligați să pornim in competiția 
pentru recolte mari de la o ștachetă coborîtă ? 
Așa eă au cerut — și am ținut seama de voința 
lor — să întocmim un angajament realist, cores
punzător adevăratelor noastre posibilități.

...Ultima dată, cind am fost la Bodești (local
nicii zic Țomești, cu T de la Tomescu) am in
ti lnit o căruță. Un bătrin mina caii, ținind 
strins hățurile. „De ce le rupi gura cu zăbala 2“ 
l-am întrebat. „Altfel nu mă ascultă, mi-a răs
puns, altfel merg pe unde cred ei că e mai bine, 
dar de unde să știe ei dacă nu mai cunosc 
locurile ! Atîta s-su schimbat, că uneori îmi 
este greu și mie să le recunosc44. * *

zăcăminte noi, prin grija de a fi exploatate ra
țional, asigură viitorul minei, viitorul bogățiilor 
țării.

Numai că viața minei nu se întîmplă doar 
„sub pămint", ci și la suprafață. Aici, „afară", 
am cunoscut un om de excepție in persoana lui 
Ludovic Kotlar, șeful Uzinei de preparare a mi
nereurilor din Rodna. Cine face cunoștință cu 
el, își dă seama imediat că are în față un om 
dintr-o bucată, cum se spune, un om adevărat, 
care inspiră încredere, seriozitate, siguranță și 
entuziasm, prin gesturi și prin priviri, prin se
ninul feței și al zimbetului, prin vorbe și prin 
fapte. Face parte dintre acei oameni care dau 
consistență unor cuvinte golite adesea de sens 
P_rintr-o folosire nu intotdeauna justă, onorează 
fără sentimentalisme și ezitări aspirații și... pro
grame de muncă, iar atunci cind afirmă că are 
in uzină un colectiv foarte bun, sau că. în acti
vitate, beneficiază de o eficientă colaborare cu 
colectivul de conducere al exploatării miniere, 
că a găsit întotdeauna înțelegere la cei din 
preajmă, sau cînd îți vorbește despre îmbună
tățirea condițiilor de muncă din unitate, trebuie 
să recunoști că nu spune doar niște simple 
„poezii"... Importanța uzinei e mare in privința 
preconcentrării minereurilor. a economisirii 
energiei și forțelor de muncă în procesul pre
lucrării metalelor, dar important este și rolul lui 
Ludovic Kotlar în uzina de preparare a mine
reurilor, contribuția Iui la reducerea la mini
mum a metalelor din steril. Este, pină acum, au
torul a cinci brevete și invenții aplicate (înlo
cuirea unor reactivi de import cu reactivi indi
geni, perfecționarea sistemului de clasare la 
partea de măcinare, hidrociclon cu simplă sau 
dublă reglare a produselor evacuate), ce au dus 
la îmbunătățirea fineții de măcinare a minereu
lui și deci la reducerea pierderilor de metal din 
produsul final. Fiu al Rodnei, conducând de zece 
ani o uzină... nouă ce activează într-o veche 
zonă de minerit, ținind mereu tinăr sufletul uzi
nei, cunoscător din mii de ceasuri de trudă a 
fiecărui amănunt al uzinei, strict interesat de 
soarta ei, deținător al unei mari puteri de 
muncă, mindru de meseria sa într-un fel firesc 
și contaminator, omul din fața mea este acela 
pentru care curajul muncitoresc și datoria mun
citorească sînt componente ale ființei, și prin 
care se dovedește că aceste componente fac 
existența mai pasionantă.

Sint multe lucruri frumoase la Rodna. Rămine 
pentru altă dată să le pomenesc. Cum nu mai 
pomenesc nici despre cobonrea mea in abataj, 
o aventura seducătoare pentru oricine, dar mai 
ales uri prilej de a-ți da seama, aici mai mult, 
cit de important pentru viață ta este un lucru 
bine făcut !...

Aștept la poarta Uzinei de preparare o bascu
lantă cu care să ajung in centrul comunei. Mași
nile se răresc. Dispecerul îmi spune că, din 
cauza ploilor dese din ultimul timp, minereul 
devine mai moale și, încărcat în mașini, riscă să 
fie pierdut pe drum. Cantitatea de minereu 
transportat de fiecare mașină trebuie să fie re
dusă. Mă gîndesc la aceste ploi care uneori în
trec măsura și amenință otava cosită... Amenin
țătoare și pentru cosași, ploile prea lungi, și 
pentru mineri... Și aflu încă o dată cit de largă 
este această înfrățire a celor care lucrează în 
patrie !

■
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Copacul patrie
In copacul tău veșnic 
și eu mă aștern 
cu trupul de aer 
aurifer 
cu sufletul dezlegînd 
fundalul pămîntului... 
sînt cuprinsă de coacere 
în tot ce trăiesc 
și ating 
sint cuprinsă de vastitatea 
pădurii 
care va veni.,.

Dor
Curat ca o ziuă neîncepută 
ca o corabie 
din lemnul închipuirii 
e acest glas 
care te cîntă 
înviind în bobul de grîu 
în bobul de strugure 
în bucuria eternă a curgerii 
printre elemente 
a belșugului de cuvinte 
izbînda asupra 
a ceea ce nu se vede 
și-i fără rost 
curat ca un zbor 
de frunză 
ori de pădure 
într-o pasăre fericită și 
fără veste 
crescînd noaptea în somn 
e dorul de tine...

Victoria Milescu

Fascinație în August
1.

și am strigat ;
un cîntec s-a-nșerpuit liană 
leneșe voaluri sufereau iubind 
un fum feeric s-a fost desprins de geană 
și stropi adinei 
de țară 
mă țărmureau fluid

mă revărsam din vetre cu sîngele fierbinte 
I ochiul prelins deasupra descoperea tării

in spații democrate, in ginduî biruinței
in imnuri de speranță din AUGUST 23

2.

concentrice destine îmi deslușeau triumful 
prin muncă înainte, ni-e munca unic fel 
în clipa comunistă, descătușat de vîrstă 
țîșneam arteziană cu ochi de porumbel

m-a fost primit viața 
de zdrențe să mă spele 
plonjam în faptul zilei pe-orbite sidefii 
fugeam în neodihnă și-n drumuri muncitoare 
mi-era condeiul faptă și fapta port-drapel.

Mircea Șoncuteanu

Slavă partidului
Un imn măreț, vibrant și generos, 
înalță țara pe o nouă treaptă. 
Pe drumul minunat și luminos 
întruchipare de cuvint și faptă.

Baladele se-nscriu tot mai rotund 
Pe verticale fără-asemuire, 
Istoria respiră mai profund 
Pe-al Patriei pămint de fericire.

Azi visurile țării se-mplinesc 
Cu-a Dunării măreață epopee, 
Ca-n basme frumusețile ne cresc 
De mărturie lumii să ne steie.

Partidul e izvorul de lumini 
Din care viitorul ia ființă, 
Carpații se înalță mai senini 
Cu-al României pisc de conștiință.

Să fie semnul
S-a scris o mărturie peste timp,
Un August scris cu foc pe-această vatră. 
Istoria vibrind in anotimp
Venea turnind eroi in bronz și piatră.

Venea turnînd lumină peste veacuri 
Cu un Partid stegar de generații, 
Izvorul nesecat de-înțelepciune 
Prin care țara-și limpezea Carpații.

S-a scris o mărturie pentru timp,
Iradiind imensele lui spații,
Istoria urcind prin anotimp 
E-un univers etern de constelații.

Sintem chezași de ctitorii sublime
Pășind vizionari spre viitor
Și înălțăm pe aripi de lumină
Un imn măreț sub steagul tricolor.

Să fie semnul nostru peste timp
Că ne iubim eroic sfinta țară, 
în toată frumusețea ei de azi 
Și-n dîrza-i măreție milenară.

loan Borșa

ARVAN, în Memoriale : „Noi am 
Pdat nu lupta altor patrii, ci lupta 

iubirii patriilor noastre. O, cum 
le-am iubit noi. patriile noastre : 

zdrobiți, rupți in bucăți, mizerabili, insultați, 
martirizați, noi n-am renunțat la noi înșine!" 

învingătorii : cei care n-au renunțat la ei 
înșiși. Cutremurul celei mai pure trufii: 
Demnitatea.

La romani, multe dintre amintiri înseamnă 
aniversarea unui martiriu colectiv, martiriza
rea unui simbol; mă tem că numai de ele e 
plină istoria majoră a României. Intrarea Iui 
Mihai in Ardeal inseamnă și descăpățânarea 
lui Mihai. Ridicarea tribunului Horea inseam
nă și cea mai minuțioasă măcelărie făptuită 
spre sfirșitul veacului „raționalist", amurgul 
enciclopediștilor. Mișcarea lui Tudor inseam
nă și hăcuirea lui TudOr iar dimineața pa-

Omagiu
Privesc noaptea ce se lasă imoculat 

peste trup 
ca o prințesă a întunericului și a veșniciei 
ca o imensă vestală în flăcări 
sorb gingășia sortită ființei de jar a luminii 
țară purtătoare a harului meu
Așa cum ochii-mi primesc străljc ea astrală 
Primește omagiul fierbinte al simplității mele 
Apleocă-te în fața marelui exemplu 
Al solidarității poporului tău 
Și sădește in trupul eternității 
Chipul purității năzuințelor tole.

Lumină
Se rostesc cuvinte de dragoste pentu țară 
Chipuri aurite se oglindesc in prospețimea 

' clipei 
Miresme de tel și mixandre le înconjoară 
Copaci cu frunze solzoase incintă

depărtările 
E iarnă, e toamnă, e vară in toate cintărrle 
Generații semețe se-nalță in lumina

de august 
Și chipul fierbinte ol zorii le mingiie trupul 

cu fală 
Lumina se-aprinde in ochii lor de tăciune 
Se-aprinde lumina solară.
Ei au învățat să-nvingă toate asprimile 
Din bobul de rouă și-au clădit semetîa 
Ei au înălțat steagul spre potr'e 
Și lumina de august le-a născut bărbăția.

Ileana Bucovina Isbășoiu

Acvilă a vorbirii
Tinerii noștri in avongardă strălucitori ; 
starea lor leopardâ fluturind

deasupra enumenicelor ' 
mori.

deasupra pridvoare or cu g-e er / 
vopoareior elizee,

deasupra psihozelor / pane lor... / 
născătoarelor de muzee -

Junii muncitori, desch-zind cu respirația 
lor genu<nâ 

sternu-ți hipnotic I oertate 
acvilă a vorbirii /

eroină 1
Du-te și zboorâ-te și, 
patria va avea mai multe / 

ferestre / 
mai multe zboruri de miini / 

uzine / 
scări și piini..

Marcel Ion Fandarac

MEMORIE
șoptistă inseamnă Dealul Spirii și exilul poa
te al celui mai pur revoluționar al veacului 
său. înălțarea lui Avram lancu inseamnă in- 
fringerea in singurătate a domnului lancu.

Aniversările noastre — pomenirea marti
rilor. Naive cintece sacre preamărindu-i, li
tanii șerpuind pe drumul imprevizibil-cețos 
al istoriei. Istoria, țișnind aici ca un singe 
(i)luminat...

Din negura lor, regii pămintului surd, amin- 
tindu-și : „Regele Burebista a stăpinit și 
dreapta fluviului. Regele Decebal a căutat să 
statornicească din nou această stăpinire." 
Hotarele și ele se dilată in negură, amintin- 
du-și ; „...de la valea Moravei și pină la

Prour pentru porțile țării
Cerul patriei 
din august e dăltuit 
cu miinile noastre.

In fiecare vară 
deschidem ochii 
in lacrimi de soare :

La 40 de ani 
aștemem prour 
pentru porțile țării—

Tot mal sus 
pe aripa cerului românesc.

Zorile
Treceau aripi spre soare 
valuri roșii din mare.

In cazematele de pe dig 
începuse să bată a frig.

Reinvia în mușcate 
glia roasă de moarte.

Și zorile cuprindeau zarea 
odată cu august și marea.

Mihai Culman

Patria» 
metropolă a cuvîntului
O piață cit domeniile unui fluture

mă conținea 
mi se spunea 
co patria e macaraua din colț 
ajunsă la etajul zece 
oamer i care trec grăbiți 
ch ar imb etoarele chemări 
ale vinzătoore de senfnțe 
si plecările tote: a servlci 
și un rol de zi ne 
se abătu asupra minții mele 
bc uind săruți nd 
mamă vezi b ne 
patna metropolă e a cuvirrtului 
sol.->e locno p'ecotă e inima mea 
numa in fața luminii 
așa.

Ioana Dana Nicolae

I >mba română
Lmbc Romonă-l gu-a tremurindă. 
Ce zămislește versu. după vers. 
E fee re:-ca iubire — prima, 
E locr mo durutwui neșers.

E jocul năzdrăvan printre cirlani 
Al pruncului nev novat in eră ; 
B jjterie șlefv tă-n ani 
Perfectă, a domo cu o sfei □.

L'mba Română nu se poate spune 
Decit in dorul nostru strămoșesc ; 
D n răsărit la soarele apune 
Speranța stă in Graiul Românesc.

Luceafărul e Limba Românească, 
Mai mult nu poate fi. nici cu un gram. 
Aici cuvintul va să odrăsleoscă 
In fir de iarbă și din neam în neam.

Limba Română trece peste toți ; 
Oprește-o, uragane, dacă poți I

malul callatian al Pontului prieten, dave-le 
dace se țineau lanț.“

îndurerată restringere a verbelor. A stăpîni, 
a apăra. De la apărarea stăpinirii, la apărarea 
vulneratei ființe naționale. 23 August este ul
timul eveniment care-a (con)sacrat această 
luptă. 23 August rămine totdeauna ultima filă 
in istoria apărării acestei ființe ale cărei mă
dulare tefere răminem numai prin bunăștiința 
și conștiința noastră. Rămină 23 August ulti
ma atestare a războaielor duse de ne-voie, 
ultima confirmare a pildei noastre însinge- 
rate.

...Sint popoare ce serbează anual înflorirea 
cireșilor, freamătă in delirul fastuoaselor car-

Stea pe tăiș
Tu, țăran din Bărăgan trudit,
N-ai știut s-așezi pe sub cîmpie, 
Decit plugul care-a logodit 
Rănile din palma-ți străvezie.

Ai arat pămîntu-n lung și-n lat,
Cu nădejde și cu neprihană ;
De genunchii-n lacrimi ți-ai scăldat, 
Ai lăsat văzduhului o rană.

Iar cînd glonțul care te-a străpuns, 
A crezut că o să te răpună,
Te-ai legat cu briul peste mijloc
Și ai strîns mai aprig arma-n mînă.

Ai udat cu singe din belșug 
Bărăganul, ou sudoare grea. 
Pentru asta fierul de la plug 
Parcă are pe tăiș o stea.

Radu Cange

Odă țării
Slăvire ție, Patrie Română, 
Țară de glorii. Țară de eroi. 
Ființa Ta de-a pururi să rămînă 
Fierbinte ca luceferii din noi.

Columna noastră sacră de lumină 
Pe care urcă roșii trandafiri ;
Doar ție ființa noastră se închină 
La sărbătoarea unor mari nuntiri.

Cadran solar în care sacre ore
Prin Tine curg precum un lut fecund, 
La virsta-n care aripi tricolore 
Au pulsul veșnic roșu și rotund.

Vîrstă de dor ce veșnic mă îmbie 
Să cînt la orga vie-a Poeziei,
La ceasul cel mai inalt de bucurie 
Mirificul pâmînt al României !

Ctitorul de frumuseți
Prin El noi ctitorim cetăți de grîu 
In care zilnic glăsuim cu piine. 
Și-n care curg frumos Bărbații - Riu 
In felul țării noastre de-a râmîne.

Prin El noi ctitorim cetăți de stele 
In care noi sintem mereu bărbații 
Ce nu vom fi nicicind mutați din ele 
Decit odată poate cu Carpații. *
Prin El noi ctitorim cetăți de nunți 
In care zilnic glăsuim cu faguri 
Și-n care curg frumos Bărbații - Munți 
Șub stolul viu al păsârilor-steaguri.

Prin El noi ctitorim cetăți de grîu 
Cu metereze sacre de secară 
Și-n care curg frumos Bărbații — Riu 
Șpre-adincul sfint al dragostei de țară.

Poem
Să fii contemporan cu-acest CONGRES 
Al treisprezecelea din vîrstă Țării 
înseamnă că deplin ai înțeles 
Că verbul lui e verbul înălțării.

înseamnă să urci piscuri mari spre Soare, 
Sub Tricolorul sacrei Românii —
Ostaș viteaz al clasei muncitoare.

Să fii contemporan cu-acest CONGRES 
•nseamnă să-ți vibreze lingă frunte 
Idei de pară cu dogori în vers 
Curate ca izvoarele de munte.

Cu-acest CONGRES să fii contemporan 
înseamnă să simți arborele vieții 
Cu toate fructele arzind pe ram 
In cel mai proaspăt timp al frumuseții. 
Cu acest CONGRES - in suflete tezaur — 
Pe-al Patriei din noi frumos târim, 
Inseamnă-a ctitori un Timp de aur, 
Urmind Partidul Comunist Român I

Luca Onul

Tînăr in patrie
Arborele vieții

împletindu-și crengile 
după chipul meu

și rodind... și rodind !...

lată.

sensul vieții în patrie — 
DEVENIREA 

in patrie I

navale. Sint bucurii ample, desfătări colorate 
necunoscute poporului meu, cu pieptul implă- 
toșat pentru apărarea seculară a sine-lui și 
binelui dobindit de alții, așezați sub mult 
mai benefice stele...

Peste mormintele tinerilor bărbați de atunci 
s-au așternut, cu iubire pioasă, patruzeci de 
zăpezi. Flori de cicoare surid, îngăduind am
nezia tranșeelor. Peste ultimele mii de mor
minte ale ultimilor bărbați căzuți și inălțați 
prin jertfă se apleacă acum, cutremurată, 
memoria noastră, nicicind dezertoare. Lacri- 
ma-i nesfîrșită cade pe pietre tombale, scri
jelind ruga cea mai simplă : Rămină războ
iul drept inceput la 23 August ultimul război 
al neamului românesc, iar deceniile tihnite 
de-acum numără-se in veacuri !...

Smaranda Cosmin

Aniversară
Lumină nouă poartă țara
și-n August brav

sărbătoresc,
Un Imn de slovă-nalță vara 
rodirilor ce se-mplinesc I

•
Prin PATRUZECI de trepte noi.
Un Imn -

Cetății închinăm,
Un Imn -

din inimi de eroi,
Prin dor de țară 

înălțăm !
Prin dor de țară iubitoare, 
aducem imnuri către soare

și rupem piinea nouă-n două 
ia masa țării ca o mare —

și rupem piinea nouă-n două 
la masa țârii 

ca o mare I

Iuliana Paloda

Arheologie
Poetul sapă în inima patriei 
cetatea de singe a mac'lor 
Cuvintul său rodește sub pietre
Chipul de aur ai lui Decebal prin Carpați.

Poetul respiră în inima patriei 
satul învesnicit de fîntîni 
Brațul său infrunzește pe plug 
scormonind cumpăna istoriei sub pămint

Poetul trăiește sub o floare de crin
El înflorește la sărbătoarea patriei 
aceeași mireasmă el urcă-n adine 
suitoare pietre in liber destin.

Portret
E-n miezul revoluției, mereu prezent 
Și doritor de-o cumpănă mai dreaptă ; 
îi deslușim cuvintul său ardent 
Cu chip de împlinire înțeleaptă

E Omul-Țară, Omul-Unic-Drum
Ce-aprinde jarul păcii din cenușă 
în acest secol încercat de fum 
Și de războaie care bat la ușă

E gîndul nostru însoțit de faptă
De-a împlini mărețul său îndemn
Să fie-n lume, pace dreaptă
Să fie pacea, scutul nostru demn.

Cîntec
Să ai puterea de a-ți cînta pămîntul
Cel drept, al bunilor din veci
Și singerîndu-ți pana pe cuvintul

, In care dragostea-ți petreci,

: Să vii spre țară fără lașitate
• Ca orice om ce n-a uitat ce este

Să cînți cuvintul libertate 
împătimit de lunga lui poveste.

Timp românesc
Și tot mai sus, deasupra, dedesubt 
Așez horitul ceas de taină 
Cînt patria și cîntecul mi-e rupt 
De o lumină mult mai mare.

Prezentul faptei poate e prea viu
Să-l mai preschimb în contemplare 
Lumina bobului de grîu 
O răsplătesc părinții și mă doare.

Timp românesc ca un pridvor de brad
Crescut la casă pentru pace-n lume 
Mă înfășori și nu știu dacă ard 
Cum dragostea cea mare nu se spune.

Cint patria așa cum mi-a fost dată
Și ca durere și ca bucurie
Mai sus de Dunăre m-așteaptă-o fată 
Infășurată-n tricolor și-n veșnicie.

Marin Celtandru

Certitudini
Certitudinea
ne' privește 
cu behi mirați 
cind semne de-ndoială 
ni se fac

certitudinea 
dă năvală 
pe ușă 
de lumină 
se inundă 
clipa obosita

certitud nea 
ne cuprinde 
cu brațe moi 
odihnindu-se netemâtoare 
in dreptul inimii.

Pace
Gindesc 
această pace 
cu fiecare copac 
pe care-l sădesc 
întru nașterea neamului

Trăiesc
această pace 
cu fiecare zi — 
misiune istorică a timpului meu

Clădesc
această pace 
cu fiecare nucleu și atom 
slujindu-mă pașnic...

Virginia Meheș

Noi
Noi ardem verticali 
intr-o zare profundă ; 
arteziene fîntîni de lumini, 
luminînd fiecare secundă...

Rotund ne este ochiul și din el, 
asemeni lacrimei ne picură lumină, 
umplînd cu șoaptă albă un tunel, 
atît de lung că nu se mai termină.

Marin Dumitrescu
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23 AUGUST 1944 • TRASEELE DE LUPTĂ ALE ARMATEI ROMÂNE ELIBERATOARE

EȘALOANELE BRAVURII
n bronzul și în piatra statuilor ce 

^nemuresc zilele cruciale ale lui August 
■ 1944 — «ite s-au făurit și cite se vor 
•mai făuri, soldații, cei în uniformă și 

cei în haina de muncitori și de țărani, au sta
tura și chipurile și gesturile tuturor înaintașilor 
lor păstrători de țară in truda armelor. Pentru 
că, încununare a eforturilor, cutezanțelor și jert
felor șirului nesfirșit al generațiilor trăitoare pe 
acest pămint, revoluția de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperialistă a reînviat 
în tumulturile sale tot ce a fost mai peren, mai 
propriu și mai însuflețitor în tumulturile ce s-au 
așezat oină la ea. în columna dăinuirii noastre 
românești, totodată ridicind-o mai sus în glorie 
și sporindu-i interesul și adîncimea valorilor și 
învățăturilor de bine.

„Stejar — extrema urgență"
Cîndva în ceasurile mari — atîtea și atîtea în 

curgerea și în furtunile veacurilor — olăcari cu 
flamuri fluturînd în vînt străbăteau ținuturile, 
din așezare în așezare. în galopul cailor înspu
mați, focuri se aprindeau pe culmi, clopotele dă
deau glas de armă, buciumele și tulnicele dă
deau vestiri ce umpleau văzduhul.

Oamenii de aici, de la Dunărea de jos, de la 
Mare șt din Carpați, cunoșteau din tată în fiu, 
înțelesul acestor semne, înțeles care, în vremea 
lui Ștefan Vodă trecuse într-un cîntec : Hai frați, 
la năvală dați, țara v-aparați !... Era chemarea 
si porunca datoriei celei de obște venită încă din 
obîrșii. Atunci, ca unul singur, harnicii ogoare
lor. ai pădurilor, ai livezilor și viilor, stupinarii. 
pescarii, păstorii, tîrgoveții își lăsau muncile, 
bucuriile, necazurile și grijile, nevestele, copiii, 
bătrînii, își luau în desagă merindea și pe umeri, 
armele, totdeauna păstrate la îndemînă, grăbeau 
spre locul taberelor de adunare și porneau sub 
steagurile lor neplecate, spre cîmpurile bătăliilor 
pe viață și pe moarte, întru apărarea vetrei -stră
bune, a dreptului neamului lor pașnic de a fi 
de-sine-stătător, a-și întocmi rînduielile ce le 
socotea bune, a-și croi soarta după cum îi era 
voia și a-și clădi frumos partea sa de zidire la 
civilizația Europei și a lumii.

Astfel, deveneau soldați și deveneau oaste. 
Oastea cea mare, oastea fără de care n-am fi 
avut atîtea mari capitole de istorie, ale exis
tenței naționale, n-am fi rămas noi înșine, cum 
ne știe firea și cum ne sînt cugetul și simțirea, 
nu ne-am fi păstrat țara, cu munții, cu șesurile, 
cu apele, cu pădurile, cu cerul ei, cu baladele, 
doinele și cîntecele, cu jocurile, cu toate moște
nirile trecute din generație în generație și spo
rite din generație în generație, n-am fi știut de
plinul cuprins al legilor noastre fundamentale — 
independența și unitatea, demnitatea.

La 23 August 1944 n-au gonit olăcari, nu s-au 
aprins focuri pe culmi, n-au dat dangăt clopo
tele, n-au hăulit buciumele și tulnicele. Pe li
niile telefonice, a alergat, către seară, la ora 18, 
un cuvînt doar : Pajura. După o jumătate de 
oră, alte trei : Stejar — extremă urgență.

Dar în semnificațiile lor răsunau ecourile din- 
totdeauna ale chemării și poruncii Datoriei celei 
de obște, înțeleasă ca fapt imediat și energic, 
decisiv pentru prezentul și viitorul țării și al po
porului, așa cum era el definit in Declarația 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, care urma să apară in dimineața zilei 
următoare : „In ciocnirea inevitabilă cu forțele 
hitleriste, Partidul Comunist Român cheamă 
muncitorimea, țărănimea, intelectualii și pe tați 
cetățenii României la luptă fără cruțare, cu 
toate armele, împotriva dușmanului de moarte 
al poporului român pentru asigurarea viitorului 
său [...]“. Și apoi în cea din 26 august. „[...1. Po
por român ! Armată Română ! La luptă hotărită 
pentru salvarea și eliberarea patriei ! [...]. Fie
care român e un soldat. Fiecare român luptă 
acolo unde se află, împotriva nemților și trădă
torilor !“.

Țara, chinuită, silnicită, sărăcită și sîngeratâ 
ani și ani, și-a adunat puterile toate, ca voini
cul din poveste, s-a transformat de-a lungul și 
de-a latul său, în front vitejesc, clocotitor, în
flăcărat, ridieîndu-se, in întreaga sa măreție, 
să-și dobindească, așa cum a făcut mereu, cu 
mîinile sale, sfînta sa libertate.

Iar armata a redevenit, în ce era mai viu și 
mai statornic în ființa sa, oastea cea mare. Ori
unde a existat o garnizoană cit de mică, ea s-a 
angajat fără preget în revoluție. Directiva ope
rativă nr. 1 a Marelui Stat Major, emisă către 
miezul nopții, prevedea : încetarea imediată a 
ostilităților împotriva armatei sovietice, cu
rățirea teritoriului de trupele hitleriste, regru
parea forțelor, în vederea eliberării Ardealului 
de nord : acoperirea frontierelor spre a nu pă
trunde forțe dușmane din afară pentru a înăbuși 
lupta de eliberare a românilor.

Dar încă înainte de transmiterea ei, unitățile 
și subunitățile au intrat in acțiune. Proclamația 
difuzată seara la radio, a constituit pentru ele 
ordinul patriei. Chemarea, care trebuie îndepli
nită necondiționat, cu orice preț, cu bravură, 
inițiativă, supremă responsabilitate. La Bucu

rești. centrul si înainte-mergătorul revoluției, 
trupele române luau sub pază obiective strate
gice și, în același timp, se desfășurau în dispo
zitive care învăluiau concentrările dușmane sau 
barau căile de acces spre capitală, transmisio- 
nistii tăiau legăturile cu fir ale hitleriștilor, asi- 
gurîndu-le, totodată, pe cele proprii. La fel, in 
Valea Prahovei, ostașii și muncitorii goneau 
gărzile hitleriste și-și asumau straja instalațiilor 
petrolifere, subunitățile și unitățile se pregăteau 
pentru operațiunile ce urmau. Ca și in toată 
Muntenia, în Dobrogea, in Oltenia, in Banat și 
dincolo de munți. In nordul Moldovei. Detașa
mentul de grăniceri de la Mălini, aflat in mijlo
cul unei mari unități germane, nu șovăie, la 
hotărîrea comandantului său, colonelul Nistor 
Teodorescu și la îndemnul conștiinței tuturor ce
lor ce-1 alcătuiau, să lovească in dușman, in po
fida superiorității inamice și tehnice a acestuia.

Nici acum și nici 
pe aici nu se trece

Mărăștii anului 1917 își trăgeau forța ofensivă 
din uimitoarele regimente care după toamna 
pustiită a retragerii, după iarna cumplită de lip
suri, de foame și frig, de tifos exantematic, dar 
și de nădejdi neîngenuncheate și de pregătiri 
înflăcărate de rîvna hotărîrii între împlinirea 
idealului independenței și unității naționale si 
nu mai puțin al dreptății sociale, iși descoperi
seră o energie formidabilă și cu uitare de sine 
o investiseră în avintul ce spulberase mitul 
„spărgătorului de fronturi" și trupelor sale ; dar 
își trăgeau forța acei Mărăști nepieritori si din 
ceea ce fuseseră prin veacuri atitea revărsări de 
pedestrime și câlărime românești asupra c«.rr.-- 
pitorilor. Pentru că spiritul lor nu pierise nici
odată, nu putuse pieri.

Acest August 1944 la care ne vom reir.‘, i-e 
totdeauna gindul cu mindrie și recunoștință s-a 
revendicat, la rindu-i, din Mărăștii iui 1917. în 
fiecare din actele sale ofensive, și el a fost pri
mordial ofensiv, a fremătat și spiritul Mărășiiior 
fie că-1 afirmau regimente sau doar mici și chiar 
foarte mici subunități.

Dar August 1944 a trăit — de cite ori — și 
momentul apărării. Atunci, combatanții și făuri
torii lui s-au însoțit de spiritul Mărășeștlior și 
al Oituzului, de acel stinos ca un clonț de Car- 
pat „Pe aici nu se trece" care și el prelua fla
căra ostășească din atitea bătălii din veacuri in 
care oamenii vetrei noastre stăviliseră puhoaiele.

Nutrindu-se din acel spirit, luptători in uni
formă și cei de lingă ei, luptătorii muncitori și 
țărani, tineri și virstnici, știau că apără nu 
numai un oraș, un sat, o uzină, o poziție, încre
dințată cu consemn grav ca un jurămint, ci în
săși libertatea, cuceririle revoluției, viitorul. De 
aceea nu s-au dat înapoi de la nici o sforțare, 
de la nici o jertfă.

Să răsfoim încă o dată cronica zilelor si nopți
lor de atunci. Iată aliniamentul de pe malurile 
lacurilor de la Băneasa. in zorii zilei de 24. S.nt 
aici cavaleriști — escadronul 2 al locotenentului 
Smărăndescu din Regimentul de gardă călare — 
și plutonul a.t. de trei tunuri al sublocotenentu
lui Bedițeanu. Dinspre Ploiești gonește coloana 
motorizată cu care generalul Gerster.^ rg vrea 
să intre in București. Apărătorii capitalei șn- 
mează. Coloana nu-i ia in seamă. Dar trebuie 
să-i ia. Ce>a trei tunuri iși spun cuvintul ior 
sever. Cel al sergentului Gheorghe Virtosa dis
truge mașina care s-a angajai pe pod. cel al ser
gentului Zamfir Nicolae — piesa a.a. de S3 mm 
De care servantii ei vor să o pună în bătaie , 
dar n-apucă, pentru că ochitorul soldat Stelian 
Nicoară lucrează repede si fără greș. Alte patru 
mașini sint avariate, un camion cu muniție este 
spulberat. încă un tun este lovit in plin înainte 
de a scuipa primul proiectil. Debarcați, cei ce 
își închipuie că pot înăbuși revoluția se organi
zează și atacă, protejați de artileria ce le-a ră
mas intactă, și cu sprijinul a patru blindate. Ca
valeriștii și tunarii români ii stopează. Alinia
mentul pe care dau tributul de viață tinerii sol
dați Stelian Nicoară și Dumitru Timplaru și pe 
cel al singelui încă II ostași răniți, este de 
neclintit.

Și la bariera Rahova este un aliniament de 
neclintit. Divizionul 1 al locotenent-colonelului 
Oprea Petrescu, din Regimentul 2 Călărași-cer- 
cetare, interzice pătrunderea inamicului ce pre
sează, îl ține pe loc, în lungul șoselei Bucu
rești — Alexandria și-1 manevrează cu rezerva 
pe comunicație spre Măgurele pentru a-i cădea 
in spate.

Turnu Severin dobîndește și el aureola unei 
apărări de nepătruns. Subunități ale regimente
lor 3 roșiori, 37 artilerie, 95 infanterie, marinari, 
rezerviști de la Cercul Teritorial, muncitori și 
alți locuitori, chiar și copii care cară muniții in 
linia întîi, fac zid la porțile orașului lor.

Lupta se transformă în urmărirea grupurilor 
inamice izolate.

La sfîrșitul ei se numără 1 600 prizonieri, 83 
autovehicule, 14 tunuri, arme si muniții în mari 
cantități.

Apărările de la porțile Bucureștilor și Turnu-

Moșini grele germone distruse de unități ale armatei române pe podul Băneasa

lui Severin nu devenit simboluri și cote de re- 
ieiietă dirzeniei revoluționare. Dar au fost 

x'.r-.-m de multe altele care merită aeefrrzși airi- 
butf. Acum cind dispunem de e mai intinsă și 

~ i- j—,ită documentare, ne dăm seama m=i 
de st adevăr. Și, totodată, găsim pe harta 

3r.-i<ă a revoluției din August multe, cutremu- 
rălnr de multe locuri care să ne irurilețeascâ 
in strădania înfăptuirii cerinței comandantului 
suprem ca fiecare localitate să sc transforme în- 
tr-»; cetate de muncă și de apărare.

Ar trebui să găsim cele mai pătrunzătoare 
imagini pentru a remarca eposul acelor mici dar 
fcrrmdabde garnizoane care s-au invirstat in îs- 
•oria lui Auguș-, 1944 printrw măreție a fapte
lor rare nu se va șterge niciodată din conștiința 
g. erațiilor. Din îndepărtarea deceniilor, oa
menii lor, soldați, gradați, subofițeri, ofițeri, ne 
• oesc. prin viitoarea de foc și singe ale zile
lor *i nopților de supreme încercări, despre ce 
iaseamnă adevărul inalt și nepieritor al detașa
mentelor de luptă patriotică și revoluționară la 
flcrirea cărora cheamă, cu patos, comandantul 
s »pr»m, toate subunitățile și unitățile. După 
F-.lda lor ne pătrundem de convingerea că ase- 
metwa detașamente nu numai că trebuie, dar se 
pe», căli pretutindeni, pentru că pretutindeni sub 
tricolor sint. cum au fost totdeauna, eroi. Eroi 
m* pentru sine ci pentru țara lor, pentru poporul 
'or pentru sacrele idealuri de libertate, de dem
nitate și nr drie națională.

Am mai făcut insemnări. despre isprăvile gră
nicerești. Să mai evocăm citeva.

Atacate de o subunitate hitleris'.ă. pichetul 
C; ocăneș'.i și postul fix Albina se apără tenace. 
Alarmată, compania le trimite In sprijin nu mjj

mult de 20 de soldați comandați de plutonierul 
adjutant Constantin Ciovină. între două focuri, 
subunitatea renunță nu numai la atac, dar și la 
luptă.

La Chirnogi, sergentul Gheorghe Grigore nu 
numai că respinge cererea ultimativă a coman
dantului unei subunități germane de a-i pune 
bărci la dispoziție, dar și înfruntă dușmanul cu 
puținul efectiv al pichetului, iși face din teren 
— atit de bine cunoscut — aliat, cu o grupă lo
vește in spate și astfel, el și grănicerii pichetu
lui. determină inamicul să se predea.

Picbeiul, „Mihai Bravu“ comandat de sergen
tul Ion Albu deschide și el, temerar, ostilitățile 
cu o coloană, ii rezistă pină cînd primește aju
torul detașamentului locotenentului Marin Țone. 
încăierarea se soldează cu 143 prizonieri, 10 ma
șini șea.

în port, la Moldova Veche, două nave ger
mane debarcă vreo 400 de militari care, sprijiniți 
dv lunurile automate de la bord, năvălesc asupra 
pichetului de aici. Acesta nu numără mai mult 
dc 22 de grăniceri. Comandantul plutonului, lo
cotenentul Nicolae Trăilescu, la pichet la această 
oră. organizează și conduce lupta. O luptă pe cit 
de inegală, pe atit de încordată. Grănicerii se 
bat pe fiecare cută, intirziindu-1 pe agresor. 
Soldatul Aurel Bulza și fruntașul Petre Tuf Ier 
le acoperă retragerea pe un aliniament prielnic. 
Buiza iși dă ultima suflare cu miinile încleștate 
pe pușca mitralieră, Tufler este grav rănit de 
schije. O subunitate din Regimentul 94 infante
rie sosește in ajutor și contraatacă, izgonind pe 
fasciști.

Pichetul Pa io jena, comandat de sergentul Con
stantin Ungur- mu a luat poziție pe malul flu
viului. de rrre rai anrt'P*" patru nave de război 

citeva șalupe rap^e gerrr.ar.e. Sc trage-asupra 
lor cu tunurile. Suit răniți fruntașul A.. Nicu- 
lescu și I. Ștefănescu. Dar grănicerii nu răspund, 
pentru a nu-și descoperi dispunerea și tăria. 
Cind insă infanteriștii inamici, trecuți pe bărci 
de asalt, se apropie, îi iau in primire cu salve 
fierbinți. Artileria de bord își intensifică trage
rile. Grănicerii nu pot fi clintiți. Resping desan
tul. După cum îl vor mai respinge încă o dată, 
la o nouă încercare.

Pe 26 august pichetele plutonului Turnu al 
companiei de pază Pecica stau în calea unei co
loane de 80—100 de camioane venită de peste 
graniță să salveze forțele hitleriste de pe aero
drom gata de a fi lichidate de detașamentul 
,.Arad“. Pichetele rezistă, rezistă. Li se trimit 
ca întăriri un pluton călări și un pluton de in
strucție — tot de grăniceri. Pătrunderea în lun
gul liniei ferate Baltonya — Arad este zădărni
cită de un contraatac dat de pichetul sergentului 
Pirvulescu. Și numai adueîndu-și aviația de asalt 
reușește inamicul să-și croiască drum.

...Micile, dar formidabilele garnizoane româ
nești din August 1944. La Bod, in zorii dimineții 
de 24, hitleriștii atacă prin surprindere postul 
de radio Bod, fac inofensive sentinelele de la 
poarta principală și-1 capturează pe sublocote
nentul Sebastian Rădulescu ; în schimbul vieții 
lui cer predarea obiectivului. Dar sublocotenen
tul și-a pregătit și educat bine subordonații- 
ostași din Regimentul 89 infanterie. Aceștia îi 
strigă comandantului lor să se arunce la pămint 
și deschid foc cu toate armele și cu toată ura. 
Ofițerul nostru profită de confuzia de moment 
a nemților și ajunge la dispozitivul subunității. 

Postul de radio este disputat țu înverșunare pînă 
seara cînd vînătorii de munte sosesc în sprijinul 
infanteriștilor. Și nu numai ei, ci și tineri pre- 
militari din Bod și Nuagi, din rindul cărora este 
grav rănit Ion Lăcătuș.

Astfel că de la Bod se continuă a se transmite 
în românește, pentru România.

La Balta Doamnei. Depozitul sanitar central al 
armatei are o gardă de 30 ostași, oameni în 
virstă. Dar ce minunați, ce falnici ! Acești 30 de 
ostași au fantastica îndrăzneală de a se împo
trivi, la intrarea în localitate, coloanei generali
lor Gerstenberg și Sthael, fugiți de la Otopeni 
cu gînd de a ieși dincolo de Carpați — 1 500 mi
litari, 200 de mașini.

Două treimi din garda depozitului piere pe po
ziție — plutonierul Nicolae Călin, comandantul, 
caporalul Stan Niță. soldatul Mihai Pîșleag și 
alții.

Bravură gratuită ? Nu. Bravură adevărată, 
simplă și cutremurătoare. în numele datoriei 
față de țară. Și în virtutea principiului că orice 
întirziere, orice hărțuire a dușmanului își au în
semnătatea lor... La Gherghița, coloana fascistă 
va fi capturată.

...Micile, dar formidabilele garnizoane româ
nești din August 1944. Precum subunitățile de 
antiaeriană, adesea înconjurate de forțe dușmane 
mult mai mari și mai bine înzestrate, lovite de 
pe pămint și din aer dar neistovite în uriașa și 
dramatica lor faptă.

Precum această Baterie 79 a.a. de la Crîngul 
lui Bot, in frunte cu căpitanul Ștefan Florescu, 
față in față, s-ar putea spune, cu o baterie ger
mană de 128 mm, cu încă una asemenea și cu 
o a treia, de 105 mm, aceasta singură dispunînd 
de 18 guri de foc. Și totuși... Iată, trage asupra 
unei coloane de vreo 30 de autocamioane și 10 
turisme, încărcate cu trupe, incendiază 6—7, dă 
riposta bateriei celei mai apropiate care o bam- 
bardează, cu restul tunurilor silind coloana să se 
întoarcă. A doua zi continuă duelul cu tunarii 
dușmani, se bate cu infanteria, se bate cu avia
ția. A treia zi la fel. Adică nu la fel. Mai greu. 
Lipsesc proiectilele fuzante. Lanțurile pedestre 
o atacă din trei direcții. Trei grupe de artile- 
riști, fiecare cu cite unul din cei trei ofițeri ai 
bateriei, contraatacă acolo unde poziția este mai 
amenințată. Cad sublocotenentul de rezervă 
Marcel Popescu, sergentul Negru, soldatul Cio- 
banu. Peste noapte, schimbă poziția, ocupind o 
alta pe șoseaua Ploiești — Tîrgoviște. Căpitanul 
Florescu, locotenentul Marghiol, sergentul Tilă, 
sergentul Vînătoru, sergentul Stoian, ceilalți os
tași apără fără a-și îngădui răgazul sau slăbi
ciunea, Ploieștii. Capturează și 70 de prizonieri.

Precum Bateria 192 a.a. a locotenentului Vir- 
giliu Băcescu ; 7 secții de 20 m.m. pe aeroportul 
Băneasa și 2 în parcul Herăstrău. La un atac 
hitlerist, Băcescu ia locul sergentului Popa, co
mandant de tun. ucis de glonț și. deși rănit fiind, 
dirijează ferm apărarea. Cu un mort, cu 16 ră
niți, sufocată de încercuire, bateria nu încetează 
nici un moment să fie ceea ce trebuie să fie — 
detașament de luptă. Băcescu, rănit cum am 
spus, la ambele picioare, face o recunoaștere 
spre Mogoșoaia cu o platformă auto pe care se 
montează un tun, la înapoiere trage asupra ar
melor automate și tunurilor dușmane. Dimineața 
următoare, odată cu venirea parasutiștilor, ba
teria se integrează operației generale de la nor
dul capitalei.

Precum Bateria 175 a.a. a locotenentului Con
stantin Georgescu, de la sud-vest de Băneasa, 
cu două secții in dreapta și cu una în stingă șo
selei spre Mogoșoaia. Pe 24, iși face simțită pre
zența activă trăgind asupra coloanei auto ce nă
dăjduia să forțeze poarta Bucureștiului distru- 
gind citeva mașini. Dușmanul iși lansează lan
țurile pedestre și o împresoară. A doua zi, im- 
presurarea devine asalt, Bateria 175 îl respinge. 
O dată, de două, de trei ori. Ia 50 de prizonieri. 
Și dă obolul cel îndoliat prin soldații Aurică 
Velea și Alexe Moraru, cel de singe prin grav 
răniții caporal Mihail Roșea și soldat Vasile Io- 
niță. Seara, bateria intră în compunerea Deta
șamentului general Oncică, una din secții, a sub
locotenentului Vasilescu, întărind Regimentul 40 
infanterie. Așa își continuă lupta. Este aprovi
zionată cu muniții de civili, Vasile și Traian 
Popa din Dămăroaia, flăcăii lui Vasile Cindea, 
zugrav din Băneasa, ai lui Ținea Prâjișteanu din 
Triaj, și alții.

Ce va fi fost acolo și atunci, în acel colț al 
Bănesei, pe 24 august ? Ce forță enormă vor fi 
găsit în ei acești simpli ostași de a înfrunta 
aviația și infanteria, de a fi și tunari, și puș
cași, de a se apăra și a contraataca și, mai pre
sus de toate, santinele ale țării și ale revoluției 
de eliberare ?

O garnizoană cu cîțiva oameni, dar cuprinzînd 
în trăirea ei întreg acest august 1944, continuator 
de istorie, făuritor de istorie. ,

col. Gheorghe Bejancu 
col. dr. V. Mocanu

(Fragment din cartea cu același titlu, în 
curs de apariție la Editura Militară)

florea bătea în fereastră gata, gata s-o 
spargă.

— Ginerică. scoală-te, nu uita că 
mai ești soldat și sîntem în război !

— Cine-i ? Ce-i ? întrebă speriat Stefan.
— Eu, omule, cine să fie, replică Florea, echi

parea urgent și-o să-ți spun pe drum despre 
ce-i vorba !

— Te-ai ticnit, cum de ti-a trecut prin cap 
să dai buzna în toidl nopții, lasă că vin eu 
mîine la unitate.

— Nici un mîine, acum, e ordin !
— Probabil că ti s-a utcat băutura la scăfîr- 

lie. cum mă, Roreo. se străduia Ștefan să-1 de
termine să plece, pentru că nu-și dădea seama 
dacă era beat sau nu. tocmai în noaptea asta 
să mă...

— Ștefane, ai tot dreptul să zici ce zici, dar 
n-am venit aici de capul meu și află si tu ne- 
pricopsitule, îndrăgostitule, mire ce ești : a fost 
înlăturat Antonescu si România a ieșit din a- 
lianța cu nemții, e armistițiu, luptăm împotriva 
nemților.

Ștefan îl știa pe Florea, nu venea să-i vor
bească de cai verzi pe pereți ; deodată i se lu
mină fata și parcă respira tot aerul de la înăl
țimea brazilor.

— Asta înseamnă că e bine, Ana, Ana. e ar
mistițiu.

în următoarea clipă cînd apăru în ușă, Ștefan 
era echipat.

— Toți sîntem în stare de alarmă, preciză 
Florea, mergînd cu pași mari si repezi. în 
noaptea asta trebuie să le luăm piuitul să le 
tragem papara, iar mîine cînd s-or trezi să se 
minuneze si ei de cum se schimbă roata isto
riei. Tu n-ai auzit împușcături ?

— Nu, n-am auzit.
— Păi dar, cum să auzi, parcă ce. mai ai tu 

urechi de auzit ce se petrece-n lume 1
— Lasă, lasă, potolește-te. ce tot îndrugi 

acolo.
— Pînă la ivirea zorilor mai era destul, ori

cum, să lupți pe o beznă ca asta, făcu Ștefan, 
e aproape imposibil, daf nici el nu credea ce 
Spuîl€cî.

Porniră în fugă spre unitate. Sublocotenentul 
Gheorghe Dimitriu dădea ordine intr-o parte 
și-n alta. Tu faci așa. tu așa, tu așa.

— Fiți cu ochii în patru, la capătul baricadei 
antitanc e instalată o mitralieră ; nu uitati, re
pet, la capătul baricadei se găsește o mitralie
ră. eu o știu bine, de cîte ori am trecut pe 
acolo un neamț era de pază și un al doilea 
stătea pregătit să tragă. întîi lichidăm mitralie
ra, apoi dezarmăm pe fasciști.

Veni în goană un soldat :
— Domn sublocotenent, m-a trimis_ domnul 

colonel Teodorescu să vă dau asta ; îi întinse 
un plic mic. albastru..

Sublocotenentul citi, apoi către ai săi 1

MULT DECIT O
— Voi știti unde-i popota ?
— Da, să trăiți. răspunseră soldații.
— E, popota s-a mutat în casa învățătorului 

Velea. toată lumea știe unde e.
— Da, știm domn sublocotenent.
— Acolo unde a fost popota vom dtice pri

zonierii capturați îi predăm sergentului Titică.
O luară după dîmbul drumului asa că nu se 

vedeau, nici lumină nu era să le trădeze um
brele. De departe se auzeau împușcături răzlețe. 
O mașină trecu în goană pe lîngă ei. Primul 
distinse baricada Ștefan ; anunță asta subloco
tenentului ; brusc, de după tufiș, apăru un 
neamț. Dintr-un salt Florea îl culcă la pămint ; 
neamt'.l. un pirpiriu, se zbătea căutînd să sca
pe, zbiera cît îl ținea gura.

— Sprehește cam tare, mormăi Florea și-i 
dădu una după ceafă de-1 culcă la pămînt.

— Am o idee dom’ locotenent, făcu Ștefan, 
să-1 îmbrăcăm De Benga, că se potrivește la 
fix cu neamțul la statură și-1 trimitem înainte... 
la mitralieră... el știe si cum să tragă cu mi
traliera.

— Da, da. Benga, strigă sublocotenentul. 
Ocupă-te de el, îi spuse lui Ștefan.

— Ordonați, răspunse Benga.
Benga îmbrăcat nemțește mergea de parcă 

era împăiat, băgase revolverul in buzunar. Sol- 
datii sublocotenentului Dimitriu fuseseră am
plasați pe laturile baricadei. Neamțul de la 
mitralieră se-nvîrtea de colo, colo ; iși aprin
se o țigară tocmai cînd Benga ajunse lîngă el 
întoreîndu-i spatele și așezîndu-se la mi
tralieră care începu să tăcăne ca un lătrat gros 
de cîine întărîtat. Benga trase și neamțul căzu 
peSte mitralieră. îl îmbrînci si se așeză el în 
locul lui : suci mitraliera spre interiorul ba
ricadei si tocă toată banda.

Luati prin surprindere nemții aflați la ba
ricadă fură făcuti prizonieri. Din interiorul ba
ricadei nemții trăgeau imorecis. O grenadă căzu 
în plin i doi ostași români fuseseră răniți și 
trei omorîți.

Două lumini se apropiau vertiginos, nu se 
observa clar ce era. începuse să plouă mărunt 
si des. Mașina, ale cărei faruri luceau, se opri ; 
sublocotenentul Dimitriu se apropie ; din ma- 

, șină coborî nervos, urlînd înnebunit de furie, 
‘ maiorul Pabst :

pavel pereș

— Was herisst das ? ') ce-nseamnă asta, o să 
vă execut pînă la unul ! Trădători !

Scoase pistolul și trase asupra sublocotenen
tului Dimitriu.

Florea sesiză mișcarea. îl lovi peste mină și 
maiorul Pabst greși tinta. Ostașii români se 
năpustiră asupra celor șapte soldați care-1 în
soțeau pe maior. Cu patul armei Florea izbi doi 
nemți, făcindu-i una cu pămintul ; ceilalți în
cercau să scape si loveau cu ferocitate. In în
vălmășeală maiorul Pabst o luă la sănătoasa, 
pierzindu-se în pădure.

— Hai, acum, spuse sublocotenentul, abia ar- 
ticulind cuvintele, dar satisfăcut, hai să le 
luăm automatele nemților !

Florea, cu fața aceea masivă si cu trupul e- 
norm se ridică si apucă mitraliera punind-o pe 
umăr sub privirile sublocotenentului rămas cu 
gura căscată ca înaintea unei minuni a natu
rii. Buimăceala inițială dispăru treptat si ochii 
ostașilor căpătau expresia încrederii. Ploaia 
continua să tîriie. Din pămintul cald ieșeau 
aburi ca niște coloane de marmură albă, pă
sări zburau aproape de pămînt, o bufnită se 
lovi de pieptul soldatului de lingă sublocote
nent.

în fata unei porti larg deschise un civil în
tins lat la pămint. Ștefan se apropie de el. il 
întoarse cu fata în sus. îl descheie la git, îl 
cercetă, dar constată că era mort.

Pitulat după ulucă, un bătrîn strigă :
— L-a omorit domnilor soldați, l-a omorît

un neamț, uitati-i chipiul si l-a pierdut si de 
grăbit ce era nu l-a mai luat. L-au omorit pe 
șeful de post.

Sublocotenentul văzu chipiul.
— E al maiorului Pabst, înseamnă că el l-a 

împușcat. Ah, ce n-as^da să pun mina pe el.

Ploua si ei mergeau ; Benga, soldatul care 
îmbrăcase hainele nemțești, se bătea cu mîi
nile peste fund si rîdea nebunește. Vrînd să 
treacă printre sulurile de sîrmâ ghimpată iși 
agățase pantalonii și rămăsese cu dosul gol- 
golut si-acum rîdea ca de cine știe ce ispravă.

Ștefan zise :
— Cind maiorul Pabst a coborit din mașină, 

acolo, la baricada antitanc, ți-aduci aminte, că 
erai de fată...

— Da eram, chiar lîngă el eram, i-am pă
lit una cind a vrut să tragă in sublocotenent, 
de i-a zburat mîna cît colo.

— L-am privit în ochi, spuse Ștefan, eram 
la un metru în fata lui. înțelesese că româ
nii luptau acum împotriva lor. aflase probabil 
schimbarea situației și, ca o haită care nu mai 
are nici o scăpare, căuta să se salveze ; al
bul ochilor îi devenise deodată roșu. Cînd e- 
ram mic cineva îmi arătase o poză a diavo
lului. avea ochii roșii, asa erau și ochii ma
iorului acum, roșii. Mă înfricoșaseră și în a- 
cel moment am avut impresia că-1 am pe dra- 
cu in fată ! Am trăit o clipă de rătăcire, de 
groază.

Porniră. Cu automatul pe umăr, cu capul as
cuns intre umeri, Florea fluiera si dădea cu 
bocancii in pietre.

Se înapoiată Ia comandament ; sergentul 
Savin îl întîmpină pe sublocotenentul Dimi
triu :

— Am primit ordin să iau trei-patru băieți 
să ne ducem tocmai la mănăstirea Slatina.

— De ce tocmai acolo, făcu surprins Dimi
triu.

— La mănăstire se află instalat centrul ra
dio si telefonic al tuturor unităților germane 
din zona „Lysse“. Trebuie să ducem un me
saj sublocotenentului Pristavu, comandantul 
gărzii de la detașament. în condițiile cind nem
ții mișună pretutindeni e riscant să merg sin
gur, de aceea...

— Cine vrea să meargă, întrebă Dimitriu.
Se auzeau căzind picăturile de ploaie.
— Merg și eu. șopti Ștefan.
— Și eu. se grăbi Florea.
— Luati-mă si pe mine, se rugă Tănăsie.

. într-o clipă ostașii dispăruseră ca si cum nici 
n-ar fi fost.

— Au plecat, 6puse ca pentru sine locote
nentul Dimitriu.

— Ei singuri au vrut-o, trăncăni cineva în 
șpatele sublocotenentului.

Făcură o mică oprire ca să-și mai tragă su
fletul. nu pentru că mănăstirea era departe dar 
drumul greu îi obosise repede ; alunecau ; 
ploaia nu mai contenea. împușcături răzlețe 
răzbăteau din sudul dealului. Porniră grăbiți. 
Din locul în care se aflau, ferestrele lumina
te ale mănăstirii păreau decupaje de lună.

Savin îi scoase pe un drumeag care dădea 
chiar în amplasamentul companiei „Fărcașa".

— Domn sublocotenent Pristavu. unde e domn 
sublocotenent. întrebă grăbit sergentul.

— Aici sânt !
— V-am adus un mesaj si Ordinul de luptă.
Sublocotenentul Pristavu desfăcu pe rînd hîr- 

tiile împăturite si le citi Apoi își chemă aju
toarele. Totul trebuia îndeplinit în cea mai mare 
liniște și cît mai repede cu putintă.

-— înconjurăm mănăstirea ; nu va trage ni
meni nici un foc’ pînă la semnalul meu. Ți
neți minte ce vă spun i dacă nu reușește mi
siunea sintem pierduti. nu numai noi. ci in-
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nscrise cu litere de aur în conștiința

1 poporului român, a universalității, 
evenimentele de profundă semnifica
ție politică petrecute în Romania acum 

patru decenii au schimbat radical raportul de 
forțe pe teatrele de operațiuni militare in fa
voarea coaliției Națiunilor Unite. de partea 
căreia România a trecut cu întregul său po
tențai economic și militar in urma răsturnării 
dictaturii militaro-fasciste și a întoarcerii arme
lor împotriva Germaniei fasciste.

„Istoria războiului pentru distrugerea fascis
mului — sublinia publicația sovietică •«Graiul 
Nou» — va pomeni la locul cuvenit contribuția 
armatei române la această operă grea, dar salu
tară pentru popoarele iubitoare de libertate, și 
alături de numeroase documente care vor vorbi 
omenirii despre eroismul și jertfele luptei pen
tru libertatea și fericirea popoarelor va figura 
și acest document".

Actul istoric de la 23 August 1944 a avut, in 
cancelaria Reichului nazist, efectul unui trăznet. 
Hitler ordonînd luarea tuturor măsurilor ca 
„România să dispară de pe harta Europei și 
poporul român să dispară ca națiune". Drept 
urmare. în dimineața zilei de 24 august. Capi
tala și împrejurimile au fost supuse unui sălba
tic bombardament al aviației hitleriste. căzindu-i 
victimă sute de vieți omenești, zeci de edificii 
publice, așezăminte de cultură, cartiere rezi
dențiale.

In aceste împrejurări dramatice, unități ale 
armatei române și formațiuni ale gărzilor pa
triotice, sprijinite de populația Bucureștiului, la 
îndemnul înflăcărat al Partidului Comunist 
Român, au luptat eroic pentru respingerea și 
alungarea hitleriștilor din această zonă de im
portanță vitală. în desfășurarea cu succes a 
operațiunilor militare pentru eliberarea între
gului teritoriu de sub dominația hitleristă- 
hortistă. pentru obținerea deplinei independente 
și suveranități naționale.

Numeroase documente vorbesc cu putere de 
convingere despre faptele eroice de atunci, con
stituind un exemplu strălucit pentru actualele 
generații ce edifică noua societate socialistă, 
păstrînd neîntinată amintirea celor ce s-au 
jertfit pentru cauza nobilă a libertății și depli
nelor împliniri umane.

Evocarea evenimentelor capătă contururi și 
mai exacte, si mai pregnante în relatarea mar
torilor oculari, implicați direct în lupte.

Ne aflăm în locuința octogenarei Virginia 
Ciurea. distins om al legii, activ pină în urmă 
cu vreo douăzeci de ani. soția generalului 
Ciurea Tudorancea. Biroul soțului, decedat in 
urmă cu cițiva ani, păstrează ceva din ambianța 
anilor ’40. Virginia Ciurea iși începe evocarea 
privind emoționată tabloul soțului așezat pe 
unul din pereții încăperii. Cîteva lacrimi ii 
umezesc obrajii.

...23 August 1944, spre miezul nopții. La radio 
fusese anunțată întoarcerea armelor împotriva 
cotropitorilor hitleriști. O tăcere apăsătoare și 
deopotrivă dătătoare de speranțe se așternea 
peste țară, cu multe din localități sfărimate și 
îndoliate de război. Ce va fi tara incepind chiar 
de a doua zi? Răspunsul la intrebare era cu
prins. in linii mari, in chiar textul comunicatu
lui. Insă, pentru soția unui militar aflat la da
torie întrebările și răspunsurile pe această temă 
erau încărcate cu o infinitate de nuanțe com
plimentare cu ecou în starea generală a lucru
rilor, dar și in viața particulară și familială.

Nu peste mult timp sună, din locul lui știut 
din sufragerie, telefonul.

— Bună seara! Ar trebui să-ti urez de fapt 
bună dimineața, draga mea...

Era chiar vocea soțului, pierdută în clipa ur
mătoare in hiriitul de fond al rețelei telefonice.

Cuvintele pe care reușise să le articuleze, 
ușor incifrate. nu erau greu de dezlegat. Vir
ginia Ciurea cunoștea convingerile soțului ei. îi 
vorbise, nu o singură dată, cu înflăcărare, despre 
campania din 1916—1918 pe care o începuse ca 
tînăr locotenent în Regimentul 38 Infanterie 
Brăila, unde, pentru actele sale de vitejie fu
sese decorat cu „Steaua României in grad de 
Cavaler". Ca fiu și frate de muncitori ceferiști, 
Ciurea Tudorancea simpatiza cu mișcarea mun
citorească. în timpul grevei generale din oc
tombrie 1920 a sprijinit, cu unele sume de bani, 
prin fratele său Ion Citirea, greviștii din Brăi
la... Virginia Ciurea știa așadar că soțul ei. in 
calitatea de comandant al unei mari unități 
dislocate cu grosul trupei în apropierea Capi
talei. în calitatea lui de comandant al Corpului 
de Construcții-Intervenții. avea să dea repede 
o acoperire în fapte acelui misterios și optimist 
„Bună dimineața". Aștepta ziua următoare cu 
inima cuprinsă de teamă, dar și de un simtă- 
mint rar pe care încă nu îndrăznea să-1 nu
mească preludiu al victoriei. A adormit in fo
toliu. lingă telefon, în așteptarea nu știa nici 
ea a cărui mesaj care să-i confirme speranțele... 
S-a trezit în zgomotul infernal al primului 
raid al bombardamentelor lansate de aviația 
germană asupra Capitalei, drept răspuns la actul 
istoric de demnitate renăscută a tării făcut pu
blic în urmă doar cu cîteva ore. Nu știa dacă 
cele ce i se intimplă constituie o realitate sau 
clipele unui coșmar. Avea să reconstituie mai 
tîrziu cele petrecute atunci intr-o înlănțuire 
fulgurantă. Una din primele bombe asasine a 
țintit chiar locuința în care se afla, din strada 
Izvor numărul 102—104. distrugind-o... Doi din 
ostașii ce asigurau permanenta intr-o atenansă 
a locuinței din București a comandantului 
Corpului de Constructii-Interventii. soldatul 
Valter Gheorghe și șoferul Roman Marin, au 
fost sfirtecați de schijele și de suflul bombei... 
In răstimpul nu mai mare de douăzeci de mi
nute dintre bombardamente. Virginia Ciurea. 
rămasă ca prin minune în viață, a fost recu
perată dintre dărîmături și transportată, intr-o

de încleștări dramatice 
în Nordul Capitalei
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mașină militară, trimisă de soțul ei. in barăcile 
din Pădurea Vulpache. unde se afla in acel 
moment instalat postul de comandă al Corpu
lui de Construcții-Intervenții.

Ajunși aici, să ne oprim puțin pentru a arun
ca o privire asupra tabloului general, astăzi, 
după atita timp de la derularea evenimentelor, 
și cu unele documente de arhivă in față, des
cifrat in quasitotalitatea detaliilor lui.

In noaptea dintre 23 și 24 august trupele ger
mane se „grupau afluind pe toate căile de co
municații" din zona Nord-București ; ocupaseră 
localitățile și aeroporturile Ștefănești. Pipera. 
Băneasa, Otopeni, Mogoșoaia, sa ml Dimieni și 
alte puncte aflate de o parte și de alta a liniei 
de centură a Capitalei ; interceptaseră șoseaua 
București — Ploiești și procedaseră la atacul și 
dezarmarea trupelor române din aoeșt teritoriu. 
Incepind cu 24 august București il a foot ku- 
pus unor puternice bombardamente aviatice. In 
centrul Capitalei, din clădirile sedii ale diferi
telor formațiuni și comandamente rde trupelor 
germane se trăgea cu disperare, și nu Întotdeau
na la întimplare.

Noaptea de 23 spre 24 august găsește parte 
din unitățile Corpului de Construcții—Interven
ții dispersate in ..satul Ștefănești — Pădurea 
Vulpache, zonă echipată cu transmisiuni telefo
nice legate la rețeaua ȘART". In noaptea de 23 
spre 24 august in acel punct din apropierea 
Capitalei, grav amenințată de inamic, s-a gin- 
dit și s-a activat intens. Inamicul intrerupsese 
legăturile cu Marele Stat Major și cu Coman
damentul militar al Capitalei in speranța de a 
neutraliza eventualele acțiuni ale unităților ro
mâne din zonă, și aceasta concomitent cu pregă
tirea unui atac general de învăluire. In această 
situație nu exista alternativă, trebuiau zădăr
nicite cu orice preț planurile naziste. Din pro
prie inițiativă, comandantul Corpului de Con
strucții—Intervenții formează cu ofițerii, sub
ofițerii și ostasii pe care-i avea In subordine 
două formațiuni operative — „Șteranești" (Com
pania I Construcții. Divizionul A. A. Tunari și 
militarii din posturile de pază Ștefănești. Tunari 
și Dimieni) și „Tunari" (Compania 2 Construc
ții, garnizoanele forturilor Ștefănești șt Tunari, 
garnizoana fortului de muniții al Marinei, un 
pluton din Compania de camuflaj a Capitalei — 
cu misiunea de a „interzice progresiunea ina
micului in lungul liniei de centură, interzicind 
ocuparea fortului Ștefănești și păstrarea legă
turii cu aeroportul Pipera"), puse. orimuL sub 
comanda locotenent-cc’onelului Dimitriu C. Ni
colae, și al doilea sub comanda locotenent-co- 
lonelului Cnstescu Alexandru. Mai este alcă- 
cătuită o grupare de rezervă sub ordinele că
pitanului Brașoveanu Ppmpiliu. compusă din 
compania 3 Construcții, plutonul Cartierului ți 
Divizionul A. A. Pădurea Vulpache. cu misiu
nea de a interveni in funcție de situație către 
nord-vest sau sud-vest pentru a asigura spatele 
frontului. Aoeste formațiuni au fost denumite 
global „Detașamentul operați- Est". Ulterior, 
acestor trupe li s-au adăugat ji altele, pe mă
sura extinderii operațiilor.

Acesta este dispozitivul trupelor proprii din 
acel sector, pus in stare de luptă ir.că dsn zorii 
zilei de 24 august. De reținut rf unitățiie Cor
pului de C "©atracții—Intervenții cuprindeau 
aproape nouă rezerviști -recrutați dintre 

muncitori, tehnicieni și ingineri, zidari, timplari. 
fierari, mecanid și instalatori, dar și ingineri 
specialiști și arhitecți" : erau așadar, in majo
ritate. muncitori in uniformă militară. Misiunea 
de bază a Corpului de Construcții—Intervenții 
era aceea de a interveni in urma bombarda
mentelor aviatioe și de artilerie pentru a salva 
supraviețuitorii. pentru degajarea clădirilor și 
căilor publice de dărimătur:. pentru a ridica și 

dezamorsa bombele și obuzele neexplodate, 
pentru a reclădi operativ edificii, șosele și căi 
ferate. Corpul, in afara detașamentelor puse la 
dispoziția Capitalei, mai cuprindea unități dislo
cate in același scop in orașele Brașov și Timi
șoara. Corpul de Construcții—Intervenții dispu
nea de un centru propriu de instrucție în Pă
durea Vulpache. unde ostașii, subofițerii șl ofi
țerii erau instruiți in principal pentru luptele 
din localități populate, in condițiile ocrotirii bu
nurilor și vieții populație! civile. Trebuie amintit 
de asemenea că in «ceastă zonă operativă se 
aflau citeva forturi militare unde erau depozi
tate cantități importante din armamentul șl mu
niția armatei române, principalele aeroporturi 
militare și civile din jurul Capitalei, alte insta
lații de importanță strategică deosebită. Apăra
rea acestui sector, și in bună parte recuperarea 
lui din miinile dușmanului care pusese stăpi- 
nire parțial pe el in condițiile amintite, insemna 
mult, insemna foarte mult in configurarea iz- 
binzii finale. Cu aceste îndemnuri patriotice și-a 
pornit in luptă, in zorii zilei de 24 august, ge
neralul Ciurea unitățile constituite anume in 
acest scop.

In plus, informat că unități de tancuri ger
mane se îndreptau dinspre Oltenia și Giurgiu 
spre București, generalul Ciurea a ordonat co
mandantului Detașamentului I Construcții să 
instaleze două timpuri de mine antitanc pe di
recțiile probabile de inain’are ale carelor de 
luptă inamice, la linia de centură : unul pe di
recția Oltenița — București și celălalt la in
trarea in Capitală 3 șoselei Giurgiu — Bucu
rești. ambele Întărite cu cite un pluton de 
pușcași. Alte citeva plutoane de pușcași au pri
mit misiunea să înconjoare punctele din ora.« 
unde se aflau cantonați militari și ofițeri ger
mani surprinși acolo de evenimente, pentru 
capturarea acestora și a materialelor de război 
stocate acolo.

...Impre- a generală din acea noapte hotări- 
toare de 23 spre 24 august și din primele ore 
ale dimineții următoare, ne mărturisesc Virginia 
Ciurea și unii din foștii subalterni ai soțului său, 
era intrucitva asemănătoare cu senzația aceea 
pe care o avem cu toții după o puternică fur
tună care a întrerupt toate legăturile cu restul 
lumii. Un singur comandament domina toate 
conștiințele : acela al datoriei față de patrie.

Dimineața zilei de 24 august. Comandan
tul Corpului. după ce-și trimite in luptă 
unitățile, lăsindu-și un inlocuitov provi
zoriu. se deplasează străbătind lanțurile dușma
ne de trăgători, in București, la Marele Stat 
Major — Secția III pentru a raporta personal 
situați? si a prim; ordine și întăriri. La acest 
punct Darea de seamă (Arhiva M.A.N. fonti 
321/3 b:s! relateaz» : „Informațiile aduse si mă- 
e-inle luate, precum și prc-puikcrile făcute de 
corn-iian: sint apreciate de Marele Stțt Major 
ca juste și de mare actualitate". Si in paragra

ful următor darea de seamă menționată conti
nuă : „In aceeași zi, la orele 11.30 comandantul 
Detașamentului revine la comandă, instalindu-și 
punctul de comandă in comuna Ștefănești, dar 
păstrind și o permanență in barăcile din Pădu
rea Vulpache".

Relatarea la acest capitol a Virginiei Ciurea 
este mai incărcată de detalii, mai nuanțată. Iși 
amintește că soțul său, revenit de la București 
puțin înainte de prinz, hotărăște intr-adevăr 
mutarea punctului de comandă in satul Ștefă
nești. și anume chiar in casa pe care familia 
Ciurea o avea acolo de cițiva ani. Din acea clă
dire. situată pe șoseaua București — Fierbinți, 
la kilometrul 14, se deschidea o panoramă cu
prinzătoare asupra teatrului operațional, avînd 
insă și dezavantajul expunerii la atacurile ina
mice din aer și de pe sol. I s-a atras atenția 
comandantului, iși amintesc unii din colabora
torii săi apropiați, asupra acestor dezavantaje, 
dar el a rămas neclintit in hotărirea luată, căci 
amenințarea propriei vieți și a propriului avut 
nu-1 speria, aceasta cu atit mai mult cu cit, 
chiar in vecinătatea acelei case, dispusese re
cent construirea unui aeroport fantomă pentru 
a induce in eroare a viața inamică asupra aero
porturilor reale din zonă.

Unul din motivele pentru care fusese instalat 
punctul de comandă in casa descoperită din 
cimp era și acela de a opri cu orice preț tru
pele inamice, fie de a se retrage pe șoseaua 
București — Fierbinți, mai puțin circulată, es- 
chivîndu-se de a folosi șoseaua București — 
Ploiești controlată de trupele române, fie să sa 
infiltreze, cu blindate, pe aceeași șosea Bucu
rești — Fierbinți, in zonele din imediata apro
piere a Capitalei. Temerile comandantului s-ău 
adeverit ; chiar în noaptea următoare o coloăr 
nâ de cîteva sute de blindate a fost semnalată = 
pe această direcție. A fost insă obligată să se 
deplaseze într-o direcție controlată de armata 
română și, in aceeași noapte, a fost capturată... 
In magazia și in grajdurile locuinței de la ki
lometrul 14 de pe șoseaua București — Fierbinți 
fuseseră instalate aparatele de transmisie, tot de 
■colo plecau și se întorceau agenții de legătură 
ai diferitelor unități de luptă. Acolo a fost pri
mită. cu bucurie, știrea, sosită prin telefonul 
de companie, prin care Detașamentul nr. 4 din 
Brașov și Detașamentul nr. 2 din Timișoara s-au 
încadrat primul Corpului de Vtnători de munte 
din Brașov, celălalt unei divizii române aflată 
la Timișoara pentru a lupta, alături de aceste 
unități ale armatei române pentru izgonirea 
trupelor hitleriste din țară. Ordinul de alipire 
fusese dat prin cablogramă de generalul Ciurea 
doar cu citeva ceasuri mai înainte.

Virginia Ciurea iși mai amintește cum, de la 
postul de comandă, soțul său, singur sau însoțit 
de subalterni, pleca să inspecteze un loc sau 
altui al luptelor, după care revenea, dind noi 
ordine, executa schițe, rapoarte operative cu 
situația din teritoriu, ținea legătura permanentă 
cu Marele Stat Major și cu Comandamentul 
Militar al Capitalei, de unde primea ordine și 
intăriri in armament, muniții și efective. In re
petate rinduri, Virginia Ciurea s-a transformat 
intr-o adevărată asistentă sanitară, ajutind la 
pansarea răniților, folosind drept feșe lenjeria 
de casă, ocupindu-se, pe cit ii era cu putință în 
acele împrejurări, de alinarea suferințelor, de 

hrana ostașilor în trecere spre liniile de luptă 
sau din linia întiia spre refacere, în spatele 
frontului.

Mai tîrziu, generalul Ciurea însuși considera 
o întimplare norocoasă, rar întilnită în istoria 
bătăliilor tactice, faptul că avusese prilejul de a 
conduce operațiile militare din chiar locu.nța 
familiei, avind alături soția. Era, susține Virgi
nia Ciurea bazată pe întreaga viață de ostaș a 
șoțului său, o modalitate proprie de a se impli
ca fără rezerve in evenimente. Pe de altă parte, 
înainte de război soțul său funcționase și ca 
profesor de istorie la Academia Militară unde, 
între altele, susținea teoria că armata română 
n-a luptat și nu va lupta niciodată eficient 
decît pentru apărarea fruntariilor patriei. Voia 
ca și în practica luptelor directe ce le conducea 
să-și ilustreze teoriile. A avut curajul să sus
țină aceasta și in împrejurări dramatice cînd, 
comandant pentru scurt timp al unei divizii ro
mâne, a replicat comandantului Armatei 6 ger
mane că ostașul român n-are suflet de cuce
ritor teuton ; a refuzat să lupte împotriva 
Uniunii Sovietice in războiul în care poporul 
român a fost tirit fără voia lui, înfruntînd toate 
consecințele unui asemenea act de conștiință (i 
s-a luat comanda și a fost admonestat în foaia 
de notare, de altfel singura observație admones
ta toare în întreaga sa carieră militară care de 
fapt il onorează).

Virginia Ciurea se străduiește. în tot ce spu
ne, să desfoaie faptele de propriile-i impresii, 
din teama de a nu denatura cumva realitatea. 
Ne lăsăm convinși de sugestia sa de a ne men
ține cit mai la obiect, inserind mai jos o spi
cuire din relatarea luptelor in acele locuri șl 
în acele zile, din documente autentice de ar
hivă :

„...în dimineața zilei de 25 august a.c., la 
orele 9, comandantul se prezintă din nou la 
Marele Stat Major unde raportează situația 
luptelor din cursul zilei de 24 și a nopții de 24 
spre 25 augușt, făcînd propunerea ca Detașa
mentul operativ Est să fie întărit cu forțe 
proaspete... Marele Stat Major aprobă propu
nerile comandantului și, în urma contactului pe 
pe care îl are cu Comandamentul Militar al 
Capitalei prin D-l General Mardare, e precizată 
manevra de ansamblu pentru zilele următoare, 
conform ordinului de operații nr. 30.887 din 25 
august 1944, orele 14,30... Comandantul, venind 
la punctul de comandă înaintat al Detașamen
tului Est și informat asupra situației, hotărăște 
atacul și cucerirea aeroportului Ștefănești cu 
mijloacele aflate la dispoziție în după amiaza 
zilei de 25 august printr-o acțiune de dublă în
văluire. Atacul se declanșează la orele 17... Ina
micul, surprins de acest atac încercuitor și de
rutant asupra tăriei forțelor atacatoare (el în
suși ataca la acea oră dinspre vest satul Tunari 
și învăluitor fortul Tunari), după o scurtă re
zistență, spre orele 19,30 începe a se retrage în 
dezordine, deschizîndu-și drum spre satul Tu
nari și fortul Tunari ; lasă în urma sa întreaga 
dotă materială a aeroportului, armamentul și 8 
avioane in perfectă stare de funcționare ; sint 
tăcuți cu aicest prilej și 25 prizonieri... în 
urma sosirii întăririlor, in dimineața zilei de 
26 august situația se schimbă hotărit in fa
voarea trupelor române. Gruparea Nord este în
tărită cu Batalionul 2 recruți din Regimentul 
40 Infanterie și cu o baterie de tunuri anti
aeriene. Gruparea fortului Ștefănești este întă
rită cu escadrooul A.D./R.12 și cu o companie 
’nfanterie din R.40.I. Plutonul cercetași călări, 
din R.40.I. în rezervă e adus în zona punctului 
de comandă înaintat al Detașamentului, între 
Ștefănești și Tunari. Bateria IV/R.13.Av este am
plasată la liziera Nord, Pădurea Vulpache... în 
dispozitivul de mai sus, atacul se reia cu spri
jin puternic de artilerie, și pină la orele 15 se 
cucerește, cu pierderi importante (în special în 
sectorul din linia I și in Batalionul de care). 
Pădurea Tunari, bateria III/IV a fortului Oto
peni, Otopenii de Jos și partea de nord a aero
portului Otopeni, făcîndu-se 42 prizonieri... 27 
august, sub protecția unor elemente de contact 
și a întunericului nopții inamicul a rupt lupta, 
retrăgindu-se cu grosul trupelor îmbarcat auto tj 
pritr ■ Pădurea Dumitrescu spre Bâloteștl 
Fierbinți. Detașamentul Est a preluat atacul șî ' 
In dimineața și in cursul silei de 28 august’ Writ 
răță Pădurea Nemțoaica, cazărmile și fortul 
Otopeni, satul Otopeni și aeroportul Otopeni pină 
la autostrada Ploiești — București ; aceasta a 
dus Ia capturarea a peste 300 autovehicule de 
toate categoriile, la facerea a 450 prizonieri, la 
luarea unor cantități importante de materiale de 
aviație și geniu, efecte de cazarmament și arma
ment de tot felul... La 28 august, orele 9,30, De
tașamentul Est, terminîndu-și misiunea încre
dințată, elementele sale din Corpul de Construc
ții—Intervenții se regrupează în Pădurea Vul
pache. In operațiunile de mai sus. Detașamentul 
Est a avut următoarele pierderi : 68 morți (3 
ofițeri și 65 ostași) și 169 răniți. Prizonierii tă
cuți de inamic în cursul luptelor din zilele de 
24/28 august, in număr de 5, au fost recuperați 
In dimineața de 28 august, in urma cuceririi 
cazărmilor Otopeni". (Dare de seamă asupra 
operațiilor militare ale Corpului de Construcții— 
Intervenții din zilele 24/28 august 1944, fond 
M.A.N. 321/3 bis).

Puțin mai tîrziu, prin Ordinul de zi nr. 37, 
generalul Ciurea propunea pentru decorare cu 
ordinul „Coroana României clasa IV-a, cu spa
de, Panglica de Virtute Militară și Frunze de

Florian Avramescu 
Mihai Dogaru

Continuare în pag. a 11-a

SANSA
tregul regiment : o să fim rari de pe fata nă- 
mintului. Semnalul meu va fi o rachetă gal
benă. Limpede ?

— Limpede, răspunseră.
— între timp, continuă sublocotenentul Pris- 

tavu. două grupe vor acționa astfel : una va 
tăia legăturile telefonice, simultan cealaltă va 
demonta antenele de la G-uri.

Ștefan aruncă o privire spre mănăstire. Ni
mic deosebit, liniștea șiroia deodată cu ploaia. 
Amintirile 1 se derulau in minte cu iuțeală, nu 
putea să se oprească prea mult in dreptul 
vreunei imagini. Totul se proiecta ca intr-un 
tablou enorm, altfel de cum iși închipuia el 
viata. Ana ii ’ părea atit de albă incit avu sen
zația că este o pictură și că nimic din ce știa 
nu era adevărat. Continua să meargă lingă 
Florea apropiindu-se de primul obiectiv : ini
ma începu să-i bată cu putere : traversă in 
fugă un șir lung de măceși, apoi se opri : din 
vîrful stîlpului o Dată mare, neagră, producea 
zgomote ciudate. Ridică privirea. Florea tăiase 
deja firele. Apoi alergă împreună cu Savin la 
alt stîlp. Lui Ștefan privirea i se incetoșă ; se 
prinse de stîlp și cu mișcări precise si grăbi
te fu într-o clipă cu mina oe sirmele purtă
toare de vesti. Scoase cleștele din buzunar si 
le tăie. Lunecă în jos ce lingă stîlp.

— Pe aici, ia-te după mine, ii șopti Savin, 
observînd că nu se dumirea încotro s-o apuce.

Goneau împrejurul zidului mănăstirii, și cind 
reveniră la punctul de observație, zorii isi tri
miteau flăcările în înaltul cerului.

Instantaneu, răsunară din mai multe direcții 
focuri de armă. Pe acooerisul mănăstirii sol
datul care demontase antenele G-urilor fusese 
surprins de patrula germană : lovit in plin, se 
prăbuși.

Sublocotenentul Pristavu declansă racheta gal
benă. Cele trei ieșiri ale mănăstirii puse sub 
observație fuseseră acooerite de iureșul gloan
țelor. Dinăuntru, nemții ripostau fără noimă, 
mitralierele țăcăneau îndrăcit. La poarta prin
cipală apăru un grup de nemți. Focul intens 
din afară îl obligă să se retragă.

Sublocotenentul Pristavu îi somă :
— Nu mai trageți, altfel veți fi nimiciți pină 

la unul. Trebuie să vă predati. Mănăstirea este 
încercuită. Toate legăturile cu exteriorul sint 

Întrerupte. Nu vă opuneți. Singura pcsibditaie 
oe a scăoa cu vtats e *4 demmeti armele- Pre- 
cati-vă !

— Sâ trim:’.cm parlamentari rf !e c-rțrinie 
ultimatumul, souse sersemul Irma_ Merg eu cu 
Nagll

— De acord, spuse locotenentul PrisUvu ; 
tn:-e tncâ să nu se răzbune ne voi hit5erișt:‘„ 
In cuspecarea cr s!n: in stare de ori.ee.

— Știu eu ct au-, raiul ne nAmint. verbi
sereentJL trebu-e sâ-i Uigemmeoem. mama lor 
de criminal; !

Sar .-ie răsărire de jussitate. piscurile mun
ților scinteiau. Serge- ui mergea înainte. Nagiț 
la cițiva past in urmă. Ajunseră la poarta prin
cipală a mănăstirii. Se opriri.

— Nimic nu e-n zadar pe lumea asta, spuse 
Ștefan.

— Oare așa *ă te. intr-adevăr. Întrebă Pris
tavu.

— Au intrat, constată Florea.
Răsună o rafală oe mitralieră, ecoul zbură ca 

o nălucă lovindu-se de munți.
— Ticăloșii, trag in ei. oftă Ștefan si figura 

sa căpătă o expresie dureroasă.
Sublocotenentul Pristavu repetă :
— Nu mai trageți, ainteti «aerduți. Pre- 

dați-vă !
♦

Dira albă a dimineții se dilata din ce In ce 
mai mult. Soarele urcase și eJ pe metereze fe- 
rindu-se parcă de explozii. Nemții se desme- 
ticiseră si-ncepeau să organizeze contraatacuri 
violente sperind să scape de sub presiunea ar
matelor române.

Colonelul Nistor Teodorescu cerceta harta, 
trasa direcții noi. încercuia locurile nevralgice. 
Voia să arate liniștit, să inspire celor cu care 
lua contact o Încredere si o stare de spirit ste
nică. dar isi dădea seama că pe chipul său se 
putea desluși îngrijorarea. I se raportase punct 
cu Dune: întreaga desfășurare a operațiilor. Că
pitanii Teodoreanu ii trimise un raport amă
nunțit din care reieșea că situația devenise 
grea, nemții îi încercuiseră si intensificaseră 
tirul cu armament greu. Pozițiile cucerite tre
buiau păstrate cu orice preț. Dispozitivul uni
tăților fusese schimbat, ca nemții să nu mai 
știe dincotro puteau fi atacati.

Colonelul Nistor Teodorescu se apropie de 
fereastră ; văzu venind în fugă soldatul care 
asigura paza comandamentului.

— Domn colonel, se apropie niște nemți, da, 
da. se apropie niște nemți, spuse sugrumat de 
emoție soldatul.

Căpitanul Pintilie tresări.
— Nu o da dracu vreun plocon pe capul nos

tru, să capituleze.
— Nicidecum, se arătă Soeptic colonelul Teo

dorescu, nicidecum, li cunosc bine, nemții nu 
se vor preda cu una cu două, Hitler nu-i omul 

care ci renunțe așa lesne ri-apo: tirit atit de 
ăi ti.

Căpitai :I Pintilie vroire s-i răsr-undă ceva 
dar au mai timp, ușa se deschise si înăun
tru pătrunseră nemții : un of:ter insoiit de trei 
ostasi.

— General Klatt schieki Ihnen diesen Brief, 
începu v.olefit ofițerul. Er biitet sie Știe rj 
Jescn und fmi»:. curcă uns din Antwort zu 
ecn4e4een *).

Coiooelul Teodorescu luă scrisoarea si citi O 
mai citi o dată. Se întoarse către căpitanul Pia- 
tilie care stătea absolut nemișcat, nici măcar 
nu clipea. Trebuia luată o decizie : o decizie 
de importantă camtală.

Era o tăcere desăvțpitâ. colonelul Invlrtea 
nervos scrisoarea in mină.

— Momentul ăsta aștemat de atita vreme în
seamnă drumul nostru sDre libertate, sore vic
torie. Spuneți comandantului vostru că „față 
de situația creată, nu se răspunde, ci se con
tinuă lupta" !

— Es avird Ihnen leid tun. Herr Oberst, es 
wird Ihnen bestimmt leid tun. Mann wird. Sie 
fangen und bestrafen. Uberlegen sie es sich 
noch * 3).

— A fost ultimul nostru cuvint. nu mai avem 
ce adăuga !

*) Cine v-a permis ?
Generalul Kiatt vă trimite această scri

soare. Vă roagă să o citiți si să-i răspundeți 
prin noi.

3) O să vă pară rău, domnule colonel, o sâ 
vă pară rău, veți fi prins si pedepsit exem
plar. Mai gindiți-vă !

Nemții plecară fără să mai salute.
— Va fi o luptă cumplită, hitleriștil nu se 

vor da înapoi de la nimic. Să nu le lăsăm 
răgazul să Șe refacă si să ferțeze. Trebuie să 
rezistăm în ciuda tuturor greutăților. Front’ll 
șe apropie si cînd va ajunge aici raportul de 
forte va fi net in favoarea noastră.

Colonelul se plimba nervos de la un capăt 
la altul al camerei :

— îmi cerea încetarea atacurilor împotriva 
trupelor germane. îmi indica să ocupăm pozi
țiile de dinainte de 23 August. Cum ar fi po
sibil una ca asta ? Cum ar fi posibil să-mi 
trădez patria 2

— La naiba cu nemții și cu mașina lor de 
război, la naiba cu atrocitățile lor. se-nviorâ că
pitanul Pintilie. vom avea aceeași deviză ca 
a bravilor ostași de la Mărășești : „Pe aici nu 
șe trece" !

(fragment din romanul 
„Mai mult decit o șansă", 
predat Editurii Militare)

Omagiu scriitorului ostaș
Printre exponenții de frunte ai litera

turii române contemporane il socotim, 
firește, pe scriitorul Laurențiu Fulga 
—Generalul cum ne place nouă să-l 

numim după distincția sa militară ți gradul 
purtat — om hirțit prin multe situații-limită ale 
•cestui veac turbulent, in conducerea activă ți 
a destinelor Uniunii noastre scriitoricești, dotat 
cu ua suflet generos ți de mare solicitudine 
pentru nevoile brt-iei.

11 salut aici, o dată in plus, tocmai pentru a 
jtfra cu prezența sa omagiul adus scriltorului- 
ostaș. dar panegiricul de față are drept țintă pe 
alt coleg militar de-al nostru — figură marcantă 
in atmosfera policroma a cafenelei noastre li
terare.

Acestuia ii zicem Colonelul, după gradul său 
actual, dar »;< pu(iat sint aceia care, probabil 
dintr-un orgoliu de companioni, il numesc tot 
Generalul. fără ca nimeni să se sinchisească de 
confuzia graduală.

Este rar ba. după cum cei mai multi știu, de 
colonelul Pană Gh. Ion, zis „nea Jenică“ su- 
perbisim conviv, Incintător homerid ți nara
tor ale epopeii naționale din ultimul război mon
dial.

Dintr-o succintă fișă biografici putem carto
grafia un profil major al prietenului nostru, 
acum cind sărbătorim cei 70 de ani ai săi de 
viață.

Veteran al războiului antihitlerist, fiind timp 
de 260 de zile (23 August — 9 mai 1945) numai 
in prima linie, a participat la peste 150 de 
atacuri ți asalturi, la 32 de incursiuni in pozi
ția dușmană și după cum se arată in ziarul 
„Glasul Armatei* din iulie 1945, hitleriștii puse
seră preț pe capul lui un mare premiu pentru 
cel care-l va captura.

A fost decorat de două ori cu ordinul -mili
tar „Hfihai Viteazul" cu spade, iar după război, 
cu ordinele „23 August". „Apărarea Patriei", 
„Steaua Republicii Socialiste România", „Vir
tutea ostășească" și încă o suită de medalii ro
manești și străine.

In afara serviciului militar prestat cu neoste
nită abnegație colonelul Pană Gh. Ion a scris 
articole cu tematică patriotică la toate revis
tele armatei, in presa centrală și in mai toate 
publicațiile noastre, afirmîndu-se ca reporter, 
memorialist, romancier și scenarist multiplu, so
licitat de toate editurile. Deasemenea s-a re
marcat in calitate de redactor la ziarul „Apă
rarea Patriei", secretar de redacție la săptămi- 

nalul „Fulgerul" și mai apoi ca redactor prin
cipal la Editura Militară, incurajind literatura 
memorialistică și tematica patriotică-militară.

In toate preocupările sale, scriitorul-ostaș 
Pană Gh. Ion a acordat importanța maximă stu
diului trudnic de fiecare zi, nu numai ca licen
țiat al Facultății de limbă și literatură română, 
dar și in cursul liceului militar Mihai Viteazul 
din Tg. Mureș (absolvit in 1929) ; trimis de 
Marele Stat Major, in 1929, k Saint Cyre (Fran
ța) obține la examenul de tactică și strategie locul 
al 3-lea din 300 cursanfi infanteriști din 25 de 
națiuni la Kosice (1930), in Cehoslovacia, ob
ține media primă la Școala vinătorilor de tancuri, 
e premiant al Scolii speciale de tactică și strate
gie de la Sibiu (1930), iar in 1931 face Școala Su
perioară de război, avind ca profesor pe Nicolae 
lorga la „Istoria militară a poporului român".

Nu imi voi asuma atributele unui biograf ex
haustiv, fiindcă nu doresc decit să relev con
cordanța armonioasă a celor două linii de forță 
reunite in structura acestui om, sub imperiul pro
bității și pasiunii : vigoarea ostașului și impe
tuozitatea scriitorului.

Nu pot încheia totuși acest omagiu prietenesc, 
fără a sublinia încă o dată un fapt exponențial 
ți semnificativ al tradiției de lupă pentru apă
rare, inăscuiă in sufletul poporului nostru, con- 
semnind patetic despre insuși tatăl său, Pană 
Gheorghe, sublocotenent post-mortem, că a căzut 
eroic in 1917. in- luptele de la Mărășești.

Colonelul Pană Gh. Ion, fiul, a fost rănit de 
trei ori in războiul antifascist, a suferit ope
rații grele și de fiecare dată a cerut insistent să 
se întoarcă pe front, desigur că tocmai in spiri
tul acestei tradiții eroice de care vorbeam.

In cartea sa de mare răsunet, „Radio Donau 
nu mai transmite", (Ed. Dacia — 1975), un veri
tabil jurnal literar de campanie, scriitorul Ion 
Gh. Pană încheia astfel : „La 12 mai 1945, ora 5, 
regimentul a ajuns in comuna Veprova, la 
circa SO de kilometri sud-est de Praga. Războiul 
luase pentru noi definitiv sflrșit. Ne pregă
team pentru viața de tabără, pe care o vom in
stala in pădurea din apropierea localității. Acolo 
ne-am făcut și bilanțul victoriilor și bilanțul 
pierderilor, acolo ne-am făcut planuri de viitor, 
priveam cu ochii minții spre patria pentru care 
luptaserăm, eram hotăriți să continuăm mai de
parte lupta pe fronturile muncii constructive, 
creatoare"...

Tudor George
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Această zi
Această zi a fost enormă petală roșie 
sublima sete de aer a primului strigăt 
echilibrul luminii pe o boabă de strugure 
valul uriaș pornit din cerc repetat 
degetul mamei duios adormit pe-un zimbet 

de prunc - 
ziua de august

Pacea e ziua luminii curată 
ziua aceasta venind 

in 44 de fecioare preschimbată 
ziua născută in apa ce trece prin trupuri 

de fluvii 
in roșia credință aprinsă 
din lemnul caselor ascunse

la marginea marilor orașe 
din nicovalele asurzitoarelor ateliere 
din armele frecate cu cirpe uleioase

in cazarme îngrădite ; 
din întrebările impuse de fluierul locomotivelor 
din neliniștile luptătorilor 
din doliul mamelor 
din lacrimile virginei văduve — 
Iubirea s-a creat 
din florile caișilor, din florile merilor, din 

florile prunilor 
din florile răbdării, din florile miinilor și-ale 

degetelor 
din florile despărțirii, din florie mtniei 

răzbunate, 
înfloriți stejari și brazi și paltini și copii 
din augustul nostru ideal 
in fiecare an, intr-o tară de fiecare dată 

nouă I

Alexandru Răzvan Țambu

Pentru cei veșnic tineria
La cer de pămmt 
morții ne sint

Și vine o apă 
de ni-i dezgroapă.

Și vine un ceas 
cind iarăși au glas.

Un cintec încet 
pierdut prin făget.

Pierdut lingă lume, 
ascuns printre nume

Și-n cioburi de urme, 
și-n trupun și-n umbre.

In genunchi docă stăm 
la ei ne rugăm

cu ochii in vint, 
cu trupu-n pămint,

la margini de drum 
in iarbă de fum

la morg ini de ploi 
cu dinții in noi.

Din istorie
încet, către cetate, vine sohrf :

— E veste că se mișcă spre Dunăre străinii 
Cind griul se va coace va trebui să-l ardem 
și-otravă in fintini va trebui să dăm ;
Ne cer bâtrinii tară un dat cu ch bzuință 
Veni-vor mult—

- Puțini, la mulți, să stăm.

Așa vorbi cei tinăr voievod de-abia de-un an 
și cei bătrini văzură cu odei orbi cum plinge 
privind o clipă doar 
spre fiul său 
Ștefan.

Florin Grigoriu

Muntele ridicat
Doamne, morții erau ai mei
ii ascultam cum iși m'ncau moartea ; 
nu le-am pierdut nici o noimă 
și malul meu semăna cu un țipăt 
cerul aluneca pe sub frunze ; 
cunoșteam arta focului 
adunam frigul pietrelor astrele din cuvinte 
zideam cu ele 
muntele ridicat.
Muntele ridicat 
nu însingura pe nimeni 
ca un fulger lung cartea iși număra filele, 
aclamat singele verii 
întreg timpul s-a mutat in grădină 
privesc cum se dezmiardă : 
morții au rămas ai mei 
uimitor inceput fu lucrarea lor 
timpul in grădină.

Marian Zamfira

Culesul
...își așteptau culesul roadele de atunci 
Și struguri grei de lacrimi — să se coacă 
Iar ploile - sacre, tirzii porunci 
Loveau țârina aspră și opacă

Oare ne mai gindeam la rostul piinii 
La vinul viitor ne mai gindeam 
Sau la puterea zilnică a miinii
De-a rotunji un mâr desprins din ram !

Și vara se sfirșea. Dar începutul 
- Semnul de pace și de biruință 
A fost ca o desprindere din lutul 
Care ne-alcâtuise-ntreaga ființă.

23 August - sărbătoare vie 
Ce-n cărțile de suflete se-nscrie.

Carmen Focșa

La bobul de griu
Pentru că bobul de griu 
a mai putut cind s-a intors in sat 
să-și scuture doar gloanțele din singe 
inima seminței de griu 
pe drum de talpă goală și opincă 
a trecut cimpia intr-o piine - 
și peste mormintul tebului de griu 
stau holdele ca niște lespezi mari de piatră

in ele lacrimile bat ca niște ploi in 
geamurile școlilor de țară toamna 
și ni-l aduc amin’e 
cum singur a ținut pe trupul lui cimpia 
cind fulgera din cer și din pămint 
și nu-l putem uita 
cum sta cu capu-n poala mamei 
cind s-a intors in sat - bobul de griu 
puțind doar gloanțele să-și scuture din singe.

Ștefan Bratosin

Vulturii
Pe-aici nu se trece 
nu ai cum trece 
e cuibul vulturilor — 
ai nașterii 
de veghe la hotar ; 
e lupta singe'ui 
imprimâvârind 
cer și iarbă : 
pe-aici nu s-a trecut 
pe-aici nu se trece 
vulturii au brațe de fier

Floare de August
Țarină a eroului anonim 
leagăn intre cer și pămint 
de mirifice păsări și ape 
floare de august cimpul senin 
ploaia urcind prin rădăcini 
ca un cring de cuvinte

floare de august inima mea 
nu alta deci patria mutră 
și eing vestale de ciorafiâ 
prin vii necnețzză lupa veroasă ■ v
eu sint acasă de cind vorbesc 
limba florii de august..

Ion Machidon

Piatră de hotar
Piatră de hotar, 
nep-entoare cremene 
intre două lumi 
ce nu pot să se asemene. 
Atei un șir de lupte 
se termină și oftul incepe 
cu ale timpului 
vinturi sirepe—

Viața renăștea 
sub roșie flamură 
ca primăvara bece ramură. 
Nu era o intimplare, 
un vis care flutură ; 
simțeam adevărul 
cum de minciună se scutură.

Clocotea strinsă in noi 
atita revoltă și ură 
că am azvirlit călușul din gură, 
am devenit vulturi in zbor 
peste ulmi, 
pes'e brazi, 
scrutind din urcuș unice culmi 
cu lumina imaginată de azi.

Pentru tot ce urmașii ne-or cere, 
Partidul ->
deschizind o nouă eră-n istorie, 
ne-a dat unașa putere, 
inaita și luminoasa lui traiectorie.

Rada Felecan

Patria biruitoare
A șuierat săgeata mai intii 
din sfatul lor pingâritor de lume 
și munții noștri s-au infiorat 
și pruncii s-au cutremurat in mume.

De-a lung de umbra semnului zvirlit 
pină-n adine a hăcuit secure 
trezind din somn bâtrinii-n țintirim 
in drumul ei durut peste pădure.

Din lemnul umed paturi și-au durat 
intr-insele zavistia să crească, 
insă i-a tras pămintul dedesubt 
ca să-i fărime turme și sâ-i pască.

Au pus pe cimpuri holdele-n genunchi 
să nu mai cmte spicul către soare, 
iar pirga ne-mpletitâ in cununi 
pe drum de fier s-a micșorat spre zare.

Cind au intrat mai mult către Moisei 
și urma tălpii noastre dezgroparâ, 
atitea unde-n cale-au tulburat 
incit se-ntoarse marea in izvoară.

Cu fierul cel de prăvălit păduri 
la Oarba s-au lăsat peste livadă 
și pentru mărul copt de către virf 
a trebuit copac semeț să cadă

Cutremur mare-atunci se incepu 
și deal intreg alunecă pe mere 
de cite mii de arbori s-au intors 
in simburi, zăvorindu-se-n tăcere.

In cumpănă s-a pus a dăinui 
ori a se stinge neamul in uitare, 
dar Țara ca un cerc s-a scuturat 
și a zdrobit pe fiară sub picioare

A trebuit prin jertfă și prin foc 
pe sine, biruind, să se cunoască 
și-apoi să-ntoarcă holdele la loc 
ca pruncii ei îmbelșugat să crească.

Copacii poartă vindecate răni 
in munții noștri legănați pe ape, 
să urce teferi puii de stejar 
a fost stihia in părinți să sape

Căci Patria văzută din adine
e un rădăciniș de vițe dese,
o frunză nu s-ar fringe de pe ram 
fără ca pădurii să nu-i pese.

Gabriel Cheroiu

Moștenire de veghe
Imi infig românește 
singele in pămint !..- 
— Multiplu de lumină 
așteptind lingă statui — 
solstițiu de griu 
acoperind cu fluturi 
cămășile copacilor 
tăiați de cele două 
caravane de noapte... 
Mai avem pe cineva in soare : 
eternitatea din tranșee, 
aplecații la Cer 
de-nchinâciunea Țării !... 
Sunați din moștenire 
firul e liber !...
Buletinul meu de identitate 
troiță de lut e 
acolo în colț 
sus pe istorie !.-.

Mariela Rotaru

August în limba română
Am invățat : singuri
un riu românesc e o apă care nu trece oricum 
și pietrele mai înseamnă nisip citeodată 
singuri am invățat
că nici un riu nu-și are intreg înțelesul 
in mare, că din matca fecundă intii izvorul 

țișnește, 
iși caută drum și răzbate, iși măsoară tăria 
cu stinca stind față in față, că nu ploile inving 
ci drumul pe care il poartă in ea insăși o apă; 
lintinele strinse tirziu in cîmpie 
iși unesc abia după toate acestea puterea 
fără să mai lupte una cu alta, 
abia atunci drumul lor se îndreaptă spre mare 
in care nici un riu adevărat înțelesul deplin 

nu și-l are 
cum pasărea cu aripile strinse se impotrivește 

luminii să zboare

Daniela Simionescu

Cuvintul
Cuvintul pe care-l văd plimbindu-se
Prin ochii mei
Cuvintul care mi se așează pe pupilă 
Și mă scapă de orbire
E : ROMÂNIA.

Claudiu Săftoiu

Poem de țară
Eram noi intre 
maci și pietrele vintuiui, 
abur și corabia frunzelor, 
durata omătului și atingerea 
lupului de durerea urmei.

Apoi aerul se inchega, 
jucării de plumb asudau verde și roșu, 
săptămino plesnea, printre dinți 
ii curgea cerul cu stele.

Și de cite ori auzeam dalta 
cioplind lacrima, ea vorbea de 
pietrele vintuiui intr-o apă de maci, 
frunziș in corăbii de abur, 
durata de lup in atingerea omătului 
de cea de a opta zi a săptăminii 
furată durerea.

Din munți se prăvăleau păstori, 
Cind ne-am trezit țara era tot aici, 
Dar era purpurie inlâuntrul formelor 
Și albea liniștită pe culmea cuvintelor 
Fulguială din trup de măiastră.

Cristina Ionescu

Recviem pentru ostașul 
român necunoscut
Purta nume simplu ca pămintul ; Doar el știa 

să-i rosteqscă numele 
Intr-un fel asemănător semănatului 

ori culesului
Pe front, ostașul spunea Taică țăranului 

veteran din tată-n fiu

A apărat cu viața cuibul rindunicii 
adăpostit sub strașina casei, Puii ciuguleau 

boabe 
din miinile bătucite pe patul armei, 
cind o nevastă a acoperit cu ștergar negru 

fața casei. 
Arc de triumf i-a fost doar lacrima maicilor 

și nevestelor -* 
Mult mai tirziu numele lui a fluturat 
stindard monumentelor pe cimpurile de bătaie

Răsar stelele pe blachiul bocancilor soldatului 
necunoscut, 

prăbușit in iarba ce-așteaptă coasa. Un nume 
de oștean 

va apăra odihna fiecărei răscruci 
crescută in carnea pămintului ca un bocet 

al vremii.

Ostașul român a împărțit pretutindenea flori 
și a băut apă din ulcioarele femeilor;

a mingîiat copiii orfani, 
N-a fost blestemat in nici o limbă

a pămintului 
pentru fărădelege. El a cintat cintece 

strămoșești. 
Pe baioneta lui a găsit adăpost porumbelul.

Dar era prea puternic să nu primească ocara 
invidiei — 

Ostașul român n-a trecut niciodatâ riurile 
noastre 

decit pentru a le apăra.
Sint pline livezile de merele crescute 

pe umerii săi.
De fiecare datâ cind intilnea in cale o cireadâ 

ori un lan, 
se gîndea la bârâgane ți la dealurile 

subcarpatice 
inundate de vii și de grine.

Ostașul român iși îngropase părinții 
în mausoleele Mârâșeștilor; 

bunicii sub redutele Plevnei și Smirdanului — 
Pe fiecare țeavâ de pușcâ era înscris

un nume de sat, 
un nume de pod sau de pădure ; pe fiecare 

grenadă un nume de cimpie 
ori de oraș eliberat.
Dar din fiecare binoclu se vedea căciula 

Carpaților 
acoperind pămintul ca o roată de car, 
ori ca o piine mare coaptâ-n vatra mileniilor, 

intre două riuri și-un fluviu. 
Frate i-au fost cerul, și codrul, și iarba ; 
Se furișa luna ca o fiară albă pe ceafa lui 

bătucită 
și soarele cobora pleoapă de aur peste mieii 

privirilor sale- 
Ultima tranșee i-a fost groapa cimitirului — 

El, singur, 
ți pămintul său.

Ion Mânzală

arthur porumboiu
Conducătorul
E un lan de griu ce se dâruie-n vară — 
conținindu-ți forța in germenii viitori ; 
e in miinile fecunde de muncitori 
ca ți-n lumina ce ară, 
sau adună parfumul in flori.

Forța Sa e concentrată in gindul 
clar ca imaginile in telescoape ; 
și-i linițtea noastră, ți-i pămintul 
celor ce-adunâ griul ți scot lumină din ape ;

El insuți lumină neatinsă de zgură, 
și aerul pur din munții Carpați ;
El insuși linia Partidului pură 
adunindu-ne-n juru-i și fiind luminați I 
El - aerul nostru de fiecare zi.
El - zona mereu roditoare 
unde noi inșine putem fi : 
bob de griu, oțel și izvoare

Poetul și patria
Eu sint soldatul ce-i duce 
ranița-n spate ;
îi dă din piinea lui neagră 
și din bidonul cu apă ; 
și nu-i permite să cadă 
nici cind 
viața e o grenadă 
scormonind in noi ca-n pămint

Trebuie!
Dacă firul de iarbă iși cautâ-n soare ocrotire, 

și dăruindu-se clorofilei pentru-ntruparea 
seminței 

și-n dirzenia sa nimic nu-l oprește 
incit sămința se va ivi intreagă ți pură, 
ca fiu al Patriei mele, nu pot fi altfel : 
trebuie să las un germen 
ce va-nflori in viitor.

Și patria
Pămintul se exprimă prin semințe ; 
pămintul naște continuu I 
Și frunza nu-i decit anunțul florii, 
ți floarea nu-i decit anunțul fructului 
ce protejează-n secretele-nvelițuri 
sămința nașterii universale.
Pămintul se exprimă și prin morți — 
lumini ce ne-amintesc 
faptul că arderea lor pură 
nâscută-a fost spre-a ne păstra 
pe verticalele luminii ;

pămintul pentru ei nți-i o capcană 
de-ntuneric ; 

pămintul e lăcașul unde nasc 
de sub guri de tăcere, noi semințe 
pentru sărbătoarea vieții.

Pămintul sintem toți : vii și morții 
intr-o structură pură ca lumina, 
și Patria-i totalitatea bucuriei 
ce-a ars in ei cind vara lor a fost deplină, 
și arde-n noi cind vara e in floare 
ți toate sint chemate intr-o clară clipă 
de calm și veghe.

Pămintul se exprimă prin noi — 
semințele Universului - contur 
nedesfăcut de moarte.

Gnomică
Piinea trecută prin baia de sudoare 
a marelui efort comun, 
e punctul de sprijin 
ce ne păstrează sub soare

«Garoafelc-s roșii și din pricina mea»...
Urmare din pag. 1 

.Abordînd cu realism fi adincă înțelegere pro
blemele artei, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat orien
tări de mare amplitudine vizind instaurarea 
unui climat favorabil promovării valorilor 
autentice, întoarcerea creatorului la uneltele 
sale, repunerea in circuitul național a intregii 
noastre moșteniri spirituale, crearea unor ope
re trainice, de inaltă ținută artistică, in care 
procesul de edificare socialistă să se regăsească 
in toată anvergura sa.

Una din primele măsuri ce-au fost întreprin
se in lumina acestor orientări a vizat descen
tralizarea fenomenului cultural, astfel incit, 
fiecare zonă a țării să beneficieze de un cadru 
prielnic atit afirmării valorilor literare locale, 
cit și participării acestora la viața scriitoriceas
că națională. Astăzi ființează publicații cu pro
fil cultural edituri in principalele orașe ale 
țării, asociațiile Uniunii Scriitorilor din Cluj- 
Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Tirgu-Mureș și 
Craiova grupează sute de scriitori, iar așezămin- 
tele culturale patronează peste 1 800 de cercuri 
și cenacluri literare, cu aproape 24 000 de mem
bri.

Mutații cu adevărat salutare au intervenit în 
insuși procesul de creație. De aproape două de
cenii, literatura noastră a abandonat evazionis
mul sui-generis pe care îl profesa conform ca
noanelor unei „estetici“ mai mult decit simplis
te. Scriitorii au atacat frontal aspectele semni
ficative ale realității noastre social-politlce și 
veritabila problematică umană, deci viața cu 
luminile și umbrele ei, incredințind tiparului 
pagini de reală valoare artistică, lipsite de con
vențiile, schematismul și tabuurile de altădată!

Fiind pătrunși de imperativul formulat de 
secretarul general al partidului, potrivit căruia 
societatea noastră socialistă are nevoie de „o artă 
cu adevărat revoluționară, care să redea în mod 

veridic și obiectiv realitatea, care să fie pătrun
să de un puternic suflu mobilizator, militînd cu 
pasiune pentru perfecționarea societății și a 
omului*1, scriitorii români de astăzi s-au stră
duit să fixeze in fagurele paginii febra unui 
timp de rodnice și multilaterale împliniri, di
mensiunea statuară a făurarilor de istorie nouă, 
zbaterile lor interioare intru mai binele patriei 
și al semenilor, intru desăvirșirea lor umană.

Recolta beletristicii noastre din ultimele pa
tru decenii este deosebit de bogată.. In acest 
răstimp au putut fi etalate în vitrinele libră
riilor mii de volume noi de poezie, proză, tea
tru, critică și istorie literară. Multe din ele a- 
veau să trezească in cugetul și inima cititori
lor ecouri de nestins, fiind adevărate evenimen
te literare ce se constituie astăzi — la ceas de 

'sărbătoare și bilanț — în tot atitea dovezi ale 
unei epoci de mari ctitorii. „Nicoară Potcoavă1* 
de M. Sadoveanu, „Desculț** de Zaharia Stancu, 
„Moromeții**, „Delirul** și „Cel mai iubit dintre 
pămînteni** de Marin Preda, „Groapa1* și „Prin- 
cepele** de Eugen Barbu, „Străinul**, „Setea*1 și 
„Moartea lui Ipu“ de Titus Popovici, „F“ de 
Dumitru Radu Popescu, „Iarna bărbaților11 de 
Ștefan Bănulescu, „îngerul a strigat** de Fănuș 
Neagu ș.a.m.d., sau „Primele iubiri11 și „Lupta 
cu inerția11 de N. Labiș, „Fluxul memoriei11 de 
A.E. Baconsky, „11 elegii** de Nichita Stănescu, 
ciclul „Imne“ al lui loan Alexandru, „Zoosofia-* 
de Ion Gheorghe, „Poeme** de Marin Sorescu, 
„Istoria unei secunde** și „Repetabila povară** 
de Adrian Păunescu etc.,»sînt cărți de referin
ță, care au adăugat noi carate tezaurului lite
relor românești.

Așadar, scriitorul român de astăzi a fost și 
este ferm angajat — cu specificul uneltelor sale 
și fără emfază — în grandioasa operă de edifi
care socialistă a țării. Ne vom convinge de acest 
adevăr dacă-l vom măsura drept, „după cintec 
și pas“. Vom lua atunci aminte că garoafele-s 
roșii și din pricina sa...
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PLEȘA VASILE : în grădina dv., n-a plouat 
cam din vremurile' locuințelor lacustre : milul 
este vechi, sămînța e nisip. Dar cu epigramele, 
la Urzica. • - - •

F. EUGEN : Rămînem la acest Crez : „Albas
trul s-a săturat / Să-și poarte culoarea și cerul 
in spate / Și-n semn de protest / A șters totul 
cu buretele / Verdele s-a săturat / Să-și poarte 
culoarea pe pajiști / Și s-a călcat în picioare (...) 
M-am dus să storc buretele / Și să-mi pătez cu 
albastru gindurile / Am ridicat firele de iarbă ! 
Le-am presat pină le-a revenit culoarea, / Am 
încercat să prind între degete și celelalte cu
lori / Dar nu am reușit decit să mă pătez pe de
gete / Și mi le-am șters de albul imaculat*1. Tri
miteți mai.

FLORIAN AȚECU : Din cele șase pagini de 
texte, acest crâmpei : „Rămînă-n zbor pe vid si
nistru, / Singurii ce se vor salva prin ei, / poate 
vulturii**. In rest și în viitor, dumnezeu cu mare 
milă !

HOREA NAȘCU : Din biletul dv. purtând titlul 
Nu vreau, alegem : „Această fată, cu pârul bălai, / 
Seamănă cu o fiică de crai (...) Mă privește cu 
ochii ca două perle : / Vorbele-i îmi par triluri 
de mierle**... Poate ne trimiteți tot tichetul.

CONSTANTIN BĂNEȘTI : Zicem cu dv. 
aceste tipurituri de Prahova : „Libertate : „Ră- 
nește-mă viată : / din răni / nu pot curge / lan- 
turi“. Seceta : „Seceta și-a lăsat cortina 7 Ploile 
se aranjează in culise / Hei, țăranule. Hai să 
udăm istoria cu cana**. 666 : „Cind un poet l 
va traversa / istoria/ cu o piine în mină, / poe
mul meu / va arde / ca biblioteca / din Alexan- 
dria“. Răzbunare : „îmi presar litere pe rană, 
Și pun vieții plasele de lut / pun țiganii să mă 
bea dintr-o cană / și pe liniști, tăișu-1 ascut**. 
Masa tăcerii : „A / fost ! ora / zero**. Tristețe : 
„Bunica / toarce / iar / din / caierul / de / lină", 
încercați să scrieți pe coală mare.

LUMINIȚA N. IORGA : Cam galbene-n obră- 
jori și gălăgioase : Prin lume : „Pe drumul de

ghizat în dragoste / Flacăra noastră ancestrală / 
Nu 6-a potolit / fumegă 1 Și pindește ■ Și iși în
tinde ghearele / Și rupe ' Și sufletul meu în
fășurat In singurătate/Se :mpotrivește în zadar/ 
Prin lumea acestui veac dificil. . Unde amindoi 
ne pindim / De după cuvinte, de după inimi". 
Oră de dragoste : ..Și acum / Pentru că trapul / 
Ne e comun / Și singele striră ! Cuprins de iu
bire / Poți să-ți imparți ' Brațele tecome și su
fletul / cu mine / Nu plinge • Rugindu-te < Că 
nimeni vreodată / Nu și-a dat drumui / in învă
luire de lumină”. Cum cred, i-

ARCADIE PATA : „Cronica muntelui Panacu” 
am scris-o după un fapt ce viață mărturisit de 
către un tinăr activist de cui tură. de la Su
ceava. Domnia sa, desigur, se referea la Țara 
Domelor. Excursul dv. cei lingv _uc și mitolo
gic este întemeiat și temeinic. Vă mulțumim.

DRAGOMIR MIRCEA MIRIN. Scrieți in bi
lețelul însoțitor : „Cu acest nr.iej imi ingădui 
să vă adresez și o întrebare : mar-.tă să scriu 7 
Unii colegi de cenaclu sint de părere că inșir 
vorbe goale. Etc. Vă răspundem de jos in sus.
1. — Să inșire și ei astfel de vorbe S iste ; 1 — 
Merită c-au meritat : Solie — ;u; Teodor Balș 
„Viețuiesc în iveala străfundului / Precum al - 
cindva. / Dihanie in necL/rare / precum alt- 
cîndva. / Vamă de soare apuse / Tâtine 
preaumbrelor / întii și-a: ctlnoe luceafăr. / în
tâlnesc ieșirea din minți 7 Sc*e a mari, iăcer* / 
jocul de-a pieritelee". Cavalero! mat — lui 
Chiricuță Traian : ..Peste urm*e mele ' Nepă
sător de uitate / Peste sufletul meu / Nepăsă
tor de-ndepărtat / Peste snCeru! meu / Nepăsă
tor de-ndepârtat ! Căței cu ceh-.i scoși. / Neîndu
rător de roșii / Așteaptă să jupoaie / Privirea 
unei stele / Prin gara mea de sete / Către a 
șaptea toamnă* : Ceaaal negurii : Ej pieotul
umezitelor ginduri. Stolul vedeniilor, neastâm
părul duhului. / Nebunia marilor ursite. / Fir cu 
fir, zodia pârăs.tulul / Feciorelnica schimbare de 
mine / Niciodată in fluier, stihii / Pribegesc 
Înspre teama de noi / Podoabă intiraaților ulii. / 
Mătănii de muguri ruferinri. ' Adiere a pustii
telor guri / Bate odihna inimii / Ceasul falnice

lor neguri". Dorință : „între prăpăstii răstignite 
și plins / S-ajung omătul fînurilor frînte / 
Aprinde gerul lămpilor și fă-mi / Cu inima, un 
semn adine pe frunte / Acum petrec la cîntece 
de vint / Cu mirii încruntați și trași pe roată / 
Iar luna mi se pare, că-s flămind, / Un colcovan 
de piine coaptă / Deschide ochii, cum plouă 
către vară, / Cu frunze limpezi, marginea de 
sat / în brațe duc spre cer. cind gîngurește. / în 
loc de prunc, un tunet înfășat". Data viitoare, 
dactilografiati-le, că nu vă mai citesc.

POP AUREL : Desuete, cele rimate, nepăsă- 
toare cele in vers liber. Bloc de corespondență : 
„La început poemele / erau prizoniere într-o 
limbă ciudată / apoi / cineva striga făcind pro
pagandă / (...) bîrfind cu anunțuri mortuare / 
sau liste cu soldați licitați / într-un colt de pe 
ultima / pagină a ziarului local, / deși habar 
n-avea de abecedar / puștimea tipa : / „hai la 
ziare... ! / Ultimele vești de pe front" — un frag
ment de viață cu forță de poem. Acesta-i dru
mul : uitati-vă bine, făceți-vă semnul ocrotitor 
și virați.

VASILE SIMONICA : Nu mă chinuiți : dacti- 
lografiați-le. sau scrieți-le mai mare. Am și eu 
dioptrii urcate. Proza s-a predat : să-și chi
nuiască ochii celălalt.

GAGEANU STOICA : în întregime Azi, umbra 
fratelui meu : „Luna rezemată pe-un umăr al 
dimineții / și drumul necontenit alerga — / un 
dulău după istovita pradă / E fluviul dunga de 
luciri ce se vede / mi-am spus — și clinele 
mâ-nsoțea / e locul unde din tristul său joc / 
dc—a scăldatul cailor in fluviu / Mama-și mai 
trece ochii umbriți / peste vorba sau starea ce 
i s-a dat / si-ades. la timple îi bate o venă din 
plins inecat / Azi umbra fratelui meu umblă prin 
curte / Zilele și nopțile, lampioane petrecute în 
lungul drumurilor ostenite / trec prin fața ma
mei. imbătrinind-o". Celelalte n-au tensiunea 
elegiacă din textul de mai sus : frazele greoaie 
umblă pe orbite haotice, corpul cel lingvistic e 
fumegos și nu Impresionează observatoarele. Dar 
in steaua aceasta cu frate văd un puternic poet. 
Reveniți cu mai multe, cu bătute la mașina de 
scris.

CALIN BUCOV : Adică n-aveti. în toată can
celaria. o cănmară. de mă oropsiți din pixul cu 
clei verde, ca un vânzător de lăptuci 7 Am oprit 
la Antologia Poștei redacției poemele : Intre 
două cuvinte de iubire și Fatidica pagină. 
Despre celelalte, aceste vorbe : nu vă lăsati sli- 
nit. jigărit, sinteti la virsta cind vă pot copleși 
pozele poeților de altă fire. Păstrați-vă sănătos 
și-o să vă stea mai bine cu noi, al nostru.

EMIL
GEORGIUS

Tînguirea castelului
Seniorul meu,
Stâpîne,
La să-mă să mă surp I
Mi-e otita de dor
De-a fi iar ce nu sint -
Porțile și donjonurile mă dor. 
Crenelurile, zidurile și temeliile lor, 
Pămintul din mine
Se dorește-n patria lui dinții !
Tu m-ai furat din in;ma ierburilor,
Din lutul roșu al soarelui 
în amurg,
Am fost scicvuf tău ;
Arde legămîntiri dintre r>oi
Să mă surp
Dintr-o dată tot.
Pe deplin :
E timpul I

Graiul lucrurilor
S-auzi în lucruri -
Să simți cu timple fildeșul zvicnind 
Și-n mărul copt
O vară dogorind I
O, cum să poți trăi
In pace lungă
Cind toate astea vor 
Să te atingă îl 
O, graiul lucrurilor... 
O, tăcerea lor I

Adolescenta
Aluneci blind în mers 
Te tai in cioburi goale 
De oglinzi ,
Și-n toate chipul iți privești răsfrint. 
Corabia mai fugi ca să o

Prinzi :
Demult ea s-a desprins 
De-un țărm-pămînt.

Mai vrei să suferi ? 
îți mai place jocul ?
In ochii tăi (ce minunat se-aratâ !) 
Văd stele, 
Fabuloase flori
De nufăr
Și toată frămîntarea lumii, 
lată I

' Rostul lucrurilor
Ci acest drum, 
Umbrit de arbori grei. 
El sens înaintării mele dă. 
Spre el,
Nevi novați mîn pașii mei I

Făcută e oglinda să se uite 
în ochii tuturor,
Făcută-i
Setea mea pentru izvor. 
Pentru inel degetul tău 
Făcut e...
Făcut e focul roșu 
Pentru scrum
Și crinul argintiu pentru parfum... 
Dar pentru cine, clipa 
Cea de-acum ?

Prin lan după ploaie
Și trece ziua 
Peste noi, suavă. 
Ca o rotundă roată de lumină, 
Singele meu către 
Tristețea ierbii 
Zvicnește și se-nclină.
Zimbesc și merg — apusul
Mi se-nchide
In orizont cețos și sîngeriu, 
Pline de lapte spicele 
Verzi, crude, 
Mă biciuie...
Străbat lanul de grîu....

»

Dimensiunile nnni
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nătatea internă si externă a actului istoric în
făptuit de poporul român sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

începînd cu 23 August 1944, România și-a pus 
toate resursele materiale și umane. întregul po
tențial economic și militar în slujba luptei îm
potriva Germaniei hitleriste. în cursul unor as
pre bătălii, unitățile militare. împreună cu for
mațiunile patriotice, au lichidat in principalele 
centre ale țării rezistenta trupelor naziste, au 
eliberat în citeva zile capitala si o mare parte 
a tării. Sosirea, la 30 august 1944. a trupelor 
sovietice în Bucureștiul eliberat a fost salutată 
cu entuziasm de masele largi ale populației ca
pitalei.

însuflețită de un fierbinte patriotism, armata 
română a săvirșit fapte de eroism legendar in 
lupta dusă pentru eliberarea întregului teritoriu 
national de sub ocupația fascisto-horthystă. ca 
și în bătăliile pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei, Austriei pină la încheierea victorioasă 
a războiului împotriva Germaniei hitleriste. <

Evenimentele de acum patru decenii se în
scriu ca un moment epocal în întreaga istorie 
a României. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Declanșarea revoluției de elibera
re socială șl națională din august 1944 a inau
gurat o etapă nouă în istoria patriei, a deschis 
calea împlinirii idealurilor și năzuințelor de 
dreptate și libertate ale poporului român, a cu
ceririi depline a independentei și suveranității 
naționale, a afirmării României ca națiune li
beră și demnă în rîndul națiunilor lumii." 

în cele patru decenii care au trecut de la eve
nimentul epocal din August 1944. urmînd cu 
devotament si încredere politica partidului, po
porul român a schimbat radical chipul patriei. 
Condus de partidul comunist, el a parcurs o în
treagă epocă istorică : de la orînduirea bazată 
pe exploatare și asuprire din trecut, la orîndui
rea nouă, socialistă, in care, liber si deplin stă- 
pin pe soarta sa. îsi făurește în mod conștient 
propria-i istorie ; de la vechea Românie bur- 
ghezo-moșierească. slab dezvoltată, cu o eco
nomie preponderent agrară, dependentă de ma
rile trusturi monopoliste, la România de astăzi.

Un țăran trece strada
Cel mai mult ne omorau marșurile / astea ne 

scoteau sufletul / rap-rap / rap-rap / cu ranița 
in spate / pușca / masca de gaze / si pe dea
supra hîrlețul / Linemana / cum ii ziceam / care 
ne batea genunchii / era cald si praf apă luam 
in bidon / da parcă ne-ajungea / uneori / cind 
simțeam că nu mai am pic de vlagă / imi ve
nea să mă dau cu capul de pămint / ceva insă 
nu mă lăsa / mă tinea in picioare / mă împin
gea inainte / mai căscam și gura la ce vedeam / 
doar neam din neamul meu nu mai călcase pc 
acolo / s-ar fi zis / de n-ar fi fost război / că 
umblu prin străinătăți / numai că umblam după 
nemți / asa că intr-o zi / cind tot mergeam de 
dimineață / rap-rap / rap-rap / numai ce am 
văzut o livadă de meri / si ne-am oprit / să ne 
tragem un pic la umbră / am căzut frinti toți 
în iarbă / numa unul mic / si bălai / de nu dă
deai doi bani pe dinsul / s-a tinut bățos / și-a 
dat jos toate de pe el / si pe urmă a început

Anonimi ca în natură
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cite un gest. Un simplu gest, poate că nu cel 
mai caracteristic, nu cel mai exact, ci unul 
aproape anonim, ca în natură, amestec lapidar 
de intuiție și obișnuință dar și de încordare și 
poate că și de risc. Acest episod, bunăoară, pe
trecut exact acum patruzeci de ani la o școală, 
la școala normală din Buzău. Frontul german 
era spart, nemții se retrăgeau și ocupau marile 
clădiri transformîndu-le în ultime și disperate 
bastioane de rezistentă. Școala era la marginea 
orașului pe atunci, potopită, înconjurată de un 
cring. Ca să nu se transforme într-un cuib de 
rezistență și apoi să fie distrusă, ce-a făcut 
directorul ei, profesorul de logică 7 A minat-o î 
Adică, singur, fără să spună la nimeni, i-a 
văruit pereții cu litere mari și groase, a scris 
în limbile celor ce se retrăgeau : atenție, minat! 
A lucrat noaptea iar a doua zi profesorul de 
logică nu putea să judece decît logic situația : 
s-a speriat și el de ce-a văzut că stă scris aco
lo, și-a anunțat colegii și aceștia, bineînțeles, 
au împrăștiat vestea în tot orașul. Trucul a 
prins, în derută și alarmați de știrea pe care au 
aflat-o, nemții au ocolit clădirea. A trebuit 
apoi ceva timp ca ceilalți profesori să poată fi 
convinși să participe la... deminare. I-a învățat 
tot profesorul de logică ; cu o găleată de apă a 
început să spele pur și simplu zidurile.

Sau un alt episod, cu o altă identitate tre
cută de asemeni printr-un simplu gest în spa
țiul memoriei colective. De astă dată în Ardeal. 
Un bătrîn mută cu cîțiva kilometri locul bătă
liei lui Mihai Viteazu. Gurăslău, tocmai pe o 
culme de deal pe care se ridică azi monumen
tul. în memoria, in amintirile lui ardea o troiță, 
nu aceea din cîmp unde fixaseră istoricii locul, 
ci acolo pe deal unde într-o vreme de tristă 
amintire au detunat explozii. Și apoi legendele, 
și apoi cîntecelele bătrânești care tot despra 
aceasta vorbeau. Și apoi topografia pe care o 
știa, istoria pe care a început s-o învețe și dîr- 
zenia cu care și-a făcut din restabilirea adevă
rului o cale și un ideal al vieții, toate pină la 
urmă au izbindit iar istoricii s-au conformat.

eveniment istoric
cu o economie dinamică, o industrie șl o agri
cultură in plin proces de dezvoltare, cu un ni
vel de viată si civilizație materială si spirituală 
tet mai ridicat.

România se înaltă astăzi între popoarele lumii 
ca o țară a demnității, a progresului, a liber
tății și democrației, ilustrind prin faptele si îm
plinirile sale forța pe care o dobindește un po
por stăpin pe destinele sale. Datorită succe
selor interne, precum și politicii sale externe 
principiale și constructive. România se bucură 
astăzi de un prestigiu fără precedent in întrea
ga sa istorie. De la România de odinioară, aser
vită economic $i dominată politic de diferitele 
Mari Puteri, izolată, puțin cunoscută in lume, 
s-a ajuns la Republica Socialistă România de 
astăzi, liberă, independentă si înfloritoare, cu o 
înaltă autoritate și prieteni pe toate meridiane
le. respectată și apreciată cu căldură pentru con
tribuția pe care o aduce la instaurarea unor 
noî relații între state și a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, pentru pre
zenta sa deosebit de activă si dinamică, pentru 
cuvîntul său chibzuit și realist în solutionarea 
problemelor mondiale în conformitate cu nă
zuințele popoarelor dornice de pace și libertate.

întreaga politică internă si externă a tării 
noastre poartă pecetea puternicei personalități 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii So
cialiste România, al cărui rol determinant, esen
țial, în elaborarea obiectivelor dezvoltării naw*.- 
țre economico-sociale asigură organizarea ..si. 
conducerea științifică a întregii activități de a- 
plicare în viată a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comunism.

Unitatea si coeziunea întregului popor, a tu
turor fiilor tării, fără deosebire de naționali
tate, în jurul încercatei forte politice călăuzi
toare — Partidul Comunist Român — constituie 
izvorul forței și trăiniciei de nezdruncinat a 
orînduirii noastre, garanția apărării si consoli
dării libertății, independentei si suveranității 
patriei, a cuceririlor revoluționare obținute prin 
lupta si munca întregului popor, chezășia unor 
noi și minunate victorii pe calea socialismului 
și comunismului.

CONFABULE

să se uite prin meri / mere Insă de unde / că 
doar nu eram noi primii care să fi trecut pe 
acolo ' or mai fi fost si proprietarii / săracii / 
nu le știam obiceiurile / asa că i-am strigat / nu 
te mai holba mă / că n-a mai rămas / in ei nici 
frunza / dar numai ce-1 văd cum se oprește / 
lingă un măr mai jerpelit / cu crengi uscate 
spre vîrf / se suie si le rupe / pe urmă se duce 
la altul / si tot asa ' cit am stat acolo / a rupt 
crăcile uscate / fluierind / era din Vrancea și 
știa să fluiere.

Iulian Neacșu

Și monumentul punctează azi cerul din locul 
și unde va fi privit și gindit domnitorul la o 
singură țară, unică și nedespărțită. Se văd ca 
niște intarsii vii. răscolitoare, flori proaspete, 
de cimp, pe treptele monumentului, nu vintuî 
le duce acolo sus ci oamenii locului care simt 
că trec prin fața unei colosale amintiri.

Identități așadar unificatoare, ca și idealurile 
și realitatea insâși, episoade mai vechi sau mai 
noi care, printr-o acută conștiință a istoriei, se 
constituie in argumente ale propriei noastre 
vieți. Și în gesturi pe care, in ordinea morală 
a existenței, ne aducem aminte de o expresie a 
secretarului general al partidului după care 
fără istorie, da. fără cunoașterea și asumarea 
istoriei am fi rămas ca niște orfani. Părinții și 
toți cei ce ne-au premers, cu nume sau fără 
nume, în legea și legămîntul lor față de țară 
trec prin spațiul memoriei noastre și sint vii 
la marea sărbătoare.

„Perpetuum comic ’84“
• Almanahul anual de literatură umoristică 

și satirică editat de revista „Urzica” este si 13 
ediția lui pe anul in curs. „Perpetuum comic 
1984", o bună antologie de umor, de caricatură, 
de satiră socială. De altfel, in spiritul pe care il 
promovează revista „Urzica", și această colecție 
de creații, simpatice, ingenioase, „deștepte". se 
orientează mai ales către o perspectivă politică 
$i socială mai pronunțată, accentuind mai cu 
seamă criteriul valorii, profesionalismul contri
buțiilor, ceea ce este, fără indoială. un fapt po
zitiv. Se poate zice, fără primejdia de a greși, 
că „Perpetuum comic" rămine. cu majoritatea 
semnăturilor lui, o probă a vitalității umorului 
românesc, a diversității acestuia. De altfel, >și 
antologia le dovedește cit se poate de convin
gător. Sint prezenți aici Ion Băieșu. („Capra cu 
doi iezi"), Tudor Octavian („Viața in abeceda-

CUMPĂNĂ

I. Tentația anonimatului limpezește natura.
II. Cind nu poate ieși din anonimat indivi

dul face apologia lui.
III. Doi anonimi se intîlnesc pentru a da 

unuia dintre ei un nume.
IV. Omul iese din anonimat pe aceeași poartă 

pe rare va intra.
V. Faptul că atitea milioane de oameni rămîn 

în anonimat ține de economia memoriei ome
nirii.

VI. Cine se plinge că este prea celebru nu 
vrea, de fapt, altceva decit să-și sporească cele
britatea.

REMEMORĂRI Fișe
1.

Ultima zi de mare. Plec în amurg spre 
plaja izolată, nu departe de cherhana, 
acolo unde am scos dintre două pietre 
un delfin imobilizat.

N-am mai fost un timp aici unde el se arăta 
imediat din valuri începind să facă tumbe. Sint 
curios dacă va apare. Aștept cam o jumătate 
de ceas plimbîndu-mă pe nisip. Deocamdată 
nimic. Pe apele liniștite plutesc doar pescărușii 
solitari. Sint gata să mă întorc cu un soi de 
tristețe difuză în trup. Deodată, din mătasea 
apei încrețită, prietenul meu. a țîșnit in .abor 
arcuit și elastic. Mai aproape, totmai-aproape...

S-a zbenguit jucîndu-se ca un veritabil acro
bat, multă vreme, ca și cum ar fi simțit că e 
ultima noastră seară. Și am rămas urmărindu-1 
în dezlănțuirea lui pină ce luna a răsărit din 
mare ca o geamandură de fosfor. M-a însoțit 
un timp, a făcut un ultim salt spectaculos și 
a dispărut in adincurile reci și misterioase, 
încep să cred in povestea lui Pliniu care vor
bea despre un delfin care plimba pe spinare, 
peste apele Mării Negre un copil...

2
Un cunoscut îmi relatează cum, anul trecut, 

pe o mare agitată a fost izbit de un val și 
băgat Ia fund cum se zice. Și-a pierdut conști-

Numărul festiv, dedicat aniver
sării marii noastre sărbători națio
nale, va apare miercuri 22 august.

Tradiția ca
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ideologie particulară diintr-un topos mitologi- 
zant : cîmpia. Poet al „eternei cîmpii" Alboiu 
derulează pină la halucinație formele ei arheti
pale. Mentalitatea țărănească e ridicată la ni
velul unei suprarealitătl. Obiceiurile cîmpenești 
au conotație mitică. O viziune idilizantă îm
bracă lirica lui Ion Horea care continuă direc
ția pillatiană a poeziei agricole, de nostalgii 
autumnale. Maniera hesiodică, luminoasă tra
tează natura cu bucuria flamandă a spiritului 
gospodăresc. E o opulență vegetală plutind în
tr-un spațiu al reveriei. Poet apolinic, Ion Horea 
transfigurează elementele tradiționale agreste cu 
mijloace stilistice moderne, creînd un univers 
tonic și coerent. Una din cele mai interesante 
experiențe lirice pe fondul elementelor tradi
ționale este creația lui Cezar Ivănescu. Poetul 
îmbină savant sonuri folclorice cu stilul tru- 
baduresc medieval, limbajul ocult cu cel coti
dian într-o polifonie de mare expresivitate emo
țională. Simplitatea demersului poetic are, la 
Cezar Ivănescu, hieratismul unui discurs ini- 
tiatic în care simbologia textelor sacre se in
tersectează cu inflexiuni de doină românească. 
Este un univers poetic extrem de personal, care 
valorifică funcția cathartică a limbajelor ar
haice. Poezia lui Gheorghe Tomozei operează, 
de asemenea, o reactualizare a lexicului tradi
țional dar cu vocația argheziană a inventaru
lui insolit de termeni. Asamblarea mozaicată a 
cuvintelor vechi trădează un gust balcanic, o 
calofilie ironică. La Gheorghe Tomozei vocabu
lele cronicărești reînvie farmecul timpurilor 
apuse dar într-o viziune muntenească, nu rare
ori hîtru-balcanică. Cezar Baltag valorifică, in

re"), M.N. Simioncscu („Cind ești cățel ocazio
nal") Nicolae Dragos („O cunoașteți pe Palmy
ra ?“), C. Cubleșan, Haralamb Zincă. D. Solo
mon, Laurențiu Cerneț, Vlad Mușatescu. Pre- 
zenți sint si citiva autori tineri, care promit, mai 
ales Horia Tabacu („Farsă"). D.R. Popa. Poezii 
umoristice sint acelea ale Iui Tudor George (P« 
teme balneare). Aurel Storin, Emilia Căldăraru, 
Mircea Pavelescu ș.a. Insolite sint niște notații 
de Nichita Stănescu. pline de umor. Caricaturi
le, semnate de Mihai Stănescu. Iulian Pena, 
Gion, Anton Dragoș, Eugen Taru. Ando, C. Ca- 
zacu, Tia Peltz și mulți altîi. O secțiune regru
pează tradiția umoristică românească de la 
I.L. Caragiale. V.A. Urechia. si Alecu Urechia, 
N. Crevedia, Nicolae Tăutu. Există bineințeles 
și „umor universal". O adevărată antologie de 
umor căreia ii lipsește... ce ?. Mai nimic.

ZECE
VII. Sint oameni pentru care anonimatul este 

inaccesibil.
VIII. Avem nevoie de opere prin care să de

finim momentul istoric respectiv, să-l scoatem 
din anonimat.

IX. Micul anonim are umor, marele anonim 
este grav.

X. Orice autor iși simte anonimatul ea pe o 
jignire personală uitind eă celebritatea funda
mentală aparține «peciei.

George Alboiu

de roman <xho
ința și s-a trezit la policlinică după ce fusese, 
practic, reanimat.

S-a interesat cine sint salvatorii. I s-a spua 
că, de fapt, l-a scos din adincuri un bărbat 
care l-a urcat in barca salvamarilor. A întrebat 
băieții de la salvamar dar aceștia nu știau nimic 
despre necunoscutul salvator. A dat un anunț 
Ia radio-vacanța, dar degeaba. Cel care-1 
salvase de la înec preferase aă rămină anonim.

3.
Alături de mine face plajă Nea Sile, băiat 

f glumeț, fumător de superiong și responsabil de 
aprozar. E oripilat de faptul ?ă stau toată ziua 
cu nasul în cărți. într-o după-amiază văzind 
că nu vreau să-i fiu partener de table zice cu 
năduf :

— Mai lasă-1 în colo de citit că pe soarele 
ăsta poți să te timpești. Eu n-am citit in viata 
mea o carte și uite că mă descurc...

4.
într-o zi cu valuri un băiețel 11 spune mamei 

sale :
— Uite, mamă, marea a fost la coafor...

5.
Marea zvirlind dantele de borangic pe țărm...

6.
Pescărușii umblind seara pe plajă ca niște 

bătrini reumatici.
Mircea Micu

PS. Scriitorii aCați în vacanță la mare au 
sărbătorit colegial pe Romulus Cojocaru care 
a împlinit rotunda virstă de 50 de ani. Au rostit 
scurte alocuțiuni amicale Alexandru Piru și 
Marius Tupan.

modernitate
schimb, forța apoftegmatică a limbajului țără
nesc într-o mitologie poetică proprie. Poemele 
sale sint „implozii", construcții epice cu În
cărcătură filozofică. Ezoterismul folcloric al 
descântecelor este transfigurat in formule”*ora- 
culare, uneori cu tentă ludică. Cezar Baltag re
actualizează estetic gindirea paradoxală țără
nească într-o poezie gnomică, cenzurată stilis
tic. O interesantă experiență lirică este și cea 
realizată de Marin Sorescu în ciclul „La Lilieci". 
Axate pe oralitatea țărănească în formă eclec
tică, poezia din acest ciclu intră în sfera ex- 
perimentalismului pur dar de o insolită expre
sivitate. Sint reînviate vechi tipare psiholingvis
tice, mitologii verbale oltenești. E o intersec
tare de monologuri țărănești în care circulă ele
mentele ancestrale ale oralității. Poezia are as
pectul unui babilon lingvistic fermecător și ezo
teric totodată.

Varietatea posibilităților de abordare lirică a 
tradiției exprimă vitalitatea literaturii noastre. 
Prin originalitatea, gestului lor artistic, poeții 
amintiți mai sus Sint creatori de etnicitate, spo
resc tradiția culturală cu noi Viziuni integra
toare.

Cinci zile de încleștări dramatice
Urmare din pag. a 9-a

Stejar" pe comandanții celor trei formațiuni ale 
Detașamentului de Construcții—Intervenții : lo- 
cotenent-colonel Cristescu N. Alexandru, loco- 
tenent-colonel Dimitriu C. Nicolae și căpitan 
Hristescu Ion.

Iată acum și caracterizarea de ansamblu a 
luptelor și implicit a generalului Ciurea făcută 
de generalul Gh. Mihail, șeful Marelui Stat 
Major din acea perioadă :

„De la 23—28 august concură la curățirea Ca
pitalei de trupele germane ; în dimineața de 
24 august organizează cu parte din unitățile Cor
pului un detașament tactic operativ, cu care cu
răță zona Pădurea Vulpache, Pădurea Bechea- 
nului, satul și fortul Ștefănești. La 25 august 
respinge atacurile inamice pe liniile : lizierile 
Ștefănești, Pădurea Becheartului, cucerește ae
roportul Ștefănești făcind 75 de prizonieri și 
capturează opt avioane intacte ; cucerește zona 
Pădurea Plumbuita, cazărmile Otopeni, Pădurea 
Dumitrescu, satul Otopeni, făcind cinci sute pri
zonieri și o bogată captură de război în auto
vehicule, aviație și alt material. Subordonează 
Detașamentul nr. 4 Intervenție — Timișoara 
Diviziei I-a și Detașamentul nr. 2 Intervenție 
din zona Brașov, Corpului Vînători Munte. Am
bele detașamente concură cu mare aport la li
chidarea trupelor germane de pe teritoriul ță
rii". (Fond Direcția Cadrelor Forțelor Armate, 
nr. 2911).

«Cuvîntul poetului 
vuiește pină departe...»

ultimii inzestrafi 
acestui sfirțit de

Virgil Mazi- 
ascunde cu consecventă 

faldurile grele ale tragicului. Triste-

de ea trece, superior, poetul prin bil-

ristețea nu va putea împăca ma
lurile șubredei noastre ființe. 

L-am iubit mai mult din de
părtare ; arșifa existentei lui mă 

fascina declanșind vertijul unui senti
ment necunoscut, ca-n preajma demoni
lor blinzi... Imi dăruise, cu un gest șt o 
îmbrățișare extatice, ultimul lui voium 
(Doamne, cit de straniu sună acest ulti
mul, cind știi că intregul bibliografiei sale 
cuprinde numai trei cărți intre care se 
intercalase o excepțională antologie — 
cap de serie ce avea să deschidă colec
ția „Hyperion" !). Odată cu el dispare 
incă unul din sublimii luptători ai can
dorii ironice, unul din 
cu arma purificării ai 
mileniu. Lecția poeziei lui, lucidă, ne ră
nește frunțile și scutură rugina de pe 
sfineși. Pe filele ultimei sale cărți nota
sem, fulgerat de lectură, aceste crimpeie 
de ginduri intrerupte : La 
lescu poezia se 
sub 
țea lui — enormă — e deghizată și ală
turi ’ . - —
ciul de umbre și pantomime . impudice. 
Lucrurile il incomodează prin definitiva 
lor inadaptabilitate la regnul uman. 
Poezia lui e o lacrimă a risului tragic. 
Pe sub cuvinte — coaste lovite ale rosti
rii — tresar Rosinanta și duhul demnului 
ei cavaler neînțeles. Trăind esența poeziei 
pure, Virgil Mazilescu se simte sufocat 
de viață și se eliberează de ea printr-o 
grimasă. Jenat de „frumusețea" stereotipă 
a artei, el se retrage in fragmentarismul 
abisului dostoievskian. Poetul monolo
ghează asemenea unui ascet eretic in la
crima și altarul atotdivinatorului. Iși este 
sieși zeu, silabisind realul, secindu-l de 
conveniențe, trecîndu-l prin filtre secrete 
și oprind numai sămința : micul amănunt 
in care locuiește logosul — altfel spus ■ 
fragmente din regiunea de odinioară... 
Rostirea la el este eliberarea de balastul 
carnal pe care ființa il leapădă in ultima 
sa ascensiune Peste simbolul pătimirii 
pământești va fi liniște, va fi seară. Iar 
nouă ne va rămine mereu dureros, su
netul dispariției. Guillaume, ai dreptate : 
„cuvîntul poetului vuiește pină departe.„"

Gheorghe Istrate

Desen de Sabin Ștefănuță

...Impresia că se aflau singuri după o puterni
că furtună de zăpadă în plin cîmp, supuși tutu
ror pericolelor, fără nici o legătură cu lumea 
din jur. n-a durat, firește, decît citeva ceasuri, 
pină cind transmisiunile cu Comandamentul 
Militar al Capitalei și cu Marele Stat Major au 
fost reluate. Dar acea impresie puternică, șo
cantă, iși amintește cu un rictus expresiv al 
feței, după atîția ani de’ la consemnarea eveni
mentelor, Virginia Ciurea, a continuat să viețu
iască în subconștient imprimînd soțului ei, ce
lorlalți ofițeri și subofițeri, ostașilor un anume 
dramatism în fiecare din gesturile și actele lor. 
Depărtarea în timp face ca impresia de mai 
sus să revină, iar povestitoarea se apără de ea 
ca de o Fata Morgana a amintirii, aducînd alte 
și alte argumente. Nu erau atunci decît o parte 
a uPe? ent‘tăți — extinsă pină la proporțiile 
unui întreg popor — aflată în luptă cu dușma
nul. Cum puteau să se simtă atunci singuri, se 
întreabă Virginia Ciurea, cind oamenii trupei, 
simplii ostași și gradați, aveau un nume, un 
chip, o biografie pe care ea și mai ales soțul 
ei le-o cunoșteau. Și mai cu seamă erau, cei 
mai mulți, legați prin idealuri comune proiec
tate pentru după terminarea războiului ; îi au
zea uneori vorbind între ei despre ce va fi. 
Soțul ei avea propria lui imagine despre viitor, 
la temelia acestuia el înțelegea să pună în pri
mul rînd victoria obținută în luptele în care se 
aflau angajați și în care el, generalul Ciurea 
Tudorancea, se implicase atît de total.
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«O punte sigură 
spre pace și prietenie»

CULTURA ROMANEASCA IN LUME

REPERE

Un studiu clasic <n)

d
e 25 de ani Universitatea din București 
organizează fără întrerupere, Cursurile de 
vară și colocviile științifice de limba, 
literatura, istoria și arta poporului 
român.

Prin timp, la aceste cursuri au învățat, s-au per
fecționat și s-au specializat peste 2 0U0 de studenți, 
profesori, cercetători, scriitori și traducători din 
aproape toate centrele culturale și de învățămint 
importante ale lumii. Cursurile au reprezentat, in 
același timp, locul de organizare a unor adevărate 
reuniuni științifice de înalt nivel la a căror deplină 
reușită și-au adus contribuția, alături de specia
liștii români, numeroase personalități ale lumii 
științifice contemporane. Este suficient să amintesc 
că la cursurile noastre s-au aflat printre alții Kosa 
del Conte și Carlo Tagliavini (Italia), Louis Michel, 
A. Martinet și Alain Guillermou (Franța), R.A. 
Budagov (U.R.S.S.), Alf Lombard (Suedia), Roman 
Jakobson (S.U.A.), Laszlo Gâldi (Ungaria), W. 
Noemen (Olanda), Vladimir Georgiev (Bulgaria), 
Radu Flora (Iugoslavia), W. Draeger și K. Bechman 
(R.D. Germană), E.D. Tappe (Anglia), L. Fil'd al 
(Norvegia) etc., savanți in accepțiunea plenară a 
cuvîntului 0 autori ai unor importante lucrări re
feritoare la limba și literatura română, la istoria, 
folclorul și arta poporului român. Din partea 
română au ținut conferințe, lecții și au condus 
mese rotunde G. Că lin eseu, Al. Rosetti, lorgu Ior
dan, Șerban Cioculescu, Ion Coteanu, D. Macre a, 
Șt. Pascu, Boris Cazacu, Al. Piru, Zeno Van ce a, 
Al. Bălăci, D. Păcurariu, Emilia Comișel, Em. Va- 
siliu etc. etc., dar și scriitori precum D.E. Popescu, 
C. Țoiu, Laurentiu Fulga, Șt. Augustin Doinaș, 
G. Bălăită, C. Chiriță, I. Hobana, Traian lancu. 
Marin Sorescu, loan Alexandru etc.

Este interesant că din rindurile tinerilor cursanți 
s-au recrutat, in fiecare an, alți specialiști, alți 
traducători, alți iubitori ai culturii noastre ce au 
pregătit teze de licență sau doctorat cu subiecte 
inspirate din spațiul spiritual românesc. Si liț 
această ediție se află peste 70 de cursanți din 20 
de țări ale Europei. Asiei, și Americii, pasionați 
cercetători ai literaturii, artei, istoriei și limbii

OPINII DE LA CURSURILE DE VARĂ, BUCUREȘTI, EDIȚIA A XXV-A

RICCARDO BUSETTO, 
cercetător și traducător din Torino, Italia

«LUCIAN BLAGA - UNUL DIN MARII 
POEȚI EUROPENI Al ROMÂNIEI»

Cultura română are o prospețime im
presionantă. în ansamblul valorilor 
europene ea reprezintă, datorită unei 
politici originale un înalt punct de re

ferință. Ca în nici o altă tară europeană Româ
nia a știut să-și conserve valorile tradiționale 
din care au zburat spre universalitate Eminescu, 
Brâncuși, Enescu, Arghezi, Sadoveanu. Blaga.

Din punct de vedere istoric cu toate seismele 
timpului cultura, limba și-au păstrat latinitatea, 
în multe momente. înconjurată de imperii și 
dușmani de toate felurile a rezistat aproape mi
raculos, racordindu-se printr-o vitalitate — care 
ne tulbură — tuturor etapelor din evoluția cul
turii europene. Nu sint muzicolog, dar afirm cu 
toată sinceritatea că prin muzică, prin folclor 
am descoperit noi valențe încorporate in opera 
lui Eminescu, Arghezi. Blaga, Barbu. Nichita 
Stănescu. încă din studenție m-a atras opera lui 
Lucian Blaga. unul din marii poeți europeni ai 
Român ei. Am început opera sa filosofică, operă 
care dincolo de influente, se prezintă ca un sis
tem original.

La lectoratul de limba română din Torino am 
avut prilejul să lucrez' cu profesorul, criticul și 
traducătorul Marco Cugno. cel care trăiește pen
tru cultura română. El mi-a deschis calea spre 
folclorul românesc, spre opera lui Blaga pe care 
am cercetat-o și în teza mea de licențe și tot 
el mă îndeamnă să pregătesc doctoratul la Uni
versitatea din București.

De cîte ori vin în România, acum ca invitat 
al Uniunii Scriitorilor, mă integrez plenar spiri
tualității românești, intru în contact cu compar
timente noi ale culturii și port cu mine multă 
vreme aceste minunate clipe de împlinire sufle
tească.

LIUBICA VYCHOVALA,
editor și traducător din R.S. Cehoslovacă

«LITERATURA ROMÂNĂ 
CONTEMPORANĂ A DEVENIT 
PENTRU MINE O PROBLEMĂ 

VITALĂ»

de unde interesul me« pentru lWfc 
și limba română ? Să nu vă 
la un răspuns cu nuanțe d-v v-brr Xu 
am avut legături de familie si * ci 

mi-am propus de mică să invăț r-.mf-r.. 
Coincidența și curiozitatea au deci? totul. Am 
vrut să învăț mai intii limba franceză, dar • 
Universitatea Komensky din Bratieiava er a**at 
șansa să lucrez cu profesoara Jindra Husr.-:-d. . 
mare prietenă a României și o statornică pro
pagatoare a culturii românești în Slovgcia. Ca 
pedagog această profesoară a format m--i multe 
generații de specialiști in limba ri liter " Jr a 
română —adevărați romanist', cunoscvti nu nu
mai în tara noastră — iar ca traâucătovr.- 
tălmăcit aproape tot ce este important chc lite
ratura clasică română. Această prote- oara m-a 
cucerit definitiv pentru literatura rr<~—'

Prin anul 1970, cind m-am aflat un 
ca bursieră a Universității din Bvrur- șri. **n 
descoperit noi valențe ale unu: univers ?c.r.‘_a: 
de care mă legasem nu numai cu mir.' 
și cu sufletul. în viată am mai avut o s-'.n.-ă. în 
anul 1971 am început să lucrez îs Ed:r.:r« Si >- 
vensky spisovalet din Bratislava. Aici mi s-a 
oferit posibilitatea să-mi contur." cer: ipția 
proprie ca traducătoare din liters'.tra romană.

Redactorul editurii. Vladimir Dud*?. ei i^-u>i 
traducător din poezia română contemporană, 
m-a îndrumat și m-a incur* iat in permanență.

în funcție de concepția de traducător am 
resimțit absența unor traduceri din marea lite
ratură română dintre cele două războaie mon
diale. Așa s-au tradus. ?-«•". retradus opere ce 
poartă semnătura lui Mihail Sadoveanu. Liviu 
Rebreanu. George Călin -*u. H. P. Bengescu 
sau Matei Caragiale din a cărui operă am tra
dus cu o voluptate inegalabilă, romanul ..Craii de 
curte veche". Traducerea a fost însoțită de ilus
trația talentatului grafician Karol Kâllav, care 
a reușit sâ redea cu măiestrie atmosfera de 
taină. înainte de a fi tradus acest roman am 
lucrat mult la traducerea Poveștilor și Poves
tirilor lui Ion Creangă. Cu acest prilej am in
trat. pot spune, in miezul limbajului marelui 
scriitor român si prin intermediul lui Creangă 
am fost inițiată si in subtilitățile limbajului 
popular slovac. Fără Creangă nu cred că l-aș 
fi aprofundat vreodată.

V_________________________________________________

române, oameni interesați, in egală măsură, de 
politica atit de deschisă pe care o promovează cu 
consecvență România socialistă. Ca profesor cu 
responsabilități de mai mulți ani in organizarea 
și conducerea cursurilor am trăit numeroase clipe 
de satisfacție atunci cind cursanții la ore, in

Literatura română, pe lingă cea franceză, re
prezintă piinea mea de toate zilele.

Trăiesc în contact permanent cu cultura ro
mână Și revin cu cea mai mare plăcere in Roma
nia. Așa se face că si în acest an mă aflu la 
cursurile internaționale de limba și literatura 
română. Sint invitata Uniunii Scriitorilor din 
România și trebuie să-i mulțumesc din toată ini
ma. Acum am încercat să cunosc și mai bine 
marea literatură română contemporană, care a 
devenit pentru mine o problemă vitală. Mi-am 
procurat multe cărți, am cunoscut mulți scriitori, 
în curind sper să aleg, pentru cititorul slovac, 
pe viitorii clasici ai literaturii române. Pe de altă 
parte, asistind la aceste cursuri, am avut posi
bilitatea pentru prima dată, să confrunt orien
tările și planurile mele de traducătoare cu ale 
unor specialiști din alte țări ale lumii, prezenți, 
și ei la aceste cursuri. Pentru mine a fost un 
lucru minunat. Sint conștientă că pe harta tra
ducerilor din literatura română in limba slovacă 
sint încă pete albe, mai ales in ceea ce privește 
literatura română contemporană. Noi am tradus 
pină acum din opera lui Eugen Barbu. Fănuș 
Neagu. Constantin Chiriță. Al’xa» iru Ivasiuc. 
Titus Popovici. Ștefan Bânulescu. Marin Preda, 
Sânziana Pop și in curind vor aoărea traduceri 
din opera lui D. R. Popescu. Ne lipsesc insă 
Constantin Țoiu. Nichita Stănescu. Augustin 
Buzura. Mircea Horia Simionescu, Mircea Cio- 
banu și alți scriitori importanți ai literaturii 
române contemporane. De aceea voi încerca, în
toarsă acasă, să mă apropii și mai mult de ma
rile valori ale literaturii române contemporane.

MIHAIL TKAC, 
scriitor și traducător 

din R.S.S. Ucraineană 

«ÎN SUFLETUL MEU AU PRINS 
RĂDĂCINI FRUMUSEȚILE 

TEZAURULUI LUI MIHAI EMINESCU»
Mi-a fost sortit 

să mă nasc in veci
nătatea unui sat 
moldovean. Limba 
și cintecele Moldo
vei deseori se fă
ceau auzite in casa 
noastră, pentru că 
legea nescrisă a 
vecinătății și a în
țelegerii față de 
tradițiile populare 
și cultura națională 
s-.-.u bazat întot
deauna pe ințele- 
gs.'-- și frățietata. 
Sa'ele noastre Lu- 
căren: și Cotinjeni 
SJ făcut parte tot
deauna. din aceeași

.-'.I,’,. wV : vi .coni ’. pâșteam • vie 
răi. .ar trântii noștri duceau 

•nui ia ;■ •--->• . »trâ. în momentele săr-
bț: -r --ti -;•* i-air’ișwm unul altuia bucu- 
rHJe, iar ri’Sele erele — tristețile. într-un 
ev. .nt. run «iustine au fost întotdeauna 
mai sume*decit exc-spțhle. Odată cu dul- 

ucr.'•iaear.i auzita învățată de la 
rr n * • =: legendele ucrainene, din
t.ntedte, din «pers tr-',, că a marelui nostru Sev- 
c-ako. în sufk'ul meu au prins rădăcini frumu- 
«- i’.u îesaurttlui lui Mihai Eminescu. De atunci, 
din anii rr«D::ăriei șî ni scolii am rămas legat 
-rin multe fire, știute și neștiute. de cultura 
noc-erjiui român. O cultură ce 6e deschide tot 
mai mult spre lume.

Vecinătatea noastră, cu cerințele ei crescînde, 
au atins cu timpul punctul necesității ardente 
de a cu nat-e intr-o mai mare măsură cultura 
poporului român, incita sa măiestrie, bogăția în 
idei si imagini a literaturii clasice și contem
porane. La frumoasele descoperiri ale tezauru
lui spiritual românesc, făcut de-a lungul anilor 
prin traduceri, eu am adăugat modesta mea 
contribuție traducînd în limba ucraineană din 
operele clasicilor și contemporanilor : Mihai 
Eminescu. Tudor Arghezi, Nicolae Labiș. Nichita 
Stănescu. loan Alexandru. Intr-un viitor nu 
prea îndepărtat sper să termin alcătuirea, în 
limba ucraineană, a unei cît mai complete an
tologii de poezie românească contemporană. 
Prezenta mea la Cursurile de vară, ca invitat 
al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă 
România, echivalează cu cea mai directă cale de 
a cunoaște noile valori ale României contempo
rane. Le mulțumesc acelora care aici. în țara 
lui Eminescu. Arghezi, Enescu, Sadoveanu. 
Goga, Blaga, Brâncuși, Marin Preda etc., m-au 
înconjurat cu grijă și multă, multă dragoste. 

pauze, la cămin, sau in excursii inițiază adevă
rate dezbateri in limba română pe cele mai diverse 
teme.

Am consemnat, pentru cititorii revistei, cîteva 
opinii ale unor cursanți prezenți Ia cea de a XXV-a 
ediție, in acest an aniversar al patriei noastre.

MILAN UZELAC, 
profesor și poet 

din R.S.F. Iugoslavia

CINCI INTILNIRI
1. întilnirea cu 

un scriitor român. 
Primul scriitor de 
limbă română pe 
care l-am cunoscut 
(1964) a fost Ion 
Bălan. Acest om 
din inima Banatu
lui. liniștit si sme
rit iși spunea poe
zia sa și orice po
sibilă poezie cu 
privirea inaîndura- 
tă dincolo de lenti-, 
lele ochelarilor. 
Gratie lui am in- 
ceput să mă ocup 
de literatura româ
nă. Zece ani mai 
tirziu si la opt ani 
publica o carte ae 

_ ___ __________ ___________ volum ce va vedea 
lumina tiparului in traducere românească la 
sfirsitul anului, la editura „Libertatea" din Pan- 
cevo. in tălmăcirea Veronicăi Lăzârean.

2. întilnirea cu literatura română din Voivo-
dina. La doi ani de la cunoștința noastră, ca 
fruct al prieteniei ce ne-a legat a apărut prima 
antologie bilingvă a poeziei românilor din Voi- 
vodina (1945—1975), Jednog dana u Mesicu (In
tr-o zi la Mesici), Vrsac, 1976. w

Lucrînd la selectarea textelor și a traduceri
lor, amabilitatea și dragostea de poezie a lui 
Ion Bălan au determinat apropierea mea de li
teratura și limba română.

3. întilnirea cu limba română. In timp ce-mi 
dădeam examenele la cursurile post-universi- 
tare de filozofie și estetică, am frecventat un 
an de zile cursurile de limbă română de ia 
Facultatea de filologie din Belgrad, la catedra 
condusă de prof. dr. Radu Flora, care a contri
buit in cea mai mare măsură la afirmarea scri
itorilor români din Voivodina.

4. întilnirea cu România. Prima mea întilnire 
cu România datează din luna mai 1979, cind in 
cadrul colaborării culturale dintre R.S.F. Iugo
slavia și R.S.R., desfășurată.sub auspiciile gene
roase ale președinților I. Broz Tito și Nicolae 
Ceausescu. m-am aflat citeva zile in irașul 
Sibiul unde am cunoscut oameni minunați și in
terlocutori foarte dragi in discuțiile purtate pe 
teme literar-artistice, cum ar fi Mitcea Tomuș, 
Ion Mircea, Cristian Maurer, Mira Preda, Mir
cea Braga și alții.

Modul in care este conservat vechiul oraș 
.Sibiu mi-a întărit credința, convingerea că mă 
'aflu intr-o țară care cultivă frumoase raporturi 
atit cu trecutul, cit și cu viitorul. La Brucken- 
thal, ca și in întreaga Transilvanie, m-am sim
țit ca acasă. Citeva luni mai tirziu am publicat 
in revista „Transilvania" Poem sibian, dedicat 
Sibiului și prietenilor mei de aici.

5. întilnire? cu Bucureștiul. In mai 1984, ca 
membru al delegației Uniunii Scriitorilor din 
R.S.F. Iugoslavia venită pentru a semna Proto
colul și Planul de colaborare pe anul in curs, 
cu Uniunea Scriitorilor din R. S. România, m-am 
aflat pentru prima dată în capitala țării dum
neavoastră, fâcind cu această ocazie, cunoștința 
cu mai mulți scriitori români. D.R. Popescu, 
George Bălăiță, Constantin Țoiu. Ion Hobana, 
Alexandru Bălăci, Laurențiu Fulga, Constantin 
Ioncicâ și alții.

S-a intimplat ca la puțin timp de atunci, spre 
marea mea satisfacție, să mă aflu din nou in 
București, in iulie și august, avind prilejul fe
ricit de a audia prelegerile profesorului George 
Gana despre poezia lui Arghezi și Blaga. Aici 
l-am inLlnit din nou pe Petre Stoica, pe care 
l-am ascultat pentru prima dată, acum optspre
zece ani, citind versuri împreună cu Nichita 
Stănescu și Anghel Dumbrăveanu la Virșeț, cind 
eu însumi m-am hotărit să scriu poezie.

loan Alexandru a relevat incă o dată, atit in 
prelegere cit și in poeziile sale că trebuie să ne 
întoarcem neîncetat la trecut pentru a atinge 
mai ușor viitorul.

In Mircea Scarlat am găsit un interlocutor 
minunat in convorbirile despre poezia roma
nească. in mod deosebit despre versurile lui 
Marin Sorescu, a cărui carte „Drum" se găsește 
și acum pe masa mea de lucru.

îmi petrec timpul la aceste cursuri de vară 
învățind limba română cu profesorul Petre 
Duțu, pentru ca in anii următori să mă pot 
desfăta în compania versurilor lui Lucian Blaga.

Anchetă realizată de 
Eugen Marinescu

d
in vechea cetate grecească ne-au venit 
ideile cele mai autoritare privind orga
nizarea vieții sociale pe continentul 
nostru, și nu întotdeauna cele mai feri
cite. Atașamentul față de cetate a cunoscut încă 

de atunci și forma totalitară, care este în fond o 
corupere a nobHului simțămînt definit de Fustei de 
Coulanges la începutul capitolului al Xlll-lea : 
„Cuvîntul patrie însemna pentru antici pămîntul 
părinților, terra patria. (...) Astfel ne explicăm 
patriotismul anticilor, simțâmîntul energic ce era 
pentru ei virtutea supremă și către care tindeau 
toate celelalte virtuți. Tot ceea ce omul avea mai 
scump se confunda cu patria sa. In ea își afla 
averea, liniștea, drepturile, credința, zeii. Dacă o 
pierdea, pierdea totul. Era aproape cu neputință ca 
interesul particular să intre în contradicție cu in
teresul public". Știm că, la greci, un dușman al 
democrației, cu cît era mal inteligent, cu atît era 
mal periculos, fiind împiedicat să se manifeste. 
Cetățeanul se ferea de oratorii prea buni (vezi in 
acest sens excepționala monografie a lui A. Croiset, 
Les Democraties antiques, Flammarion, Paris, 1013, 
pag. 183 și urm.), iar atunci cind Pericle ține 
faimosul său discurs, reprodus în cartea a doua a 
Războiului peloponeziac, marele bărbat atenian 
începe prin a spune că „...ar fi îndeajuns ca unor 
bărbați, care s-au arătat bravi cu fapta, să Ie 
aducem cinstire cu fapta, așa cum vedeți că sînt 
acum pregătirile făcute de cetate pentru înmormîn- 
tare, iar credința în autenticitatea virtuților mai 
multor oameni să nu fie în primejdie de a depinde 
de un om, care vorbește mai bine sau mai rău“. 
Pericle întreprinde cel mai mare elogiu al consti
tuției ateniene, plecînd de la strămoșii care puse
seră bazele rînduielilor In cetate : „Iubim frumo
sul, ducînd o viață simplă, șl filozofăm fără nă 
ne moleșim. Ne folosim de bogăție mai mult ca 
alutqr pentru faptă decît ca podoabă pentru cu- 
vîntare, iar a-și recunoaște sărăcia nu-i pentru 
nimeni o rușine, ci este mai rușinos să nu cauți 
s-o înlături prin faptă. (...) Singură cetatea noastră, 
dintre cetățile de astăzi, se dovedește, în acțiune, 
mal presus de faima pe care o are, șl ea singură 
nici nu se indignează cind o atacă cineva, gîn- 
dindu-se de la cine suferă, nici nu face pe supușii 

■săi să. se mînie că sînt conduși de oameni nevred
nici" (Thucydides, Războiul peloponeziac, trad. N.I.
Barbu, Editura științifică, București, 1966, II, 35-40). 
Din păcate, Fustei de Coulanges insistă mai mult 
asupra aspectului dominator al cetății antice, 
fâcînd cel mai bun studiu al totalitarismului din 
cîte ne-a fost dat să citim vreodată. Este intere

REVISTA STRĂINĂ

• O FRUMOASA RECENZIE publică profesorul 
Dennis Deletant, consacrată volumului de Poeme 
alese, selectate de Michael Hamburger din opera 
lui Marin Sorescu. Dennis Deletant face mai întii o 
prezentare a deschiderii literare din anii ’60, meii- 
țlonînd intrarea în scenă a unei noi generații li
rice, din care citează pe loan Alexandru, Ana 
Blandiana, Nichita Stănescu și Marin Sorescu, ală
turi de poeți ceva mal in vîrstă, ca A.E. Baconsky 
(al cărui nume e citat greșit : „Alexander"), Ște
fan Aug. Doinaș și alții. Despre poezia lui Sorescu, 
mal ales cea din ultimele cicluri, Dennis Deletant 
scrie : „Vorbirea populară și eliptică din Oltenia 
natală a poetului dă ciclului „La Lilieci" ceva din 
șarmul său și reprezintă o nouă cale artistică. Cu 
aceste fabule ironice in versuri, ca să folosim de
scrierea adecvată pe care le-o dă Michael Ham
burger, Sorescu a creat un stil nou în poezia ro
mânească".
• ESTE RAR EXEMPLUL UNEI ARTISTE care 

sâ joace cu egală dezinvoltură, fără a fi dublată, 
în partituri ce impun folosirea mai multor limbi 
străine. Un asemenea caz a fost Claudine Auger, 
marea vedetă lansată de Jean Cocteau în Testa
mentul lui Orfeu, care a făcut mai apoi cîteva 
filme englezești, apărînd îndeosebi alături de Sean 
Connery în James Bond, pentru ca în cele din 
urmă să se întoarcă la Teatrul Național din Paris, 
iar apoi sâ joace îndeosebi în pelicule franțuzești. 
De curind, ea a participat Ia realizarea unui nou 
film vorbit în limba engleză, Locuri secrete, în re
gia Zeldei Barron, cu multe nume noi, între care 
Marie Th^rese Relin, fiica Măriei Schell, și Tara 
Macgowran, fiica lui Jack Macgowran. Aflată la 
Londra, Claudine Auger a mărturisit însă că ma
rea ei pasiune este teatrul, și că a venit în capitala 
britanică mal ales pentru a găsi piese pe care sâ

aducă la Paris, filmul Zeldei Barron fiind mai 
mult un pretext pentru a-și satisface gustul pentru 
drarhaturgia engleză.

■ CELEBRUL TEATRU „OLD VIC" și-a redeschis 
porțile. Aflat în cea de a doua stagiune, se pare 
că acum va rezista marilor presiuni tinanciare care 
conduseseră în urmă cu mai mulți ani la fali
mentul răsunător al încercării de a permanentiza 
existența unjei scene cu atît de mare tradiție. Es’ce 
anunțata o sene de spectacole de toate genurile, 
tragedii, comedii, farse și chiar o suitâ de music- 
hali-uri. Pină acum a fost înregistrat succesul 
neobișnuit al music-hall-ului Blondei!, precum și 
al operei comice „Mikado". Cîțiva actori și-au 
anunțat sprijinul, între ei Glenda Jackson, An
thony Hopkins, Prunella Scales, Timothy West și 
Anthony Quayle. Glenda Jackson va interpreta 
rolul titular din Fedra lui Racine, pe cind An
thony Hopkins va juca în premiera tragediei ro
mantice a lui Arthur Schnitzler, Drumul singura
tic. Sînt exemple ale mareiili devotament pe 
care-1 probează actorii englezi față de o scenă cu 
tradiție.

■ CITEVA dintre cele mai vechi case de locuit 
de pe pămînt vor deveni în curind obiecte de stu
diu muzeal. Se apreciază că aceste case au o 
vechime de peste 2 500 de ani, aflîndu-se în satele 
Talma, Al-Ula și Al-Jouf din peninsula Arabică. 
Perioada istorică în care au fost construite este 
denumită „Midian", iar Taima a fost locul de 
refugiu al lui Nabonides, ultimul rege babilonian. 
Aproximativ 51 de case din perioada midiânltă pot 
fl considerate obiecte de studiu pentru istorici. Al- 
Ula a fost vechea capitală a regatului Dedan, fai
mos în urmă cu peste 3 000 de ani. Pe aceste 
locuri se află aproximativ 800 case cu valoare 
istorică, în timp ce Al-Jouf este cel mai vechi sit 
cu rezonanță istorică din Arabia de nord, centru 
al orașului vechi Adummu, atestat în timpul unul 
asediu din anul 552 î.e.n. Profesorul Miles Dandy, 
care a studiat aceste locaHtăți, a declarat urmă
toarele : „Casele erau construite din lemn, pămînt, 
piatră și nămoluri, fiind agresate de diferiți fac

/--------------------------
SPORT

O visare omenească
Scriu, și luna tirășt^ de-a latul Mării 

doi arbori incendiați : un portocal cu 
fructele dogorind de fulgere și un 
mesteacăn cu frunza înțepată de pri

mele sminteli ale toamnei. Sub pridvorul casei, 
suit pe visle de brad sculptat, promovind 
tăceri risipite-n fluturi ce suspin zborul clipei, 
foșnește, împinsă de vintul de pe Mare, sarea 
verdt a depărtărilor. Trei vase se clatină-n 
larg. Ce unghii lungi și moi și imprudente au 
visele coborind din arboradă. Miroase de pre
tutindeni a crini galbeni, desișuri de mirt și 
ierburi ude. Fiecare val, cu gura proaspătă, 
spărgindu-se-n țărmul românesc e un liman al 
vieții. Un duh subțire, un mai nimica acolo, 
curge din Mare in stepă pe sub talpa lunii 
tâiată-n scoici fumurii. Luna fugind în pămin- 
turi mijește înțelepciune și eu imi aud pingele 
extaziindu-se pe dramul ce s-așterne spre 
vadul de lut și de griu al Brăilei. Sub pridvor, 
in cupa florilor de nalbă, fierb rachiuri de 
vanilie și de pavonia. în muchea malului, un 
țăran angajat vremelnic să îngrijească faleza 
cosește iarbă. Fierul șuieră, bea rouă și sucuri 
rivnite de cai și sare verde. Luna, care în clipa 
răsăritului semăna cu un butoi de rom ce și-a 
pierdut doagele și plutește închegat numai in

sant de notat că mai toți cercetătorii moderni al 
problemei confundă totalitarismul cu dictatura, 
deși ele nu sînt deloc identice. Cetatea antică este 
modelul unei viziuni totalizante : „Intr-o societate 
întemeiată pe asemenea principii libertatea indivi
duală nu putea exista. Cetățeanul era supus in 
toate privințele, și fără nici un fel de rezervă, 
cetății ; îi aparținea pe de-a-ntregul. (...) Anticii nu 
cunoșteau deci nici libertatea vieții particulare, 
nici libertatea educației, nici libertatea religioasă. 
Persoana umană însemna foarte puțin față de 
libertatea sfintă și aproape divină numită patrie 
sau stat. Statul nu avea numai, ca în societățile 
noastre moderne, un drept de justiție față de cetă
țeni. El îi putea lovi fără ca aceștia să fi fost 
vlnovați, doar pentru că interesul său era în joc". 
Extremele' sînt alienante, în domeniul public cel 
mai adesea, iar cheia de aur a unei juste măsuri 
nu înseamnă întotdeauna mediocritate, cum par să 
susțină cei care promovează abuzul, ci domnia 
legii și afirmarea deplină a omului, în cadrele ei 
nestînjenitoare.

Lectura studiului lui Fustei de Coulanges ne-a 
înfățișat încă o dată marea problemă a educației 
clasice, în afara căreia nu se pot forma buni 
cetățeni și nici un fel de tip uman cu aspirația 
plenitudinară. A studia antichitățile nu înseamnă 
o problemă de specialitate, o problemă de „instruc
ție", cum ar spune un pedagog, ci tfna de edu
cație adîncă, fără de care este greu de imaginat 
curajul moral, iubirea de patrie și rezistența in 
fața vicisitudinilor. A pătrunde esența procesului 
legislativ și a înțelege valoarea unei norme, despre 
care trebuie să gindești că este veșnică și să fii 
gata să mori pentru ea, cum au făcut bărbații 
Atenei elogiați de Pericle în discursul citat de noi, 
a-ți asuma rigorile universului moral, care te face 
să preferi moartea decît sclavia, înseamnă sâ 
trăiești in cîmpul de forță al permanențelor, adică 
cel al clasicității.

Editura „Meridiane" este din nou în „avangardă", 
călăuzind adică, orientind gustul public spre ma
rile valori. Traducerea exemplară și acuratețea 
acestei ediții din Cetatea antică readuc în atenția 
noastră o lucrare de referință, ale cărei teme sînt 
încă vii. menite să sugereze o problematică de 
stringentă actualitate.

Aurel-Dragoș Munteanu
P.S. Titlul exact al cărții citate de noi în „Repe

rul" din nr. 30 este : A.A. Volkov și L.A. Smirnova, 
Istoria ruskol literaturi XX veka. Dooktlabriskil 
period, Moskva, 1977.

tori exteriori de-a lungul timpului. După ce s-au 
prăbușit acoperișurile, ploile au pătruns în case, 
cauzînd stricăciuni și erodînd materialele de con
strucție. In al doilea rind, insectele au atacat ma
terialul lemnos. De aceea, pentru a le constitui în 
obiecte adevărate de studiu^ va trebui mai întii sâ 
operăm o amplă acțiune de restaurare."

■ MARELE PICTOR ENGLEZ, Malcolm Morley, 
esie comentat pe larg într-un articol publicat de 
Sunday Telegraph Magazine. Este trecută în revistă 
ampla experiență existențială a artistului, care și-a 
început cariera ca hoț de buzunare și condamnat 
de drept comun, pentru ca să-și descopere în cele 
din urmă vocația și să studieze la cele mai preati- 
gioase academii de artă britanice, iar apoi să 
cunoască succesul în Statele Unite și în expoziții 
pe continentul european. Anthony Haden Guest 
scrie următoarele: „Acum putem vorbi de identi
tatea sa matură : tablourile sînt vii, strălucitoare, 
adeseori sălbatice, dar îți dai seama imediat că 
toată vioiciunea coloristicâ și imagistica impe
tuoasă se află sub un control deplin. Noua iden
titate a lui Morley a fost cîștigată prin ceea ce el 
însuși numește o «auto-radicalizare»". După ani 
îndelungați* petrecuți peste ocean. Morley își des
coperă din nou rădăcinile, plănuind să se stabi
lească la o fermă din Marea Britanie, în căutarea 
peisajului rural și a vieții simple de altă dată.
• ROMANUL „MILIONARUL INOCENT" al Iul 

Stephen Vizinczey, cunoaște un succes extraordi
nar de public. Scris cu mare vioiciune, cu o proble
matică ce frizează aspecte polițiste, Milionarul 
inocent este totuși recenzat în publicații serioase, 
sub semnături de calitate. Iată de afirmă pavid 
Holloway: „Personajul Mark Risen este obsedat «te 
Ideea salvării unei averi fabuloase, scufundată o 
dată cu corabia spaniolă pe care a identificat-o in 
preajma insulelor Bahamas. La 19 ani, se vede 
astfel în posesia unei averi uriașe. Atunci încep 
însă necazurile. Excroci de toate felurile (în primul 
rînd din partea statului, care îi ia jumătate din 
sumă), apoi Mafia, cu toții îl copleșesc. Cei mai 
periculoși sînt însă oamenii legii. Personajul are 
șansa de a se salva, dar de fiecare dată el alege 
soluția cea mai rea. Dincolo de narațiunea con
dusă într-un mod splendid, plină de incidente, 
aflăm în carte o satiră necruțătoare a societății 
dominate de valori materiale?4
| A FOST ANUNȚATA o nouă revistă dedicată 

studiilor folclorice, care va fi publicată de Centrul 
european de cercetări folclorice din Llangollen, 
sub patronajul Fundației culturale a Comunității 
europene. Este vorba de o încercare de a încuraja 
dezvoltarea unor noi sisteme de culegere a fol
clorului, precum și de diseminare a informațiilor 
privitoare la studiile de folclor în Europa., de codi
ficare și standardizare a procedeelor de catalo
gare a materialului. Se preconizează studii com
parate și înregistrări de folclor în regiunile în care 
există primejdia pierderii definitive a materialu
lui. Vor fl organizate, de asemenea, seminarii șl 
cursuri de vară, precum și expoziții documentare.

■ ALAN JAY LERNER este unul dintre cei mai 
cunoscuți scenariști din lume, autorul partiturii 
pentru cunoscutul film „Un american la Paris". De 
asemenea, el a scris libretele pentru My Fair Lady, 
Gigi și Camelot. Stabilit de curind la Londra, 
Lerner a făcut unele declarații revistei Sunday 
Times, sub titulatura „O viață într-o zl trăită de 
Alan Jay Lerner". Interesante sînt mai ales con
siderațiile sale privitoare la munca pe care o des
fășoară și la modul cum își estimează unele pro
iecte de viitor. Cităm din încheierea discuției cu 
Lemer: „M-am gîndit odată la posibilitatea retra
gerii din activitatea de scriitor de musicalurl. Ml 
s-a spus atunci că nu voi avea altceva de fâcut. 
M-am gîndit puțin și mi-am dat seama că 
într-adevăr așa este. N-aș putea să fac nimic alt
ceva decît să scriu". Titlul interviului cu Alan 
Jay Lerner este: „Știu că voi continua să scriu 
întotdeauna texte pentru music-hall-uri‘. Putem fi 
siguri de asta !

ființa roșie a undelor sale, leagănă acum 
fuioare de mătase de porumb și pirghie de sălcii 
aromate. O puzderie de* păsări mici (deslușesc 
numai cîntecul chirei de stâncă) forfotesc în 
mesteceni, plămădind nechibzuințe-n dragoste, 
vinovăția-n jurăminte. Surid și-aș vrea să fiu 
în același timp și pe corăbiile ce-și spun povești 
in largul apelor și-n marginea ariei de acasă 
peste care planează, amară, nepieritoare și 
luminată do susurul trestiilor din bălți umbra 
nucului uriaș pe care noaptea n-ajunge să-l 
acopere niciodată cu adevărat nici iarna. E în 
mine o fericipe confuză, derutată de trenurile 
gonind spre București sau Mangalia. Ceva 
nelalocul lui, un fel de inadvertență, un sunet 
retezat (coasa înjunghiind pălămida ?), o gil- 
ceavă de ecouri suprapuse, o culoare corupind 
miresmele mă atrage cu fruntea spre balustrada 
pridvorului. O clipă scurtă, cit să s-ascundă un 
fulger în ieslea cailor de mare și înțeleg : e ora 
cind stepa Dobrogei împrumută Mării Negre 
fanteziile verii. Ca să le păstreze nealterate 
pentru toate sărbătorile noastre.

Marea, Stelele, stepa.
O sărbătoare ca aceea pe care-o trăim e o 

visare omenească.

Fănuș Neagu
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