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sărbătoare grandi
oasă, un jubileu 
glorios : a patruze- 
cea aniversare a 

Revoluției de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, 
eveniment care, în
bajui gmdurilor și
timentelor noastre • funda
mentale, ne exprimă ple un 
drum permanent ascendent 
și la cotele de relief ale celor 
mai dinamice și mai cuteză
toare transformări in plan e- 
conomic și social, la altitudini 
de spirit care au dat și dau 
existentei României un pro
fil nou, tot mai distinct in 
lumea contemporană. Cu- 
vintarea secretarului gene
ral al partidului, președinte
le țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea solem
nă comună se constituie in- 
tr-un amplu și strălucit ta
blou politic și istoric al lup
tei și muncii poporului de-a- 
lungul a patruzeci de ani, ar
gumentând însăși experiența 
revoluționară, creatoare, a 
partidului ca centru vital al 
întregii națiuni, drumul eroic 

" parcurs pină in actuala eta- 
’1 pă. precum și perspectiva ca 

element definitoriu al orică
rui demers in materie de 
dezvoltare și propensiune pe 
noi trepte de progres și civi
lizație.

Tumultoasa Istorie a pa
triei, in convergența sa de 
spirit și actitme, și-a găsit

lim- 
sen-

țh această cuvîntare expresia 
la zi, tulburătoare, și a trezit 
vii și neasemuite ecouri în 
conștiințe. Ca o uriașă bătaie 
de inimă solemnă și gravă în 
care se cuprinde pulsul între
gii țări și. se aud clocotitoare 
energii care hrănesc și în
clină timpul de la prezent 
spre viitor. Căci odată cu a- 
cest jubileu național. Româ
nia a intrat pe făgașul celui 
de al cincilea deceniu al li
bertății sale. A spus-o însuși 
președintele țării, aA simțit 
și trăit noi înșine aceasta în 
coloanele vii ale lui august 
sărbătoresc : intrăm in cel 
de al 5-lea deceniu al dez
voltării noastre libere, socia
liste, avind in față o pers
pectivă clară, luminoasă, tn 
al 5-lea deceniu va, trebui să 
punem in centrul activității 
consolidarea tuturor reali
zărilor de pînă acum, întări
rea pozițiilor României de 
țară socialistă mediu dez
voltată și trecerea ei intr-un 
stadiu nou, superior — cel de 
țară socialistă dezvoltată. în 
coloane vii, compacte, țara 
a trecut astfel la orizontul 
unui nou timp de efort și îm
plinire, in coloane vii, com
pacte ca pe sub bolți largi 
de rezonanță și de sprijin, in 
unanima și indisolubila ei 
legătură cu cel de la a că
rui gîndire și acțiune emană 
ca proiect și ca stare însuși 
Viitorul, țara, așadar, a trecut 
prin fața marilor sale înfăp
tuiri și își ridică privirile 
(nalte. cutezătoare, spre tot

ceea ce va avea de împlinit 
pe mai departe. Coloanele 
lui august sărbătoresc, marea 
demonstrație a oamenilor 
muncii și parada militară 
din Capitală, celelalte ma
nifestări care au marcat a- 
ceasță sărbătoare scumpă 

I tuturor ■ fiilor și fiicelor țării, 
în unanima expresie de dra
goste și recunoștință fată de 
partid și față de conducăto
rul, său rămin ca o simboli
că și luminoasă imagine a 
libertății care consacră pu
teri noi. nebănuite, și inspiră 
in mod hotăritor fapte și ati
tudini ce fac onoarea și dem
nitatea muncii și gindirii re
voluționare. intr-un desăvir- 
șit spirit creator.

Un înalt sentiment de min- 
drie.și satisfacție il reprezin
tă largul răsunet internațio
nal al jubiliarei noastre săr
bători. Așa cum s-a subliniat 
in recenta ședință a Corni-" 
totului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., acest eveni
ment deosebit de important 
din viața poporului nostru — 
la care au participat 158 de 
delegații din 112 țări, de par
tid și de stat, guvernamen
tale, ale partidelor comuniste, 

' socialiste. social-democrate 
și altor formațiuni politice și 
mișcări de eliberare naționa
lă — a constituit o vie Ilus
trare a înaltului prestigiu 
âe care se bucură pe arena 
mondială Roroapia socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceatlșesctl, 
a bunelor raporturi. de prie
tenie și colaborare ale parti
dului și statului nostru cu 
toate țările lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială, cu 
partidele comuniste și mun- . 
citorești, alte partide și for
mațiuni politice democratice 
de pe toate continentele.

Rostindu-și gîndurile 
sentimentele sale de un 
brant și puternic patriotism, 
in spiritul unității de ne
zdruncinat în jurul partidu
lui. al secretarului său gene
ral, sub auspiciile istoriei 
noi. ale destinului liber și 
demn, poporul și-a sărbătorit 
un jubileu eroic și glorios. 
La orizont, ca eveniment ce 
marchează și deschide larg 
cel de al cincilea deceniu se 
află Congresul al XIII-lea al 
partidului, forumul comu
niștilor români, al .întregii 
națiuni prin care sensurile și 
condiția unei noi calități a 
muncii și vieții intră într-o 
nouă etapă, pe făgașul unor 
noi împliniri, astfel incit pro
gramele dezvoltării și afir
mării noastre 
să cdhoască 
concrete ale realității înseși, 
într-o viziune care se conti
nuă "și ne înnoiește in același 
timp in chip esențial. Prin 
acest eveniment, prezentul ca 
și perspectiva ating dimen
siunile unei creații uriașe, de 
epopee, ațiț in plan material 
cit și spiritual.

)

Șl 
vir

multilaterale 
argumentele

Luceafărul

TÎNĂR ÎN AGORA

Implicarea în real
ț eriitorul, in special 

tinărul scriitor 
parcă nu mai are 
timp. Se simte in 

fiecare moment prins în 
vîrtejul vieții, răsucit, dus 
de colo-colo, conștient fără 
nici o îndoială, trăind in
tens fiecare secundă, scri- 
indu-și în memorie fiece 
clipă, fiecare fapt de în
semnătate, ascultînd și vă- 
zînd ?ilnic telejurnalul, pu- 
nîndu-șf mereu întrebări a 
căror rezolvare trebuia dată 
imediat,, ca lin calcul rapid 
într-o sală de examen, ofe
rit 'pe dată în scris milioa
nelor de’! cititori; De-acum 
implicarea în real, are loc 
în mâi mare măsură pe 
plan psihic decît fizic. Viața 
creatorului de artăs-a celor 
din jurul său, o, via ă pri
vită adesea riinăuStrul ei, 
a devenit lutul umed, pă- 
mîntul plin de amprente, 
din care ■ se plârnădește 
opera. Oricare obiect banal 
întiluit la fiecare pas, apa
rent neimportant, neintere
sant, ' ultimele npptăți teh
nice de anvergură devin 
iurad de meriitB*ie‘;șL sint 
1A MwJașpțitnp decor de 
Atne&ih. Calcul a toeuL tele- 
Vtenrtrf, MlBfondl, muzica 
OKiM, bastimentația, un

nou automobil, mașina de 
făcut înghețată din colț, 
betoniera de pe șantierul 
din fața casei apar ca obi
ecte indispensabile pe fun
dalul oricărei’ povești de 
dragoste. Viața trepidează.

Camera de lucru a scri
itorului nu se mai află în- 
tr-o casă de la țară sau de 
la munte, cu pereții acope- 
riți de cărți, ci chiar Ia eta-

Tudor Stancu

PORTRET

grandioasă imagine a capacității crea
toare a poporului nostru; a amplelor 
transformări revoluționare din anii- 
socialismului, indeosebi in perioada 

deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, 
expoziția „Dezvoltarea economici și socială a 
României" a fost inaugurată in 20 august de 
către secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu o imensă 
forță de convingere, expoziția dovedește că 
România, intr-o perioadă de timp foarte scurtă, 
a încetat de a mai fi o țară agrară, slab dez-

. voltată, aflindu-se astăzi in situația unui s'.at 
industrial-agrar, a cărui industrie puternic 
dezvoltată, modernă, precum și a cărui agri
cultură socialistă aflată in plin progres sint in 
măsură să asigure un nivel de viață materială fi 
spirituală in continuă creștere. Impresia domi
nantă a celui care vizitează expoziția provine 
din constatarea că, in mod evident, poporul 
român, este înzestrat nu numai cu o imensă 
creativitate, ci fi cu mare forță de a trece in 
practică plăsmuirile acestei creativități.

In mod tradițional, cuvintul „expoziție* este 
legat de o înșiruire a unor bunuri materiale. 
Expoziția despre care discutăm reprezintă insă 
mult mai mult decit atit, înainte de a fi un ca
talizator al creației materiale, socialismul româ
nesc fiind cadrul unei vaste acțiuni de creație 
politică. Expoziția „Dezvoltarea economică ți 
socială a României" prezintă in moduri sugesti
ve cadrul nou, original de organizare șt condu
cere a societății de către popor, in core «e ma
nifestă Partidul Comunist Român, ca forță poli
tică conducătoare.a societății, statul socialist, ca 
reprezentant al puterii, organizațiile de masă ți 
obștești, organismele autoconducerii muncito
rești, precum și alte forme de participare direc
tă a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, la activitatea de 
conducere și control social. înflorirea creativi
tății românești, manifestată cu pregnanță mal 
ales in ultimele două decenii, este și urmarea 
acestui cadru politic. Deasemenea se cuvin a fi 
menționate o serie de alte măsuri esențiale, 
ținind de strategia politică globală, cu efecte 
sociale importante. Printre acestea " ‘
asigurarea unor largi posibilități de 
socială a femeilor ți a'tinerilor.

Modul in care expoziția înfățișează victoriile 
economiei românești este deplin șt covirșitor. 
Dacă admitem că icepticismu! poate atinge pro
porțiile unei boli, putem spune cu toată con
vingerea : eventualii bolnavi de scepticism să 
oină aici, se vor vindeca in mod sigur.

Atrag atenția, mai ini ii, exponatele care pre
zintă dezvoltarea bazei de materii prime și 
energetice a țării. De la această bază pleacă toa
te celelalte industrii. Cifrele sint grăitoare, mai 
ales în acest domeniu. Un singur exemplu, care 
nu necesită nici un comentariu : producția de 
energie electrică a anului 1945 este realizată in 
anul 1984 in numai țapte zile.

Numeroase standuri ale expozițiet înfățișează 
Imagini cuprinzătoare ale profundelor prefaceri 
calitative intervenite in alte sectoare importan
te ale economiei. Printre acestea, sectorul cu 
produse ale industriei de mașini-unelte, elec
trotehnică Jși • eleetrggțică, prgduse care.-, țin de 
ceea-ce am putea .sumi- „industria .industriilor',

» figurează 
afirmare

Continuare in pag. a 3-a ■>

Drumul spre capodoperă
Ca un paina ce-si țese cu savantă sl răbdătoare Indemînare pînza. 

Paul Everac si-a consolidat. în aproape treizeci de ani. o operă 
dramaturgică de prima mărime. La cele sase decenii, de acum, 
ale omului, se aprinde cununa cu lauri a autorului. O muncă 

grea, zilnicăl îndîriită. a desenat portretul spiritual al scriitorului, ingenios 
scormonitor printre incilcitele fapte de Viată ale trecutului si prezentului, 
premiant arhitect al întimplărilor semnificative si. mai ales, cugetător, nu 
în lenea modelor, asupra lumii si a metabolismului ei.

Dacă intre om si scriitor, intre persoana particulară numită Petre Con- 
stantlnescu si notoriul Paul Everac a existat sa<u continuă să existe o 

poate fi explicată decît prin 
să rivnească perfecțiunea, să

Indubitabilă rivalitate, natura acesteia nu 
îndîriirea cu care omul i-a-cerut. autorului

Continuare in pag. a 7-a

Paul Tutungiu

Oda
i Punctul

pentru că, intr-adevăr, ele satisfac necesitățile 
altor ramuri ale economiei, națicmalg. Actual
mente, producția, industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică este de 446 de ori 
mai mare decit in 1945 ți de circa 11 ori mai 
mare decit cea.din 1965.

Un exemplu grăitor de creativitate româneas
că, a cărui contemplare îl atrage in mod deose
bit pe vizitator, este turboreactorul destinat 
echipării arionului românesc „Rombac". Nu 
sint multe țări din lume a căror economie 
in măsură să satisfacă exigențele realizării 
produs atit^de pretențios.

Dar.1 marea' exțțqziție este un adepărat cos
mos,’ce nu se ‘lasă captat in niște simple nota
ții de reporter, cum sint cele de față. Astfel că, 
regretind, sintem siliți să recurgem la enume
rări : realizări mai mult decit spectaculoase în 
domeniul construcției de mașini destinate 
dernizării și mecanizării agriculturii, mari 
cese in ceea ce privește construcția de 
maritime și fluviale, avioane, elicoptere, 
noare, motoplanoare, autoturisme, epocala 
strucție a Canalului Dunăre-Marea Neagră, me
troul bucureștean, Transfăgărășanul, industria 
ușoară, imens dezvoltată ți diversificată, indus
tria chimică, ale cărei succese au trecut de 
mult granițele tării, dezvoltarea invătămintului . 
ți a cercetării științifice, construcțiile de locuin
țe (din punctul de vedere al numărului de lo
cuințe noi la 1000 de locuitori. România se 
situează astăzi printre primele zece țări din 
lume), colosale tnvestiții in agricultură. Și incă 
multe alte realizări, care se însumează intr-un 
ansamblu covirșitor, intr-un adevărat portret al 
unei țări aflată pe orbita marilor infăptuiri,

Voicu Bugariu

prezentului istoric
Râspundem pentru tot ce licărește 
de la petardă pină-n licurici 
in tot ce este om și omenește 
avem de fapt o inimă aici

I

ește 
unui

mo- 
suc- 

nave 
plo
con-

wioțo-i concretă patria e lege 
noi comuniștii literele ei 
in dreptul absolut de a alege 
avem și simțuri și avem idei

odată in istorie un om
□ ridicat istoria-ntr-o mină 
noi am *ăzut-o o vedem și vom 
ilumina cu-a ochilor lumină.

Ion Nicolesca

• _ln_acest număr: • „Traseele de luptă ale ar
matei române ‘ eliberatoare" • «In numele liber
tății- de Ion Potopin • «Doi metri de șină sal
vează Buzăul- de' Dumitru Ion Dincă • «Povestiri 
din August» de Radu Selejan • PREMIILE «LU
CEAFĂRUL» • Articole despre volume de • 
Mihnea Gheorghiu • Constantin Stan • Ion 
Mircea • Ilie Bădescu semnate de • M. Ungheanu 
N. Georgescu • Narcis Zămescu • Artur Sil
vestri • Poșta redacției de Ion Gheorghe •

O noua carte despre 
EMINESCU

Droape concomitent cu masiva mono
grafie "închinată Iui Eminescu d« cu
noscutul cercetător erudit al operei 
poetului, prof. D. Murârașu. a apă

rut o nouă carte despre viața și opera aceluiași 
poet, semnată de Petru Rezuș, autor; al unid 
șir de volume valoroase: studii literare, folclo
rice. antologice, povestiri și romane; constantă 
a fost insă, in lunga sa activitate. pasiunea 
pentru biografia și opera eminesciană, de-a lun
gul a unei jumătăți de secol (din 1932 încoa
ce). într-o epocă atit de luflgă 
privința cercetării și analizelor 
ciene, un literat, atașat acestei 
putut aduna un imens material, 
resul să completeze, să rectifice 
că informațiile noastre asupra vieții și operei 
Poetului national. Petru Rezus a făcut-o intr-a- 
devăr, urmărind • tu tenacitate tot c? s-a sctis 
mai important m domeniul eminescologiei. a- 
vînd mai ales in față, de la început, contribuțiile 
impresionante, decisive ale lui Călinescu. pe 
care le apreciază cu reținere critică, recunos- 
cind insă că ele au deschis o eră nouă în cu- i 
noașterea operei eminesciene; nu se ferește însă 
să combată unele afirmații ale criticului, ca a- 
cele relative la rolul Veronicăi Micle în germi
nația lirică a unor poeme. Mai multi re- 
cenzenți ai acestei cărți despre Eminescu. 
într-o critică unilaterală, și de aceea greu 
de ințeles. au negat orice merit autoru
lui : de la conținut, documentare, detalii Ia 
formă, la mod de exprimare, la stil, in- 
firmind o normă de conduită obiectivă : -a 
retine ce e pozitiv Intr-o carte și a refuza ceea 
ce contrazice adevărul, evidența, valorile pen-: 
tru care se cuvine să lupte un autor, o carte, 
un critic, mai ales. N. Manolescu scria recent , 
cu dreptate: prea s-a generalizat practica re
cenziilor distrugătoare, negativiste de la cap la 
coadă, fără respectul acelor adevăruri și con
tribuții care pot fi utile progresului’, istoriei și 
criticii literare, care pot exista în, orice carte, 
tipărită pentru că cineva competent a nășit'tn 
ea adevăruri și valori, măcar minime, care să

Si de fertilă in 
operei emines- 
creații unice, a 
căci avea inte- 
Si să adinceas-

justifice o apariție: le atestă lectorul (în cazul 
de față: Mircea Ciobanu. nume cunoscut, autor 
apreciat). De ce deci atita risipă de cerneală 
violentă si zelul ultracritic ce nu poate distinge 
nici un lucru bun in. cartea lui Petru Rezuș? Cu 
cit ară putut aduna și -noi de vreo trei decenii 
de cercetare a operei lui Eminescu. stăruind a- 
supra manuscriselor (in 1953—1955). pentru a 
scrie apoi ceea ce se știe (Momentul Em’nes- 
cu in evoluția limbii române literare, analiza 
variantelor, etc.) — chiar dacă autorul nu ne 
citează printre cei ce s-au ocupat de manuscri
sele poetului (p. 6. dar nu sint nici Perpessi-

Gh. Bulgăr

k.0 5
Continture in pag. d 7-a.

«Cornul
alături de alti valoroși poeți din ge

nerația sa prematur dispăruți — ne 
gindim. intre alții, la Mibu Dragomir. 
Â. E Bacons'cy, Dumitru Steiaru, Teo

dor Bals, Dragoș Vicol — Nicolae Tăutu merită 
din plin efortul de repunere in circulație a 
operei sale (fie și partial), dat fiind faptul că 
riscul de a trece și el, absolut pe nedrept. în 
fatidica ..grupare" a ’ „poeților uitati". este 
aproape iminent. Mai mult decit atit : in ce-1 
privește pe Nicolae Tăutu. intensa proliferare 
a anecdotismului hazos legat de firea sa pră
păstios ghidușă accentuează un asemenea risc 
deoarece fenomenul în cauză tinde, realmente, 
la substituiri, efectiv păgubitoare.. Iată de ce. 
generozitatea confratertlă a poetului Niculăe 
Stoian de a alcătui, sub auspiciile nu mal puțin

mai întîl, de unde vin cărțile : 
]— din experiența febrilă a unui scri

itor angajat mereu pe sensul major 
al vremii sale, turnată în tiparele 

prozei și împlinită astăzi cu calmul sintezei de 
maturitate deplină. Luminată dinlăuntru de 
autenticul patriotism, de credința în destinul 
spiritual, istoric și politic al poporului român ;

— din splendidul orgoliu al poetului tînăr 
care-și ia ân -stăpinire marile teme cu gestul bla- 
giarț al căutării unu; trup îri ^nuntii de icns- al 
limbii române : .„legea mdrală* in nbi,’ iar Alba 
lulia deasupra noastră" ;

— din sentimentul redescoperirii propriei bio
grafii in biografia generației sale cu care un pro
zator aflat la a doua carte măsoară- grijile și 
răspunderile unei virste ;

— din truda sociologului de vocație care in
tuiește în literatură poate tema vieții sale înca- 
drind dimensiunea eminesciană, a ființei noastre 
în temelia marilor valori ale culturii europene.

Și. apoi, unde se întâlnesc aceste cărți 7 Cred 
că sub cupola de sens a Marii Opere menită să 
ne teste dar și să ne vegheze durata : Opera 
eminesciană in toată strălucirea ei.

Ele sint „Flori de tutun" de Mihnea Gheor
ghiu, „Copacul cu 10 000 de imagini" de Ion 
Mircea, „Nopți de trecere" de Constantin Stan, 
„Sincronism european și cultură critică româ
nească" de Ilie Bădescu.

Premiile speciale ale revistei „Luceafărul" pe 
anul 1984, venind in continuarea celor abordate, 
pentru prima dată, anul trecut, unor lucrări 
semnate de Edgar Papu. Ion Gheorghe. Grigore 
Hagiu, Cezar Ivănescu, Adrian Riza. Dan David 
și Valentin F. Mihăescu.

Nu am făcut, nu facem aceste selecții din 
dorința de a stabili ierarhii de moment, ci din 
convingerea că o revistă cum este Luceafărul are 
datoria să semnaleze și să impună valori care se 
adaugă sau slujesc „fondului principal al culturii 
române". Au, adică, miză majoră pe care o re
clamă o cultură majoră, afirmată ca atare, fără 
false complexe și nesupusă tiraniilor modei ori 
conjuncturilor paraliterare.

Fatalmente, rigoarea numărului sau doza de 
subiectivitate inerentă pot lăsa in afara selecției 
noastre lucrări avind merite egale cu cele pre
miate. Oricum insă, avem speranța că acestea 
asupra cărora ne-am oprit, au acoperire totală 
prin raportarea la criteriile instituirii premiilor 
revistei.

Eăe au,> repet. un« punct de înîtlnire. o matrice 
care va tutela in permanentă întreprinderea 
noastră : spiritul-Iui Eminescu exprimat în opera 
sa ce se va arăta curind. in toată puterea și cu
prinderea, ochilor și minții noastre, devenind și 
in sens strict material cel mai mare monument 
al culturii românești.

Pentru că Eminescu este, va fi — așa cum sună 
versul cutremurător al unui mare poet — „Taina 
care ne apără".

• ' *
Nicolae Dan Fruntelată

de aur»
Editurii Militare, o ediție cit mai 
din opera poetică a lui Nicolae 
cele mal calde elogii. Trebuie 
din capul locului că. în deosebire

generoase ale 
cuprinzătoare 
Tăutu merită 
însă subliniat 
de alte situații similare, de data aceasta sîntem 
departe de a p*Utea spune că ne aflăm în pre
zenta unui simplu act de emoționantă pioșenie, 
prin forța lucrărilor, un act discret conventio
nal. O stare de lucruri în toate privințele pri
vilegiată : Nieul'ie Stolen f-tce figura sui generis 
a poetului cuprins de dragoste și pietate pentru 
confratele și prietenul dispărut, a cărui me
morie literară înțelege să fie păstrată. însă.' 
prin efort critic si istorico-literar pătruns de

Nicolae Ciobanu
Continuare in pag. a 2-a
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<Literatura in limba
greacă din Principatele

române (1774 - 1830)>

Sub titlul Literatura Iu limba treacă 
din Principate)* române (1774—!83t|, 
1982, Cornelia Papacostea-Danielopoiu 
tipărește o carte a cărei semnificație 

pentru istoriografia noastră literară depășește 
neutralitatea titlului. Perioada de care se ocupă 
Cornelia Papacoeu Dantejopolu a mai foct 
cercetată cu excelente rezultate de N. lorga, 
Al. Piru, Paul Cornea. Mircea Angbdescu, 
Al. Duțu. pentru a nu mai vorbi de cercetători 
foarte specializați ca C. Erbiceanu, Demoetene 
Russo, AL Elian, Ariadna ți Nestor Camariano, 
după cum și cea mai mare parte din textele 
avute in vedere au mai foot citite ți analizata 
ți inainte. Ele fac de altfel obiectul unei cerce
tări și revendicări explicabile din partea istorio
grafiei literare neoelene, iar in Istaria literaturii 
neogrece U de C.Th. Dimarao mulți din autorii 
trecu ți in revistă in Literatura ia limba greacă 
din Principalei române sint incorporați fără 
ezitare. Progresul cercetării a dus insă la o cu
noaștere din ce in ce mai amănunțită a literaturii 
de expresie greacă din țările românești, a adău
gat chiar texte noi ți mai alea a fixat condițiile 
el de evoluție. De aici posibilitatea de a circum
scrie mai precis o epocă literară controversată 
și problema pe care ea o ridică : textele acrise 
in grecește pe teritoriul românesc intre 
1774—1830 sint un corp străin in mișcarea cul
turală românească sau participă la chimia dez
voltării culturale românești 7 Sint un fenomen 
care poate fi neglijat, ața cum se in timpi ă de 
multe ori în expunerile abreviate ale istoriei 
noastre literare, ori. dimpotrivă, fapt de cultură 
și literatură incadrabil la locul cuvenit 7 Condi
ția de scrieri în limbă străină ți hotărlta loc 
revendicare de către istoriografia literară neo- 
helentcă a făcut ca majoritatea acestor scrieri 
să fie privite ca exterioare propășirii noastre 
literare. Opinii ca aceea a lui C. Erbiceanu, care 
considera lucrările de limbă greacă din princi
pate drept fenomen cultural ți literar românesc 
n-au prevalat.

Prima realitate grăitoare este că se poate 
vorbi de un bilingvism parțial al culturii române 
la acea epocă ; in suprastructura societății din 
Principate există atit un bilingvism greco-român, 
cit și reversul acestuia, româno-grec. Scrierile 
grecești sint citite si de români, grecii respiră 
aerul unei culturi românești. Ața se face că vom 
întflni greci românizați scriind istoria românDor 
de pe poziții autohtone ți antifanariote. ca si 
români care scriu In grecește satirizind mediile 
fanariote. Deși redactate in grecește prima cate
gorie de scrieri aparține prin tematică, spirit ți 
destinație culturii române, ca și celelalte care 
au o certă viziune locală. Se repetă cec:, la 
alte proporții $1 cu alt coeficient de issatrare. 
ceea ce s-a petrecut cu mai veduie ierte de 
limbă slavonă redactate ‘r târJe rrcfaa’.. 
Cum acestea fac parte dtr crlt tra r. 
română firesc este ca îi cele *
tate identic. Acest raucnareen: poate i. 
din lucrările lui C. fi» ani dee-ore ?.
greacă din România si este iasuși: ț: de Corne
lia Papacostea-Daoeiopoiu a cărei carie arg-J- 
menteoză in această direcție Autoarea reta 
chestiunea dincolo de teorii pe dmpu! a-us’.: Do

«Nuvela 
româneascâ 
și povestirea 
in deceniul opt>

«pectlnd criteriile (i depart; ir • 
■•tologiel lui Cornel Re«man - >- 
JL așadar, care sint coordooauz.-e cane 

evoluează proza scurtă in de* - “ ut o<K- 
în ceea ce privește generațiile virstnlcă si mij
locie deși nu mai poate fi vorba de preemme --a 
imaginarului ca in anii ’60, citeva diti <• e —n 
reușite texte aparțin fantasticului ț; p- 
lor „crude și insolite", (in sensul kierai) o—- 
tru a folosi o expresie din Villiers de ■ 'e 
Adam. Irefutabil, o capodoperă a ;•" . es’-.
nuvela lui Vasile Rebreanu, Vinsioarea de 
vulpi scrisă In cel mai pur stil ehadesc s:n La 
țigănci, in care amestecul de real <i soprana 
ral este imposibil de sesizai piră ;i ..cheia* 
din final. Tehnica desăvirșită a autorul.z corKa 
ca și la Mircea Eliade in a nu mai prez»—*a 
fantasticul ca o ruptură in ordinea d
ca o continuare și prelungire a in s ; pian. 
Trăiește Ion Zara, se pare, agonic, sfișiai de 
lupi — prozatorul nu o spune totuși, rwcaien — 
o imaginară și imposibilă intoercere in satul lui 
sau este, după un motiv atit de eunoecut al li
teraturii fantastice, „umbra" rtiăcitoare a 
corpului neingropat 7 Sau ca ți aparent „nein- 
semnații" eroi ai lui Mircea ELade, Gavriiescu 
din La țigănci și Fărimă din Pe strada Mmta- 
leasa este un ales al sorții, martorul neașteptat 
al unei hierofanii prin care accede la o altă 
realitate ? Lupii nu sint ei ințițL purtătorii unui 
mesaj sacru pe care numai Ion Zara, țăranul 
atit de „insignifiant" in satul lui. il intuiește ți 
îl urmează, fie și prin moarte 7 Sint tot stitea 
ipoteze plauzibile ți verificabile prin text, iar 
arta prozatorului este de a menține această 
stare de perfectă ambiguitate pină la sCrșiL 
Vinâtoarea de vulpi este, fără îndoială, o ex
cepțională nuvelă fantastică. Din același re
gistru al imaginarului dar mai aproape de 
structura miraculosului folcloric ți a feeriei 
dacă se poate spune astfel, elegiace, este Bâtrina 
Iui Eugen Barbu, povestire și ee, cu adevărat 
antologică. Motivul mioritic Îmbracă vestmin
tele unui tulburător poem de dragoste i tinăra 
și apoi „bătrina* care iși așteaptă și supravie
țuiește generații de-a rinduL soțul plecat și,

BREVIAR
■ „VALORI CONTEMPORANE* I La aceastâ 

rubrica, revista „Argeș" publici tn nr. 8 un 
interviu cu prozatorul Ion Lâncrânjan, un docu
ment care, prin raport la alte ipostaze asemănă
toare In care s-a aflat autorul, prezintă un „ce* 
Inedit. Spirit polemic, combatant. Ion Lâncrânjan 
dă ael o dovadă de sensibilitate, o sensibilitate 
parcă vulnerată, revelind un chip mal puțin 
cunoscut al autorului „Cordovanilor". întrebat, de 
exemplu, ce crede despre torta cuvtntulul. Ion 
Lâncrânjan dă următorul râspuns impresionant : 
„Nemăsurat de mult I Dacă nu aș crede, nu ml-aș 
arde nopțile lucrind, nu aș fi înfruntat șl nu aș 
înfrunta atîtea vrăjmășii, cuvlntul avi nd ți această

CoraeLa
I* a* 1

yvr.i dc erGaJt: dat exra—. n pe case 2 v* 
rvisi. i-5 I" -.-i-* bogat, ,'remcar-

"i priiri- ’. cu “ cr- >■ ’ :1 *□ n»* de
* ptee^se EMe cn de r * h

emot .e p—c-râ „Mtcgea P<Mc«- dar 
cwtea era Miucatâ de coce-ut ti se
cim-^au. tr.tij-M docșci li- era o -r*-
n---- ■*. dar leva se tsitr. ier^e fa

j — -< hr-.* 2’-’ - ’l"-1- ‘ - ** . i
ce seenăna c: o dfa care hur-aj
p*? pc 1 îv»n?. E-"-’. ax sa iiOsn
ie fa *_-r^s-.-:e. as-i . -■htrini-.ca.

rr-a. rj-cr-e? si- <---s ? ~r ■■ f- ar-
g'.-.' sa r •-'T n care «trâlaeea hi** na £-
aatneți Se arr-czîse z'.-'xț- cosi ațjx-
•ere mor.na asia =ua-&*tă c»riea O. ca ți 
rind ar C rării*. - era kt .-at.
tc-.uj lucee ce cilii:. ■: !'• nâxir~i iute- ră 
Dwmnezeei o ast—itaae R râ-’ îăLisc -j-n dar. 
Priviae Drin j-a~ .l sceâa lucitor s fafaintz-j 
văzuse lin fashaț ->r țj frumos care «emâna 
ca doeă picături de ap* eu oeaol ei. N j avea 
miinile muncie de .-io;*> la rx șs de spart lemne 
cu toporui- Erau rr--n:ie ha, l>meșe mo ți sub
țiri, de boț. Sli«u nemișcat cu octui să. verzi 
și ridea cu neruwiiarea pe care ‘âie'-orul de 
lemne o avea cind o luase de mină «i o luase cu 
el in Valea Orațiilor. **-i Îngrijească de casă. 
Era imbricat intr-o haină neagră ți pe cămașa 
albă. înghețată, se vecea numai o mică c:ră de 
singe, ca o urmă de furnică, ce pornea de la 
timpiă. Mai ținea colacul mașinii «e suridea, ți 
bătrina înțelese atunci ceva greeav ți rihi că 
acela era mortul ei care se întorsese Și
se rugă să ningă mult, pentru ca toată curtea 
să se îngroape sub zăpadă și să astupe toiuL ri 
numai ea să știe ce avea ;ub omăt ți să vină in 
flecare noapte ți să privească la bărbatul ei fru
mos si bogat".

Proza de imaginar mal este prezentă In an
tologie și printr-o povestire science-fiction a 
lui Vladimir Colin, Sub alte stele, ce depășește 
granițele genului, șt, in oglinda întoarsă a pa
rodiei, printr-un savuroș text al Iui Dominic 
Stanca, Walderoda scris in proză ritmată, din 
păcate rămas neterminat. Aminteam de acele 
Istorii „crude și insolite" ce se opresc in mar- 

capacitate miraculoasă de a-I Înrobi ne cel ce 
vrea să ajungă la adevăr ' cu ajutorul lui, robirea 
aceasta fiind de multe ori definitiva si țâră În
toarcere". Apoi, sa mal reținem aceste fraze eloc
vente asupra consecvenței pe care o pune autorul 
In opțiunile Iul morale : „tar dacâ sint scriitor, e 
pentru câ vremea pe care am trăit-o mi-s pus 
cu încredere condeiul In mină. Fără această vre
me, țări tot ce s-a Intimplat și s-a săvlrșlt la 23 
August 1944 eu nu aș fi devenit scriitor. De aceea 
am fost șl sint, cu tot ce am șl fără nici o reți
nere (fără nici o exaltare Insă) al acestui timp 
erole de mari șl profunde înnoiri, de regăsire a 
încrederii ți demnității",

■ „POLICIER" i Unul dintre cele două cupluri ale 
prozei polițiste românești (celălalt este al inge

.ruml- 
Facca sau 
ți Ior- 
Peșacov, 

O analiză

pate care se exprimă în cele două limbi, română 
și greacă dincolo de fanarioți. Fără revendica
rea declarată din cealaltă lucrare și intelectualii 
români, contribuie la lămurirea unor probleme 
de istorie literară. De obicei periodizările indep 
literatura română modernă cu pașoptiștii, inainte 
de ei fiind un fel de hău, ceva imprecis, fără 
posibilități de determinare. Este limpede că 
inainte de literatura generației pașoptiste isto
riografia noastră nu dispune incă, in afara crite
riului cronologic, de un alt criteriu de dezvol
tare internă pentru gruparea și organizarea unei 
Întinse producții scriitoricești, aparent inclasa- 
bile. Un exemplu proeminent este Anton Pann, 
a cărui apariție literară este incă pentru mulți 
inexplicabilă, dar care poate fi foarte bine pri
cepută prin raportarea autorului Povestii vorbii 
la această etapă literară de care se ocupă Cor
nelia Papaco6tee-Damelopolu. care-1 și are In 
vedere in Intelectualii români. Literatura lui 
Anton Pann comunică indiscutabil cu laborato
rul literar greco-român. scriitorul fiind din acest 
unghi vizibil mai cultivat decit se spune, dar 
cultura lui nu este unde s-a căutat deobicși el 
aici In interregnul literar care hrănește istoriile 
literaturii neogrecești si ar trebui, după Corne
lia Papacoștea-Danieiopolu și nu numai după 
ea, să le alimenteze si pe cele românești. Cine 
compară elogiul culturii făcut de Constantin Da
ponte (op. cit. p. 203) cu prefața lui Pann la 
Noul Doxaslar din 1341 nu poate să nu fie 
izbit de comunitatea de ide: și spirit Pann. care 
prelungește spiritul acestei literaturi dincolo de 
hotarele in care a fost produsă. de unde și ana
cronismul său. este insă expresiv și reprezenta
tiv prin tendința da .xumlnire* a acestor modele.

..Ruminirea" de care vorbește frecvent Pann 
este un proces mai amplu care incepe inainte de 
Tudor Vladirr.irescu ?i continuă și după revolu
ția lui. la care part.-cma mai mulți scriitori în
rudiți ca tendință ti alimentați unii dintre ei 
de același laborator greco-român asupra căruia 
■-a oprit Insistent Cornelia Papacostea-Dantelo- 
polu. Critica parvenitismului, a grecismului, a 
franțuzismuluL si ai'eie. îți au rădăcinile în 
această perioadă lucrară. Tendinței de 
ntre* aparține nu numai Pann. ci și ~ 
Bălăcescu toți ma: tineri dar 
dac be ți Dlmcu Gc'escu, Beldiman, 
Naum Rimnxzanu și mulți alțiL 
•tentă a acner-Jcr n autudtrt-Jor lor ar desprinde 
dmcolo de taev.îab.lete deosebiri ți apropierile, 
in once caz un aer comun, cu alte cuvinte orieit 
de paradoxal ar părea o „familie de spirite". 
G. Căluiescu pune de-a valma pe scriitorii pre- 
pasooust; 'i capitole aproximative ca : Deeecpe- 
rw-cte amdrasais:. Aa::-boujartelii. pentru ca 
pe Anton Pana ti-1, wtroc-jc* la latiii amorițti. 
Draorser tarea e v-zSbtl» mai alea rind observăm 
ti ..■peritul cniir tru e Întemeiat de pașoptiști 
n de ‘miiatațu lor. Cornelia Pa pacostea-Danie- 
topoiu mtr.uiează 13*.emot un capitol al stu- 
âiulci său Igntrl attic, mal sus fiind Catsii- 
■oUrea Speri Mal Critic.

Lricratuza a3ser-*ar* paeoomltu are trăsături 
<fcrPf»CLeo ți pregăr toare. Una dretre ele e pa- 
uw=ui alta e xrt'-L er-.&c. oare au ae nasc 
ca gmcraca revxx _-Matei a not: ooctdemalizări. 
<2 sui aosaăe cu occadeatalizarea prin
-Serî greacă si _.-xn*-~rea~ acestei ocrideota- 
’■ pr-j» fătru crocr S’_rt> diverse titluri și 
<pa dreene acccxigral-a noastră îi‘to
ne* a aocrar. ieet e*a»are . btocurj: acriîtorl- 
ceac dm perioada laaarictă fa postfanariotă 
care-B artcaeazi dae re in ce mai mult proC- 
Jul N larga fUM» care »-e ocupat ațeri dejceșți 
r>——, "ear* cartă o enx±>etă «tîtjactivfc. confi- 
rurariv. mcâ geomL. pees-z acest: *c-.;tocL este 

Pr-r eu t-riLatura de LUmeură pre- 
■afnii ftMQ pe care o apuriă perioadei- Intitu- 
lido r cercetarea de a orie literară pe aceeași 

Preranao^aa.. iwuliiiqr. M:roea An- 
gbetoacu OF1’ pr-r-rrsj* tscr-un unghi ooțnpa- 
n:c B eacetic ta r-eniJ ha Aiexrodru Piru. in- 
cemsd să fixeze Ostgta le raaialimaiei rent
acar. (1979 Psz± Cârmea arerdă aceteațl etape 
er»-.: de ' ■■mg*» ■> verigă ie lețâibră cn btara- 
t—■> «- * ev re» țe >«*" «-5prt:retare dm țările ro- 
^■epa. h cadrai aotltoat-*. ^?r*9**:re. Cornelii 

:e-• i - L«r-* .-"C»: - - ’. j; C Ertx-
■treprizoe e aed
dt itxne rMe ilm _

i rr- 

bt-ăie L>-r—ru. tare ajunge să p>»ede a 
t. r .iri —•nartă. culeasă di a apele Cir.-.-Z uL 
A - iu - i vasiac in afanra l ui nuvelă 
Cura de viaâsaare st opreT-e ’.3 ultimă ins-anță. 
let asupra ur.u; caz obsesiv, dar cu rădăcini mal 
ai--- paKj-j’ tAfaț Bore—de țari, valah, 
—- i= idxtsrtiță cSe mari, aeniori locali.

±mT0 rei mai i-fluenți si mai pu- 
•>rm.-r. o-mm. as regatulm. distrugirxîu-și nernt- 

t-suri. yi rtzbunindu-se peste ari. -su
rra retor ee l-au jignit fa tinerețe Dincolo inii 
de această readettă transouaâ intr-o Transilvanie 
roed’e-.âli. omorur'e saăe nu erau doar _par 
f eme* cum s-iereazâ ua personaj, explicație 
săoțxzti s de Cremei Regman el erau dictate ți 
ne rr-;-_- poi-’uce ți istorice. în acest sens, 
f-rui finală etste edificatoare ri tru S-a obser
vi*. - i. asemănarea ei cu secvența originar* 
c - mărețe poem de gestă La ehanaaaa de Ra- 
laad : - ;- r.;urrt de sarazin.: fără pjtintă de 
a reăpa. Rcîand refuză sfatul prietenului sân 
Cf-v'-er de a rana din cam. faimosul J'O- 
Lrm.--. pentru a-1 chema în ajutor pe Caar- 
Vre.»gre c-j ceerea sa. :ar ctunri rind o va fare 
era. bena, rănit de moarte. La feL cancelarul 
valah, d-upâ înlăturarea la o vinăcoorc. a ad- 
-.evL-.i-T ră;. rentele Betbien fa soția lui. este 
incoe’ura: de nemeși, dar el nu va mai accepta 
—-r-iri—s ț: :: opune prietenului său Henri să 
•uae dm corn, chemi nd soidarî. Eote o rezoi- 
'.-sre nașă, re dă și o oiiă explicație, ața
cum tt'uxiir. q-j numai psihanalitici, vende-
tie> sale.

O altă direcție e«t« cea irmicmatlrlcA ilus
trei* de lor.. D. Slrbu. Șoarecele B., Mlroea 
Hreva Simionescu, Viteză moxioiâ ra sraț 
keleizite două puteau lipsi) și Teodor Mazilu 
cu Pi agr ț om aaaUtieă ți Lagiea amurgului, 
probend încă o dată vina puternică umoristică a 
prozei românești. Lor Ii se adaugă perodiștii. 
Alexandru George Nocturnă, Cosxacbe Olăreanu, 
Romaaol re anticipație și cti un comic pur de 
limbaj, Nicolae Velea. Trec peste tablete, evo
cări. ^fiziologuri", pentru a-1 aminti pe Radu 
Cosășu. Lucrările domnului S. cane prin por
tretul luî ..in mișcare", rupt parcă din cotidian 
Sl prin ironia cordială este mai aproape de 
mentalitatea și tehnica „noilor promoții*. In
tr-adevăr. Tudor Octavian, Gabriela Adameș- 
teanu. Dumitru Dinulescu, Mibai Sin, Nicolae 
Mateescu, Alexandru Papilian și Mircea Ne- 
delciu, dincolo de particularitățile stilistice, de 
scriitura personală a fiecăruia au un mod di
rect de a priza realitatea, o febrilitate a coti
dianului, un freamăt reportericesc al faptului 
viu, trăit care au dat o altă turnură ți au revi- 
talizat proza scurtă a deceniului opt. O selecție 
și o repartiție mal judicioasă a numelor și titlu
rilor ar fi făcut mai mult loc reprezentanților 
noii generații, care dau acum, la inceputul ani
lor optzeci tonul prozei contemporane. Altfel, 
panorama lui Cornel Regman propune o ima
gine destul de convingătoare a principalelor 
direcții și tendințe in proza scurtă a perioadei 
antologate.

Paul Dugneanu

nioșilor Morogan—Salomle), adică Neagu Cosma 
si Mlhai Stan ne dă acum incă o remarcabilă 
compoziție pe temă polițistă, contlnuind un volum 
anterior (..La Sâcele... liniște"). „Cine l-a ucis pe 
Abel 7“ e povestea senzațională a unui agent -care 
nimerește in chiar centrala operațională Inamică, 
însă cum substanța unul pollci-r nu trebuie dez
văluită, să ne mărginim a observa că autorii 
probează șl aid ceea ce l-a fâcut cunoscuți șl... 
citiți : alerteță, inventivitate, profesionalism.
Adăugind ți un mic caracter documentar (căci In 
acest roman apar șl unele figuri ale vieții poli
tice secrete din Occident) salutăm în „cine l-a 
ucis pe Abel 7" un roman de aventuri pe care 
cititorii nu-1 vor ocoli,

A.S.

vIața cărților

POEZIE

GENEZA
«LUMINII»

A zecea culegere lirică 
a lui Ion Văduva-Poena- 
ru este și una de o fac
tură festivă, omagială, 
așa cum nu puțini autori 
au compus mai recent ; 
poetul vine și el. cu o 
ramură simbolică de laur 
în miini spre a o așeza 
pe fruntea țării. Pe dea
supra altitudinii, ca să 
zic așa, principiale 3 
unui astfel de gînd este, 
în , „Geneza luminii", și o 
poezie care merită și din 
punct de vedere estetic 
un examen : Ion Vădu

va-Poenaru este dintre acei lirici a căror lău
dabilă simțire patriotică se înfățișează nu doar 
prin sinceritatea sentimentală ci și prin con
știința formei. Sint, binefnțeles, poeți al căror 
civism e pe deplin stimabil însă cu operă re
pede perisabilă din motivul esteticii deficitare ; 
locul lor se conservă in istoria literară și dacă 
nu e, intr-o istorie de valori, cu nimic sporit de 
fertilitatea civică, in istoria mentalităților ei 
spun destul. Acest lirism istoriclzabil, care ex
plică uneori foarte bine semnificația clipei, nu 
este cu totul și al lui Ion Văduva-Poenaru. El 
este un poet matur, cu opera formată in liniile 
ei specifice ți inaptă in sensul cei mai bun al 
ctlvlntului de evoluție spectaculoasă. Sint au
tori cu o notabilă gregaritate stilistică, capabili 
să se modifice de la o oră literară la alta în 
deplina ignorare de condiția proprie intelec
tuală. A evolua este bine, însă în artă a mo

POEMUL
EROIC

Poet dăruit cu mult 
elan patetic, aplecat con
stant spre zonele exis
tenței umane circum
scrise, s-ar putea spune, 
timpului istoric palpabil, 
în ordine evenimențială, 
Ion Cringuleanu este ți 
de data aceasta prezent 
cu o carte a cărei sub
stanță se zămislește, ne
mijlocit, din incandes
centa lavă sărbătorească 
a celor patru decenii cite 
au trecut de la Eliberare. 
In maniera ta cunoscu
tă, autorul iși concepe 

Editura „Cartea Româ- 
o amplă cantată, caracte-

eMSHWRfM

fairtei („Eibertrea*, 
ne.xc** 1864) ca pe .
nsticâ prin complexitatea ei polifonică. Poe
mul eroic la a cărui structurare aspiră întreg 
demersul liric Iți fixează linia directoare por- 
ntndu-se de la leit-motlvul fundamental al me- 
taforei-concept „Eliberarea". Drept urmare, 
prologul poemului e de o revelatoare pregnanță 
enunțiativ-patetică : „Ellberați-mă. / Elibera- 
ți-vă / Fiți liberi !* / De la-nceput, părintele 
pâmint / Se aude cu munții, cu inima, cu frun
țile / Cu miinile și gurile / Lumii noastre ur- 
dnd. II Griul ți doina, lurm șl visul și harul /

«Cornul
Urmare din pag. I

rigoare analiticâ. Urmarea este că ne aflăm 
In • prezenta unui act editorial de o autentică 
tinută profesională. Ca atare, cariera în poste
ritate a operei poetice rămase de la Nicolae 
Tăutu este fericit deschisă de ediția Niculae 
Stolan. In cunoștință de cauză (in sens dublu: 
foarte bun cunoscător al operei valorificate si 
inițiat in canoanele unei asemenea întreprin
deri editoriale), poetul-editor se conformează 
lntru-totul rigorilor ce si le asumă. Nici mai 
mult nici mai puțin, Cornul de aur este o re
marcabilă ediție critică din opera poetică a lui 
Nicolae Tăutu. Un atare suprem calificativ se 
confirmă fără nici o rezervă, dacă luăm sea
ma la elementele constitutive ale ediției : se
lecția și Îngrijirea textului, prefața si notele. 
In prima direcție, spiritul critic călăuzit de 
exigențe lor insele suficiente. între care gustul 
ți competenta se află la loc de cinste, funcțio
nează fără greș. Punind în drepturile lui de
pline, criticul cronologic, editorul realizează o 
revelator-cuprinzătoare selecție a poeziei lui 
Nicolae Tăutu. distribuirea ei în sumar urmind. 
așa-zicind. tradiția inaugurată de poet însuși 
eu prilejul tipăririi diferitelor sale volume : 
Cornul de aur. Preludiu, Septentrion, Jurnal 
de front. Șl s-au intors p&durile-napoi. Stampe, 
Interludii, Al cincilea anotimp. Itinerar liric — 
George Enescu, In memoriam, Solstițiu, Coinci
dențe. Drumurile țârii. Ana ți apele. Panoplii.

Cit despre prefață (Cuvint postum, cum o in
titulează Niculae Stoian), se cuvine să re
marcăm structura ei micromonografie*, ceea

CUMPĂNĂ

ZECE
I. Scriitorul are nevoie de certitudinea altora 

pentru a se vindeca de îndoielile lui. El e con
vins cu adevărat de tăria faptei sale numai atita 
timp cit încheagă iextnl ; in restul timpului 
(zile, nopți, ani) stă de vorbă cu intrebările lui.

II. Criticul se îndoiește mai degrabă de textul 
altuia pe care, gustindu-l, trebuie să-l defi
nească.

III- Poetul poate greși fudecindu-se pe sine, 
eriItlenl poate greși judecind ■ întreagă literatură.

IV. Dacă poetul greșește judeeîndu-se pe sine, 
restul literaturii nu se poate bucura de înțele
gerea iul.

V. Sint scriitori care debutează cu cărți me
diocre (sau și mai rău) și după ani de zile reu
șesc si scrie cărți importante, încurajați de oa
meni și împrejurări. Cind vine vremea să apre- 

difica totul necontenit nu este de Imaginat ; 
sensul literaturii, privit de la punctul indivi
dualității creatoare, pare a fi mai degrabă 
fixația intr-un stil ori, dacă nu e cu putință, 
într-o manieră care să exprime din om ceea ce 
este de exprimat. Este de trebuință, așadar, a 
înainta limitpt, pină Ia revelația stilului per
sonal. poetul trebuie, cu un plan subțire, să 
ajungă, cind stilul a devenit omul, un stilist 
dogmatic.

Aceasta este, ca să fiu clar, situația lui Ion 
Văduva-Poenaru, in planul lui un poet împli
nit. Lirismul lui de un civism euforic, este 
academic și didactic, cultivind din tradiția lite
raturii acele forme stabile, verificate prin uz, 
care dacă nu adaugă la cunoașterea universală 
ineditul formei confirmă in fond cursivitatea 
moralei. Acest lirism legitimist, este lirismul 
stilului „nobil", inalt. Ceea ce dă așadar soli
ditate înțeleasă poeziei civice este insăși tra
diția, sensul clasicismului, care nu pune accen
tul pe întărirea puterii de invenție ci pe ratifi
carea puterii de judecată. Este, de aceea, aci 
un rezumat de specii poetice clasiciste, de la 
odă pină la imn, resurecție organizată a liris
mului muzical, amplu, a poemului rapsodic.

„Rapsodia română" recitat* de Ion Văduva- 
Poenaru se prezintă, pe scurt, foarte bine, de6- 
fășurindu-se în cinturi, părind a mișca memo
ria colectivă, formele de relief, spiritele, tot 
ceea ce, din lumea animată și inanimată, se 
poate mobiliza in vederea jubilației. Misterul 
unui astfel de lirism este dicțiunea, pură, sco
lastică, „magistrală" în sensul catedratic ; for
mula ei este scandarea, refacerea emoției co
losale pe lungi pinze poetice. Poetul înalță 
privirea și descrie ceea ce vede în lumea exte
rioară conform cu datele lumii lui sufletești. 
..Prin lumea lor înaltă colind acest meleag / 
Pornind peste întinsuri de doină și de vise / 
istoria întreagă pe porțile deschise / Prin mine 
trece-n zare sub cerul unui steag". Pretutin
deni, literatura e așezată în prelungiră? eticii, 
emoția ei este emoția marilor colectivități. Rit
mul canonic este acela al calendarului, ele
mentele lirice se așează In sensul universului 
nu împotriva lui, poetul e pe scurt un inter
pret și un ilustrator nu un inventator. Marea 
lui exultare reformulează lumea pină la a in- 
chipui paradisiacul terestru ; Țara este utopia 
Iul morală, puritatea estetică supremă : „Nu-i 
doină mai frumoasă ca doina mea română / 
Nici rîuri mai alese ce peste timpuri curg / 
Aici la noi e-un altfel de soare în amurg / Mai 
plin de veșnicie secundele el mină / Izvoarele 
sint ochii adinei de căprioară / Oglinzi in care 
Luna și stelele trăiesc / Pe-aici pămintul este 
mai cald mai omenesc / Semințele într-insul 
spre toamne sfinte zboară / Păduri pe lumea 
asta nu sint cum sint la noi".

A. Silvestri

Tiec prin destinul nostru arzînd, înflorind ; I 
Elfberați-ne I Eliberați-vă / Fiți liberi. / Elibe
rați libertatea. / Și umerii pămintului, / In rug 
nesfirșit / Cu destinul românesc se aprind. /1 
Munți, trepte de singe și foc, / Terase de umeri 
și frunți / Cresc la nesfirșit ca o coloană ar- 
zind / Eliberindu-ne. eliberăm libertatea, / Eli
berăm soarta și vatpa, / Lumea și destinul 
românesc pe pămint !“ / Tropote roșii, galopuri 
de materie-n sus / Jertfe in eroic zbor către 
același deznodămînt / Vin de milenii eliberind, 
eliberindu-se, / Din prima clipă a destinului, / 
A respirației / Și soartei acestui neam pe pă- 
mînt ! / / Ceea ce sîntem azi și mereu / Din 
mai mult ca timpul venim scuturind / Spre 
adincuri fără sfirșit I duhul istoriei greu, / Eli- 
berindu-ne, eliberind ființa noastră / Geamănă 
ființei acestui pămint !“ („Prolog"). Remarcabil 
este faptul că lectura întregului volum impune 
constatarea îmbucurătoare potrivit căreia, in 
totul, marile secțiuni ale cantatei poetice reiau 
sub!fniindu-le in leit-motive poetice lor insele 
suficiente unul sau altul din lapidarele enunțuri 
cuprinse In Prolog. In felul acesta, conplexita- 
tea lui subiacentă poemul eroic aspir*, totodată,, 
mai inainte, se dovedește a fi o trăsătură in
trinsecă 3 ei, izvorî tă din nobila obsesie a poe
tului de a se face purtătorul de cuvînt privi
legiat al conștiinței civic-patriotice, politico- 
revoluționară generale. Fervoarea lucidă a poe
tului declanșează inspirația sa in așa fel incit 
realit3tea istorică, in bipolaritatea ei temporală 
trecut-prezent — iși relevă monumentalitatea 
el specifică. Astfel se explică de ce in epicita- 
tea lut subiacentă poemul eroic aspiră, totodată, 
la statutul demersului liric cu valențe epopeice. 
Prin succesiunea lor discret cronologizantă in 
ordinea istoricitățit, marile capitole ale scrierii 
sint fără îndoială concludente in acest sens : 
„Cariatidele de foc", „Sunetul focului — 1984", 
„Armama — omul integru", „Rugul plinii — 
1907", „E scris pe tricolor Unire", „Omul ame
nințat — 1938—1940", „întunericul verde". „Des
tinul insured", „Torentul roșu", „Cel mai fru
mos și demn destin", „Eliberarea, Eliberarea, 
Eliberarea", „Foc tînăr vertical", „Treptele 
triumfului". „Partidul, Ceaușescu, România", 
„Triumful Partidului Comunist Român", „Ecce 
Canalul Dunăre-Marea Neagră".

Noua carte a poetului Ion Cringuleanu e o 
dovadă vie a faptului că generosul filon al 
poeziei de inspirație revoluționar-patriotică iși 
probează inalterabilul său prestigiu.

C. Nicolae

de aur>
ce-i conferă de pe acum statutul de reper 
fundamental pentru Istoria literară de miine. 
Cele două capitole ale textului critic dezvăluie 
cu deosebită pregnantă ideatica demersului ana
litic. Poetul și soldatul, titlul întiiului capitol, 
definește. în accepția hugolianâ. (J'aurais etâ 
soldat, si je’n’etait poete"), trăsătura dominantă 
a poeziei lui Nicolae Tăutu. astfel explicitată 
la un moment dat : ..Generații după generații 
vor veni și vor afla de crunta încleștare cu cel 
mai aprig vrăjmaș al omului si al omenirii din 
cărțile de istorie, dar vor citi cu emoție și pio
șenie asemenea pagini lirice antologice, orecum 
Moartea fratelui meu. In groapa individuală. 
Apelul sau Dor". Al doilea capitol. Polivalentă 
sensibilitate și personalitate, doar aparent anti
tetic In raport cu precedentul, constituie o per
fect îndreptățită și în totul convingătoare inves
tigație critică menită să pună în lumină reala 
complexitate a universului liric plăsmuit de 
poet. în temeiul unor tonalități clasicizant mu
zicale indiscutabil distincte. Dar iată. în înche
ierea acestor prea fugare note de sincer salut, 
un scurt poem (Andante), în care sufletul 
nc.rdic-moldav al poetului Nicolae Tăutu iși 
relevă ceva din calda și generos-patriotica sa 
identitate : „Poezia e singele meu / silabele 
versului : globulele roșii. / Sufletul mi-1 traver
sează / tremurul plopilor / pe apele lunii. / cu
lorile Voronetului / cînd toamna iși desfrun
zește / pe obcini păunii. / Limba maternă / 
mi-e zbuciumul mării / și-acele solemne vi
brații I pe-albastre timpanele cerului. / cînd 
clopote sună / din codri de-aramă. / Carpații".

încă o dată, deci : un cald elogiu volumului 
Cornul de aur al Iui Nicolae Tăutu.

cieze cărțile bune (sau foarte bune) ale confra
ților debutanti, o amnezie barocă se instalează 
in mințile lor.

Vi. In lupta cu îndoiala autorul trebuie să 
iasă biruitor. El e un Orfeu care, dacă intoarce 
capul, iși pierde opera in infernul nerealizării ei.

VII. Sint critici care participă intens la con
sacrarea unor scriitori : dacă personalitatea celui 
consacrat pe această cale ajunge a fl mai puter
nică decit a criticului, acesta din urmă (uneori) 
suferă cumplit. Poate că așa se poate explica 
excesul de prudentă al unor critici in fața arhi- 
tecturilor literare complexe.

VIII. O operă literară medie inteligent lăuda
tă este pe punctul de a deveni o bună operă li
terară. O operă literară bună prost lăudată tre
zește neîncrederea cititorului.

IX. Pentru „supramoderniști" sentimentul 
posterității e un atavism, un apendice care, la o 
adică, poate fi extirpat.

X. După ce obosește in îndoială, autorul se 
odihnește in certitudine ca să poată crea in ceva 
ce le depășește pe amindouâ.

George Alboiu



23 AUGUST-
_ Marea sărbătoare de inimă 

și cciiștiint a poporului român
DRUMUL SOARELUI

Parcă prinr-o înțelegere a naturii cu 
oamenii aflați in pragul unor mari 
sărbători pe care le intîmpină cu 
emoție și cu bucurie, — soarele stră

lucește întotdeauna pe cerul verii, an de an, 
la 23 August, incărcînd de aur și de lumină 
feerică încăperile dimineții prin care popu
lația muncitoare a României nu încetează 
vreodată să treacă, cu flamuri tricolore și 
purpurii, sub cîntece înalte și legăminte de 
iubire și de fidelitate față de patrie și față 
de partidul ei conducător, omagiind ziua in 
care balanța istoriei s-a înclinat. în sfîrșit, 
de partea celor ce meritau de atîta vreme 
să trăiască în pace, pentru a duce ei înșiși 
destinul țării către prosperitate : clasa mun
citoare, înălțată la 23 August 1944 in dreptu
rile sale legitime. S-au împlinit de atunci 
patruzeci de ani. Aproape o jumătate de 
secol de cind socialismul românesc a deve
nit tot mai mult o realitate, de cînd partidul 
comunist și-a dovedit tot mai limpede ca
pacitatea sa de a conduce patria către fe
ricire și libertate, avînd șansa neprețuită ca 
de la Congresul al IX-lea în fruntea sa să 
se afle un om pe care și istoria și țara și 
poporul îl așteptau pentru ca marea germina
ție pornită la 23 August 1944 să dea rod : to
varășul Nicolae Ceaușescu. 40 de ani de so
cialism, două decenii de mari victorii numi
te, printr-o înțelegere unanimă ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Și în soarele dimineții 
de august dar și pe chipurile oamenilor 
prinși, de la un capăt la altul al țării. în 
marele șuvoi al demonstrației sărbătorești. — 
bucuria strălucea, vizibilă, tipărită cu peceti 
de lumină, satisfacția nedisimulată că iată, 
că se poate și astfel : istoria, timpul și feri
cirea să fie de partea celor ce o merită. Ast
fel au trecut, ore în șir, și prin fața tribune
lor înălțate în Piața Aviatorilor din Bucu
rești, sutele de mii de demonstranți, printre 
care și atîția copii și tineri ! — iluminați de 
ceasul de împlinire și bucurie, transformind, 
cu lumina făpturii lor drumul pe care tre
ceau, într-un drum al soarelui.

DE STRAJĂ PATRIEI !

A n urmă cu patru decenii — eroi ai

1 războiului, de, eliberare a pațriei, 
azi — erbi pe băricadeleț ăptjrărji na-

. Uonale.vtot.ttmpuKdP.T ;egjie„Aăta.
oricînd să ocrotească, făptura națiunii noastre 
socialiste de’amenințări “■•armata română a 
avut neprețuita cinste să deschidă, printr-o 
splendidă paradă militară, demonstrația de la 
23 August. Cu lacrimi în ochi și cu profundă 
recunoștință am urmărit trecerea prin dreptul 
tribunei oficiale a atîtor „veterani", partici
pant direct în bătăliile anului 1944 dar și 
a atîtor tineri oșteni, bravi soldați, bătînd 
impecabil pasul de defilare, înălțînd un gînd 
fierbinte de liniște și de pace pentru ca 
viața lor atît de crudă încă și de fierbinte 
să nu ajungă niciodată față în față cu 
moartea, să nu mai semene pajiștile înflorite 
ale țării cu trupuri secerate de adolescenți, 
ci ca o flacără vie să ardă, doar de strajă 
patriei, sprijinindu-i marile sale victorii so
cialiste, întorcîndu-se, generație după gene
rație printre rîndurile de constructori ai 
socialismului românesc. O armată a păcii, 
niciodată a crimei și a războiului ! O armată 
a împlinirii naționale !, — fie ca urările 
noastre să-i însoțească de-a pururi pe bravii 
ostași care au trecut, înfiorindu-ne de emo
ție și de recunoștință prin fața tribunei ofi
ciale, bătînd impecabil pasul de defilare, a- 
ducînd omagiul lor ostășesc comandantului 
suprem al armatei, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de inițiativa căruia se leagă și 
trecerea, pentru prima dată în istoria țării, 
prin cîmpul de defilare sărbătorească, a 
unor care de luptă, helicoptere și avioane de 
fabricație românească, dovadă grăitoare a ni
velului mondial pe care-1 atinge astăzi dez
voltarea industriei românești. De altfel, în- 
tr-o legitimă înfrățire a muncii și a apără
rii marilor bătălii ale muncii, au defilat prin 
fata tribunei și atîtea detașamente de mun
citori înrolați în gărzile patriotice, de foarte 
tineri muncitori, studenți și elevi înrolați în 
detașamente de pregătire militară, ilustrând 
atît de convingător „riul și ramul", superba 
metaforă prin care cel mai mare poet al 
românilor a cristalizat ideea independenței 
naționale și a neclintitului nostru patriotism.

Dicționar
...SOCIALA - pentru că a strîns in ea 

toate frămintările din adine ale poporului, a 
strins toate durerile și zbuciumul neamului, 
toate sforțările sale de a ieși la lumină și 
a-și potrivi după cumpăna dreptății un des
tin care de atitea și atitea ori se dovedise 
răbdător și eroic, incit veacurile nu l-au 
putut găsi niciodată altfel și s-au pătruns — 
cel puțin pentru noi — de întreagă simplitate 
și măreția sa. Iar acesta, cel de al douăzeci
lea, salvat din cea mai cumplită și mai con- 
flagrantă prăpastie a vieții și desnădejdii 
sale, poate că cel mai mult.

...NAȚIONALA-- pentru că nu un simplu 
om, nu o singură speranță și nu numai pen
tru o clipă, ci o țară întreagă s-a ridicat, și 
pentru totdeauna, curâțind fiecare palmă de 
pâmint și fiecare rană a jertfei și pătimirii 
sale, intr-o încordare de foc pe care au re
simțit-o și munții și s-a mers, fără oprire, 
pină la capăt, pentru o victorie care ne-a 
reîntregit nu numai in relief istoric și geo
grafic, ci in chiar in matricea, in matca 
nașterii și rostirii noastre fundamentale, sub 
cerul viu al întregii noastre spiritualități.

...ANTIFASCISTA - pentru că sensul acesta 
era, aceasta era și datoria, cele mai lumina

LA TEMELIA 
VICTORIILOR - TINERII !

Pentru cine ar fi dorit să cunoască 
in doar cîteva ore istoria socialismu
lui românesc, demonstrația oameni
lor muncii din Capitală ar fi fost 

un fericit prilej. O veritabilă paradă a in
dustriilor inexistente vreodată în biografia 
țării a demonstrat explozia economică, „mi
racolul românesc", cel mai spectaculos salt 
industrial pe care l-a înregistrat vreodată o 
țară europeană in timp atît de scurt. Aproape 
că am uitat marile bătălii ale muncii care 
s-au soldat cu victorii pe care azi le numim: 
industria petrochimică, nucleară, electroni
că. informatică, nici nu știm cînd, de unde, 
pnn ce minune au apărut în marele arsenal 
□e fabrici și de uzine, de laboratoare și de 
institute — atîția muncitori, maiștri, tehni
cieni și specialiști, o veritabilă elită a gîn- 
dirii științifice și industriale, plasată, azi, 
printr-o recunoaștere unanimă, in primele 
linii ale civilizației tehnice mondiale. E ne
voie de o întoarcere adincă in vreme, de o 
gindire ramificată pentru a acoperi întreaga 
rețea de înlesniri sociale — școli, cămine, 
burse, facultăți, institute, care au ajutat ca 
sute de mii de copii să beneficieze gratuit 
de învățătură, să-și dovedească aptitudinile 
și inteligența, să devină, la o vîrstă incre
dibilă — nici douăzeci de ani adesea ! — 
clasă muncitoare, lume bravă, angajată și 
competentă a muncii, linia întâi a ofensivei

te și mai drepte conștiințe ou văzut aceasta 
de la bun început, călăuza cea mai inaltâ 
și cea mai sigură proclamase ca pe un crez 
de viață aceasta iar menirea ca și vocația 
și răspunderea ei in fața istoriei s-au îm
plinit

...ANTIIMPERIALISTA - pentru că funciar 
in justiția și justificarea ei stau libertatea ți 
egalitatea, stă imprescriptibil dreptul la viață 
liberă și demnă al popoarelor, stau legile 
unei noi naturi umane și sociale și ființează 
ca cerință sacră pacea, pentru că prin 
limbajul și prin experiența războiului, s-a 
văzut, demența ucide și-n spirit.

Socială, națională, antifascistă și antiimpe- 
riaiistă, așadar, nu rind pe rind, ci intr-o 
eroică și simultană cuprindere de scopuri, 
stări și tensiuni, revoluția noastră de elibe
rare implinește patruzeci de ani. Am crescut 
noi, a crescut țara, cresc și amintirile, toate 
au un început ; un sfîrșit, niciodată. Se vor 
moșteni generațiile intre ele, vor poposi an 
de an pe treapta cea mai înaltă a verii și 
toamnei sufletului lor și vor privi la soarele 
de august ca la o unică și solemnă, colo
sală amintire.

A.I. Zăinescu 

industriei. A fost nevoie de patruzeci de 
ani de pace și libertate, de socialism și, mal 
ales, de directivele îndrăznețe ale Congresu
lui al IX-lea al partidului pentru ca țara 
să-și propună un program de dezvoltare in
dustrială pe care nici cei mai optimiști sim- 
patizanți ai socialismului nostru in lume nu 
credeau că îl vom îndeplini. Ș- iată-i trecînd, 
acum, prin soarele dimineții de august, pe 
beneficiarii direcți ai indb- rlei noastre so
cialiste, ultimele generații de dbemeticieni, 
electroniști, petroliști, atomisti si cîte nume 
or mai fi existind pentru semnul depășit al 
ciocanului și al rotiței dințate, minunata ge
nerație tînără a României socialiste pe care 
partidul, secretarul general ai partidului a. 
investit-o cu încredere și ea a știut să răs
plătească încrederea și orice nume de vic
torie românească de astăzi: Canalul, Metroul, 
Transfăgărășanul, marile industrii construc
toare au în numele lor săpat adine în pros
peritatea patriei, și numele generației tine
re ! Și pentru că i-am invocat in această su
mară recapitulare a marii sărbători de la 23 
August, să spunem și cit de frumos s-au în
scris Tn spațiul zilei de sărbătoare risul mi
nunat al copiilor, explozia lor solară și in
candescentă. Transformați in flori și în 
fluturi, au zburat și-au dansat în fața tri
bunei oficiale, au cîntat și rostit imnuri și 
versuri optimiste și fericite ca însăși viața 
lor. Nedespărțite de efigia țării noastre de 
astăzi, chipul copiilor și al tinerei generații 
din România fac parte intimă din prezentul 
patriei, din viața ei, din superba ei știință 
de a dăinui. Mobilizați de învățătură și de 
muncă, viețuind printre oameni cu rost so
cial, avînd modele viabile in chiar educatorii

Implicarea 
în real

Urmare din pag. 1

jul opt al unui bloc nou unde forfota de pe 
străzi urcă necontenit, zgomotul autobuzelor, 
al camioanelor transportînd marfă, al pica- 
merelor găurind asfaltul, al vocilor care se 
întretaie, al miilor de pași grăbiți sînt la fel 
de obișnuite ca ciripitul vrăbiilor care vin să 
mănînce firimituri de piine de pe balcon. 
Seara, privind cerul cu coatele sprijinite de 
pervazul ferestrelor nu se văd numai stelele ci 
și becurile galbene, roșii din vîrful macarale
lor ițindu-se duDă clădiri înalte în nenumă
rate puncte ale orașului, fulgerele verzi care 
brăzdează văzduhul calm sînt de la tramvaie, 
fluide magnetice vin de peste tot, se întrenă- 
trund. învăluie. Ideile se adună, apar tot tim
pul. Și mereu scriitorul scrie.

Se scrie cu febrilitate, se scrie peste tot. Se 
scrie într-o pauză, se scrie la petreceri, în 
autobuz, în tren ne genunchi. în bucătărie, pe 
stradă. $i astfel nici scrisul nu mai poate 
ocoli ceea ce se întîmplă în jur. Implicarea a 
devenit o cerință a vieții de scriitor. Nimic 
nu se mai poate face cu un ochi rece, distant, 
de undeva din afară. Analizarea se face dină
untrul evenimentului și cu atît mai mult scri
itorul este direct răspunzător de ceea ce scrie. 

și în părinții lor, ajutați să se afirme și cre
ditați cu încredere, tinerii României au 
șansa neprețuită de a avea, într-o lume atît 
de bîntuită de fantoma foametei, a șomaju
lui și a războiului, un echilibru moral și un 
rost omenesc. Proba de foc s-a dat. Atîtea 
șantiere, afitea platforme industriale, se spri
jină pe umerii tinerilor, au în ei muncitori 
de nădejde. Și încercările nu s-au terminat. 
In minunatul dialog stabilit cu atîta emoție 
între miile de demonstranți și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un dialog viu, fierbinte, 
vizibil, am înțeles, toți, nu doar bucuria 
luptelor pe care le-am cîștigat dar mai ales 
angajamentul întregului nostru popor mun
citor de a sta neclintit în jurul secretarului 
general, în preajma președintelui țării, pen
tru ca și de acum înainte „miracolul româ
nesc", chiar viața noastră, să se poată 
împlini.

In pragul acestei toamne încărcate de roa
de. acum cînd poporul român se află în fața 
unui mare eveniment politic — Congresul al 
XIII-lea al partidului — într-un gînd care 
este gîndul întregii țări, ne exprimăm cer
titudinea că prin realegerea- tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului, marea șansă socialistă 
a istoriei noastre va deveni și cea mai stră
lucită perioadă a cursului ei. Dialogul emo
ționant stabilit între sutele de mii de de
monstranți care au participat la marea săr
bătoare de la 23 August și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va deveni un dialog al angajamen
telor respectate, un dialog concret al modu
lui de a fi, ca popor și ca națiune, liber și 
fericit.

Alexandra Lupan

«Solidaritate» - 
sculptura de Zoe Băicoianu

Țara
Nu numai astăzi, Miine Țara. 
Poimiine Țara și întotdeauna. 
Cu litere cit drumul scrisă Țara. 
Să știm a-i duce bine și povara 
Cum ea ne ține cerul, luna.

Și soarele tot ea ni-l ține. 
Mihnirea grea și bucuria pură, 
l-am fost întotdeauna pe măsură. 
Părtaș i-am fost de cind mă știu eu bine. 
De țară nu mi-a fost, nu mi-e rușine I

Imi bate-n piept inima Țării vie. 
Doar Tara-mi dă condeiul și hîrtie. 
Doar Țara-și cintă lină primăvara. 
In fiecare nume este Țara 
De ea orice simțire-i străvezie.

Ca un târim ol învierii, ca o veste 
Dăinuie Țara-n litera poveștii. 4
Cei tineri o respiră și invață 
Bătrini smeriți o spun ca o povață 
Cei nenâscuți știu cind se nasc că este.

Desculță pe cărările de vară 
Abia clipind in steaua de aseară 
Tăcută, plinsâ, trasă la răscruci, 
E vie-n cimitire și sub cruci, 
Mai mulți invie, prea puțini doboară.

Retorică, dar caldă și frățească. 
Abecedar de limbă românească. 
Cei care-o vor mireasmă pot să bea. 
Otravă vor otravă vor avea.
Am invățat acestea-n casa părintească.

Ion Murgeanu

Patria în August
In August patria respiră 
Un aer blind, sărbătoresc 
Coboritor din vechi legende 
De plai și spirit românesc

In August patria vibrează 
Prin oase limpezi de eroi 
Și ca-ntr-un nai de mituri sfinte 
Răsar cintările din noi

In August patria trăiește 
O simfonie de culori 
In care fiece petală 
E o nisoare dinspre zori

In August patria așează 
Cununi de vis pe fruntea mea 
Și-n inâlțimile celeste 
Iți urcă-a vrerii sale stea

O, cind respiră peste August 
Un aer blind, sărbătoresc 
Noi coborim din vechi legende 
De plai și spirit românesc I

Ion Andreiță

Poem de apropiere
—Imi crește pe buze un zbor neaflat 
și-n căușul iubirii 
pe tăpșanul limbii române 
se-aprind 
focuri auguste 
și-mi pare câ-n ochii patriei 
se sâvirșesc meduzele zborului, 
ale-mplinirii *.
și-ale fiorului...
De cită dragoste să fiu in stare, 
de cită rană umblătoare pe gura sărutului, 
de cjt inalt fulgerat.la CUTint-r ,

draga, .ănemcxi ț!
X bmwfăcatoara ■ ..,V, #1». •
■’W' tnfmii mele supun vh'ltirth tt.'f slftiripul nih > 

tfdce-mâ-n caleașca dotalui AitigIT n.b Ax-vis 
și poartă-mi necuprinsul 
cu ia albită a norului 
iar cind pe-nserate 
velinți tricolore vor soarbe lumina, 
apropie-ți Clipa 
și ziua, senina...

Theodor Răpan

Ca o chemare I
In inima mea, 
cerul acestei zile n-ar putea 
albastru să nu fie.
Sint tot numai flacără, numai bucurie, 
o grădină scăldată in soare.
Aș cinta, 
aș dansa, 
aș flutura 
deasupra mulțimii fremătătoare.
Ca o chemare pentru poporul acestui pămint 
flutură parcă și inima mea 
cu drapelele-n vint

Ovidia Rîureanu

Spre comuniste ere
Albastrele zăpezi s-au zăvorit sub soare, 
Luceferii de mai in ele s-au topit 
Și riuri de lumini curgeau in noua zare 
Spre mările de crini pe care le-am iubiL

Zeii descătușați din inimile noastre 
In August răsâriți in stele de partid, 
Țărani și muncitori au inălțat prin astre 
Un imn de bucurii ce-n slavă se deschid.

Ni-i libertatea crez. Spre comuniste ere 
Neinfricați suim, cu cintece de pace, 
Cu flori de soare-n gind, cu luminoasă vrere, 
Sintem deplini stăpini pe plaiurile dace.
Am invățat să fim biruitori pe soartă 
Cu-al păcii voievod, al muncii și frăției, 
Că fiul cel mai bun, ce țara-n frunte poartă, 
E Ceaușescu azi, pe cerul României.

Constantin Răducanu

Lumina lui August
Se rotunjește, rată, ca o rodie 
In lumina lui August, intiiul cint ; 
Sămința istoriei ivește o nouă zodie, 
Din adine izvodită, nu adusă de vint.
Holda se-auri din zare in zare
Soarele, marele la zenit a ajuns ;
Nu mâ-ndoiesc, deci exist ; nici o-ntrebare 
Nu-i datoare doar cu-un singur răspuns.
Prin grine trece străbunul Orfeu, 
Urcind spicele in steme. Sub zarea albastră 
Mina țării aidoma unui curcubeu
Mingiie maternă fruntea noastră.

Vasile Moldovan

intr-o floare de măr
Din voievozi se aude iarba urcind 
Oștenii căzuți învelind in lumină 
Țăranul cu plugul și sabia-n mină 
In ramuri ți singe de-a pururi respira.
Ostașii români aceiași pâstori
Coborau in vecie dintr-o floare de mâr 
Curățind bătătura, au făcut să ne treacă 
Armata aceea, cu arma pe umăr.
Deci lumina ne cheamă intr-o naștere sfintă 
De-atunci iarbă crudă izbindi in țârină 
Peste vatră se lasă curcubee și fluturi 
Sărbătoarea o ținem doar in limba română.
Din voievozi se aude iarba urcind 
Tinerețea e puternicul meu adevăr 
In albe cămăși duminica vine,
Viitorul ne cheamă intr-o floare de măr.

A. Drăghici a
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TRASEELE DE LUPTĂ ALE

ARMATEI ROMÂNE ELIBERATOARE

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

In numele libertății

Monumentul ostașului român de la Cărei — opera a sculptorului Vida Geio

reconstituind. In parte, itinerarul 
străbătut de armata română cu a- 
proape patruzeci de ani in urmă de 
la București pină la Cărei și apoi Ora

dea. Arad. Păuliș. Făget, Turnu Severin-Drobe- 
ta, am avut revelația unor fapte de vitejie care 
se ridicau in fața mea, cutremurindu-mă prin 
măreția lor care nu o dată escaladau realitatea 
de fiecare zi a unui război contemporan, profi- 
lindu-se pe coordonatele eroismului care le-a 
transformat intr-o legendă fără de care patria 
de astăzi nu ar fi fost cu putință, sau. poate 
n>ci nu am mai f> avut Patrie. Aceste fapte de 
vitejie nu au fc»t uitate și nici nu puteau să 
fie uitate, unele din ele au și fost cuprinse 
in cărțile care ș-au scris, altele, cele mai mul
te vor constitui coloana vertebrală a cărților 
care se vor mai serie, trecind astfel din ..arhi
va vie*. încă v-e. din memoria foștilor comba
tanți astăzi legitimindu-se cu un nume pe care 
nu ar trebui să-1 acceptăm, numele de veterani 
nepiitindu-i cuprinde pe combatanți în uluitoa
rea lor complexitate, ei neputind fi altceva de- 
cit combatanți, irecuzabil combatanți. Oriunde 
i-am int’.lnit și i-arn ascultat, ei au dovedit a-

>: m'mnr:' tenace, cu bogate rezerve de 
uaaotem. ne-M făr.ut confidențe, declarații în
cărcate d . romantică a virstei adolescen
tine. Li .-. iar ne-»u recitat și versuri proprii din 
care nu l e- a fiu ■- de sensibilitate care din- 
totdeauna ; . : re urmează să de
vină conștiință n«t. =r.,»iă. O. dar coloana aces
tor acte de . «-normă! Ele vin din tot
deauna și se indr <o’a «ore totdeauna, așișderi 
cokKinei brăneusu-ne car,? și ea a fost concepu
tă de geniul meșterului hnbițeun tot ca o glo
rificare a fantelor de vitejie din primul război 
mondial. încheind tripticul cu Masa tăcerii și 
P*arta săratalai rare nu vroiau să simbolizeze 
altceva decit imaginepatriei de după 1 Decem
brie 191?. o mtegr-tate teritorială așezată temei
nic pe stilpii m:!—njor fi vegheată de cei care 
trec pe p:b arrad: iubirii care naște si re
naște totul o-î pirnint.

ion 
potopin

DOI METRI DE ȘINĂ
SALVEAZĂ BUZĂUL

faptei" d» vitejie nu sint singure, cl 
sint legate de cite un nume. Nume — 
cariatidă! Nume — piatră de hotar ! 
Nume — izvor de tinerețe fără bătri- 

nețe și de viată firi de moarte. Lingă care să 
ne oprim mat ir.ti:? Fapta căruia dintre purtă
torii acestor nume s-o evoc in primul rind. 
end e: toti. riad faptele lor toate, fără nici un 
distiagaa s-sr putea să ceară si să obțină 
chiar si de la cea mai severă instanță justiția
ră dreptul La primordialitate. Desigur, fiecare 
r.nt.-e aceri: combatant: purta un destin de 
i.iuitâ disunetie era înzestrat cu virtuți care 
r.teau să «'-ea ribMisie :n fața viitorului că ei 

b-uau <ă se txi-rure de cele mai prodigioase 
«a_-.se de Dar nu altfel era acel „d’Ar-
tugnan fără m_riă:-»iră s firi spadă, cu ocni 
a b**m r. par- earn tt-i reamintește
rTtf -i Sudrve^sB 9» tras*!* ei mai mic Pani 
Miha sadmeaaa . r mai înainte de
» cMaa M fewtrf Ar la Tbrda venise la Buru- 
raM tezr—* *at*stc da Aeoă «tle ca să vadă

* * - - ■ . cu pr.mu! șău
- urmă. Ca flaa- 

rm • Lt _r- Fundațiilor si
rwaftia^ a*Mi d aaaoecnaul încă nu fu^te 
dat te taper, «eeter eertea even să apară mai 
■ -r . -oa- —« c—a • rr pentru ră ti-.ă- 
ral «■Meetereeee Ao rvaerv* «Oa că sabt.o drr :- 
- _ - i-ii.--» < Darea ipra căra-: oși<

• - irr — : u • • ■, sabie a des" n :-

te trimite la curtea marțială și de aici in fața 
plutonului de execuție. Dar nu executarea ad 
literam este ceea ce pune in valoare și defi
nește coordonatele eroismului, ci acea executa
re care angajează dreptul la opțiune: viața sau 
moartea! Dar a cui viață? A cui moarte? In 
mod frecvent opțiunea este pentru viața celor
lalți și pentru moartea personală, moartea ta. 
Si tocmai in aceasta constă măreția actului de 
vitejie. Exemplele abundă.

Se știe că acțiunile organizate in spatele po
zițiilor inamicului se realizează cu mari riscuri. 
Astfel, un grup special condus de maiorul 
Avram Zenobie a pătruns în spatele liniilor 
nemțești cu scopul de a lua prizonieri, stabi
lind un cap de pod pe virful unui deal împă
durit Nemții i-au observat și au bombardat po
ziția, apoi au trimis un detașament cu ciini ca 
să-i captureze, prin pădurea înzăpezită. Cind 
detașamentul german a ajuns in locul unde se 
afla maiorul Avram Zenobie. acesta a strigat 
cu glasul său tunător: „Companie, foc! Com- 
pa-nie, foooc! Nemții socotind că in fața lor se 
află chiar o companie de români au aruncat 
armele și s-au predat, mai mult decît sigur că 
mare parte din militarii germani suprasaturați 
de război de-abia așteptau un asemenea mo
ment salvator, dar cițiva dintre ei, dintre cei 
mai fanatici, au fugit, dar maiorul i-a urmărit 
pină in fața tranșeelor inamice unde a fost se
cerat de focul armelor automate. Cind s-a ra
portat la comandament că maiorul Avram Ze
nobie a căzut in fața tranșeelor inamice fără să 
se precizeze dacă și-a pierdut viața sau a fost 
numai rănit, a doua zi s-a ordonat un atac ful
gerător asupra poziției inamice și atunci, spre 
stup -facția tuturor, din trupul său s-au mai gă- 
«it citeva resturi din mantaua sa. casca, pisto
lul și o parte din cizme. Fusese sfișiat de o 
ha.iă de lupi. Aceste resturi au fost puse în- 
tr-o foaie de cort și înmormintate intr-un sat 
din Cehoslovacia.

. o* pir* de >4 ipre 23 aacviL La Ciii-
. bta este rerepuaxKl un Itn-s-
* A etc pria eare cei de un unt iaștâiai: 

eâ urmeaiâ ta ?eaeaacd ia «ara a ge
nera] neamț <ft adM morali*, ia drwj» 
spre Brașov. Ceferiștii primesc oais<ur<- -» 
de a împiedica „curgerea* trenulai. • Datu 
numai a ori, un alt mesaj. De rari se 
apropie un tren blindat german eu (capul de 
a distruge nodurile de cale feraU Bi -• 
Ploiești. Obiectivul ceferiștilor — oprirea lui eu 
orice preț • 23 august. Suseste iu Cilibia auto
motorul cu generalul neamț de administrație. * 
26 august. Mecanicul de locomotivă Constantin 
Spătaru (Moise), in funcția de set de iară 

preună cu impiegatul Alexandru Baau. expe
diază, la insistențele nemților, auiomoioml «Re 
Buzău, dar pe o linie blocată de ua grup de 
locomotive răcite de ceferiști. * In următoarele 
ore in gară au loc o serie de manevre mea.ie 
să-i astimpere pe nemți si pentru a cuiiga amp. 
O macara cu care se alimentau locomotivele eu 
cărbuni este deraiată pe o linie, blocind circu
lația. Nemții o ridică la rindul Iar si amrmmii 
cu impuscarea personalului statici. Sabotajal ia- 
cepe să devină o realitate. • 26 august. Ia veura 
zilei intră in gara Cilibia trenul blindat ger
man cu nr. "512 in formația căruia intraa w» 
vagoane cu trupe ți material strateg • 
august ora 8,00. In punctul „Canion", la numai 
2 km de stație, Constantin Motee Spălam. îm
preună cu impiegatul Bann Alexandru, pararrwl 
lancu Grigore și alți doi lucrători de eaie. de
montează o șină de cale ferata. • 22 august 
ora 9,10. Pleacă din stația Cilibia. fără e» oimeu 
să bănuiască ceva, trenul nr, 7312 eu trup* bit- 
leriste. In punctul „Canton*, in linie Meeeri. 
deraiază, locomotiva afundiadn-oe ia pi anat. 
Linia era blocată. Nodurile de cale ferată »■*■ 
și Ploiești sint salvate. Hitlertștii pdrtneve gar
nitura ți o incendiază. • 27 august, ara 2i •*. 
Ceferiștii reușesc să localizeze ineemdinL imesc 
trupe romănesti care capturează ua mar* număr 
de bitleriști.
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IA DOMENIILE CANTACLZ1
SE MAI TRANSMITE, L!N:s:_ 
Radioul montat in i
Cantacuzino nu mai rzăntxfcna oe

aproape 20 de ore acel mesaj _ Era or-
ba de laconicul „In spațiul aeri.’. ol Rc-rui-i. 
domnește liniște deplină-. Alături, ceie două 
case de lingă gara Cilibia. erau incendiate de 
griji. Nici acarul Toma Pătrașcu. cu cc șapte 
copii și nici factorul poștal Drăgbir-. nu aveau 
timp pentru alte ginduri. Ziua se tr ine, cum 
se zice, era de fapt in orice cl.pă. De la lațe 
soseau vești îmbucurătoare. Frontul se apropia 
vertiginos. Odată cu el alte și alte probleme.

în august vremea e blinda. Nici căldură sufo
cantă a lui iulie și nici scuala ploilor de sep
tembrie. Acarul Toma Pătrașc tocmai iși ră
sucea o nouă țigară cind unul din lucrătorii de 
cale l-a chemat la dom' șef Stoicescu. Remiza 
(o parte a Depoului din Buzău) care luase fi
ință adhoc. avea mai tot timpul nevoie de el. 
Era de fapt, cu casă și masa, doar la o azvlrli- 
tură de băț de stație. „Nea Toma. treci la ca
bina dinspre Cilibia, i s-a spus. Era musai ne
voie de el, s-a intrebat la rindul său. Oricum, 
pe un om la peste 50 de ani, atunci cind ai lingă 
tine mai multi tineri, nu prea mai pui bază. Dar 
el, Toma Pătrașcu, a fost întotdeauna un cefe
rist disciplinat. (Se consideră de altfel tot așa 
și acum la peste 90 de ani).

E 25 august ’44. Toma Pătrașcu supraveghează 
trenurile din turnul dinspre Buzău. Cu citeva 
minute să fi fost poate ora 21 și 32 (la minut 
se lucra la C.F.R. ți atunci) primește un prim 
semnal de la comanda gării. „Nea Toma. vezi că 
am băgat un tren german la linia unu, pe di
rect. A doua e liberă. Faci pe dracu in patru și 
dai niște vagoane peste cap. Știi matale cum 
faci cu acul. Le prinzi intre ele". De acționat 
nu era nevoie să i se mai amintească. Răminea 
problema nemților. Nu numai că trenul era de-al 
lor (de fapt ce mai era al lor intr-o țară care 
iși căuta cîștlgarea libertății cu demnitate și 
eroism ?), dar lingă cabina acarului stăteau doi 
soldați cu automatele in poziție de tragere. Pri
mește semnalul unui tren dinspre Buzău. îl lasă 
să treacă. Anevoios, oricum. Apoi i se sugerează 
să avarieze prin schimbarea incorectă a acului 
o garnitură de manevră. Dacă mai e de acord ? 
Timpul, sau mai bine zis frontul nu mai are 
răbdare. De la Poiana Țapului primesc prin ca
blul C.F.R.-ului vești dintre cele mat contra
dictorii. Și totuși aici la Cilibia ordinul sună 
clar. Cel puțin pentru el. Unica soluție, deraie
rea prin schimbarea acului.

De la linia V-a garare sint dirijate cu o lo
comotivă un număr de vagoane care urmau să 
blocheze drumul. își amintește : „Cind meca
nicul a trecut pe lingă cabină mi-a făcut cu 
mina, adică ce vreau să fac. Era pe linia întîi, a
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DUPĂ PA1KUZEC1 DE ANI- Documc.tele 
rețm cu fideliUxtc -.THiiri1.'.ul in toata desfă
șurarea lui. Ln z:. fierbinți ale revoluției de 
eliberare naționala și sociala, antila.se: ji an-
tiimpenal:sLa. in gara Cilibia. un grup de ce
feriști îndeplinesc una din cele mai temerare 
acțiuni din zonă. Anihilarea unui important 
nucleu al armatei germane (o garnitură formată 
din 69 de vagoane cu trupe și muniții) care avea 
drept obiectiv distrugerea nodurilor de cale fe
rată Buzău și Ploiești. In ciuda prezenței nume
roase a nemților ceferiștii reușesc să demonteze 
șina de cale ferată pe un segment aflat in 
punctul „Canton- și să producă deraierea întregii 
garnituri. Dar, pină la dcznodămintul amintit, a 
fost necesară traversarea a trei zile și trei 
nopți, n-au lipsit imprevizibilul și pericolul, 
teama de a nu da greș, presiunea necontenită a 
nemților care vroiau cu orice preț sa-și atingă 
obiectivul. în fond, de .curgerea- lor spre Bra
șov depindeau mai multe puncte cheie ale fron
tului. Unități militare române și sovietice ar fi 
fost stopate pentru o perioadă in zona Buzău
lui, in timp ce unitățile hitleriste din Transil
vania puteau primi intăriri. Numai că mănun
chiul de ceferiști s-a comportat exemplar, reu
șind să-și îndeplinească misiunea primită.

După patruzeci de ani evenimentul de la Ci
libia a fost adjudecat, nici nu se putea altfel, 
de istorie. El se integrează firesc in extraordi- 
nărui șir de acțiuni care au premers sau sus
ținut desfășurarea revoluției de eliberare so- 
cială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă. După patruzeci de ani am venit la Cilibia 
pentru a reface un traseu glorios. Dinspre locul 
de desfășurare am căutat să ajung la cei care 
au fost implicați direct. N-am reușit să dau de- 
cit de Constantin Spătaru care mi-a relatat eve
nimentul în toate detaliile lui. Ceilalți au tre
cut în lumea umbrelor. Nu și amintirea lor. Iată 
de ce m-am simțit dator să dezvălui cititorului 
întreg traseul parcurs de reporter in căutarea 
eroilor de acum patruzeci de ani. Și cred că 
nu în zadar. Mă încearcă, de asemenea, senti
mentul că n-am spus totul.
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Uneori, acest legămint este făcu: f ti 
de propria conștiință. înaltul coman
dament al forței noastre suf>t-:-șt: și 
p runcile acestui comandam-.-nt s.r.t

la fel de angajante ca Si cele ale unui OMate- 
dament militar cu toate că numai neexcvuiarea 
ordinelor primite de la comandamentul mi!;; r

entru cucerirea dealului Sirgeorgiu 
unde inamicul se fortificase in poziții 
denumite ..labă de giscă-4, pe fiecare 
deget cu arme automate pe un front 

da peste 8 kilometri s-au măcinat 3 divizii ro
manești. De sus, de pe crestele dominate de 
cota 495. inamicul ne putea observa orice țniș- 
:-ure. căci ne aflam in cuprinsul acestui amfi
teatru ca intr-o farfurie nevolnică perforată de 
aurerM-s grnni de proiectile de artilerie grea 
ii de branduri de mare nlibru. Cucerirea cape- 
•.e'.CT de o-jd peria Mureșul învolburat și aproa
pe r*>ș-J de «’.-ge. ret multe jertfe, iar
3 — ’ « erp»i •!> itu-iiia era foarte
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— Situația întregului batalion este disperată 
și ar putea deveni tragică dacă inamicul iși dă 
seama că sintem izolați și ne-ar putea captura 
fără riscuri. Dacă nu restabilim legătura cu pos- 
•*'.1 de comandă ipoteza aceasta ar devenit o 
realitate crinccnă pentru noi. Ce părere ai. ser
gent Panciu Constantin? Se va putea restabili 
legătura cu postul nostru de comandă?

Fără să stea mult pe ginduri sergentul Pan
ciu Constantin a spus: — Ordinul va ajunge la 
postul de comandă.

— Dar e foarte primejdios!
— Tot războiul acesta este foarte primejdios. 

Și cred că tocmai de aceea m-ați chemat.
— Da, tocmai de aceea te-am chemat, ser

gent Panciu Constantin. Și nu uita că in mii- 
nile tale este viata batalionului.

Sergentul n-a uitat! A trecut Mureșul înotind 
mai mult pe sub apă ca să nu fie observat, a 
început apoi să urce coasta către postul de co
mandă fâcind salturi mari dintr-o groapă de 
obuz in alta, strecurjndu-se printre proiectilele 
care cădeau in jurul său. Se năpustise asupra 
sa un adevărat baraj de artilerie dar sergentul 
continua să înainteze făctnd salturi tot mai mari, 
neverosimile, aruncat ca de un resort, amețin- 
du-1, cu întreaga ființă angajată în îndeplini
rea misiunii, spunindu-și —. Hai. sergent Pan
ciu Constantin, hai mai sint citeva sute de pași, 
nu mai e mult și te vei putea odihni acolo 
sus, la postul de comandă. Hai, incă un salt, 
incă un salt! Dar, ce? Doamne, ce s-a întîm- 
plat? Ce este cu mine? Parcă a căzut cerul 
peste mine ca un cuțit de ghilotină... Dar... tră
iesc... trăiesc! Atunci de ce nu mai pot să fac 
nici un salt? De ce nu mă mai ascultă picioa
rele?... Picioarele... unde-mi sint picioarele? Ce 
se intimplase? Un proiectil ds brand ii reteza
se ambele picioare. Privindu-și cioturile din 
care se scurgeau firișoare subțiri de singe, ser
gentul Panciu își înclină fruntea, dar răcoarea 
pămintulul răscolit de explozie îl trezi la rea
litate! Ce-am să mai pot face fără picioare ? 
Lacrimile, fără să le poată opri. îi umpleau ochii 
de cețuri roșcate, iar gindurile ii lunecau și 
ele prin minte ca bătute de un vint nemilos. 
,Pe cioturile care mi-au rămas, nu se poate. 
Numai pe brinci, tirindu-mă pe coate... Dar 
mai intîi să opresc singele... să opresc viața cită 
mai este încă... Bine că am pansamente la 
mine... Bine... altfel..." Si sergentul Panciu Con
stantin izbuti să-și panseze cioturile, făcînd e- 
forturi inimaginabile, dar fișiile albe cu care se 
legase se Înroșiseră repede. în timp ce stropii 
de singe care pătrunseseră prin WHisament a- 
prinși de soarele ce se pregătea să alunece din
colo de văpăile cotei 495. semănau cu ochii 
unei pisici sălbatice gata să-și sfișie prada. 
„Nu, nu acuma, zise sergentul, nu acuma... eu 
trebuie să ajung la postul de comandă... viata 
batalionului este in miinile mele. După aceea, 
fie ce-o. fi!“. Și după mai bine de un ceas de 
trudă, ajunse la postul de comandă, spre uimi
rea întregului comandament.

— Ce s-a întimplat cu dumneata, al fost ră
nit? este întrebat de unul din ofițerii postului 
de comandă.

Fără să răspundă la această Întrebare care 
venise ca din altă lume, sergentul Panciu Con
stantin întinse plicul pe care-1 adusese din par
tea comandantului său de batalion, mal izbu
tind să șoptească: „Viața batalionului... a fost... 
in... miinile mele! Acum aveți grijă... este in 
mu... ni... Ie dumnea... voas... tră!“. Și împăcat 
cu sine, misiunea fiind îndeplinită, sergentul 
Panciu Constantin a închis ochii pentru tot
deauna.

1 vedeți ca într-un vis pe sergentul

1 Panciu Constantin, tînăr, plin de vi
goare. îndrăzneț, cu statura lui atle
tică din care a rămas un imens altar 

de jertfă, cum se indirjește. sub ochiul inghe- 
tot a: morțli eare-1 învăluia în pîclele ei insîn- 
( rateș-2» vateu cum continuă să înainteze pal- 
■T.ă tx; palmă din păminful patriei de la care 
p MMe puteri. U Ăxiate si uo îndemn: „Nu 
ceda! încă nu ceda! încă un pas!.„ Ce?... încă 
un pas?“ înfricoșător cuvint pentru cineva care 
nu mai poate să facă un singur pas. așa cum 
este, fără picioare. Si el, cu toate acestea, a- 
jungind la postul de comandă, așa cum se an
gajase față de comandantul său de batalion. 
Cum se poate numi o asemenea faptă? Dar să 
fie numai o faptă cind fiecare gest, fiecare res
pirație și fiecare bătaie de inimă însemnau o 
luptă cu îngerul, un destin? însemnau chiar și 
mai mult. Omul mai tare decît moartea! Omul 
mai tare decit destinul! Ce-mi este un erou din 
tragedia greacă, oricare din eroii cunoscut! pen
tru care moartea a venit, acceptată de ei mai 
înainte de a fi venit, o moarte care n-a prege
tat o clipă, refuzînd rolul de spectator al pro
priului său spectacol, fată de sergentul Panciu 
Constantin care, cunoscînd perfect tactica și 
strategia morții. îi impune suveranei propriile 
norme de conduită existențială șl nu-i admite 
decizia decit in clipa cînd misiunea încredința
tă este îndeplinită, ultimul cuvint pe care l-a 
mai putut rosti odată cu cea din urmă bătaie de 
inimă, contopindu-se intr-o îmbrățișare fără de 
sfirșit. Și dacă l-ați putut urmări pe sergentul 
Panciu Constantin pe traseul destinului său tra
gic. cit timp a rămas cu moartea împreună, un 
timp pentru care nu există măsură și in timpul 
acesta el a continuat să respire, să-și ordoneze 
mișcările cit mai riguros, ca să nu facă nimic 
inutil, perfect lucid murind mereu și mereu le- 
născind din moarte, numai si numai pentru că 
de viata sa depindea viata întregului batalion, 
poate că atunci ar fi limpede ce am vrut să în
țeleg și ce am înțeles prin coordonatele erois
mului, magnific luminate astăzi, in Epoca 
Ceaușescu de alte și alte episoade de viață ro
mânească, cărora nu le mai dăm nume de cote 
463, 465. sau 495. cea blestemată, nume care as
tăzi spun mai puțin, dar care, atunci. în sep
tembrie 1944. vorbeau cu glas de tunet inspăi- 
mintător. ci le spunem în mod firesc și poetic 
Magistrala Albastră, Transfăgărășanul, sau pur 
și simplu Casa Republicii și Bulevardul Victo
ria socialismului, sinteze emblematice ale capa
cității de dăruire, de dragoste nețărmurită față 
de patrie prin care poporul nostru și-a înscris 
numele in istorie.

★
Și totuși ar mai fi ceva de spus. La întreba

rea unui scriitor, care a fost opera cea mai 
de seamă realizată in timpul luptelor de acum 
patruzeci de ani. unul din combatanți a răspuns: 
..Oamenii, oamenii care s-au făurit atunci, ca 
factori de decizie și care au continuat să fie 
factori de decizie și in toți anii care au urmat 
pină acum pentru construirea păcii. Nici pacea 
nu se construiește ușor dar așa cum am obținut 
victoria păcii împotriva războiului și am obli
gat inamicul să capituleze fără condiții, vom 
obține și victoria păcii împotriva celor care se 
pregătesc pentru un nou război. Căci viata este 
mai tare decit moartea!“.
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Lumini peste veacuri
Auria literă privesc, 
auriile spice ale mindrului lan, 
și incerc să le string in cintecul

Victoriei.
Gindurile se succed 
pe un ecran uriaș, 
intr-o visare uriașă 
la care iau parte 
furtuni și torente, 
înghețuri și grindini, 
primăveri și lumini.
A existat și există un timp al fluxului, 
al apelor vii ;
a existat și există acel timp clocotitor 
cînd emoția domnește amețitoare fiorul

Victoriei, 
acolo unde s-au făurit și se făuresc luminile, 
cuvintele aprinse,

Luminile 
strălucind peste veacuri. 
Și, mai presus de toate, 

triumful oamenilor 
deasupra vremurilor.

Marga Radulescu

antila.se


al. raicu
Dar a rămas întreagă țara mea, 
zăvoaiele, piriurile toate 
s-au oglindit in fiecare stea 
core-a clipit ca orice vietate.

*

Azi, in August, pe-altarui de credință 
in inimă zbucnește un ecou : 
deasupra-n greuri, către biruință 
asemenea oșteni să fim din nou.

In dimineața-n core și copiii 
cu fiecare gind vin să rostească 
tăria din străbunii-albiți, cu miii 
la zborul vorbei lipeti, românească,

Imn de vară
E vremea de semințe, de-ndemnuri către zori, 
cind casele iau chip de fete și domnițe. 
Nu-i semn cumva de praguri și mirări, 

ci numai cimp de izmă și crăițe.

pe orice drum, cu cei câzirti a lățiri 
să ridicăm încă ua rid, a ocnă 
dind vetrei minereu, răzbind prin pături 
de pulbere de aur tpre I

E-o vreme rodnică, ce tulbură sub pleoapa, 
ani patruzeci de-nflăcărări, de-urcuș întins. 
Grădinile de rod, moara de-aproape 
surid ca niciodată-n necuprins.

E-o stea in zpri care-a rămas mai vie, 
pană pârtașă-n roșia sărbătoare : 
Renaștere de vise și de mindrie 
cu-un chip semeț ce lunecă spre soare.

E vremea, deci, să intru in coloonâ, 
verii sâ-i spun, bucolică, de-o stea 
ce arde-n ziua, tării, o coroană 
de flori, brădeturi, pinâ-n vatra mea.

O simt. Și toți bărbații poartă-n straie 
fluturi de aur, miere, fruct de must 
ce șoptesc in umedă văpaie 
la marele, supremul nost'August.

Să punem viu răboj in calendarul 
pe care timpu-l rostuieție-n mers, 
cu semnul ce crestează milenarul 
urcuș al României-n Univers.

In dimineață
Voi scrie despre țara mea de cremeni 
oricind, cum dintre brazdă a suit 
spre zori nicicind visate, cum asemeni 
in anii legendari a biruit.

Nu voi exagera cu nici o rimă, 
cu nici-un tulnic nu voi sta-n zadar, 
cind din aluatul proaspăt o oii mă 
va-rrtrece chiar paharul cu nectar.

Ea fu dintru-nceputuri orc de veghe, 
credinfă ce-i pădure grea de brad. 
Ea fu o dimineață-n aspră zeghe 
și-arareori si trupuri care cad.

gheorghe 
daragiu

Eroilor
Clare sint rosturile și lumina deplină 
Munții și cimpia Fie etern lăudate - 
Trăiască in veci in himma Imă 
Bucuroasă de pace și suveranitate I

Marea cea Mare sub ziua bună
Cintă Carpaților nouă cunună — 
Eroi ce-ați intrat prin jertfă-n nanoarte 
Viața v-ați dat-o pe libertate I

Trăim ți trăiți aici lingă vetre 
Cum trăiesc etern tăcutele pietre - 
Prin noi ți cu noi mereu înainta
Pe cimpul istoriei atit de fierbinte I

Ne arăm ogorul, ne iubim semeția 
Hei, munților infrâțiți cu cimpia 
Sub voi sint moșii și strămoșii 
Și noi aici, bravii și luminoșii I

Mindră ne fie mereu ctitoria 
in veci să trăiască lumina in România 
Munții, cimpia ne fie in veci lăudata 
In bucurie de pace și suveranitate I

Elegie la Păuliș
□ u vrut să ne omoare macii cimpiilor 
dar n-au putut

u vrut să nu cutezăm lumina
dar lumina este eternă I

u vrut să ne taie Ardealul
și Ardealul este lumina I

Vibrind cimpia
A cobori! țara dintre L»az astasa 
ci diamant mdnsâ-a z au we.
Sint patruzeci da oni cu w1 e*«M 
și-albastre zări cu zbur na cmcxăn.

teu

radu seleian

DEALUL NOSTRU

nu departe de școala noastră, ridicindu- 
se din apele Crișului, se inălta un 
deal. Un dea! pe care-1 urcam, cău- 
tind. dincolo de culmea lui. Poienița 

Fermecată. Pină la poienița aceea dealul era 
sterp. Un fel de iarbă pe care n-o mincau nici 
vacile, nici caii creștea pe umerii, pe șoldurile 
ii pe creștetul lui. Dar dincolo de iarba aceea 
aspră. se afla Poienița Fermecată. $i un izvor 
de unde beam apă. Apă căreia nimeni nu-i fă
cuse nici o analiză, dar. bind-o. nimeni nu se 
îmbolnăvise. Și. dincolo de poieniță, se află un 
alt ocaL împădurit, deal care, insă, nu ne inte
resa. Pentru că. poienița noastră era pietruită 
c*„ bucăți de cremene, de toate nuanțele, de la 
galben deschis la brun roșcat. O feerie. Si noi 
ne jucam de-a scinteile. Luam in miini două 
b-exfi de cremene și le izbeam una de alta. Și 
r->* bucuram de focul de artificii iscat de ciocni
rea dintre ele. Urcam dealul acela pleșuv, a- 
pcnape in fiecare zi. Cind ploua, ne uitam cj 
jind la eL cu ură la nori, incercind să ne in- 
chApuim cam arată poienița pe-o asemenea vre
me. Si (ti—ntam la neofirsit compannd fulge
rele eu scinteile de cremene

!—* r:. insă. ciad să urcăm dealul, am fost 
așnb De niște scldați. „Dealul este ai nostru*, 
ir* rraostat. noi. _A fost**. a ris un 
-A -*n osie al nostru*. l-a completat un mai 
■oe «au Bsai mare in grad decit ei. „Și ce ta

ci el**. ne-*m interesat noi. nu atit din 
r_- uîaze. dt ae centrare. Gmdeam că vom 
> - tooen. pir.â la urmă, o soluție prin care să-i 
-~*-ărtăm pe soldau. să reintrăm in posesia 
dezlui-x__ n scobim pe dinăuntru— facem un a-
asckta*. pentru cras, imaotriva bombardamente
le-*. ae-a răspuns oTiteruL _Lăsați-ne. măcar. 
m.rEU *. ae-ata rugat aoi. _Nki asta au se 
poate— in poieniță va G una din gurile prin 
care va respira adăpcsGzl antiaerian— are și 
rr-i de apă”, ne-a atras. consolator, cel mai 
mare in (rad deal unind ofițer. tAmnsam. 
Scinatu plantau ttQp: de lemn zi țncaatorau 

cu un gard de sfrmă ghimpată. c rme 
*.a ăe-i-i: *.* adăpost**, am unreba: ran. cu rîn- 
<kd că. poe*e. vom deveni oină la urmă orocv*.— 
tar-4 Ijdăru făcută de snir’iU- „Ntmenf. cm 
aflomt. _f—ramnă eă-l faceți deceaoa*. a«t ri- 
paou*. noi. _No? nu facem ninut oeaeaba*. 
ris*. ofuscat, cfilerul. ^xsiicau-oe*. aa cersc 
nu. OtiMrul a sera im porthart o setud. a des- 
pac-urai-o rc gr.jă. a iahms-a pe iarbă b o 
ssUron» de tata paraăeie. ne ere B rotau ca ms~ 
t< -uăa*x irtescne. eraa locoajxnte de ecetu- 
r— (bw -rfar* M țr-rAu-ai decetsl ae schnă. ur- 
mortnd iuzăe paratele, ofițerul ae p-rta m a- 
eaoaei. „Ub le- de gateru mctzla» cu bdaa k. 
sn tei âe wsttr. «calate tu i-târi*. erpria e„
IJ 3» JoScbobc** rae. _C:3d se va

•ia alarma a**ii rrrd, artmar-, B deaeral— tt 
asu — de vază sa- rasuia. se v*x refama 
a.o. n actoaaL lă 3Z > cadă vreo boraed s*

ofițer.

Iflnca Veturla „Fată cu porumbel

trj a ae petrece fericiți timpul dintre două șu- 
itrătur*. de sirenă. Deveniserăm cei mai bogați 
oameni dm lume, adevârati nababi și discutam 
la aeslirs:: cu ane și in cel fel ar trebui să 
duoezn tratative pentru a cumpăra războiul și 
a-I distruge Prea ne umbrise pină atunci co- 
pfilnz. Xt-un interesa: cum se poate ajunge 
la primar și. cu buzunarele pline de pietre 
șmă-umtcare. cu ate c bucată de cremene in 
fiecare m.r.ă l-im Din":’. pe mai marele ora- 
•—.* cri ieșea din pnmâne si i-am propus 
tzrrul: _-.-mdet:-ne războiul Asta ca să-l nimi
ci- s ră Plătim ir. aur". Omul a ris. A ris 
ru m bocote -- parcă răcnind Si s-a Îndepărtat 
de no: Erăix: lă arangi na știu unde. A doua 
z— am aim: că s.-— oat demisia.

SOLDATUL DE LUT

Cunună Patriei

Munții noștri

wvt >4

.NS'JLA DE AUR

■atural

So M t 
Să te

ss rizbo. mondial luptaseră sub 
crfeaieă. străină neamului lor. 
ta*, <-r. Italia. Vreo doi din

tre •*. aims acasă dioă multi am.
tu. strirbă’.ind Siberia 

«m’a. ecoflnd onen-
z.t la Constanta. See- 

t:a -a- m nta pif.n uncii dintre 
*ths m.. tfi’-M «i <:eau. Noi. cooiii. 

"lee-ar i. A*e-r-r.ea povesti nu citi-'
*'r* ijte. într-o asemenea seară

remea ciad in jurul Lueea- 
rr. i-eă s'oăajft^fe.elaite-rr.ii 

mat r,vai jsmrte de artDtfe lor 
zise: .jtfftlfcat. eu 'tare 

re-na sa dorvM hitter:s- 
*.ri nedumeriți. Cum adi- 

511*05 un asemenea gind. 
ZXar a-* «a 5. cmd să ceară permisiunea să 
sie*» - * - --a mtii. „Tot trec ei mereu
ce a r.- ■ c- fi-asucra noastră, ne bombar-

■■Bază— facem _n soldat din lut...
Out .-d dintr-un

și-i mai facem, tot din lut, un copil, alături... 
să vedem, se-ncumetă hitleriștii să doboare uh 
om, fie el și soldat care mușcă dintr-un măr si 
tine un copil de mină". Ceilalți bătrini mor- 
măiră. Noi nu pricepeam din mormăitul lor dacă 
l-au aprobat sau nu pe Sfătos, „Și cine face 
soldatul din lut?". întrebă unul. „Că noi nu ne 
pricepem", zise altul, prinzind un fel de curaj. 
„Cum cine, profesorul de desen, ăla de-i înva
ță pe prunci cum să tragă linii colorate pe 
hirtie... l-om și plăti... dar nu cred să ne cea
ră vreun ban... ii aducem lutul și-l frămintăm 
după porunca lui... că nu trebuie să fie un sol
dat ca toți soldații, ia acolo, o arătare, să seme
ne a om...". „Și cine vorbește cu profesorul?". 
„Eu", zise Sfătosul. „Eu aduc lutul, cu căruța", 
se oferi altul. „Mă copile, du-te in grabă si-1 
cheamă aici de față pe domnul profesor de de
sen... spune-i că-1 
Sfătosul și noi o 
fesor. Toți știam

Soldatul de lut. ...
dintr-un măr și ținind de mină un copil, a fost 
plămădit de profesorul de desen ajutat de bă
trini și de copii, la marginea orașului, in cimp 
deschis, să-l vadă orice aviator. Vreo două zile 
n-a mai sunat alarma. Bătrinii erau înciudați. 
A treia zi. pe Ia prinz. a Început sirena uzinei 
electrice să bage spaima-n sufletele oamenilor, 
înțeleși cu bătrinii. noi copiii am fugit către 
marginea acelui cimp, adăpostindu-ne sub un 
pilc de copaci. Soldatul de lut .„i intimpina ne
păsător. L-au mitraliat hitleristii dia cap tfnă-n 
picioare. R S

-o? ni> .

doresc bătrinii orașului", 2ise 
și luarăm la fugă după pro- 
unde locuiește Murea.
cu pușca pe umăr, muscînd

ijteomit ii
LANTERNA MACICĂ ,

n-aveam nici bani șl umblam 
flămind. Un invalid de război, 
i se ingăduise să deschidă o 
gerie, se ocupa și cu vinzarea

Lia Andreile : JLul »»abi" (tapiserie)

mereu 
căruia 
tutun- 
ziare- 

lor. iȘ toată lumea voia să afle, de dimineață, 
unde-au ajuns al noștri cu frontul, ce orașe ale 
Transilvaniei au mai fost eliberate și seara, pe 
baza știrilor, făcea socoteala cite zile mai au 
hitleriștii pină la capitulare. Dar trenul care 
aducea ziarele ajungea în orașul nostru către 
miezul nopții. Și cineva trebuia să le aducă de 
Ia gară, acasă la invalid care, din pricina pi
cioarelor de lemn, nu se putea deplasa. Și m-a 
angajat pe mine. Nu mai tin minte citi leuti 
ciștigam intr-o seară pentru acest serviciu. Des
tul că. și unul și celălalt, eram mulțumiți.

Ca să ajung mai repede la gară, 
scurtătură, trecind pe lingă abator, 
trebuia să trec pe lingă abator. Și 
ranjau miasmele care mă invăluiau 
stafiile animalelor sacrificate. Deși, 
sul cit și invalidul iml ținuseră lecții teoretice 
și practice; ducindu-mă chiar și in cimitir, la 
miezul nopții, să-mi demonstreze că strigoii și 
stafiile nu-s decit niște închipuiri ale oameni
lor tari de inger. inventate pentru a-t speria pe 
semenii lor care se temeau pină și de umbra 
lor. In nopțile senine, problema era rezolvată. 
Mă uitam, mergind pe potecă, la lună și la ste
le și nu-mi păsa nici măcar de duhoarea care 
mă inso tea o vreme. Dar cind cerul era înnou
rat. cind ploua cu fulgere și tunete, parcă toa
te animalele sacrificate în abator, preschimbate 
In stafii, se țineau pe urmele mele. Legea ca
muflajului nu-mi îngăduia să folosesc lanterna. 
Putea să mă vadă, de undeva din cer. vreun 
avion inamic si să-mi pun un glonte pe umăr. 
Sau chiar o bombă. Și-ntr-o asemenea noapte 
involburată. nu m-am mai dus la gară după 
ziare. A doua zi. tot orașul vuia. Sfătosul era 
cit pe ce să mă ia la palme. N-a făcut-o. în 
schimb, a cotrobăit prin valizele sale cu vechi
turi. in pod. și mi-a găsit o lanternă magică. O 
lanternă a cărei lumină putea fi colorată, după 
voie și plăcere, in roșu seu albastru sau verde. 
Cu lanterna In mină, treceam, de-atunci. țan
țoș. pe lingă abator și. culmea, nici o stafie nu 
s-a încumetat să-nfrunte pala aceea de lumină 
verde sau albastră. Lanterna mă ocrotea iar eu 
așteptam să se termine războiul, fiind la zi cu 
numărătoarea inversă calculată de Sfătos.

o luam pe 
Obligatoriu 
nu mă de- 
clt frica de 
atît Sfăto-

A n i i eroici
Recenta producție a Casei de film 

nr. 5 (director : Dumitra Fernoagă) 
s-a bucurat de participarea unor 
prestigioși specialiști intr-un gen de 
creație, care s-ar putea numi de sin
teză, fără teama comiterii unui pleo
nasm. Fără a fi neapărat un montaj 
de secvențe evocatoare de bilanț, pe
licula semnată de Virgil Caloteaca 
(regia), Nicolae Dragos si Bujor T. 
Rîpeanu (scenariul) evită cu elegan
tă locurile comune, convențiile des 
întilnite în pelicule similare. Dedicat 
sărbătoririi marelui eveniment de la 
23 August 1944 filmul înregistrează si 
evocă intimplări de răscruce pentru 
poporul român, vii repere ale isto
riei contemporane a Datriei. intr-un 
alert si interesant (în prima parte) 
montai de actualități inedite (și aici 
se simte aportul creator al cunoscă
torului si cercetătorului de arhivă 
B. T. Rîpeanu). Concentrata lecție de 
istorie si patriotism, de emoționantă 
si grăitoare mobilizare a forțelor u- 
mane pentru construcția noii socie
tăți (in cartea doua), este transpusă 
pe ecran cu luciditate si entuziasm, 
atribute la rindul lor eliberate de 
festivismul cu care ne obișnuiseră u- 
nele pelicule realizate cu diverse pri- 

lefuri. Rămine de asemenea, remar
cabil efortul operatorilor șefi. Valew- 
tin Dncarn si Dumitra Gheorghe. de 
a «chita noile construcții ale socie
tății românești, noile victorii obținu
te pe șantierele socialismului in con
dițiile absentei unui jurnal de actua- 
lităti-element ce ar trebui să mar
cheze hebdomadar sau cu altă ritmi
citate existenta si evoluția unui com
plex patrimoniu de cultură si civi
lizație. Ideea artistică a timpului ce 
depășește documentele este marcată 
In secvențe needitate cinematografic 
in filme de montai de Dină acum, cum 
ar fi cele evocind demonstrațiile din 
toamna anului 1944 sau primul 23 Au
gust sărbătorit in pace.

Documentar artistic de lung metraj. 
Ani eroici, film nrin excelentă de e- 
chlDă. de permanentă confruntare 
creatoare sugerează nrin chiar di
mensiunile asumate lntr-un gen ex
trem de dificil, dincolo de caracte
rul omagial datorat evenimentului, va
loarea documentelor inserate într-o 
amplă orchestratie vizuală. în același 
timD valoarea devenirii Istorice si de
finirii in coordonatele actuale ale ci
vilizației contemporane.

O nouă premieră. Emisia continuă, 

ocunuâ evenimentele de la !3 An- 
sua. in«oir*_odu-oe din fante reale, e 
anuase atacul desfășurat imDOtriva 
slaGei de radio România de la Bod 
de către unitâti militare hitleriste si 
luata erotcâ a detasaTventeior de a- 
părare române pentru menținerea im
portantului obiectiv «i infringerea 
atacatorilcr.

Al șaselea titlu al filmografiej re
gizorului Dinu Tânase beneficiază de 
un Plus de spectaculozitate si dra
matism. elemente implicite in eveni
mentele evocate. Tensiunea ce pre
cede lupta desfășurată pentru statia 
de radio de la Bod. suita de Perso
naje surprinse în revelatorii portre
te de Anghel Deca. manevrele defi
nitorii pentru psihologia combatanți
lor conferă dinamism, credibilitate și 
șușpens desfășurării unor evenimente 
de referință pentru destinele tării. Pe
licula semnată de Dinu Tănase be
neficiază de o viziune Proaspătă a- 
suora acestora, locurile comune fiind 
pe cit posibil evitate în special cu 
aiutorul unor tineri actori mai pu
țin cunoscuti in filmul românesc, și 
anume. Florin Anton, interpretul lo
cotenentului reformat Gherghina, in
geniosul si neașteptatul comandant al 
apărătorilor Bodului. Andrei T8rok, 
in rolul căpitanului Wolf, printre pu
tinele personale germane credibile, și 
in special Dan Condurache. actor 
impus în ultimii ani prin refuzul net 
al poncifelor. prin permanenta nou
tate a construcției personajelor sale, 
deloc repetabile de la un titlu la al
tul.

Călin Stănculescu

Expoziția vernisată recent in sălile 
Dalles, intitulată „Comori ale creației 
artistice contemporane", promovează 
orizonturile cele mai generoase ale 
civilizației și culturii românești. Și in 
acest plan al efervescentei creatoare 
naționale, implinmdu-se patru decenii 
de la actul revoluționar de la 23 
August 1944, un bilanț nu este numai 
necesar, ci și deschizător de ferestre 
spre viitor. Implicit, la Dalles, după 
selecția operată de juriu, publicul în
suși operează inevitabil o selecție a 
sa, prin grația căreia numeroase 
izblnzi ale artei întîmpină ziua de 
miine cu șanse și speranțe mai mari 
de a se impune și dăinui.

Unitatea și convergenta creației ar
tistice populare și de amatori și a 
travaliului artistic al creatorilor con
sacrat! nu sint realități care se pot 
decide sau obține prin persuasiune. 
Ele survin ca rezultat al unor filiații 
firești, al unor decantări nesuprave
gheate și, in ultimă instanță, expri
mă inseși argumentele de necontestat 
ale unei tradiții spirituale trainice. Și 
tocmai această demonstrație reprezin-

U n bilanț 
rodnic

tă momentul de rezistență al expozi
ției jubiliare din sălile Dalles.

Pe de altă parte, merită tot interesul 
diversitatea tematică a expoziției, 
efortul marcat al creatorilor de a 
sonda cu clarviziune in direcții și 
spre aspecte multiple ale realității și 
de a așeza intr-o lumină privilegiată 
o sumă de simboluri ale actualității 
spirituale românești. înseși incursiu
nile in istoria țării au drept scop in
vestirea trecutului cU semnificații care 
abia astăzi s-au dezvăluit pe 
de-a-ntregul, care și-au regăsit În
semnătatea și audiența în contextul 
unui prezent laborios. Și poate că mai 
important decit orice este faptul că 
întreaga expoziție reconstituie un 
anume chip al patriei, o anume di
mensiune a demnității și frumuseții 
ei, esențiale cind avem in vedere un 
portret colectiv.

într-o cronică succintă ca aceasta 
nu se pot cita nume. O preferință sau 
alta ar produce tot atitea acte de 
injustiție. încit, omagiul nostru tre-

—
buie acordat tocmai spiritului de soli
daritate al artiștilor, capacității lor 
de a recepta actualitatea românească 
din unghiuri diverse și inedite, com
plementare în același timp și întregi
toare ale amintitului portret colectiv.

De asemenea, este de remarcat fap
tul că in context, valorile autentice nu 
se pierd și ierarhiile nu se estom
pează. Șl asta nu neapărat prin cali
tatea și abilitatea punerii in pagină a 
operelor, ca să zicem așa, ci prin în
săși • putere iradiantă a expresiei ar
tistice de a-și afirma cu autoritate 
individualitatea și nuanța specifică. 
Diversitatea in unitate nefiind o 
formulă intre alte formule, tocită prin 
abuz pină la inoperantă, ci chiar o 
stare de a fi inerentă a spiritului.

Cu alte cuvinte, dacă ni s-a oferit 
prilejul să vizionăm o expoziție bilanț, 
trebuie spus că bilanțul este rodnic. 
Cantitatea nu este un criteriu in artă, 
dar trebuie să recunoaștem un semn 
bun in adevărul că mult mai multe 
opere reușesc să comunice profitabil 
cu publicul și că mult mai mulți ar
tiști îșl află audiența meritată in 
mase, consacrindu-și numele și me
sajul.

Bineînțeles, mal devreme sau mai 
tirziu, timpul va alege. însă este pre
ferabil ca timpul să albă din ce alege.

M. Predescu
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PREMIILE LUCEAFĂRUL
Flori

de tutun
„Nopți de trecere"

tr.aseul luptătorilor români spre granița de vest 
a țării ; trecerea munților îi evocă reporterului 
o altă „trecere", luptele înverșunate de la 
Oarba pe Mureș la care a participat și tatăl 
său. Un „portret al soldatului român în cel 
de-al doilcja război mondial" devine această 
primă parte a romanului, aducind in prim plan 
eroismul, jertfele de singe pentru apărarea 
patriei. Cu sentimentul eroicului, tînărul re
porter se apropie de anii facultății și ai liceu
lui pregătindu-se, parcă, să se întilnească în 
or.tșul A. cu celălalt prag al generației sale. 
Partea a doua a romanului, scrisă la persoana 
a Il-a, analizează modul de viață al unor ute- 
ciști intr-un cămin de nefamiliști de pe lingă 
o mare fabrică de confecții. Ajutat de „băiatul 
de o virstă cu mine" și de secretara organiza
ției de U.T.C., reporterul reface o „noapte de 
trecere" : un ceai organizat in apartamentul 
unui tinăr muncitor cu participarea mai multor 
fete de la cămin. în timpul acestui ceai, „Chi- 
taristul“este lovit de către gazdă și abandonat, 
în stare de inconștiență, pe stradă. Urmează 
ancheta, sint stabiliți vinovății —' dar pe tînărul 
reporter îl interesează altceva, un fapt nesem
nificativ in aparență : de ce tînăra Carmen D. 
nu s-a mai prezentat la serviciu după acest 
incident, instituita fiind nevoită-să-i desfacă 
contractul de muncă. Analiza propriu-zisă de 
aici începe, reporterul investigind cu minuțio
zitate cazul, refăcînd interogatorii, răscolind 
lucruri clasate, redeschizînd o rană care-1 va 
atinge (pentru a-1 determina să abandoneze, 
tinerii implicați în „scandal" îl vor pindi noap
tea și, în urma bătăii primite, reporterul se wi 
interna în spital). Revenirea la spital, de unde 
începuse povestirea cu moartea tatălui, încheie 
partea a doua a romanului și o deschide pe 
cea de-a treia, scrisă la persoana a IlI-a. Va fi 
judecarea limpede a situației sale. Adevărul pe 
care-1 află, pentru care a trebuit să sufere 
această egalizare cu situația tatălui, îl pune, 
oarecum, in derută : tinâra Carmen D. aban
donează fabrica pentru că abadonează orașul 
însuși, se retrage, împreună cu „Chitaristul", 
undeva, la un canton („Chitaristul" lucrează la 
C.F.R.) în munți. Pentru ea, orașul însuși a fost 
o „noapte de trecere" din care iese fără ex
plicații, fără remușcări. Reporterul tocmai. îi 
stabilise complicitatea, tocmai se pregătea să 
arunce invective asupra întregului grup, asu
pra întregii generații tinere (îl frapase mizeria 
și dezordinea de la cămin, incultura tinerilor 
anchetați, etc.) — dar soluția, de o frumusețe 
etică nebănuită, a fetei îl face să se simtă el 
însuși descoperit : ea merge către izvoare, către 
istorie, în timp ce el era gata s-o condamne 
tocmai în numele istoriei. Ca un reflex, întoar
cerea către casă, către familie : aflăm, abia 
acum, că ziaristul este el însuși căsătorit, că 
are un fiu, Alexandru, de creșterea căruia de
vine foarte preocupat — și ne dăm seama că 
întregul roman este, de fapt, refacerea relației 
„tată-fiu" în mai multe registre : ziaristul și 
tatăl său. tatăl care-și duce copilul la bunici. 
Carmen D. și tatăl ei, țăran care trăiește auto
ritar în conștiința fetei. încercarea lui de a 
privi „patern", justițiar, păcatele tinerilor 
eșuează și-1 obligă să se întoarcă, infrînt dar 
cu experiența omenescului cîștigată, către pro
pria familie, către propriul fiu. Ramanul se 
închide parabolic transmițînd ecoul finalului 
către început, faptele se recitesc în memorie a 
doua oară împotriva cursului lor firesc ieșind 
la iveală simetrii nebănuite, o geometrie or
chestrată limpede, cristalin. Personajul feminin 
oprește căderea, îi interzice anchetatorului 
dreptul de ți pedepsi, de a constata degradarea 
ordinii aparente. Mereu revoltat, tînărul ziarist 
se. vad o. intrat 4n -propria-a capcană. neputin
cios. ne“niai avincf obiectul revoltei? Carmen D. 
este o pădureancă ce coboară in lumea urba
nizată din curiozitate — el. un „bucureștean 
prin naștere și vocație" ce se apropie de ea 
din curiozitate : din două gesturi gratuite se 
naște noua conștiință de scriitor. Termenul de 
„provincie" va fi folosit, în consecință, cu 
mare atenție de acum înainte luîndu-i-se sen
sul peiorativ ce reieșea din opoziția lui la 
„capitală" și fiind aplicat, în ultimă instanță, 
numai pentru a defini orașele de provincie. 
Satul — muntele, în general — nu mai are 
această calitate : el este pretutindeni un „cen
tru" de atracție, de refacere a energiilor etice 
și etnice, o ieșire din purgatoriu (in sens bla- 
gian : vezi, poezia „Veac"). Coborirea tînărului 
ziarist de la revoltă la o oarecare blazare (tra
ductibilă, în sensul specializării lui, printr-o 
stare de „spleen") are în ea și ceva comic 
(orice înfrîngere care nu este definitivă devine 
puțin comică) — dar și un sens uman mai 
adine : satul va deveni, desigur, pentru el un 
nou subiect de revoltă.

N. Georgescu

Florile de *■<«■ 
ale lui MihrKM 
Gheorghiu nu • Int 
lanurile verzi cu 
virfuri galbene <Hn 
câmpiile Olteniei 
sau Bărăganului ei 
ceva mai subtil. 
„Apoi cind iar
na-și lasă pe geam 
la căderea nopții 
semnele ei din 
flori de frig, flo
rile dalbe, pe toate 
celelalte le vei 
uita. Afară de ea, 
floarea tomnatecă, 
cu fumurile ei tro
picale. Floarea de 
Tutun. Prin inele
le ei deslușl-'vei 
conturul norilor 

căutarea Adevărului 
transforma in noi sisteme so-

1 i'tiiuii

„Nopți de trecere", pen-

despre care astronomii în 
spun că se pot' t___ _____ ___ _______ _ m
lare". Este nevoia si "plăcerea de 'a vagabonda 
cu gindttl in compania stimulatoare a fumului 
de pipă Florile de tutun înseamnă lipsa de 
îngrădire, libertatea de a naviga in orice direc
ție iți cere sufletul, dulcea reverie provocată 
de nori care pot fi ca pentru Hamlet sau Polo- 
nius fie o cămila, fie o nevăstuică. fie o balenă, 
fie toate deodată Mihnea Gheorghiu a scris o 
specie de jurnal din care lipsesc titlurile și 
once indicație tematică însemnările curg lip- 

țri de șumjțr &au de vreo 
"Beclarată. Florile .de tutun 

■" - Ie la călătorie ăl cărei timo
nier capricios ca și forma norilor preferați este 
autorul. Scrisul lui Mihnea Gheorghiu a dezvăluit 
pină acum citeva teme predilecte : Vladimirescu, 
Shakespeare, Cantemir. Whitman, politica, arta, 
intelectul, poezia. Le vom găsi desigur și aici, 
d^r în tovărășia altora, noi. transcrise ca simple 
notații, dar care sint evident rezuhatul unei 
meditații îndelungi, a ..florilor de tutun". Amin
tirea, confesiune, declarația de idei fac din 
aceste Flori de tutun, o carte prețioasă pentru a 
preciza desenul interior al universului de matu
ritate al scriitorului Mihnea Gbeorghiu. O in- 
timplare, un fapt declanșează înlănțuirea gindu- 
riloc. Unele sint amuzante, dar ele sirrt punctul 
de plecare al unor comentarii serioase, aproape 
docte, părăsind caracterul de hoinăreală al 
jurnalului pină cind un alt episod ii ia locul și 
devine punctul de plecare al unei noi digre
siuni. Dacă i-am face graficul am obține fizio
nomia unui itinerar care ne-ar aduce aminte 
de Pseudokinegetieos. Volutele se dezvoltă 
arborescent in scrierea 1. . Oc-.bescu fără apa
rent nici o mărginire, dar una există : tema 
vinătorii la care se pot ralia toate digresiunile 
posibile. Și in cazul nostru digresiunile oricit 
de abundente au limita unui trunchi generator, 
de la care pleacă și la care se întorc, experiența 
de viață a autorului, viziunea lui asupra tuturor 
celor ce l-au interesat și-1 interesează Și pen
tru că Mihnea Gheorghiu n-a tost doar un inte
lectual de cabinet, ci și un activist social și pon
tic, ,,florile de ttitun" nu ne oferă doar o floră 
tropicală, exotică, o colecție de note de drum, 
care sint foarte puține in carte și cu un rol 
circumscris, ci mai ales atitudini față de situa
ții, oameni, cărți, idei. Chiar anecdotica trans- 
ier aii- in pagină este circumscrisă și func::o- 
nal ..»lată un tânăr socialist venit din Africa 
anitor 59~in plină emancipare de sub doadnanu 
ookonâaiă. Ut aacsdsăc un «xpoaeu d-.n care ne-ailM 
că'tot ceea "c£3s-ă IntimpM. In Marea revăfurte 
din Ootombrie se va intimpla peste tot in era 
revoluțiilor sociale și politice. Dar de la ginth- 
rea teoretică la gindirea practică ește o mare 
dișțanța. „Tndeipda-se la întrebări si discuții, 
după o scurtă deliberare, unul dintre cursanti 
6-a ridicat timid declarind ritos : ..la noi nu «e 
potrivește, că nu se poate !“ Stupoare in nodu
rile corpului didactic propagandistic : „de ce 
Povestitorul care-1 cunoscuse pe Lemn s-a 
întrerupt o clipă ca să ndă de unul singur in 
amintirea lui cu legile obiective ale Revolutiv 
Prin urmare, pentru ce ? „Pentru că. tovarășe 
Secretar. — reluase ti nărui socialist an-.can — 
la Jnoi dri-'țțyâ - na-avem Palat-Oe1 lamă si ia 
genefă3ț?ișfffi.’njciinu avem iarnă Fabula 
privește diversitatea căilor de dezvoltare revo
luționară, diferențele posibile și inevitabile, 
rezolvată într-o poveste sugestivă.

Paginile Florilor de tutun vădesc in Mihnea 
Gheorghiu și pe moralist. O intilnire in tren cu 
un ins care-vorbește despre superioritatea me
todelor, în care desigur metoda lui era cea mai . 
bună celelalte fiind demne de d.spret. si care 
se încheie cu interesul pentru alegerile la Aca
demie înseamnă un portret dm speța literar-jr-i 
preocupată de etică. Autorul continua liniile 
acestei preocupări : „Am avut prilejul intelec
tual de a participa la cursurile si seminar-.ile 
unor mari dascăli ai invătămintului superior 
din România, foarte cunoscuți In specialitatea 
lor și peste hotare. Părerile unora dintre ei des
pre anumite subiecte nu coincideau întotdeauna 
și era pentru noi studenții lor. un spectacol 
plin de desfătare spirituală această „jută* intre 
uriași. în care floretele erau întotdeauna buto- 
nate. Nu-mi aduc aminte însă nici un prilej in 
care- neînțelegerea inter-disciplinară să fi lezat 
în vreun fel o idee justă, utilă patriei si cul
turii. N-aș putea afirma același lucru despre 
unii dintre urmașii lor la catedre, a’unci cind 
epigonismul științific și arivismul cultural au 
plasat, uneori, in vitrina revistelor si amfitea- 
trelor, idei și păreri străine de interesele țării, 
nu numai în științele umaniste. Este mărturia 
unui contemporan : „Acea perioadă a marcat 
negativ și pe intelectualii noștri mai slabi de 
înger, iar ei pe alții, la rindul lor. Acei dece
niu nu mă obsedează, zice Mihnea Gheorghiu, 
l-am uitat". Dar această faudare are rostul de 
a nega" Obșesișr și nu obligatoriu acele momente. 
Dovadă este că liici Mihnea Gbeorgh-u n-a 
uitat, dar formulînd astfel, se delimitează de 
atitudinile excesive, de ceea ce este confuz și 
impur în această obsesie, devenită la un mo
ment dat o adevărată modă literară.

Alte amintiri îl poartă prin redacția Vieții 
românești condusă de Mihai Ralea, după cum 
altele prin Africa de nord unde scriitorul are 
surpriza să audă cuvintele românești ,.briu“ și 
„fotă" în gura unui „berber" drept băștinașe.

Mihnea Gheorghiu a fost atras întotdeauna 
de orizonturile enigmatice, de unde și atracția 
pe care o are pentru călătoria, pentru spațiile 
exotice. -Dar acestea nu-s spațiu de pitoresc și 
delectare, ci de informare și de cunoaștere. 
Ceea ce rezultă în cele din urmă din aceste 
călătorii este o dilemă, o problemă cu sens mai 
înalt. Extraordinară este intilnirea pe care 
scriitorul o are într-o țară a Americii latine, 
într-o noapte o țigancă „cu fuste crețe și pe 
cap cu un tulpan pestriț, ca florăresele noastre 
din piața Universității buc ireștene" i-a propus 
să-i ghicească. Deși răspunsul a fost in spa
niolă, țiganca a strigat către cineva de sub co
viltir in românește : — Marioară. vino fâ-ncoa 
că am un boier care vrea dă dor !“ Apariția 
acestor vorbitori de română pe meleagurile his- 
pano-americane a fost paralizantă. Erau dintre 
cei deportați in Transnistria, ajunși aici după 
peripeții incredibile, eu mări trecute prin cale 
de cărbuni. „Cum a f-ost cu putință ? cuget eu — 
însumi plin de alte asemenea amintiri de coș
mar. Ochii ei mi-au citit gindul nerostit și răs
punsul a fost un blestem de mult împlinit :

— Antonescu, dhar-ar benga-n el !— 
într-o vară la mare, i-am relatat Iui Zaharia 

Stancu această poveste adevărată, dăruin- 
du-i-o pentru urmarea unui roman, pe care n-a 
mai apucat să-1 termine".

în fața celor mai varii surprize și experiențe 
produse de existență, scriitorul râmîne scriitor, 
incercînd să transforme totul în ficțiune 
Florile de tutun sint un filtru al realității, care 
sublimează cumpănit și elegant aspecte din 
viața omului contemporan.

M. Ungheanu

Dincolo de „transparență"
încă de la pri

mul volum (Istm. 
1971). poezia lui 
Ion Mircea a fost 
redusă la „trans
parență" ; ideea
lui Jean Staro- 
binski (J. J. Rous
seau, La transpa
rence et l’obstacle, 
1971) s-a dovedit, 
in acest caz, a fi 
deosebit de fertilă 
in critica româ
nească.

Dacă in spațiul 
unei critici de 
tip „parmenidian", 
textul îngheață, 
fiind descifrat ca 
„stare", ca fotogra
mă, in orizontul u- 
nei critici de tip „heraclitean", textul se des-face 
pentru a fi re-făcut; poemul este reductibil și 
se lasă citit ca dia-lectică și devenire, ca scena
riu, adică punere in scenă a lumii și a imagina
rului. In acest sens, „statica" poeziei lui Ion 
Mircea — de la Istm și Tobele fragede (1978) 
pină la Copacul cu 10 000 de imagini (1984) — a 
fost descifrată de critică, „dinamica" insă a ră
mas incă in umbră.

„Dinamica", adică devenirea și dia-lectica 
poeziei lui Ion Mircea se dezvăluie, cred, nu
mai din perspectiva acelui „punct alfa", pe 
care l-am numit intre-pătrundere : „departe-n 
aproape aproape-n departe / pătrundea în mine 
cum pătrunde piramida în faraon / cum pă
trunde eternitatea în moarte" ; „Filele Genezei 
și ale■ Apoculipsei mototolite la un loc"; „in 
mine cu mine în flăcări iarna".

Unul- din polii intre-pătrunderii este iubirea, 
criâlelt moartea. Viața insâși. este ț,întrexis- 
ixai»*. Oevrotre -între „a ctiprffiife,vr$i ' ;Ja“ ft 
ren w. "Pfcemul încearcă să reduperez^-'unîf 
ta tea originara, a hunii și cuvîntului, prin serii 
lexicale de tip oximoronic, analogic, antino
mic : ,.Departea-n aproape ; „Cuplul", „Osmo
za", „Sori dubli". „Negresa albă", „Noapte cu 
lună și soare peste" etc.

Ion Mircea desfășoară un spațiu al intero
gației (de fapt, al uimirii !), in care cosmogonia 
se'amină, eșuează sau este imposibilă. între
barea se rtef.nețte ca intre-pătrundere a mi
rării cu așteptarea și speranța sau cu dispe
rarea : _sâ Fie omul / coșul de gunoi al uni
versului ? / o prăpastie in care se varsă un 

de reziduuri cosmice "? ; ..Pentru cine 
ii.tnînm răoărtnă solară a memoriei noastre?"; 
_Nu mi-e ru totul clar / cum inefabilul poate 
fi transmis cu limbă de moarte ?~ etc. In spa- 
tiai-timp interogativ întemeierea nu este posi
bilă. Dubita-u! ccmir.â regilo-ul. Loțos-ul este 
fisurat, cosmogonia compromisă : „E de aștep
tat o altă geneză" ; „Nici urmă de divorțurile 
primordiale / întunericul nici gind să se deș
te că de lumină / apele de uscat" etc.

Dacă generația poetică 60—"70 poartă cica
tricele unei dramatice „lupte cu inerția", gene
rația "70—"88 se zbate intre „entropie" și „epi- 
fanie" (Daniei Turcea), intre „dezordine" și 
aspitația către armonie, unitate, cristalizare. 
Conștiința entropiei, dubitativă, dilematică și 
conștiința epifanică, senină. Întemeietoare,

COPACUIIL
CU 
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mioritic-manolitică reglează imaginarul poetic 
al ultimului deceniu. La Ion Mircea, eșecul 
cosmogonic (dimensiune entropică) este intru- 
ctlva programat, prevăzut, reglat printr-un me
canism de feed-back : acută nostalgie a ori
ginii („gindirea noastră.» iși caută febrilă for
ma primordială și originea") ; nevoie adincă de 
esențializare („prisosința am uitat-o") și recu
perare a unității arhetipale („Cit de implaca
bili și monstruoși / sint totuși multiplii lui 
unu").

Intre-pătrunderea este „ritmul” fundamental 
al imaginarului : „corpurile noastre fierbinți 
in afara simbolului / deși îmbrăcate in el" ; 
„deși imaginare / naturale-mi par acestea 
toate". Intre-pătrunderea este naștere și cu
noaștere. Intr-un cuvint : cu-n(o)aștere. Căci 
poemul este „scriere concavă", spațiu ce se 
lasă fecundat de acel „logos spermatikos" al 
presocraticilor. Scrierea „inghite" realul și ima
ginarul — precum chitul pe Iona — spre a-i 
te-naște „inițiați", înnobilați, transformați in 
operă, adică in cu-n(o)aștere. Poetul insuși 
este un inițiat (initium — început), adică un 
om care a văzut începuturile, rădăcinile lucru
rilor, originea. Contemplarea originii, adică a 
unității prototipale, nu generează un spațiu- 
timp hamangeic. Ataraxia ginditorului de la 
Hamangia („infinită melancolie") se preschim
bă in neliniștea și seninătatea tulburată a păs
torului mioritic : „neliniștit sint totuși in beznă 
și in lumină".

Ritmul binar al între-pătrunderii, corsi-ricor- 
si, siștolă-diastolă, explică prezența „transpa
renței", ca și a complementului ei — „opaci
tatea" : „prin tine absolut transparent" și „eram 
o frunză de-ntuneric“, „ochii mei orbi". întoar
cerea la origine, amintirea, metempsihoză (mo
tive ale poeziei lui Ion Mircea !) sint echiva
lente. Toate ^țjresupun o transparența si un 
obstacol : „iatâ pe Cine iubeam 1 Cu B dBi) de 
ant >iîn .'tzrmă-n Egipt-.-’Metempsihoză este, de 
fapt. ■ intrexistență, fiind’ subsumabilă aceluiași 
regim ai intre-pătrunderii „in această negre
să cu părul roșu / dăinuie sîngele unui bătrîn 
irlandez / în acest cascador doarme o sectă 
sinucigașă" ; „pe rînd în mine un secol sau 
altul reînvia" etc.

Intre-pătrunderea reprezintă, așadar, regimul 
de funcționare al imaginarului poetic developat 
de Ion Mircea. în această zonă onto-poetică se 
dezvăluie, devenirea și dia-lectica textului. 
Tensiunea in unitate, echilibrul instabil, conci
lierea polarității, fluiditatea, oscilația realitate- 
irealitate, esență-aparență, metamorfoză, os
tentația, repetiția, acumulările, detalierile, amî- 
nările, progresiile lente etc. sint tot atitea tră
sături distinctive ale poeziei cultivate de Ion 
Mircea, o poezie care demonstrează încă o dată 
că „barocul" — ca tip de existență și expresie 
— este specific sfîrșitului de secol, cind inter
ferența și diferența între trecut și viitor, intre 
vechi și nou, între fluxurile informaționale cu 
potențial diminuat și cele in expansiune ating 
cote maxime. Copacul cu 10 000 de imagini este, 
așadar, o uimire care se deschide inocent asu
pra lumii ; o dramatică interogație care în
cearcă să închidă ermetic lumea intr-un dubito; 
o speranță intru devenirea ființei ca ființă ; 
„o nevoie bestială de cintec".

Narcis Zărnescu

„Nopți de tre
cere", recent pre
miatul roman aJ 
lui Constantin
Stan, analizează 
două praguri ale 
unei generații in 
devenire: incepu-
tul și sfirșitul de
ceniului al optu
lea. Autorul pare 
a nu se interesa 
in mod deosebit 
de valențele crea
toare ale ei. dar ii 
fixează, in schimb, 
cadrul sociologic, 
tendințele de evo
luție. mutarea 
centrului de greu
tate a preocupări- 
or. orientarea lui 
diferită în timp,
tru că, in morișca zilelor și a nopților, 
acestea din urmă au rol de sedimentare, de 
acumulare a experienței, de „trecere" pe ne
simțite la altă virstă ; „Nopți de trecere" pen
tru că petrecerile grupurilor de tineri sint noc
turne — și ca alegere a orelor înaintate dar și 
ca mod de comportament ; eroii trăiesc infă- 
șurați în ceața visului, au o anumită incerti
tudine in mișcări și atitudini care — dacă n-ar 
fi conștiința trecerii (ca străpungere a timpu
lui lor dar și ca vindecare, „mi-a trecut", de 
rănile tinereții) — ar persista intr-un haos 
uscat, întunecos. „Nopți de trecere", deci, pen
tru că, deși sorbiți in imediat, deși refuzați 
acțiunilor de îndelungată perseverență, tinerii 
din romanul Iui Constantin Stan simt impe
rios necesitatea „trecerii", a depășirii acestui 
purgatoriu al juneții, a ieșirii intr-un luminiș 
definitoriu unde rouă greșelii, ceața visului, să 
se usuce pe viu la soarele unui adevăr. „Nopți 
de trecere" pentru că autorul are încredere — 
cu toată înverșunata contestare de aparență — 
în capacitatea de vindecare a timpului tînăr. 
Corpul și spiritul par a avea vieți separate în 
viziunea sa — dar din stoarcerea primului re
zultă. in ultimă instanță, limpezirea celui de-al 
doilea...

Greu, foarte greu de argumentat cele spuse. 
Constantin Stan nici nu-și propune acest lucru, 
implicind insistent cititorul în descifrarea sen
surilor, realizind un roman-dezhatere pe .mar
ginea căruia se poate discuta mult și cu folos. 
Autorul face, de altfel, parte din generația pe 
care o judecă — mai bine zis, din primul prag 
al ei. Eroul său principal se fixează pe anul 
1974 și cumpănește, de aici, cele două limite 
ale deceniului pe care-1 dezbate găsind puncte 
de continuitate și de ruptură intre tinerii de 
acum 10 ani și cei de azi. Amintirile sale des
pre sine și colegii săi se vor împleti, așadar, cu 
observația directă asupra realității prezente. 
Pe de o parte, eroul se qaută pe sine însuși — 
pe de alta, ajută la elucidarea unui caz ce defi
nește mentalitatea tineretului de azi. Găsind 
„vinovății" dar neputînd să judece pină la capăt 
vina lor, el se contaminează, oarecum, de 
această mentalitate, iși recunoaște apartenența 
la această vină și, prin aceasta, descoperă o 
unitate, un spirit al timpului comun, un senti
ment al generației. Evenimentele externe ale 
acestui an, 1974 : un interviu epocal al lui 
H. Marcuse, moartea lui John Lenonn, teoriile 
despre eurocomunism — se conjugă cu eveni
mentele interne ale eroului : absolvirea facul
tății și moartea, după o.lungă boală contrac
tată în timpul războiului, a . tatălui. Este, așa
dar, pentru;, ■eroul: cărtMcTtțn lowrudttiirăscnice. 
Vor urma eițlva ani de najfeță intre capitală 
și un sat de provincie unde predă limba fran
ceză, apoi o prolifică activitate de ziarist La 
un ziar pentru tineret, prilej cu care se va 
reintîlni cu eroi de reportaje mal tineri decît 
el. O lungă „noapte de trecere", un drum cu 
trenul peste munți pentru o anchetă profesio
nală, îl face să-și analizeze viața de pină acum. 
Este prima parte a romanului, care stă sub 
semnul tatălui. Este partea „proustiană" a po
vestirii. cu scriere la persoana I, cu dezvoltarea 
episoadelor prin sugestie cinestezică, creseînd 
natural unul dintr-altul împinse de resorturi 
simple și patronate de obiecte șt subiecte din 
lumea imediată. Centrarea atenției pe amintirea 
tatălui, fost combatant In război pe frontul de 
est și pe cel de vest, este determinată, con- 
strinsă ca un vis, oarecum, de atmosfera din 
compartiment : un maior de grăniceri, o familie 
tinără care-și duce copilul la bunici, o indes
cifrabilă prezență feminină îmbrăcată tn negru, 
fără virstă, fără consistență materială, făcind 
corp comun cu întunericul din tren, părind că 
atrage și respinge. Drum ce reface, geografic,

Soluția „culturii critice**
Numeroase sint 
însușirile pozitive 
care fac ' ..Sincro
nism european și 
cultură critică ro
mânească", de Ilie 
Bădescu. o apariție 
impunătoare ; mai 
intii aceasta e o 
sinteză. O sinteză 
asupra sincronis
mului așa cum, pină 
la un punct, poate fi 
considerată aceas
ta, nu ar impresio
na mult intr-o altă 
cultură, reducindu- 
se la simpla arhe
ologie conceptuală 
lămuritoare de fe

nomene . da tabile. Insă, la români, sincronismul 
a părut un concept operativ a cărui trăsătură, 
inițial conjuncturală, s-a desprins mai apoi fără 
motivație din pura istoricitate așezindu-se in do
meniul invariantelor. De la muzeu, sincronismul 
a ieșit în felul unui concept activ ceea ce nu în
semnează că ar fi mai puțin anacronic.

A clarifica, prin urmare, condiția sincronis
mului la români are o însemnătate considera
bilă, cu mult mai înaltă decit ar fi avut-o aiurea. 
Așadar, mai intii o bună parte din materie e aci 
de cel mai acut interes. Apoi, efectele, de o 
importanță care nu se discută. Ilie Bădescu nu 
s-a rezumat la examinarea tezelor sincroniste șt, 
dacă mă gindesc bine, el nici nu a făcut o ase
menea desfășurare bibliografică, reținind spre 
analiză numai ideea in sine de „sincronizare". 
Pretutindeni, metoda lui este criticistă, ceea ce 
accentuează nota hotărit personală; refuzul mi
tologiilor care fac prejudecățile să obtureze 
adevărul culturii consumate este salutar. In de
finitiv, nu critica sincronismului pur este aci 
însă un examen de concept in vederea obținerii 
unei soluții. Din moment ce sincronismul nu 
este operativ, atunci ar decurge de aici că pro
prie culturii românești ii este un altfel de model. 
Insă care să fie acela ? Ilie Bădescu pare a-l 
fi descoperit și ii denumește, probabil cu gin
dul la Ibrăileanu, „cultură critică". Să notez 
numaidecit că soluția „culturii critice" vine nu 
printr-un apriorism ci, ca să zic așa, printr-un 
posteritism: exegetul a îmbrățișat materia, a 
calculat părțile și întregul și a dedus din insăși 
mișcarea pozitivă a literaturii conceptul trebuin
cios. E adevărat că odată ce acesta s-a emis și 
căpătă, nu doar prin efortul lui Ilie Bădescu, 
un conținut, el poate fi normativ, lucrind față 
de sincronism mai operativ, insă nimic nu îl 
face cif otxmdată să fie, in reprezentarea de 
aici, normă. Paradoxul unei asemenea sinteze 
aducătoare de lumini inedite și pe deplin lămu
ritoare acesta este: însemnătatea contribuției e

cu atit mai mare cu cit rezultatele ei pot mo
difica înaintarea literaturii române de acum 
înainte. Nu ascund că „Sincronism european și 
cultură critică românească" e un studiu cu totul 
valabil, și fără a avea in vedere consecințele 
care pot ori nu să se producă; admirabil croit, 
informat, scris cu o remarcabilă limpiditate căci 
autorul nu cultivă spectaculosul imagist. Insă 
pe acela formulistic il iubește mult, întrucît 
el ilustrează pe eruditul impetuos izbăvit de 
ariditate prin inteligență și prin voința de a 
face să circule formule memorabile. Nu insist 
acum asupra numeroaselor expresii utile cerce
tării literare, adaptate de exeget cum nu se 
poate mai nimerit ori citeodată chiar inventate 
de el; mulțimea formulelor e, în tot cazul, im
presionantă. Ar mai fi de observat un element 
nu fără însemnătate, acela că „Sincronism euro
pean și cultură critică românească" prezintă in
teres pentru istoria literaturii române și in ge
neral pentru ideologia literară românească fără 
să fie totuși un studiu de... istorie literară pro
priu-zisă. Ilie Bădescu a adus aici, așa cum și 
spune, niște „contribuții de sociologie istorică 
privind cultura modernă românească" atingind 
in citeva puncte o substanță care e chiar aceea 
a istoriei literare; insă nu e, orice s-ar spune,

Desen de Sabin Ștefănuțâ

cartea unui istoric literar tradițional. Optica 
lui e hotărit modernă și prin aceea că soluțiile 
rezultă din deducții extrase cu ajutorul mai 
multor discipline, interdisciplinarul, cum se 
zice, dă acum și pentru literatură niște de tot 
remarcabile idei.

In sfirșit, nu se poate face abstracție de tră
sătura organicistă a unei astfel de contribuții. 
Insă ce ar însemna aceasta atunci cind este 
vorba de un exeget care vine cu o sinteză și 
nu intră intr-o înșiruire medie de contribuții ? 
Aceasta însemnează că o asemenea cercetare stă 
in ordinea necesității globale, nu doar a momen
tului ci a culturii românești înțeleasă ca întreg. 
Dacă ea n-ar fi existat ar fi trebuit inventată 
spre a clarifica un domeniu unde seninătatea 
soluțiilor fundamentale este obligatorie. Nu e 
cu putință a înainta intr-o cultură națională în 
absența sintezelor solide și care împrăștie mito
logiile generate de ignorantă ori de inerție ; Ilie 
Bădescu rezolvă, și incă intr-un chip virtuoz, 
o astfel de problemă.

S-ar putea înțelege că valoarea exegezei lui 
ar sta mai degrabă in concept decît in demon
strație ceea ce nu e nici pe departe adevărat; 
ea se observă pină la amănunt. Autorul a gin- 
dit bine totul și a urmărit atent demonstrația 
tnaintind pas cu pas in jungla materiei nedesțe
lenite: a examinat teoretic noțiunile operative 
a clarificat ideea „periferializării" explicind 
modificarea de perspectivă „de la suburbia im
periului la suburbia metropolei", a făcut o 
schiță foarte convingătoare de psihosociologie a 
„păturilor superpuse", a examinat ideea cul
turii eroice și a descris-o, a observat germina
ția „culturii eroice" și „începuturile culturii 
critice", a dat, în sfirșit, un conținut acestui 
concept care e, am impresia, cea mai de seamă 
contribuție teoretică a studiului in plan de con
cepte. Ceea ce a valorificat Ilie Bădescu aici 
este sociologia eminesciană, întiia oară revelată 
de acest exeget și reformulată in datele ei ade
vărate care sint, zice autorul și are dreptate, 
și judicioase și științifice. S-ar putea spune că 
Ilie Bădescu este un sociolog „eminescian", stu
diul lui n-ar fi fost posibil, poate, fără suges
tiile eminesciene.

Aceasta însemnează că autorul nu a luat totul 
de la început și nu a născocit, cu alte vorbe, o 
lume de idei fără legătură cu esența culturi"- 
românești. Așa și este, „Sincronism european 
și cultură critică românească" vine dintr-o di
recție ideologică unde se pot regăsi și teoria 
protocronismului a lui Edgar Papu, și contri
buțiile de istorie literară ale lui Dan Zamfi- 
rescu și Al. Oprea, și eseistica lui Paul Anghel, 
M. Ungheanu, Adrian Riza. Sinteza aceasta re
zultă dintr-o mișcare mai consistentă a ideilor 
critice insă meritul exegetului este că a știut 
să rezolve cu originalitate ceea ce propuseseră 
și alții. „Sincronism european și cultură critică 
românească" rămine, fără îndoială, o admira
bilă sinteză și cea mai însemnată contribuție a 
gindirii critice tinere a ultimului deceniu.

Artur Silvestri

O panoramă 
a plasticii 
militante

niversarea evenimentelor din August 
a 1944 a constituit pentru Editura Me

ridiane prilejul de a face un bilan 
al activității artistice din acești 40 de 

ani. Albumul „Lumini și culori de August", cu 
o pretată și selecție de imagini de Marin Mi- 
halache și cu rezumate in limbile engleză, fran
ceză, germani, rusă și spaniolă, pornește de la 
premisa că „militantismul constituie o dimen
siune fundamentală a culturii românești" și de 
la ideea că „patrimoniul spiritual al României 
s-a imbogățit în acești ani cu noi valori auten
tice ca ideatie și expresie, cuprinzind, in ima
gini vizuale cu densă încărcătură emoțională, 
înfățișări tot mai variate ale peisajului isto- 
rico-social al timpului nostru".

Marin Mihalache insistă în prefața sa asupra 
lărgirii claviaturii tematice, asupra interferen
țelor din arta tuturor generațiilor de artiști, 
asupra pluralității valorilor către universalitate, 
precum și asupra revigorării unor genuri ca por
tretul simbolic, compoziția tematică, tapiseria și 
mai ales arta monumentală.

Prefața trece în revistă generațiile de artiști 
de la Camil Ressu și Dumitru Ghiață, de la 
Corneliu Baba și Margareta Sterian, pină Ia 
Ștefan Câlția ori Marin Gherasim, Sorin Ilfo- 
veanu sau Ștefan Găvenea.

Seleeția de imagini axată pe o cordonantă te
matică ilustrează diverse modalități artistice și 
tehnice : portretul (I. Jalea, Cornel Brudașeu, 
Dan Hatmanu, Zamfir Dumitrescu, Doru Ro
taru), compoziția cu grupuri de personaje (Ca
mil Ressu, Corneliu Baba, Gheorghe Labin. 
Spira Chintilă, Andrian Podoleanu, Ștefan 
Sziini), compoziția alegorică (Sever Frențiu, 
Sabin Bălașa, Elena Greculesi), sculptura monu
mentală (Ion Irimescu, Vida Geza, Constantin 
Lucaci. Constantin Popovici, Andrei Ostap), gra
fica (Mircea Bălău, Iulian Olariu), urmărind să 
prezinte direcțiile principale din plastica româ- 
neaesă contemporană.

Albumul „Lumini și culori de August", reali
zat de Editura Meridiane și întreprinderea po
ligrafică Sibiu, este nu numai o veritabilă pa
noramă a plasticii militante românești ci și o 
frumoasă carte de artă.

Gheorghe Buluță

&
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SEBASTYEN PAUL. Din zece, acestea șl ati- 
tea : Despărțire : „auzi ? / mărfarul trece prin 
noapte ca un pitic / Ora lui rea bate intr-o 
copită de cal/Și femeia va ofta intre sini (...)“; 
O altă calchiere : „Acum, scînteind de nemurire 
ochiul meu te-a inversat. / erai poate aici, erai 
poate acolo, erai niciunde / si te iubeam ca pe 
două lumi niciodată cunoscute / uite asa. ca o 
rupere de suflet îmi amăgeai simțurile / șl mă 
stingeam aprinzîndu-mi mai ucigător cuvin
tele / toate acestea pentru a mă ști tot mai 
departe de tine“ ; Dincolo : „amintire fată 
bătrînă / te scuturi de gînduri : / ca niște mo
nede ele cad, / „privește cit de grava sini * 
— ai să-mi spui — vînzătorii de piane / dormi
tează — ai să-mi spui“ ; O situație : moartea 
e nașterea eroului — / o femeie tristă ișt prop
tește sinul / între gingiile fără dinți ale coptu
lui : / cine ghicește adevărul acestei situații / 
și cine înlătură învechitul T" ; Idee : „Cit de 
simplu ar fi / la capetele morților / să put ~ > 
numai cruci de zăpadă." : Toate femeile : „toate 
femeile își poartă frumusețea... / adică vrea*.' 
să spun : / toate frumusețile isi Duartă femei
le / dincolo de sănătate si copilărie". îruM Me
taforele cam veștede frunze, ramura ..-v,- cam 
cu săvele adormite. Uscături nu ; dres: rr-re 
le-am așezat in această vază, să se .-Ti • 
mai de vază...

BEJAN MIRELA. Din primul plic ri dui 
plicul cel remorcat, am remarca: : "«Mate : 
„Artere de simțiri / Pătrund viața < IcruBanz-. 
obrajii. / Sentimentul i-o eontracise de îrd- 
mă.“ ; Reflex : „Lumina e uneori dureruuâ ' 
clipei, ochilor, sufletului. ; E negră.: de '
și, / cind te pătrunde. / ai vrea ca bciu ie
catedrală s-o-ntunece / șl t-ovo:.:’ : Oefei: 
E atita cer in priviri / Incit uaecn te r-r* ■ 
gindul / c-ar putea umple lumea p de-s' -t 
respirație. / ai muri asfixiat." In scrisoarea ce 
ne aduce de mină poeziile dv. sp-irxt; : l-’- 
găsiți frumoase, să-mi spuneți. O :
vreau atit de mult să fie ale mele. s-j Or
tului meu. Tot ce am simțit e o taină a mea 
și nu a lumii". Deci le-am găsit prefum le-Mi 
pus : frumoase. Dar acum, tălmăcite in 
înmulțite in mii de exemplare, nu vă mai a

parțin ; ele eint *i-ale sufletelor noastre. Aces- 
ta-i sublimul râse al păcătoasei întreprinderi 
numită scris : intrjeit cu viatul este faptă, cel 
ce-a cutezat in viul grai, s-a mai născut 
odată »i de mai multe ori pe sine și s-a dat 
astfel sure folosire^

PASCA VIOLETA. Doar Jocul : ..Era un joc 
ciudat / ce ii jucam in trei ' Eu. tu și cu ei. / 
Eu mi-am ale» drumul l Cel mai lung / Plin 
cu bolovani ■' Pe margini cu mărăcini / Si a- 
proape pustiu. / Tu ai pornit-o pe un drum f 
Mai scurt, plin cu flori / Si unde la tot pasul / 
î ruinez. sa altul / Eu am invătat multe / Si 
obosită, te doream / Tu in fiecare zi uitai 
rite cer», aș’-eotindu-mă. / Si iată că la pri
mul popas ' Te-am lntilnil I SI mereu ne ur- 
rr. iau . Furindu-ne treptat / Adolescența, ti- 
reteSea / Pină cind jocul ie afirsi." Reținem 
astfel Cantul vieții : cuplul stinjenit de către 
’ ’mea_ lume. O relatare Insă : ooe* trebuie 
si Se mult mai mult derit n'imetul Si căldu
ra acecteta in chip de faptul -rtului. Citiți poe- 
zae și iar poezie.

GH. S. D. Ziceți te scrisoare : Ar- trimis 
foerule alcăroite. ftml ra (?) rugămintea ca
— .n csrul că le aprecia;: O7respunză'.oa.re —
să binevoiți a ie 1= carul că n_ se

publica din motive ideologice. ăe-moMztre 
irtist^A. etc. acest răăpunrul absolut laconic: 
su re poe te * RAftxk&so : Nu. de unul nuului. 
n-j’e * Mai su. au se poate.

SÂKMA5 DOCBIA SODICA. Sune*, de Pian: 
JS-vnriui ie nară mă șrinde / tn rana nea. / 
r - : .JSer-ăesetee a -reții. > Frrșarie «roase 
d sesu ’ nppaczFA ‘ FVx-> adxmtte ' 13
- .... pJx'.-j'Ji. 7-—• de lu®tn*re ' pe șofie*-*
i> i. jar mc*e—

roăvară a florilor de castan. / foșnet depărtat 
al sufletului. / Rătăcire. / vin din nou." Cu- 
vintul : „Cicatrizînd polenul pe aripi / și în- 
cercînd să eclipseze soarele dezmărginit / ca 
o moarte de vifore. / viscolind sau mișeîn- 
du-se / vopsindu-se sau luminîndu-se / ori
cum / e un bici (plin) de șerpi. / Oricum." 
Sfială : „E seară. / La mine pretutindeni e 
seară. Lumina plînge, ' speriind suflete / cîn- 
tecul toarce, cu clipiri umede, / lingă flori 
albe. / Gindul se țese des, / asemenea pinzel 
de păianjeni." Lumină verde : „Infinită lumină 
verde / caută loc de repaus / lingă sufletul 
mării. / Algele sînt poteci / pentru spălatul 
sufletului / și e nisipul groapa trecutului. > Ve- 
niți. / preschimbați în lumină verde / suferin
ța mării." ; Orgoliu : „Uneori. / exiști infinit 
de puternic. / Uneori / te întorci să rupi, / să 
6flșii / te întorci să vezi / să îngropi. / să 
știm că exiști." Diferențe : „Clipe umede clă
desc viitorul. / Gindul se coace crezînd că nu 
va cădea ru-iodată (...) / Miroase a pustiu, / 
miroase a iarbă. / Ce diferență ciudată-ntre 
mine și suflet I / Ce apropiere există-ntre cer 
și planetă 1“

N. B. : Aruncat a fost, cit colo, ticălosul 
vers : „Lenjeria slabă a sufletului" ; Mască : 
„Diminețile fumurii au deschis largi ferestre t 
Priviri fixe dau impresia de umil. / Sufletul 
nlinee. aburit. I Inimi răzlețe acoperă ochii / 
ineeari în rouă, t Ce greu v-ați mascat. / di
minețile mele I" Răni biciuite : „Căprioarele 
erau bine / săgeți otrăvite / zburătoare in 
rună i arcuri rupte t scrijelind disperat / ne
putință în rhnă." Reîntoarcerea : „Arborii îmi 
trimit mereu’' mes-țc secrete / epuizindu-mâ. / 
Rănile frunzelor cad mereu ' ne rănile mele. > 
Klerej se-ntoaree ceva J sfredelind." Iată-vă 
publicată cu unsprezece poezii. însă ta aflati 

tc ceva și despre rimă : face bine si la suflet
■ la minte—

PS. Mulțumim tovarășei profesoare eeordo- 
patoare Variie Maria — pentru Dochia Rodica 
Sărmăsan, șt pentru Monica Sălvan : de la 

■ea ce am aflat in nlic : două fiice ale Prea- 
cura«ei muma noastră Limua Română. Să ne 
trăiască fetele bărbate !

GHEOkGHE TUDOR. Ziceți : „Vă expediez 
poc: : Eroul bintait de excepționale aspira
ții". Intr-adevăr, este foarte expediat : numai 
aceste două fragmente mai stau. așa : „:ăK-i 
in srincirii / cu sabia / cum ai secera (??) eu 
roasa nutreț verde / pentru iezi si ca ore ■ 
LJ maguL (_) spor al spațiului / si-al umou- 
rJ. t eaptind vini solar". Dacă nu credeți in 
nea, za «ămiată a timpului, să lăsati cuvin
tele .n pacea lor. din care să se nască cei cs 
merită cuvintului.

VALENTIN 
TUDOSE • 

Anotimp
Cind ceasuri vechi măsoară din turnuri alb 

pe uliți 
A vieții vreme-n pulberi introienind in porți, 
Păziți de halebarde, zăvoare și de suliți
Noi ne iubim, in taină, rizind de vii și morți.

Aici închiși de mina iubirii am rămas 
Ca-ntr-o cetate unde nici riinii na mai latră, 
N-aud știutul zgomot de arme-n tori, nici 

glas,
Sint porțile ruină și străjUe-s de piatră.
Printes-a fost sortită unui străin și-aoeuH 
Dar trimbitâ de nuntă la nui nu mai răzbate. 
Căci miri-s două nume in piatră-adine săuate, 
Iar crainicii cetății vor fi plecat de molt.
Zadarnic luminare in sfeșnice să aprtnzL 
O ceață Zrwa ți rece pe ziduri «e prelinge 
Și nu mai știu de-i seară si-n sufletul tău 

ninge.
Si ninge peste brațe in somn and 

mă cuprinzi.
Ori mina rece-a iernii ea-n vis cind mă atinge 
Cum ochiul neclintirea tăcutelor oglinzi.

Dincolo de casele de stuf
Corn să te nit noapte a nopții cobori nd n -se 
in -pa rade a sotnanlal — ras—ă tn 
de petan î <i seară a feet 
și dimineață a fost 
eer de C-ri trimis

pene ■■ a daut ea eenniă.
tn să nc ptiuzi de eu na fi departe 
v-ridiiă dintre pajtsaale reci aă vet fnioarve 
pe-aa țărm de nu ee-t tie meă trupul 
venăt dtetr-o ehrmare I «eluică re-a «tH 
numai aeanrstelnr ee flăcări mari înaltă 
■u ahm lî risipi ei in amurg.

Raladă de toamnă i

Cimpia e plină de focuri, livezile-n lună 
tresar

Și urcă-n flacără «ringuri, ajbastrith nopții , 
Krrir.

Amindot avem pârtii de iarbă, privirea 
de gbeață-amindoi...

Lividă iese dintr-o margine luna și curge 
acum peste noi.

Apele ies dintre maluri. Noi drumul 
nu-I vom mai ști

Căci urmele noastre aleargă minate 
do noapte spre zi.

Ard pinii firavi sub vinturi, cărările sub 
pași s-au aprins 

Și-o lumină trece prin arbori și tiPă lemnul 
încins,

Asenltă un clopot cum sună, abia de o rază 
atins!

Și pare-o chemare ne-ngroapă, pe 
drumul-amăgirilor nins.

Și cum peste riul de ceață, urmăriți 
de ștrașnici zăvozi 

Să mai treceai cind punte de raze, tu nu 
mai știi să înnozi ? 

Și cum prin pădurea cu fiare să străbatem 
drumul rămas 

Cind noi de-acum pentru cintec. nu mai 
avem cuvinte, nici glas f

Tu nu te teme ! Nu-s duhuri. E toamna 
cu alai și călești

De departe venind și te roagă, o noapte 
la han s-o primești.

De ce de atingerea-mi caldă, acum și mereu 
te ferești ? 

De ce-mi răspunzi printre lacrimi ? Nu tu 
hangița hanului ești ?

E pace In eringul in care nu știu cine 
de mult ne-a duș 

Și-n Jur cresc doar nmbrele mute 
și-al timpului vînăt apus.

0 nonă earte despre Emineseu
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eius, nici C. Noica. nici P. Cretia. riri AaEelăa 
Rusu, nici D. Vatamaniuc). — sutem 
utilitatea unor completări si infura-—:ii &j-, ai i- 
se de cartea de față. Să notăm citcva: germi
narea studiilor la Gimnaziul din Botcsam. (apt 
cunoscut de Titu Maiorescu. — care nu l-ar fi 
trimis la Universitatea berlinezâ. căci la această 
Universitate Emineseu poseda carnet de stu
dent și nu era auditor extraordinar, ca la V»e- 
na“. La capătul primelor două semestre.
act de absolvire a fost elibera: „pe baza certi
ficatului anexat de la Gimnaziul din Bo’.esmi". 
Informații noi și utile pentru o biografie exac
tă, mai conformă cu realitatea istorică a et>c-rii 
poetului aduce și capitolul intitulat (netMcirz:) 
„La aceste Academii de științi" (poelui folo
sise cu amară ironie sintagma, cum se szte) : 
situația școlară, cauzele absentei poetului îbț-.- 
nav) de la examene etc. O Cronică anonimâ 
de la Rădăuți oferă autorului acestei cârti refe
rințe inedite despre relațiile din re poet si a- 
micul său Slavici in perioada „visului de aur" 
al organizării Serbării de la Putna in 18Î1. ca 
și despre relațiile celor doi tineri literați entu
ziaști admiratori ai lui Ștefan ce. Marc, cu au
toritățile austriece refraotaze ‘proiectului festiv, 
patriotic.

Capitolul „Cugetarea sacră" e ceva cu 
totul nou într-o biografie eminesciană, cu ates
tări și citate atit de intim legate de meditația, 
și creația poetului, incit ansamblul evocării spe
cificului sensibilității eminesciene suferă fără 
datele de aici; între extremele meditației. — 
de la devoțiunea uitatelor versuri: „Rugămu- 
ne-ndurărilor / Luceafărului mărilor! ! Din va
lul ce ne bintuie / înalță-ne. ne mintuieî". — 
la scepticismul amar: „Religia — o frază de 
dinșii inventată" — Emineseu a străbătut toate 
treptele confruntărilor spirituale, cu zelul știut 
al filozofului care caută reazemul adevărului, 
cind lumea-ți dă sentimentul surpării și incer
titudinea vreunei speranțe. Cugetarea Iui sacră 
a distilat, cu erudiție si artă, citeva repere re
confortante, indispensabile, pentru fortificarea 
minții și a visului, surse ale atitor pagini ad
mirabile din care autorul reproduce unele texte 
in acest cel mai bun capitol al cărții sale, mi
nus finalul care ne întoarce la începuturile lui 
Emineseu. în loc de a ne da. cum era normal, 
gîndurile și versurile fazei finale a activității 
poetului. — pentru a respecta astfel formula 
lui Blaga citat aici: „Emineseu cel adevărat e 
accesibil numai unei analize mal reverențioase". 
(p. 370).

Așa trebuia să fie în întregime cartea nouă 
despre Emineseu: cind citim însă capitolul con
sacrat anilor de maximă tensiune dar și de mare 
creativitate poetică, — 1877—1883. — faza ulti
mă ca redactor la Timpul și în același timp 
poet al marilor construcții lirice (Emineseu a 
publicat intr-un singur an 13 poeme, in 1879. 
iar in 1881 Scrisorile, apoi Luceafărul, cele 7 
poeme date Familiei în primăvara lui 1883. ca 
presimțire a finalului, cu voința de a încheia, 
parcă, acolo unde începuse la 16 ani), deci în acest 
capitol prea puțin despre ceea ce a fost intr-ade
văr Emineseu ca poet si gazetar, extraordinarul 
vizionar din paginile Timpului. Sînt însă amin
tirile mediocre ale Mitei Kremnitz (penibila si 
inutila pagină 100), relațiile extraliterare și re
lațiile junimiste, privite de la o distantă si cu 
o judecată care ne mîhnește, fiind ca altele, 
alăturea de adevărul istoric. Căci, pentru un 
cercetător de decenii al mediului literar din Ju
nimea (autorul a scris volume masive despre 
Creangă. Maiorescu, Caragiale etc.) a scrie că 
„Titu Maiorescu îl cultiva pe poet pen
tru prestigiul Junimii și al „Convorbirilor li
terare". Ajutorul i se acorda numai în perspec
tiva aceasta", (p. 105) ; sau, pe pagina ur
mătoare. după ce enumeră în fugă poe
mele acelor ani. fără vreun comentar. că 
același critic, atit de atașat și generos 
cu Emineseu, a manipulat manuscrisele acestu
ia, „eliminind .ciclul veronian’, nedreptățind pe 
altele, intervenind în. cele mai multe (de ex. :

pe dcilȚ a mo rj
~t oezapnebarea rrolaaăt a dcceraenseic a 
is^x literare, ri »î e. te o* d—
primejdios in tzr.s r r: j wA-t f. —i
numai pe adevăr. Ad -4r*-:ă inafaeoat rasas- 
re a iui M.~-rarescu »e aîîâ :*
sotsoarea cetUi către poe :eixx.me
1&S4, din care rvjv-.-d..- d:*- o
unind textul e— ai CT':t rac?. dUo*
numai trei poe.'s 1S7 J pe. Ea. . iseu
imediat ,i Alesșaiadr edwe e--- ■ie -noe- 
pre Strigat ;r. ura* ta m
p erna st ea .xa uaale e «
știu ce sunare lărcațâ* tșr : s F tw.
PFncewS. ineîji & eu & si .1-
Fâși. de Masores-tu. că tetd lirici i «*-
talu; are „farmecul hssoag. ti. =e--''-i ’^e
sieși": dea acna Males-e*ru ia 1* li _As-i-
dar. ::i fără grlWȘ, redober.ieste-1- ec** L.-a.:; »: 
impersonală ce o avea; arî -si-:
ceva veșelie si petrece in tt.-.'-u prin țrwr. M- 
sa Itnlje șL la intoarpCTe. ra; int-ifaoste-ne min
tea .;i in.ma .-j n r.xa drn £en.t_ d-taie poet-.c 
care este si va răaiae cea aaai rai Iii iacor* - 
rare a inteligentei ramâne*. — D-irf. n: i Ma
iorescu. nici Junimea, nici I. Negruzzi nu tre
buie scăzuți din ceea ee a fori a lor: anin 
caique trifeaera! ‘©easme na'ae iMimplă tot
deauna in carr a aeCasia desore Emineseu. cum 
au'*nuS-e reeerft criticii, abăsioa doar pe Un
suri și trecind cu vederea total ceea ee ..oare 
meritoriu, eecitiv. nov-aiea unor detalii ri dr— 
eumente. nectmoscute cer^tăîorCtt- anteri<r_ 
Fireș:* că. dacă un ocb: ma: avizat ar fi —‘ii 
volumul ina.nt.-a tipănr::. mu„.e cetal.„ inad- 
vertente. scăpăm puteau fi evitate, retușate. Mai 
intii unele titluri ce ca o. to le. inadecvate conți
nutului lor. sau neinipirat formulate: „Elevul 
cel imberb Salahor al minții (? : poete al r-?.- 
risticii. al scrisului cotidian). Carte de calicie. 
Copilul nefericitei secte*. De ce era nevoie aici 
de un capitol, excesiv de încărcat, despre Ma- 
cedonski, a cărui nefericită epigramă, cunoscu
tă. — de lăsat la arhiva neagră a istoriei. — e 
citată de două ori: la p. 121 și la p. 210. — și 
nu era deloc cazul, cum alte aserțiuni par gra
tuite. căci adevărul e tocmai contrariul: „Ma
nuscrisele eminesciene sint încă ierr» incognita, 
(p. 307). Cum adică: sint ele necunoscute? Dar 
ediția academică Perpess'Cius le cuprinde rindu- 
ite cronologic pentru poezii, iar in ultimii ani 
in Fragmentarium eminescian s-au tipărit mul
te. multe texte din manuscrise, ca și in zeci de 
numere din ManuscriptunL.. in alt loc citim: 
.... toate variantele sint capodopere" (p. 288). Am 
avut prilejul să arăt (in volumul De la euvlnt 
la metaforă in variantele liricii eminesciene, 
Iași. 1974). cum de la simple schițe poetice, pe
destre și accidentale, fără rimă, nici ritm, poe
tul trece succesiv la invenția metaforică unică, 
genială, imprevizibilă, un hapax legomenon — 
spus o singură dată in cimpul acestei limbi ro
mâne. expresivă cu adevărat.

In fine, subiectul cărții fiind foarte preten
țios, căci viața și opera lui Emineseu cer nu 
numai ample documentări, ci și o expresie foar
te controlată, un stil cit mai ingrijit. — s-a 
spus că suferințele acestui stil expozitiv sint 
destule de-a lungul celor peste 500 de pagini. 
Aici calitatea și noutatea țin de puterea inven
tivă a autorului și de vibrația nativă a condeiu
lui său. incit reproșurile par subiective, discu
tabile totdeauna. Nici Leca Morariu, nici I. Cre- 
țu, nici D. Murărasu nu au putut egala desi
gur scrisul lui Ibrăileanu. Lovinescu. Călinescu 
ori Vianu despre Emineseu; ceea ce nu înseam
nă că studiile primilor nu sint utile, instructive 
de atîtea ori. cu detalii dintre cele mai valoroa
se. Și-n cartea de fată estetica stilului e depar
te de a fi ireproșabilă; un singur citat: „Tribu- 
tarismul informațional și cultural sint desfiin
țate de originalitatea celui care înmagazinează 
informațiile pentru a le trăi prin mijlocirea 
poeziei", (p. 345).

Cele peste 130 de pagini de cronologie, refe
rințe documentare, bibliografie, din finalul a- 
cestel cărți erudite, sint si ele de certă utilitate.

REMEMORĂRI

Fișe de roman (xiv>

Al. I. Ștefăneseu

por.te 4* coniac avind darul să-mi insufle o doză 
de curaj vecină cu ridicolul. Călătoria a durat trei 
ore fi ia tot acest timp m-am plimbat cu un 
aer de suveran dispreț printre pasagerii ce mă 
priveau cu admirație convinși că sint un fost 
pilot pensionat pentru acte de indisciplină. Cu 
cinci minute Înainte de aterizare am adormit 
răp-is :ntr-un fotoliu și comandantul avionului 
m-a aju’-at să-mi recunosc bagajul de pe tur
nanta care ae Invirtea năucitor in fața mea. 
La despărțire, m-a bătut pe umăr amical și-a 
zis :

— Colega, nu-i asa că ai făcut lecții de zbor 
fără motor 2

3.
Urcă in avionul de Sibiu un ins îmbrăcat cio

bănește cu pălăriuță neargă in vîrful capului și 
bundă mițoasă pe umeri. Are o desagă de lină 
in dreapta și o bită noduroasă in stingă. Dă să 
se așeze, schimbă vreo trei locuri și după de
colare începe să se tinguie si să se roage tuturor 
sfinților să nu cadă avionul. Vorbește în dialect 
și declară că e; prima dată cînd se urcă în pasă
rea asta cu coadă — dar și ultima. Neliniștea 
și agitația lui îmi sporește teama paralizantă și-l 
sfătuiesc să ia loc. El nu și nu. roagă să 
oprească drăcovenia că vrea să coboare, declară 
că el de fapt, vroia să meargă cu trenul nu cu 
aeroplanul.

Vine stewardesa și ride amuzată și-l calmează 
cu un coniac mic. Iese și un secund și pînă la 
urmă căpitanul și toți îl consolează zlcîndu-i 
bade și făcindu-i cu ochiul.

Ciobanul blestemă invenția drăcească și zice 
că mai bine venea la București călare pe măgar.

Cu puțin timp inaintea aterizării e Invitat de 
ștewardeză în cabina pilotului. Ies printre ul
timii sleit de puteri șl curaj și. deodată. îl văd 
pe vrednicul ciobănaș ieșind din cabina coman
dantului braț la braț cu acesta și amuzîndu-;se 
nevoie mare. Nu mai are bundă ciobănașul. Nici 
pălăriuță nu mai are. Nici desaga. E îmbrăcat 
lntr-un costum bleu și pare deosebit de degajat.

La coborirea din avion o întreb pe doamna 
care împarte surîsuri și bomboane contra pre
siunii :

— Cine-i, doamnă, sonatul ăsta ?
— E fostul nostru căpitan de ?bor. S-a pensio

nat și in timpul liber se mai distrează si el, 
6ăracul...

4.
— Dragă, îmi declară un prieten pilot în pra

gul pensionării, e atita aglomerație jos pe pă- 
mint incit după ce am să mă las de meseria 
asta am să mă rog să devin pasăre.

Mircea Mica

dacă viața nu i-ar fi fost curmată cu 
puțin timp în urmă, prozatorul Alexan
dru Ion Ștefăneseu ar fi împlinit anul 
viitor. în iunie. 70 de ani. Nu s-a în- 

timplat să-i apuce și ș-a stins în urma unei boli 
lungi și grele care îi făcuse existenta un calvar. 
Se născuse in 1915 la București și studiase filo- 
sofia. A fost o vreme profesor, apoi a condus 
edituri și periodice în calitate de activist cul
tural și de jurnalist. Dar cel mai mult a făcut 
Aii Ștefăneseu, cum îl spuneau cei mai mulți 
scriitori români, prin literatura pe care a creat-o. 
El rămine în exclusivitate ca prozator deși a 
încercat să scrie și teatru („Cinstea noastră cea 
de toate zilele", „Camera fierbinte", ambele în 
jurul anilor ’60). Proza lui Al. I. Ștefăneseu este 
proza unui „bucureștean", Bucureștiul este și 
mediul și tema literaturii lui. Cele mai intere
sante cărți tratează despre marele oraș al cărui 
adorator a fost întotdeauna scriitorul.

A început destul de tirziu să publice cărți de o 
importantă mai mare, abia la 40 de nai. „Soare 
de august" apare în 1955 și vorbește despre in
surecția din 1944, temă pe care acei ani literari 
o tratau cu schematism. Desjgnr, prozatorul nu 
putea să treacă peste dezideratele momentului 
dar din perspectiva operei ulterioare, preocupa
te în med special de acea epocă, se poate apune 
că AL L Ștefăneseu începuse și continuase con
secvent cu sine. Doi ani mai tîrziu a publicat 
„Omul de pe catarg", care conținea povestiri, 
dialoguri, portrete, o culegere de proză scurtă 
și publicistică, privind lumea pe latura satiri
cului și a caricaturalului. Epoca românească de 
dinainte de război e descrisă în romanul „Să nu 
fugi singur prin ploaie", apărut în 1958 și reti
părit după cincisprezece ani într-o ediție revă
zută. Unele tendințe cinematografice dovedeau o 
voință de înnoire în proza lui Al. I. Ștefăneseu 
dar prozatorul a rămas și pe mai departe fidel 
tipului de narațiune clasică și uneori melodra
matică mediilor orășenești celor mai diverse, 
uneori chiar exotice.

O importantă ridicată în opera lui o are ro
manul „Al cincilea anotimp" care retopește unele 
dintre prozele scurte mal vechi ; aici sînt desfă
șurate episoade din lupta ilegală a comuniștilor, 
pregătitoare a insurecției, unele evenimente de 
după 23 August 1944. Se vede bine că tema 
insurecției avea un ecou major în literatura pe 
care o scria prozatorul. Alte nuvele, care nu au 
fost niciodată refolosite într-un roman, cum s-a 
întîmplat cu multe dintre cele anterioare, apar 
în volume cum ar fi „Cubul de aer" (1968), 
„Fratele meu, femeia" (1976) șl în „Omul de 
duminică" unde figurează și unele elemente bio
grafice (1974). „în căutarea Izoldei" (apărut în 
1967) este romanul experimentalist al lui Al. I. 
Ștefăneseu, unde prozatorul adaugă la temele 
lui senzaționale (război, melodramă, erotică 
spectaculoasă) și procedee ale prozei moderne 
cum ar fi colajul, poemul, etc. Literatura lui 
Al. I. Ștefăneseu era o literatură de succes, pro
zatorul a fost, se poate spune, unul dintre cei 
mai fideli reprezentanți ai romanului pe care 
Vladimir Streinu îl denumise fericit „romanul-ro- 
man“. O scriitură agreabilă, inteligentă, spumoa
să, cu multe trăsături gazetărești, făcea proza 
lui să fie citită cu plăcere și să se bucure de 
prețuire. Al. I. Ștefăneseu era unul dintre scri
itorii care- nu evoluează rapid sau uimitor dar 
care prin fiecare volum își consolida opera. 
Acum, pana lui a rămas pentru totdeauna în 
călimară și opera poate să înfrunte în ediție de
finitivă trecerea vremii ; a murit cu Al. I. Ște- 
fănescu un „băiat de București", așa cum spu
sese chiar el într-un roman, un prozator care 
scria pentru categoriile cele mai largi de cititori.

Gh. Petroiu

Drumul spre capodoperă
Urmare din pag. 1

REVISTA STRĂINĂ
• ESTE STRANIU SA CONSTATAM că unele 

probleme care păreau să fie apanajul celor mai 
întunecate ere din preistoria omului pot să apară 
In imediata noastră apropiere. O carte uluitoare 
publică A.W. Brian Sampson, „Canibalismul și 
legile44. Este vorba de evocarea și analiza implica
țiilor politice ale unui celebru caz de canibalism 
din anul 1834. Atunci, căpitanul de vas Thomas 
Doodley împreună cu dai membri ai echipajului 
său au ucis și au mîncat pe un ucenic marinar, 
aflîndu-se naufragiați pe mările sudului. La în
toarcerea în Mar6a Britanle, a fost judecat și 
condamnat, bineînțeles. Interesantă este însă cu 
totul altă împrejurare, mai ales reacția ulterioară 
a opiniei publice, care accepta actul de canibalism 
pentru supraviețuire, incriminlnd doar faptul câ 
fusese sacrificat cel mai slab, și că victima nu 
fusese trasă la sorți. Analiza întreprinsa de 
Jonathan Raban evidențiază implicațiile morale 
ale cărții lui Brian Sampson, conchide în urmă
torii termeni : „Au trebuit să treacă 100 de ani 
pentru ca problema reală a acestui caz celebru să 
fie revelată în deplinătatea el șl explorată în 
toate consecințele sale. Folosind mai multe ana
logii, îmbogățind-o cu istorii similare, povestea 
căpitanului Doodley a fost acum readusă în fața 
noastră, odată cu expurgarea ei de unele ele
mente de prohibiție morală în care fusese încrus
tată.“ Este teribil să constați că mai sînt oameni 
care să justifice canibalismul, chiar prin trageri 
la sorți într-o situație limită...
• LIRICA FEMININA se bucură în ultimul tfrnp 

de o atenție specială în paginile presei literare 
britanice. împrejurarea este determinată și de 
noua circulație a unor poete din prima jumătate 
a acestui secol, redescoperite acum dintr-o pers
pectivă nouă. Acesta , este cazul Charlottei Mew,

căreia Peneloppe Fitzgerald i-a consacrat de 
curînd o biografie incitantă. De altfel, poemele șl 
fragmentele de proză ale acestei mari scrltoare 
fuseseră editate cu cîțiva ani în urmă de către Val 
Warner, provocând o adevărata surpriză. împreună 
cu Dorothy Richardson par să fie revelația lite
rară a ultimului sezon. în cartea Peneloppei Fitz
gerald este evocată și existența tragică a poetei, 
antinomiile unei conștiințe solicitată de rău și de 
bine. In același timp, accentuate de un acut sens 
al vinovăției. Victoria Glendinnlng încheie recen
zia sa din Sunday Times cu un vers din Charlotte 
Mew. „încăperi în care lucrurile au murit / de 
tot sau doar pe jumătate44. Se pare că poezia sa 
nu a murit însă de loc.
• CARTEA LUI JOSEPH ROTH „Mormîntul îm

păratului44, republicată recent de Hogarth Press, 
readuce in fa*a cititorului atmosfera bolnăvicioasă 
a Vienei imperiale. Cititorul face din nou cunoș
tință cu stilul decadent și subtil al unui mare 
scriitor, cunoscut mai mult prin celebrul său 
roman Marșul ,iui Radetzky. „Mormîntul împăra
tului14 este, în fond, un fel de continuare la Marșul 
lui Radetzky, evocînd aceeași aristocrație snobă, 
aceleași prejudecăți care au dat o strălucire fac
tice ultimelor decenii ale habsburgilor. Traducerea 
lui John Hoare reușește, se pare, să sugereze lus
trul unei aristocrații care a sombrat în perversi
tate amestecată cu brutalitate. Continuîndu-și des
tinul și în perioada dintre cele două războaie mon
diale, aceasta aristocrație evocată în romanul lui 
Roth s-a remarcat mai ales prin lipsă de responsa
bilitate, si propensiune pentru moarte.
• SE INTÎMPLA RAREORI ca un Scriitor să se 

impună la vîrsta deplinei senectuți. Mary Westley 
a publicat, prima sa carte după 70 de ani iar in 
curînd i-a apărut cea de a doua, intitulată : „Gazo
nul44. Critica subliniază caracterul tradițional al 
scriiturii, precum și tehnica narațiunii, cu ample 
descrieri, pline de efect. Remarcabilă de asemenea 
i se pare Iui Andreas Shelley conștiința acută

a faptului că omul este determinat de istorie șl 
de evenimentele sale. Autoarea evocă existența 
unei familii In timpul celui de-al doilea război 
mondial, construind caractere solide, cu profunde 
determinări ale acțiunilor, cu ample ecouri ale 
evenimentelor trecutului. Oamenii sint văzuți mai 
puțin tn unicitatea lor ireductibilă, cit în evoluția 
moravurilor șl a situațiilor sociale. Un critic tra
diționalist ar spune că este vorba de romane so
ciale. în sensul deplin al termenului.
• INCA O DATA, cărțile de bucate dețin primul 

loc pe lista de vlnzări ale marilor edituri * din 
lume. Numai in ultima lună a n Înregistrat 8 noi 
apariții, amplu discutate in rubricile de rezenzli 
ale presei de mare tiraj, mai ales din punctul de 
vedere al noilor prevederi dictare. Foarte remar
cată este îndeosebi o carte dedicată modului de 
preparare șl conservare a fructelor și nucilor 
semnată de Helene Radeka. Criticul Sean French 
exclamă : „O carte minunată I". De asemenea, a 
fost mult apreciată o carte dedicată începătorilor 
precum și alta dedicată modului de a găti cît mai 
subtil, pe baza conservelor șl a alimentelor păs
trate pentru iarnă. Cum s-ar zice, cărți în aștep
tarea sezonului potrivit. Același Sean French se 
referă insă la marea artă cu care sînt scrise aceste 
cărți, precum și la extraordinara competentă a 
autorilor, din punctul de vedere riguros-științlfic 
al legilor nutriției și dieteticii.
• COMPOZITORUL ELGAR se află din nou în 

atenția criticilor, la cea de-a 50-a aniversare a 
morții sale. O recentă manifestare dedicată muzicii 
sale a provocat substanțiale considerații criticului 
Felix Aprahamian, care a trecut, de asemenea, îft 
revistă concerte similare dedicate muzicii lui De
lius șl Holst. Dintre marile opere ale acestui secol, 
a fost remarcată și capodopera lui 
„Scene și arii", compusă pe texte 
tru trei voci și orchestră. Este o 
muzica tinde spre stări extatice, 
scriitură plină de adîncime.

Nicholas Maw : 
medievale pen- 
lucrare tn care 
susținute de o

parcurgă adică drumul, sinuos sî niciodată 
străbătut definitiv, spre capodoperă.

într-adevăr. o forță extraordinară, o com
bustie cu totul ieșită din comun, l-a pronulsat 
pe dramaturgul Paul Everac. de la momentul 
atit de plural al debutului (anul 1959. cu pa
tru piese distincte Pe scenele profesioniste. în 
care tînărul dramaturg de atunci se vădea a 
fi înscris perfect în limitele si deschiderile es
tetice ale înaintașilor imediati) la etapele care 
l-au definit ulterior, rînd pe rînd (lancu la 
Hălmagiu, Ane și oglinzi. Un fluture pe lam
pă, sau Piatră la rinichi. Ordinatorul, sau Con- 
stantineștii, Beția sfîntă, Solul sau Cartea lui 
lovită. Salonul, A cincea lebădă) in ipostaze 
superioare, deseori demne de invidiat. .

Se poate spune. în legătură cu dramaturgia 
lui Paul Everac. că ea s-a declanșat în lan
țuri ciclice si că modul el de existentă sînt 
discursul quasiumanist. exegeza contemporană, 
comentarii implicate intim în canavaua dra
matică. totdeauna din perspectiva si 
ale omului viu.

Autorul n-a fost preocupat pînă 
primul rînd. de înoirea structurilor 
gice. act desigur deliberat, intrucît 
gia everaciană nu mizează re efectele unor alt
fel de reașezări în pagină a evenimentelor, ci 
mai degrabă pe îndrăzneala de a șterge praful 
aluvionat De adevăr scriitorul înteleaîndu-si 
profesia ca un vulcanolog ce nu se mulțumeș
te să depisteze si să observe craterele ci le si 
reactivează.

Mărind uneori realitatea rînă la dimensiu
nile enorme ale conștiinței sociale. Paul Everac 
știe să descopere argumente pentru eseurile sale 
în stiinta sufletului, dar ia aceste elemente de 
cultură materială, el adaugă, eu o inteligentă

bunul simt

acum. In 
dramatur- 
dramatur-

rară și cu un talent de strateg, nu nu
mai o zare nouă, cu proaspăt oxigen, ci și 
acidul necesar pentru gustul sl aroma dulce- 
amară a săvirșirilor omenești. Nu întîmplător, 
trebuie să ne reamintim că dintre zecile de 
piese intr-un act (sau scenarii radiofonice) nu 
citeva au ridicat genul ca atare la rangul ce
lor 24 de carate.

Definit in postura de publicist ca un indu
bitabil luptător, făcînd parte din generoasa fa
milie a militantilor. Paul Everac nu rămîne ca 
dramaturg mai prejos. Accentele cele mai de 
seamă ale literaturii sale dramatice vizează 
profund realitatea imediată, e drept, nu la mo
dul oțărit gîlcevitor sau cimpoiard, atit de pro
priu condeielor neajutorate, ci în spiritul cre
dinței în perfectibilitate.

Putini dramaturgi de la noi și de aiurea au 
ajuns la măiestria încrucișării de replici ca 
Paul Everac. „Duelurile" sale au meritul ma
jor de a nu fi monocorde. Vreau să spun, în 
limitele metaforii firește, că Paul Everac stă- 
pîpeste spada ca duelgiii semeți ai Evului Me
diu dar. in același timn. dramaturgul știe să 
mînuiască în replică toate armele ascunse ale 
cuvintului. fie el cu iz arhaic, ca în piesele care 
împrospătează tulburea apă a trecutului isto
ric. fie din timpul nostru imediat, propriu ci
vilizației electronice.

Asumîndu-si destiiiul românesc nu numai prin 
verb si nu numai prin cuget, literatura dra
maturgies semnată de Paul Everac desenează 
de pe acum o insulă unică inconfundabilă. 
Geometrii limpezi sau încă secrete tind să lege 
intr-un întreg, cu lungi piroane de oțel, căprio
rii unei opere naționale. La ora cînd apar a- 
ceste rînduri. Paul Everac trudește. în plină pu
tere creatoare, asupra paginii care a fost albă. 
Fiindcă el este, ca orice luptător adevărat, un 
ziditor.
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Am 
Ca
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țat de pierderile iar 
tr-o lectură avizată, el «'-« » 
la actul traducerii. cc 
reconstituiri, pe baza 
traducătorul nu le poate 
sugera dincolo de pt?"r- 
pleta și deci la —aot.irmz

Observînd etapele « 
testări ale spintuataU 
constatarea că poetu 
zentatlvă ți de o 3 
timp. Se poate vorta 
de penetrația r in 1 numai in perimetrul 
pictura, muzica, c, p Sa 
probă în cadrul examene 
nerea rangurilor riairta- 
a poeziei clas.ee chorea - 
natura limbii chineze ejn 
cială a acesteia pentru pom.-- 
punea chiar in hmbaju: 
o structurare metrică er 
gîndirli. Organizarea 
nivele ierarhice perml-j 
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Florentina Vișan
Acest limbaj poetic emanep»t rc-K. apar» cs 

un sistem denota tiv care desene ;=ea e n o 
reprezentație. Sm bolizi nd natura, e. *x Er-jri-r- 
rează simbolurile după o Incică r.^-ă. =t_=e-»ri. 
Semnele poemului — Înscrise ca ti^roci ir — -a 
sint doar simpli med'aton. ei ptta oraarctuna I-r 
spațială slujesc aspirației major» a poc-e- ch - 
neze. constituirii unui n«i un ve.-s. mc*.ut 
univers de semne. Scrierea ehneză sta ta baza 
ori “alltății l’mbajulu- poetic, ea tace din p-»-n 
o scenă In care hieroglifele cu aspectul loc gestail 
și emblematic săvirșeso un ntuai s nboit. Păsirind 
intactă puterea evocatoare a poemul— scriere» 
reînvie o experiență. Pnez:a se sena eu ttn anumit 
prilej. Intr-o anum-tă amb antă rire-si mpr tu 
pecetea tocmai prin intermediu! caî:eral:erii h ero- 
glifelor. Ambiția ei era ca fiece nouă lectură să 
refacă circumstanța si tensiunea ea-, scion sta ;nttia- 
lă, să Impună adică o lectură p’.uridnnensională. soa- 
țializată, într-o multitudine numerică de c»mne 
proprie tuturor operelor de« nate _vizuslizări'“. 
„reprezentării". Un fapt tn plus care ngutari- 
zează poezia ctrneză ctasică este, dec . acest 
statut al ei de ytă tn situație. Intreuirea sensului, 
realizarea. eficienței sale inteurale dep-nrind dt 
refacerea contexte' e cont-nee—te. lucru ‘mo-saibd 
de realizat tn traducere tocmai prin p-erderet 
hieroglifelor. Necunoașterea acestei o'riicularl’ăti 
face deseori d-ficllă Înțelegerea intenției poemu
lui, tl sărăcește, transformlndu-1 !ntr-o mesch-nă 
consemnare de imprest*. Traducătorul, actusi'zinrt, 
repunlnd opera In situație, ar trebui să-i redea în

•» v. Tr C&mg. t.Nertear» podrigva etanone, 
M. da ăohl. Pans, ifri.

Balcanice
1AN1S RITSOS
într-o noapte
De ani de zile casa demneaseă

rămăsese-neaială 
Ruinindu-se-ncetul en-ncetsl — carnișe, 

zăvoare, balcoane ; 
Pînă-ntr-o noapte

Cind, pe neașteptate, s-a luminat eatal 
de sas

Ca ale sale largi «pt terestre și oșile 
două, fără 

Perdele, de la balcon.
Rarii treeători se opreau eu privirile

* ațintite in sos. 
Tăcere. Nici răsuflare. Un gol pătrat 

luminat. Și doar aplecată 
Pe un perete, o oglindă, cu grea ramă 

de lemn negru sculptat. 
Reflecta, pină la o adincime de necrezut, 
putredele, clătinătoarele scinduri

ale pardaselei.

In românește de 
Dumitru M. Ion

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Panait Istrati.

UN VIRTUOZ AL NAIULUI

din Roma a avut 103 
plastici Viorel a și

Română. Ba l-ani

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME

Salammbe este 
înainte și nici 
Capote rămîne 
a epocii noas- 
o serie de ma-

• „MIORIȚA" continuă să însemne pentru pu- 
bLcul d_n alte țări o emblemă a culturii și spiri
tului românesc. De curind. sub auspiciile Societății 
Europa ,de sud-est la Universitatea He delberg a 
avut loc o Seară culturală dedicată nemuritoarei 
balade românește Cu acest prilej, studenții și ca
drele universitare, publicul prezent, au descifrat 
InțelesurJe conștiinței colective înscrise în cele
brele versuri, au confirmat perenitatea acestei 
nemur.toare opere și au admirat noblețea mesajului 
din versurile creatorului anonim. Tot în Germania, 
la Bonn, a avut loc o manifestare dedicată cente
narului nașterii romancierului

• LA BIBLIOTECA română 
vernisajul expoziției artiștilor 
Vint lâ M hă eseu. Manifestarea a reunit un numeros 
pubi c, care a adm rat expres’a autentică a artiști
lor români, mesajul lor de o frumoasă ținută, tușa 
autohtonă a unor lucrări de inspirație națională. 
Tot in Italia, la Facultatea de 1 mbi romanice de la 
Universitatea ..La Sapienza- din Roma, procesorul 
Georges Barthouil, de la Universitatea din Avignon, 
a conferențiat despre elementele de confluență cul
turală din opera poetului italian Giacomo Leopardi 
și cea a lui Mihai Em nescu. Punînd în valoare o 
metodă comparatistă de mare suplețe, cunoscutul 
erudit francez a analizat trăsăturile romantice ale 
universului poetic al celor doi artiști, subliniind 
propens unea lor spre ideile mari, capabile să 
anime sufletul mulțimilor, caracterul mesianic al 
operei lor.

• 1K FINLANDA» Biblioteca din orașul Toijala a 
organizat o manifestare, în cadrul căreia a subli
niat faptul că Biblioteca centrală de stat a Repu
blicii Socialiste România este instituția cu care s-a 
realizat cea mai bună cooperare pe anul 1983. Re- 
ferindu-se la apropiata sărbătoare a poporului 
român, conducerea Bibliotecii finlandeze a expus 
un panou cu fotografii care reprezentau diferite 
aspecte din țara noastră, marile succese ale po
porului român în construirea socialismului, aspecte 
din viața artistică și culturală a României socia
liste.

• LA BONN a fost prezentat în premieră Cumpă
rătorul de clopote în regia lui Frieder Schuller și 
Alex. Tatos, film realizat în cooperare cu Studiouri
le cinematografice Buftea. Primarul orașului, Hans 
Stiger, a rostit un cuvînt de deschidere în care 
a-a referit la importanța acestei realizări artistice 
pentru o cunoaștere mai profundă a celor două 
țări, pentru promovarea spiritului de cooperare și 
Înțelegere intre toate popoarele lumii. Bucurîndu-se 
de succes, filmul se înscrie în cadrul 
manifestărilor închinate aniversării zilei naționale a 
Românie:, dind un exemplu de stimă reciprocă 
Intre artiștii din diferite țări, de cooperare pentru 
promovarea ideilor de pace și înțelegere interna
țională. De asemenea, în orașul vest-german Bad- 
Neuenahr a avut loc vernisajul expoziției de pic
tură naivă. Petru Mihuț si Rodica Nicodim. Pre
zent la manifestare, pictorul Petru M huț s-a 
adresat celor de fațî intr-un amplu poem închinat 
frumuseții naturii și splendorii locurilor sale na
tale. care l-au inspirat și care i-au dăruit paieta cu 
atitea culori, tn acest fel, lucrările celor doi expo
zanți și vibrantul cuvînt de omagiu al patriei 
construit de Petru Mihuț, in fața publicului 
german au reprezentat omagiul picturii naive 
tru Ziua națională a țării noastre.

• LA PALATUL CULTLHn POPORULUI 
PHENIAN, sub egida Comitetului pentru relații
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culturale cu străinătatea șl ale Asociației de prie
tenie coreeano-române a avut loc vernisajul expo
ziției „România 1944—1984“ ; Patruzeci de ani de 
glorioase înfăptuiri1*, urmat de o suită de filme 
românești. Au rostit alocuțiuni personalitățile vieții 
culturale și politice din țara prietenă, prezente la 
vernisaj, evocînd semnificația evenimentelor de la 
23 August, marile înfăptuiri ale poporului nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, pre
cum si perspectivele cooperării culturale dintre 
cele două țări prietene. Expoziția s-a bucurat de o 
amplă prezență.

• LA ZURZACH, 1n Elveția, a avut loc verni
sajul Expoziției de pictură pe 9ticlă Rapsodia 
română. Această manifestare artistică, de o ținută 
distinctă în cadrul activității expoziționale din 
Elveția, reflectă perenitatea artei tradiționala româ
nești, inspirația istorică și bogatele tradiții ale 
picturii noastre, înscrlindu-se în cadrul acțiu
nilor dedicate Zilei naționale, căreia îi precizează 
astfel trăsăturile adînc semnificative în viața po
porului nostru. Cu prilejul deschiderii expoziției, 
personalitățile prezente au evocat momente din 
istoria poporului român, vocația sa europeană, tră- 
săturTle care-1 particularizează între națiunile lumii, 
promovînd idealurile de'cooperare și înfrățire între 
popoare.

> L-am auzit și m-a făcut să-l ascult ni 
dulce melodioasă a naiului mai presus de toate 
d2 toți ceilalți cu care mă obișnuisem clnd ne 
vizitau maeștrii români dintr-un capăt în altul al 
lumii. Din Olanda și Germania, înregistrările 
disc au ajuns și în America acola unde 
născut și jazzul, eăei naiul lui Cătălin Tircolea 
făcut remarcat și în acest cuplaj magnetic al 
provizațiilor pe care numai maeștrii ritmului il 
reda.

Naiul ca solist în jazz ! L-am știut la el acasă, 
stimulînd horele și Rapsodia " ““M *
auzit și evidențiindu-se interpretînd Bach și alți 
clasici ai muzicii decînd lumea. Dar jazz ? Cătălin 
Tîrcolea este astăzi unul din cei mai mari virtuozi 
al naiului interpretînd, acompaniind șl inițiind noi 
orizonturi in lumea muzicii și în special in cea a 
jazzului.

Pe unde a înregistrat, pe unde a dat concerte» 
Cătălin Tîrcolea a lăsat o dîră de neuitat. E tinăr, 
spontan, și chiar temperamentos. E nerăbdător 
și chiar brutal cînd intim pină mediocrul, dar 
eclatează la superlativ in compania maeștrilor.

I-am prezentat stilul, prin niște discuri pe care 
le-am primit de La Electrecord și de ia alte com
panii din Europa in fața unei audiențe foarte spe
ciale ca renumita cîntăreață YMA SUMAC, vedeta 
ANN MARGRET și alții. Reacțiile lor mi-au con
firmat entuziasmul meu anterior pentru acest tînăr 
interpret al naiului, care așteaptă să-și facă pre
miera in Statele Unite prin apariția pe diferite 
scene din Las Vegas, Nevada, Cu ajutorul lui, nu 
m-aș mira dacă fiece orchestră, minoră sau ma
joră, va dori să-și adauge ca instrument perma
nent și naiul. Să urmărim deci cu interes 
se-ntimplă cu acest fruct muzical al României, 
care țara lui se poate mindri peste hotare.

Noi am ajuns să vedem și să citim cărți și chiar 
studii amănunțite despre cetăți cu ziduri groase și 
multe, la adăpostul cărora se petrec întîmplări 
asemănătoare cu cele descrise de Truman Capote 
și chiar mai grozave. Sînt locuri deșerte, fără zei 
și fără demoni, dar infernul lui Dante pare o 
creșă față de ele. Experiența lui Truman Capote 
trebuie înțeleasă în cele mal profunde implicații. 
Inhinte vreme omul ajungea să ucidă din invidie, 
din ură, din poftă de bogății si chiar din lașitate, 
si era rău ’ Atunci cind omul ajunge să ucidă nu 
numai fără motiv, dar din in timp laxe, în așa fel 
încât este sugerat faptul că anumite motivații se 
af*-ă In rauira lui. atunci ImeamnA c* măsura tu
turor lucrurilor_ este de grotescă g trebuie
făcut ceva pentru a o schimba I Contractul rou- 
■aeaulst. din care au fost deduse marile insurecții 
ale ultimelor două veacuri trebuie abolit. Nu, 
omul nu-și ajunge sieși, iar modelul său are o 
autoritate care trebuie regăsită.

In Cold Blood primește o relevantă care depă- 
șetșe textul său Truman Capote nu a creat un 
nou tip de literatură, dimpotrivă, a atras atenția 
asupra nevoii de literatură adevărată și asupra 
necesității de a reveni la formele ei consacrate, 
îmi amintesc de o iarnă blîndă la Universitatea 
califomaină din San Diego, in 1971, cînd mă fă
cusem apostol al noului tip de scriitură, într-o 
dezbatere cu Herbert Mârcuse. Mi se părea că ni
meni nu poate să înțeleagă mai bine tendințele 
insurecționale ale cărților de reportaj și ale ge
nului ..faction". Bătrînul filozof m-a ascultat cu 
îngăduință și mi-a spus : „Fii, domnule, serios. 
Mai bine citește-1 pe Flaubert ! Este un mare 
scriitor, ascultă-mă pe mine, nu ca Truman }Capote 
al dumitale !“ Bineînțeles că nu m-am îndoit nici 
o dată de faptul că autorul lui “ ' 
într-adevăr un scriitor mare, nici 
după discuția cu Marcuse. Truman 
însă o personalitate reprezentativă 
tre, un clinician care a diagnosticat _ ____ ___ ____
ladii mortale ale eî, chiar dacă nu a avut forța de 
a le fixa simptomele în tipologii. A prezentat însă 
cazuri, ceea ce nu este puțin. A murit la aproape 
șaizeci de ani, după ce numele lui se făcuse re
marcat din nou, dar numai pentru caracterul 
excentric al unor gesturi publice, precum și pen
tru a fi fost convocat în fața unor tribunale, în 
urma unoț grave abateri de la legea circulației.

Aurel-Dragoș Munteanu
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Vîslind 
printre mesteceni

ns. in Bueeri. la Vîrful cu Dor, plouă 
tumuriu si nătine de dimineața pină 
seara. La ceasul asfințitului, rupt de 
ursi, de bătaia clopotelor de la stini 

sau de picioarele toamnei călcind prin rugi de
smeură. peste profilul lui Napoleon. închipuit 
de stincile de linsă Pietrele arse, peste frun
tea lui Eminescu luminind inăltimile alătura
te si din care, la miezul nopții, tisneste un 
porumbel ee zboară să teasă versuri de somn 
dulce, plutire de lebădă si șoaptă de cetină in 
jurul luceafărului, se despică o poiană de schit 
de lemn ; răsucit in virtejuri de Kind brinco- 
venesc. lemnul se-neină cu frunzele a doi mes
teceni ; in piinea lemnului se coace mugetul 
de cerb, in nervii frunzelor clipesc ochi de fos
for culeși din nene de păun. Imaginația mun
ților recuperează atunci adincuri de timp, re
semnări înșelătoare, tiranii tolerate, melancolii 
traversate de-o rarefiere a simțurilor. Și apar 
stelele. Se leasănă-n vii moldovene sau tran
silvane impinse de vintul eu apă-ngustă si lină 
pină aici, ca să tămiieze brîndusele tirzii. și 
printre ele. unindu-le-n Casiopee si Săgetător, 
sute de cureubeie de mărimea 
tate-n irriu. Miroase a vietate 
cu botul umed, un topor de 
porti spre fundul pădurii, se 
gherghinele, murele string în 
gru. o clipă de foc se prelinge 
mele si mă intreb : acolo, in
a munților dinspre Brașov. Buzău sau Petro- 
șita. in profunzimea orgolioasă a viitorilor ce 
nasc aur, sare, duhuri, nedefiniri, enigme, jilt

unei seceri ui- 
neajutorată și 

areint cioplește 
scaldă-n rouă 
bob must ne- 

pe pereții odăii 
teasta minerală

pentru bătrinetile lui Zamolxis. Cuvintul va fi 
avind tîmpla intreagă si cine stăpineste pre
zicerea ? Din lumea cu tălpile-n iarbă știu bine 
că profeții nu sint niciodată premergătorii ; ll 
trăiesc robiți de lene, moliciune, beție, seden
tarism. Munții sint renaștere, ademenire si is
torie meditind. Ai noștri, veșnic mărturisiți 
creației si cu putere de arsuAteilt. sint inte- 
lepti și incoruptibili.

Ce prietenoasă e domnia stelelor in această 
noapte ! Iată, lanțul Bucegilor suferă acum de 
așteptare înfrigurată si de povești blinde. Un 
lup alb zgilțiie piscurile și toate erorile mele se 
Îmbărbătează pină la revoltă si suie-n văzduhul 
rănit erezii aromate : orice izvor românesc e 
dator să ocolească o dată Vîrful cu Dor și nu
mai după aceea să se azvirle-n jgheaburi de 
scoarță si să-si verse viata si ostasii înjunghiati 
pe drum in eternitatea Mării Negre.

Chiar bolnavi de convenții inextricabile, a- 
junși lingă Vîrful cu Dor ne simțim nevino- 
vati. Cele trei cuvinte legate de mărgăritar na 
știu să pedepsească. Ele numesc un munte, o 
realitate definitivă si premeditată, precum o 
pătrundere in geniul magnetic al reveriei, si 
brazii ce-mi oaută fereastra odăii ea s-o ne- 
despărtcască de magia ultimei nopți de vară, 
de arhitectura primei zile de toamnă.

Fănuș Neagu
P.S. Lăsăm pe numărul viitor călători» lai 

Lucescu la Amsterdam, făcută eu parai vîlvoi 
și cu pasul negru.
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