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Țara 
la început de an

— oro a r»'-' -• -■ oflată la orizonturile
.* - «tonei sale de muncă și

L »ață. « :v-. 3* ‘apt a unor idei și dimen-
*nu'> de —. jei »i>- politică și socială care

au plosat-o ■ " e^:<: -- • : e și mai prodigioase
transformări dm Utrru^c sa ** «forța, țara ca realitate ma
terială și spirituc-â ca - c. ca durată, țara ca per
manență a gindufior s se ■: fosăca noastre fundamentale,
țaro ca dragos:e, ca roc,-.-«, ca vis ți Jnfăptuire, țara 
ca tot ce ne înconjoară > aeee - acesta este tabloul în 
relief uman și moroi oi u-» •«- -ceput de an, acesta este 
sentimentul înalt cere tme .» ■_ -n rotea și frumusețea 
unei epoci uriașe, de cea ac '»_*•. -.semnătate națională. 
In lumina și pe parcursul inMptw că'e'a ne moștenim neîn
cetat, cu o zestre nouă, spe-' lâ pe măsura celor moi înain
tate idealuri și aspirat,. MesorJ de anul nou adresat țării, 
poporului, de către secre’orj .j»-e'ol al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarost^ \ . jtoe Ceausescu, ne insuflă 
acel cuprinzător și dino*T,*c care a devenit o carac
teristică esențială □ ultimelor decenii de cind țara se
află pe cel mai complex s - sveor drum al său. Tra
dițional prin expresia și sinteuB sa. mesajul ne conține în 
datele unor preocupări și ef&cje» :t —. -.să rezonanță, în el 
se află imaginea României ctrpr <-± ;• se află definită starea 
unui bilanț care a făcut d.i a.-«i .: i«ar ol celei de a patru- 
zecea aniversări o libertor. '■-■-«•re si anul celui de al 
Xlll-lea Congres al partidute* os w mp definitoriu pentru 
actualitatea și perspectiva ><• co-e «■r-rem angajați.

Pe filele începutului de a-, ■ z-~ seria ocestui cinci
nal, s-au înscris și se inse.- *j ce*» nt semne și fapte de 
muncă ce ne ilustrează suo rope-'i-d -crederii și hotărîrii cu 
care dăm viață preveder or pip--j _■ pe acest an, progra
melor și măsurilor adoptate de -zs-«le forum comunist. Este, 
așa cum s-a spus, un an decis** oe- j bilanțul unei întregi 
etape și este în același ti«np s : pentru viabilitatea și 
certitudinea unei întregi persoe:''.e re-tru că. in toate com
ponentele sale economice, ten- r» si s’ -tifice, in toate arti
culațiile sale sociale, sub toate Ictur.ie ș.i .v.obilurile sale, 
acest an 1985 apare șî ca <• punte temeinică intre două 
etape, ca un r»p-r cit se poate ae semnificativ pentru o 
realitate cu mult mai dinamică, -iitoare. Ea apare ca proiect 
dar și ca deziderat, ca posibilitate și certitudine, ca materie 
densă de lucru, în modelare, după spiritul și substanța idei
lor, a hotdrîrilor marelui forum comunist devenite program 
ți conduită ale Întregii națiuni.

Este de ordinul celei mai simple ți mai cuprinzătoare 
.evidențe, faptul că, asemeni unei uriașe rostiri în destin, 
partidul și țara alcătuiesc îngemănarea de gind și acțiune, 
de realitate, vigoare, dinamism și perspectivă, ca o sudură 
a celor mai trainice și înaintate idealuri, dind in permanență 
și cu o deosebită claritate proba unei indestructibile și deci
sive unități. Este acesta sentimentul întreg pe care l-am trăit 
ascultind mesajul tovarășului N colae Ceaușescu. Pe temeiul 
acestei unități țara de azi se află in focarul de raze al 
celei de miine. Mesajul conducătorului partidului și statului 
trimite cu însuflețire spre o asemenea înțelegere și e hotărit 
că in inima și conștiința întregii națiuni stă lumina tuturor 
împlinirilor sale.

„UN ACCENT DEOSEBIT SE VA PUNE PE DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI, INVĂTĂMINTULUI Șl CULTURII 
- FACTORI DE CEA MAI MARE IMPORTANTA PENTRU DESFĂȘURAREA CU SUCCES A ÎNTREGII OPERE 
DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTA DIN PATRIA NOASTRĂ. SE VA INTENSIFICA ACTIVITATEA POLITICO- 
EDUCATIVA PENTRU LĂRGIREA ORIZONTULUI DE CUNOȘTINȚE AL OAMENILOR MUNCII, DE FOR
MARE A OMULUI NOU, CU O CONȘTIINȚA PATRIOTICA. REVOLUȚIONARA, ÎNAINTATA".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Merajut de Anul Nou

Pe cer splendoarea 
amintirii cocorului 
In ou de zăpadă tineri 
mă cheamă la cinăPATRIA NINGE

n felul său emoționant, cald și generos, țara iși

Iomngiazâ oome-n* și □•ografiile de excepție, adău- 
□•rtdu- ‘ezourului tău de valori și exemple mode- 
î-toare ca pe «n fopt de spirit in cumpănirea con- 
temporani'or ca șl a urme* -ior. Este un gest acesta care-și 

are o profundă și revelatoare explicație morală, pentru că 
el atinge resorturi odirci. puțin vizibile dar de un curat 
și indiscutabil simț a' d'estof*. ai încrederii, al prețuirii, ai 
stimei și respectului cu care poporul și țara îi înconjoară 
dintotdeauna pe cei ce le exp1 iă și le înțeleg în cel mai 
înalt grad aspirații'e, ce--rele si așteptările și, prin întreaga 
lor muncă și viață, se așează t slujba Împlinirii acestora, 
adueîndu-și o inconfundob.lă contribuție la sporirea zestrei 
naționale de valori. Ne pnteju este aceste gînduri apropiata 
omagiere a zilei de naste.-e a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, remarcabilă personalitate a vieții 
noastre politice, om de știință b necunoscut, savant de renume 
mondial.

Este știut că nu există azi domeniu de activitate în care 
știința și cercetarea să nu fie implicate după cum la fel 
de bine se știe că in toate mar ke izbinzi ale acestor ani, în 
strînsă legătură cu creșterea - ,-elului de viață material și 
spiritual al poporului, știința a-e o contribuție de vîrf. Și în 
toate acestea se află contr.but*a de marcă a gîndirii, a ope
rei, a acțiunii teoretice și o»octice ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. Acest adevăr încununează o realitate și deschide 
un larg orizont asupra preocu-Dărilor economice, științifice 
și tehnice din actuala etapă ca si in perspectivă. Viabilitatea 
unui asemenea amplu și statornic demers stă ca argument 
în tot ceea ce ne-am propus pentru viitorul apropiat și depăr
tat cind noul, crearea și aplicarea acestuia în muncă, în 
viață, constituie o coordonată de fond a întregii activități.

O biografie de excepție, o aer .itate neobosită, un exemplu 
strălucit de muncă și viață, o cuprinzătoare și responsabilă 
înțelegere a rosturilor științei s* □ menirii acesteia în socie
tate, in lume, pentru salvgardarea umanității și a condiției 
umanismului ac tot mai rostit D--etutindeni numele tovarășei 
Elena Cec >»escu. , In fruntea Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea* desfășoară o prodigioasă 
activitate, exemplară nu numa' sud aspectul concret al re
zultate or, cit și sub acela etic, al moralei prin care știința 
trebui să servească vieții, Lbertâtii și independenței po
por.elor iar nu amenințării lor. -u strugerii. „Popoarele, în 
kdre oamenii de știință au un avare rol — spunea tovarășa 
Elena Ceaușescu — pot, acționind unite, să schimbe cursul 
zvenimentelor, să asigure triumful rațiunii și păcii. Trebuie 
ă facem totul, mai sublinia, ca minunatele cuceriri ale 
ainței, ale tehnicii, ale cunoașterii, energia nucleară să fie 

puse numai și numai în slujba dezvo tarii economico-sociale 
pașnice I Să facem totul pentru a apă-a dreptul suprem al 
oamenilor la existență, la libertate și independență, la viață, 
lă pace I".

Cu sentimentele celui mai deplin respect, de stimă și pre
țuire țara ii omagiază personalitatea și ii adresează urarea 
călduroasă, „La mulți ani l"

n ecourile urărilor de an nou, ale manifestărilor 
tradiționale prilejuite de acesta, sub semnul mesa
jului conducătorul partidului și statului, țara a îna
intat, așadar, către un nou orizont a) existenței și 

.venirii sale. Generația tinărâ, copiii patriei au urat 
tovarășului Nlcolqe Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
„La mulți ani I'1. Poporul întreg a făcut aceasta, exprimind 
un crez al propriei sale identități. La rindu-le, au urat țârii 
și nobă tuturor izbînda unei munci și vieți tot mai pline, 
satisfacția și mindria unor eforturi care să confere Un sens 
nou, tot mai ridicat,, edificării socialiste și comuniste a 
patriei.

Luceafărul

Incâ-i in sudorile nașterii 
Anul înstelat și incă 
aștept la cișmea 
stinjeneii de seară

Lampa latfnă se-aprinde 
pentru to*,i zburătorii 
de larg sufîetu-mi 
e fruct de ianuar

Inîma-n frunze calde 
pe sănii de vint 
pretutindeni
Uite schimbarea Patria ninge

Ovidiu Genaru
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fără zăpadă, răscrucea anilor are in 
tine ceva ireal, ca o trecere cu ochii 
închiși dintr-o poveste în altă po
veste. Totuși, niciodată nu e prea tir- 

ziu. Poate ninsoarea se va porni chiar în clipa 
cind voi pune punct acestor rinduri de inceput 
de an nou și, atunci, cel puțin, nedumeririle 
copiilor cartierului meu se vot domoli. Și vor 
impmzî toți derdelușurile improvizate, trăgind 
de sănii mai mari decit ei sau clătinlndu-se 
amețiți de viteză pe patine legate in pripă. 
Dacă stau să mă gindesc bine, cam așa trecem 
toți din decembrie in ianuarie : trăgind de spe
ranțe mai mari decit noi și amețiți de bucurii 
pe care nu le mai măsurăm cu prea multă 
luare aminte și ne surprind pe nepregătite. Și, 
in vecinătatea și in larma copiilor, încercăm 
să trăim preț de o secundă sau două intr-un 
viitor in temeliile căruia am așezat fiecare o 
cărămidă. Sau un copil, ceea ce uneori cam 
același lucru se cheamă.

E un privilegiu al maturității să poată me
dita și la bucurie asupra unor intimplări care 
pregătesc viitorul. In anul ce s-a încheiat, în- 
timplările de acest fel au adăugat existenței 
fiecăruia dintre noi conștiința unor responsa
bilități majore, certitudinea asumării unui des
tin a cărui insemnătate depășește omul și clipa. 
Anume, despre destinul țării românești este 
vorba, despre statura ei din anii ce vin și 
despre puterea fiecăruia dintre noi de a se 
r.egăsi in ziua de miine a patriei cu întreaga 
sa abnegație de cetățean devotat progresului 
ooștii.

In vremuri mari, cuvintele ■ mari sint la ele 
acasă. Uneori chiar se cuvine să le rostim, cu 
incredere in harul lor de a cuprinde elanul și 
sentimentele unui popor renăscut, ale poporului 
care sintem : in viața unei națiuni, o răscruce 
de ani poate fi și o răscruce de istorie. Și in 
fața acestui an tinăr, 1985, gîndul nu ezită : 
dorința fierbinte a țării este de a investi isto
ria ei cu un nou inceput. Chiar de pe pragul 
acestui an nou și cu prețul unei dăruiri care 
nu cunoaște margini. Fiind pregătiți toți pentru 
orice încercare menită să aducă mai binele 
țării, cu un ceas mai devreme și mai rotund 
decit l-am preconizat.

Diipă un congres care a statornicit in viața 
României socialiste o nouă voință de a urca 
pe treptele cele mai inalte ale civilizației și 
bunăstării și o nouă strategie intru at ngerea 
unui ideal comun, rămine o datorie a fiecărui 
comunist să caute în el însuși resursele avin- 
tului la care sintem chemați, ^i asta va sem
nifica, implicit, o cunoaștere mai adincă de 
sine a fiecăruia. Cu certitudine, vom găsi in 
noi mai multă lumină, mai multă limpezime, 
mai multă claritate. Și vom înțelege mai bine 
că am evoluat fiecare laolaltă cu țara. Este» in 
firea lucrurilor beneficiul acestei surprize. 
Orice clipă de abnegație înseamnă, totodată, 
și o clipă de uitare de sine. Și orice regăsire 
de sine nu înseamnă decit o confruntare a 
omului cu destinul său. făurit prin efort pro
priu, integrat in efortul tuturor celor deopo
trivă cu el. și la gind, și la fantă.

Pe pragul unui an nou, regăsindu-ne pe noi 
înșine, vom afla și un sens superior în soli
daritatea noastră indestructibilă.

Mihai Pelin

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Știința — 

componentă 
fundamentală 
a progresului

A» mi!-- - ; R .maniei, in nu-
Imer»-- a^manir d- r.-.~:ruc;- pentru 

existența »1 pr -Crnâ p=-r:ei. s-au 
afirmai muiu r- m >U Ic—;nați care 

și-au cMBcvciet iAtrraC : ș ființă
slujirii cu atwega’Je « u'om-iV.r minore ale 
poporului. Penoeua rare tiwtr ins* cele
mai de iniiptpjri fo- existenței poporu
lui român, in-:»pe (j făurrrea Partidului
Comunist R wnsa. care in 1-jpte sa pentru 
împlinirea ic ealuriîw de IM . națională și 
socială și de trecere la eocvstceirea societății 
noi socia-llățe . comun. ~>e, a reliefat nume
roase pers n./i-.l-.i .=.t căror simbol il repre
zintă szeratsru! gener-1 al partidului, tovarășul 
Nicolae Cc uș*-s u. care . ‘ -..urnipeaiă cele mai 
de seamă trâsâturț de cmduoa’or ejpinent de 
partid și d<: sm*. Acjionîad cu fermitate și 
consecvență, in conformitate ca liniile direc
toare ale Programului Partidului Comunist 
Romăn de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Romăniei snre 
comunism. -«Te tarul general al partidului, 
tovarășul Nicola- Ceaușescu, a elaborat con
cepția de amplă deschidere istorică privind 
locul și însemnătatea cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice. în uisigurazoa .progresu
lui general al .-ncietății.

O remarcabilă contribuție la elaborarea și 
transpunerea in viață cu fermitate a politicii 
partidului de dezvoltare a științfei și tehnolo
giei aparține tovarășei ^academician dorforr 
inginer Elena Ceaușescu, membru al, Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
viceprim ministru, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie. Eminen-- 
tului om politic și de știință ii revine astfel 
meritul de a fi fundamentat ideea că progra
mul de dezvoltare a societății socialiste, satis
facerea nevoilor mereu crescînde ale econo
miei naționale sint indisolubil legate de pro
gramul științei, de rezultatele cercetărilor fun
damentale și aplicative în toate ramurile eco
nomiei, că îndeplinirea cu succes a noilor sar
cini decurgind din dezvoltarea social-econo- 
mică a țării creează necesitatea perfecționării 
sistemului de organizare a activității științi-

Prof. dr. doc. Constantin Luca

Tovarășa Elena Ceaușescu - Tablou dc Dan Hatmanu

• In pagina a 3-a : • -Mărturii ale unui strălucit prestigiu internațional» de Corneliu 
Vlad • «Omagiu luminii» de Eugen Palade • Poeme omagiale de • Victoria Milescu 

• Sandu Stelian • Valeria Deleanu • Ion Vergu Dumitrescu
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Flori
pentru întâia Fiică a Țării
Pentru Intiia Fiică a Țării,
Un cintec de pace din inimi rostim, 
și-n semnul iubirii tresar parcă zorii, 
cind florile dalbe cu drag i le-nchin I 
Pentru intiia Fiică a Țării, 
așez lingă soare un ram de măslin — 
și plouă pe țară cu flori de lumină 
și florile-s dalbe, de mâr și de crin 
ți plouă pe țară- cu flori de lumină 
și-n suflet ne este inalt ți senin I 
Cum braț lingă braț se adună, 
ca fluviul mare venim, - 
flori dalbe-mpletind in cunună, — 
prinos pentru-Un chip ce-l iubim I 
Și scriem cu slove de aur, 
pe stemă — un falnic destin — 
Ca zorile-a Sa ctitorie 
să dăinuie-n veacuri, deplin I 
Și scriem cu slove de aur — 
pe stemă - un falnic destin — 
Iar Numelui Său, - cu mindrie — 
alături de Ctitorul drag, 
Azi — cupa-nchinâm, — sâ ne fie — 
Lumină in viață — ți-n prag I

Iuliana Paloda

Destin
Istoria română inscrie pe Columnă 
Un nume de femeie cum altul n-a mai fost, 
Femeile române se-nsumâ in ea toate, 
In ea se-nsumă timpul ți-al nostru visat rost.

Atitea eroine au fost in astă vatră 
Străbună și inaltă și-au devenit simbol, 
Dar toate-n ea se-adunâ, in numele ei, care 
Planetei ți luminii ii dă mereu ocol.

Alături de EROUL acestui neam străbun 
Ea este azi in luptă pe-a vieții baricadă, 
Sâ vină viitorul mai repede in prag, 
Să intre Mari Vapoare, la noi, aici, in radă.

Ne-a invătat partidul să fim mereu aripă, 
Ne-a invățat partidul să fim mereu o zare 
Și-avem in fruntea luptei pe cel mai Mare tiu 
Al neamului acesta privind in depărtare.

Poporul care naște o astfel de FEMEIE, 
Poporul care naște un astfel de BĂRBAT 
Este menit sâ aibă un viitor de aur, 
Coloana Infinită să urce ne-ncetat.

Ion Văduva-Poenaru



CRONICA LITERARA

TRAIAN
FILIP:

< Subconștientul 
Veneției >

Subconștientul Veneției" (Ed. Cartea 
Romanească, 1984) de Traian Filip 
+ + este un extraordinar roman de for
mulă cosmopolită, nu insă fără o 

comunicație în literatura română, de unde va
lorifică admirabil cite ceva din Mateiu I. Cara- 
giale și din Camil Petrescu. Absența balcanis
mului crepuscular, al „Crailor de Curte Veche" 
nu este esențială, euforia funerară este aci 
aceea a Veneției, adică a unui Bizanț european ; 
camilpetrescianismul este și mai izbitor, „Sub
conștientul Veneției" fiind un roman cu inte
lectuali și de neînțeles fără activitatea ideii.

El se înfățișează în superficie fără echivocuri, 
deși evenimentele sînt nu puține, luind după ele 
și destui indivizi. Materia este însă ușor de ex
plicat. Alberto, un fotograf celebru, e căsătorit 
cu Marisa, o domestică femeie, și locuiește cu 
ea într-un palat venețian. O fiică din altă că
sătorie, Patrizta, îl vizitează adeseori cerînd în
totdeauna subvenții.;, ea viețuiește dezordonat, 
avind și o bizară erotomanie. Deattfel, psiholo
gia generală e aceea a unor decadenți melan
colici și solitari, neștiutori de soluții și cu o 
conduită tulburată fără motiv. Alberto vegetea
ză, un Bruno Contarini, sculptor renumit, ob
servă orașul prin fereastră, un Lars, norvegian 
cu o biografie scandaloasă, e retras aici ca să 
moară. Atracția unui blestem inanalizabil se 
observă peste tot.

Atita doar că Alberto cunoaște o pictoriță, 
Claudia, care îl fascinează prin amestecul de 
viciu și religiozitate ; de aci și criza maritală și 
metafizica rupturii. Claudia îl seduce, însă Al
berto se vede așezat într-un șir de adoratori, 
nu platonici, între care Pippo, un jurnalist, 
Thomas, un britanic misterios, Bardel, un nor
dic notoriu. Mai sînt și alții. Spre a pune totul 
Ia punct, Claudia teoretizează libertatea eroticii, 
iar Alberto pleacă într-un voiaj ,din rațiuni

SIGILII EMINESCIENE

P. Pandrea:
P Pandrea este un reprezentant tipic al 

ț culturii științifice mediale de stil sud- 
est european. Am numit în altă parte, 
culturile 'mediale, acele culturi ce-și 

asumă sarcina de a căuta soluții de echilibru 
între două sau mai multe modele culturale care 
se îndepărtează vertiginos unele de altele. In 
cazul în care aceste culturi mediale nu s-ar 
constitui, modelele polare s-ar afla, in cele din 
urmă, cu toate firele de legătură rupte astfel că. 
In locul întregului, ar apare două sau -mai multe 
„continente culturale". Desigur nu trebuie con- 

iftâate culturile mediale cu suprastructurile 
mediale. Exemplele istorice care ne ajută să în
țelegem deosebirea sînt numeroase: Acea boie
rime polonită (despre care vorbește M. Un- 
gheanu, într-un studiu al său) de la curtea lui 
Constantin Cantemir este un exemplu de supra
structură medială, care însă preconiza o inte
grare suprastructurală între cele două arii cu 
apariția unei oligarhii boierești hibride peste 
țările reale ale celor două neamuri. Cazul statu
lui maghiar feudal, ca un stat delegat al papali
tății, este un alt exemplu de suprastructură me
dială. Aceasta însă conduce către un spațiu in
tegrat intr-o ordine cu o ierarhie în trepte : o 
Europă cu „centrul" catolic la Roma, un centru 
subimperial (un „imperialism secundar") la 
Budapesta și cu o arie aservită în sud-est (bal
canică și carpato-dunăreană). Așadar, supra
structurile mediale creează ordini- bazate pe 
aservirea unor arii. Numai culturile mediale 
generează spații cu centre multiple, prefigurea
ză modele de înlocuire a unui monolit în deza
gregare (de genul imperiilor) cu o integrare 
„politropică" bazată deci pe autonomia tuturor 
centrelor.

P. Pandrea a intuit cu acea aleasă abilitate a 
intelectualului culturilor mediale dezagregarea 
monolitului capitalist și totodată a demistificat 
toate ideologiile unitariene ale capitalului atunci 
cînd a analizat situația sud-estului european în 
comparație cu Occidentul. Dacă în privința 
formulelor ideologice ale culturii critice el n-a 
depășit, de cele mai multe ori (cu excepția, poa
te, a „cazului Stere") linia de interpretare a 
„Vieții românești" și a lui Ibrăileanu. în schimb 
el a judecat cu o rară obiectivitate toate reac
țiile ideologiei sincronizării, de la aripa lor 
stingă, socialistă, și pînă la dreapta neoliberalâ 
de gen Zeletin și Lovinescu. „Critica spiritului 
și culturii românești intrate în sistemul capita
list apusean a fost în istoria noastră de o rară 
violență. Dobrogeanu-Gherea vorbea cu patos 
social-democrat „lichidâtoric" (lichidatorismul a 
fost un curent puternic de lichidare a Revolu
ției sociale și de încredere deghizată în capita
lism), întrebuințînd ■ o comparație astronomică 
despre intrarea României in „orbita apuseană". 
Imagine barocă în care se reflecta fidel concep
ția mecanicistă a social-democrației oficiale in
timidată de „stabilizarea capitalismului" în Oc
cident și de necesitatea „celei mai mari revolu
ții, aceea a respectării legilor" în Orient. Răul 
acestei intrări „în orbită" era adînc simtit, fata
litatea situației cu greu de înțeles, dialectica 
evenimentelor rău descifrată..." (II. p. 45 „Pau
perizarea României în sistemul capitalist"). In
tr-un atare context, P. Pandrea încearcă găsirea 
unui alt răspuns întemeiat pe analiza critică a 
„pauperizării Româhiei în sistemul capitalist" și 
pe o „criză a criticii" desfășurate in celelalte 
răspunsuri date de intelectualii români aceleiași 
chestiuni pe care, eu un termen toynbeean. o 
putem denumi „provocarea capitalului". P. Pan
drea se înscrie intre cei care au urmărit răspun
surile României la această provocare de la stra
tul economiei pină la cel al ideologiilor și al 
mișcării beletristicii românești, ori la cel al 
tipurilor de intelectuali care apar acum pe scena 
Istoriei. P. Pandrea este un descendent 
direct din linia eminesciană devenită, în 
orizontul noilor vremuri, formulă de gindire 
Socialistă de stil sud-est european. Modelul 
eminescian se citește nu numai în articulația te
zelor „realismului critic" cu care operă, dar și 
jn modul îmbinării gazetarului de o rară forță 
pamfletară cu doctrinarul de cea mai riguroasă 
ținută teoretică. Această linie îl distinge pe ga
zetarul de matrice eminesciană de gazetarii ieșiți 
din formula unui C.A. Rosetti, și el un mare 
pamfletar, dar nedublat de controlul reflexiv al 
teoreticianului doctrinar.

Te intîmpină, întotdeauna, în textul lui 
P. Pandrea, sub broderia cînd înalt stilizată, cînd 
baroc-ezoterică a formulisticii, un aparat cate
gorial riguros care-ți dezvăluie sub stratul dio
nisiac, orgiastic al pamfletarului, ființa liniștită, 
apolinică, de arie elenistă, a teoreticianului echi
librat pînă la parcimonie în raport cu tentația 
ideilor doctrinare. Acest tip de gazetar mai este 
întrunit de pana unui N. lorga, a unui Stere, 
linia lor începînd în orice caz, cu Eminescu. 
Prezența lor într-o cultură înalt „voaioristă" 
cum este cea a latinității, reprezintă un punct 
de echilibru necesar, o zonă de odihnă și con
templare, un termen de garanție pentru spiri
tul public intens solicitat de liniile modernizării 
cu arderea etapelor. Absența lor din climatul

profesionale, în Asia (jurnalul acestei călătorii 
este tulburător). Aceasta e intiia parte a roma
nului („Amor și Psyche"), cu totul impresionantă 
prin filosofia amorului fatal. A doua. ..Rialto", 
pierde mult din inanalizabila tensiune a seduc
ției insă ciștigâ prin observație psihologica și 
in ideea disoluției definitive. Așa cum se înfă
țișa, erotica ajunsese in citeva puncte la inten
sități de nesuportat și prozatorul a voit să 
descrie, în mediul Veneției muribunde, istoria 
unui eșec definitiv. Și l-a descris. Mai intii. el 
introduce marile ritualuri .precum ar fi defila
rea gondolelor, festivitatea anuală a mării și, 
în contrapunct cu aceasta, înfățișează prc-c-.-sui 
Patriziei, amestecată într-o afacere de viol, tris
tețile lui Alberto, ale lui Pasquale, un alt pictor 
defel insensibil la însușirile Claudtei. Apoi. 
Claudia, care trăiește și mai dezordonat, insoli
tă de .o ceată de cicisbei Alberto și Contarin*. 
sculptorul, peripatetizează prin Veneția și ob
servă fără emoție accelerația ruinei. Acezsfa 
clarificare nu e singura, Patrizia are lu.tfca 
explicație cu tatăl ei. Guiao. f*Mei< 
Claudiei, un terorist, se întoarce la Vșpria 
(aci prozatorul introduce o iur.ga relațiunt 
viață periculoasă, a unui „brigadist”). Alberto 
și Claudia se trezesc brusc alături și inevitabi
lul se produce. însă euforia r.u e de nici un 
folos, căci femeia pleacă apoi in America, unde 
se stabilește definitiv. Alberto rămir.e singur si 
simte, ' așa cum calculase prozatorul, moartea 
sentimentală, adică un anunț ai dispariție; fi
nale. Veneția, a cărei condiție e damnațiunea, a 
impus legea ei.

Oricit ar fi de amănunțită povestirea, cu 
aceasta nu am spus mai nimic. Romanul e me
morabil prin atmosferă. El desfășoară o minu
nată intuiție a gestului caracteriologic. a lumii 
mărunte, unde stă ascuns simbolul, prozatorul e 
extraordinar in minuțiozitatea generatoare de

Agon și iubire

gazetăresc este întotdeauna cauză de resemnare 
sub chipul pesimismului sceptic care va devasta 
treptat toate cămările spiritului public. Nu in- 
timplâtor formula de intelectual pe care o va 
critica cel mai mult Pandrea va fi aceea a așa- 
numitului intelectual „științific", ce are preten
ția „obiectivitătii" și „generalității". Este inte
lectualul care va apare in public întotdeauna sub 
„masca... «științifică-, -mentalitate-, -impar
țialitate»" și este plenar reprezentat de Șt. Ze- 
letin. „In domeniile sociale, precizează Pandrea, 
nu există «obiectivitâ'e- și "generalitate» ci 
ungniuri care pornesc d>ntr-un complex de in
terese (...). Intelectualii proletarizați — gen Șt. 
Zeletin — au oroarea polemicii sociale și patima 
„bbifectivității". Meteci inchiși in mansarde soli
tare și in biblioteci oficiale roze ei nu au sufle
tește elasticitatea de a trăi pe toate treptele 
ierarhiei apusene. Relațiile lor sint restrinse, 
cunoașterea reală și psihologică inexistentă" (p. 
48, 49, II). Putem trece peste această idee a lui 
P. Pandrea fără a ne aminti de „proletariatul 
condeiului", acea „plebae scribax". „cenușerii", 
despre care vorbea și cu care se războia Emi- 
nescu ? P. Pandrea este de altminteri conștient 
că dezechilibrele intelectualului european sint 
un semn al epocii și totodată înțelege imensa 
necesitate a funcțiilor intelectualului pentru 
echilibrul organismului social. Atunci cînd inte
lectualul este in suferință, ori în descompunere 
morală, sau in derută ideologică, întregul orga
nism social este invadat de o boala care-i cu
prinde ca o piclă funcțiile, altă dată clare și 
echilibrate. Această boală are ea insăși varia- 
țiuni etiologice (ca orice boală) dar simptomul 
ei tipic este „pesimismul sceptic", resemnarea, 
abandonul istoric, cu grave consecințe pentru 
viitorul întregii colectivități. In altă parte, refe- 
rindu-se la echilibrul și sănătatea spiritului 
public, P. Pandrea se ridică pînă Ia o teorie a 
raportului de concomitentă necesară intre două 
forțe dinamice opuse, responsabile de acest 
echilibru. Cele două forțe dinamice ale oricărei 
vieți publice sint „fermenții agonali" și „pato
sul distanței". Rolul intelectualului ar fi după 
opinia, nemârturisită direct, a lui Pandrea, acela 
de a veghea la sănătatea spiritului public, la

’ BREVIAR
■ INSCRIPȚII ÎN IUBIRE. Un grup de tineri 

entuziaști din Bîrlad, adunați în jurul cenaclului 
întreprinderii de rulmenți, editează, se pare anual, 
o antologie colectivă, de aproape 250 de pagini, 
conținînd ceea ce consideră el că au reprezenta
tiv. Un cenaclu nu înseamnă în chip obligatoriu 
numai scriitori, meritul unor astfel de forme in
stituționale asociative fiind mai ales acela de a 
stimula înțelegerea individuală a culturii : chiar 
dacă dintr-un cenaclu nu vor ieși niciodată „scri
itori" vor ieși însă în mod sigur cunoscători al 
artelor cu un grad de înțelegere care, odată cu 
vremea, inalță și media. Grupul bîrlădean nu e 
doar entuziast, este, prin cîțiva autori, chiar și... 
talentat ; în plus, alcătuitorii antologiilor de „ins
cripții" aflate acum, pare-se la ediția a treia, 
știu să facă o publicație, și atunci cînd aceasta e, 
dacă ne orientăm după dimensiuni, chiar o carte.

„Inscripții în iubire1- e o astfel de antologie îm
părțită în nouă secțiuni, diferite ca însemnătate 
și ca valoare. Grupul are și umoriști și aforiști și 
autori de proză de ficțiune științifică, mulți dintre 
autori sînt „polivalenți" și scriu tablete, reportaje,

lungi desfășurări a detaliilor, în dicțiunea ino
centă și totuși precisă în poetic. Acestea se văd 
cel mai bine in tablourile lungi, cinematogra
fice. de străzi comerciale, de fațade verzui și de 
zidărie calcinată de vinturile sărate marinare, 
in poemul clopotelor venețiene, în picturile cu 
pațtă grea, de clădiri umbrite, cu pereții ume
ziți. cu zidurile buretoase, in ritualul matinal 
care trezește orașul, într-o poezie a unei simul
taneități vii și în același timp agonice. Splen
doarea lumii romanești e aceea barocă, a cre- 
pusculari’ății.

Profunzimea e aici inanalizabilă, contribuind 
in aceasta și ideea' despre orașul fascinant și 
depunerile de straturi senzaționale, înălțate în 
viziune de emoția culturală. Dacă nu s-ar des
fășura la Veneția, viața aceasta romanescă 
ar fi negreșit mai puțin tulburătoare. Lumea 
se înfățișează aici ca un decor, insă al unuia 
baroc. „Subconștientul Veneției" e romanui unui 
mediu muzeistic, conțirri.d descripții de arhi
tectură. de palazzt și ce p-.ipoare de statui. N > 
însă doar atita. farmecul a i-;a otrăvit al ora
șului ruinat stâpir.es’e si lumea care îl locu
iește : . ‘ Veneției" toți trăiesc
prin c ilturâ și pri-.’r-;:-. rafinament care este 
propriu epocilor ?t:r-.t ce ciclu istoric. Oa
menii aj.u.t-i. ari um' -; ie lui Mahler, cineva 
dorește o ctpie crr.-. svr. teiul de ceai Zubersee 
și caută piese :» C-r r-, o femeie comunică 
prin cintul 'a h ;-■::. altcineva e complice cu 
muzica vizd :r.de clopote și în ge
neral fino: a ru : ?r despre îmbrăcăminte,
mincărs ș: r despre pictură și arte este
cu totul extravrcir.arâ. Cu mult mai puțin e 
aci reprezentată lumea sentimentelor, umanita
tea acestui rust*s fiind îngrozită de introspec
ție .tr'..-.r. r...ms. -rin hotăriri repezi și prin 
g.ikuk preltmi;. obsedar.te și inexplicabile. S-ar 
z.r ■ r-ok-z::mul e aci subconștient. De-
aâtfel. martie m-mer.’.e memorabile adaugă 

proportlc de etmniu in această direcția 
c-.zit ■. ui a =srpnr.e b'ne Oiasul cu o < itab- 

'.'•t? aursrij. .-sstau-rar.te’e aproape goale, or- 
ch-?s:*e*e mr.tă deznădăjduite, sunînâ in
fr.ț’ rr-'.- rz ochii pustii. Există în „Sub-
r'.r.s’.ier.tVenri - o tulburătoare fenomeno- 
i it. a « " dcterrrtir.ată de mediu și hotă
rî ■.nare m tes? re privește psihologiile. Nici 
ur--.il ct.r’re '•i'tari șovăielnici de aici nu
e un m t.vi ca să zicem așa, o pre-
i-' ■ at - - ri ■. ?. . -.iri urcă pînă la ere-
dttat-.s p-r,.-.;..;-r 1- L =,-i. un soi de patetism
ir.rimt rare tc.-ccc- in gesturi puține, so- 
lem.-.e -i miri- v-.r u..c> omul pare a pune 
c.: tezaădejde *mM ■ato^xolia înțelegerii unui 
blestem.

C-.-. p - ; - -estul roman e un
s-t ce • ■ de legitățile
obscure, ~ c.--r La late burgheză, care une
ori se leazi ce Ver.eria ..Sâptăminii nebunilor" 
a lui Euzer. Buraru. ir.să are. in descripția omu
lui multe p. • c- mu.ne cu proza călinescianâ. 
In ciuda fado’ r.u e românesc, „Sub-

’. - • •v.-.e totuși din experiența 
r- —>j • . . » -,i -c am observat aceasta,
face o • • i.-tre creații care pă
reau ired-cubiie. Ca *Bfa& «nman, pe care nu 
i ar.untau prr-zcunoscute. Traian Fi
lip poate f: st<rt.t -jv-1 «i ntr-- cei mai însem
nați p.-<Țiafe.rî rotziân:. <v>-:-rr.c-'car.i.

Artur Silvestri

filtrarea celor do-oâ esemerxe :z ii echi-
liprate. _ 'poctrvo-aooa-a a societă
ții civile, i ..j este vir.’.-.i ?. »»eces:-.-.e:e ce
fiecare z. ale oc r.iei pcitAee. iSege-r.. în
trupate ir. eX-ți. pr.cej.cr.. M ilsi;
pjbiice eic. :*l.ă •—* -p- .: .. _i-i-. .:ef- 
(Ixietzscâei ar.îi-.r.ațc. tr.rx...
pe povârnișuri pdrtestoase. .o^sa L. agne 
pe stadion, întrecere spor*.;. âj_ e lost 
ir. filozofia ce “i'r: t '- .ir.'.:.-
a luat-o din cultura e.".r„. -r-.utrsjș eltna ..‘i-r.'e. 
ce epoca soc.a că. Ai-.*:. esas .-..artai ce ele
mente eroice. Cvi.-oepua ««oeshs a poli
tice și «le pcee-P'Ji.e m sle.iens șae.»e
t — ■_ . — ♦ -fi-1
puolice. Agon t.sie catr.arac,—ne ?: .nota. 
czlimpiadeie elitie r-o.-.c-urectu L 5 cran perși _r. 
condițiuni de eța.i’jte pe-rte-.-.j s . pirau se 
emuiaiie cavalerva.- a. CtoroaaA n_.m era saia 

..-teii» «a>K|C.-'. in’.Jtu* i.» praaM» 1M peers. 
„Fermenții agonali ia ața pu ica utics-nee. îez-

•oltarea instinctelor ce agresiune in ~ se
tosul distanței" imblinzește agresiunea șt ■?- su
pune invâțir.d pe om să servească ș să cunoască 
umilința, adică limitele e-lui" (p. 81—82 I). In
telectualul va trebui sâ se afle mereu pe scena 
publică și să vegheze la echilibrul celor două 
forțe ale vieții publice, să utiiizese arma corin
tului pentru a ține sub inriunre cistributia aces
tora, pentru a vesteji orice extremișme. per.’.rj 
a dezvălui tot ceea ce ar tuibura p .m.ui ago
nal ca și pe cel opus lui. Once deze-.-ninixu a! 
acestei distribuții ne va aduce intreaga gama a 
descompunerii morale și colective : de la parazi
tism, așezare incorectă in funcții (ceea ce ar ti 
încălcarea spiritului agonal prin „furtul startu
lui" social etc.) și pină la egocentrismeie pnwlo- 
gice care s-ar dezlega din încălcarea „patosului 
distanței". Intelectualul va trebui intr-o atare 
viziune, să fie el insuși un tip exemplar, și mai 
presus de orice, un tip al echilibrelor. Numai 
astfel iși va atinge menirea, fiind el intiiul care 
a găsit formula echilibrului comunicind-o apoi 
celor ce n-au avut șansa cobonrilor ,.ad inferos", 
și deci pe aceea a revelației rosturilor. P. Pan
drea a înțeles drama intelectuală a Europei și 
i-a căutat formula de răspuns. „Intre Agon 
(luptă, atac, stadion — fără distanță) și iubire 
(depășirea eului, sacrificiu personal, umilință, 
renunțare) cultura Europei și cea românească se 
zbat negăsind scăpare. Realizarea agonului (cu 
distanță intre egali și fără distanță pentru cei
lalți) a fost posibilă în cultura antesocratică, 
cultură de dominatori și hiloți, dar nu mai e 
posibilă in epoca modernă, unde hilotul a căpă
tat conștiința sa de om și a dobîndit drepturi 
de azi înainte inviolabile" (p. 82, I).

P. Pandrea pare izbăvit de boala Europei a 
cărei etiologie se înscrie pe un continuum avind 
la un pol „pesimismul sceptic" iar la celălalt 
„dogmatismul disperării" — poli între care, par 
a fi așezați toți marii bolnavi ai Europei, între 
care ii aflăm pe Kirkegaard, pe Pascal, pe 
Nietzsche, Rosanov, dar și pe un Nae Ionescu, 
tipul pur al „dogmaticului din disperare", care 
„tinde la o asimilare — o, atit de rapidă! — a 
timpului său aflat între două lumi dogmatice 
pure“(84. II). Soluția la „bolile" Europei era 
una economico-sociologică de tip istoric. De 
aceea, Pandrea va ieși din „stadionul îndoielii 
și al luptei de sine" în care stau închiși toți 
marii bolnavi ai Europei, cei citați mai sus și 
alții, și va intra în stadionul luptei sociale și 
politice. Ciclul ideologic al gîndirii sale va intra 
într-o fază nouă odată cu teoriile sale econo- 
mico-sociologice din care se va vedea că înainte 
de a fi spirituală boala Europei este economică, 
este o boală a rosturilor sociale. Aceasta este 
metamorfoza intelectualului în „om politic", în 
lider de ideal și doctrină al grupurilor și clase
lor lucrătoare, acelea care zidesc istoria în stra
turile ei de strălumină. Ajuns în acest punct 
P. Pandrea a înțeles și rostul „stadionului în
doielii", dar mai presus, a înțeles o idee nouă: 
„criza creatoare nu însemnează desperare ci 
decizie plus oroarea de paleative, curajul de a 
încerca și a părăsi încercări nereușite".

Ilie Bădescu

poezii, fac traduceri. în totul, Imaginea unul labo
rator. Insă un laborator cuprinzînd mai cu seamă 
poeți. Poeții Bîrladului acesta literar sînt, unii, 
cu totul notabili. Lirica emoțională a lui Carmen 
Ibănescu, a Mirelei Cristofan, traducerile lui Otto 
Gwiazdonovskl, poeziile lui George Irava și pro
zele Petruței Vadim se rețin dintr-o producție 
abundentă și, așa cum e normal într-un cenaclu, 
destul de inegală. Alături de ei, creația lui Mihai 
Sultana Vicol și Clriac Samoilă (acesta din urmă 
un adevărat show-man bîrlădean) dovedește că 
grupul literar de la Bîrlad are cu cine să desfă
șoare mîine, sau chiar azi, o mișcare literară pro
prie. Entuziaștii cenacliști au colectat, în antolo
gia lor, și saluturile unor invitați, precum Ion 
Gheorghe. C. Sturzu, Vasile Băran, N. Gr. Mără- 
șanu, Ion Horea, autori de întîia mină. Invitat! 
sint și al ți poeți din țară, cenacliști, și ei, unii 
cu adevărat talentați (precum Marian Raicu Lița) 
Ceea ce se reține din acest volum colectiv, tipărit 
elegant și „soigne" e nu doar efervescența unui 
cenaclu ci și voința unor tineri de a fi scriitori 
și de a răzbi cu opera lor, multă ori putină, 
dincolo de notorietatea cordială a creației „de 
album". Și sînt, să recunoaștem, destui care și 
reușesc.

VlATA CĂRȚILOR

POEZIE

POEZIA
MEDITAȚIEI 

EXISTENȚIALE

Cu volumul Ierbarul cu 
amintiri, apărut în pragul 
celei de-a 55-a aniversări 
a nașterii sale, poetul Al. 
Căprariu așează o noua 
treaptă a construcției 
sale, poetice cu temelii 
profunde și turnuri cute
zătoare înălțate spre ul
timele întrebări.

Recitind cu emoție vo
lumele de versuri publi
cate de Al. Căprariu pină 
acum, pot constata că 
poezia sa a fost caracte
rizată încă de la înce
puturile ei de o orien

tale aproape programatică spre viața cea de 
toate zilele, spre întrebările simple ’ ale 
existenței : ..Să-ți povestești viata / în doar 
citeva cuvinte frumoase / s-o povestești 
exact cum este ea / din sînge și carne 
șt oase i și ceva suflet și cîteva amintiri ! 
in locul umbrei ce-o-ntinzi pe pămînt — / apoi 
să Înveți cum se piere / prin fiecare cuvînt / — 
scrie poetul intr-un poem din ultimul său vo
lum (Ierbarul cu amintiri). Dar pentru Al. Că
prariu tocmci adevărurile simple descifrate 
prin aceste Intreosri dezvăluie sensul ascuns al 
vieții și al cosmosuioi : O galaxie care își 
pierde-n spații trapei Nu-i mai de preț ca 
frunza, din toamr.ă. care cade — / In amîn- 
douâ-și plinze sfîrsitu! ș:-nccputul / Aceeași 
taină nuJă si-aceleași vecii balade" (O, adevă
ruri simplei.

Poe.-ai a exprimat, in succesiunea volumelor 
sale, adeseori năztiinsa de a se identifica De 
deplin cu existenus oemsui obișnuit, implantat 
in viață ca in propr.L sân d-omeniu. trăindu-și 
destinul cu stmpLteie ș: se»țnâtaae „Aș ’ -ea 
sâ p<>t sta lână gr.u ;n:re vise, și c . și 
flori. Șî lub.re » și ^un-m-nu de fie r. n 
ac-șț anotimp al vie::: .-.-n-t^p i
ciștige ■ t .cr.c.
S -.1 a ara ca omor. .asd CSo nrr~ e de 
milioane. • cu tatxeîur. duln r. n : nsr. ș_ 
(Remeinberj. DcF pentru A_ CLm-r _ t-cm.i 
a .eastâ asumare a z tștxuu: cu .ca - - 
rarr* Înseamnă reven-ii-tz-e a tspri~ : n. : 3

e&ie poate aspera L “ta i
earț dep’.mă ru esemta eristente». —
...o pulsul diurn as w.efcnc: sen or z» c.-.L: 
poate respiră etsrainaMa". lAârâ. a* rtm—1

In acest orizrat. poerLa izz •»-
b'ndesne re fui un® pauâeiiâ* rom -.in. lr<n 
tn can fnMoatica aa at soMacsae 
tudatr tepreCaoe. 4ka h*a aâufar... e âa a*ra-

C>- .. tătM. tr «crrria « Karsr a
'o's de ♦mnsmnajea z^z^-z -■ 

a iei z-z~: - a more■. r-~
aoaMS ;i :ța.—p-nc
a-w 31 Iwm ă&—e ast-J tasnsa pr cart o

•.fr'. âe 3CT—. Trizta
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O poest â- ‘ «as*e
elcslr.a ’ teu tt: 
nuana. Urca a a*.
aL a pl—< ' . ■ I .-
rut. prin • n „
biinzite cir ._ 
•eac urse âr «cs-
tinien'-.livn.

— z :-::v- 
fuîale ' r.t
Lla -.ană șm _ -
tău dezarti, i'at : sa ax 
pot spune ■: * ■
Această mir.d.-ie 
peste caz» ăe apes* 
„armura greci.e a 
liniștii" coiMdt.-ie ~ -

tivul generator, aflat intr-o p» n imâ t - 
rică" în ambele cicluri ale noii -
versuri. Amiază la margini-). Descriere* ex*e-. 
apoi E'egii pentru Constantin conțin 
formulă aproape identică. Diferă mume: 
tarea (adresarea) discursului liric : " . - - •
parte, cu un plus de interiorizare, tn a o-toa 
discurs orientat către un „partener* c.
sau mai puțin himeric. Acestea ar f: epare'- 
țele, pentru că iubitul imaginar nu es:s al*— ■ 
decit un alter-ego, insinuat cu discreție in - 
trul metaforei globalei „descriere-. •rs-
ceea ce ar fi similar, grosso modo, ca afirma
rea interiorității — cu „memoria nurent*. 
Scrierea poemului reprezintă pasul deciși-. -- 
spre „felul nedeslușit de înserare", alunecare*, 
adică declinul sentimental. Din planul ster 
trăite cu sinceritate pină la actul textual - 
priu-zis nu este, deci, nici o distanță. Acea'ii 
simultaneitate adîncește tocmai dominam»
tematică . a versurilor Anei Mureșan'J :
coborîrea lină,'într-o alergare lentă, ca ?

■ REVISTA ROMANA : Tot o mică monograf.*, 
istorică și literară de data aceasta, poate fi con
siderat numărul 11/1984 al „Revistei Romane-. De 
data aceasta, tema principală este „bicentenar 
răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan", care prile
juiește o recapitulare a evenimentului atît am 
perspectiva istoricilor cit și a literaturii. O pre
zentare amplă și cuprinzătoare oferă specialist’. 1 
român al acelui moment, David Prodan, autor . 
unei celebre monografii despre „Răscoala 1 î 
Horea" ; el dă acum sinopticul. Ecoul amplu al 
răscoalei în lume e studiat de Nicolae Șarambei. 
Cît privește reverberațiile în literatură, revista a 
ales două fragmente de roman și unul de teatru. 
Romanele sînt ,,Crăișorul“ de Liviu Rebreanu și 
„Pîrjolul" de Oscar Walter Cisek iar piesa — 
„Procesul Horea" de Al. Voitin. Poate ar fi fost 
bine să nu lipsească un fragment din poem .1 
„Horea" al lui Aron Cotruș însă și așa antologia 
e corectă.

O secțiune consistentă a revistei reunește, sub 
titlul „Creație și angajament civic" intervenții 
semnate de Violeta Zamfirescu, Ion Lăncrănjart, 
Nicolae Dragoș, I. Arleșanu, Hajdu Gyozo, Nicolae 
Tic, Petre Sălcudeanu, Dumitru Solomon, Radu 
Selejan. Sînt tablete, articole, eseuri, a căror va
loare, stă atît în punctul de vedere etic asupra

Asumarea plină de-o amplă rezonanță fria
bilă a existenței cotidiene ca tărim ai 
lelor simple constituie o dimenș. n-? -»-■■■« ț 
a poeziei lui Al. Căprariu : „> mic r.c-. n»- 
dar ; de-aceea-aștept / Fiorul nou bi ' r.m- 
zile / Ascuns după surisul intelept Ai 
care știe că-n fiecare clipă / In noii m.ra 
viața ne-nlănțuie, sublimă /“. (Fermcc..* - 
mă). De aici o mare capacitate de a ses.za s 
de a sugera cu un adine fior liric unitatea 
tre ritmica obscură a vieții omului și dosis, .- 
rarea amplă a fenomenelor cosmice : „Preș.::.: 
apropierea zăpezilor. In aer / o zbatere ciudată, 
difuză dar fecundă / își limpezește sensul. Per
petuat, un vaer, / al nașterii luminii, secundă 
cu secundă / rotind, precum parfumul in jurul 
florii pure, / dă un contur mai sigur plecărilor 
din toamnă 1 lăsind visării drumul pe care, să 
ne fure / și unde amintirea semn bun de 
pace-nseamnă" (Zăpezile, aproape). Și de 
aici o tentație veșnic reînnoita și mereu pră
bușită în propria ei cenușă, a iubirii conside
rate „axul de foc al planetei", care ii ofer^ 
poetului mirajul integrării in miracolul etern 
al vieții : „Iubirea cqre cîntă cu mii și mii de 
guri / de ce n-aduce-n inimi fintîna veșni
ciei — / cînd pină și umilul cînt de greier / 
pierind în codrul ierburilor scunde / vecia o 
coboară printre noi ?“ (Alt anotimp).

Poet al dorinței de integrare dionisiacă în 
marele clocot al vieții umane, al existenței cos
mice în care el se integrează, și al iubirii ca 
forță care ar trebui să deschidă, din insăși vre
melnicia ei, perspectiva eternității, Al. Căpra
riu este și un poet elegiac, al timpului finit 
menit omului, al cernerii implacabile a zilelor 
hărăzite lui, al tragicei descifrări a hotarului 
existentei : „Se-nchide cercul. A rămas puțin / 
din ceea ce ar mai putea să fie 1 / o țandără de 
viață, un suspin / crepuscul vag, maree sidefie/ 
...Mai am puțin. Hotarul e aproape. / Spre cer 
am sâ mă-ntorc ? Ori spre pămint ? ' Ce taină 
mai rămîne să dezgroape / plecarea mea. la 
ultimul cuvînt ?“ (Marea autobiografie). De 
aceea, în poezia sa apare frecvent, de sub rit
mica trăirilor pline de vitalitate, o notă melan
colică, o întrebare nostalgică despre sensul vie
ții, despre drumul pe care se consumă existen
ța 1 „Călătorim-, mereu călătorim — / șl n-o să 
știe nimeni, niciodată, / ce bine-am fi putut sâ 
ne oprim / ce simplu-am fi putut să ne oprim/ 
la prima garâ-n hartă ne-nsemnată“. (Mereu). 
Această undă melancolică poartă uneori nos
talgia celor trecute, a experiențelor consumate, 
a trăirilor de odinioară, ca pe-o corabie a do
rinței de întoarcere pe un alt țărm al vieții : 
„...acum în Place Pigalle e ora nouă / țigara 
mi se stinge fumegînd, / paharu-i gol, tristețea 
e deplină / si amintirile, sever, pe rînd / se 
duc spre-o nevăzută ghilotină." (Place PigalleL

Plină de o caldă sensibilitate, implantată în 
orizontul vieții cotidiene, dorindu-se seismo
graf al trăirilor omenești obișnuite, poezia lui 
Al. Căprariu nu este o poezie sentimentală ci, 
dimpotrivă, o poezie de distilare a efectelor, 
de sondare a profunzimilor lor pentru a deș- 
coperi esența lor trainică, o poezie de meditație 
existențială izvorîtă din experiență, din trăire. 
Poetul își integrează meditația — ce șe consti
tuie din totalitatea poeziilor scrise in decursul 
anilor și.cuprinse în numeroase volume. Alcă
tuind o simfonie organic unitară — intr-o con
strucție lirică aparent simpla, in a«n-
plu orchestrată. Cele mai caracteristice peo: -j 
a.- as:ă construcție sint poemei.- iu resp(r?:ie 
Lrgă. constituindu-se ad-șea cm-r--> nga - 
'.z zi, in care metaforele sint r«re. r.ă-
: >d să sugereze o metafora m-ijori p.-.n 
tr.ș-a- poeziei unind imagini : a ?
'Tt--;:tg::ței lirice intr-o sinteză »:;»«•: -'ă.
— *-rltc-are de orizonturi larg:. s-t-j »

' »-Vi t.reă plină de a: șnt.ritate :
—: a.ului busolei sore r. -rd are-.= :;xu- 

. -z s-, fcarfecele aripi r ta:- i-r-.a-.a p:n- 
za z—•z.;2ită prin ca?"d și . m :^eâa»Ce- 
-■.i PT-.nd

rodia imșiintri rratjre la
L- kii AL Câprari-J ccn-

a r.oastr**de

Fiaactec Păoiraria

— raiecti*. mișcare semă- 
—ud» «te muri cj metderea impla-

u" 4 1 rm-sm. iser : Tinerețe. memorie
a sssra ia g romi -36 fulgi / de la
«n. x nunta a -la arzi cu flacără
9a >. îmi sf ecuri in ureche o li-
e**rc c- șouptă și mă imbii / și mă
asmut -a s", fiilor . care se ivesc nes-
n-g--—■ in plină zi. O alunecare, Pn pas,
3 ț „ei ; • norii duhul tău, in alergare. / în

te -i~. -- un fel nedeslușit de inserare 1 
st . ’ ; j-.a golul după decapitare." (Scrie
re* paemalui). Elegiacă, spuneam, poezia Anei 
■jg arr-K. r. „ r.z speculează aproape deloc sern-

: trecutului, ca viață afectivă și deopotrivă 
:-?x:jalizată. Prezentul este timpul do- 

---- sm. prezent care nu este al plenitudinii, 
•a.. .3miază la margini" înseamnă, prioritar, 
z-.-. - . :i ■ neclară a unui viitor — stingere a 
= -.. Na am insista asupra timpului, ca du- 
mi.1 și semn concret, dacă nu am fi

-i .ă pe acest element se sprijină prin- 
tensiuni ale poeziei din volumul de 

Ci el este răspunzător de coerența versu- 
-r. «. âs coerența situațiilor lirice. Alune- 

nM ."-z.irc verbul-cheie. In jurul lui se orga- 
-. -.bil discursul in primul ciclu, in ju-

— . ează subînțeles „înscenările" din 
ii- c- ai doilea. Alunecarea, „cu marginile dan-

ororâ", are rareori fluiditatea felină 
■Zk: : ne i-am bănuit-o. Mișcarea cu încetinitorul
— . .'.-crea „din treaptă in treaptă" — nu 
■z-'e ' mișcare „ascunsă". E o alunecare de 
-r i „ lâ.enindu-se, ca un glissando de harpă

■ e acute. Există, adică, suficienta stră- 
> ; rir-z — și ascuțime, venită dintr-o trăire ce 

-<■ lasă cu ușurință umilită : „Proaspăt și 
:_>tr„g. incepi să scapi, / prima pierdere de 
car» nu ții seama. Plantă rară / în jurul gitu- 
1 stnngind ușor. [...] Simt incă pe piept 

:*atea, locul mic, / cuibul gălăgios, colcăind 
SrzEie’-ic, de viață și putere". (O plantă rară). 

In general, motivele descrise se susțin la ni-
.d realizării stilistice. Pot fi însă intilnite in 

c*r-«.i Anei Mureșanu și texte banale, mergind 
p. ca’ea bătută a unor imagini demonetizate t 

Crez-imi și candori / zile ca aripi / și ademe- 
r.r are ca părul tinăr ' limba voastră aromată/ 
țsl-iiie in după-amiezile verii / sporovăind in- 
•’■■.știentă despre fericire / In mijlocul unei 

mirifice poieni / tu Iubire, rugîndu-mă să nu 
mor 1 ai făcut începutul / in mine ai sădit ' 
primul grăunte de moarte / cu surisul de în
ger". Sau, și mai plat, un vers ca •. „din iarna 
timpului cad zăpezi". „Iarna timpi’ ii" este o 
imagine de-a dreptul cenușie. Inia-irindu-ușt 
P "zia Anei Mureșanu va cîștiga in autentici^ 
ta te.

Costin Tuchită
•) Ana Mureșanu : „Amiază la margini". Edi

tura „Cartea • Românească", 1984.

creației, văzută ca o expresie a colectivităților, 
cit și în vigoarea jurnalistică pe care astfel le 
producții o au ; si nu întîmplâtor, cei mai m-j f; 
dintre autori sînt și gazetari activi. în sî?rș:t 
citeva „dialoguri" (unul cu Ion Hobana. altul cu 
arhitectul Cezar Lăzărescu) și o rubrică de recen
zii printre care se remarcă, prin aplicație, acelea 
semnate de Florin Constantiniu și Paul Cara’"i? 
completează un sumar bogat, interesant, al acestei 
publicații care știe întotdeauna ce și cum să difu
zeze din cultura românească.

■ ARSURA PAMINTULUI TRAD AT. — Urmărim 
și noi, cu interes, prozele pe cară le publică, de 
mal multă vreme, în' revista „Pentru patrie-*. 
Neagu Cosma, un nume pe care amatorii de 
„policier" îl cunosc deja foarte bine. Stilul alert, 
observația precisă, ideea morală stau alături de 
minuțiozitatea profesională a reconstituirii, care 
indică, poate, o prelucrare de „cazuri" verificabile 
în realitate. „Arsura pămîntului trădat", din nr. 
12, conține încă o istorie palpitantă cu spioni.

A. S. ,

:r.de


Mărturii
ale unui strălucit prestigiu 

internațional
restigios om politic, om de 
renume mondial, tovarășa 
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
este, in același timp, un

știință de 
academi-

înflăcărat 
militant al luptei pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, pentru salv
gardarea păcii, pentru apărarea dreptului 
fundamental al omului, al popoarelor, la viață, 
la pace. Personalitatea sa remarcabilă este în
conjurată, pretutindeni in lume, de semnele bi
nemeritate ale recunoașterii și prețuirii, apre
cierile exprimate pe meridianele globului con
stituind un emoționant și revelator omagiu. 
Omagiu față de virtuțile omului politic ce ac
ționează cu înțelepciune și devotament pe un 
amplu și multilateral tărim de probleme, vir
tuți care se îmbină cu strălucitele capacități 
ale omului de știință, ce se definesc in lu
crări de renume internațional, într-o rodnică 
activitate de concepție și inițiativă. Stau măr
turie in acest sens aprecierile făcute de cu- 
noscuți fruntași ai vieții publice și savanți de 
renume din diferite țări ale lumii care au ținut 
să exprime, cu diferite prilejuri, înalta stimă 
și considerație față de prestigioasa personali
tate și operă a tovarășei Elena Ceaușescu.

Participind la lucrările Congresului interna
țional de istorie a științei desfășurat la Bucu
rești, A.T. Grigorian, președintele Uniunii In
ternaționale de Istorie și Filozofie a științei 
(U.R.S.S.) declara: „Noi împărtășim pe deplin și 
Sper că delegații sînt de acord cu mine„ extrem 
de valoroasele idei cuprinse în cuvîntarea pe care 
a rostit-o aici, în fața noastră, academician 
Elena Ceaușescu. care reprezintă neîndoielnic 
o deviză a fiecărui om de știință animat de 
dorința ca știința să devină în tot mai mare 
măsură o pîrghie a progresului, un mijloc de 
cunoaștere și apropiere intre popoare, un in
strument al păcii și colaborării între toate na
țiunile lumii“.

Admirația față de această nobilă și neoste
nită activitate ilustrează marele prestigiu mon
dial al celei care, cu o înaltă răspundere uma
nistă, slujește progresul societății românești, 
militînd cu ardoare pentru afirmarea științei 
ca o componentă esențială « dezvoltării ge
nerale. „In lume — declara prof. univ. Ema
nuel Merdinger (S.U.A.) — se apreciază că
doamna academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu face parte dintre acei savanți care 
consideră că oamenii de știință își pot folosi 
munca și influența pentru a preveni războaiele 
și a dezvolta cooperarea intre popoare". Parti
cipind, la rîndul său, la un important eveni
ment al vieții științifice internaționale desfă
șurat la București, acad. prof. dr. Giuseppe 
Montalenti (Italia) declara : „îmi amintesc cu 
deosebită plăcere că la simpozionul „Oamenii 
de știință și pacea", desfășurat sub înaltul pa
tronaj al președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, unde s-au anali
zat marile responsabilități care revin astăzi 
științei și slujitorilor ei, ilustrul savant Elena 
Ceaușescu a adresat un vibrant mesaj in nu
mele rațiunii și păcii".

De-a lungul anilor, numeroase titluri știin
țifice de mare prestigiu, importante distincții 
conferite de reputate academii și foruri de spe
cialitate din lume au incununat o operă de 
excepție, consacrată dezvoltării științei, pro
gresului general al omenirii. In acest sens, 
prof. Raymond Daudel, președintele Acade
miei Europene de Științe, Arte și Litere de
clara : „Am onoarea să vă confirm că ați fost 
aleasă membru al Academiei și al forului ei 
suprem — Comitetul de Onoare. Noi am ținut 
mei întîi să aducem un omagiu excepționalelor 
dumneavoastră realizări personale in domeniul 
cercetării compușilor macromoleculari, ai chi
miei polimerilor, elastomerilor și polimerizărti. 
Această alegere ține totodată seama de inai- 
tele dumneavoastră misiuni de stat". ” 
mind, la rîndul său, înalta prețuire 
activitatea desfășurată de tovarășa 
Ceaușescu în slujba științei, progresului 
păcii, dr. Amalia Fleming, președinta Asocia
ției Femeilor -de Știință din Grecia, spunea : 
„Distinsă și cunoscută personalitate în lumea 
științei, doamna Elena Ceaușeaett a- fost- aleasă 
membru corespondent al Academiei din Atena. 
Este o mărturie a stimei și admirației de care 
se bucură activitatea domniei sale, știința ro

Expri- 
pentru 
Elena

Și

De-o ființă 
cu această iubire 
Culegem splendoarea tricoloră 

a cuvintelor 
ți • dăruim minții creatoare.

Istoria se îmbogățește cu o aniversare.

Și, iată, vă dau bună-dimineața 
toți oamenii spațiului de grație, 
toți oamenii unei lumi, ai unui timp, 
toți oamenii indrăgostiți de eternitatea 

unui legămint...

Și, iată, vă dau bună-dimineața 
toți oamenii intr-un prezent, 
intr-un viitor —

A ntre marile realizări spirituale ale 
1 poporului român, la a 40-a aniversare 

a Revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 

listă, se află, la loc de frunte, și CARTEA DE 
ISTORIE. Concepută și realizată ca instrument 
de cunoaștere integrală, completă a trecutului 
și de transformare revoluționară a prezentului 
istoriei este chemată să prezinte întregul pro
ces al luptei poporului în toată complexitatea 
sa, să pornească de la analiza științifică a rea
lității sociale, să înfățișeze faptele așa cum au 
fost ele, corespunzător adevărului vieții.

Importanța științifică a unei asemenea teze 
este pe deplin confirmată de activitatea parti
dului nostru in ultimele două decenii. în aceas
tă perioadă și frontul cercetării istoriei a luat 
un nou curs. El a fost susținut cu lucrări de 
sinteză, monografii și volume de documente ex
trem de valoroase pentru istoriografia Tolă
nească contemporană și viitoare. Este suficient 
sâ amintim lucrări aparținînd lui David Pro
dan : Iobăgia in Transilvania in secolul XVI, 
3 volume ; Răscoala lui Horea, 2 volume, edi
ția I și Il-a ; Supplex Libellus Valachorum ; 
sau I.I. Rusu, Etnogeneza românilor ; sau C.C. 
Giurescu și Dinu C. Giurescu, Istoria români
lor din cele mai vechi timpuri pină astăzi ; sau 
Ștefan Pascu, Voievodul Transilvaniei, 2 volu
me, sau Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, De 
la statul geto-dac la statul român unitar ; sau 
general locotenent Gheorghe Enciu, Poșta și 
telecomunicațiile în România ; sau... și multe, 
altele.

Unor asemenea strălucite contribuții istorio- 
grafice, concepute și realizate conform adevă
rului istoric, li se adaugă remarcabile volume 
de documente privind momente hotăritoare ale 
istoriei neamului nostru, ca de exemplu : Uni
rea celor trei țări române sub sceptrul lui Mi
hai Viteazul ; Revoluția de la 1848 la români ; 
Unirea Moldovei cu Muntenia la 1859 ; Războ
iul de independență 18*7—1878 ; Desăvirșirea 
uității naționale a românilor la 1918.

Rnslul acestor importante documente este de 
a .«.. cititorului posibilitatea să ia contact 
r ■- .ji :-cit cu istoria luptei poporului pentru 
form» ■a și dezvoltarea națiunii române, pen
tru eliberarea sa națională și socială. Ele ne 
arată că nimic nu s-a obținut fără o intensă ac
tivitate și luptă revoluționară, că atunci cind 
națiunile luptă pentru drepturile lor sociale și 
naționale nimic nu le poate opri din mersul lor 
ferm pe drumul progresului.

Studiul documentelor cuprinse în volumele 
enunțate mai sus, multe dintre ele inedite, per
mite cititorului să-și formeze o imagine com
plexă asupra activităților sociale, politice, eco
nomice, juridice, diplomatice ale epocilor res- 
aeclive desfășurate in strinsă legătură cu Îs- 

mânească. A constituit pentru mine o 
bită onoare și bucurie de a o intîlni arii .a 
capitala Greciei, cit și la Burur.ș;:.-

Inalta prețuire față de contribuția deose
bită a tovarășei Elena U-isttjewril la dezvolta
rea științei se exprimă toi dată in p*>bli<aT-a. 
in numeroase țări ale lumii, a operelor no
tifice prin care savantul roman aduce a “ •• - 
tribuție deosebită la dezvoltarea chimiei. «Aca
demician doctor inginer Elena Cesașescu — 
spunea M.A. Kazi, președintele A ad. m.-. te 
Științe din Pakistan — este un mare n Uustra 

pm de știință de renume mondial, nre a - e- 
tribuit în mod substanțial la aprofundarea cu
noștințelor umane in domeniul chimiei maci— 
moleculare". O apreciere prestigi - *4 in ace
lași sens este formulată de dr. Dori - 
foot Hodghin, laureată a Premiului Nut»l li
tru chimie (Marea Britanie) care declara A — 
fost impresionată de faptul că. ir *ep.:r.-1.- : 
înaltele misiuni de stat ce i-au fo«; tocred 
țațe, academicianul doctor inginer tâeaa 
Ceaușescu își rezervă, in continuare. t — 
necesar activității de cercetare. >
Este de dorit ca schimburile interna;; : a.. de 
cunoștințe tehnico-științifice să dev bmts a 
mai intense și mai eficiente - . t.
poate fi promovat cu succes intr-o fam • pă
cii, pentru a cărei înfăptuire acadeancxaa doc
tor inginer Elena Ceaușescu m'itleară tn per
manență".

Nobila dăruire a tovarășei EZ-erj Cc«a*eam 
marilor cauze ale poporului romm și ale în
tregii omeniri beneficiază de v inailă pre u,:-. 
pe plan internațional. „Doamna Craj-s-u. pe 
lingă cercetările sale științifice, s-a dedicat U 
ani de zile lupte’ pentru reconstrucție țâr i 
sale, alături de șeful statului român și solul 
său, Nicolae Ceaușescu. De ani de zile ocțio- 
nează în paralel, pe plan științific și polii u. 
împărțind cu soțul său și truda, dar și suc
cesele poporului român" — spuma academi
cian Constantin Tsatsos, fost președinte al Re
publicii Elene.

Aprecierile și opiniile exprimate de per-. - 
nalități ale vieții publice de pretutindeni uas 
măsură amplă a ecoului ce înconjoară p- me
ridianele lumii o activitate ce poarcă peectcB 
unei personalități remarcabile, care ing. mi
nează in chip strălucit pasiunea creatoare a 
omului de știință cu gindirea revolut; „oara, 
munca de concepție cu acțiunea generoasa» ».a- 
jind cu devotament poporul și patria sa. acti
vitatea tovarășei Elena Ceaușescu definiiâ prii 
cele mai alese însușiri proprii fetnc-i’o" 
seamă ale națiunii romane. „O tending ara - 
teristică a acestor ani — spunea dr. HrrUM 
Firnberg, ministrul științei și cercetării al Re
publicii Austria — este, pe plan mondial, par
ticiparea tot mai activă a femeilor -a actlnU- 
țile de cercetare științifică și apHcare* tehno
logiilor moderne in procesul dezv. liâru. EMe 
semnificativ din acest punct de vt-drr.- faptul 
că in România președintele Consiliului Net. -.al 
pentru Știință și Tehnologie este acaaen.• 
cian doctor inginer Elena Ceaușescu-. In 
aceeași ordine de idei, scriitorul Evanțe’.-v 
Averoff Tossitsa (Grecia) sublinia : „Obser
văm cum o femeie deschide drumuri noi in
tr-un domeniu necunoscut al științei, contr • 
buind la apropierea dintre popoare. Apreciind 
faptul că o femeie, in aceasta luptă pentru 
egalitate in drepturi cu bărbații a reușit >a 
ajungă la un nivel de ia care conduce o ra
mură importantă in țara sa. in domenii noi» 
este femeia care aparține avangardei, nu numai 
in ce privește responsabilitățile, ci și capaci
tățile".

Dedicată științei, progresului și păcii. Viața 
exemplară a tovarășei Elena Ceaușescu e*la 
definită printr-o activitate multilaterală, prin- 
tr-o operă remarcabilă. Savant eminent, re
prezentantă autentică a virtuților poporului 
român, reprezentant prestigios al științei ro
mânești, al vocației de pace și prietenie a po
porului nostru, tovarășa* Elena Ceaușescu 
mereu alături conducătorului iubit al Româ
niei Socialiste, tovarășul Nicolae Cteaușeșcu, iii 
tot ceea ce întreprinde pentru binele țării, 
aduce inestimabila dovadă a unui destin pus in 
slujba națiunii române, a întregii umanități.

Corneliu Vlad

plin de daruri și recunoștință... 
Și acum, și atunci 
sinteți de-o ființă 
cu această iubire.

Valeria Deleanu

Boare de stea
Boare de stea pe timpla Ei lucește 
Precum aurora in ramuri de măslin 
Aripi și doruri umplu clipa
Fericirii că Este lumina visării

Stea rivnită ce-o inundă vraja 
Țărmului visat de păsări demiurge 
Roditor ca raza timpului de aur 
Omagiind-o ca pe-o grădină-n soare.

Ion Vergu Dumitrescu

REPERE CULTURALE CONTEMPORANE

Cartea de istorie
în anul marilor aniversări

toria Europei. Ele aduc în prim-plan lupta tu
turor românilor pentru eliberare socială și na
țională, confruntarea intereselor lor sociale și 
naționale cu scopurile politice de asuprire ale 
marilor puteri ale Europei, mai ales a celor 
trei imperii: Habsburgic, Otoman, Țarist.

Momentul de referință al cărții românești con
temporane de istorie ii reprezintă lucrările edi
tate in cinstea celei de a 40-a aniversări a Re
voluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă : 23 August 1944. Docu
mente vol. I și II — coordonatori, Ion Arde
leanu, Vasile Arimia, Mircea Mușat ; Actul de 
la 23 August 1944 in context internațional — 
coordonator Gheorghe Bucatu ; 200 de zile mai 
devreme. Rolul României in scurtarea celui de al 
II-lea război mondial (in limba română și limba 
engleză), autori Ilie Ceaușescu, Florin Constan- 
tiniu, Mihail Ionescu : August 1944. Repere isto
rice, autori Florin Constantiniu, Mihail Io
nescu ; Națiunea română. Geneză, afirmare, 
orizont contemporan — coordonator Ștefan Ște- 
fănescu ; Puterea cuvintului, autor Mihail E. 
Ionescu.

Volume de documente ori lucrări monogra
fice, de sinteză sau cronologice. se între
gesc reciproc, oferind cititorului o imagine com
pletă asupra activității Partidului Comunist 
Român, a tuturor forțelor democratice, anti
fasciste între anii 1939 și 1944. Acum, la 40 de 
ani de la înfrîngerea completă a fascismului în 
România și intrarea țării noastre în coaliția 
antifascistă, publicul are posibilitatea să cu
noască, mult mai mult decît pină acum, prin 
lucrările respective lupta clasei muncitoare îm
potriva exploatării și asupririi sociale și națio
nale, documente și mărturii ale unor impor
tanți oameni politici români ai vremii care au 
luat atitudine împotriva petelor agresive, injuste, 
în flagrant delict cu istoria poporului român, 
ale Germaniei hitleriste, documente ale Sigu
ranței care exprimă teama și îngrijorarea față 
de amploarea activității comuniste, documente 
și scrisori ale unor oameni politici străini care 
arată jocul diplomatic, de interese anexioniste, 
în dauna României, ale unor mari puteri eu
ropene etc.

23 August 1944. Documente se deschid cu

Tcrorâșa E er.o Ceaușescu - Tobiou de Eugen Roods

Omagiu luminii
Xn tradiția • picturii române portretul

1 ocupcr un ioc important. Legați pro- 
und de viața poporului din mijlocul 

căruia s-au ridicat, - Grigorescu, 
Luchian, Tonitza, Pâllady ori Pătrașcu - au 

lăsat urme nemuritoare despre modul în care 
artele plastice pot și trebuie să investigheze 
sufletul omenesc pentru a DURA, pentru a 
atinge acel grad de expresivitate care să îi 
ajute pe oameni să se înțeleagă mai bine pe 
sine, să se afle în clar de conștiință, să se 
poa'ă identifica.' întreagă viața unui om se 
revarsă in „a fi pictor” și, prin urmare, viața 
întregii sale epoci. Și toate acestea trăiesc in 
fiecare trăsătură de pensulă. Tablourile pe 
care le facem sînt pictate pentru ființe umane, 
guvernate de interese și exigențe omenești. 
Nu cred că există temă mai nobilă pentru 
artă decît sufletul omenesc, logaritmul său de 
viscre și de realitate căruia să-i poți da pen
tru eternitate - expresie I Nu cred să existe 
trevaliu artistic mai demn de stimă decit truda 
de a așeza in culoare lumina unui chip ome
nesc, o lumină care cînd izvorăște - orintr-o 
preafericită împrejurare — din chipul unei 
personalități puternice, eminente, personalita
tea tovarășei Elena Ceaușescu, om politic de 
anvergură internațională și la fel de distins 
activist pe tărimul științei, a cărei prezență

Manifestul C.C. al P.C.R. din ianuarie 1939 
(nr. 1) prin care se condamnă interzicerea acti
vității partidelor politice de către dictatura 
regală și se încheie cu Ordinul general al mi
nistrului de război, general de corp de armată 
Mihail Racoviță, dat la 25 octombrie 1944 (nr. 
900), în care se evocă bucuria eliberării părții de 
nord-vest a României de sub ocupația hitleristă- 
horthystă.

Cele 900 de documente evocă nu numai drama 
istorică prin care a trecut România între anii 
1939 și 1944, atît în plan intern cît și interna
țional, dar și tenacitatea, și dîrzenia poporului 
român, hotărîrea sa de a supraviețui, și de data 
aceasta, vicisitudinilor politicii marilor puteri 
ale Europei, relevă curajul și abnegația sa, cre
dința în victorie, cu care s-a angajat, sub con
ducerea partidului, în lupta împotriva fascis
mului. Lectura lor ne arată, nouă, tuturor ca
tegoriilor de cititori, că poporul român a fost 
conștient, de la început, de pericolul pe care-1 
reprezenta fascismul și nu a precupețit nici un 
efort, material sau spiritual, pentru înfrîn
gerea acestuia. Așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în . cuvîntarea la Sesiunea solemnă 
comună a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, consacrată împlinirii a 40 
de ani de la înfăptuirea actului revoluționar 
de la 23 August 1944, „în anii premergători 
celui de-al doilea război mondial și în timpul 
războiului, Partidul Comunist Român a fost 
singurul partid politic din România care s-a 
ridicat, cu toată hotărîrea, împotriva fascismu
lui și a războiului, organizind și conducind 
mari bătălii de clasă și antifasciste".

Dar lucrările citate ne arată și erorile, nu 
numai izbînzile pe care le-a avut poporul nos
tru. Aceasta este istoria. Ea cuprinde și ero
rile, căci „ce este istoria", sublinia Ion Heliade 
Rădulescu, „de nu ne va spune și erorile po- 
polilor, de nu ne va arăta adevărul datinelor. 
și tradițiunilor, cutumelor, credințelor lor bune 
sau rele ?“.

Și din ele, nu numai din faptele pozitive, tre
buie să tragem învățăminte pentru azi și miine, 
pentru noi și urmași, pentru cum trebuie să 

alpturi de secretarul general al partidului, la 
cirma patriei nocfstre socialiste de astăzi, ne-a 
așezat destinul sub’insemnul heraldic al bi
nelui și progresului - se transformă întrun 
acord sufletesc, un gest artistic guvernat, fi
resc, de dorința perfecțiunii dar, înainte de 
toate, un gest de profundă stimă și recu
noștință, de admirație și de dragoste.

Pictura nu este un mod ce a fi al pereților, 
nici un mod de a fi al pînzelor, ci un mod de 
a fi om. Ea este in mod direct și precis un 
instrument de reprezentare. Ceea ce facem in 
cadrul ei facem pentru ca semenii noștri să 
cunoască ce se află în intimitatea noastră, 
convingerile noastre profunde, moralitatea 
culturii, care face parte integrantă din istorie. 
Or, modalitatea culturii noastre socialiste ne 
cere, înainte de toate, să fim oameni, artiști- 
cetățeni chemați să propună eternității lumea 
în care trăiesc și gindesc și, deopotrivă, oa
menii de seamă ăi acestei lumi. Omagiem, in 
persoana și personalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, un asemenea Mare Om, îngădu- 
indu-ne să-i urăm, cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere, multă fericire și sănătate și 
LA MULȚI ANI !

Eugen Palade

lucrăm și pentru cine să lucrăm. Azi, mai mult 
ca oricind, este foarte clar pentru oricine că 
națiunea a fost, este și va fi matricea în care 
se plămăaește si se realizează totul — creație, 
cultură, civilizație,

Cu 200 de zile mai devreme, avînd ca autori 
pe Ilie Ceaușescu, Florin Constantiniu și Mihail 
Ionescu, reprezintă o extrem de valoroasă sin
teză care pune în evidență rolul României in 
scurtarea celui de al II-lea război mondial. Ba
zată pe un bogat material inedit, din arhive 
românești și străine, ea ne arată ce lo<r a ocu
pat Actul de la 23 August 1944 din România în 
suita momentelor decisive în înfrîngerea Ger
maniei hitleriste ; ce insemnătate strategică 
militară a avut Insurecția din România : cu ce 
contribuție materială și umană s-a înscris 
România la victoria coaliției antifasciste împo
triva Germaniei naziste.

Autorii, prestigioși oameni de știință, cunos- 
cuți publicului și din alte lucrări și activități 
în domeniul istoriei, au urmărit evoluția eve
nimentelor în deplină concordanță cu activită
țile politice, economice și militare, cu docu
mentele emise cu prilejul Totului de la 23 Au
gust 1944 în context național si internațional. 
In lumina documentelor de partid, ei au corec
tat. cu deplin temei, pe baza datelor, a docu
mentelor de arhivă, a altor surse istorice de 
primă mină, o parte din aprecierile greșite din 
trecut. Și, în mod justificat, apreciază, Actul de 
la 23 August 1944, „ca unul din evenimentele 
de însemnătate decisivă (subl, noastră — M.M.) 
ale celui de-al doilea război mondial".

Aprecierea aceasta nu este o simplă aser
țiune. Ea se întemeiază pe fapte și date anali
zate cu rigurozitate și exprimă adevărul istoric 
obiectiv.

Lucrarea aceasta, ca și cele la care ne-am 
referit mai sus, ca și momentele pe care le ex
primă, ne arată că istoria ÎNTRUCHIPATĂ in 
mărturii materiale, CUPRINSA în iz'/oare 
scrise. PURTATĂ prin viu grai, de la părinți 
la urmași, duce cu sine fizionomia popoarelor 
care au întrupat-o, a creatorilor ei. Indiferent 
dacă sînt mari sau mici, națiile care o poartă 
pe umerii lor își găsesc în ea nu numai tre
cutul, dar și prezentul, și viitorul.

Studiul atent al unor asemenea lucrări, al 
marilor momente la care se referă, ne dezvă
luie, de fiecare dată, chiar la faptele și activi
tățile cunoscute, noi valențe, noi sensuri și 
semnificații ale evenimentelor care au avut 
loc, pentru viața comunităților social-umane i 
care le-au înfăptuit sau pentru urmașii lor.

Mircea Mâciu i

Emblemă a demnității
I

O cunună pentru răsăritul
privirii bîinde
O cunună pentru grădina din suflet 
cu proaspeți trandafiri

O cunună pentru luciditatea 
arta de a ține destins 
arcul zilelor 
cînd atîtea furtuni le-ncordează 
O cunună pentru pacea 
luminoasă din ginduri 
pentru puterea, de-a naviga 
fără riscuri
O cunună pentru aceste nopți calme 
și pentrp diminețile limpezi 
de pe buzele țării 
rostindu-i numele
O cunună per.tru femeia mamă, savant 
emblemă a demnității 
propagind lumina I...

Victoria Milescu

Inimă lingă inimă
Văpăi tricolore mereu aprinse, 
adolescente și pure 
și tu 
fiică a Argedavei vechi 
din grădinile vișinilor 
suflet și inimă, 
minte și gind.
îndemn și invățătură, 
bravilor români de azi, 
de miine, 
floare de lumină 
în ev revoluționar 
al dreptății si omeniei, 
pe care copiii patriei 
o poartă la piept 
inimă lingă inimă.

Sandu Stelian

Știința — 
componentă 
fundamentală
a progresului

Urmare din pag. I

fice. Cu contribuția și sub coordonarea directă 
a tovarășei Elena Ceaușescu a luat naștere, in 
1970, Institutul Central de Chimie, unitate or
ganizatorică model, perfecționată continuu prin 
crearea și consolidarea de institute, centre, 
secții și laboratoare pe marile platforme și 
centrale industriale, antrenînd in activitatea de 
concepție specialiștii din cercetare, proiectare, 
indust ie și invățămint. După modelul Insti
tutului Central de Chimie, au fost apoi orga
nizate cu succes platforme integrate de cerce- 
tare-invățămînt-producție, s-au înființat .insti
tute centrale de ramură, asigurindu-se astfel 
mai buna coordonare a forțelor, de cercetare 
ale țării. S-a asigurat astfel perfecționarea 
continuă a cooperării între institute, a cerce
tărilor interdisciplinare, realizarea unei conlu
crări mai strinse între invățămint, cercetare 
și producție, folosirea în comun și deci mai 
eficient a bazei materiale* de pe platformele 
cercetării, invătămintului și industriei. •

Ca urmare a îndrumării permanente și a 
conducerii de înaltă competență științifică a 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, Institutul Central de Chimie este 
profund implicat în soluționarea sarcinilor ’pe’ 
care industria chimică' și economii»’ națională 
le- impun, așa cum sînt gig menționat.■ fț jJp-ț 
cumentele Congresului al XUI-Iea. ăl p.C,R:,.- 
și în programele prioritare' de dezvoltare a 
energeticii nucleare, industriei aeronauticii, de. 
valorificare a zăcămintelor indigene cu conți
nut redus de materii prime, de reducere a 
consumurilor energetice și de materiale, de 
ridicare a calității produselor și de creștere a 
productivității muncii. Țelul acestei intense ac
tivități a fost expus cu claritate de tovarășa 
Elena Ceaușescu in cuvîntarea rostită la Con
gresul al XIII-lea. prin cuvintele : „Prin în
făptuirea prevederilor proiectului de Directive, 
în cincinalul al 8-lea, deci încă în 1990, Româ
nia va ajunge, din punct de vedere al pro
ducției industriale pe locuitor și în alte sec
toare, la nivelul țărilor avansate, iar in anul 
2000 va fi țară multilateral dezvoltată din, 
punct de vedere al industriei, agriculturii și 
nivelului de trai, al întregii societăți socia
liste".

Pornind de la legătura amplă dintre revo
luția tehnico-științificâ și civilizația modernă, 
tovarășa Elena Ceaușescu militează activ pen
tru afirmarea deplină pe plan internațional a. 
vocației umaniste, pașnice și constructive a 
științei. în calitate de președinte al Co
mitetului Național „Oamenii de știință și 
pacea"; tovarășa Elena Ceaușescu subli
nia : „Oamenii de știință și cercetătorii din 
tara noastră sprijină în mod activ po-, 
litica statului nostru socialist și împreună 
cu întregul popor, acționează cu toată 
fermitatea pentru dezarmare, pentru înlătu
rarea pericolului nuclear, pentru ca, pretutin
deni in lume, minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii să servească progresului și bună
stării popoarelor".

în gama realizărilor obținute de știință și 
tehnica românească un loc de frunte îl ocupă 
chimia care beneficiază de îndrumarea nemij
locită a tovarășei academician doctor inginer j 
Elena Ceaușescu. a cărei activitate științifică 
personală constituie o vastă operă cuprinzind 
o impresionantă bibliografie de. lucrări origi
nale publicate în reviste și edituri de mare 
prestigiu din țară și străinătate precum și 
numeroase brevete de invenții. Ca o expresie 
elocventă a prestigiului de care se bucură pe 
plan internațional, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost aleasă ca membru al unui număr im
presionant de foruri științifice și universitare 
din întreaga lume. Opera științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu a întrunit de asemenea apre
cierile a numeroși oameni de știință străini 
care i-au curfoscut activitatea și remarcabilele 
realizări. Sint semnificative in acest- sens cu
vintele cu care profesorul Richarc Norman — 
președintele Institutului regal de chimie din 
Marea Britanie, adresîndu-se tovarășei Elena 
Ceaușescu, arăta : „Sinteți un distins om de 
știință, atit prin activitatea de cercetare, cit și 
prin rolul determinant in orientarea politicii 
științifice din România. Cunoaștem contribuția 
importantă adusă de dumneavoastră în dome
niul chimiei macromoleculare, în special in 
polimerizarea izoprenului, stabilizarea cauciu
cului sintetic și copolimerizare, lucrări care au 
meritul de a contribui la mai buna înțelegere, 
a mecanismelor proceselor chimice, precum și. 
la o eficiență sporită in ce privește folosirea 
chimiei in beneficiul omenirii. De asemenea, 
cunoaștem rolul deosebit de important pe care 
11 aveți în dezvoltarea chimiei in România".

Evidențierea laborioasei și recunoscutei 
opere a tovarășei Elena Ceaușescu are o sem
nificație deosebită pentru noi în contextul 
omagial al zilei de naștere a savantului de 
renume mondial și militant de seamă al parti
dului și statului care și-a consacrat anii vieții 
activității revoluționare pentru edificarea noii 
orinduiri socialiste în țara noastră, pentru 
afirmarea păcii și colaborării internaționale.

Stimulați permanent de exemplul acestei 
vaste și' prestigioase activități, cei ce lucrează 
in domeniul științei și tehnologiei își mobili
zează forțele pentru ' îndeplinirea exemplară a 
importantelor sarcini ce le revin în etapa ac
tuală de dezvoltare a tării, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condițiuni a planului pe 
1985, an de bilanț și totodată de pregătire 
amplă a etapei 1986—1990. Expresia cea mai
elocventă a modului în care .au înțeles să răs
pundă imperativelor patriotice ale Directivelor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., o constituie 
entuziasmul și angajamentul unanim, de a 
urma pilda de abnegație și dăruire a tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
ale tuturor celor care lucrează în cercetarea 
chimică românească» ............ » .........      ...- - -- .
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iNTILNIRILE «LUCEAFĂRULUI»
Festivalul

național al cenaclurilor 
literare „Vasile Lucaciu"

NORD

greu de definit această atracție conti
nuă pe care o exercită nordul de țară 
pentru mai toți scriitorii. Greu, dar nu 
imposibil avind în vedere că am pu

tea spune despre spiritul nealterat pentru fru
mos, respectul nețărmurit pentru ceea ce în
seamnă creație care. în Maramureș, este o con
stantă a vieții zilnice și, fără a fi o noutate, 
gindul ni se duce către lucrurile între care 
trăiesc oamenii de aici, îmbinare «aproape per
fectă a utilului și frumuseții. Am mai putea 
enumera incă multe valori pentru care Nordul 
atrage magnetic spiritele și tot nu am ajunge 
să definim exact spiritul locului. Maramureșul 
este o lume, o lume fascinantă. Și de aceea 
deslușirea ei se mai petrece și cu sufletul nu 
numai cu raționalitatea. Cert, un drum in Ma
ramureș echivalează unei puternice oxigenări 
spirituale, și o bucurie reținută, ca o iluminare 
umple sufletul si-n g nd probabil se rostește 
magic : Maramureș, Maramureș !

Așa a fost plecarea din Gara de Nord a Bucu- 
reștiului spre a ajunge in Nord. Și-apoi a fost 
drumul și abia mai apoi dimineața subțire și 
strălucitoare ca o cupolă sticloasă. Ajunsesem 
sub soarele Maramureșului și trebuia să învă
țăm, din nou, să privim, să ne adaptăm adică 
ochii peisajului, dar, mai ales, trebuia să ne po
trivim sufletul spiritului locului și al zilei in 
care poposisem in Maramureș : 1 Decembrie.

un alt cor „Prietenii muzicii" din Baia Mare 
(dirijor profesorul Ion Săcălcanul într-o adevă
rată sărbătoare a frumuseții. Cuvintele pot 
părea palide, nu îndeajuns de emoționante spre 
a exprima mulțimea adunată in fața casei lui 
Vasile Lucac’u, pioșenia cu care a ascultat cin- 
tecele și mai apoi recitalul de poezie susținut 
de Nicolae Dan Fruntelată, Ion Gheorghe. Teo- 
har Mihadaș și Ion Iuga, veritabilă lecție de 
patriotism.

Ne-am despărțit greu de Si ești, ne-am des
părțit numai fizic, ca să spunem așa, pentru că 
reverberațiile momentului ne-au însoțit perma
nent și ne mai însoțesc și acum cind ne aflăm 
la București, ne-am despărțit numai pentru că 
eram așteptați la noua sărbătoare : inti'.nirea cu 
minerii de la Exploatarea minieră Nistru. Am 
fost intimpinați de aceeași căldură si am văzut 
ia această primire de fapt un omagiu adus cul
turii române. Recitalul copiilor, emoționați și 
emoțfonanți, a avut candoarea și puritatea vir- 
stei. iar replica oaspeților a' tensionat liric 
această frumoasă seară constituindu-se intr-un 
omagiu adus Nordului și oamenilor săi. Nicolae 
Dan Fruntelată. Ion Gheorghe. Ion Iuga. Di-iel 
Drăgan. Teohar Mihadaș. Viorel Sâmpetrean 
ros.ind alese ginduri poetice.

Seara incă nu era sfirșită și după un ocol 
fructuos (ne-ar fi trebuit, după amabilitatea 
gazdelor, o săptămînă pentru fiecare loc 1) am 
ajuns la Cicirlău și am intrat in atmosfera 
propriu-zisă a Festivalului intilninda-n-. cu 
creațiile psrticipanților la concurs, fiecare reci
tind sau citind un scurt fragment din ceea ce 
a crezut că-1 reprezintă mai bine.

VRANCEA
ACASĂ
LA VASILE LUCACIU

FESTIVALUL

După ce gazdele, in tradiționala ospitalitate 
maramureșeană, ne-au invitat la o discuție sin
ceră și deschisă privind mai multele aspecte 
legate de spiritualitatea maramureșeană, am 
pornit la drum intr-o. primă zi foarte încărcată 
și ca program și ca afectivitate. La Șurdești, am 
fost intimpinați in fața monumentului istoric 
unic in Europa (prin înălțime și construcție) de 
un grup de copii in splendide costume popu
lare și cu și mai splendide corinde. A fost ca 
o intrare in Maramureș, ca o intrare in istorie, 
un preludiu al emoționantului moment dedicat 
Marii Uniri și unui mare patriot, Vasile Lucaciu. 
Sigur, am spus acasă la Vasile Lucadu. la 
Sișești, pentru că mare parte a vieții și-a dus-o 
aici, dar, mai corect, ar fi trebuit să spunem că 
Transilvania și România au însemnat pentru 
Vasile Lucaciu, acasă.șDin pridvorul casei, am 
ascultat citeva contribuții-evocări ale unor oa
meni legați sufletește de istoria Maramureșului, 
am mai ascultat un frumos cor al satului ți

MARELE PREMIU 
AL FESTIVALULUI 

„VASILE LUCACIU**

petru 
dunca

Planeta
Intr-o bună zi au adus o planetă de piatră, 
o stincă uriașă purtată pe roți 
ți impinsă de brațe nepăsătoare.
O mie de porți avea și o mie de lacăte. 
Era purtată prin grădină, trecută peste ziduri 
Și trupul locuitorilor se pietrifica incet 
pină spre frunte apoi devenea carceră 

de ginduri. 
Noapte de noapte se anunțau noi pietrificări, 
atunci eroi din piatră se prindeau de 

tălpile planetei. 
Zilnic se nășteau spre dimineață copii 

din piatră 
și animale paleolitice. Din ugere se scurgea 
un praf vulcanic și cenușă dulceagă. 
Pe nesimțite, alături ca un fel de cortină 
ce acoperă lucrurile, se ridica noua planetă. 
Gheare de piatră prin văzduh pluteau 

intre alb și negru. 
Șapte cămile din piatră au inceput să tragă 
un car istovitor. Făptura planetei ca 

o vietate bătrină

Juriu! a deliberat îndelung, exigent și pe cit 
a fost posibil dind un sens nu numai festiva
lului in sine ci și ideii sub care ar trebui să se 
așeze o astfel de manifestare. Nu voi insista 
asupra premiilor. anunțindu-Ie la vremea cuve
nită. dar citeva precizări ar mai trebui făcute, 
în primul rind a fost o participare — la poezie 
mai ales. — numeroasă (peste 200 de aspiranți 
la gloria literară), iar preselecția a reținut in- 
tr-adevâr cele mai bune creații. Mult -mai bine 
s-a situat poezia, la un nivel modest — ornza. 
Poate $i faptul că in aceleași zile se desfășura 
un fest.val numai de proză la Bistrița să fie o 
explicație, cert e. ținind seama de calitățile mo
deste a:e prozatorilor s-a vehiculat ideea ca in 
v iilor „Vasile Lucaciu* sa fie un festival numai 
de poezie. O altă. idee, urmare firească a lectu- 
rării numai a numelor participanților, a fost o 
încercare de stăvilire a aspiranților, multi, 
foarte multi devenind un fel de participanți de 
drept la fiecare festival de aid sau din altă 
parte a țăr . S-ar putea introduce o clauză in 
regulamentul de desfășurare, s-ar putea să se 
revină la ideea cu care începuse acest festival : 
să Ce numai al cenaclurilor sătești, căpătindu-și 
un statut bine definit.

Un taot este insă imbomirător : am ascultat 
aid cițiva poeți de mare talent, sm ir>t;'-.it aM 
poezia adevărată și ăsta-i iucrul cel mai im
portant. Si, la fol de imnortant e fantul că aici, 
la Cidrlău există o imensă preocupare pentru 
valorificarea bogatei tradiții culturale a zonei, 
că oamenii cu funcții de răspundere in condu
cerea treburilor obștești se gindesc nu numai la 
viata materu-ă d și la cea spirituală a comu
nității.

Este, dacă vreți, concluzia care ni s-a impus 
in cele două zile d: am fost nu numai oaspeți 
ai Maramureșului dar și oameni ai acestor mi
nunate locuri.

Constantin Stan

Fotografii de Paul Agarici

se tinguia. Să zboare încerca.
Fără nici o putere leșul in orice făptură 

incet se cobora.
Respirație nu avea. Nu tremura.
Și țipăt de piatră era in întregime...

Se mai clatină cărarea peste riul satului 
și-un car trece.
Alexandre, in războaie mi-am ucis 
toți copiii și apoi m-am dus.
să-mi aduc și sufletul. 
L-au lovit cu săbiile
Și fiarele au mușcat din el 
ca dintr-o halcă insingerată. 
L-au stropit cu otravă 
S-a înroșit, s-a ridicat in aer. 
Alexandre, să nu spui ce-ai văzut 
că eu m-am.irtat in jur 
și n-am zărit decit un fel de umbră 
ce cuprindea pămintul...

•udați sint acești nemuritori, 
suflări din străfunduri in care noaptea 

galopează
Ia ora schimbătoare a planetei, cu tălpile 

goale, 
cu mințile goale.
Cei mai multi duc un mausoleu, 
le zace inima pe-o masă de marmoră gata 
să se facă țăndări ca un hirdâu greu de 

țarina udă.
Și unii iși umilesc servii 
purtindu-i prin patul de șah 
de la o zi la alta, 
mărșăluitori inceți ca niște roți dințate 
prin ochii de argint ai lumii trec ; 
Cuvinte fără sfîrșit duce singele. 
Uite că se oprește.
In virf de tot, zace podul., gloriei.

n mișcarea lite ară

1 românească răs- 
pindită pe toată in- 
tinde-ea țoii, un loc 

distinct tinde să il cîstiga g'u- 
pul de scriitori pe care il 
ilustrează, de c tiva ani. Ce
naclul Uniunii Scriitorilor din 
Focșani. Ca și alte cenacluri 
„regionale", care miine. poa
te, vor deveni asocia ii da 
scriitori, acesta are deja o 
tradiție, o istorie și chiar au
tori de care literatura in 
mers trebuie să țină seamă 
de acum inainte. Cu poeții 
Florin Musca.u (care este și 
secretarul acestui cenaclu), 
Dumitru Pricop, Ion Panait. Li- 
viu loan Stoiciu, cu prozatorii 
Ion Dumitru Denciu și T. Ol- 
teanu, cu folcloristul Simion

Hîrnea, cu Cornaliu Fotea, cj 
aiți autori care vin, grupul 
vrincean poate fi considera, o 
mișcare literară în plină de- 
verire, căreia ii trebuie poa
te numai experiența ciștigotă 
in timp și un contact direct 

cu viata literară exprimată 
prin instituții. Acest contact 
e, incepind din acest an, fapt 
împlinit căci cenaclul Uniunii 
Scriitorilor din Focșani a in
trat din toamna aceasta sub 
îndrumarea directă a „Lucea
fărului". E, și prin această 
legătură, o confirmare a ac
țiunii culturale luceferiste pen
tru care literatura română sa 
face pretutindeni în Româ
nia, inglobînd în ideea de li
teratură națională contribu
ția tuturor regiunilor.

începutul a fost făcut, ur
mează, desigur, e.ectele care 
se vor vedea in timp. La 
Salonul literar D.agosloveni 
ajuns in 1984 la ediția a 
XV-a creația vrînceană a 
demonstrat incă o dată, în 
prezența unui număr consi
derabil de scriitori, reprezen- 
tind centrele principale ala 
țării, câ forțele există și că 
viitorul acestei creații e de 
domeniul certitudinii. Pre- 
miați în acest an, cu pre
miile Uniunii Scriitorilor, Du
mitru Pricop, Ion Panait și 
Ion Dumitru Denciu pot fi 
considerați valori siguie; ca 
și tînărul poet Alexandru 
Pleșcan, premiat de „Lucea
fărul" cu premiul pentru de
but. Alături de ei, și de aceea 
cunoscuți prin volume, Vran- 
cea literară numără și alte 
valori unele necunoscute; 
însă în lumea „Mioriței" lite
ratura română este la ea 
acasă.

POEȚII — 
CÎNTĂREȚI

n Vrancea poetică, viețuiesc de mai 
a multă vreme doi admirabili poeți, a

căror biografie ar putea, luată izo
lat, să alcătuiască un roman : Dumi

tru Pricop și Ion Panait. Poeții aceștia vrin- 
ceni trăiesc, cum s-ar zice, poetic, așa cum 
nc-a obișnuit să ne închipuim viața poeților 
o Imagine care e poate excesivă insă; in multe 
puncte ale ei, adevărată. Ei au schimbat me
serii, s-au fixat tîrziu și cu un sentiment de 
nostalgie după stelariana haină veche, cu bu
zunarele pline de poezii ; viața lor e un șir 
de făptuiri rezultate sub regimul pur al gra
tuității, sufletul acesta poate chinuit se ex
primă, în cele mai libere momente ale lui, 
sonor. Acești poeți cintă, cu voci bărbătești și 
profunde, cu o tristețe de popor vechi a cărui 
viață istorică c fără de sfîrșit. Alții, cind sio- 
bozesc muzicile, ca o rotire de mari roți su
fletești, rămin la simpaticele melodii de goli- 
arzi, cu candoarea lor licențioasă și estudian- 
tină. Insă acest ev mediu de universități coim- 
breze și nemțești nu e, la noi, acesta, ci o 
virstă eroică, împinzită de haiduci. înălțind ri
goarea virilă pină la condiția marilor ritualuri 
astrale. în această lume, care este aceea emi
nesciană a obștilor carpatine, trăiesc și poeții- 
cîntâreți de la Vrancea.

Lirica lor păstrează mult din acest sentimen
talism trist, adine, muzical în chinuri. „Locuitor 
in Oedip", de Dumitru Pricop, cintă această 
condiție de „împărat al zgurei“ : „Doamna mea 
credință, doamna mea durere / intr-un ochi 
mi-e casa, in timpan mi-e satul / peste toate 
vîrsta clatină-n tăcere / pe-mpăratul zgurii, 
mult îndureratul (...) // evul mă include intr-o 
cifră oarbă ; / început de eră sau sfîrșit de 
nume ? / cite dintre doruri ar putea să soarbă / 
lacrimile care m-au adus pe lume ?“ Invoca
țiile lui merg către „Doamna soartă", care 
hotărăște totul, poetul arghezianizează : ..Sub 
steaua mea de om pribeag. Am vrut / să-i țes 
în raze tot ce am pierdut II s-o tăvălesc prin 
sufletu-n ruină / să-i dărui ochii mei fără 
lumină / să-i scutur armăsarii ei de foc / prin 
viața mea lipsită de noroc / s-o culc în șanț 
cu cei ce vin tîrziu / din moarte, întuneric 
și pustiu / să-i scot și ei vecia la mezat / s-o 
scuip, s-o-njur, s-o huidui, să o bat..."

..Deosebire de pămint" de Ion Panait muzi- 
calizează uneori un erotism ingenuu de me
nuet i „Decembrie murea voievodal / in părul 
tău, pe rochia de bal / Cireși ieșeau din lacrimă 
planînd / Pe poarta unui templu, pe un gind 
din trupul tău venea un fel de frig / Deasuora 
lunii, ca un mic paing — / Ce inutil acest senin 
solemn / Pe care-I colorăm cu cai de lemn 
Cind pe ferestre curge liniștit / Ploaia cu- 
arginturi grele de granit / Se face zi in ochi 
și se desfac / Pe mina ta. brățări de liliac.”

Sint, la acești poeți, sentimente adinei, spi
rit inteligent, muzicalitate ; școala lor poetici 
vrînceană, care cuprinde admirabili autori, me
rită, fără îndoială, ceea ce unei lumi poetice 
precum aceasta i se cuvine de mult.

A. Silvestri

PREMIUL -LUCEAFĂRUL» LA SALONUL LITERAR 
„DRAGOSLOVENT, 1984 

alexandru pleșcan
• Tinărul Alexandru Pleșcan din Focșani, pe care l-am premiat la Salonul literar 

Dragosloveni, e un remarcabil poet, cu o însușire mai rară de a vedea abstract prin 
intermediul unei experiențe pe care ar voi-o senzorială. El scrie, ca și Daniel Turcea, 
intr-un idiom aproape ermetic ; ermetismul lui care ar părea, la o repede privire, asiat 
(căci poetul vehiculează terminologia rchineză a lui Yin și Yang) e in realitatea lui 
profundă al lui Erâncuși. Sint in poezia aceasta urmele „Porții Sărutului", ale undi 
oorți oraculare. Art. Silv.

Arhitectura greșelii
- POEME PENTRU TATAL MEU - 
țin spre intîlnire cu iang 
ducindu-se iată-l 
intre ei nimic nu ss mai află 
nici măcar vidul cel limpede 

ștergind fruntea 
mina tremură 

iang spre intilnire cu yin
ci
unul intr-altul in îmbrățișare stînd 
nu s-ar atinge totuși
parte dintr-unul intr-altul 
din altul intr-unui sălâșuiește 
pentru dragoste mereu se urăsc 
și intruchipări felurite iau 
dar să se atingă
nu

$
« 4

ce ager voinic 
urcă scara curajului 
călcind rotunda rază a unui soare plin

mii de trompeți
de neliniște așteptarea o umplu 
și totuși tăcerea lui e mai tare 
intre pietre 
pentru că știe

prin lucitoarea forță □ brațelor sale 
care odată zece armate le doboară 
iang fără yin
al trupurilor cel mai mare ucigaș 
se arată

o noapte fără lună 
ingroapă auzul pașilor 
pină la buza toporului apleacă pădurea 
dar nu o atinge

in veșmint negru 
cu trupul ferecat 
fecioara cu ochi adinei 
mingiie liniștea cu foșnete 
care nu ale riului 
care nu ale viatului 
sint

dumitru 
pricop

VRANCEA

Icoana din vis
împovărat de monștri gemeni 
aț vrea în piscul meu să sui 
incit să fiu cu toți asemeni 
dar fără chipul nimănui

Eu umbrei i-am purtat credință 
ți nu am dus-o in păcat 
nici chiar, cind, ros de suferință, 
intiiului venit m-am dat

Pe limba vintului de seară 
la dreptul timpului obol 
nu strig că-mi intră-n piept o gheară 
lăsind in suflet templul gol

Acolo-n locul meu de moarte 
un vierme sacru, de mărgean, 
va țti pămintul să mi-l poarte 
pe negrul timpului ocean

Și răspindindu-mâ-n inele 
de cintec dulce sau amar 
va stinge-n dreptul unei stele 
icoana mea de vis hoinar

PREMIUL REVISTEI „LUCEAFĂRUL**
»

petru licăr
Pledoarie pentru lupi
Înmiresmați lupii treceau prin noapte 
lupii tineri inconjurind copilăria poetului 
spre ziuă se făcea că sint mai bâtrini 
ah cit aș fi vrut să am cearcăne 
să le fac lor 
lupilor 
viori 
apoi întinerind de cintec lupii 
s-aducă cu ei 
unul cite unul 
starea de libertate

Inscripție pe buze
In albe sânii trase de himere 
să-ți duci iubita intr un sat pierdut 
să bei la hanuri cupe de durere 
și să oferi prietenilor flori pe scut 

să-ți incifrezi cuvintele pe zid 
să se-oglindeascâ-o primăvară-n ele 
viu apoi și surizind candid 
să nu te doară propria ta piele 

să-asculți apoi clopotul bătrin 
fiindu-ți singur propriul tău dușman 
să fii curat și să zimbești păgin 
un an copil și înțelept un an 

să mori frumos iubitule poet 
femeile să-ți poarte pe buze sicriul 
prietenilor sg le spui incet 
priviți cum urma mea îngrașă pustiul

Buletin de identitate
Eu sint bărbatul tinăr care vin din Nord 
aduc cu mine-n lume 
sămință de piatră și furtună 
prietenilor femeilor 
și altora cițiva care mă iubesc 
le dăruiesc un buzunar de zăpadă 

și neliniște 
singele meu tinăr înflorește cireșii iarna 
apoi intră direct in cuțit 
orbindu-l 
așa cum v-am mai spus 
sint tinăr domnilor 
și-n jurul ochilor mei cearcăne de lup 
măresc vederea.

Cintec
Erai adormită 
golul bărbatului in aer se simțea 
alergam in jurul respirației tale 
pe cind plutea incet 
o idee 
pe o mare înghețată 
in camera ta 
s-a răsturnat o căruță cu flori 
erai adormită 
și mult prea frumoasă 
ochii ți se luminară 
a zimbet și a șoaptă 
un simplu pas 
și noaptea se umplu cu lupi.

mai ucigătoare decit 
laolaltă toți otrăviții șerpi 
e viclenia ei 
fără iang trecătorul 
prin trupul pietrei-albe-mamă 
prin copaci 
prin iarbă 
și prin intinsa came a tigrului 
cel fără un trup al lui 
pârind că toate formele ia

$ $

din trupul negrei-pietre-mamă 
yin 
rădăcina cedrului 
și a trestiilor in rare nemișcări 
se trage

odată cu picioarele fiarelor 
alergarea mai tăcută decit 
moartea celui ce doarme 
ii este
iar in pămintul rece se scurge 
prin labele lor

ea e atit de frumoasă incit 
privind-o
ți se pare doar că o privești 

ce luptă intruna intre 
negru și alb

privim aceasta umedă frunză 
fluturele 
trandafirul 
șopirla vioaie
ori simburele amorțit peste iarnă

tainice amestecuri
moarte și viață

Sincopă autobiografică
Și nu intimplător m-am ofilit 
cind m-am aflat in morea mea eroare 
de-a fi o viată-rrtreogâ locuit 
de lutul orb al celui care moare 
măceși inalți de strigăt colorat 
scintei confuze de eternitate 
pe osul meu de crin cutremurat 
au pus sărutul lacrimei sărate 
ți ochii din orbite lunecind 
ca doi Luceferi prin cădere gemeni 
s-au despărțit, de lebede rizind, 
de umilința celor lor asemeni 
la ce hotar sublim, la care vad 
m-aș intilni cu cel ce n-am fost incă TI 
eu știu in mine cite neguri cad 
ți cit imi e căderea de adincă 
de parcă prin părinți s-ar fi arat 
ți plugul mut prea grelei noastre vame 
prin țările de strigăt ți păcat 
zidirea lor a vrut să o destrame.

Privighetoarea
Privighetoarea nu □ mai cintat 
la cerul ei s-a condamnat să tacă 
ți osindindu-ți marele păcat 
in hainele uitării se imbracă

Privighetoarea nu era de fier 
să-nlocuiască ruptele conducte 
fiorul ei, inaltul ei mister 
se consuma ca simburii, in fructe

Dintr-un adine altar al nimănui 
ea predica ieșirea din ființă 
cind nașterea cutremura in pui 
infiorata vieții biruință

Și cintec se numea acel acord 
de disperare ți aripă frintă.,. 
Azi aș cinta cu-ntregul lumii cord ; 
„Veniți băieți, privighetoarea cintă I*



POEME PATRI
Este această stare

Este această stare de inceput de an, 
această stare de inceput de zăpezi ca și 
cum un imens clopot de purpură alb s-a 
spart in aerul dimineții și s-a revărsat lin, 
nesfirșit peste cimputi, aducindu-ne aminte 
că griul are nevoie de mingiieri ca să creas
că si să ni se scuture, oda:â, la geam.

Este această stare de inceput de an și 
început de tării care ni se aștern in suflet și 
munții atit de albi, atit de înalți și puternici 
in alcătuirea lor par a tresări deodată și □ 
se preschimba in niște falnici și majestuoși 
bătrini. O clipă, in loc de coroane, au hidro
centrale pe cap, scinteie-n noapte luminile 
ochilor lor iar la flacăra stelelor brazii iși 
spun poate cele mai frumoase povesti.

Este această stare de inceput de an și 
inceput de dor, sănii albe de fosfor se in- 
timpină grele pe dealuri și casele alunecă 
parcă pe schiuri de nori. Miroase a viță-de- 
vie răscoaptă zăpada, miroase a urme de 
pași tăscoiite de vint. Și o poartă pe care 
încă n-am deschis-o in acest an, și o cărare 
pe care n-am bătătorit-o incă decit in vis. 
Mă gindesc la o lumină din geam care taie 
pirtie prin aer și-aud pomii cum se clatină, 
cum aburesc.

Este această stare de inceput de an si 
țara in cele trei armonii ale reliefului ei urcă 
rotund către inimile noastre și crește din 
toate rădăcinile sale precum cel mai fas
tuos și mai energic copac dintre atitia ciți 
ne putem închipui și vedea noi, înflorește 
galactic pe dinlăuntru și, cosmic, adie prin 
viața și virsta tuturor. Ca un mesaj pe care 
îl primim din adine și il citim la lumina ză
pezii în liniștea și cu toată puterea dragostei 
de neam.

Este această stare de inceput de an pe 
care o resimțim in toate reliefurile existenței 
și devenirii noastre istorice, la apogeul unui 
timp pentru care măsura de limpezime și 
patos o au faptele, ele ne alcătuiesc și-n 
durata și-n exercițiul tuturor drepturilor și 
îndatoririlor noastre fundamentale. El a fost 
gindit - acest an -, trăiește in proiecția de 
fond a unui întreg demers politic și social 
care a anga'at nu numai actualitatea, nu nu
mai starea și traiectul deschis, mereu mai 
înalt al acesteia, ci și perspectiva, viziunea 
deplină a următoarei etape și, in consonan
ță, întregul sfirșit de mileniu. Sensul unei 
epoci precum și sentimentul înalt, tutelar ol 
acesteia intr-o asemenea fertilă și densă 
confluență iși au matca vie de spri'in și 
poartă pecetea unei adevărate înfloriri.

Este această stare de inceput de an pe 
care țara și oamenii ei o confirmă.

A.I. Zăinescu

Eram uniți și ne-am unit
„O țară vrem de-acum să fim I* 
Cum spicele s-au înfrățit 
In lanuri grele de lumină 
Pentru belșugul aurit 
Pe-un drum pe care-l făurim 
Prin munca noastră cea deplină I

„Noi vrem să ne unim cu țara I* — 
.Chemarea ne a urcat prin vreme 
Precum silabele-n cuvinte. 
Precum cuvinteTă-ri poeme, 
Cum mugurii cu primăvara 
Știu drumul vieții inainte I

Eram uniți și ne-am unit 
Cind inimile-au inflorit, 
Cind brațele ne-am împletit 
Și eînd la Alba am horit - 
Popor eroic și vestit 
In drum stelar spre infinit I

Statuie țării
Prin forța minții mele voi ridica statui 
Doar clipelor eterne ce nu vor ca să piară, 
Că mai cinstit pe lume eu cred că nume nu-i 
Decit al celui care iși cîntâ buna-i țară I
Cu brațele luminii zidi-voi din cuvinte 
Cetățile de miine — in dar celor care vin, 
Că nu-i alt drum in viață decit cel inainte 
Cind patria ți-e-n suflet și zimbet și suspin.
In ochii mei vor curge izvoarele ei clare. 
Prin suflet alergindu-mi livezile inflorite. 
Că nu-i spre vrednicie o cale de înălțare 
Decit peste Carpații cu frunți inzâpezite.
Și n-oi găsi răgazul rostirilor de seară 
Decit pe-un dea* ce urcă lin viile-n rodire, 
Șoptind despre iubirea eternă pentru țară 
Ce sufletu-mi cuprinde in pură logodire.
Imi va fi iar cimpia belșugului o poartă 
Spre-o blinda insorire, ce versul o tinjește, 
Că nu-i mai scumpă haină cuvintului

ce-o poartă 
Decit aceea-n care rostim pe românește.
Dar Dunărea-n cintare va fi ea un caval 
Albastru de visare și străbătut de-argint ; 
La malul ei veni-voi ca un val 
Cu rîuri de cuvinte curate, ce nu mint.
Cind intîlni-voi marea, putem să poposim : 
Rotundul se-mplinește și gindul curge-n sine. 
- E timpul, eu voi spune, de-acum

să odihnim, 
Căci nu mă uită țara prin facerea de bine I

Ion C. Ștefan

Scrisoare
De vă mîngiii aripa ninsorii 
Cind cerul peste toate-i de cleștar 
E-nsemnul ■ sfînt că vă trimit in dar 
Un tainic rod spre arderile verii
Din Carul Mare vă tot fac cu mina 
Și de mult dor vă simt mai cu temei — 
Cu Venus mă-ntrevăd pe cite-un chei 
Pe-un fir de cimbru țin in spate Luna.
Cu drumul dintre două seri cindva 
Puteam încinge lumea pe dindouă — 
Dar vă previn : prin patria-mi de rouă 
La voi mă-ntorc cind vreau pe cite-o stea—

Preaslăvesc • ••
Eu preoslăvesc tăcerea din goruni 
și greierii ce ne salută seara 
și mamele ce se cufundă-n griu 
cind le aprinde ca pe-o torță vara
Eu preaslăvesc albinele-n amurguri 
cind mierea ne-o tihnesc sub cer doar 

in străbuni - 
și vulturul ce-și vinde pe-un tulpan, tot 

cringul, 
să nu-și mai inunde timplele in furtuni...
Eu preaslăvesc dovada ce-a mijit din veacuri 
precum că sintem cineva in vreme — 
șl acest grav destin in care eu 
imi tot frâmint luat pentru poeme...

, Emil Lăzărescu

Uniți 
în %oință și-n simțire
Liber, cintuf spre cerul nostru-nalt, de azur 

iși croiește drumul, 
In milioanele de glasuri cristaline strins și 

intr-o mare de iubire 
Ce se unesc in doinele străbune și cintecele 

noi de zămislire 
ln'.r-un marș triumfător prin unică voință și- 

singură simțire 
Coloane infinite cresc pe glia cea străbună 
Din românescul fapt și din inaltâ cutezanță, 
Din conștiințele curate și cMstite, demne de 

o epocă de aur 
Prin care se-ntrupeazâ dorul nou, iubireo 

și-omenia plină de speronță
Semințele infipte in glie pentru spomicie, 

pentru piine 
Se-ngeamână cu zorile, cu zimbetul senin, 

din soartă nouă să rodească, 
Ca oțelul blind ce se-mbunează cu podurile 

de sonde cu aripi de triumf, 
Iar freamătul luminii prin singe nou vine să 

strălucească
Poporu-ntreg : români, maghiari, germani și 

de alte grai.vi 
Pe pămintul scump al României am statornicit 

o vară. 
Iar visu-naripat spre cuceriri de piscuri pentru 

veșnicia noastră zboară 
Acum, cind prin Ceaușescu a viață demnă a 

ales o țară I

Horvath Dezideriu

Temei rodirii
Țarină, 

temei rodirii, 
frunza-n ram te-ntoarce firii I

Rădăcini, 
corole, 
muguri 
spornic nasc sub mii de pluguri.

Strămoșesc ogor așteaptă, 
faptele 
din marea-ți faptă.

Sub streșini dacice
Plaiului sfint, 

țării fără de seamăn, 
încă de mici sâgetatu-i-am norii. 
Daci hohotind, brâzdat-am chior zorii 
Donubiei, 
mioriticul leagăn—

Singuratec, 
zeul, 
Zamolxe-in poduri 
piatra din ceas pe altar fulgera. 
Ne nâscurăm sub cer 
o „tulbure stea 
luminilor risipind blinzii auguri—

Mirabilâ,
azi corola menirii 
se îndeamnă scinteie fecundă. 
Treaptă sintem 
și marea secundă 
a vieții-ne 
o închinăm devenirii—

Petru Solonaru

Desene de Raluca Crigorcea

Imn
Eu patria o port
In faptă și in glas
Rămasă din pârinții 
Ce-n mine au rămas.

O regăsesc in soare 
Și-n griu o regăsesc. 
Ea-mi îndulcește fapta
Și graiul părintesc.

Trâiește-n mine țara 
Ca să renască-n zori. 
Mă-mbrac cu patria 
De sărbători.

Dumitru Drăgan

Tara mea
Ești frumoasă ca o floare, țara mec
Cu munții tăi de aur
Și cerul tău senin, 
țara mea iubită, 
Cu câmpiile tale scăldate in aur
Cu dealurile tale mirosind verdeață.
Tara mea cu oameni harnici, 
țara mea de lumină și soare 
Cu marea ta albastră
Cu nisip argintiu, 
fara mea — glie bogată. 
Pămint al țării mele, 
Te iubesc I

Alexandru Matei

Colindă-n pragql plinii
Bob-bobule mărunt de griu, 
merg cu tine in pămint, 
cmindoi să-nmugurim la primăvară 
sub al ploilor inmiresmat veșmint.
Lujer străveziu de ghiață 
haita iernii-n noi coboară.
O să indurăm - a cita oară ? - 
giulgiul viselor pe față.
Cald rosuflul mieilor deasupra 
ne-o trezi din moartea trecătoare, 
iarba fremâta-va-n landele din soare 
și-om trudi zidiți in dragoste pe viață.
Lingă umărul meu sting 
piinea inimii se rumenește. 
Urcă din pămint și crește 
bobul mic de griu și string •
rivna de pe prispa lumii, unde 
torța timpului ne mină inainte.
Este ora cind cu buze sfinte 
spice-aprind sub brazda ce le-ascunde.

Corneliu Antim

Ciștigător la focul sacru 
Ciștigdtor la focul sacru - poetul 
și viața - ceva ce cu nime nu-mparți 
nu te tocmești ; dau atit și itita țin 

pentru mine 
pentru vre-o palidă iubire, poemă sau 

patimă
Patriei te dărui intreg și curat 
cum intreg și curat zămislitu-te-ai prunc 
numai inalt, peste vint, in hotarul etern 

al zăpezii 
poți invăța să iubești și să suferi din 

această iubire
Patria iți va fi mereu bucurie indivizibilă 
renunțare continuă ți continuu prinos 
fericit vei fi precum Vărsătorul de apă 
precum tatăl intîiului fiu precum zeul 

cintind
Patria, numai atunci, se va ridica din 

cuvintele tale 
și cuvintele se vor împle de cer, vor căpăta 

miere și foc 
Patria, numai atunci, iți va veni la tainica 

nuntă 
va fi maica ce lasă o lacrimă limpede-n 

sufletul tău.

Chipul patriei
cu cit miinile trudite-ți vor fi 

ți mai aspre 
mai mătăsoasă va fi mingiierea femeii 

și-a pruncilor
eu cit cutele iți vor brăzda mai adine 

fruntea ginditoare 
cu atit chipul Patriei va fi mai senin.

locul cel mai înalt
noi sintem cerul pămintul apa și focul 

trupul inima singele 
sămința și rodul 
sufletul genezei, plinul și 
absolutul

patria este quinta essentia 
patria este locul cel mai inalt 

pentru suflet
<ta «

libertate
intre aceste hotare 
singurul tău nume 
nu poate fi 
decit acela de 
patrie

Și vine o zi
și vine o zi cind nu-ți mai trebuie miere 
nici fruct, nici mingiieri drăgăstoase nu viei 
o zi cind infiorat te întrebi :
oare făcut-am destul pentru patrie î 
oare doar atit de firave 

au fost puterile mele ?

Măsura vieții
Rar te gindețti anume la sentimentul 

de patrie 
cum la inimă numai arar te gindețti 
la aceste două crăiese - aurorele vieții 

adine inchină-te
Cum griul răsare curat din adincul de glie 
O, gind luminat, inalță-te dintre atitea 

eresuri 
ofrandă fii unicei eterne rațiuni a (aptei 

patriei - mume
Oglindă din inaltul cristal al privirilor, ceriul, 
patria-ți va fi și măsură a faptei și cintul 
fii sigur, firul de iarbă-al glasului tău, 

in inalt se aude 
intru lauda patriei

De te vei ascunde cu spaimă la fel ea și 
brav de vei fi 

același sfirșit te așteaptă și aceeași țarină 
capul sus deci I in demnitate și luptă 

trâiește-ți trăirea 
România ți-o cere

sărac •
cel ce nu și-a ales
drept unic scop *
al vieții sale 
gloria patriei

George Mina

Patria e în noi
Nimeni nu-și poate patria părăsi 
Decit acel ce nu o are 
Și s-a născut sub stele pustii. 
Dar nici acela nu se va grăbi 
Să-și caute o patrie oricare 
Ci mai-nainte mult va rătăci. 
Cel ce obirșia vrea să și-o schimbe 
Chiar niciodată nu va reuși 
Decit pămintul propriu să și-l plimbe. 
Nu ne schimbăm pe noi, cind zarea-albastră 
l-o trecem românescului târim
Ci numai cerul de deasupra noastră. 
(Pe care tot albastru il simțim.) 
Căci nimeni patria nu-și poate vinde 
Cind s-a născut in ea. - El o tot are. 
Patria e in noi. Ea se intinde 
Din prima pinâ-n ultima noastră răsuflare.

Gavril Matei Albastru

în dreptul inimii
Pe clavicula cuprinsă de patimă 
desprinsă din locul iubirii 
numită trup și numită flutur 
am gravat cuvintele : 
„Aici locuiește Patria mea I" 
Nimeni nu mă poate despărți de ea chiar 

cu trupul 
sfișiat de păsări și gloanțe viclene.
Aici dăinuie dintotdeauna marea mea iubire. 
Tara de Trup și Trupul de țară 
in care-mi rog sufletul 
ca o torță in vintul respirat al tămăduirii 
cu dor de apele crude 
de cimpul deplin al privirii 
de muntele vrăjit pe care umblu spre cer 
Pe claviculă stă scris rodire.
atit cit e drept să fir 
dreapta curată 
respirată din cerul cuvintelor 
spuse in limba română...
In dreptul inimii am descoperit torsul unui 

soldat 
căzut pentru apărarea unui cuvint de care 

a auzit 
de la mama și de la tatăl lui. Tot acolo 

el scrie 
cu vorbe de aer și dor : România.
Tot acolo s-a născut el ți iți trăiește veșnicia 
in ochiul avut al cerului pe care il are 
al pâmintului pe care il iubește 
al strigătului pentru care iubește 
al hotarului pentru care s-a rostit 
nu cu vorba nu cu fiara trupului 
ci cu dorul pâmintului rătăcit in coapsă 
cu ochiul râsfrint din pipăirsa pâmintului 
cind cu singe pe față și pe șold și chiar 

in dreptul 
inimii am mai strigat :
Eu sint trupul pâmintului din care m-am 

născut.

Florentin Palaghia

Frumosul deplin
Prin tine, partid. 
Iți dăruiesc 
cintecele, 
frumosul deplin.

Cu ele 
cresc liniști, 
și bucurie. 
Și uzina ți cimpia aurie 
slăvind munca sub soare senin.

Viața, 
prin tine-nflorită, 
ca un crin, 
cheamă intru slavă 
și dalta și paleta 
artiștilor, 
gravă.

Prin tine, partid, 
sufletul lor trece 
și-n marmura rece, 
ți-n litera firavă.

Dacă inima 
mi-ar fi sonoră 
fiecare pulsație, 
vibrind in gamă majoră, 
ar fi doar 
cint despre tine—

Culori
Am multe culori pe paletă : 
Roșu-rubîn închinat bucuriei, 
Liniștii calme și păcii, 
Jocului pur al copilăriei... 
Auriul dulce - lumină ivită 
Pentru sărutul din noi, 
Pentru femeia iubită ; 
Verde-smarald, 
Ptfntru surisul tău cald.

Albastrul-senin il am
Pentru rindunica-săgeată 
cu care norii ii destram... 
Ametistul il picur in amurg,
Pentru clopotele ce zvonul și-l curg
In cinstea sărbătorilor vieții. 
Totdeauna am să pictez 
Cu toate culorile închinate bucuriei, 
Liniștii calme și păcii, 
Jocului pur al copilăriei—

Radu Vaida

Ninge

Ninge pe orașul cu străzile de-argint 
Ninsoarea-i începută precum o sărbătoare 
Doar fulgii de ninsoare, iubito, nu ne mint 
Deți zăpada strinsă la timple incă doare

Pășesc pe strada ninsă ca un bolnav de sete 
In pulberea ninsorii mi-am regăsit răbdarea 
In urma mea se-nșiră, reci, urmele de ghete 
Ca niște răni pe care le vindecă ninsoarea

Și ninge, ninge incă, cum n-a mai nins 
vre-o dată 

N-au mai rămas vre-o casă sau un copac, 
neninse 

Azi orișice tristețe se simte alungată 
Din Marele Oraș, cu lămpile aprinse

Aș vrea să țină iarna ața o veșnicie 
Să ningă pe orașe și-n satele curate 
Să ningă in cuprinsul a tot ce-i Românie 
Zăpada n cistră nouă izvor de puritate

Să ningă cu lumina pe-acest pămint de dor 
Să ningă cu sămința de rod peste copaci 
Să ningă ca in veacul rămas biruitor 
Cind Domnul Burebista ii conducea pe daci

Să ningă peste brazii ce par imenși ostași 
Pe cimpurile toate pe drumuri ți pe munți 
Să ningă Doamna Iarnă cu suflet pătimaș 
Pe săniile care mai duc nuntași la nunți

Să ningă, cum se ninge cind se clădește-o 
țară 

Să ningă ca atunci cind ni se națte-un Riu 
Să ningă pentru Griul de Miine Primăvară 
Ce va purta istoria, ca sabia, la briu—

Patria în Decembrie

Patria in Decembrie, este o împlinire 
Un drum care urcă cu chibzuință
O Frunte de Poet, o năzuință
Pentru care ninsoarea e cămașă de mire 

întreaga istorie, zbuciumată și trează
Este prezentă in oameni ți în cuvinte 
Dinspre ieri, inspre miine ți spre inainte 
Istoria noastră pururea vitează

Mai ales in Decembrie simt profunzimea 
Patriei - cind Alba lulia, cu turlele ninse 
Adună eroii din zări necuprinse
Și glasul lui Horea rupe iernii asprimea

Patria in Decembrie e o visare
E o certitudine ți o iubire 
Este milenarul Vis de Unire.
Și este Unirea Noastră Cea Mare

Acum se prind rădăcini in pămintul 
Acestei țâri ce ne e rădăcină
Decembrie - aducătorul de lumină 
Muntele nostru, inalt cit Cuvintul

Te slăvesc Patrie, credința mea pură 
Aoum cind iarna de hrisoave se dezbracă 
Te iubesc Românie Casa Mea Sacră
Eu sînt doar ninsoarea,.ca.te.ninge pe gură.

Ninge în Munții Daciei

Ninge in Munții Daciei, semeți 
Ninsoare aspră precum o minie
Pe creste ți prin văi se string nămeți 
Ca niște oști la ceas de bătălie

Viscolul urlă prin pădurea ninsă 
Și brazii freamătă la trecători
N-a mai rămas o brazdă neatinsă 
De pulberea curatelor ninsori

Și-mi pare că aud in depărtare 
Tropot de cai ți zăngănit de spadă
Și simt trecind prin Marea de ninsoare 
Soldații daci cu cușme de zăpadă

De printre munți ți din poteci de piatră 
Coboară des ca niște zei subțiri
Și călăresc spre Dunârea-nghețată 
Purtători și-aducători de știri

De zeci de veacuri de cind sint stăpini 
Pe munții lor ți-ntinsele păminturi 
Bărbații daci și tineri ți bătrini 
Veghează drumuri ți ninsori ți vinturi

Dar mai ales in vremi cu aspre ierni 
In vremi cu ger și vremuri cu ninsoare 
Stau neclintiți, statornici și eterni 
Cu spade-n miini și fața la hotare—

Pe tot cuprinsul Daciei Alpine 
Și-al Daciei de Șes, e iarnă iară
Și cad ninsori ca vorbele de bine 
Peste intreaga Tară Milenară

Și ninge pătimaș și ancestral 
Ninsoarea, ;a un vis, care mă iartă
Și tot aștept s-aud bătind in poartă 
Ca oaspete, pe Bunul Decebal.

Cîntec de iarnă

larng viforețte in neștire
Peste munți ți-nvăluie cimpia 
Ca-ntr-o veche Carte de Citire
Imi trăiesc din nou copilăria

Port pe umeri pinzâ de zăpadă 
De ninsoare fruntea mi-e senină 
Și aștept o nouă stea să cadă 
Peste bradul care mă lumină

Prin omătul proaspăt ți duios
Pași-mi scriu cărări de dimineață 
Crivățul la Dunărea de Jos
Desenezâ-un continent de ghiață

Și m-afund in iarnă ți in ger
Cum se-afundâ-n codru un haiduc 
Iarna asta, Doamne, incă sper 
Cu o sanie-veche să mă duc

Pină unde cerul se unește
Cu Pămintul Dobrogei, cel viu 
Să imi vindă lipovenii pește 
Pentru pește să plătesc rachiu

Și pe malul bălții înghețate 
Unde viscolele-ți au ecou 
Ca-ntr-o veche, antică, cetate 
Să mă prindă, doamne, Anul Nou—

Ștefan Dincă
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE

A PROZEI SCURTE ROMÂNEȘTI j

ION
CREANGĂ

V. Basmul fantastic (6)

Vorbind de proble
matizarea intim umană 
a leit-motivului folclo
ric, firește că in discu
ție intră mai ales per
sonajul central femi
nin, împărăteasa cea 
tînâră. Din momentul 
cind, blestemind-o, ti- 
nărul sot o părăsește, 
ea ocupă in întregime 
prim-planul povestirii. 
Analizind cu atenție 
momentul in cauză, ne 
dăm seama că statutul 
existențial al eroinei 
suferă o dislocare

** esențială. Se petrece 
un soi de alungare din lumea paradisiacă a bas
mului (unic loc al fericirii supreme), tinăra fe
meie fiind nevoită să accepte condiția de ființă 
păminteană. Supusă încercărilor neîndurătoare 
proprii acestui mod de existență, ea pierde toate 
privilegiile deținute cit timp a fost împreună cu 
Făt-Frumos. Scena „alungării din paradis-1 be
neficiază de o spectaculozitate narativă aparte, 
descripția nefiind cu totul străină de viziunile 
nimicitor seismice ale eposului biblic : „(...) deo
dată s-a stimit un vint năpraznic, și venind un 
virtej înfricoșat a ridicat pe ginerele împăratu
lui in sus și s-a făcut nevăzut. Atunci podul cel 
minunat îndată s-a stricat și s-a mintuit, de nu 
se știe ce s-a făcut. Iar palatul în care ședeau 
moșnegii.și cu nora, cu toate bogățiile și podoa
bele din el, s-a schimbat iarăși in sărăcăciosul 
bordeiu al moșneagului, de mai înainte-. Nici 
mai mult nici mai puțin, din această clipă fiica 
și soția de împărat face figură de femeie necă
jită in sensul propriu al cuvintului. Termenii 
prin care este definită noua ei situație vădesc o 
mentalitate pragmatic-autohtonizantă absolut șo
cantă. Alături de criteriul vital economic 
(„Atunci bătrînii, văzînd astă mare nenorocire 
și pe nora lor în așa hal, au început a o mustra, 
cu lacrimile in ochi, și a-i zice cu asprime sa se 
ducă unde știe, că ei nu au cu ce s-o ți?-), crite
riul moral, asumat cu o simplicitate demnă și 
orgolioasă, primează în decizia eroinei de a ple
ca in căutarea bărbatului : „Ea, văzindu-se acum 
așa de nenorocită și horopsită, ce să facă și în
cotro s-o apuce ? Să se ducă la părinți ? Se te
mea de asprimea tată-său și de șugubeta defăi
mare a oamenilor ; să rămiie pe loc ? Nu avea 
cele trebuitoare și-i era lehamite de mustrările 
socrilor. In sfîrșit, s-a hotărit a se duce in toată 
lumea, să-și caute bărbatul".

S-ar putea zice că la originea tipologiei femi
nine din Baltagul sadovenian se află prototipul 
crengist din Povestea porcului. Deosebirea e in 
primul rînd una din regim narativ, căci in ultimă 
instanță mobilul plecării în lume a femeii are 
aceeași finalitate recuperatoare, iar itinerariul 
pe care cele dodă eroine îl parcurg iși dezvă
luie aceeași contaminare initiatic-labirintică. Re
venind la basmul lui Creangă, definitorii se do
vedesc a fi tipologia fantastică a piedicilor pe 
care eroina le întilnește in cale și moda'-tatea 
similară de depășire a aeestor piedici. Interesant 
de observat este insă faptul că și acum, in pofida 
„purității- ei fabuloase, narațiunea poartă insem- 
nele aceluiași ..determinism", revelator in ordi
nea mentalității și comportării personajelor. Fe
nomenul de „nuvelizare" subiacentă conferă bas
mului consistență fabulatocie. și. mai ales, ten
siune existențială autentică : -Și de ale: dr.i- 
pneața, p rnr-d chiar in acea zi. a mers îarAși in 
an. de zile prin- niște pustietăți și ras- ..
oectr peie de plaă aid- S: fiind insăr-iratipe ai 
treilea an, cu mare greutate a putu: să sfcr.gă și 
pină la sfinta Duminică. Și sfinta Dummicâ a 
primit-o cu aceeași rinduială și tot așa de. bine 
ca și surorile sale. Și. făcindu-:-se milă de 
această nenorocită și' struncinată ființă, a stri
gat și sfinta Duminică o dată, cit a putut, și 
indată s-au adunat toate vietățile : cele din ape. 
cele de pe uscat și cele zburătoare. Și atunci ea 
le-a intrebat cu tot dinadinsul dacă știe vreuna 
din ele in care parte a lumei se află Mănăstirea- 
de-Tămiie. Și toate au răspuns, ca dintr-o sin
gură gură, că nu li s-au intimplat să audă mă
car vorbindu-se vreo-dată despre aceasta.
Atunci sfinta Duminică a oftat din adincul ini-
mei, s-a uitat galiș la nenorocita drumeață și i-a 
zis :

— Se vede că vreun blăstăm a lui Dumnezeu, 
sau altăceva, așa trebuie să fie. de nu ai parte 
de ceea ce cauți, fiica mea ! Căci aici este ca
pătul unei lumi necunoscute încă și de mine, și 
oricit ai voi tu și oricare altul să mai meargă 
înainte de aici, este cu neputință ?“

Grație tonalității ei „jucăușe", impregnată de 
o caldă și participativă sentimentalitate, narațiu
nea nu se-indepărtează de tentația realisticului 
nici chiar atunci cind resortul și substanța ei sint 
exclusiv supranaturale, cum se intimplă cu mi
nunatul episod al călătoriei in tovărășia ciocir- 
lanului șchiop : „Aptă sfinta Duminică a dat și 
ea drumeței pn corn de prescură și un păhăruț 
de vin, ca să-i fie pentru hrană până la Mănăs- 
tirea-de-Tămiie ; și i-a mai dat o tipsie mare 
de aur și o cloșcă tot de aur, bătută cu petre 
scumpe, și cu puii tot de aur, ca să-i prindă bine 
la nevoie ; și apoi a dal-o oe sama ciocirlanului, 
care indată a și pornit, șovîlcăind. Și cind cio- 
cirlanul pe jos, cind drumeața pe sus, cind ea pe 
jos, cind el pe sus, cind ea pe jos. cind el_ pe 
jos, cind el pe sus. Și cind biata drumeață nu 
mai putea nici pe sus, nici pe jos. atunci indată 
ciocîrlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. 
Și tot așa mergind ei incă un an de zile, cu 
mare greutate și zdruncen, au trecut peste ne
numărate țări și mări, și prin codri și pustietăți 
așa de îngrozitoare, în care fojgăiau bălauri, 
aspide veninoase, vasiliscul cel cu ochi fărmă- 
cători, vidre cite cu douăzeci și patru de capete 
și altă mulțime nenumărată de gingănii și jigă- 
nii înspăimintătoare, care stăteau cu gurile căs
cate numai și numai să-i înghită : despre a că
rora lăcomie, viclenie și răutate nu-i cu putință 
să povestească limba omenească."

Cit despre scurtul episod al descinderii in altă 
lume (de unde concluzia că cea de mai înainte, 
cu minunile și spaimele ei extraordinare, nu este 
alta decit aceasta, a noastră, a tuturor !), totul 
se petrece atît simplu incit nici vorbă nu poate 
fi de cine știe ce viziuni traumatizant-infernale : 
„Și, în sfîrșit, după atît amar de trudă și pri
mejdii, cu mare greutate ce au izbutit să ajungă 
la gura unei peșteri. Aici călătoarea s-a suit ia
răși pe aripile ciocirlanului, din care abia mai 
putea fîlfîi, și el și-a dat drumul cu dinsa pe o 
altă lume, unde era un raiu, și nu altăceva !“

Sinceri să fim, ne-am fi așteptat ca cel puțin 
imaginile de „pe o altă lume" să atenteze la na
turalețea realistică a eviziunii epico-descriptive 
a universului fantastic și să aspire la situarea 
într-o a-realitate desăvîrșită. Așteptările noas
tre, stimulate de straneitatea convențional su- 
pra-spectaculoasă a genului, sînt însă-cu totul 
înșelate. Familiaritatea subtil bagatelizantă a 
unghiului din care este prezentată Talpa-iadului 
e de un farmec dezarmant : „Stăpîna acestei 
slujnice era viespea care înălbise pe dracul, în
grijitoarea de la palatul lui Făt-Frumos, o vră
jitoare strașnică, care închega apa și care știa 
toate drăciile de pe lume. Dar tocmai un lucru 
nu știa hîrea : gîndul omului." Iar în final, cind 
se dezvăluie identitatea malefică a vrăjitoarei, 
șiretenia amuzantă a povestitorului dă limpede 
de înțeles că întreg basmul nu e decit o încin- 
tătoare „minciună" pe care el o repovestește din 
rațiuni cu totul laice, aflate la polul opus în- 
crîncenărilor magice cultivate de prototipul fol
cloric : „Hirca aceasta de babă era scroafa cu 
purceii din bulhacul peste care v-am spus că 
dăduse moșneagul, crescătorul lui Făt-Frumos. 
Ea, prin drăcăriile ei, prefăcuse atunci pe stă- 
pînu-său, Făt-Frumos, în purcelul cel ogîrjit, 
răpciugos și răpănos, cu chip să-1 poată face 
mai pe urmă ca să ieie vreo fată de-a ei. din, 
cele unsprezece ce avea și care fugiseră după 
dînsa din bulhac. Iaca dar pentru ce Făt-Frumos 
a pedepsit-o așa de grozav".

Nicolae Ciobanu |

0 istoric în imagini 
a literaturii române 
contemporane VĂZUTĂ DE ION CUCU

Sînt calde armele poetului

t dc e o vrȘts/urJ fg
1 rjwianUîv.uiui iipsiti de orice 
■p*n n try cată de r.airitcsae hi-

* * măriei « mivr poeți care a-au fost 
capabili *4 dea u rrpUei bărbăteasca migrat itu- 
dinu, indiferentei. (Ntfi'tâțfi sau turpitudinii 
ambiante ; artssi reai mult ca onci-.d această 
intagine țr-jre itadmuitnla.

A. E. Baconsky
protaBotf
T.ina m ti 
19S. «vU* 

Al O ife -.. J
Jocwtnn au rr-r- |

ui Șiefun Popa, ridicată
a Eufr

ih'-ă solidă
3>tna 

să. 
toțiU Gotcea. aproape

bir-mtuv. ore nu p.ră ilin rer, -j \
din pătalnt. âân bun sS-l

râMvellui Popa
este ir' ei de pctaDwru I 3^1'jnrt
comunei. îTTtprevrs/. CWTC l- iul I-vUt v
în toată curtea r-u \ - lA tWcil fW.' .1 de p=
In rest '-gume v e. V la l le râd e ■
legată pe ș-. In de iulie are rc*
flexe de smarzid. O gospodărie :um rar am 
văzut prin alte părți la eorpudaiâ tir.eri. Pen
tru că e bine să »;iți Ștefan Popa are 88 ani 
și soție sa Euirâut.j. 31 ani.

Am ver.it E.r: îa Goire pentru e șerie despre 
și pe urinele lui A. E. Baconsky. Distinsul pro
fesor apr, tpe «j-rn-r este tata] Clarei Ba- 
cowky. !’•-•. și cârti arului de talie
t-ur-vțsoard;. *-» petrecut mult-- clip din
vir:â rires-r. discut a ’-c-șpe deepre doamna 
Clara. „Gkara r, presirnura -a : se va in-
timpla - .r. vij'A și de ș-x-a adopta tot 
timp; ', o sVuâine ds frondă. Cind avea & luni. 
ma>ca-sa ■■ 1 mir-o nonp-ti in camera ei
intr-un te&țâr. : ;ț de mire pentru că pîins- a 
întruna, Af*?» cea an r 4e snr.slî. A pornit 
o furtiL! & rvr •>— ’ ă*»t. F i gaieata
și vintul pornii din rkukcini și lus aco
perișuri «te iis. ■ r di"n!r,e*;ă. rărind pe 
maica-sa oLoriiâ a «t « r.u adoarme, am mu
tat-o u ’ vranei ’ " .: .- a. După
vreun sfert de ir fusese lea
gănul cu ‘a . . râr.it ?1 va cără
mizi cv sa î-rit-r p.- -ni: drsț-jl de r*B.
Apoi la «rutrșflkurss' dir. .■■atawșhne 19i>j : era 
elevă ia d ..-vr.a?. de «biv» cu
capul lina r; jicu de «s-i fie mai
cald. In sears vwitesrvr- .. i-a : st rău unei 
colege ji a tre-v: liuț.â cuiogr. In timpul
cutremurului ■ "a arera s-a pr«br<it. omorind 
două eleve. O întreba Letiția (Letiția Avra- 
mescu. sora Cîers Barer.sky — n.n.) dacă nu-i 
este teamă . u auten rssî’orii ce le fac • cu 
avionul, vaporul sau trenuri de mare viteză. li 
răspundea senin ■ :ă dară o fi să se intimple 
ceva se intimpif".

Cind cu mulți ani in urmă tinirjl cu trăsături 
delicate care er^ A. E. Baco::. ;r„iaci «r-sef 
al literar" d C!jj. « intilnit-o
pe studenja C’rr.t Pope de Lilere și filozofie 
nu știa că drumurile răfcre sud vc- deveni 
o permanență și că acvlo i-ji va ș.-.r:e o parte 
din cărțile sale. Firesc, a ■>-.:.-r„\-l familiei 
Popa, unde er» primit s? Excepționali
scriitori, oameni de - ri ri- -irtusc de cli
pele petrecute impresicf; u A. E. Baconsky la 
Goicea, în seri’c eftiduro:i do vara. Au fost 
aici, între alții, oasri <: Aurel Rău. Victor Felea, 
Veronica Porumbare, Mihail Petroveanu, Mihai 
Gafița.

Toți se simțeau mirranst.
Goicea devenise refugiul lui A. E. Baconsky 

din metropolă. Iși cre.«re o aur» .lă de solitar, 
in care unii cu rea-voirria vedeau un estet dis
prețuitor și infatuat. N-a t ut nimic pentru a 
le răspunde. Cărțile sale e»u un răspuns. Cel 
mai elocvent răspuns. Venea ri Goicea de 5—6 
ori pe an, in afara celor 30 de zile in care 
citea, lucra, se relaxa. Iși »r?r=ia jn cort sub 
nucul din grădină și acolo lucra pină il prin
deau zorile, uneori dormind r.opt; în. șir acolo. 
Sub nucul acela a -t-t.s in .r.riegime „Mahab
harata", peste jumătate din ..Echinoxul nebuni
lor". „Fluxul memoriei", „Cadavre in vid" și 
cite și mai cite poeme.

Iubeț singurătatea și re parc că era condiția 
sa existențială. Pleca zile in.rcg; ’s pescuit pe 
Desnățui. Juca fotbal cu opiii pe care-i iubea. 
Uda grădina, tăia lemne și era fericit cind putea 
rezolva o problemă in curte. Umplea o sacoșă 
cu?Jomane ieftine de aventuri. , doxuri", iși lua

Poetul nu dispune de nici-un turn. El e pier
dut in imensul labirint al vieții cotidiene ți tră
iește toate experiențele pe care le determină 
condiția umană. Nu numai opera, ci și viața lui 
este acordată după diapazonul pe care il im
pune epoca, devine o suită de simboluri ți sem
nificații contribuind la permanenta echilibrare 
a spiritului cu el insuți“.

provizii, lua o șaretă cu un cal de la celebrul 
erou al muncii socialiste, Dumitru Dinișor, pre
ședinte de C.A.P. in Goicea, și pleca cu doamna 
Oara undeva la un canton din Valea Dunării 
unde stătea 7—8 zile. „La pescuit" spunea el că 
Si d« ce. După 8 zile se intorcea de la cantonul 
singurătății sale fără un pește. începea să ridă. 
,.S-a consumat tot. a tost căldură mare". Pre
gătirile de plecare la canton se asemănau cu 
cele ale unei expediții in Africa. Toată lumea 

era grijulie să nu se uite ceva. O fotografie ni-1 
arată la întoarcerea dintr-o asemenea expedi
ție : în maiou, pe o bancă rizînd satisfăcut, ală- . 
furi Letiția, doamna Eufrosina, Ștefan Popa și 
Clara Baconsky zimbind fericită. Alta tot în 
acelașj decor. Una pe o stradă din Cluj îm
preună cu doamna Clara și cu soacra sa, unde el 
surîde fericiț luminat de cine știe ce gînduri 
tainice. Apoi' într-un pârculet din Cluj, Clara 
Baconsky impreună cu mama ei. Memoria apa
ratului foto nu iartă nimic, și viața care a fost 
devine-amintirea care este.

Intru în camera Poetului cu sentimentul acut

Zaharia Stanca

Iirica lui Zaharia Stancu din jurul ani
lor ’40 aduce — după îndelunga 
frecventare a poeziilor în formula ca-, 
trenelor sau bicatrenelor, în volumele 

Poeme simple. Albe, Clopotul de aur, Pomul 
roșu — surpriza poemelor foarte ample, că 
Virtej în flăcări, Calea Lactee și-a despletit 
cozile și Buna Vestire, reflectind deplin posibi
litățile poetului de susținere a tensiunii lirice.

In Calea Lactee și-a despletit cozile și în 
Buna Vestire tematica variază între autobiogra
fia lirică și poezia socială, în sensul asumării 
biografice a socialului de către un scriitor care, 
ca publicist și pamfletar, a trăit întotdeauna 
in mijlocul cetății.

Confesiunea lirică din Calea Lactee și-a des
pletit cozile ancorează in motivul spectaculos al 
revelației lumii la dimensiunea planetară, ex
periență care ar echivala in destinul poetului cu 
o inițiere esențială. Cunoașterea lumii prin ade
ziunea la istoria ei însemnind dominarea exis
tenței, poetul dobindește puterea miraculoasă a 
celui ales, — idee convergentă cu aceea a con
siderării poeziei ca panaceu universal (Iarba 
fiarelor) : „Dacă aș fi pus mina pe un toiag ar 
fi înverzit, / Ar fi crescut fără rădăcini, fără 
ploaie, fără lumină, / Și ar fi înflorit". Explozia 
de forțe anunțată in titlu și proiectată în text 
corespunde unei extraordinare mutații interi
oare, secondată de sentimentul urieșeniei eului 
liric, capabil să acapareze energia vitală uni
versală. După ce, metaforic vorbind. „Sub coaja 
fragilă a frunții / Calea Lactee și-a despletit 
cozile", aviditatea cuprinderii existenței inves
tește sensibilitatea poetului cu virtuți de per
cepere extraordinară : „Atunci am auzit pașii 
urșilor albi la pol, / Chiotele renilor sprinteni 
gonind pe zăpezile nesfirșite".

Dar revelația surprinzătoare în orizontul aces
tui poem de atmosferă, reflectind in ipostazele 
spectacolului universului dezlănțuirile unui eu 
liric cu o structură romantică, înclinată spre 
for’e stihiale, vine din angajarea perspectivei 
sociale, fiindcă lumea i se revelă poetului in 
primul rind in imaginile marilor colectivități : 
..Atunci ochii mei au văzut intlia oară săracii. / 
Toți săracii pămintului, / Incălțați cu sandale de 
aur. Cu timplele prinse-n coroane de laur : / 
Ii ferea de pumnalele vintului / Purpura îm
părătească a vestmintului. Atunci am auzit 
dincolo de puterea auzului meu / Frămîntarea 
păduri: ir. creșîerr* lanurilor, vuietul cascadelor, 
’ Am auzit fierbind bogățiile pină in miezul 
planetei. Și-am văzut milioanele, de oameni 
ir r-<dat:. istoviți. Sfredelind cu unghiile, cu 
dinții, cu unelte de fier, / Să smulgă adincul 
și să-1 ialie spr.- cer".

Cel mai amplu pr-:-m stancian și una dintre 
performanțele literare ale scriitorului este 
Buna Vestire, ore aliază activismul cu patosul 
cosmic și cu mesianismul, așadar cu linii de 
for;ă aic literaturii expre sioniste. Datat „ianua
rie- 19!2". p. mul ar fi fost scris, după mărturi
sirea autorului in volumul memorialistic Zile de 
lagăr, in timpul detenției de la Tirgu Jiu. Poem 
de factură withmanianâ. Buna Vestire este un 
vibrant apel umanist. Valoarea sa literară de
curge din exprimarea particulară a motivelor 
și din organicitatea textului, datorită logicii ar-

Cenaclul „Numele poetului"
ȘEDINȚA A XXXV-A

n partea întîi a serii (de vineri, 21 de
cembrie), conducătorul cenaclului, poe
tul Cezar Ivănescu, il prezintă pe -Ale
xandru Andrieș, arhitect.de profesie, 

trubadur din vocație, debutat odinioară <fe revista 
„Luceafărul" cu traduceri din Bob Dylan și care

că eu, aici, comit o profanare. Totul este ca la 
plecarea lui acum 7 ani. Pe un perete in stingă 
o oltenească. Bibliotecă. Pe peretele din
fațfe mea dcnîî ViHmxrJ fhari : A. E. Baconsky și 
Clara Baconsky. Bibliotecă. Rame cu fotografii. 
Masa de lucru. Aici s-a făcut corectura ultimă și 
s-au scris zeci de pagini la „Panorama poeziei 
universale”. Aici s-au scris o parte din cărțile 
lui A. E. Baconsky. Pe masa fotografii, scrisori, 
ilustrate. Sint calde urmele Poetului. Le sirht 
fierbințeala ireală. Dintr-un raft de bibliotecă 
mă privesc triste cărțile sale. Cer permisiunea 
să le răsfoiesc. Și imi tremură in fața ochilor 
o serie de autografe sentimentale : „Mamei și 
tatei o hartă in negativ, cu afecțiunea lui To le a", 
oct. 969. (Cadavre în vid) ; „Mamei și tatei, care 
pe această cale vor reparcurge drumurile mele. 
Cu drag Tolea, mai 1968" (Remember) ; „Tatei 
și mamei aceste rostuiri literare izvorîte din 
viața de fiecare zi. Cu dragoste, Tolea“ (Fluxul 
memoriei) ; ..Mamei și tatei aceste cintece aduse 
de departe in graiul nostru dulce de către al 
lor Tolea" (Poeți clasici coreeni) ; „Mamei și 
tatei, un mic bilanț al activității mele poetice 
de un deceniu. Cu drag, Tolea“. (Cele mai fru
moase poezii) ; „Dragii mei un mic manual de 
poezie universală contemporană pe care vi-1 
trimite cu dragoste Tolea“ (Poeți și poezie) ; 
„Mamei și tatei aceste pagini care cuprind un 
delir cu tîlc. Cu drag, Tolea“. (Echinoxul nebu
nilor) ; Mamei și tatei acest atlas poetic al lu
mii, odată cu toată dragostea lui Tolea“ (Pano
rama poeziei universale).

Și, în sfirșit, pe un frumos album de Botti
celli : „Tatei și mamei această carte cu chipuri 
-scrisă» azi și zugrăvită acum o jumătate de 
mileniu. Cu drag, Toleau.

După cum este cunoscut, A. E. Baconsky avea 
oroare de manuscrise. Nu păstra nici dactilo
gramele, după ce acestea apăreau în pagini de 
carte. în ceea ce privește corespondența de fa
milie, semnată de A. E. Baconsky, ea se află, 
după spusele soților Popa, in păstrarea Letiției 
Avramescu, sora Clarei Baconsky. După ce a 
apărut în Austria, la Graz, cartea despre A. E. 
Baconsky, dr. Wylly Steinbock, fost bun prieten 
al lui Baconsky, a trimis soților Popa, la Goicea, 
o scrisoare din care spicuim : „Iubite domnule 
Popa, vă trimitem multe salutări, odată cu săr
bătoarea iernii. Fotografiile ce ni le-ați trimis 
mijlocesc o mai bună cunoaștere a familiei dvs. 
Letiția seamănă foarte mult cu Clara. (...). La 
11.11.1979 aveam o conferină la Salzburg, dar nu 
m-am putut duce. (...). V-a adus poetul Petre 
Stoica cartea *A. E. Baconsky» apărută la Graz? 
Am consacrat Poetului și Clarei o postfață (epi
log). Vă salut cordial, Wylly Steinbock".

Lingă camera-muzeu, fie-mi permis să o nu
mesc așa, și facem aici cuvenita propunere fo
rurilor de resort, ca oficial să se numească așa, 
este o alta unde stau pe un scaun hainele de 
pescuit ale lui A. E. Baconsky. Undeva, într-un 
colț, undița cu care el se retrăgea la cantonul 
singurătății sale. Soții Popa, 'oameni deschiși 
la suflet și prietenoși, îl mai. așteaptă încă pe 
biograful Poetului și cărturarului A. E. Ba- 

consky. Poate nici nu trebuie să aștepte prea 
mult. Dacă în străinătate a apărut o carte 
A. E. Baconsky, avem dreptul la speranță. în 
ceea ce mă privește, nu l-am întîlnit niciodată 
pe autorul „Cadavrelor in vid". Cărțile sale, 
fermecătoare ca scriitură și importante ca va
loare, mi-au luminat multe clipe de singurătate 
și tristețe. Luați rindurile de mai sus, dacă vreți, 
ca un omagiu postum, acum cind în sud lumina 
pare o umbră de pasăre, și sînt mai calde ca 
oricînd urmele Poetului.

Petre Ivancu

— poetul cetății
tistice riguroase și consecvenței procedeelor. 
Laitmotivele sînt amplificate de Ia o secvență 
la alta și poetul potențează lirismul prin infuzia ' 
autobiografică intr-o paralelă de virstă cu eroul 
mitic-tragic : suprapunerea planurilor temporale
— cel mitic și cel al eroului liric — determină 
derularea tensionată a faptelor într-un timp 
oprit sub „ochiul galben al lunii", așadar într-un 
hiatus temporal malefic adecvat flagelului răz
boiului. Dar, dincolo de melancolia motivelor de 
atmosferă, Buna Vestire se axează pe mesajul 
unui optimism fundamental, deoarece umanis
mul caracteristic structurii creatoare îl stimu
lează pe poet să spere în destinul fericit al 
planetei.

Poem reprezentativ pentru lirica stanciană de 
maturitate, Buna Vestire înglobează, pentru a 
le valorifica într-o structură complexă, majori
tatea izbînzilor literare anterioare ale poetului, 
relaționate însă cu laitmotivele care asigură 
contiguitatea textului. Astfel, personificarea 
nopții anticipată în versurile ciclului Scrisori 
din cimp din Poeme simple (1927) sau în citeva 
catrene din Clopotul de aur (1939), se aliniază 
ipostazei adolescente a celorlalte personaje — 
Maria și poetul, fiul Măriei și fiul poetului —, 
ca o condiționare impusă de organizarea poemu
lui scris de un poet care exaltă in întreaga sa 
lirică trăirea senzației și metamorfozele.

In spațiul de grație al patriei, biografia poe
tului se realizează ca act al afecțiunii profunde 
pentru țară : „Te-am iubit copil, tînăr și matur. 
/ Țară, totdeauna te-am iubit, țară / Acum te 
iubesc și mai mult." — mărturisește el în pragul 
senectuții. Patriotismul susține participarea la 
o istorie fundamentată pe trecutul afirmării po
porului, după cum sugestiv se conturează in 
viziunea lui Zaharia Stancu : „Fericit am trăit 
revoluția zi de zi /.../ Fericiți ne legănam între 
moarte și viață. / Apoi a venit, o roșie dimi
neață. / Din adincul istoriei, de departe, / Cu 
Doja. cu Horea, cu Tudor a venit, de departe" 
(Tară). Priveliștile paradisiace surprinse de poet 
in peisajul țării susțin bucuria impli, irii : „Du
nărea pești de aur de dăruie, I Riurile păstrăvi 
de argint viu. / Vintul leagănă lap auriu. ' 
Chindia peste dealuri se năruie" (îmi iubesc 
mult patria de azi). Și. de altfel, singurele „cin- 
tece de bucurie" din lirica senectuții (La mine-n 
pădure. Joc eu moartea. Iepuri roșeați. Cintec 
de bucurie, Struguri. Pomi. Imagini, Merg pe 
sub arbori. Vino mai repede, primăvară. Vară, 
Trei fire de iarbă. Vieții etc.) derulează toate 
imaginea fabu’.c.-să a patriei, :n eare se împle
tește indestructibil existența poetului : „Patria 
este țărina pe care o calc, E văzduhul pe care-1 
respir I..J Patria sint oamenii aceștia, / Frații 
mei, surorile mele. / Țărina străbunilor mei. / 
Patria e poporul acesta / In mijlocul căruia am 
răsărit, / Ca o trestie subțire, ca un plop mai 
apoi / Și-am ajuns la bâtrinețe stejar." (Patria).

Meditația asupra destinului umanității și elo
giul patriei in versuri mirabile atestă ca un 
model sinceritatea scriitorului, conturind astfel 
și cea mai nobilă dimensiune a personalității 
sale.

Mariana Ionescu

va susține un recital. Ceea ce se și fntîmplă. Tn 
pofida unei stări gripale, Alexandru Andrieș ne 
farmecă deopotrivă cu versurile sale, cu muzica 
sa, cu persoana sa. Un virtuoz al strunelor ghita
rei, al cuvintelor. Un virtuoz al re-creării obișnui
tului, cotidianului pe un fundal calin, melancolic 
și de o ironie de mare rafinament. Trubadurul 
este propriul său personaj care se cîntă și ne in
cintă și-pe noi. In Alexandru Andrieș muzica și 
poezia se intimplă cu firescul cu care el trăiește 
ne-obișnuindu-se cu nimic. Are candoarea poetu
lui care întreabă lucrurile de ce sint cum sînt și 
inteligența re-considerării lor. Un trubadur a 
cărui cheie de succes este ne-liniștea sa de artist 
grefată pe o sinceritate absolută. Și percutantă !

în final. Al. Andrieș a dat autografe pe recen
tul său disc apărut la „Electrecord" și intitulat : 
„INTERIOARE».

în partea a doua a serii, poetul George Mina 
dă citire propriului .său volum intitulat: ..Despre 
tăcere*, cu prinzi nd rece*cibîuri.

Consemnăm, in limfta "Sp«Vatdt' disponibil, din 
discuțiile care au urmat pe marginea cărții lec- 
turate :

Mana Cerchez consideră că volumul propus de 
George Mina lasă impresia puternică a unei ver
ticalități ; poetul — asumîndu-șt propriu! destin 
poetic — își face din acest demers un lucru de 
dobîndit, poezia sa, Imaginile sale fiind poezia 
actului care admite tot sau totul.

Alex. Horia apreciază în totalitate versurile lui 
George Mina ca fiind foarte bune, o poezie care 
înaintează în flux continuu, irespirabilă uneori 
pentru că forează în adîncime ; lipsită de meta
fore spectaculoase, este o poezie a conștiinței 
subterane, o senzație neptunică, o labirintizare asu
mată, aureolată de un demers moral — fericirea Ia 
capătul unei epuizări sisifice sub propriul tonaj.

George Micu remarcă în poezia aceluiași autor un 
amalgam de discursuri poetice, format din multiple 
voci interioare care se suprapun, poetul nefiind alt
ceva decit o ființă năvalnică din care evadează idei 
spuse în tonalități diferite.

Florentina Vișan vede în G. Mina un poet foarte 
interesant, de viziune, un excelent mînuitor al teh
nicii discontinuității.

Mircea Șoncuteanu : George Mina (alias G. TS" 
ruș) este un poet multitentacular ale cărui poeme 
înaintează cu vigoarea unei vegetații în ariditatea 
existenței, insufiîndu-i gustul eternității.

In încheierea discuțiilor, poetul Cezar Ivănescu 
apreciază în George Mina poetul autentic, de o for
mație intelectuală sigură, care scrie o poezie ca
merală și care propune un univers poetic unde 
poetul e recognoscibil peste tot, un autor în ade
văratul sens al cuvintului, marginalizat pe nedrept, 
unul din autorii de subterană care fac vigoarea 
unei poezii.

Cum anul e pe sfîrșite, poetul Cezar Ivănescu 
felicită pe cei care au reușit să debutezș.în Caiete 
de poezie, pe cei care pu cîștigat premii în cadrul 
„Cîntării României*4 ; de asemenea, în citeva cu
vinte simple, sincere, apreciază contextul de ex
cepție al țării noastre în care asistăm la o adevă
rată efervescență a creației poetice, în comparație 
cu îmbătrînita Europă, unde se pare că în ade
văr consumismul ,,a înghițit4* ooezia.

Poezia — act de înalt patriotism întru cinstirea 
și înflorirea limbii noastre mume române — a in
trat în firescul acestui minunat popor ursit să fie 
poet în tot ce întreprinde. Aceasta înseamnă să 
ai vocația viitorului, a unei noi orînduiri a lucru
rilor cu șl pentru popor.

Hero

CENACLUL „NUMELE POETU- 
LUI“. Vineri, 11 ianuarie 1985, orele 
19, la sediul redacției revistei „Lucea
fărul", București, Piața Scinteii nr. 1, 
va avea Ioc cea de a XXXVI-a ședință 
a Cenaclului „Numele Poetului" con
dus de Cezar Ivănescu.

Pot participa numai membrii titu
lari ai cenaclului.

CONFABULE
❖

Cuvintul cel mai frumos pe care vrei 
să-1 asculți este numele iubitei

cele mai albe flori sunt miinile iubitei

cel mai minunat răsărit este chipul 
iubitei

cele mai senine zile sunt ochii iubitei

mările cele mai liniștite sunt tăcerile 
iubitei

munții cei mai înalți sunt lacrimile iu
bitei

iar cea mai frumoasă planetă este pla
neta iubitei

o planetă care ii poartă numele și in 
care se moare numai de iubită.

Iulian Neacșu

arhitect.de
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de Ion Gheorghe

DUȚU VIORICA. Ziceți în compunerea Nu 
uit : „Dintre cărțile din rafturi / Recitii una 
mai mult / Cit pe lume vor fi sfaturi 7 Nu mai 
pot ca să o uit" (...) O, poezie sublimă ! 7 Viața 
eu mi-aș da în schimb !“. Păi sâ nu uitați, și să 
trimiteți, și poate că zeii vor primi viața dv, 
avind ei destule de făcut In poezie, cu tot felul 
de vieți de toate viratele. Dar noroc vă urăm!

BURLAN ION. Acest Ritual : „Seara pe 
strada Numa Pompiliu / Fecioarele iși duc in 
dreptul sinilor 7 Mănunchiuri de garoafe și 
lalele / Și-și povestesc despre îndrăgostiți! lor 
/ Lumii". Mai trimiteți.

LUCIAN CODRIN MIHAILESCU. Lucruri 
ciudate : „Ți se întâmplă lucruri / Tot mai ciu
date / Dimineți aruncate peste Balustrada ora
șului 7 Legende și belșuguri 7 Și fotografii 7 
Wintr-o altă existență / Fetele scriindu-și nu
mele / Pe zidul primăverii 7 Visezi in sanscrită 
l Și-ți trebuie tot mai des / Dicționarul pro
priilor tale 7 iluzii 7 (...) Rizi, iubești, exiști. 
Intri într-un restaurant / Și ceri de băut / O 
otravă mai tare 7 Decit viața". America : „Des
pre America acelor sentimente 7 îndepărtate ! 
Despre luxul în paragină / Și despre autostrăzi
le 7 I.a capătul cărora viitorul 7 E o simplă 
baracă de scînduri / Despre semantica morții / 
(...) Despre marile canioane / Ale politicii Ziua 
de miine Experimentată-n Nevada 7 Optimis
mul de mic litraj / Al americanului de rînd 7 
(...) Fericire cosmos și oceanul / Pe care încă 
mal bîjbîie / Caravelele amiralului Columb / 
Către o lume nouă". Și aceasta Fără titlu : III: 
„Ca într-o cazemată De sentimente / Fără să 
știu pe cine / ucid / fără să știu de cine / Mi-e 
frică / Spunindu-ți cu sîngele 7 Rece / al eroi
lor de totdeauna / Cît de mult te iubesc". IV : 
„Mereu simt între omoplați / Pasiunea unui 
trăgător / De elită 7 Visîndu-mă“; Tirziu :

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

ANUNȚ

Rugam pe toți colaboratorii aces
tei rubrici sâ trimită neapărat, în 
plicurile adresate redacției, citeva 
relații privind difuzarea revistei Lu
ceafărul în localitatea lor: ziua cînd 
se difuzează, eventuale greutăți in 
abonare sau procurarea exempla
relor. Toate acestea ne vor ajuta la 
realizarea unei situații generale 
privind circulația si penetrația re
vistei.

„N-am întîrziat nici-o clipă ! Poate ccl mult 
citeva frunze / cîleva lacrimi, două, trei amin
tiri 7 (...) Am Venit cît am putut de repede : 
/ cel mult cîteva mii de ani 7 Mai tîrziu, cel 
mult / Am flămînzit sub acoperișul 7 unei în
tâmplări copioase / cînd am ajuns, cerul secase 
7 soarele verde al ierbii / Asfințea sub pămînt 
/ Iartă-ne Doamne, biologia / noastră / Cea de 
toate zilele ! / Mă rugam / Căutând urmele pași
lor tăi / In văzduh". Vinătoarea de nuferi : „Eu 
plec la vînătoare / De nuferi, dragii mei ! t 
Mi-am făurit o pușcă / cu țeava înspre mine, 
7 Am învățat zăpada / Să latre la femei 7 (...) 
/ Știu sigur unde-i noaptea 7 Prăpădului de 
flori. / Mi-am pus la șold cuțitul. 7 Miresmelor 
de aur / V-așteptam în zorii zilei 1 Să ridem 
de culori, / Să dezertăm din mlaștini 7 V-aștept 
în zofi pe-un plaur". La revedere intr-o ședință 
a cenaclului Dacia Feniks, la Buzău. Piuă 
atunci, mai trimiteți.

IOAN MANOLE. Pentru Antologia Poștei : 
Autoportret pe trunchiul unui copac. Autopor
tret cu un ciine și cel cu floare la tâmplă, și 
cel, Pe o frunză de mesteacăn, și cel I’e o pinză 
de păianjen, și cel Pe un ciob de sticlă, in total 
șase Autoportrete.

GHEORGHE TUDOR. Din Blestem : „Să-n- 
ghețe ochiul tău in cer / precum privirea mea 
în trup stingher / Să ți se-nnoade pasul în desiș 
de seară / Precum călciiul meu în primăvară 
/ Să nu poți să culegi roșul de maci / Cuvintele 
să-ți strepezească buza chiar cînd taci". Așe- 
zați-vă bine, să cadă piatra acestei frumoase 
imprecații în chiar creștetul dv. De nu veți 
fi poet, nici după această lovitură, să nu-mi 
ziceți mie pe nume. Dar așezați-vă bine sub 
ceea ce v-ați blestemat.

EMIL PERȘA. Din cele șaptesprezece pagini. 
Muntele : „Cad ploile pe munte și vîntul trece 
înainte / (...) ducînd departe zilele, / ce limpe- 
de-s izvq^rele / (...) Cu lumină pentru toți 7 
Iată o pasăre de noapte, / de pădure este 
aproape / se grăbește înspre casă / printre 
frunze de mătasă 7 Singur este muntele / Cu 
iarba și florile / pe platoul inalt se vede / co
vorul cu orizont verde / Sub munte se văd stele’ 
7 în lumină-s casele / (...) / Brazii rid în săr
bătoare 7 îmbrăcați în alb și soare". In rest, 
un dezastru de nonsensuri, în cronici rimate.

DRAGHICI PAULINA. Grea lucrare poezia 
socială. Astîmpărați-vă ! Din cele patruzeci, 
ne-am ales cu O umbră peste timp : „In amurg 
I Zmulg lacătele nopții / să curgă în mine 7 
cît mai multă noapte 7 să nu mă ardă 7 iuhirea 
de peste zi 7 să fiu o umbră peste timp". Insă 
plăpîndă și seacă. Iar acest Oare 7: „Știu multe 
despre tine 7 și nimic nu știu 7 Că dai din 
aripi 7 și miroși a stele / dar tu știi / cine am 
fost eu. 7 în ce secol / pe pămînt am existat 7 
atentă la jocul / fluturilor din jur" — Oare î 
Totce-am putut afla în al doilea ciclu. Deci, 
vedeți dv. ce aveți de făcut. La noi, mai rar.

ANISIA ANTONIA. Aves : „Belșug de pă

sări moarte 7 copaci cu sinii strlnși / (...) Pă- 
mmt desculț de zbor / Țărmuri de singe fraged 
! In coajă de izvor 7 îngenunchează vîntul 7, 
urzelile de os 7 în giulgiuiri de frunze 7 Pămîn- 
tului cărnos". Am oprit pentru Antologie : Nu
mărătoarea inversă, Interioară, Pirg, Verde, In
somnii de ineeput, Priveghi genetic. P.S. Data 
viitoare, bateli la mașină !

IIORIA G1LORTEANU. Nouă poeme s-au 
pus de-o parte, pentru Antologia Poștei.

POPESCU NICOLAE. Vă mulțumim pentru 
scrisoare. Oarece 'Teme, este mai bine prin 
poștă. Deocamdată Legămînt. ultima strofă : 
„Nădușeaia fecundă 7 a frunții plecate, 7 stră
lucirea brățării pe brațu' bărbat ; 7 sînt caii, 7 
hrăniți cu jăratic, a! luminii 7 ce ne încălzesc și 
ne poartă." Capricii, în această stare : „Peste 
grădini și case trec nori im inețiți. 7 Au răsco
lit tot cerul, trăsnind (...) Gonesc frunzele spe
riat::, lovindu-se de ziduri, 7 cad țăndări gea
muri sparte, țipînd, de la ferești. 7 Vuind taie 
văzduhul, din ceruri slobozite, 7 Cristale mari 
de apă dansînd pe caldarîm. f Vînt, ploaie, ră
ceală și tristețe ; 7 O molimă sînt toate și-un 
pesimism tatăl. ' Mă plimb hai-hul pe stradă, 
căi. tind apa-n băltoace. La o fereastră mică, cu 
sticla aburită. / Ți-atii deslușit umbra (...) / 
il-am încălzit o clipă și-am fluierat banal." Ci
tiți multă poezie, și de nu veți reuși, să nu-mi 
ziceți mie pe nume. Și trimiteți.

N.I. DUMITRESCU. Sărutăm mina mamei 
dv. pentru sonetul Cuvîntul ochilor. Dintre 
poeziile ce ni le-ați încredințat. Primăvara : 
...Apoteoza narciselor : 7 candoare extatică 7 
mu.șcînd hlamida aerului / (...) semn diafan tu
telar / coborind peste lut, / în tropot de her
ghelii albe" ; Trandafiri : „Acoperișuri de aur 7 
mormintele lor, 7 felinare la picioarele amin
tirilor. / munți cu creste de ochi ' sub copacii 
veacurilor 7 neliniștite lămpi / risipite-n noap
tea brazilor ! 7 am iubit zilele noastre ! 7 Ța
rina. aerul, cuvîntul, 7 griul și dragostea 7 sîn- 
teți voi 7 trandafirii de singe." Statui fără chip: 
„Plinge aerul dintre noi 7 grămezi de pulbere 
sînt clipele, 7 Zăpada acoperă calea 7 topindu-se 
lent 7 pe aripi de gînd 1 gtatui fără chip / cînd 
nu ne mai întoarcem *“ : Amforă : „Blind 
amurg 7 argint, luminînd pașii clepsidrelor 7 
primește-ți cernerea lor 7 și-ascultă suavul 
glas / al fluxurilor de apă 7 Imn radios. 7 Pu
tere trainică 7 sorbindu-1 din amfora prezentu
lui. ; Conac : „Umbră banală ' osîndită cu som
nul tăcerilor 7 din statui 1-7 Ai vrea să strigi ca 
o fiară. / numele porumbeilor din turnuri / dar 
nu mai poți. 7 (...) Năruindu-te-n propriul tău 
colb / ca un vis (...) de sărutarea morții. 7 
Umbră banală. 7 Poate ți-ai renegat trupul (...) 
dar în poartă-ți bate reversul 7 clopot care ta 
cheamă, te cheamă". Și acest fragment din 
Caseta cu scrisori : „Formă apocaliptică 7 ha
zardului etalon, ! rămășiță albastră 7 a trecu
tului mor.'1 încetcați-vă puterea și-n rime ; să 
vedeți ce bucurie 1

DOINA MOI.DOVEANU. Cîteodată : „Cîte- 
odată mă repliez 7 în gîndire 7 trăgînd din 
greu / la quadriga înțelepciunii / dar zărind 
abisul / între două file / încerc să uit în dă
ruire." Femei iubite : „Femei iubite adieri flo
rale / Le recunoști dintr-o privire / sînt amor
fe 7 in alb de lună 7 Din care explodează 
cîntul ; / Iradiază fericire. 7 Sînt indulgente, 
iertătoare / sînt mai frumoase, (chiar urîte). 7 
Magnetice flori animale 7 Te-ndeamnă spre 
castel de taină 7 Femeile îndrăgostite." Iubire 
banală : „Ca o bună alpinistă a iubirii / Urc

ANISIA
ANTONIA

Și plopii — margini ude 
din pulpele tăcerii 
bolborosesc in taină 

dczmierdul înserării...

Străbatem iarăși somnul 
pe sub tulpini de vișini 
scincește doar ecoul 
fântânilor sub streșini...

Numărătoare inversă
Ce limpede îți datini frunză 
intre sămință și umbros 
Corabia de coajă... pașii...
și verdele inecăeioș...

Și numără cocorii plopii :
o clătinare... două... trei.- 
Singcroasâ luptă...
patru... șase...

Zăpezi... o sută...
Ecoul ALBEI 

mușetnd din umbra 
indrăgostiților sub tet^

Interioară
Crește iarba...
Ascultă... ' i

scoidle verzi 
gheboase de trudă
Melcii prin ntăduvi-grănnțe de sen 
cărnuri lehuze...

iscoade mărunte 
prin sîngele trupului meu—

Pirg
Măsele de aer mnșdnd merit eoptâ— 
Licoare lemnoasă !.... broboadă de stropl.„ 
Răni de lumină pirguite văros 
înșiră-n semințe podoabe de os...

Verde
Asuiltă...

vin păstorii cirezilor de floare 
prin bălțile de muguri 
c-un bici de ploi ușoare.-

In cimitire, iarba — cuibar de chipurt stânge 
împarte ceruri calde.
năvoade verzi de rivne.»

In formele căderii 
meseni zemoși de singe 
ascut tăișul apei cu craniile blinde

munții tăi de tandrețe. 7 Și mă odihnesc 7 In 
văile indiferenței. 7 Unde cresc florile liniști
toare 7 Ale vieții de fiecare zi." Nu v-ar strica 
mai multă patimă a cuvîntului colorat, mai 
multă concretețe.

CORNELIU ANCA. Membru al cenaclului li

Insomnii de început
Pindare insomnii de alge-
Moșii de umezeli 
Suiș bulbos de ape 
Fărimc-ncrucișări

Necontenite miini l 
Rivnesc în trup menirea

Desiș de unde groase 
Ascunde-n mii nuntirea 
Un creștet de șerpoaică 
Mlădie-arzui in cuiburi 
Dezghioc al coapsei calde 
Miros zeiesc de nuduri

Lăuntrice țesuturi
De dincolo de supt...

In moliciunea humei 
păienjenesc descint, 
nedeie de liane 

ospături crude 
rivn...

Priveghi genetic
Plouă...
Un murmur de uitare printre pești 
Găteli de șoapte ude 
pun glasului crud luciu

In hăuri — drum de apă 
profetic zvon de melci

Tirîșuri nămoloase 
pornesc încet spre prunduri

Călciiul apei sapă 
hotarele-n subpăminturi. 
Durerilor de matcă grămezi mugind 

de muguri 
priveghi de apă dulce 
inele lungi de luturi

Plouă...
Un leagăn lin de gungur 
Verzui

migală 
pești.

terar Liviu Rebreanu din Tîrgul Mureș. Domi
ciliul : Tirgu Mureș, Piața Teatrului, blocul, 
apartamentul, județul, codul ; în rest numai 
Dorință fără nici o săbuință.

în consecință, nici elgcință. Dar nici bună 
cuviință ?1

./□LIND
Un colind de iarnă 
astăzi am să-ți cint, 
a căzut zăpada 
nu mai am cuvinL

Se ridică fumuri 
și grădini se duc,

I
 scorburi mai visează

pui orfani de cuc.

A căzut zăpada 
mamă, ce să-ți spun 1 
Nu mai pot viața 
să ți-o incunun.

Un colind de iarnă- 
I molcomiri de pluș.

CULTURA ROMÂNEASCĂ IN LUME
Relații româno-finlandeie

• £rin osîrdia unui admirabil propagator a! 
culturii românești, profesorul Ion StâVăruș, acum 
lector la Universitatea Turku din Findanda. apare 
în glaciala țară a fiordurilor o publicație româ
nească, merituoasă, ajunsă acum la cel de-ai 
patrulea număr. De la o ediție la alta, „Columna’1 
a eăoătat personalitate și a îmbrățișat și mai mult 
domenii largi ale culturii, înțeleasă pe latura ei 
comparatistă. Este de tot lăudabil că autorii stu
diilor care se publică aici sînt. mai cu seamă 
literați finlandezi, iubitori de cultură românească. 
Ei vădesc interes pentru români. documentare 
solidă, și vin adeseori cu idei noi în ceea ce Dri- 
vește însemnătatea acțiunii românești în Istorie.

CIÎIIITAȚI LA POSI-DLSTAM

Un intelectual de altădată
generațiile mai noi l-au uitat. Istoricii, 

literații, cărturarii mai în vîrstă îi 
păstrează memoria ca pe un dar do 
preț făcut culturii românilor. Ne vom 

strădui s-o revelăm și noi. acum, cind anii care 
au nins peste mormintul lui se apropie, iată, de 
douăzeci.

Am avut marea șansă să-1 cunosc. Eram copil 
cind l-am cunoscut, m-a dus de mină taică-meu 
să-l văd („să văd dihania". îmi ziceam, deloc 
încintat de perspectiva de a îngheța pe un scaun 
în fața unui profesor, șl asta într-o amiază de 
libertate și joacă). Dar taică-meu. tot profesor, 
avea, in ce mă privește, niște teribile și inflexi
bile principii de educație, intre care și contactul 
cu „luminile" Craiovei epocii. Profesorul C. D. 
Fortunescu era bătrin și bolnav, trăia singur, 
retras in ermitajul bibliotecii sale. Nc-a deschis 
chiar el ușa, apoi, epuizat de efort, a căzut în
tr-un uriaș fololiu-jilț tapisat cu o catifea de 
culoarea vișinei. A discutat vreun ceas t'u tai- 
câ-meu, au evocat'prieteni comuni și întîmnlări 
de demult. îi ascultam distrat, cu ochii la ta
blourile care tapetau pereții. Unul din ele (al 
lui Eustațiu Stocnescu, după cum aveam să aflu 
mar tirziu) era un portret mai vechi al profe
sorului, cu o splendidă și agresivă barbă neagră 
și cu ochi țintind lumea de sub arcade adinei. 
La un moment dat. ori profesorul, ori taică-meu, 
nu mai țin minte, au pronunțat două cuvinte 
care m-au făcut să tresar : „Arhivele Olteniei". 
Era titlul unei reviste, al unei reviste pe care o 
știam foarte bine. La noi acasă se afla toată 
colecția ei, pe care o cercetasem des, descope
rind în ea o întreagă lume. Ce nu găseam în 
această revistă ? ZapLse voievodale, străvechi foi 
de zestre, tulburătoare descripții de timpuri cu 
urne, testamente ale unor oameni iluștri, glosare 
de cuvinte rare, povești despre vechi dandanale 
politice ori crahufi financiare, poeme, murele, 
suave amintiri despre mari iubiri „fin du siecle", 
ample studii și dizertații științifice, un Întreg și 
frisonant univers, dc o bogăție și o diversitate 
unice. Deci profesorul din fața mea. al cărui 
nbme figura pe coperta revistei ca director, era 
un prieten al meu. Era diriguitorul (în același 
tâmp .redactor, corector, administrator) acelei 
publicații cu caracter enciclopedic, de vast ră
sunet in țară și peste hotare, care, cu grele sa
crificii materiale, a apărut din 1922 și pînă in 
1943. Pentru epocă, un record de longevitate ! O 
revistă-fapt de cultură, de înaltă cultură, în 
care s-au simțit onorați sâ semneze Nicolae 
Iorga, C.S. Nicolaescu-Plopșor, I.C. Filitti, I. Do
nat, T. Bălășel. Elena Farago, Gherghinescu Va- 

" nia, N.I. Herescu, Lucian Predescu. Emil Virto- 
su și multe alte condeie ilustre. Inițial codirec
tor, directorul revistei fiind savantul Charles 
Laugier iar din 1926 director, C.D. Fortunescu 
era. în același timp, profesor de limba franceză, 
președinte al Societății „Prietenii științei", o 
vreme lucrînd și în conducerea ministerului 
instrucțiunii publice, apoi alături de Nicolae 
Iorga. ca unul din colaboratorii apropiați ai sa
vantului.

L-am revăzut după mulți ani, în 1964. Era,

__________________________________________

Miaună răzlețe 
mițe pe la uși.

Și cum arde focul 
ca-n copilării 
cind butoaie crapă 
singure in viL

Un colind de iarnă 
astăzi am să-ți cint 
mamă de durere 
mamă de pămînt

Să-ți Infloart merii.
tânără să fii 
si fără tristețe 
ca-n copilării—

Mircea Mica

De pildă, în „Columna- n*. 4, Lauri Lingren des
crie ..un corp de oaste româneasvă în Finlanda* 
(eveniment petrecut în anii 1741—1743) : K. Hovi 
studiază pe Titulescu din perspectivă finlandeză, 
A. Kolehmainen compară elemente etnografice 
românești șl finlandeze (fîntina de lemn, casa de 
bîrne, zăvoarele). Lisa Aaltonen traduce, compa
rativ. proverbe iar I. Stăvăruș face publice rezul
tatele unei cercetări comparate între „Kanteletar* 
și lirica populară românească. Sînt adevărate 
studii, mai profunde și mai ample decît simpla 
activitate de seminar de romanistică ; să notăm, 
așadar, consolidarea unui cerc puternic de roma
niști savanți, în Finlanda nordică, la Turku.

A. S.

firește, și mai bătrin. de o bătrinețe matusale
mică. Orașul, in epocă, il uitase, il izolase prin 
uitare, iar cei cițiva care nu-1. uitaseră contri
buiau, mai mult sau mai puțin conștient, la 
adincirea izolării. E: spuneau că profesorul „s-a

• retras". Spunînd asta, clipeau semnificativ, pro
nunțau cuvîntul „retragere" intr-un anume fel. 
dind parcă a se înțelege că ar fi vorba mai cu- 
rind de o „rezistență", de o „retragere" din fața 
epocii. L-am vizitat și i-am propus colaborarea 
la „Ramuri", revista a cărei serie nouă abia apă
ruse, și. nu exagerez, a întinerit sub ochii mqi. 
s-a ridicat din fotoliul-jilț și a exclamat : „Da. 
da, îți mulțumesc, ce-ai vrea să-ți scriu ?“ Avea 
atunci 84 de ani. N-a mai așteptat răspunsul 
meu, a propus el singur : „Ceva despre Craiova 
de azi. vrei ?“ Avea 84 de ani dar era perfect 
la curent cu viața la zi a orașului. O plimbare 
pe străzile noii Craiove, în compania altui dis
tins cărturar, profesorul C.D. Pap;istate. a servit 
ca pretext pentru un articol. Reportajul plim
bării, adică opiniile profesorului C.D. Fortu
nescu despre Craiova întinerită și transformată, 
au apărut în numărul din decembrie 1964 al „Ra
murilor". Au urmat, sub semnătura profesorului, 
alte articole.

Nu, nu era deloc un „izolat". Cel care, timp de 
decenii, dăduse la iveală acea publicatie-unicat 
în epocă, frescă pe mii și mii de pagini a Olte
niei (anticipînd și propunînd. de fapt, o istorie 
a Olteniei pe care încă o așteptăm), cu vaste 
trimiteri spre istoria națională, era un om ,al 
prezentului.

C.D. Fortunescu n-a fost ceea ce se cheamă 
un filosof al istoriei, cel puțin nu unul declarat 
ca atare, concepția lui asupra istoriei fiind mai 
mult traductibilă din operă decît expusă mani
fest. El s-a mulțumit să scoată niște „Arhive", 
el s-a mulțumit să îic un arhivar. F.l a dezgro-

• pat mii și mii de documente ale'istoriei Olteniei, 
ale istoriei României. El a trudit ca o cîrtiță 
prin întunericul amănuntelor istorice de tot fe
lul, printr-un- pămînt adăpostind prețioase re
licve. prin care și-a rupt cu tenacitate drum, 
clădind cu spinarea piscuri. Zestrea știută a isto
riei noastre, spunea el într-o conferință, e pu
țină. e foc de scumpă, prea scumpă pentru a ne 
permite luxul de a ignora fie și un detaliu. Nu 
poți face istorie, spunea el, dacă nu știi totul 
despre acest domeniu. Nu poți face știință fără 
arhivă. Și a făcut arhivă. Cît s-a valorificat din 
această agonisită de-o Viață ? O masivă „Istorie 
a tiparului Țărilor Române" se află, în. manu
scris, la Biblioteca Academiei. Ce editor o va 
tipări-?

Nici nu știu cînd a murit, acum 20 de ani. 
Mulți nu știu. A trecut pragul spre dincolo fără 
zgomot, l-a trecut, mi se spune,- calm și senin, 
ca și cum ar fi trecut dintr-o cameră intr-alta. 
dintr-o despărțitură într-alta a uriașei lui bi- 
blioteci-arhive.

El lucra de mult cu eternitatea, se cunoșteau 
de mult.

Tlie Purcaru

JURNAL DE POET

ÎNDEMNE
începem ciclul de poezii intitulat 
1WINKE cuvint pe care l-am vrea 

tradus cu șoapte fiind vorba discretă 
de îndemn spre kairoic.

De unde vine îndemnul cuvîntului ca să-l 
cuprindă pe om în comuniunea dintre cosmos 
lume și pămînt în acea unitate plină de mis
ter. de nedistrus Theantropologică după care 
tânjește făptura lăuntrică a .tuturor.

Apare iarăși Iluminarea, jarul vetrei care 
fericește. întâmpinarea, ceasul de Urgie de să
răcie, apare Imnul, cîntecul ca Gesang, apare 
prinosul de mulțumire, bucuria ierarhiilor ce 
toate le structnrWză In sfirșitâ.cuvMtM-in1 
drum spre ființă ieșind din primejdiile efe
merului.-' •

loan Alexandru

Heidegger

Altfel de cugetare
■Tarul ultim, ia-o binecuvlntarea 
De la mocnind» vatră-a firii 
Să-aprindă-intimpinarea 
Divin-umană-a-infrățirii
Aruncă profunzimilor iluminării temerara 
Un imn dc dintre cer și pămînt
In toate lucrurile să transpară 
Prinosul ierarhiei sfint
Sălâșluie-n cuvint vestire bună
A saltului din efemer 
Renunțind la eolul ce răsună 
Aprople-te firii prin mister

în românește de 
Ioan Alexandra

Sărbătoare tîrzie
Mama spunea că 
liliecii (păsări de noapte 
cu zborul virstat spre tăceri) 
beau apă din lună ;
Se-nlacrimă otava de dorul lor 
și cuvintele ainiros a țarină.
Mai știu de la ea că, 
vara, mâgrinii vlăstâresc 
curcubeiele-n riu ;
De-aceea, poate, 
la margini de sat, 
seceră țăranii poeme de griu—
E zdrumicat in spice 
darul pămintului, 
deși eu am venit mai tirziu— 
Dar voi rămine aici 
ca 0 livadă cu md 
veșmintată-n dragostea toamnei, 
in purpura cintecului ei mlădiu I

$
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Scăpătat de stele spală 
Ochiul ierbii brumărit, 
Luno-n pilpiirea pală 
Toarce-n lut un vis cernit.
Cerbi la cununii de ape 
Pe poteci smerite-aud 
Frunza-n frasini cind abate 
Tingul dorului zălud.
Scăpătat de ziuă-aprinde 
Pleoapa dealului tăcut, 
Tata dintre țarini ride : 
.i- Is. Voi fi. Am fost Trecut I*

Lumina lacrimei
E o lumină-n lacrima din iarbă, 
Pe cind amnare ard un verb aprins, 
Colind nedescifrat in roți de core 
$i*un dor de Eminescu-n sirste nins I
E o luminâ-n lacrimi de ulcior, 
Răsveac impodobit in lutul roș 
Și beau din el iubire, beau cuvint 
Și zorii răsfirați de vreun strâmos
E o lumină-n lacrima din pleoapă, 
Un zvon de nuntă, cu alai și joc, 
Un jurâmint profund ce-niiră-fl purpuri 
Poemul meu Cu lujer de noroc I

Iosif Băcilfi

PROBABIL / POSIBIL

Consfătuirea națională
a cenaclurilor

ntre 24 și 26 decembrie 1984 s-a des- 
Ifășurat la Cluj-Napoca cea de-a 14-a 

Consfătuire națională a cenaclurilor 
de anticipație. Consfătuirea a fost 

eoordopată de revista „Știință și tehnică" și s-a 
desfășurat' sub egida C.C. al U.T C.. aducind noi 

. și JsemnJfiMtiOaMlovezi ale lapRuMi că mișcarea 
de amatori structurată de preferința pentru lite
ratura de anticipație este deosebit de semnifi
cativă și se află intr-o continuă dezvoltare, ac
tualmente existând la noi 54 de cenacluri SF.

Reprezentanții numeroaselor cenacluri au dez
bătut probleme organizatorice, au încercat, in 
limita posibilităților, să-și sincronizeze activi
tățile de creație. An fost înfățișate aspecte noi, 
intervenite în anul 1984 în activitatea diferitelor 
cenacluri, s-a subliniat existenta unei afluențe a 
tinerilor de diferite vîrste înspre literatura de 
anticipație, afluență care exprimă dorința de 
a se afla în posesia unui instrument de cunoaș
tere in care să se imbine virtuțile disciplinelor 
umaniste șl cele ale diferitelor științe. Un alt 
fenomen îmbucurător relevat de vorbitori a fost 
următorul : indiferent de nivelul pregătirii pro
fesionale, oenacliștii se dovedesc a fi tot mai 
interesați de ceea ce s-ar putea numi cultura 
SF (ansamblul de informații cuprins in nume-

Desen de Sabin Ștefănuță

De-aș Fi...
De-aș fi bolnavă... o, ce alinare... 
M-aș prinde lin tie cuiul unui gînd 
Mi-aș arunca speranța la picioare, 
Apoi semeafâ peste ca călcind.

Aș saluta din mers intre; pămintul 
Cu nepăsarea celor ce au fost, 
Mi-aș colora in rubiniu cuvintul 
Știind prea bine tot ce n-are rost.

Îmi circulă clocotitoare-n vine 
O sevă nouă, cu un gust ciudat,
Mi-e teamă să privesc adine în mine. 
Ca să nu văd ce tare m-am schimbat I

A scrie
împlini o vîrstă nu este întotdeauna un 
fapt semnificativ. Dar tinerețea per
petuă — acel mister nedezlegat de se
cole poate fi o întrebare, poate fi o 

mirare.
La masa de lucru. Printre manii și larii casei 

scrisului. In casa scrisului printre gînduri, fapte 
și minuni. La masa de lucru. Ea — o bucurie 
mare sau un blestem neștiut în golul unei inflo
rescențe de lumină : a fi, a gîndi, a uita, a trăi. 
A scrie. Scopul vieții scriitorului ce nu poate fi 
decit sacrificiu și foc, acel foc ce cuprinde su
flet și putere, gind și voință.

La virsta aceasta, pentru că .nu o pot rosti (nu 
seamănă cu el), și totuși șaizeci și cinci de ani, 
Jean Grosu se aseamănă uției plante nelovite de 
mană. Ar fi putut trișa și n-a făcut-o. Ar fi pu
tut uita și n-a făcut-o. Ar fi putut minți și n-a 
făcut-o. Viața și lupta reprezentau un singur 
adevăr : masa de scris cu toate ale ei. Și dacă 
infringorea e numai apanajul lașilor, pentru Jean 
Grcsu înfrîngerea a fost numai un vis urît.

Mergeți pe lingă el în toiul iernii și veți vedea 
dacă se poate merge plutind. Eu una, pe cînd 
eram cu mult mai tinără, nu am putut. Și mer
sul acela întraripat însemna o tinerețe a spiri
tului inegalabilă. Să mai spun că abia împlinisem 
douăzeci de ani ? învățam cu îndărătnicie o artă, 

de anticipație
roasele cărți de ficțiune — originale și tradu
ceri — apărute la noi mai ales îh ultimii ani, 
dar și în cărțile de popularizare și de specu
lație pe teme de științe). S-a relevat, de ase
menea, și neajunsul unei rutinizări de care suferă 
activitatea unor cenacRfrî. apărută Cn o- conse- 
'tțntă‘,a unei conceperi^grjșfțe ă acttâtițății d» 
cte^tie ițțerară. Numeroși orbl&ri aii sutfii- 
niat' necesitatea unei .ârj a inter^ujtr
pentru literatura de anticipație cu cel al inte
resului pentru „literatura generală"

în cadrul consfătuirii au avut loc și citeva 
dezbateri pe teme teoretice. Prima dezbatere a 
avut drept obiect relația dintre literatura de 
anticipație și viitorul omenirii (conducătorul 
acestei dezbateri a fost Ion Hobana); prin inter
mediul unor argumentări de cele mai multe ori 
interesante, participanții au relevat importan
ța pe care literatura de anticipație o are, in 
special in contextul planetar actual, cind ome
nirii îi stau in față obiective de mare impor
tantă și gravitate. O altă dezbatere (condusă de 
Ioan Albeseu) a avut drept obiect evoluția lite
raturii de anticipație de-a lungul mai multor 
decenii. Referindu-se la deosebirile și asemănă
rile dintre anticipația clasică și cea modernă, 
vorbitorii au scos in evidență elementele carac
teristice ale unei evoluții care ridică în moduri 
din ce în ce mai vizibile literatura SF din cate
goria textelor facile (de menționat interven
țiile Iui Adrian Rogoz și Mircea Oprită).

O importantă teză dezbătută In timpul consfă
tuirii a fost reamintită de subsemnatul (ideea, 
desigur, nu este nouă, dar este adesea negli
jată) : anticipația românească are o persona
litate distinctă, care poate fi argumentată prin
tr-un mare număr de texte reprezentative. Con
trazisă nu de puține scrieri în care imitația, 
adeseori servilă, a unor modalități apărute in 
alte literaturi, ideea că filonul principal al 
SF-ului românesc are de fapt o configurație 
originală este intrutotul rezonabilă. Dezbătând 
ipoteza unei personalități distincte a anticipației 
românești, participanții la consfătuire au fost in 
măsură să argumenteze interesant, să găsească 
exemple relevante.

Voicu Bugariu

Să fie doar năluci in pragul serii 
Ce miinile mi le sărută lin, 
Cind. adormită-n agonia,verii 
îmi scapătă pc buze un suspin 7

Nu știu, și-aș vrea să știu acuma multe, 
întreb, dar pare că răspunsul nu-i, 
îndemn urechea spre pămînt s-asculte 
Și sufletul iu vintul nimănui...

Mă iartă, deci, suris al nemirăriî 
Ce din oglindă mă privești senin.
Eu știu, de azi, un alt cuvint al stării » 
Ce miine, poate, ști-voi să-l declin.

Claudia Nacu-Bîrlădeanu

o corvoadă și o meserie : grăbește-te. Iasă laurii 
altora și nu uita că ai o îndatorire de îndeplinit : 
limba română. Fii muncitor al scrisului, nu răs
fățat al lui. Vei face parte atunci din mulțimea 
acelora care înalță trainic monumentul scrisului 
românesc. Satisfacția nu o vei avea decit la sfîr- 
șit sau poate niciodată.

Limba română și tot ce trebuia să sune in 
limba română mă învățase și tata. Jean Grosu, 
maestru al literelor române mă învăța prin ati
tudinea ființei sale că adorația nu poate fi do
vedită prin gesturi și vorbe. „Scripta manent". 
Si scrisul lui a rămas generațiilor următoare 
anonim, ca și scrisul povestitorului ce nu do
rește a se afirma ca vorbitor ci ca făuritor.

Nu vreau să am amintiri. Ele înseamnă sâ ai 
«n trecut greu de regrete. Dar amintirea mea 
tinerească și plină de bucurii într-o adolescență 
mirifică a fost cumpătată și de mânii și larii ca
sei scrisului său.

Pe atunci purtam cozi la tâmple. împletite în 
funde albastre, incercînd sâ țin Dasul alert al 
unui scriitor de limbă română: Jean Grosu. Să-i 
urăm mulți, mulți ani întru gloria breslei din 
care face parte 1

Ioana Diaconescu
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HARVARDIANUL
REPERE

în țara dimineților liniștite

da, viața merge înainte — și un ne
ghiob și respectul său pentru sine se 
despart repede, pentru a nu se uni 
din nou poate niciodată, nici chiar in 

ziua judecății de apoi.
Fiți atenți, vă rog, căci anii ca și oamenii 

sînt personaje în această carte, care este po
vestea vieții mele de pînă acum. O Mie-nouă- 
sute Douăzeci și nouă a ruinat economia ame
ricană. O Mie-nouă-sute Treizeci și unu m-a 
trimis la Harvard. O Mie-nouă-sute Treizeci și 
opt mi-a făcut rost de prima slujbă în guver
nul federal. O Mie-nouă-sute patruzeci și șase 
mi-a dat o nevastă. O Mie-nouă-sute Cincizeci 
și trei m-a dat afară din guvernul federal.

Așa că scriu anii cu literă mare ca și cum 
ar fi nume proprii.

O Mie-nouă-sute Șaptezeci mi-a dat o slujbă 
în Administrația Nixoij. O Mie-nouă-sute Șapte
zeci și cinci m-a trimis la închisoare pentru 
contribuția mea absurdă la scandalul politic 
american cunoscut în general sub numele de 
„Watergate".

Acum trei ani pe vremea asta, O Mie-nouă- 
sute Șaptezeci și șapte se pregătea să mă lase 
liber din nou. Mă simțeam ca un gunoi. Pur
tam haine de culoare hej-oliv, uniforma în
chisorii. Stăteam singur in dormitor — pe un 
pat de fier căruia ii scosesem așternutul. O 
pătură, două cearșafuri și o față de pernă, 
care trebuiau înapoiate guvernului împreună 
cu uniforma, se aflau împăturite cu grijă in 
poală. Miinile mele bătrine și pătate erau in- 
cleștate deasupra lor. Priveam drept inainte la 
zidul de la etajul doi al cazărmii Unității co- 
recționale cu securitate minimă pentru adutți, 
de la marginea Bazei aeriene Finletter — aflată 
la treizeci și cinci de mile de Atlanta, statul 
Georgia. 11 așteptam pe gardian să mă conducă 
la sediul administrației unde urma să mi se 
elibereze actele și să mi se dea hainele civile. 
La poartă nu urma să mă aștepte nimeni. Ni
căieri in lume nu exista cineva care să aibă 
o îmbrățișare de iertare pentru mine ori o 
masă gratuită sau un pat pentru o noapte 
sau două.

Dacă m-ar fi privit cineva, m-ar fi văzut 
făcînd un lucru destul de misterios cam la 
fiecare cinci minute. Fără să-mi schimb ex
presia calmă, imi ridicam miinile de pe aș
ternut și băteam de trei ori. Voi explica de 
ce. cu timpul.

Era ora nouă dimineața în ziua de douăzeci 
și unu aprilie. Gardianul a întîrziat o oră. 
Un bombardier a țișnit de la capătul unei 
piste din apropiere, a irosit destulă energie cit 
să încălzească o sută de case timp de o mie 
de ani și a sfîșiat cerul Nici n-am clipit din 
ochi. Evenimentul era pur și simplu anost pen
tru vechii deținuți și paznicii de la Finletter. 
Se petrecea tot timpul.

Majoritatea celorlalți deținuți, toți condamnați 
pentru crime intelectuale, lipsite de violență, 
fuseseră inghesuiți în niște autobuze purpurii 
pentru a face munci mărunte in jurul bazei. 
Rămăsese numai o echipă de curățenie — să 
spele geamurile, să măture podelele. Mai erau 
cițiva prin preajmă, care scriau, citeau sau 
moțăiau — prea bolnavi, cu afecțiuni cardiace 
sau dureri de spate, pentru a depune vrec 
muncă fizică. Eu însumi aș fi presat rufele pe 
calandrul din spălătoria de la spitalul oazei 
dacă ar fi fost o zi ca toate celelalte. Eram 
sănătos tun, după cum spuneau ei.

Nu mi se arătase vreun respect deosebit în 
Închisoare ca absolvent de la Harvard. Nu se 
făcuse, in fapt nici o distincție. Intilnisem sau 
auzisem despre cel puțin alți șapte. Și de în
dată ce plecam, patul meu urma să fie ocupat 
de Virgil Greathouse, fostul secretar de stat 
cu problemele sociale, de sănătate și educație, 
care era. de asemenea, un absolvent de la 
Harvard. Eu eram situat destul de jos pe scara 
universitară de la Finletter, neavind deciț o 
biată licență. Nu aveam nici măcar un doc
torat. Printre noi trebuie să fi fost douăzeci 
sau mai mulți doctori m filozofie, vreo doispre
zece sau mai mulți doctori in medicină, un 
număr egal de stomatologi, un medic veteri
nar, un doctor in religie, un doctor în econo
mie, un doctor în chimie și, pur și simplu, 
cirduri de avocați excluși din barou. Avocații 
erau atît de obișnuiți, incit noi aveam) un banc 
pentru noii veniți, care suna cam așa : „Dacă 
ajungi să stai de vorbă cu cineva care nu a 
făcut dreptul, fii cu ochii-n patru. Este ori 
șeful închisorii ori un gardian".

Biata mea licență era în litere și filozofie, 
cu accent pus pe istorie și economie politică. 
Planul meu, cînd am intrat la Harvard, a fost 
să devin funcționar public, un slujbaș mai cu- 
rind decit o persoană oficială aleasă. Credeam 
că nu poate exista o vocație mai importantă 
într-o democrație decit o slujbă de o viață 
în guvern. Deoarece nu știam care sector al 
guvernului mă va lua, fie Departamentul de 
Stat sau Biroul pentru probleme ale indieni
lor sau oricare altul, am vrut să-mi dezvolt 
inteligența pentru a avea cit mai multe apli
cații posibile. Din această cauză am luat o 
licență în litere și filozofie.

Și, vorbesc acum "despre planurile și cre
dințele mele, — dar, fiind atît de nou pe pla
netă în acele vremuri, fusesem bucuros să 
adopt planurile și credințele unui om mai în 
vîrstă. Acesta era un multimilionar din Cle
veland, pe nume Alexander Hamilton McCone, 
membru al promoției O Mie opt sute Nouăzeci 
și patru de la Harvard. El era fiul bilbiit și 
retras al lui Daniel McCone. Daniel McCone 
a fost un inginer metalurg scoțian genial și 
brutal care a înființat Compania Siderurgică 
Cuyahoga, cea mai mare întreprindere parti
culară din Cleveland la vremea cind m-am 
născut eu. Inchipuiți-vă, să mă nasc tocmai în 
O Mie nouă sute Treisprezece ! Se vor indci 
tinerii de azi dacă susțin fără să clipesc că 
la vremea aceea cerul statului Ohio era ade
sea întunecat de cirduri de pterodactili urlă- 
tori și că brontozauri de patruzeci de tone se 
tolăneau și se tinguiau în nămolul rîului Cuya
hoga ? Nu.

Alexander Hamilton McCone avea patruzeci 
și unu de ani cind m-am născut eu în vila 
sa de pe Euclid Avenue. Era căsătorit cu fosta 
Alice Rockefeller, care era chiar mai bogată 
decit el și care iși petrecea cea mai mare parte 
a timpului în Europa cu singurul lor copil, o 
fată pe nume Clara. Mama și fiica, fără în
doială stinjenite de bîlbîiala teribilă a dom
nului McCone și, poate, chiar mai îngrozite 
de dorința lui de a nu face nimic în viață 
in afară de a citi cărți toată ziulica, se aflau 
rar pe acasă. Divorțul era de neimaginat in 
acele timpuri.

Clara — mai trăiești încă ? Ea mă ura. Unii 
oameni au făcut-o și o mai fac. .

Asta-i viața.
Și ce eram eu pentru domnul McCone, ca 

să mă nasc în liniștea nefericită a vieții sale ? 
Mama mea, născută Anna Kairys, în Lituania, 
era bucătăreasa lui. Tatăl meu, născut Stanis
laus Stankiewicz, în Polonia, era șoferul și 
garda lui personală. Ei il iubeau cu adevărat.

Domnul McCone a construit un apartament 
frumos pentru ei, ca și pentru mine, la etajul 
doi deasupra garajului său. Și eu, cind am 
crescut, am devenit tovarășul lui de joacă, în
totdeauna inăuntru. El m-a învățat să joc cărți, 
dame și domino — și șah. In curind, nu juca 
decit șah. El nu juca bine. Cîștigam aproape 
toate partidele și este posibil ca el Să fi băut 
pe ascuns. Cred că nu s-a străduit niciodată 
să cîștige. In orice caz, foarte curind a început 
să-mi spună mie și părinților mei că eram un

kurt ■ vonnegut
geniu, ceea ce cu siguranță nu eram, și că 
mă va trimite la Harvard. Trebuie să le fi 
spus părinților mei de o mie de ori de-a lun
gul anilor : „Intr-o zi veți fi părinții mîndri 
ai unui gentleman perfect de la Harvard".

In acest scop, pe cind aveam aproape zece 
ani, el ne-a obligat să ne schimbăm numele 
de familie din Stankiewicz in Starbuck. Voi 
fi mai bine primit la Harvard, spunea, el, dacă 
aveam un nume anglo-saxon. Așa a devenit 
numele meu Walter F. Starbuck.

In ce-1 privește, el nu făcuse o treabă gro
zavă Id* Harvard, cu greu reușise s-o scoată la 
capăt. De asemenea, fusese ridiculizat in so
cietate, nu numai pentru bilbiiala lui, ci și 
pentru că era fiul dezgustător de bogat al unui 
emigrant. Avea toate motivele să urască Har- 
vard-ul, dar, de-a lungul anilor, l-am văzut 
sentimentalizind, romanțind și, în cele din urmă, 
idolatrizind atit de mult acest loc, incit pe vre
mea cind eram in liceu credea că profesorii 
de la Harvard erau cei mai ințelepți oameni 
din istoria omenirii. America putea fi un pa
radis dacă toate posturile din guvern ar fi 
fost ocupate de oameni de la Harvard.

Și așa s-a intimplat : Cind m-am dus să lu
crez pentru guvern, ca tinăr inteligent ce eram, 
Ia Departamentul Agriculturii al lui Franklin 
Delano Roosevelt, tot mai multe posturi erau 
ocupate cu absolvenți de la Harvard. Acest lu
cru mi sc părea cit se poate de corect la • 
acea vreme. Acum mi se pare oarecum comic. 
Nici chiar in închisoare, cum spuneam, nu se 
da vreo atenție specială oamenilor de la Har
vard.

In timp ce eram student, am avut uneori 
senzația unei promisiuni că după absolvire 
voi fi mai capabil decit media la explicarea 
problemelor importante oamenilor care le în
țeleg mai greu. Nu s-a intimplat așa.

Așa că in O Mie-nouă-sute Șaptezeci și șapte 
ședeam în închisoare, așteptind să vină gar
dianul. Nu eram supărat că intirziase deja o 
oră. Nu eram grăbit să plec nicăieri, nu aveam 
nici un loc deosebit unde să merg. Numele 
gardianului era Clyde Carter. Era unul din 
puținii prieteni pe care mi-i făcusem in închi
soare. Ceea ce ne-a legat cel mai mult a fost 
faptul că urmasem același curs prin cores
pondență pentru barmani la o fabrică de di
plome din Chicago, Institutul de Invățămint 
Illinois, o filială a Corporației RAMJAC. In 
aceeași zi și in aceeași scrisoare fiecare dintre 
noi am primit diploma de Doctor în Mixologie. 
Apoi Clyde m-a depășit urmind și un curs de 
condiționarea aerului. Clyde era văr de-al trei
lea cu președintele de atunci al Statelor Unite, 
Jimmy Carter. Era cu circa cinci ani mai tinăr 
decit președintele, dar altminteri, era copie 
leită. Avea aceleași maniere frumoase, același 
zimbet senin.

O diplomă în prepararea băuturilor îmi era 
de ajuns. Asta era tot ce intenționam să fac 
cu restul vieții mele : să țin un bar liniștit 
undeva, de preferință într-un club pentru gen- 
tlemani.

Și mi-am ridicat miinile de pe așternutul 
împăturit și ăm bătut de trei ori din palme.

Un alt bombardier a țișnit de la capătul unei 
piste din apropiere- și a sfîșiat cerul. M-am 
gindit : „Cel puțin nu mai fumez". Era ade
vărat. Eu, care obișnuiam să fumez patru pa-

Balcanice

VLADA LROSEVICI
Orașul la asfințit
La apus de seare orașul suferă 

de pierderea echilibrului :
Fiecare stradă se apleacă puțin. 
Umbre de rășină și sticlă se-ntind 

peste piețe, 
Iar deasupra lor, sărind capra, se joacă 

băieții.

Musculițe-n văzduh : intinat de ele 
e aeruL 

Incendiu in livada cu portocali. Sera 
e-n flăcări. 

O birjă grăbește in van printre fulgere. 
Bicicliștii nu sint decit meteori lucitori.

Soarele apune, iar orașul suferă 
de migrenă :

Ferestrele sînt cuprinse de febră. 
Parcul proaspăt stropit răsuflă foc._ 
In farmacie doctoriile parcă reflectă 

avertismente.

In românește de 
Dumitru M. Ion 

chete de Pall Mail fără filtru pe zi, nu mai 
eram sclavul Regelui Nicotină. Curind mi se 
va aminti cit de mult obișnuiam să fumez, căci 
costumul meu cu vestă gri cu dungi, care mă 
aștepta, la vestiar, va fi fost ciuruit de arsuri de 
țigări. Mi-am adus aminte că între picioare 
era o gaură de mărimea unei fise de telefon. 
Mi se făcuse o fotografie pentru un ziar în 
timp ce ședeam pe bancheta din spate a limu
zinei verzi a șefului de poliție federal, ime
diat după ce fusesem condamnat la închisoare. 
Ea a fost interpretată in general ca arătînd cit 
de rușinat eram, tras la față, îngrozit, inca
pabil de a privi pe cineva în ochi. In reali
tate era fotografia unui om care tocmai își 
arsese pantalonii.

Mă gindeam acum la Sacco și Vanzetti. Cînd 
eram tinăr, credeam că povestea martiriului 
lor va provoca răspîndirea unei manii irezis
tibile pentru dreptate în rindul oamenilor obiș
nuiți din întreaga lume. Ii mai pasă cuiva sau 
mai știe cineva cine au fost ei ?

Nu.
Mă gindeam la masacrul de la Cuyahoga, care 

a fost confruntarea cea mai singeroasă dintre 
greviști și patron din istoria clasei muncitoare 
americane. S-a petrecut la Cleveland, în fața 
porții principale a Companiei siderurgice Cuya
hoga, in dimineața de Crăciun din O Mie-opt 
sute Nouăzeci și patru. Asta a fost cu mult 
inainte de a mă naște eu. Părinții mei erau 
încă copii în Europa cînd s-a intimplat asta. 
Dar omul care m-a trimis e mine la Har
vard, Alexander Hamilton McCone, a privit 
totul din turnul cu ceas al fabricii alături de 
tatăl său și fratele său mai mare, John. Asta 
s-a intimplat cind el încetase" să mai fie un 
bilbiit discret și devenise în schimb, cind era 
cel mai puțin neliniștit față de ceva, un nă
tărău agitat cu un limbaj totalmente blocat.

In’implător, Compania Siderurgică Cuyahoga 
și-a pierdut identitatea de multă vreme, in 
afară de cea din istoria Clasei muncitoare. Ea 
a fost incorporată de Compania Youngstown 
Steel imediat după cel de-al doilea război 

■mondial, iar Youngstown Steel a devenit acum 
o simplă filială a Corporației RAMJAC.

Pace.
Da, și mi-am ridicat miinile bătrine de pe 

așternutul împăturit și am bătut de trei ori 
din palme. Iată despre ce era vorba, oricit ar 
părea de stupid : aceste trei bătăi din palme 
completau un cintec' gălăgios care nu-mi plă
cuse niciodată și la care nu mă gindiaem vre
me de treizeci de ^ni sau mai bine. Vedeți, 
eu încercam să-mi șterg totul din minte, pe 
cit posibil, pentru că trecutul era atit de stin-' 
jenitor, iar viitorul atit de înfricoșător. îmi 
făcusem atiția dușmani de-a lungul anilor, in
cit mă îndoiam că aș putea găsi vreo_slujbă 
ca barman undeva. Mă gindeam că voi ajunge 
pur și simplu și mai murdar și' mai neglijent, 
fiindcă nu voi mai avea ție unde să capăt 
vreun ban. Voi aluneca pe 'panta perdiției și 
mă voi încălzi bind vin, gindeam eu, deși nu 
mi-a plăcut niciodată alcooiuL

Cel mai rău va fi, gindeam eu, că voi adormi 
pe o alee din Bowery, să spunem, și niște 
tineri delincvenți care îi detestă pe bătrinii 
murdari vor veni cu o canistră de benzină. 
Mă vor îmbiba cu benzină și mă vor arunca 
în aer. Și cel mai rău dintre toate, mă gin
deam eu, va fi că pupilele imi vor fi inghițite 
de flăcări.

Nu-i de mirare că tinjeam după o minte 
goală !

Dar puteam să obțin un vid mintal numai 
cu intermitențe. In cea mai mare parte a timpu
lui, in timp ce stăteam acolo ne pat, imi ale
geam o liniște doar ceva mai puțin perfectă, 
care era plină de ginduri cage nu trebuie să 
mă sperie — despre Sacco șV VaijKctti, cynț 
spuneam, și despre masacrul He lg Cuyahoga, 
despre partidele de șah cu b&trinuî Alexander 
Hamilton McCone și așa mâi ddparte.

Vidul perfect, cînd l-am ’artin a durat nu
mai vreo zece secunde, ca să fie apoi destră
mat de cintecul cintat tare și clar in capul 
meu de o voce străină, care cedea, pentru a-1 
termina, ca eu să bat de trei ări din palme. 
Cuvintele mi s-au părut foarte ofensatoare 
cind le-am auzit prima dată, la- un chef intre 
bărbați in primul meu an la Harvard. Era un 
cintec care trebuia ținut secret -pentru femei. 
Se poate ca nici o femeie să nu-1 fi auzit, 
nici chiar pină azi. Intenția autorului versu
rilor a fost, evident, să înăsprească intr-atita 
simțămintele bărbaților care antau cintecul, 
incit cintăreții să nu mai poată crede vreo
dată ceea ce majoritatea dintre noi credeam 
din toată inima la acea vreme : ‘că femeile erau 
mai spirituale, mai sacre decît bărbații.

Mai cred incă asta despre femei. Este și asta 
ceva caraghios ? Am iubit numai patru femei 
in viața mea — pe mama, pe soția mea dece
dată, o femeie cu care am fosț* odată logodit 
și pe incă una. Le voi descrie pe toate încetul 
cu încetul. Să spunem totuși acum că toate 
patru mi s-au părut mai virtuoase, mai cu
rajoase in fața vieții și mai aproape de secre
tele universului decit am fost eu vreodată.

Fie ce-o fi, vo. așterne acum cuvintele teri
bilului cintec. Și chiar dacă am răspuns for
mal, din cauza poziției mele înalte in struc
tura unei corporații in ultimii ani, de publi
carea unora dintre cele mai indecente căiți 
despre femei care s-au scris vreodată, mă sfiesc 
incă să pun pe hirtie, unde nu .s-au mai aflat 
poate niciodată, cuvintele cintecului. Melodia 
pe care erau cintate era, intimplător, una 

■ veche, o melodie pe care eu o numesc „Ru- 
ben, Ruben". Ea are fără îndoială numeroase 
alte nume.

Cititorii cuvintelor trebuie să înțeleagă, de 
asemenea, că eu le-am, auzit cintate nu de 
golani de virstă mijlocie, ci de studenți, de 
copii, in realitate, care, în condițiile continuării 
marii crize și ale apropierii celui de-al doilea 
război mondial, ridiculizați, cei mai mulți din
tre ei, de propria lor virginitate, aveau motive 
să fie înmărmuriți de toate lucrurile pe care 
femeile din acea vreme le așteDtau de la ei. 
Femeile așteptau de Ia ei să cîștige bani fru
moși după absolvire și ei nu vedeau cum pu
teau face așa ceva, cînd tpate întreprinderile 
iși inchideau porțile. Femeile așteptau ca ei 
să fie ostași bravi și existau toate șanSble ca 
ei să se facă fărîme cînd vor zbura șrapnelele 
și gloanțele. Cine ar putea să fie pe deplin 
răspunzător pentru reacțiile sale cînd zboară 
șrapnelele și gloanțele ? Vor fi aruncătoare de 
flăcări și gaze otrăvitoare. Vor fi bubuitul i 
îngrozitoare. Omului de lingă tine i-ar putea 
zbura capul de pe umeri, iar gîtul i s-ar tran
sforma într-o fîntînă.

Și femeile, cînd ar deveni soțiile lor, ar aș
tepta de la ei să fie amanți desăvîrșiți chiar 
din noaptea nunții, subtili, tandri, desfrînați, 
respectuoși, excitant de desfrînați și cunoscînd 
tot atît de multe despre organele ambelor sexe 
cit Facultatea de Medicină de la Harvard.

Cintecul cel șocant decr se poate să fi fost 
intr-adevăr un mod de a onora posibilitățile 
femeilor, de a aborda temerile pe care ele le 
inspirau. El ar putea fi foarte bine comparat 
cu un cintec care își bate joc de lei, cintat de 
vinătorii de lei în noaptea de dinaintea vînă- 
torii.

In românește de 
Valentin Negoiță

ictor Bîrlădeanu pare să mărturisească 
Vo predilecție pentru experiența core

eană, dedicind mai multe cărți acestei 
țări îndepărtate, de care ne leagă un 

destin istoric apropiat și o paradoxală capacitate 
de comprehensiune. Cred că și pentru coreenii 
înșiși, traducerile și poemele lui A.E. Baconsky 
reprezintă un moment revelatoriu, aducînd într-o 
Europă balcanică și pitorescâ un sunet de mare 
puritate, izvorît din poezia clasică a țării „Koryo", 
iar criticii de la noi vpr avea de studiat această 
influență in opera unuia dintre cei mai reprezen
tativi scriitori români de după război. Jurnalist 
de „actualități", Victor Bîrlădeanu a fost solicitat 
mai ales de evenimente, fiind mai întîi reporter 
de război, iar apoi cercetător al operei de refa
cere și al perspectivelor socio-economice și poli
tice ale țării. El comunică trepidațiile zilei, obser
vațiile sale fiind supuse aceluiași proces de peri
sabilitate ca orice pagină de cotidian, iar cărțile 
lui trebuie citite în goana evenimentelor, riscînd • 
să fie uitate odată cu ele. Dar ce frumoasă ținută 
și ce putere de evocare au reportajele și crochiu- 
rile sale, și numai cine n-a gustat niciodată febra 
marilor redacții de cotidian va rămîne opac la 
stringența unor asemenea pagini ! Neîndoielnic, 
scrisul de gazetă are și aeva convențional, poaie 
chiar ceva mai mult decît suportăm în clipele 
noastre de căutare a sensurilor. dar fără el nu 
mai putem concepe viața omului actual, care

. vrea să știe în permanență ce se întîmplă pe 
lume. Victor Bîrlădeanu, este unul dintre cei mai 
activi reporteri ai ultimelor decenii, frenetic cău
tător și inventator de evenimente zilnice, agitat și 
impulsiv din punct de vedere stilistic, agățîndu-se 
de un detaliu revelator, de multe ori la intim- 
plare, dar fiind capabil să însuflețească orice, ca 
un adevărat gazetar. Ceea ce îmi place în scrisul 
Iui Victor Bîrlădeanu și cred că reprezintă o 
lecție pentru generațiile mai noi de reporteri este

REVISTA STRĂINĂ
• ROMANUL ISTORIC este specia literară de 

predilecție a Catherinei Cookson, autoarea unei 
recente apariții, Rocnia de catifea neagra („Sum
mit Books-, New York). Născută în Tyne Dock, 
în partea de nord a Angliei, această prolifică 
scriitoare a publicat pînă acum patruzeci șl cinci 
de romane și nouă cărți pentru copil, multe din
tre ele premiate și transpuse pe micul ecran. Co- 
mentind succesul cu Rochia de catitea neagră, 
Mona Simpson afirmă într-un comentariu publi
cat de New York Tinies Book Review că roman
ciera Cookson evită cele două greșeli comune 
celor mai mulți autori de cărți istorice : insistența 
prea mare asupra reconstituirii documentare, in 
dauna viabilității caracterelor, și transferul men
talităților actuale asupra unei epoci care nici 
măcar n-ar fi putut să le presupună. Catherine 
Cookson are prea mare experiență literară pen
tru a cădea în așemenea curse, iar epoca sa de 
predilecție, secolul al XIX-lea, îi asigură totuși o 
anumită proximitate istorică, permlțindu-i în 
același timp detașarea, cit și intuirea unor adîn- 
cimi psihologice, în toată intimitatea lor. Mona 
Simpson crede că Rochia de catifea neagră poate 
să devină un best-seller mondial.
• UN ROMAN dedicat primei zile a celui ie 

al doilea război mondial, sau mal bine spus 
primei dimineți, este cartea lui Horst Bienek 
Prima polcă, tradusă de curind în englezește de 
RalțJh R. Read pentru ,,Fjord Press- din San 
Francisco. Este imaginată o secvență din viața 
locuitorilor micului orășel Gleiwitz din Silezia, o 
localitate obscură, care avea să devină faimoasă 
prin faptul că o înscenare de atac la postul de 
radio local a constituit pretextul oficial german 
pentru declarația de război împotriva Poloniei. 
Faptele cărții sint narate de către un( adolescent, 
In conștiința căruia se amestecă brutalitatea abia 
presimțită a conflictelor epocii cu purități înduio
șătoare. Finețea romancierului este evidentă mai 
ales în modul cum sugerează că transformările 
suferite în mediul educațional sînt vinovate de 
pregătirea carnagiului. Vechile și autoritarele in
stituții burgheze nu mai puteau să canalizeze 
cum trebuie energiile joase ale fascismului și ani
malității ce au irumpt, în cele din urmă, în 
modul cunoscut. Notabilă este de asemenea în 
carie înregistrarea unor elemente de vocabular 
specifice, precum și plasticitatea descrierilor. Muiti 
comentatori ai romanului lui Bienek compară 
talentul autorului Primei polci cu cei 61 lui Gun
ther Grass.
• O. CARTE mai lăudată pentru virtuțile sala 

de gen decît toate romanele polițiste ale momen
tului este Kahn despre cifru j /Secretele criptolo
giei de astăzi, publicată de David-Kahn la „Mac
millan". Plecind de la dezvăluirile făcute în anul 
1974 cu privire la faptul că aliații cunoșteau, încă 
din 1939, secretele cifrului german, Kahn arată cît 
de important a fost pentru marea coaliție anti
fascistă să pătrundă ordinele secrete ale statului 
major german, rolul decisiv jucat de aceste in
formații în obținerea victoriilor din Bătălia 
Angliei, cea de la El Alamein sau din Insulele 
Midway. Făcfnd o analiză a celor mai importante 
elemente pe care le cunoaștem din istoria cifru- 
rilor, Kahn demonstrează că originea mașinilor de 
codaj trebuie căutată într-un volum de mistică 
iudaică din secolul al XVlI-lea. De asemenea, 
este incitantă trecerea în revistă a Implicațiilor pe 
care le presupune folosirea pe scară largă a cifru- 
rilor In practica marilor companii de astăzi, pre
cum șt a păstrării secretelor industriale și econo
mice. David Kahn propune un eseu istoric și o 
carte de meditație morală asupra unei epoci care 
tinde tot mal mult să facă, o problemă de viață 
și de moarte din corecta întrebuințare a mijloa
celor de manipulare pe care și le-a creat.
• UN SCRIITOR bulgar de prim plan este 

Kamen Kalcev, autorul romanului Cintecul Mă
riei. Ceea ce frapează în primul rînd în această 
carte este acuitatea conflictelor de conștiință, pre
cum și maturitatea stilistică a autorului care le 
evocă. Un comentariu recent se referă în urmă
torii termeni la cartea lui Kamen Kalcev : „Ulti
mul roman, al scriitorului se cițește cu un interes 
viu șl cu mare plăcere, și aceasta nu numai da
torită poveștii oarecum ciudată pe care o con
ține. Acest autor, a cărui reputație nu mai tre
buie demonstrată, a arătat o dată mai mult matu
ritatea sa intelectuală și siguranța infaîbilă a

SPORT

Fata morgana a zăpezilor
x n noaptea de Anul Nou (dacă nu

1 cumva scările de sticlă ale casei unde
locuiesc vor fi fiind pline de licori ha- 
lucinind) m-am petrecut prin ore ca un 

vînător de giște sălbatice, împovărat cu mierle. 
A nins feeric in munți pină fa timpul cind se 
destupă damigenele și cei ce umblă cu plasa de 
fluturi schimbă profesiunea pe o sorcovă, iar 
in efipa aceea, clipa orhideelor albe, s-a dezlăn
țuit pe culmi, triumfal, viscolul. Toate puhoa
iele de insecte ale iernii, sfircuri galbene, sini 
fosforescent, vuiet cintat prin țeava de pușcă 
— s-au năpustit spre luna care semăna (sau 
poate era) cu un rinjet solemn invelind un 
ciolan de cerb. Viscolul cintind hora staccato 
sub Sfinxul din Bucegi m-a scos in drum, ca 
să pleznesc din bice și să îmbogățesc dansul 
nuptial al veverițelor ce se bateau cu jderii, 
muind bulgării de zăpadă in singe. Mă spove
desc tuturora: iubesc noaptea schimbării anilor 
așa cum iubește un soldat captura de război. 
O infulec cu lăcomie, nu mă rușinez de zoaiele 
ce o scaldă și dau fiecărui om să rupă din tru
pul ei cald atit cit ii trebuie, și de două ori mai 
mult dacă vrea. Aici in Bucegi, cind aud dă- 
răpănindu-se lutul, scindura veche și argintul 
nemilostiv al anului trecut, inting degetele in 
jarul unei lulele din lemn de iasomie și mă 
furișez in ideea că sint acasă (acolo intre riuri 
și bălti de unde, de altminteri, n-am plecat 
niciodată) in odaia din Crivăț, plină, iarna, cu 
bărcile noastre. In noaptea Anului Nou, mereu 
friguroasă, mereu suind ferigi de gheată in gea
muri și bolborosind scintei furate din căpestre- 
le cu plăn de aramă atirnate de bunicul pe 
pereji, mă suiam in luntrea hoților (aia cu care

calitatea stilului său, o limpezime izvorîtă din 
cultivarea minții și din continua exersare a ochiu
lui- El este un intelectual rafinat, căruia frenezia 
cotidiana nu i-a distrus apetitul pentru cultură 
și nici gustul pentru cărți, în favoarea ziarelor. 
Cartea despre Coreea, în țara dimineților liniștite 
(Editura Albatros, 1984) este construită pe di
mensiunea actualității, avînd în contrapunct
o melodie secundă, aceea a amintirilor,
dar atmosfera acestui reportaj de mare 
cotidian este sugerată de multiplele referințe cul
turale și istorice. De aici vine precizia notațiilor, 
ponderea accentelor și lipsa oricărei stridențe, 
iar notele mai ascuțite sînt tratate cu o grație 
desăvîrșită, cu subțirime de european cultivat. 
Orice călător în Asia este tentat la exagerări de 
un fel sau de altul, dar ziaristul român acordă 
un spațiu just atît tendințelor istorice specifice 
ale cunoscutei țări peninsulare, cît și formelor de 
viață actuală. Anumite injusteți sînt imputabile 
condiției gazetarului, dar ele sînt compensate de 
marele Ioc acordat descrierilor, atît celor de geo
grafie coreeană, cît și evocării unor momente is
torice, cu explicarea cauzelor și a legăturilor cu 
locurile unde s-au petrecut. Accentul cade, în 
mod firesc, pe calitățile oamenilor, pe disciplina 
și fermitatea lor. M-a impresionat extraordinara 
voință de cultură tradițională pe care o reflectă 
cartea, grija acordată teatrului și spectacolelor 
istorice. Am fost uimit să aflu că în timpul răz
boiului se dădeau spectacole subterane, cu trupe 
complete și cu sute de spectatori, iar acum arhi
tectura capitalei coreene numără printre monu
mentele sale yn teatru, o bibliotecă națională și 
o mare universitate. La urma-urmel, ceea ce râ- 
mîne dintr-o epocă sînt cărțile și adevărurile pe 
care le conțin.

Aurel-Dragoș Munteanu

condeiului său. El reia marile probleme morale 
mn societatea noastră și continua sa scruteze ea 
neliniște și insistență viața omului ae nud. (...) 
El încearcă sâ cunoască misterul fnnțm umane, 
iar in măsură in care obține acest lucru, începe 
sa retlecteze atit asupra prezentului, cit șl a vi
itorului".
• o PRACTICA obișnuită in viața literară so

vietică este ca autorii de versuri să imprime pe 
discuri cele mai cunoscute poeme ale lor, cele 
care și-au probat larga audiență de public. Sint 
„editate" astfel adevarate volume, propur.ind u 
comunicare directa, în care accentele personale ți 
semnificațiile versurilor sînt evidențiate pnn in
terpretarea autorilor. Un asemenea aisc este inti
tulat Caracter, și aparține lui Andrei Demenuev, 
poet cu succes de masă, care nu-și reiuza nici 
alte mijloace de comunicare, cum ar fi aparițiile 
la televiziune și emisiunile radio. „Caracter- re
prezintă o lectură sobră, cu efecte de lectură 
propriurzisă, iar nu de emfază actoriceasca. 
Anarei Dementiev propune o lecție morală și es
tetică, cu insistența asupra valorilor tradiționale, 
a integrității și purității caracterului. O copertă 
atragatoare și sobra contribuie la succesul aces
tui disc.
• ULTIMA CARTE a Angelei Carter, Nopți ia 

circ, a fost publicată de curind la „Chatto and 
Windus“, cucerind elogii de critică. Autoarea este 
la al șaptelea roman, pe lingă două volume de 
proză scurtă, o monografie dedicată Marcmzului 
de Sade șl o culegere de articole. Extravaganta 
și plină de culoare, ceea ce pare cu totul nenreic 
pentru un scriitor britanic, Angela Carter a fost 
mai răsfățată de public decît de critica engleză, 
îndeosebi, datorită feminismului său radical și a 
infuziei de pitoresc și senzualitate debordantă, 
într-o discuție cu Ian McEwan, el însuși un tinăr 
scriitor de mare pregnanță, autoarea Nopților la 
circ face o serie de mărturisiri cu privire la in
fluențele literare care au marcat-o, precum și la 
obsesiile sale stilistice. Preocupată de poezia fran
ceză de la sfîrșitul secolului trecut, Îndeosebi de 
Rimbaud, și de literatura medievală engleză, cer
cetătoare a operei și personalității lui Sade, 
Angela Carter consideră ,câ experiența intelectuală 
care a decis asupra orientării sale literare a fost 
însă lectura operei lui Borges. „Opera sa este 
legată direct de literatura didactică șl specula
tivă din Evul Mediu, pe care am admirat-o atit. 
A fost o experiența eliberatoare și foarte provo
cantă. Mă gindeam că poți face orice In felul 
acesta". Intr-adevftr, în filmul Societatea lupilor, 
cu scenariul realizat după short-story-ul Angliei 
Carter, în timpul unei mese de nuntă părtielpan- 
ții se transformă în lupi, fără a renunța la peru
cile de epocă...
• LEONARD BERNSTEIN, cunoscutul compozi

tor și dirijor american, a participat recent Ia o 
reprezentație comemorativă a muzicalului său, 
Poveste din cartierul de vest. La împLinirea unui 
sfert de veac de la prima reprezentație, virl - • - 
partiturii lui Bernstein se verifică atît printr-o 
imprimare pe disc, avînd-o ca primă solistă pe 
Kiri Te Kanawa, cij și printr-o reprezentanție la 
un teatru londonez. întrebat asupra activității de 
compozitor, neglijată în ultima vreme, în favoarea 
cele dirijorale, Bernstein a răspuns : „Sint prea 
sec, mă simt blocat și stau uneori toată noaptea 
fără nici o idee »în cap" (Daily Mail). Angaja
mentele concertistice sînt însă foarte variate, 
conducîndu-1 de la pupitrul prestigioasei Filarmo
nicii vieneze la Orchestra radio din Munchen și 
pe podiumul Orchestrei filarmonice din Ierusalim.
• ȚINUTURI DE APA se intitulează ultimul 

volum de proză ai lui Graham Swift, despre care 
exigentul David Holloway spune că este deplin 
realizat, iar uneori chiar strălucit. Ținutul mlăști
nos constituie obsesia personajului principal a! 
cărții, un fel de director de școală sătească, care 
încearcă să-și comunice coșmarele și elevilor sil. 
făcîndu-i să-și cunoască ținutul natal. Se țese m 
acest fel o poveste atroce, încărcată de întuneric 
moral și de crimă, cu accente shakespeareane. o 
umanitate de infern, pînă la limita verosimilului. 
Nenorocirea este însă că' autorul, după cum 
afirmă același recenzent „...își spunea povestea 
într-un mod cel puțin curios — ținnidu-ne încor
dați cu o relatare extraordinară, pentru ca in 
minutul următor să ne plictisească, fără ieșire, 
cu ample notații de istorie naturală".

umbli la virșele altora) pe un maldăr de vin- 
tire mingiiam parimele, scuipam in palme, ic
neam sănătos : hai, băiatule, Și mă opinteam 
in visle. Fugeam prin timp neștiind că el mi 
depășește mereu. Dar cite ape de nestrăbătut 
nu le-am trecut dincolo.

In nămolul timpului de dinapoi mă fulgeră 
— ii simt —. mă caută și nu obosesc să vină 
mereu toți peștii (chiar și cei de neamul ome
nesc) pe care nu i-am agonisit in cirlige la 
vremea potrivită. Din prea multă lene, prea 
multă prostie și prea multă bunătate.

In noaptea Anului Nou, aici in Bucegi, sub 
Virful cu Dor, misterul are două porți. Și amin- 
două se deschid numai pentru intrare. Din cei 
ce stăm zăvoriți inăuntru nu răzbate in afară 
decit fata morgana a zăpezilor. Nu o simțiți 
cum iși rupe călciiele in pragurile voastre.

Iată, sintem in prima zi a lui *85 și ninge 
uimitor și iarăși ninge. Legănări de fantasme. 
Un mugur bucolic și moldav incol(ește in gea
na paharului meu. Iar dincolo de mine, o fișie 
de amurg auriu, avind in mijloc o salcie plin- 
gâtoa^ înconjurată de patru ibiși urcă muntele. 
Se duce in sminteala viscolului, ca să vadă cum 
se nasc basmele. Se Împrumută frumos de la 
frumos, Dunărea Brăilei de la Munții Bucegi. 
E noaptea surescitării miturilor, e noaptea in 
veci repetată. Cind in Munții Bucegi se naște 
din Zalmoxis copacul de fildeș al limbii ro
mâne.

Și ninge. Cu epitalamuri pe brazi, cu versete 
pe fagi, cu psalmi in izvoare.

!*>i din nou La Mulți Ani, dragi oameni buni !
Fănuș Neagu
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