
Epoca Nicolae Ceausescu:
identitatea noastră de faptă și conștiință
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TIMP
EROIC
Străbatem ziua îm

plinirii a douăzeci 
de ani de la eve
nimentul crucial 

care a fost Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român șl trăim un sen
timent istoric profund. de 
mari adincimi sufletești. In 
rezonanta lui intră biogra
fiile noastre,. ale tuturor, in 
sfera și centrul lui de gra
vitație au intrat și intra 
toate înaltele noastre idea
luri de muncă și viață, el 
a anunțat viitoryl pe care 
il trăim azi la scara prezen
tului celui mai dinamic si 
mai complex. O adevărată 
dinamică a altitudinilor 
mari, revelatoare, s-a pro
dus atunci, în urmă cu două
zeci de ani șî răstimpul 
parcurs poartă dimensiuni și 
pecete de epocă. Pentru că, 
sub arcul de boltă al celor 
două decenii, țara a străbă
tut drumul unei imense des
coperiri de sine în toate do
meniile de activitate, nimic 
din -existenta ei n-a rămas 
în afara uriașului proces re
voluționar care a marcat 
destinul noii societăți. Geo
grafia economică, dar și a- 
ceea morală și socială s-a 
ridicat la cote de relief care 
au făcut și fac operă de pio
nierat în aceste străvechi 
locuri, plasîndu-le pe orbita 
unor decisive prefaceri și 
împliniri.

Condiția însăși a libertă
ții. independenței și suvera
nității a primit atunci, o 
dată cu memorabilul eveni
ment pe care l-a reprezen
tat și îl reprezintă Con
gresul al IX-lea al partidu
lui. o solidă și, creatoare pu
tere de perspectivă ca și un 
revigorator și temeinic act 
de consolidare economică și 
socială, vizind programatic 
cele mai înalte țeluri și vo
cații umaniste dintre cele 
mai vii. Plasați mereu pe 
orbita de interes a poporu
lui, cu o industrie puterni
că, modernă, aflată azi in 
etapa dezvoltării sale inten
sive, cu o agricultură in plin 
avint și străbătînd perioada 
unei noi revoluții, cu un in- 
vățămînt. o știință și o cul
tură avansate, transformate 
în adevărate pîrghii ale pro
gresului și civilizației socia
listei Si' mai presus de to ne 
cu o conștiință in perma
nență activă, responsabilă, 
angajată, cu un tonic și in
destructibil sentiment, acela 
al unității prin care ne 
rostim intr-o fericită simbi
oză — poporul și centrul său 
vital, partidul, poporul si 
conducătorul său — o em
blemă a propriei noastre 
contemporaneități, starea de 
fapt și esența propriei noas
tre identități. Un nume de 
epocă'și în același timp su
fletul. mintea și inima aces
tei epoci, marea călăuză a 
destinului nostru național.

tr-un timp cu desăvârșire e- 
roic sau, in echivalența ei 
teoretică, de operă de con
cepție ideologică, politică și 
socială, această formulare 
pe care ne-o reamiritim : 
socialismul cu poporul și 
pen.ru popor. Esența de 
fapt a intregului demers re
voluționai prin care, in răs
timpul celor două decenii 
pe care le sărbătorim, secre
tarul general al . partidului, 
a fundamentat, teoretic fi 
practic, calea mereu ascen
dentă, progresul neîntrerupt 
prin care țara s-a edificat 
către cotele de azi ale dez
voltării și continuă, printr-o 
nouă calitate a muncii și 
vieții, a gindirii și creației, 
să-și împlinească marile sale 
deziderate. De aceea prețui
rea, stima și recunoștința 
întregului popor, de aceea 
considerația, sentimentele 
cele mai înalte ale intregii 
națiuni. Apărător ferm și 
consecvert al interese!ar 
fundamentale ale țării, per
sonalitate proeminentă' a lu
mii contemporane, luptător 
neobosit pentru cauza pro
gresului și a păcii, pentru 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta 
noastră și in același timp și 
in egală măsură un cugetă
tor de seamă al timpului 
nostru, un mare umanist, 
secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a impus prin 
opera sa in conștiința vre
mii. De aceea in semn de c- 
magiu, de aleasă cinstire și 
recunoștință, cel mai inait 
for științific și cultural. 
Academia Republicii Socia
liste România l-a ales ca 
membru titular și pre
ședinte de onoare. în iste
ria acestor decenii, pen 
jubiliara lor expresie de azi. 
patrimoniul de valori al po
porului a dobîndit o și mai 
temeinică strălucire.

națiune, un po
por — spunea to
varășul Nicolae 
Ceaușescu în 

cuvintarea rostită cu prilejui 
acestui memorabil act — nu 
pot exista fără o istorie, fără 
o cultură și o limbă proprie! 
Aceasta constituie chezășia și 
forța fiecărui popor și, așa 
cum am menționat, poporul 
nostru însuși a creat, de-a 
lungul mileniilor. limba, 
cultura românească! Oame
nilor de știintâ si cultu
ră ie revine misiunea s-o 
păstreze, s-o perfecționeze 
si să asigure întotdeauna ca 
ea să ocupe un loc demn in 
rindul limbilor și culturii 
universale".

Istorie, limbă și cultură, 
iată sintetic formulat un a- 
devărat program al creației, 
al misiunii creatoare. Rosti
rea istoriei acestui timp, cel

O

mai fertil și mai prodigios 
dintre toate cite au fost

m ărturii eroice din- 
tr-un timp cu de- 
săvîrșire eroic: în
acest fel, sub o

astfel de certitudine: — care
de asemeni este a istoriei și
a ’ sentimentului ■ unic al a- 
cesteia — ni se înfățișează
realitatea și știm că ea a 
fost și rămîne ca un vast 
cimp de reflecție și acțiune, 
ca o viziune și în același 
timp' că- un’ laborator vast, 
de mari reliefuri, de mari

străbătute, cel mai bogat. 
Angajarea culturii și artei 
in formarea unei noi spiri
tualități. a conștiinței noi. 
socialiste, a personalității o- 
mului nou, înaintat este in
separabilă de scrierea însăși 
a istoriei ca și de asumarea.
de trăirea acesteia, dintr-un
sentiment patriotic iluminat. 
Este acesta și crezul întreg

lăutari și soluții, ca' și un 
teren' de profundă 'exercita
re a spiritului creator, re
voluționar, de vie și prodi
gioasă forță de atracție și 
mobilizare cu care secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a condus și ne conduce

al slujitorilor culturii și ar
tei, este profesiunea de 
credință a talentului care se 
împlinește in mod creator. 
Și este omagiul, în primul 
rînd, este recunoștința cu 
care, sărbătorind două 
glorioase decenii, gînducile 
noastre se îndreaptă către 
marele ctitor al acestor

exemplar. Realitatea în

v a""
vremi, conducătorul și eroul 
intregii națiuni.

Luceafărul

ÎNALTA
E o epocă fertilă tăiată drept in soare 
Cu energia faptei și-al gindului tumult 
Cu forța din mulțime in matca-nfloritoare 
Cînd țara azi renaște in seve tot mai mult.

E-o epopee-naltă in miez de aurore 
Partidul e prin țară ți țara prin partid 
Și purpura se-mbină in flamuri tricolore 
Și-n fiecare clipă izbinzi noi căi deschid.

EPOPEE
Am renăscut in toate ți pavăză ne este 
Cirmaciul ce cutează cu-ntreagâ ființa sa 
Urcind fără odihnă spre comuniste creste 
Ca Patria-n lumină pe veci a o dura ;

E Ceauțescu insuți măsura-acestei ere 
Erou prin tot ce face ți crez național 
Erou ce implinețte o uriață vrere 
Și-i fericirii noastre supremul ideal.

Un loc demn
în cultura

O națiune, un popor nu pot exista
fără o istorie, fără o cultură și o 
limbă proprie ! Aceasta constituie 

x x chezășia și forța fiecărui popor —
și, asa cum am menționat, poporul nostru însuși 
a creat, de-a lungul mileniilor, limba, cultura 
românească ! Oamenilor de știință și cultură le 
revine misiunea s-o păstreze, s-o perfecționeze 
și să asigure întotdeauna ca ea să ocupe un loc 
demn in rindul limbilor și culturii universale". 
Aceste cuvinte ale secretarului general al parti
dului nostru, făcind parte din memorabilul 
discurs rostit săptămina trecută cu prilejul ale
gerii ca membru titular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste România, re
prezintă un crez de viață și de luptă. Așezind 
limba română și cultura română la temelia iubi
rii de patrie, redindu-ne dreptul la întreaga, 
zbuciumata și demna noastră istorie, președin-

universală
tele Republicii, ctitor al epocii care-i poartă 
numele, a desăvîrșit prin fapta sa politică, iden
titatea unui popor, a unei țări, în fața lumii con
temporane.

Apelul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îl făcea încă în urmă cu două decenii la cunoaș
terea aprofundată și reconsiderarea marilor va
lori ale spiritualității românești, la integrarea 
lor firească în „fondul principal al culturii ro
mâne", apel reluat cu atîtea alte prilejuri a de
terminat o deschidere cu urmări extrem de be
nefice pentru relieful valoric al culturii noi, so
cialiste. Reeditarea marilor clasici ai literaturii 
române în ediții monumentale — în primul rînd

Nicolae Dan Fruntelată
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Istoriei române insemn de aur, nouă 
Ni se-nsteleazâ traiul cu țara suverani 
in epoca-ncepută de la Congresul nouă 
Prin marile prefaceri in douăzeci de ani.

E făurar din vise cu țara-n libertate
Și-n lume-i sol de pace din zori și pînă-n zori 
Ca-ncrederea să fie deplină intre state, 
Prin comunism acasă sintem biruitori.

Pavel Pereș

în paginile 4 și 5 

POEMELE 
CONGRESULUI

AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI

Măreția 
unui act istoric

La ceas 
înalt

Sub cupola Academiei răsuna un glas 
puternic, adine pătrunzător, răscolitor 
mai cu seamă, prin cuvintele ce Ie 
rostea, acestea cuprinzind in înțelesul 

lor. istoria cea veche și istoria cea nouă a 
Patriei.

Era un ceas înalt și cel care cuvînta era fiul 
cel mai iubit al acestui popor, lui adresindu-i-se 
din inima celui mai de seamă forum științific 
și cultural al țării. Atunci am văzut cum bolta 
impunătoarei săli se înalță la rindu-i. cum pe
reții se îndepărtează pierzindu-se în spațiul ce 
devenea tot mai larg și-am înțeles că. de fapt, 
ni se vorbea nouă, tuturor, din chiar inima ță
rii. Coloanele au fost înlocuite de fraze conti- 
nind atîta tărie în adevărul lor, îneît ele au în
ceput să crească . pretutindeni, sustinînd con
strucții ce n-au fost pînă acum decît visate. Si 
am ințeles. iaiăși. că e firesc să fie așa. crește
rea se făcea dintr-o operă a unui conducător de 
cea mai mare cutezanță, care a întruchipat 
exemplar spiritul novator, dintr-o operă de în
temeietor ce a trasat marile orientări politice, 
a fundamentat idei din care s-au dezvoltat te
zele teoriei revoluționare, singurele după care

Florin Bănescu
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i spuneam deunăzi unui prieten 1 critic și istoric literar că dacă astăzi
el poate scrie studii și eseuri despre 
Blaga și Barbu, Titu Maiorescu și 

Lovinescu, Kafka și Joyce este fiindcă a 
existat un Congres IX cu deschidere radicală 
în spiritualitatea națională și universală.

Rețin și văd parcă cinematografic pripa 
editorială cu care au fost reeditați aproape 
toți poeții noștri clasici și moderni, cei mai de 
seamă și cei mai modești pentru ca atît cer
cetătorul cit și cititorul să beneficieze de un 
instrumentar, de un corpus cit mai întreg al 
poeziei naționale. Rețin și revăd cum unii 
poeți vîrstnici, care nici nu visaseră că vor 
mai putea măcar publica vreo carte de ver
suri, necum să-și reediteze vechile cărți, ne 
trimiteau la redacție cărțile cu autografe ele
gante și vechiul stil, nădăjduind că le vom 
recenza. Și le recenzam și le publicam ver
surile bucurîndu-ne de bucuriile lor. Să le 
citesc numele ? Sint mulți și o parte din ei 
mai trăiesc (cei mai mulți s-au dus) și, cum 
mă sfiesc să fac ierarhii, cum poezia unei 
epoci nu este alcătuită numai din genii, cum 
nu există pe lume nici o bibliotecă sau libră
rie compuse numai din capodopere, mă bizui 
pe memoria și pe cultura cititorului lăsîndu-1 să 
recompună el însuși listele jubiliare, începînd 
cu Arghezi, Barbu, Bacovia, Pillat, Voiculescu, 
A. Maniu, A. Cotruș, Emil Botta ș.a. și termi- 
nind cu cine va crede el de cuviință — pentru 
că în flancul iluminat al poeților nu există 
încheietori de pluton.

Intr-o dialectică intimă, epoca de după 
Congresul IX își diversifică în stiluri multiplu 
nuanțate și poezia nouă, poezia generațiilor 
prospere. Căci, în epoca precedentă, de fac
tură dogmatică, nu talentele lipseau (de ta
lente nu a dus lipsă niciodată acest neam de 
cîrităreți) cît libertatea poetului de a fi el 
însuși și, prin scoaterea din circulație a căr
ților de căpătîi, lipsa generațiilor tinere -. de a

Alexandru Andrițoiu
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Anii devenirii
după toate semnele anotimpului, vara 

anului 1965 urma să fie o vară obișnu
ită. Dai împlinirea circuitelor vegeta
le a fost depășită de rezonanța cu mult 

mai puternică a altui eveniment : Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Roman.

O metaforă cuprinzătoare s-ar cădea să ex
prime într-un singur cuvînt momentul în care 
sensul progresului de pe întreg parcursul deve-

1965* GENERAI IA LUPTEB Clk BNER’
TREI ÎNCERCĂRI BIRUITE

Un roman ar trebui să fie un raport 
valabil despre ceea ce s-a intimplat 
ieri, alaltăieri sau azi. Balzac a făcut 
rapoarte valabile despre vremea lui. 

Un criteriu de valabilitate ar putea fi deci acela 
al martorului ocular. Numai un islandez a putut 
scrie saga islandeză, numai un grec Iliada. 
Analele și cronicile sînt documentele unui timp 
trăit direct și ale unui loc ce-și pune pecetea 
pe o conștiință. Geniul nu-i obligatoriu, ori
cum nu e un criteriu, rapoarte valabile se pot 
alcătui și de inși fără geniu, simpli cronicari 
sau furieri ai istoriei. în românește, dacă scrii 
ca Grigore Ureche e de ajuns. Dacă ai și fiorul 
tragic al lui Miron Costin sau piperul lui Radu 
Popescu, munteanul, e destul. Iți poate lipsi 
erudiția prolixă a lui Dimitrie Cantemir.

Desigur, se poate alcătui un raport și din
tr-un spațiu exterior celui invocat sau dintr-un 
timp exterior celui contemporan. Schliemann 
si-a alcătuit rapoartele sale de săpături la 
Troia, venind- dintr-un alt spațiu și dintr-un 
alt timp decit Marele. Orb. Aceasta1 se simte : 
cunoști Iliada din cioburi și n-o mai recunoști, 
n-o mai poți recompune. Schliemann nu-i con
temporan cu Homer, nu și-a cucerit drept de 
cetățenie în acel timp, nu-i un familiar prin 
acel spațiu, e un simplu călător pe-acolo, cum 
au fost mulți și prin țările române. Pârvan. 
în schimb, nu-i un călător. El e un cetățean 
al Histriei la care sapă, pe care o rezidește 
interior rind pe rînd și gînd cu gînd ; atunci 
rînd sapă morminte Străvechi în Dobrogea sau 
în Cimpia Română, el își scoate la lumină

propriile oase. La fel: Cantemir, care scrie des
pre țara lui, aflîndu-se în alte spații. E rece, 
obiectiv, pare că-și ceartă neamul, ba chiar îl 
și cearță amarnic, îi acuză firea, atunci cînd 
spune, în Descriptio Moldaviae, că „în afară de 
credința ortodoxă și de ospitalitate, cu greu am 
putea găsi printre moravurile moldovenilor ce 
să lăudăm." Acuza sună cu atît mai dur cu cît 
e formulată în latină. Iată deci un mod de a 
ne universaliza, prin pana unui geniu, mai 
întîi prin cusururi. Dar tot el are autoritatea 
să laudă, ca om al unui loc și al unui timp,

Paul Anghel
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nirii naționale s-a transformat în programul 
unui partid. Tezaurizarea în faptă a moștenirii 
de idealuri, convertirea năzuințelor populare în 
realizarea concretă, efortul imens de-a transfor
ma cuvîntul în faptă, o tenace strădanie de a 
muta in real o aspirație colectivă — a fost pro
gramul Congresului al IX-lea al Partidului.

Scrutînd ultimii douăzeci de ani din istoria 
noastră recentă, ani pe care cu dragoste și de
plină mîndrie patriotică îi numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", o epocă din care facem 
parte fiecare dintre noi nu numai pentru că 
trăim în ea ci pentru că participăm la configu
rația ei, nu poți să nu observi .o realitate a cărei 
evidență nu mai necesită a fi demonstrată : ace
ea q consecvenței cu care Partidul ■ Comunist 
Român își dovedește marea sa umanitate, marea 
sa grijă pentru viața și fericirea oamenilor, res- 
pectîndu-și toate angajamentele pe care și le ia, 
transformînd programul său de activitate în 
fapt concret.

Programul Congresului IX a,prins viață pas cu 
pas, întrupîndu-'șe în- ceea ce astăzi numim cu 
satisfacție România socialistă _a anului 1985. 
Aceste împliniri .au dovezi concrete, vizibile, a 
căror certitudine nu poate fi pusă la îndoială. 
Ele trăiesc în peisajul care ne înconjoară, în 
marile orașe ale soarelui și luminii care au fosț 
construite pe tot întinsul patriei, în marile con
strucții industriale, în ctitoriile fără precedent 
în istoria noastră națională — Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, Transfăgărășanul, Porțile de 
Fier I și II, Lotrul, metroul bucureștean și atî
tea alte împliniri care în urmă cu 20 de ani erau

Horvath Dezideriu
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1965-1985 • Fondul principal al culturii române

M. EMINESCU: 
„Op ere“, volumul XII

Cu apariția volumului XII al ediției 
naționale Opere de Mihai Eminescu, 
ediție întemeiată de D. Panaitescu- 
Perpessicius și continuată, din 1977, 

Ia inițiativa regretatului Al. Oprea, de o echipă 
de cercetători de la Muzeul literaturii române 
(Dimitrie Vatamaniuc — responsabil al sec
țiunii de publicistică, stabilirea paternității tex
telor, comentariile ; Petru Creția — respon
sabilul filologic al ediției) se face incă un pas 
important către recuperarea întregului „corpus" 
al scrierilor eminesciene, realizare monumenta
lă in opera de valorificare a moștenirii noastre 
culturale. Dată fiind valoarea inestimabilă a 
creației lui Eminescu pentru spiritualitatea ro
mânească, o rememorare a stadiului în care se 
află acum — cînd ne mai despart doar patru 
ani pină Ia comemorarea centenarului morții 
poetului — această excepțională ediție, pe baza 
aparițiilor și a declarațiilor făcute in presă de 
îngrijitorii .ei, ni se pare binevenită. Perpessi- 
cius a realizat primele șase volume, dintre care 
volumele I (1939), II (1943) și III '1944) cuprind 
poeziile tipărite in timpul vieții lui Eminescu. 
Volumele IV (1952) și V (1958) cuprind poeziile 
postume, iar volumul VI (1963) — literatura 
populară. Proza literară se află în volumul VII 
(1977), în timp ce volumul VIII. încă neapărat, 
va îngloba dramaturgia și dicționarul de rime. 
Cu volumul IX, care apare în 1980, acoperind 
perioada 1870—1877, începe tipărirea publicisti
cii lui Eminescu, în cinci volume. Volumele X 
și XIII, aflate în faza redacțională. vo>- run"i- 
de perioadele 1877—1879 și, respectiv 1882—1889. 
Volumul XI (1984) acoperă anul 1880. iar vnlu- 
mul XII (1985), anul 1881. Volumul XIV (1983) 
conține traducerile filosofice, istorice și știin
țifice, volJtnul XV va cuprinde corespondenta 
poetului, volumul XVI — Fragmentarium ro- 
mân-german. volumul XVII — H^.iment° n=r- 
sonale și Iconografie, volumul XVIII — biblio
grafia generală, iar volumele XIX si XX (incă 
nesigure) — Glosarul eminescian. Cum se poate 
observa din această necesară înșiruire intro
ductivă, opera omnia, departe de a fi o utopie 
cum putea să pară nu cu multi ani in urmă și 
cum le-ar fi plăcut, poate, unora să creadă, este 
un țel apropiat, care, odată atins, va deveni, 
incontestabil, o realizare unică.

Volumul XII cuprinde publicistica lui Emines
cu din ziarul „Timpul", între 1 ianuarie și 31 
decembrie 1881. grupată, conform prinriniilnr 
de editare expuse in volumul IX, în secțiunile 
Din „Timpul", Din manuscrise. Cu paternitate 
incertă si însoțită de Comentarii si Bibliografie 
de Dimitrie Vatamaniuc, precum și de Indicele 
numelor de persoane, redactat de Simona Cio- 
culescu și Claudia Dimiu.

Așa cum se știe, in această perioadă Eminescu 
este — încă, deoarece, la scurt timp, irepresibila 
sa independentă de gindire îi va atrage înlătu
rarea de la conducerea cotidianului — redactor 
șef al „Timpului", organul Partidului conserva
tor. Un redactor sef singular, in contextul dat. 
căci nu este membru al partidului, iar cr~-.-..-e 
sale acrise s-au vădit și se vădesc și aram 
„neortodoxe*. față de poziția liderilor conser
vatori. In acest sens, dr.aă er~rle sint aaxâzi 
pe deplin edificatoare. In 1830 Eminescu își 
permite să comenteze critic Programul parti
dului conservator. Întocmit de Emanoil Cos- 
tache Epureanu. președintele partidului, și, nota 
bene, omul care îl numește, în pofida opoziți
ilor, redactor-șef. Recunoștința poetului, reală, 
nu se manifestă însă niciodată prin gesturi de 
servilism politic subaltern, independenta sa de 
gindire reușind să se impună în condiții incre
dibile pentru cititorul contemporan. Nu este 
vorba, cum s-ar putea obiecta, de vreun acci
dent, dictat de schimbări de umoare, acceptabile 
— m. i așa — unui poet. Ca dovadă că ne 
aflăm în fața unei gîndiri deasupra conjunctu
rii politice, vizînd un „mai bun viitor" al ță
rii — cum nota poetul într-o scrisoare din 1882 — 
stă cel puțin încă un alt eveniment. Titu Maio- 
rescu, membru marcant în comitetul de condu
cere, care-1 seconda pe Lascăr Catargiu, pre
ședintele conservatorilor după moartea lui Epu
reanu, cu merite fundamentale în impunerea
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Un conspect al editării operei poștice a 
lui Lucian Blaga în perioada postbelică 
este cit se poate de instructiv pentru 
a vedea cum un poet de o valoare 

excepțională, asupra căruia se hotărise scoa
terea din istoria literaturii sau pe cit posibil 
uitarea pe un timp cît mai lung, a fost rein
tegrat circuitului valorilor naționale, și cît de 
important este acest act. După anul 1948, cînd 
în Poezia realelor G. Călinescu pomenea in 
final, numele lui Blaga, alături de cel al lui 
Eminescu, procesul receptării poeziei, ca să nu 
mai vorbim de al gindirii filosofice a fost 
întrerupt o perioadă îndelungată, el fiind prac
tic reluat odată cu apariția volumului de Poezii, 
alcătuit și prefațat de George Ivașcu, în 1962. 
Primele semne șovăielnice ale apropiatei rein
tegrări se observă din 1958. Moartea lui Blaga 
în 1961 a însemnat și ieșirea, tristă ocazie, de
finitivă a poeziei sale din tăcere. S-au pronun
țat în acel moment, cu frumoase cuvinte, ținind 
însă cont și de circumstanțele epocii, Ion Agăr- 
biceanu, Aurel Rău și G. Călinescu. Dar, așa 
cum opinează cu îndreptățire George Gană, 
editorul actualei serii de Opere, „revelația li
ricii tîrzii" a lui Blaga are loc odată cu tipări
rea volumului Poezii din 1962. Sumarul, in- 
cluzînd 95 de poeme, dintre care 62 inedite, și 
organizat de George Ivașcu, cu acordul poetului 
înainte de a muri, în funcție de tematică și 
necesitățile momentului, cuprindea trei cicluri : 
Mirabila sămință (18 volume), Vară de noiem
brie (52) și Stihuitorul (25). Textele au fost 
selecționate din cele patra cicluri manuscrise, 
definitiv alcătuite de Blaga, și din poezii com
puse în 1959—1960, după cum urmează : in 
Mirabila sămință 3 poezii din Corăbii cu cenușă, 
5 din Cintecul focului, 4 din Ce aude unicornul, 
6 din anii 1959—1960 ; în Vară de noiembrie, 
două din Corăbii cu cenușă, 32 din Cintecul 
focului, 11 din Ce aude unicornul, 7 din 1959— 
1960 ; în Stihuitorul, 1 din Virsta de fier, 10 din 
Corăbii cu cenușă, 6 din Cintecul focului, 8 
din Ce aude unicornul. Această ediție a provocat 
o pleiadă de interpretări critice, multe tributare 
epocii, dar care au contribuit, în orice caz, la 
difuziunea și intrarea in conștiința cititorului a 
numelui lui Blaga. Tot George Gană observă 
cu sagacitate că receptarea o fost orientată, 
într-o bună măsură, de chiar structura volumu
lui spre trei teme : natura germinativă, iubirea 
solară tîrzie și artele poetice. Dar, oricum, 
calea valorizărilor și revalorizărilor era deschi
să. In anul 1964, în antologia Poezia română con
temporană, alcătuită de Eugen Simion, Blaga 
figurează cu 5 titluri, iar în antologia lui Vasile 
Nicolescu, Din lirica mării, sînt incluse 4 texte.

A doua etapă decisivă în difuzarea și apoi 
studierea operei lui Blaga este anul 1966, cînd 
este editat un nou volum de Poezii. Mult mai 
amplu decit primul, și tot sub îngrijirea lui 
G. Ivașcu căruia îi aparține și prefața, de fapt, 
un solid eseu Introductiv, complet diferit de 

lui Eminescu, scrie studiul Zur politischen Lașe 
Rumâniens (Despre situațiunea politică a Româ
niei), pe care îl publică in „Deutsche Revue". 
Studiul viza politica externă a României, iar 
principala teză recomanda, in eventualitatea „în
cordării" relațiilor cu vecinii țării, apropierea 
României de Imperiul Austro-Ungar. Eminescu 
traduce rapid studiul (amănuntele asupra îm
prejurărilor le va da la 27 ianuarie 1881, în- 
tr-un articol-replică la un atac din ziarul „Ro
mânul", oficiosul guvernului liberal) și îl pu
blică, fără știrea Comitetului, in „Timpul". Mai 
mult, acum și in repetate rinduri, face un dis- 
tinguo evident fată de teza maioresciană, consi
dered, în primul rînd, chestiunea ipotetică și, 
apoi, dăunătoare independenței României.

Nu numai originalitatea independentă a gin
dirii face din Eminescu un redactor șef singu
lar. Eminescu se singularizează, de această 
dată față de imaginea comună a redactorului- 
șef de mai tirziu, prin enormul volum de mun
că investit in activitatea sa. Intr-adevăr, la 
„Timpul", redactorul șef Eminescu scrie de 
toate, intr-un ritm debordant : editorial, repor
taj parlamentar, studiu economic și politic, 
note, informații, cronici de spectacol, traduceri 
și comentarii din și la presa străină, etc. Și, șă 
nu uităm — dar am putea, oare ? — că vocația 
sa poetică cerea incă un alt timp decit cel de 
la „Timpul" ! Cu toate acestea, in pofida di
versității domeniilor abordate și a ritmului su
focant, Eminescu nu face nici o clipă figură 
de amator, ci, dimpotrivă, se dovedește un 
profund cunoscător al fenomenelor comentate, 
un gazetar complet, amplu documentat, un gin- 
ditor original, cu intuiții sigure privind dinami
ca dezvoltării societății românești.

Deși atit de diversă tematic, publicistica lui 
Eminescu din 1881 permite izolarea unor ches
tiuni fundamentale, asupra cărora geniul său 
sr întoarce mereu și mereu. In esență, ideile 
și opiniile sale privind prezentul și viitorul 
țării, veritabilă piatră unghiulară a gindirii
eminesciene, se regăsesc In polemica pe care 
o poartă aram cu ziarul „Românul*, organul 
central al liberalilor. Nu este vorba aici de vreo 
răfuială peracrarlă sau. dincolo de superficii, de 
„glasul" opcm^ei conservatoare, dornică de pu
tere. Pentru Eminesvu platformele politice, una 
sau alia, nu sint decit vorbe, dacă nu-și gă
sesc expresa concretă in acțiuni menite să 
schimbe. stricter ai. steatia „claselor pozitive* 
(țăra=Hi. tnoecriraa: și muncitorii, in concepția 
sa), soarta a»p«r»liii. Trecutul istoric, pe care 
Emineacu 11 cunoaște in arv^runțime. corectind 
adeseori aserțiuni graSnite, și pe care il admiră 
consecvent. c„ este propus ca soluție pentru 
viitorul țării. El are conștiința evoluției soăe- 
tîțîî si a perimării implacabile a instituțiilor 
trt-ratului si. de acc-e». nu reftuâ ref ramele. ci 
doar falsele reforme. cele pere nu al: z „răul 
ce căpetenie*, ă folosesc doar assr mesrnir 
interese personale sau de grtJp- De aceea, un 
Ștefan cel Mare este adnaâra ser.tro ideea pe 
care a Introdiipat-o te. dteraâț» de~

’-•„■peeie dinastice: .MMț» t-raste*! forai 
in care E» - ran toată 

Jc batea te ipete âsr j-rut r-,^lrea de-a 
avea d-jp-olz.ti ; dztă in Muntenia pe tm 
Mire ea. apoi te Moldova pe Ștefan cel Mare. 
Acest din urmă era fiul de suflet al tui Mircea; 
el copilărise la Curtea de Argeș si la Tirgoviște. 
el avea aceeași tendință de 3 uni creștinătatea 
in contra Semilunei. c-nn cuvint avea • Wee 
superioară individualității sale* (suu). De aceea, 
sporirea „păturii superpuse", a profitorilor ne
productivi. reprezintă pericolul major, cârma 
țara (țăranul) nu-i mai poate rezista.

Eminescu proclamă ca deziderat primordial 
al politicii interne primatul muncii oneste, ca 
soluție in fața invaziei „patrioților de meserie*, 
care îngroașă rindurile „păturii superpuse*, 
amenințind astfel sănătatea fizică și morală a 
poporului.

In planul politicii externe, deseori dezbătută 
in publicistica Iui Eminescu. interesele națiunii, 
prestigiul țării, integritatea sa teritorială sint 
lucruri sfinte, de care nimeni nu se poate atinge 
in numele nici unui principiu și al niciunei 
diplomații. Poziția lui Eminescu este inflexibilă, 
atit față de presiunile din afara țării, dt 
și față de blamările din interior. Emi
nescu reacționează vehement, restabilind ade
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clișeele sociologizante, ce au mai circulat o 
vreme in legătură cu poezia blagiană. Volumul 
cuprindea cu excepția a 11 poezii, toate titlurile 
din ediția definitivă, girată de poet in 1942. la 
care se adaugă cele 95 de poeme din antologia 
din 1962, plus alte 70 de de texte de după 
NeDanuitele trepte, in secțiunea Alte poezii. 
Masiva culegere de poeme a determinat la 
rindul ei, o altă deschidere a criticii, care caută 
acum in lirica lui Blaga motivele arhetipale 
mitice sau folclorice, obsesia arhaicului, „pro
funzimile" in spirit tematist, structura seman
tică și stilistică etc. Tot in acel an mai apar 
in colecția „Cele mai frumoase poezii" a Editu
rii tineretului, un volum Blaga, alcătuit de 
Aurel Rău, conținind 118 poeme, și antologia 
Cintecul iubirii. Din lirica românească de dra
goste, in care Vasile Nicolescu selecționează 
22 de poeme din erotica blagiană. Ritmul publi
cării poeziei lui Blaga crește simțitor, răspun- 
zind orizontului de așteptare al publicului citi
tor. După 1966 nu numai creația lirică dar și 
opera eseistică și filozofică și dramaturgia incep 
să fie republicate, completînd imaginea rein
tegrării lui Blaga In tezaurul național de va
lori. Din fluxul de apariție al poeziilor la diverse 
edituri voi mai puncta doar două date semnifi
cative : volumul Poezii din 1967 și începerea pu
blicării corpusului de Opere in 1974. Culegerea 
din 1967 este, in realitate, reluarea celei anteri
oare, la care G. Ivașcu adaugă cele 11 poezii 
din ediția 1942, scoase In 1966, precum și 7 pos
tume apărute cu puțin înainte.

Anul 1974 marchează și el, o dată de seamă 
în istoria operei poetice blagieue. Este momen
tul cind apar primele două volume din ediția 
definitivă de Opere îngrijită de Dorii Blaga și 
prefațată de Șerban Cioculescu. Mai exact spus 
este vorba de prima serie de Opere, pentru că 
in 1982 începe publicarea, in paralel, sub cele 
mai favorabile auspicii, a ediției critice de 
Opere, făcută de George Gană. Reîntorcîndu-ne 
la volumele din 1974 să subliniem că ele cuprind 
toate versurile antume și postume, cunoscute 
la acea dată, și că pentru prima dată, poeziile 
postume sint ordonate in ciclurile lăsate de 
Blaga în caietele dactilografiate între anii 1959— 
1960. Acestora li se adaugă un grupaj alcătuit 
de Dorii Blaga, din poemele scrise după termi

vărul, pentru ca, apoi, să-și reverse sarcasmul 
asupra vinovaților : „Ca români, oricare ar fi 
partidul din care facem parte, suferim și ne 
simțim umiliți cînd vedem că cei mai inalți re- 
prezintanți ai puterii executive și legiuitoare în 
această țară rostesc asemenea vorbe în Camera 
României, in auzul străinilor, care ne văd și ne 
ascultă și care nu ne pot judeca decit după re- 
prezentațiunea noastră oficială. Ar fi bine ca 
să nu uite niciodată d-lor unde sint, unde vor
besc și cine sint, oricit de mare ar fi mirarea 
d-lor de-a se vedea ajunși unde sînt. ca acel doge 
din Genua care, întrebat fiind ce i se păruse 
mai remarcabil la Versalia, răspunse : Că m-am 
văzut aci. Poate atunci se vor pătrunde d-lor 
de acest mare adevăr : La parole est d’argent; 
mais le silence est d'or".

Cînd sint in joc interesele vitale ale națiunii, 
Eminescu stăruie îndelung, revine adesea, î.și 
precizează net opinia, interzicind orice confuzie 
in chiar mințile predispuse la aceasta, fie din 
obtuzitate, fie din cupiditate, fie din stupiditate, 
iși spune răspicat cuvintul, susținut de argu
mente solide, extrase din documente pe care le 
cunoaște la sursă. Nimic improvizat, totul de o 
logică stringentă și o rară expresivitate stilis
tică. Astfel, elocventă este poziția lui Eminescu 
față de ceea ce s-au numit, in epocă, cestiunea 
dunăreană. Deși nu era țară riverană pe par
cursul Dunării intre Porțile de Fier și Marea 
Neagră. Austro-Ungaria reclama președinția 
Comisiei mixte dunărene și vot preponderent. 
Guvernul liberal adoptă o poziție oscilantă în 
„chestiunea dunăreană" și. in raporturile cu 
Imperiu] austro-ungar. în paginile „Timoului", 
Eminescu traduce articole din presa străină în 
această problemă, condamnă Imperiul austro- 
ungar pentru politica de prejudiciere a suvera
nității României, Bulgariei și Serbiei și cere 
guvernului liberal să adopte o atitudine fermă, 
in conformitate cu interesele naționale. Nu lip
sesc ironia și accentele pamfletare la adresa 
politicienilor care, conștient sau nu. scot tara Ia 
mezat : -Imblă vorba că. in ajunul întrunirii 
corpurilor legiuitoare, cabinetul va fi supus la 
schimbări. Ne-am obicinuit atit de mult cu mu- 
tațiunile caleidoscopice ale guvernului roșu 
(guvernul liberal — n_n.). am văzut atitea nuli
tăți și atiti gheșeftari perindindu-se De băncile 
ministeriale incit o asemenea eventualitate n-ar 
mai avea meritul de-a interesa pe cineva, indi
ferent fiind la ce nume răspunde carnea 
cu ochi care ocupă din vreme-n vreme acele 
bănet Aceeași trăsătură comună de inepție, 
de șiretlic advocâțesc ii face să semene atit de 
mult unii cu alții acești patrioți de contrabandă 
incit trebuie să fie cineva un profund zoolog 
ca să claseze sub alte rubrici menajeria decit 
sub aceea a absolutei nulități. Din acest punct 
de vedere știrea ar fi cu totul indiferentă. 
Ea ciștigă însemnătate prin împrejurarea ce 
stă in legătură cu chestiunea Dunării. Nu ! Nu 
mai e vorba de a înlocui pe Giani cu Fleva pe 
Fleva cu Pberekydis. pe Rterekydis cu Stolo- 
jan ; (politicieni liberal: — ax), chestiunea e 
mult mai adinei. E vorba de-a se afla oameni 
cu mintea subțire cari — ce-or face, ce-or 
drege — să afle modul de a aplica formula 
contelui Andrassy despre „identitatea intere
selor României cu acei», ale Austro-Ungariei*. 
C—l O Port Btl Șe ferieue ■ Apsperitate se va 
descftaâe atunci pmtrw ILmZr.u. Cit Une rrrazd 
D Ard vădi avea autorități de porturi cheza- 
ro-criiești și. ceea ce e fără îndoială un folos, 
puterea și influența consulatelor se va urca 
iar. ca in epoca de fericită memorie a nobili
lor fanarioți. C-tm cuvint, o nouă pirghie se 
va crea, ct ține Dunărea, pentru marea menire 
istorică a epocii lui Carol îngăduitorul, pirghie 
pentru înstrăinarea treptată, dar cu atit mai 
sigură a țării- Tot ne place nouă ce e străin, 
tecai să ne facem înșine străini, lăsind in 
știrea Domnului acea curiozitate etnologică 
care se numește poporul românesc-,

întreaga publicistică eminesciană este pusă 
in slujba intereselor poporului, ii afirmă si 
apără drepturile istorice, ii demască pe spolia
tori. indiferent de partidul din care fac parte. 
Ne aflăm in fata unei admirabile lecții de pa
triotism. care iți conservă valoarea exemplară 
in eternitate.

Valentin F. Mihăescu

narea ciclurilor respective, și o addenda cu 
versuri trecute de poet în cicluri, dar abando
nate din diferite motive, și care nu au pătruns 
in forma finală. Era ediția cea mai cuprinzătoa
re, insumind 480 de poezii. Pină in prezent a 
ajuns la volumul 8, și în cadrul ei au mai fost 
publicate, Tălmăciri, voi. 3, 1975 ; Teatru, voi 
4—5, 1977 ; Hronicul și cintecul virstelor, 1979, 
voi. 6 ; Eseuri, voi. 7, 1980 ; Trilogia cunoașterii.

IOAN SLAVICI: 
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de aproape 20 de ani — din 1967 exact
— se urmează necurmat la Editura 
Minerva retipărirea operei lui loan 
Slavici, una dintre cele mai complexe 

și controversate figuri ale culturii românești, 
adevărată piatră de încercare pentru istorici, is
torici literari și, deopotrivă (privind paternitatea 
unor texte) — pentru filologi. Ediția a ajuns la 
cel de-al XIII-lea volum, fiind cea mai lungă 
din seria „Scriitori români" — fără a da semne 
de oboseală ori de curîndă închidere. Este, pe 
de o parte, una dintre cele mai meticuloase 
acțiuni de reevaluare a operei unui scriitor 
român : fundamentată pe o „Biobibliografie" 
(tipărită în 1973, autori : Teofil Bugnariu, loan 
Domșa, Dimitrie Vatamaniuc). însoțită de mai 
multe monografii loan Slavici (P. Mareea, 1965 
— reeditată în 1978; D. Vatamaniuc, 1968; Mag
dalena Popescu, 1977 etc), însuflețită de primiri 
călduroase ale fiecărui volum în parte, ecourile 
ei se regăsesc și în preocupările unor scriitori 
contemporani de primă mărime : romanele lui 
Francisc Păcurariu despre istoria Unirii din
1918, de exemplu, dezbat problemele care-1
frămîntau pe Slavici, luptele la care întemeie
torul „Tribunei" sibiene a luat parte activă. 
Desigur, acesta este, în fond, scopul oricărei 
reevaluări : asimilarea operei în fierberea in
telectuală a momentului, reînvierea ideilor mari 
umanitare care au stat la baza ei. Francisc 
Păcurariu reia — mai ales în romanul 
„Labirint" — problematica generației transilva
ne a lui Slavici, așa cum Paul Anghel ne rein
troduce în atmosfera gindirii social-politice emi
nesciene, de exemplu ; din păcate, multe alte 
exemple de acest fel cu greu vom mai găsi in 
lumea romanului actual. Pe de altă parte, 
ediția Slavici este o culme a împletirii dezide
ratului filologic cu cel de clasificare tematică 
a materiei. Colectivul de specialiști care o rea
lizează — D. Vatamaniuc, I.D. Bălan. T. Teaha. 
C. Mohanu, Gherasim Pintea — au epuizat 
pină acum opera literară (volumele I—VIII) 
trecînd de la volumul IX, la studiile științifice 
și culturale ale lui Slavici : memorialistică,
scrieri pedagogice (în volume, în periodice și 
în manuscrise), scrieri despre literatură si, 
incepind cu actualul volum social-politice. is
torice și etnografice. Desigur, edițiile tematice 
au avantaje și dezavantaje ; mai ales cind 
ajung la zona aridă a studiilor și a publicis
ticii ele par a complica materialul. Reeditarea 
operei eminesciene a abandonat acest criteriu 
și prezintă ziaristica în ordinea strict cronolo
gică a apariției articolelor. Acesta este rostul 
unui corpus : din el pot deriva culegeri tematice 
complete ori fragmentare, dar prezentarea 
cronologică a creației redă evoluția unui scri
itor, factor de mare importantă în analiza ope
rei sale. Mai adăugăm că o împărțire tematică 
trebuie să aibă criterii solide și să urmeze o 
.qrdțne riguroasă — imperative pe care ețiiția 
.Slavici le întrunește plenar. Totuși, dacă s-ar 
fi procedat cronologic, acum am fi avut o mare 
parte din studiile social-politice ale Iui loan 
Slavici contemporane celor ale lui M. Emines
cu. Oricum, D. Vatamaniuc ne rămîne dator 
față de Eminescu : domnia sa a stabilit că 
texte din această categorie atribuite pină acum 
primului redactor al „Timpului" aparțin, de 
drept, lui loan Slavici : le vrem retipărite și 
pe acelea (Începutul s-a făcut în volumul IX 
al prezentei ediții, din 1978, cind ciclul de 
„Icoane" subintitulate „Sf. Gheorghe la oraș și 
la țară", prezente pină acum în edițiile emi
nesciene, au revenit la autorul lor adevărat : 
fiind găsite în „Curierul de Iași", acestea au 
fost atribuite incă de la sfirșitul secolului 
trecut lui Eminescu, dar regăsirea lor in 
„Timpul" în epoca anterioară venirii Jui Emi
nescu la București, cu pseudonimul uzitat de 
către I. Slavici, îndreptățesc reatribuirea pe 
care o face D. Vatamaniuc). Problema este 
puțin mai „delicată" decit pare : în discuție

voi. 8, 1983. Am menționat toate aceste titluri, 
deoarece seria de Opere a înlesnit apariția unor 
eseuri și studii de amploare, vizind nu numai 
poezia, ci și celelalte laturi ale creației blagiene, 
ia special dramaturgia.

Cu 1982 începe publicarea științifică a scrie
rilor lui Blaga, in ediția actuală de Opere al
cătuită de George Gană care este și autorul, 
de o indubitabilă competență, al studiului in
troductiv. notelor și comentariilor. Primul vo
lum conținea poezia antumă din volume și re
viste. .aici surprizele fiind puțin numeroase, in
teresul constind in excelentul „dosar" al recep
tării critice, de la sfirșitul cărții. Cel de-al 
doilea volum consacrat liricii postume aduce un 
număr de 17 titluri in plus, și o organizare di
ferită a textelor neincluse in cicluri. Sumarul 
este compus astfel : 1 — poeziile din cele patru 
cicluri definitive, după caietele dactilografiate : 
Virsta de fier. Corăbii cu cenușă, Cintecul fo
cului, Ce aude unicornul ; 2 — Addenda 1 ce 
cuprinde 15 texte organizate in cicluri, de după 
Nebănuitele trepte, dar nereluate între cele de
finitive : Domnia soarelui de toamnă. Legendă 
veșnică, Ecee tempus ; 3 — poezii compuse după 
organizarea ciclurilor definitive, in număr de 40 
și grupate sub eticheta Alte poezii. In această 
secțiune au fost introduse și poeziile Colț me
dieval la Cluj : 1570, Orga ce figurau in ediția 
1974 la Addenda, ca neterminate ; 4 — titluri, 
in număr de 13. lăsate de poet in afara volu
melor și a ciclurilor alcătuite de el, poezii ce au 
un caracter ocazional sau de bruion.

Pină la eventuala descoperire a unor noi 
titluri, această ierarhizare este cea mai judi
cioasă și mai funcțională. In ceea ce privește 
conținutul, volumul nu aduce descoperiri sen
zaționale ci numai completări și adăugiri, con
tribuind la eronologizarea exactă, repet, pe ma
terialul cunoscut Ia această dată, a poeziei lui 
Blaga. Referitor la imaginea pe care o lasă 
asupra postumelor, ea este doar puțin ampli
ficată față de volumul ediției 1974, dar se poate 
presupune că va impulsiona comentarea și in
terpretarea acestei părți a liricii blagiene, după 

.opinia mea și nu numai a mea, cu nimic mai 
prejos decît creația antumă. De altfel, postumele 
lui Blaga au avut o evoluție destul de ciudată. 
Exaltate imediat la apariția volumului din 1962, 
din motive contextuale (erau opuse poeziei „de
cadente" și „tulburi", „cețoase" de dinainte de 
război, ca și filozofiei „agnostice" etc.) după 
1966, au intrat într-un con de umbră, datorită 
și exagerărilor sociologizante anterioare, pentru 
ca, în ultimul timp, să reintre în cîmpul aten
ției. Volumul al doilea editat de George Gană 
este un excelent prilej de redimensionare și re
considerare a operei poetice postume, de pe 
alte coordonate și în alt sistem referențial.

Paul Dugneanu 

sînt și texte eminesciene bine asimilate, învă
țate pe de rost în articulațiile lor memorabile...

Volumul al XIII-lea din seria de „Opere" 
I. Slavici cuprinde scrieri în volume : el se 
deschide cu darea de seamă a lui Slavici la 
cartea „Arhiepiscopul și metropolitul Andrei 
baron de Șaguna" de Nicolae Popea (cartea a 
fost tipărită in 1879 la Sibiu, darea de seamă a 
lui Slavici s-a publicat mai întîi în „Convorbiri 
literare", 1880, fiind reluată, în același an; in 
broșură, tot la Sibiu). Este mai mult decît o 
recenzie a cărții lui N, Popea, o prezentare a 
marelui bărbat ardelean care a fost Andrei 
Șaguna, cu citate din opera sa, cu ample dis
cuții despre rolul Mitropolitului în viața cul
turală și politică a Ardealului. Prin această 
prezentare Slavici urmărește, de fapt, definirea 
liniilor de unitate a românilor din Imperiu cu 
cei din România. înaintea scopului manifest al 
tribuniștilor de a impune în Ardeal ortografia 
publicațiilor de peste munți, de a familiariza 
poporul de aici cu literatura și cultura din pa
tria — mumă, prin acțiuni precum cea a lui 
Andrei Șaguna se menține unitatea religioasă 
a românilor- de pe ambele părți ale Carpaților. 
Această unitate religioasă — in aparență, mai 
ușor de înfăptuit datorită bunăvoinței Habsbur- 
gilor (bunăvoință determinată de interesul lor 
la granița de est a Imperiului), s-a dovedit, 
în fapt, o muncă foarte grea întimpinînd multe 
piedici din partea bisericii sîrbești. Mitropo
litul : „a organizat dar pe românii risipiți prin 
țările de sub stăpînirea Habsburgilor și pără
siți de veacuri fără de nici p povață ; dar nu 
această organizare este înțelesul vieții lui, nu 
ea a fost gîndul care l-a îmbărbătat la luptele 
grele prin care a trebuit să treacă : i-a orga
nizat pentru ca printr-înșii să înceapă lucrarea 
la săvîrșirea căreia îi crede chemați". Mai 
întîi unitatea religioasă — apoi, cea culturală 
înfăptuită de către „Tribuna" sibiană și re
vistele care au crescut din ea : iată două 
cercuri ale soarelui care „pentru toți românii, 
de la București răsare" : primul a fost trasat 
prin munca unui singur om — cel de-al doilea, 
prin eforturile conjugate ale unui grup mult 
mai mare. Andrei Șaguna reprezintă, în viziu
nea lui Slavici, un adevărat „păstor de po
poare", un spirit tr'elar ce susține cauza 
poporului românesc d arcul Carpatic fată 
de casa Habsburgică, afirmînd drepturile 
românilor ca o necesit." te a recunoașterii majo
rității și calității lor de factor istorico-social 
de prim ordin.

Acestei dări de seamă îi urmează o altă 
broșură, „O sută de ani", scrisă la centenarul 
desființării iobăgiei de către Iosif al II-lea (un 
panegiric al împăratului, dar și o prezentare a 
stărilor de fapt mai vechi și m8i noi din Ar
deal, pe înțelesul cititorului obișnuit pe care 
Slavici îl are tot timpul în vedere), și patru 
studii avînd unitate de conținut : „Românii din 
regatul Ungar Și politica maghiară" (1892), 
„Româțiil ‘din Ardeal" fishfl'v " „Roittănii <]£ 
peste Cărpați" (1911), „Rr-manil din' Ungaria, 
Transilvania șl Bucovina* (studiul în limba 
germană din 1881, editat, tradus și amplu co
mentat de Gherasim Pintea). Intre ele. broșura 
„Tribuna și tribuniștii" (1896), de mare impor
tanță pentru cunoașterea istoricului „Tribunei", 
a scopului ei inițial, a legăturilor cu intelec
tualii și oamenii politici din România — pre
cum și pentru definirea lui Slavici în raport 
cu sciziunea de după procesul „Memorandului". 
Volumul mai cuprinde un raport în colaborare 
cu G. Mandrea : „Despre monastirile de din
coace de Milcov" — singura parte care nu s-ar 
încadra în tema Ardealului, dar care-și găsește 
locul aici fiind o mărturie a pasiunii lui Slavici 
pentru călătorii și culegerea datelor de pe 
teren. Intr-adevăr, în cele patru studii despre 
Ardeal istoria se împletește cu geografia și cu 
etnografia : autorul descrie părți ale țării bă
tute de el însuși cu piciorul, lucruri văzute și 
înțelese : „M-am simțit îndemnat să fac această 
dare de seamă pentru că nu știu între oamenii 
mie cunoscuți pe nimeni care ar putea s-o 
facă tot ca mine, care am copilărit în Podgoria 
Aradului și-n Valea Crișului, mi-am făcut 
studiile secundare la Arad și Timișoara, mi-am 
luat diploma de maturitate la Sătmar, am trăit 
după terminarea studiilor timp îndelungat la 
Arad, Oradea-Mare, și la Sibiu, am luat parte 
la toate mișcările naționale și am călătorit 
foarte mult printre români mai ales pe jos, 
arareori călare ori cu căruța, totdeauna a-ndelete 
și oprindu-mă mai ici, colo, ca să mă dumiresc 
în deplin" („Românii din Ardeal"). Spațiul tran
silvan este, pentru Slavici, un triunghi cu 
unghiul de sus la izvoarele Tisei, cel din 
dreapta în Vrancea iar cel din stînga în Banat. 
Sînt descrise rîurile — fiecare în parte eu 
populația din valea lui, „țările" dintre care 
„Țara Moților" are o importanță deosebită 
pentru Slavici, fiind un adevărat centru de 
iradiație națională). Dar, desigur, nu peisajul 
reprezintă partea grea a acestor studii — deși 
în primul rînd în aceste descrieri vedem 
simțirea transilvană a autorului — ci verbul de 
foc ce-1 acoperă, pasiunea cu care românului 
robit i se ridică monumentul de prim înteme
ietor al așezărilor. Istoria este larg antrenată 
pentru a striga drepturile românilor în fața 
asupritorilor maghiari, etnologia este Invocată 
pentru a le dovedi vechimea. Și, mai presus 
de toate, răzbate în toate aceste studii despre 
leagănul civilizației românești un portret al 
românului, o* continuă preocupare de a defini 
firea lui, trăsăturile de caracter, constantele 
neamului. Este cel mai mare cîștig al volumu
lui de față ; puse una lingă alta, aceste pasaje
— ținind de ceea ce nemții numesc Volkerpsy- 
chologie" („psihologia popoarelor", temă care 
l-a pasionat atît de mult pe M. Eminescu) — 
ni-1 arată pe Slavici preocupat de problemele 
științifice și culturale ale momentului euro
pean ; in toată simplitatea ei, analiza nu este 
lipsită de o anumită finețe, iar vorba spornică 
răsare cald din adîncul sufletului. Sînt părțile 
eminesciene — pînă la confundare cu modelul
— ale operei eseistice a lui Slavici.

în sfîrșit, și despre loan Slavici se poate 
spune după, această ediție ca și în cazul edi
ției Eminescu, că este o revelație.

Nicolae Georgescu
Ioan Slavici : OPERE, XIII. Text ales și 
stabilit de C. Mohanu, Note și indici de D. Va
tamaniuc (cei doi editori realizează, împreună, 
ediția de la volumul al XIII-lea constituind 
una dintre cele mai redutabile echipe editoriale 
din ul'imul timp). îngrijirea și traducerea tex-' 
tului german ; Gherasim Pintea. Ed. Minerva, 
seria „Scriitori români", 1984.



„SA AVEM ÎNTOTDEAUNA O ATITUDINE CRITICA FAȚA DE TOT 
CEEA CE ESTE VECHI Șl PERIMAT, INLATURlND FĂRĂ TEAMA TOT 
CE NU MAI CORESPUNDE NOILOR REALITĂȚI. SA PROMOVAM CU 
ÎNDRĂZNEALA TOT CE ESTE NOU, ACȚIONlND IN ORICE ÎMPREJU
RĂRI CA ADEVĂRAȚI REVOLUȚIONARI.

AVEM O ISTORIE MINUNATA, NE PUTEM MlNDRI CU CEEA CE 
AU ÎNFĂPTUIT POPORUL ROMÂN, ÎNAINTAȘII NOȘTRI I AVEM

DATORIA SA CUNOAȘTEM Șl SA CLARIFICAM CIT MAI BINE TOATE 
MOMENTELE IMPORTANTE DIN ISTORIA FORMARII Șl DEZVOLTĂRII 
POPORULUI Șl A NAȚIUNII NOASTRE, CU ATiT MAI MULT CU CIT 
CHIAR Șl ASTĂZI MAI SINT UNII, PESTE HOTARE, CARE ÎNCEARCĂ 
SA PUNĂ IN DISCUȚIE, SA MINIMALIZEZE ISTORIA Șl LUPTA 
POPORULUI NOSTRU. FAPTELE, REALITĂȚILE SINT DE ASEMENEA 
NATURA INCIT NE PERMIT SA RESPINGEM ORICE ÎNCERCARE DE A

DIMINUA ROLUL POPORULUI ROMAN, AL NAȚIUNII NOASTRE IN 
DEZVOLTAREA OMENIRII, A CULTURII MONDIALE. SI VEM MINDRIA 
SA AFIRMAM ACEST LUCRU, DEOARECE MULTI OAMENI DE STIINTA 
SI DIN ALTE DOMENII ALE CULTURII ROMANEȘTI AU DAT, NU NUMAI 
PENTRU POPORUL NOSTRU, DAR SI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE, 
CUCERIRI CARE VOR RAMINE VEȘNICE."

NICOLAE CEAUȘESCU

Voința de autodepășire
edicul vienez Alfred Adler este acela 

■ care a accentuat, in psihologia indivi-
JkAJlduală, importanța noțiunii de „com

plex de inferioritate". De aici a re
zultat, în anumite cazuri, înverșunata voință 
către o neobișnuită autodepășire. Teoria unei 
asemenea supracompensații, ca replică la o su
părătoare lacună individuală, poate fi omolo
gată de-a lungul prin exemple ilustre. Vom in
voca unele cazuri din cele mai cunoscute și mai 
răsunătoare.

Marele „uomo universale" al Renașterii, Leon 
Battista Alberti, care era slăbănog și bolnăvi
cios, printr-o voință aproape supraomenească, 
ajunge atlet, fără a mai vorbi de excepționala 
energie cu care a dus la bun sfîrșit multiplele și 
variatele sale activități creatoare. Pe aceeași 
cale, Beethoven, izbit de o tragică surzenie, de
vine grandiosul muzician pe care îl cunoaștem, 
iar inițialul timid Napoleon Bonaparte parvine 
a fi, la un moment dat, stăpînul Europei. De
sigur că exemplele pot fi mult sporite. Uneori 
ele nu privesc doar o singură persoană, ci un 
întreg grup omogen.

In această din urmă ordine, fenomenul supra- 
compensației poate fi urmărit foarte recent și în 
cultura noastră. Personal, o asemenea problemă 
ne-a solicitat interesul de repetate ori. Este 
vorba de valoroșii literați români care se înca
drează în așa numita „generație a lui Labiș". 
Intr-înșii s-a conștientizat un pronunțat com
plex de inferioritate, pe care l-au și declarat 
adesea. In anii formării lor intelectuale ei nu 
s-au bucurat de privilegiile generațiilor prece
dente. N-au avut parte nici de maeștri îndru
mători, nici de cărți, nici de voiaje de studii 
in străinătate.

Avîntul compensației a fost, însă, atît de im
petuos incit a sărit peste limitele obișnuite ale 
altor generații. Pasiunea acelor tineri pentru 
cultură și pentru creație, pasiune acumulr^ă 
prin interdicții, a spart la un moment dat ză
gazurile și s-a eliberat, în șuvoaie. Ei au știut 
să transforme golurile lor în spații pentru pro
priile zboruri. Lipsa unui învâțâmint temeinic

Ferestre
trebuie spus de la început că „litera

tura" nu este cuvintul potrivit pentru 
spiritualitatea noastră medievală, pen
tru începuturile existenței cărții pe 

pămîntul românesc ; le-am trăit revelația în
treagă abia acum, in această clipă a istoriei. 
Ne-am hrănit spiritul cu cele mai adinei cărți 
ale omenirii, cu cele mai luminate texte ce au 
renăscut sufletul omenesc în toată lumea în ulti
mele două milenii. Ca și în alte țări ale Euro
pei, aceste texte au fost în greacă sau. latină, 
dar s-au aflat, au luerat asupra conștiinței stră
moșilor noștri care știau aceste limbi.

loan Cassianul, Niceta de Remesiana, Dioni- 
sie cel Mic, Maxentiu erau daco-romani ai aces
tei lumi și sînt strămoșii noștri invățați ale 
căror scrieri în latină și știință de carte gre
cească i-au așezat printre marii invățați din 
veacurile 4—5 ai evului nostru.

Cînd Michelangelo picta în Capela Sixtină 
înfățișarea sibilelor, Honterus la Brașov tipărea 
textele sibilei Ierofilia Eritreana pictată pe pe
retele Voronețului. texte aflate în mănăstirile 
din Moldova și Țara Românească, de o mare 
importanță pentru toată Europa.

La seminarul sud-est european din toamna 
trecută de la Heidelberg am putut vorbi despre 
aceste texte din spațiul românesc ce plecau de 
aici spre Europa ; nu numai am adus de acolo 
carte ci am și dat sau am fost mereu în miezul 
marilor dispute spirituale cu oameni și valori pe

încredere în puterile omului
Ceea ce face ca realitatea să devină in 

literatură cu adevărat o problemă este 
necesitatea ca ea să reflecte o contra
dicție umană reală. Cine nu este în 

stare de acest lucru, cine nu percepe dialectica 
existenței, va fi greu să aibă in perspectiva 
timpului un cuvint de spus.

Dacă literatura nu schimbă lumea, ea are to
tuși capacitatea de a-i înfățișa schimbările... 
Și nu într-un chip neutru, pasiv, fără partici
pare : ci implicindu-se profund în sesizarea 
transformărilor colective și individuale, deve
nind parte în marele proces al devenirii — 
fiindcă privește întotdeauna omul și umani
tatea. Luînd atitudine : căci nu există creație 
autentică în afara implicării. Forța care deter
mină participarea creatorului este chiar talentul 
său, irezistibil atras, cu cit este mai puternic, 
de zonele fierbinți ale vieții, de concentrarea 
energiilor, de tensiunea confruntărilor, de mo
dul în care personalitatea umană are capaci
tatea de a fi la înălțimea epocii.

Umanismul a constituit totdeauna garanția 
dăinuirii și rodirii literaturii în sufletul și con
știința oamenilor. Cu atit mai mult umanismul 
socialist, care este un umanism politic și etic, 
un umanism al individualității și personalității. 
Produs al marii deschideri pe care Congresul 
al IX-lea a generat-o și în cîmpul literaturii, 
acest concept privind omul și dezvoltarea per
sonalității sale în societatea socialistă a aflat, 
în gîndirea filozofică a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o contribuție fun
damentală : „Umanismul socialist trebuie să fie 
ca să spun așa, umanism de omenie ; omul tre
buie să fie deplin liber și stăpîn pe destinele 
sale, să acționeze în mod conștient pentru fău
rirea propriului său viitor, care coincide cu 
viitorul comunist al omenirii", afirmă secreta
rul general al partidului. „Trebuie să existe 
claritate : nu ne propunem și nu ne putem pro
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se recunoaște într-un stil sau altul. Pe atunci 
debuturile erau puține și cam asemănătoare. 
Astăzi sînt multe, foarte diferite, cu orgoliul 
deschiderilor de drum purtat ca un blazon. 
Luată pe cadranul tuturor generațiilor, poezia 
noastră contemporană este mai mare, mai 
bogată și mai originală decît unele poezii 
aparținînd marilor și vechilor culturi, adevăr 
limpede pentru cărturarii străini care cunosc 
limba și literatura noastră dar mai puțin 
limpede și credibil pentru cititorul străin care 
nu ne cunoaște limba și n-are cum să ne 
creadă pe cuvint. Deocamdată să arătăm, cu 

și odată cu el, lipsa unei corelative constringeri 
didactice, le-a deschis o libertate nelimitată in 
materie de cultură și de creație. Rezultatul aces
tui proces s-a valorificat mai cu seamă în res
pirația degajată a ultimelor decenii, pe care 
tocmai Labiș, capul generației sale, n-a avut 
norocul să le apuce.

In perioadele precedente — le luăm pe cele 
mai strălucite — existau. totuși, decalaje de 
vîrstă între reprezentanții lor de frunte. Așa, 
de pildă, în ciuda strinsei prietenii dintre Emi- 
nescu și Creangă, anii care-i despărțeau apar 
evident. La fel și în perioada interbelică se re
cunoaște decalajul de vîrstă, să zicem, dintre 
Arghezi și Blaga. Dimpotrivă, in generația lui 
Labiș, marcată în mod egal de aceleași împre
jurări, declanșatoare ale fenomenului de supra- 
compensație, nu se mai intîlnește un asemenea 
decalaj. Există aici un front strîns al celor 
născuți între 1933 și 1937. în această privință 
putem spune că niciodată n-au existat la noi 
atîția mari literați chiar de aceeași vîrstă.

Desigur că la prestigiul literaturii noastre de 
astăzi au mai contribuit substanțial atît unele 
generații mai tinere decît cea a lui Labiș cit și 
unele mai vîrstnice decît ea. Există, totuși, un 
fel de nucleu, în jurul căruia se polarizează tot 
restul. în cazul de față acest nucleu se vede 
alcătuit tocmai de generația lui Labiș, generație 
care a opus o extraordinară rezistență psihică 
împotriva propriei ei traume.

Ne-am oprit la un atare motiv de reflecție 
nu pentru a judeca o însemnată expresie lite
rară în rezultatele ei — acestea ne sunt cunos
cute — ci pentru a o înțelege mai adecvat prin 
surprinderea resorturilor lăuntrice care au ge- 
nerat-o. Numai astfel am crezut că se poate 
cuprinde și semnificația mai largă și mai adincă 
a fenomenului literar in discuție. Sub acest din 
urmă aspect, generația Iui Labiș rămine. in 
chip exemplar, una din dovezile excepționalei 
capacități spirituale românești de a renaște, ca 
pasărea Phoenix, din propria ei cenușă.

Edgar Papu

deschise
care trebuie să ni-i revendicăm și cunoaștem 
din aproape cu fiecare generație.

Legătura acestor texte cu întiile traduceri din 
Maramureș, cele din codicele de la Ieud și cel 
voronețean sunt absolute.

S-a pus in acești ani temeiul permanenței 
textului spiritual pe pămintul românesc de 
peste un mileniu și jumătate.

Arheologia ne-a adus in sprijinul acestor 
texte mărturii și mai vechi, astfel că se pbate 
vorbi despre acest spațiu carpatic implicat in 
dimensiunea spirituală a noului eon, cea a lo
gosului întrupat în istorie practic de aproape 
două milenii sincronici cu marile centre spiri
tuale ale Europei și Asiei, sincronizăm perma
nent pină în zilele noastre in această privință.

Ca spiritualitate n-am fost nici o clipă î:» 
urma nimănui de două milenii aproape, asta 
r.e-o spun cărțile, textele tipărite in ultimele 
decenii, noua viziune științifică asupra spiri
tualității românești mărturisită de literatura 
noastră veche.

Nu vom înțelege dimensiunea păstorului din 
„Miorița" fără celebra formulă theopashită ce 
s-a născut în mințile luminate ale strămoșilor, 
extraordinara profunzime asupra rostului poe
ziei de-a participa la ispășire, la atit _ de dez
bătută pină astăzi problemă a răului, bîntuit de 
suferința de iubire a logosului întrupat in is
torie.

loan Alexandru

pune uniformizarea omului. Aceasta ar fi o 
absurditate, un nonsens. Noi acționăm pentru 
formarea unui om de omenie, cu o pregătire 
multilaterală, a unui comunist de omenie".

Concept filosofic, sociologic șî istoric, „uma
nismul socialist" este un umanism al culturii și 
al civilizației, al scopurilor dar și al mijloace
lor, al valorilor gindirii dar și ai valorilor ac
țiunii, al individualității dar și al societății. Este 
un umanism care promovează încrederea în pu
terile omului, in capacitatea sa de a autoper- 
fecționare și de dezvoltare multilaterală. Se 
realizează astfel o punte sclidă între umanismul 
culturii și umanismul social, in sensul că valo
rile culturii dobindesc pentru prima dată o va
loare activă, formativă, transformatoare de 
existență și conștiință socială.

Pe parcursul celor douăzeci de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al partidului 
— umanismul culturi a devenit, în mod evident, 
tot mai mult un umanism activ, un ferment im
portant în dezvoltarea personalității umane. O 
trăsătură caracteristică in acest proces o repre
zintă lărgirea orizontului de cunoștințe profesio
nale, științifice, politice, de cultură generală, 
care impun scriitorului mereu un nou impera
tiv al calității, al unor opere literare a căror 
nivel să corespundă intrutotul atît curiozității 
publicului cit și înaltei sale spiritualități. In 
virtutea acestor dependențe s-au constituit In 
ultima vreme un acord intre forțele revoluțio
nare ale societății și creatori : pentru că scopul 
este unic, al deschiderii de noi orizonturi, al 
eliberării omului de servituti și vicisitudini, al 
perfecționării organismului social și al realizării 
unei plenitudini morale. Impulsul înnoitor ca
racterizează deopotrivă spiritul creator și nă
zuința revoluționară, a existat întotdeauna un 
spațiu solar reunind aceste elanuri fundamen
tale.

Nicolae Velea

Măreția unui aet istoric
îndreptățit orgoliu, că așa cum s-au făcut și de 
cine s-au făcut, traducerile din literatura noas
tră au impus totuși, cit de cit, o seamă de 
nume românești peste hotare și au condus la 
obținerea unor premii reputate, — toate sau 
aproape toate de la Congresul IX încoace.

In fine, excelenta și vechea tradițional- 
recunoscuta noastră școală de traducători a 
înflorit de la 23 August 1944 încoace pe consi
derente multiple, iar, după Congresul IX, odată 
cu deschiderea largă a politicii noastre spre

Seulpturâ de Ion Jalea

Un aer proaspăt
Cînd, intr-o zi noroasă a anului *62 am 

repetat un gest napoleonian, propunin- 
du-mă singur redactor șef la Luceafă
rul, spre stupefacția celor de față, nu 

bănuiam că tot ce va urma o să lase, totuși 
niște engrame în viața literară de la noi. Re
vista apărea bilunar, avusese mai mulți redac
tori șefi, era destinată publicului tînăr și scrii
torilor debutanți. Iatâ-mâ și moașă literară, 
mi-am zis, ureînd în mansarda de pe Ana Ipă- 
tescu, unde mai existau redacțiile Gazetei li
terare și a Vieții românești. Din start eram 
handicapat de prestigiul fostei reviste ieșene 
mutată la București și de profilul stăptămîna- 
lului condus pe atunci, de un trio de critici.

Moștenisem un aparat redacțional destul de 
numeros, după părerea mea, pentru că unde 
sînt mulți literați se nasc partide literare dife
rite, așa incit bănuiam un război civil iminent. 
In foarte puține cuvinte, la ședința inaugurală, 
mi-am expus programul : o revistă polemică, de 
atitudine, o revistă tinerească cu alte cuvinte, 
in stare să măture sechelele dogmatismului 
acelor vremi. Mai erau trei ani pină Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, lucrurile se mai 
limpeziseră, Arghezi nu mai vindea cireși in 
Mărțișor, Blaga murise, nastratiniada era pe 
sfirșite.

La alcătuirea primului sumar și prezentarea 
machetei a noii serii a Luceafărului s-a stîrnit 
o uimire necenzurată. Apăruse, din imaginația 
unui talentat grafician, o revistă aerisită, bine 
pusă în pagini, cu rubrici noi și cu nume noi. 
Ideea principală era să flancăm pe tinerii poeți 
și prozatori cu nume prestigioase, între care 
academicieni, scriitori reputați, cu operă în 
spate, pentru că nimicul nu naște nimic. Im
pactul fusese destul de brutal. Dogmatismul 
exista încă subcutant. Nu lipseau întrebările : 
„Ce-or să zică tovarășii ?“, Tovarășii mă tri
miseseră să fac o revistă bună ! Și eram ho- 
tărît s-o fac așa. Ședințele de lucru de după 
apariții au devenit dramatice. Mereu întrebări: 
de ce așa și nu altfel, adică mi se cerea să fac 
o jumătate de pas cînd eu voiam să fac șase 
înainte. Se pierduseră destui ani cu articole 
terne, cu renumitele cearșafuri negre de litere 
în care se spuneau numai truisme. Polemica 
părea ceva scandalos. Primele ciupituri au stîr
nit proteste generale. Revistele noastre literare 
fierbeau de multă vreme intr-o zeamă scăzută. 
Nu pot să spun că a fost un început lin. Dim
potrivă ! Aveam o opoziție chiar in conducerea 
revistei, dar, cu fermitate și puțină diploma
ție, i-am convins că munca colectivă este foarte 
frumoasă însă cu ideile eram eu ! In scurt timp, 
am reușit și o apariție săptâminală, ceea ce a 
mărit tirajul revistei, mai ales că publicul sim- 

Ș tise că la Luceafărul se petrece ceva.

1'1 Am publicat acolo foarte multe interviuri cu
personalități ale culturii noastre — de la Căli- 
nescu la Zaharia Stancu, lansînd în alte pagini 
poeți tineri care abia se afirmau. Acordarea 

I unei pagini Întregi lui loan Alexandru, de pildă,

universalitate, ele au acoperit țări și culturi 
netraduse pină atunci, la noi. Dacă ne referim 
numai în materie de orientalistică. Sau în 
lumea miraculoasă și atit de viguroasă a lite
raturilor sud-americane. Sau a epopeilor lumii, 
traduse astăzi mai toate în românește. Sau la 
operele complete ale celor care, de geniali ce 
sînt, au stat de vorbă cu însuși dumnezeu : 
Homer și Dante, Shakespeare și Balzac, Tol
stoi și Dostoievski.

In poezie, cel puțin, avem și în poezia uni

a stîrnit aproape o revoltă. Adică, cum îmi per
miteam eu să acord atita spațiu unui abia ivit 
sub zodia liricii. Mi-am văzut de treabă și am 
mers mai departe. Cu Ion Gheorghe, Marin So- 
rescu, Cezar Baltag și alții...

Operația a cutremurat pe mulți pentru că, de 
fapt, apăruse o poezie nouă. Dispăruseră ver
surile ridicole de genul faimosului poem cu , 
compresorul. Un aer proaspăt batea in pagi- | 
nile Luceafărului.

Mai tîrziu, am înființat șl cenaclul Nicolae 
Labiș, care avea ca loc de desfășurare salonul 
cu oglinzi al Casei Scriitorilor din Calea Vie- j 
toriei, salon care a devenit curînd, neîncăpă
tor, silind pe administrator să ne atragă atenția 
că riscăm, din cauza aglomerației, să dărimâm 
plafonul. Acolo a fost cea mai interesantă arenă 
literară pe care am cunoscut-o. Trecusem prin 
multe cenacluri : de la Sburătorul lui Aderca, 
Cioculescu, Vladimir Streinu și pină la niște ce
nacluri oculte, de cucoane, care făceau litera
tură ca pe o a doua meserie. Eram sastisit de 
laudele reciproce pe care și le adresau cena- 
cliștii și cenaclistele cu gentilețe, mi-era dor de 
cițiva scriitori proaspeți, neatinși de morbul El 
obedienței. I-am găsit ! Ei au înțeles despre ce 
e vorba. Discuțiile erau pătimașe, violente chiar, , 
dar foarte la obiect, și tocmai asta plăcea. Ve
neau acolo oameni care n-aveau prea multe 
preocupări literare, numai pentru spectacolul pe [ 
care-1 ofeream. Anii ’65 au marcat tocmai
această schimbare la față în literele noastre. I
Nu se mai mira nimeni de grafica îndrăzneață 1 
a Luceafărului, eram chiar imitați și prietenii 
mei nu mă mai întrebau : „Ce-or să zică to- I 
varășii î“ Tovarășii erau de acord că se făcu
seră niște greșeli impardonabile cu marii noștri 
oameni de litere și că, mtr-adevăr, o generație ' 
nouă trebuia să urmeze calea înaintașilor.

Apucasem încă vremea cînd în loc de Româ
nia ni se cerea să scriem țara noastră, de 
parcă n-ar fi avut un nume. La apariția, pe 
manșeta, revistei, a tricolorului, miliția a fost i 
alarmată la miezul nopții. Am fost întrebat de 1 
către un locotenent — politicos de altfel — dacă 
aveam autorizația de a publica așa-ceva ? I-am 
răspuns că pentru a publica culorile drapelului 
tării nu e nevoie de autorizație. A doua zi, 
38 000 de exemplare (tiraj fantastic pe vremea 
aceea !) erau epuizate în zece minute. La 7 di
mineața, mergeam cu o echipă a revistei, din 
chioșc in chioșc, întrebind dacă mai aveau Lu
ceafărul ? Nu-1 mai aveau ! Pe la 11 dimi
neața, un tovarăș care mă întrebase, și el, de 
vreo șapte ori, dacă e bine să punem tricolo
rul pe manșeta revistei, dsa. neluîndu-și răs
punderea pentru ceea ce eu făceam pe barba 
mea, mă anunța că primise felicitări de la 
conducerea de partid.

Răsfoind de curind colecția Luceafărului 
meu pe vreo șase ani am fost apucat de o nos
talgie uriașă...

Eugen Barbu

versală, ca șl în cea națională, un instrumentar 
aproape complet al marilor valori de pe 
întregul mapamond, inclusiv din culturile în 
curs de modernizare și personificare.

Sînt adevăruri ce trebuiesc spuse simplu și 
răspicat și care trebuie să înlocuiască, cu 
puterea argumentului stringent și plastic, 
pleiada de articole sonore, de adeziune pate
tică și de cuvinte mari. Un Congres de impor
tanță și de ponderea pe care le are Congresul 
IX, nu poate fi trimbițat in generalități și-n 
grandilocvență. Sint atîtea lucruri frumoase, 
atitea urmări bine marcate ale proiecțiilor lui, 
care, scrise chiar și numai cu cumințenia unui 
cronograf și tot îi răsfrîng măreția.

Abia acuma știu •••
era in ultima primăvară a lui Labiș. 

Faima lui era atit de uriașă, incit noi, 
studenta inodori și incolori, primeam 
in urechi ca fiind valoroase orice știri 

oricît de neînsemnate ar fi fost ele, oricit de 
neclare și ambigui, despre el. Luase obiceiul 
să vină la Facultatea de filologie. Din vreo 
pricină de femeie poate — sau pur și simplu 
din dorința de a audia celebrul curs al profe
sorului Tudor Vianu. Nu-l iubeam — eram to
pit de invidie. Fusese îndrăgostit de femeia 
pe care o iubeam. El publica și semnul tipărit 
al literei mi se părea miraculos și de neatins. 
Nu era foarte înalt, avea chipul rotund, nasul 
cirn tronind peste o imensă mustață răsucită. 
Purta bundă, ca o sfidare împotriva orașului și 
a burgheziei în haine nemțești, pe atunci mon
struoasă nu numai în textele tipărite despre 
ea, dar și din pricina ideilor fixe ale acelei pe
rioade.

Aici memoria mi se tulbură și nu mai țin 
minte ce căutam in amfiteatrul Odobescu, plin 
de studenți prost îmbrăcați, unii dintre ei, prin
tre care mă număram și eu, mincind „crept" la 
porția in plus pe care o ofereau cantinele stu
dențești. Citeau poezii unul și altul. Deodată ci
neva de la catedra care ținea loc de tribună (nu 
mai țin minte cine) s-a ridicat și cu un glas 
ritos a zis : „se află printre noi Nicolae Labiș 
și am fi fericiți dacă el ne-ar citi o poezie". Era 
să uit. Cu puțin înainte de această scenă l-am 
văzut prima oară în viața mea pe colegul și prie
tenul de mai tîrziu Cezar Baltag. Firav și stră
lucitor de blond coborise aleea de scări din mij
locul amfiteatrului și recitesc cu o voce solem
nă, patetică și emoționantă, o poezie al cărei 
titlu era „Bunicul", în care tinerețea și uluitoa
rea lui frumusețe fizică unită cu căldura și pa
tima versurilor ne înflăcărase pe noi toți, ova- 
ționindu-l ca pe cel mai bun dintre ai noștri. 
Jnchei paranteza, pentru că îl văd parcă pe La
biș ridicindu-se de o gravă noblețe naturală care 
lăsa, puțin dureros și distant, intre el șt noi, o 
barieră a neintangibilului. Nu s-a urcat lingă 
catedră și a rămas în față chiar lingă primul 
șir de bănci, și într-o tăcere, în care nici me
moria nu mai funcționa, brusc, a anunțat titlul 
poeziei „Moartea căprioarei", știută, adorată, in
vidiată, negată și urită sufletului meu.

Cred că nu numai pentru mine a existat in 
acea secundă senzația gheții pe șira spinării. 
Calm și degajat, bonom și profund distant tot
odată, cu un soi de firesc al nefirescului, cu un 
glas al cărui timbru s-a scurs prin urechile 
noastre, moale si dur totodată, vers de vers, a 
început să-și retrăiască poemul (era prea tînăr 
ca să și-l poată recita), incepindu-și versurile 
moale și tărăgănat, și sfirșindu-le brusc, de par
că vintul ar fi avut ecouri semantice. Mi-aduc 
aminte cuvintul „nomol" în care se termina un 
vers. Era atit de scurt zis și de brutal, incit 
nomolul se materializa. Mi-aduc aminte de ul
timele trei cuvinte rostite de el dintr-un alt 
vers... „planetă și grea". Se terminau cu o rară 
violență. Intr-un vers în care spunea vă-și 
șterge miinile in singe pe piept, el a făcut ges
tul de a-și șterge miinile pe bunda înflorată. 
Absolut toți, automat, ca niște copii, ne-am ui
tat in clipa aceea la miinile lui și la bundă, ca 
și cum și miinile și bunda ar fi fost pline de 
singe.

Brusc nu mai țin minte nimic și păstrez nu
mai sentimentul de atunci, sentimentul deznă- 
dăjduitor că el era de neatins. Mi-a produs 
o impresie sublimă și deprimantă. Atunci nu 
puteam să cred că se poate scrie o poezie mai 
minunată decît „Moartea căprioarei". Aș fi dat 
orice de pe lume, să fiu eu autorul acelei poe
zii. Norocul lui mi se părea uriaș. Cu oricine 
altul aș fi putut să fiu prieten, cu el niciodată. 
Mi se părea foarte frumos, deși nu era. Nu 
puteam s-o prind in noțiuni personalitatea ace
lei recitări și asta îmi dădea o mare neliniște.

Abia, acum știu că acea seară, in care am 
avut tristul noroc să-l văd, nu finea de noțiune 
și deci nu aveam cum s-o înțeleg cu noțiunile 
și că gheața acelei invidii ținea numai de o 
aspirație a mea atit de decis relevată incit chiar 
și resturile de memorie pe care astăzi le mai 
pot evoca nu sint altceva decit implozia de 
atunci a iubirii drepte pentru poezie.

Atita vreme cit el a trăit, eu nu am publicat 
nici un vers. El a murit in decembrie, eu am 
debutat in martie.

Nichita Stănescu

Sentiment 
auroral

recitind opera poetică pe care ne-a 
lăsat-o Nicolae Labiș și incercînd să 
o situez în epocă, sînt frapat de 
ceea ce aș numi atopia dogmatismu

lui proletcultist in evoluția literaturii române 
moderne... Pentru unii poeți postbelici (Virgil 
Teodorescu si Gellu Naum, Al. Philippide și 
Emil Botta, A.E. Baconski, Teohar Mihadaș, 
Leonid Dîmov, cum și majoritatea celor apă
ruți în anii din urmă în colecția „Hyperion" a 
Editurii Cartea Românească) tradiția poeziei 
românești (ințeleasă ca evoluție concomitentă 
a tradiționalismului, modernismului și avan- 
gardei și ca tensiune între ele) era vie, dar 
interzisă, pentru alții (Nicolae Labiș, Nichita 
Stănescu) era ocultată și au descoperit-o cu 
emoțiile noviciatului, așa cum și reprezentanții 
„generației ’80“ au descoperit ca pe o noutate 
avangarda : ei sînt, în fapt, „naivii" poeziei 
românești de astăzi... Și unii și alții însă, indi
ferent de valoarea operei lor ca și de com
promisurile conjuncturale mai mult sau mai 
puțin dramatice au contribuit la reciștigarea 
deplinei conștiințe de sine a poeziei românești 
și la relegarea epocii de tristă amintire a 
realismului socialist în rîndul fenomenelor 
aberante și pasagere de care a avut parte 
veacul nostru.

Nicolae Labiș a avut geniul și ingenuitatea 
să pornească, primul, și de unul singur răz
boiul pentru recucerirea unei arte... Recitindu-i 
poemele vehemente și utopice mă cutremur 
gindindu-mă cită credință in poezie i-a dina
mizat existența fulgurantă...

Recitîndu-i poemele am sentimentul că 
poezia noastră postbelică abia începe, acum, 
după ce și-a probat sieși totala libertate de 
limbaj, totala gratuitate, abia începe exact de 
acolo de unde a reinventat-o Labiș, din „gil- 
ceava poetului cu lumea"... și cu sine. „Iară 
noi 1 noi, epigonii ?“ simțim că oricare tînăr 
de azi poate, dacă vrea șl are geniu, să 
schimbe radical poezia românească ducind-o 
mai departe căci ea a fost reintemeiată prin
tr-o lungă serie de acte și opere necesare... 
La originea acestui nou început stă opera co
pilului de geniu, Nicolae Labiș, operă care 
freamătă parcă indemnul vecinie : „Le vent 
se leve, il faut tenter de vivre !“

Cezar Ivănescu



OVIDIU GENARU
Către partid
Parcă respir cind spun : iți aparțin 
partid, cu tinerețea mea de aur, 
cu toată iarba strămoșilor, cu umbra 
eroilor căzuți cu tîmpla-n laur,
Parcă*mi alin o sete eind iți spun : 
îți ies cu plinul inimii-nainte, 
e iulie, e început de poame, 
cuvintul tău mi-e steagul din cuvinte,
Nu-ți scriu poeme eu. Cu simplitate 
desprind cuvintele spre lume, 
ca o cămașă-a inimii și-o flutur, 
popor mă cheamă. 
Mi se spune. ★
Iulie corectează ploaia din mat, 
răcorește cu munții fruntea secerătorilor, 
cintar e iulie prin care se vede distinct 
cit apasă rodul gura de rai.
In riuri iuți se spală pietre de moară 
se lipește cuptor de poveste, 
coada merelor dulci se subție, 
devin poeții tineri țărmul mării.
Toate zilele mi-au fost semințe, 
cărțile deschise mi-an fost ploaie, 
fiecare bătaie de inimă a fost învălmășită 
fugă prin cintece.
O, cit mi-am dorit să trăiesc 
in văpaia acestui iulie.

„Luceafărul** nr. 13 / 19 iunie 1965

CONSTANTA buzea
Landa
României socialiste
De la nașterea privirii, și-a auzului, 

și-a miinii, 
De cind fața mea formase primul cer în 

jurul el, 
De la gustul dimineții, și ai frunzei, și al 

plinii. 
De la prima aventură in natură și-n idei, 
E ceva ce ne sfîrșește in a spumega, pe ape, 
In a birui In fructe, in a rătăci pe sus, 
Mi-a rămas in trup atita țară cit aveam 

sub pleoape
De la prima izbitură a luminii in auz. 
De eroi ne e pămintui, cu eroi privirea 

simte.
Dincolo de mine însămi reprezint acest 

pămlnt. 
Cu o flamură de singe urmărită de cuvinte 
Să mi se adune trupul intr-un gind in 

care sint.
Laud pentru totdeauna patima de înnoire, 
Zidurile-nturnurate ale noilor clădiri. 
Laud veri intimidate de un greu pămint 

de Hre, 
Coacerea pe cimp, polenul vegetalelor 

iuMri.
Șl cind vine viitorul și egal in noi odată 
De coloana lui de lume leg un eintec de 

noroc. 
Luminat pămint eroic, patrie socialistă. 
Românie, timp de aur, spațiu cu cetăți de 

fee. 
Astfel trupurile noastre ee prin naștere 

ni-s date 
Și in viață sint hrănite de pămint 

neeontenit, 
Sint acele părți de țară și de suveranitate 
Date-n grija celor care de la timp le-au 

cucerit.
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GHEORGHE T0M0ZE1
Partidului
Coralul spart de sare nu-1 mai schimb 
Intr-alt coral, cind singe mă inundă, 
Tu ai din oră numai o secundă 
Și o prefaci apoi in anotimp !
O zi mai mult, din clipele-frînturi, 
Partidu-n vîrsta noastră o adună, 
Lumina stelei noastre-o suie-n lună. 
Și ploile le-ntoarce in păduri...
Pîini străvezii, aceste ore duble 
Răsar in vatra pină ieri săracă 
Pe pat de lespezi și pe frunze suple 
Și-și lasă-n noi căldura lor să treacă 
Iar trupurile noastre fără umbre 
Ca pe cadrane suprapuse joacă...
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Domo de Ke Rana
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GHEOHGHE PITUȚ 
Păsuntil
O. țtee-mă tânăr. Iu. Rtav. tu oM 
pămint din Oltenia. Maramureș ri

Dobrogea. 
Am visat totdeauna la trecerea mea 
prin rumene brasde «-aud ee gfndeuti. 
popoare de boabe adine mineral 
să-ți urce-n lumini roditoarele vești. 
Nu de mult coborită in răcoarea 
unei fintini îmbrăcată eu piatră de rin 
auzii mai intii murmurat apei mult 
mai intens un destin subteran 
legind înțelesuri, drumuri de roți 
zborul de păsări, chiot fecund 
era prevestit să urce in pomi 
o. aici mirarea-mi fu nemăsurată 
căci se-antmta revărsarea 
pe o lume a culorilor 
in iarbă, in frunze, pe fețele pruncilor 
numai albul se spunea 
numai monotonia aceasta fără culoare 
va fi in proporție minimă, doar 
de formă, 
să iasă în evidență culorile.
Ascultam înfiorat in răcoarea fintinii 
glasul eroilor noștri mutați in pămint 
in trepte Istoria se insinua vertical 
pină la podul lui Apolodor.
Veneau Iernile viscolind de la nord 
Deeebal neinfrint contempla 
pe Zamolxe-n otravă.
Domnul Moldovei Ștefan cel Mare 
ținea paloșul cu tăișul 
spre toate punctele cardinale. 
Apa turbura tot alte și alte 
chipuri spre mine — 
Bălcescu și Avram lancu rupeau

cu privirea dm Imuri de

Imâ rra dor «4-« ■
H ti ar G vrm il-mi poată vwM. 

dar Itecare avea la picioare

care trăgea la udiac

Maica mea. tată cărunt
v-am itaal și pe voi uaeară. 
Se tâmiea ta oboseala v lotri 
un gind de intrare in pace.
JB pământul diu Bihor înnobilat 
de p«doerele și mâinile voastre 
respira bolnav de-a ti ta sămiulă ;
ii știu cu izvoarele sale.
cu pădurea de case se umplu 
trupul meu.
și Crișul — apa auriferă din A puteai 
Ciad mă gindeoc la pămint
oriunde aș fi,
pentru mine planeta incepe 
ie la casa noastră din capătul satului 
pe un deal aproape sterp
de iubirea prea mare a soarelui 
unde ei. bătrinii mei părinți 
ziua frămintă aluatul acesta cosmic 
iar noaptea respiră libertatea din gria 
pină la osia Carului mare de veghe 
peste acel binecuvintat vest 
din Republica Socialistă România.
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ION GHEORGHE
Scrisorile esențiale
Dimineața, cind se lasă frunze peste 

oglindă, 
făcind sticla să se tulbure de cercuri, 
să se verse de pe matca firii ei; 
dimineața, cind ai grijă de păr, 
imaginează-ți drapelul de pe vaporul de 

pescuit 
cum il piaptănă vintul la prima culoare, 
cum o topește-ncet, încet, ca virstele, 
cum păsările de apă se miră de ele insele 
găsindu-și in pene fire de steag roșu ;

atunci imaginează-mă și suferă de mine, 
inchipuie-mă in prima culoare a

semnului nostru : 
culoare-n care se descarcă vinturile 

pămintulul, 
de care trage cu dinții furtuna oceanului 
pentru firea de-a fi cea mai curajoasă, 
pentru că de la ea-ncepe flamura noastră ; 
gindește-te cum ii va trage vremea firele 
infășurindu-și-le pe degete și uitindu-se-n 

ape...

Tu imaginează-mă și suferă de mine, 
fii mindră de mine de-odată, 
Ion Gbeorghe este-o culoare roșie ; 
află astfel pentru ce ne iubim, 
laudă-te mult cu ce-am înfăptuit eu 
dar ți mai mult cu ce învăț acum.

Mergi dimineața pe malul aeroportului 
invață copila mea să-ntindă degetul către 

păsări 
strigind numele tatălui ei cutezător ;
mergi seara, cind se-ntorc avioanele-n (ară, 
invață-mi copila să ia-n brațe emblemele 
strigind numele tatălui ei intransigent cu 

sine 
să se-ntrebe cum poate acea fire roșie a 

lucrurilor 
să țină peste ea încă două culori ; 
vorbiți pin-acasă de culoarea părinte, 
cumpărați și beți amindouă vin roșu, 
nu căutați decit mere și cireșe 

bine-ntocmite de vreme, 
căci Ion Gbeorghe însuși este-o culoare 

roșie.

Lăudați-vă cu amindouă numele mele 
și imaginează-mă astfel și suferă de 

mine ; 
imbracă-te și-ncalță-te dimineața pentru 

mine 
ține palmele-o clipă pe genunchii calzi, 
încuie ușa cu numele meu și apără 

cheile bine, 
apără-te pentru mine de pulberea de pe 

ferestre, 
citește ziarele de dimineață și de seară, 
dă bună-ziua bărbaților despre care scriu 

alții acum, 
treci pentru mine pe lingă sălile de 

congrese 
cumpără-mi ■ batistă pe bulevardul 

cel mare, 
■ită-te pentru mine la numele pieței.

cel nou. 
tHndcd și ai a foot șs- a răaaae • culoar* 

eseațlală.

O. spre seară, tind însăși soarele-ncepe 
să se-ndoiască de sine 

tind incepe să se clatine plasa de
păianjen a nervilor, 

ameslecind știrile și semnele ce vin către 
tine, 

cind statornicia ta cade cu bărbia-n
baioneta armei 

ca soldați! in ora cea grea a postului lor, 
cind singele tău, de femeie tinără, suferă 
ne-nțelegind ce-i cu sine, ce știe-n lume, 
atunci eind ne-amenință noi inșine firea 
uilindu-ne prea mult in abisul părinților 

noștri, 
atunci, tu strigă-mă, prinde-te cu miinile 

de numele meu 
ia copila-n brațe și-așează-te-n dreptul 

ușii; 
ți se cutremură celulele lovindu-se unele 

de altele 
ca niște cărămizi roșii In dezbinare.

Spre seară, cind se Iasă bărbații spre vin, 
cind femeile-și trag ciorapii fosforescenți 

pe picioare, 
spre seară, cind inima ta de femeie tânără 
iși pune gheara-n git, asemenea canarilor, 
țu imaginează-mă ți suferă de mine, 
incbipuie-(i cum mor de cerneala de pe 

cele trei degete 
aruncindu-mă-n lotca de lucru cu fAța

în sus 
de parcă-aș fi înecat sau căzut in zăpadă ; 
imaginează-ți cum, peste mine, in

camera hărților, 
se pregătește oceanul să-mi pună

sufletul la-ncercare.

Spre seară, cind nimeni nu-și poate 
cunoaște faptele 

cind la suprafața sîngelui se ridică
rechinii 

dușmănindu-ne pentru greșeli ce nu le-am 
făcut, 

cind vin zarafii să ne-arate cu degete 
otrăvite 

trîntind pe mese polițe pe care nu le-am 
iscălit 

și-arătind amprentele puse de teamă 
de părinții noștri și de alți necunoscuți 

de-ai noștri; 
o, spre seară, să te cotropească vintul

mării, 
să te ridici s-aduni cenușa ce-a rămas 

din mine la masa de lucru 
să citești mai departe cărțile începute 

de mine... 
Iar cind vine noaptea și zguduie casa 

nesomnul 
răsturnindu-ți piatra odihnei de sub cap, 
ia in brațe perna pe care mă treceai pe 

alte tărimuri; 
stai cu urechea pe locul ars de ideile 

mele, 
inspăimintă-te de mireazma acelei ape 
ce izbucnea din fruntea mea ca din 

frunzele oricărei plante, 
urlă și zbate-te-n somn ca un cal la 

sanie 
de mirosul sîngelui fratelui său sfișiat 

de lupoaică...
Du astfel viața bărbatului tău plecat 

spre ocean, 
înghite cu sufletul ființa aceea

neapărată 
capul ei de floare a soarelui ține-1 intre

sini 
și astfel suferă de mine și imaginează-mă. 
Noi ne facem curaj la Copenhaga 
umplem coșurile cu fructe și amforele 

cu apă 
reparăm cirma vaporului — acel lucru 

esențial 
fără de care viețile și vapoarele se 

primejduiesc ; 
încercăm uzinele de păstrare a peștelui — 
treburi la care se pricep bărbații 

poporului nostru ; 
crede-n culoarea ce se destăinuie cind 

ne-n(epăm cu acul, 
cusindu-ne nasturii cămășilor singuri; 
cind ni se sparge pielea în solzii uneltelor.
Aceasta este culoarea de laudă a numelui 

meu, 
viața mea de-acolo, viața mea de-aici, 
tu, de care mor și inviez mai tinăr zi

de zi, 
suferă de mine și imaginează-mă 
acel roșu capital știind să se jertfească 

primul, 
galben apoi, stranie culoare a soarelui 

și-a florii lui 
și a părului fetiței noastre, așezată lingă 

mine 
și la mijloc apărații, sprijinită de la 

margini, 
și culoarea ultimă și ca femeile de-acasă, 
viața noastră de pe-aici și firea noastră 

demnă, 
ți unirea noastră L_
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ANA BLANDIANA
Odă la apele țării
Au lucrurile toate o naștere a lor, 
O limbă, o familie, o minune ; 
In ce mileniu a-nceput să sune 
Gindul dinții al primului izvor ?
Și ci(i strămoși de-ai noștri l-au băut, 
Și cite veacuri încă ne adapă... 
Orice e viu inchide-n sine apă, 
Izvorul scaldă orice început.
Totul iși trage viața din ape lungi de rîu, 
Singele meu din Mureș, vinul din Prut, 

din Jii 
Cintările din frunză, din Someș herghelii. 
Din Dunăre stihiile de griu.
Dar apa strălucește. 
Se-apleacă să o bea 
Și simte buza gustul de lumină, 
Vin cerbii Ia izvorul de se-alină 
Și li se rotunjește-n frunte stea.
Luminile au toate o naștere a lor, 
Se nasc din spumă la mijloc de codru, 
Din Argeș, Olt, din Dunăre, din Lotru, 
Din apele aprinse-n viitor.
Lumini și ape, ape și lumini, 
Trec prin istorie fără-ncetare, 
Marea iși soarbe seva din izvoare 
Ca din înfiorate rădăcini.

„Luceafărul “ nr. 18/28 august 1965
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Sinteza ideii 
de specific 

național
An 1965, cind Intra Intr-o nouă virată a 
I ei, critica literară românească avea 

exprimate elementele teoretice fun- 
“damentale: o „Istorie a literaturii**

naționale, a lui G. Călinescu (1941), o monogra
fie a spiritului critic românesc, a lui G. Ibrâi- 
leanu, o doctrină românească a modernismu
lui, elaborată de E. Lovinescu, ca ți ajutătoare 
sinteze ale unor mari istorici precum B.P. Haș- 
deu și N. Iorga. Criticii momentului nu por
neau de la nimic, ei trebuiau numai să opere
ze, în cuprinsul ideii critice autohtone, selec
ția trebuincioasă de principii ți să consolideze 
ceea ce, din perspectiva intregului virtual, tre
buia consolidat. Această operațiune s-a infăp- 
tuit în colectiv ți se poate spune că sinteza 
critică românească e în ultimele două decenii 
o sinteză de epocă istorică.

Principala idee a ei este ideea de specific, 
înțeleasă cu diferențieri pornind de la metodă 
și pină la obiect; rind pe rind, au intrat in 
această materie doctrinară limba, etnologia, fi- 
Iosofia culturii, fenomenologia. Criticul se văzu 
obligat să anexeze, spre a da judecăți cit mai 
apropiate de adevărul științei, soluțiile obținute 
și de către disciplinele învecinate. Cea mai În
semnată idee critică românească a momentu
lui este ideea protocronlsmului emisă de 'dgar 
Papu („Din clasicii noștri**): în spiritul școlii 
eseistice spaniole de la 1898, criticul teoretizea
ză egalitatea între culturi, dezeuropenlzarea, 

\___________________—_____________________  

promovează teza însemnătății culturilor mici 
care se află nu o dată in situația ..protocro- 
niei**, (adică aceea de a anticipa direcții și ten
dințe pe care abia mai apoi Istoria literaturii, 
scrisă centralist, le va confirma in alte părți). 
Creativitatea pornită chiar de la rădăcini era 
nu numai teza protocronismului lui Edgar Paou, 
ci a lui Constantin Noiea, filosof cunoscut încă 
de dinainte de război, autor, după 1965, al unei 
excepționale cercetări eseistice: „Rostirea filo
sofică românească**. El studiază aici filosofia 
conținută in limba națională, adică literatura 
de dinainte de literatură. Și alte studii ale lui. 
ca și cercetările ulterioare ale lui Edgar Paou 
(despre „Barocul — mod de existență-*, despre 
„Existența romantică) îmbrățișează această 
idee. Ca și aceștia, care tin de o generație a- 
părută intre cele două războaie, putem men
ționa de asemenea pe Alexandra Dima. cu 
studiile lui asupra „zăcămintelor folclorice in 
poezia cultă românească** și asupra „viziunii** 
cosmice în literatura română**. Specificul prin 
diferențiere nu a preocupat numai critica deia 
clasicizată prin virstâ și prin operă, ci și pe 
multi dintre autorii unei generații intermedia
re. a căror operă este integral expresia spiri
tului critic românesc postbelic. Două dintre 
studiile lui Alexandru Oprea, despre „Mitul 
faurului aburit** și „In căutarea lui Eminescu 
— gazetarul** Izolează In realitate prototipuri de 
creativitate literară românească, coboară adi
că ideea de creație pină la insondabilul psiho
logic. Alții, cum ar fi Constantin Ciopraga, 
(„Personalitatea literaturii române**). Dan Zam- 
firescu („Via Magna**) sau Alexandru Dutu 
(„Sinteză și originalitate in literatura română**) 
încearcă să deducă specificul prin ooerațiuni 
comparatiste. Sint și multi autori a căror operă 
soluționează perioada din istoria literaturii ro
mâne preocupindu-se tot de răspunsul specific 
pe care il dă periodic această literatură Ia în
trebări universale. Prin studiile lui Ioan G. Co
ma* ți Nestor Vornicescu originile literaturii 

române au fost fixate tntr-o epocă veche, oda
tă cu școala literară de Ia Tomis (sec. IV—VI). 
Dan Zamfirescu a Interpretat opera lui N'eagoe 
Basarab, autor medieval, ca o literatură renas
centistă. Dan Horia Mazilu a demonstrat exis
tența unui baroc și a unei Renașteri românești. 
Originalitatea romantismului românesc reiese 
din cercetările meticuloase ale lui Paul Carnea. 
Cel mai important eminescolog român de azi. 
George Munteanu, vede In opera eminesciană 
o sinteză europeană și o creație care premerge

literatura cea mai modernă. Modernismul ro
mânesc a fost studiat atent de Dumitru Micu, 
in mal multe studii masive. Prin „Exactitatea 
admirației**, de M. Ungheanu, această direc
ție a căpătat și un corp doctrinar. In toate a- 
cestea, ideea fundamentală e aceea de necesita
te a unei Istorii literare întemeiată nu pe mo
dele exterioare evoluției specifice unei litera
turi ci pe o înlănțuire naturală, rezultată din 
chiar conceptualizarea acelei evoluții inerent 
irepetabile.

Insă voința de specific însemnează, tn critica 
literară românească, și inițiativă teoretică ori
ginală. Alături de Edgar Papu, de Constantin 
Noica, Adrian Marino, critic de însemnătate 
europeană, e unul dintre marii creatori români 
de concepte critice noi ; el a creat critica 
„ideilor literare'*, constînd in „monografia Is
torică a unei idei literare (ca, de pildă, „fan
tasticul**, „exoticul", „avangarda") și are stu
dii remarcabile de hermeneutică, tn fine, con
diția literaturii române preocupă și cea mai 
tinără promoție de autori, așa cum rezultă și 
din studiul lui Ilie Bădescu „Sincronism euro
pean și cultură critică românească", o teorie a 
„culturii critice" care e, de fapt, doctrina spe
cificului. Fenomenul critic românesc este și 
complex și bogat. El numără șl istorici literari 
tradiționaliști (Pompiliu Mareea. N. Ciobanu, 
D. Păcurariu) în general universitari, și foileto
niști (N. Manolescu, Eugen Slmion, Lucian 
Raicu), care fac și istorie literară și eseu, cri
tici de doctrină (M. Ungheanu, C. Stănescu), 
comparatiști de școală modernă (Marian Popa). 
Acest tablou complex este insă reductibil la 
ideea esențială a criticii românești a acestor 
ultimi douăzeci de ani: originalitatea literatu
rii române, sunetul ei inconfundabil. Ideea care 
asigură spiritul de continuitate al întregii cri
tici românești, de Ia începuturile ei pină azi, 
vreme de aproape două sute de ani.

Artur Silvestri

Eufonia 
Patriei

după criza wagneriană, legată de a- 
pariția operei Tristan șl Isolda, in Is
toria muzicii universale s-au crista
lizat două drumuri: unul, al artei so

nore postwagneriene, ducînd spre expresionism, 
atonalitate și în cele din urmă spre serialis- 
mul dodecafonic al școlii lui Arnold Schohberg, 
preluat de serialismul dodecafonic integral, cul
tivat de post-webernienii Boulez, Nono și 
Stockhausen, altul, al artei ■ sonore a școlilor 
naționale, asociat intim conceptului de melodie 
modală, cu derivatele ei în celelalte sectoare 
ale limbajului și-n acest sens ne referim la o- 
perele lui Bartok, Stravinsky — din prima pe
rioadă — Enescu, Kodaly, Manuel de Falla etc. 
La un moment dat s-a crezut că singurul drum 
posibil In noua muzică este cel al atonalității, 
al atematismului, în general legat de o esteti
că a romantismului disperat, a angoasei si a 
tragismului exacerbat sau, altfel spus, in acest 
context se poate vorbi de o estetică a omului 
învins de nedreptățile sociale șl naționale ale 
societății capitaliste, care în cel mai bun caz 
„se revoltă în genunchi"... In perioada „obse
dantului deceniu", acestui drum nu 1 s-a gă
sit nici o calitate, iar compozitorii respectivi 
au fost condamnați, punîndu-li-se eticheta de 
„creatori formaliști" și total depărtați de idea
lurile umaniste. Abia in ultimele două decenii, 
odată cu revoluționara doctrină a Congresului 
al IX-lea al P.C.R., s-a judecat obiectiv aceas
tă orientare stilistică și s-a ajuns la concluzia 
că nu o dată talentul creatorilor s-a situat peste 
unele teoretizări abstracte speculative și ade
sea disolvante și ineficiente. Muzica secolului
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MARIN SORESCU
Meșterul Manole
Acum am putea să fim triști,
Doar ne despărțim pentru totdeauna, 
Dar să trecem peste asta.

Copaci, vă așteaptă pădurile,
Duce(i-vă.
Ape, vă așteaptă cîmpilîș, ducefi-vă. 
Duceți-vă și voi
Prea frumoase și iubitoare Ane ;
Mă iertați că nu v-am mai zidit de vii, 
Am avut mai multă încredere
In cărămizi.

Obiecte, și ceasuri, și biblioteci, 
Și culori, și meșteri iscusiți
Care m-ați ajutat și tu soare, și voi munți, 

scări, 
Pe care m-am urcat pină aici,
Fără să-mi pese de înălțime :

Voi vă veți Îndepărta de mine 
Lăsîndu-mă să mă prăbușesc 
De pe propria-mi zidire
Așa cere tradiția.

Deci fugiți cit mai repede
Acum cind eu mă fac că mă uit
In altă parte...
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MARIUS ROBESCU 
Pulbere
Pulberea răscolită 
de camioane aruncate in pantă 
de mare viteză, pulbere de argilă, 
pulbere iute de var 
izvorind din uneltele zidarilor, 
pulbere de piatră incinsă 
înălțată odată cu fumul exploziilor, 
depusă pe păr și pe unghii 
scirțîind in dinții șoferilor 
umbrind sticla ochelarilor, 
astupind porii și ingreunind pantofii. 
Ea infierbintă plăminii 
și oxidează soarele acesta de vară, 
dar cine să-i arate insemnătate 
lingă răcoarea de peșteră a apei. 
Cui să-i pese in aerul brazilor, 
in țărmul acesta ciudat 
unde acum se cuprind 
două rinduri de munți 
înstrăinați deopotrivă de apă.

Porțile de Fier, iulie 1965
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MIHAI NEGULESCD
IX
O cifră roșie arzind pe-acoperișuri 
și tu-oprindu-te sub pomi. Simțind 
sub gleznă, cum vibrează rădăcinile. 
Și un răspuns al vintului, cu vocea 
tovarășilor tăi, care plecind 
lăsară-n aer pumnul strins, In tainica 
memorie a inimii, a frunzelor, a inserării.

Un semn arzind, o nevăzută rădăcină. 
Un ritm contemporan, prin care umblă 
îngemănate, rîurile țării, 
un puls cu care șesurile In amiază 
îndeamnă spre mai ample incolțiri 
sămința anotimpului ce se încheie.

O lume răsărind in calea soarelui 
pe umeri de bărbați 
care și-au zis de-atuncea comuniști, 
recunoscindu-se după puterea brațelor — 
făptura patriei Întemeind in viitor.

Tu, țara mea, dintr-o umană rădăcină 
răsări 

lăsîndu-ți vîrsta oamenilor, ascnltlnd 
vibrația continuă a sevelor 
în soarele lui iulie întinerind.
Și treci așa, din anotimp in anotimp ; 
al IX-lea, de la trezirea lumii.

„Luceafărul", nr. 16 / 31 iulie 1965

GRIGORE HAGIU
Odă
Lună de foc și de lumină, 
miez de vară,
cind ziua soarelui se dăruiește cel mai 

mult, 
și-o greutate dulce-n fructe se coboară, 
apropiindn-le pe nevăzute de pămlnt;
Lună cind griul de abia cosit 
mireasma iși trimite prin orașe, 
pe alei,
impreunindu-se ca mirosul de flori de tei; 
pe jumătate griu, 
pe jumătate flori de tei ;
Lună cind ni se face dor de mare, 
de-o dragoste mai pură, 
mai curată,
și ne gindim silabic iarăși viața toată 
din unghiul unei virste mai mature, 
viitoare;
Lună cind umerii acestei țări 
ii măsurăm cu cit a mai crescut 
barajul de pe Argeș mai in sus, 
și sufletul
egal acestei creșteri ni-1 dorim și noi

supus ;
Lună a marelui Congres de ginduri, 
peste întregul anotimp, 
de miine și de azi, 
boltit — 
lună cind scriu aceste rinduri 
și imi visez intrarea in partid ;
Lună de foc și de lumină 
miez de vară,
și cer înalt, fierbinte, de amiază, 
iți voi păstra secunda, 
in mine-ntotdeauna să răsară 
drept poezia mea cea mai frumoasă. 
„Luceafărul" nr. 15 / 17 iulie 1965

IOAN ALEXANDRU
Goarnele sfielii
Cu capul răsturnat in lume 
și trupul detașat 
viața mi-o leagănă pămintul.

Fluturii sint plini de noapte 
geme noaptea de nori 
și ruginesc speranțele 
pe pieptul invingătorului.

Voința apei In centru se rotește. 
Din stilpii caselor pe lătrături 
urcă venele mele albastre in lună 
și trezesc moartea astrului 
înțepenit

x
Să ne clădim iarna 
pe-aceste vești impleticite-n fașe 
pe care goarnele sfielii 
le-mprăștie in noi
in urne implorate de pudoare.

„Luceafărul" nr. 22/16 octombrie 1965

ILEANA MĂLĂNCIOIU
Umblu prin cărbune
Am stat prea mnltă vreme-ntre plugari 
Și cind un crater plin mi se înclină
Tot cred că ară cineva deasupra
Și brazdele din cimp se scurg in mină.

Minerii mei au fost și ei plugari 
Și aplecați pe lutul de sub stincă, 
Așteaptă să răsară piinea bună 
Ca dintr-o arătură mai adincă.

Femeile și le-au lăsat in cimp 
Și-atunci cind vor să știe nnde sint, 
Șl dacă timpu-l bun, s-an înțeles 
Să-și bată unul altuia-n pămint.

Se intilnesc bătăile in mine 
Ca niște flăcări arse dinadins, 
Parcă se scurge luna in pămint 
Și umblu prin cărbunele aprins.

„Luceafărul" nr. 17 /14 august 1965

DOINA SĂLĂJAN
Salat
Pentru toate străzile țării, salut !
Pentru fiecare colț, seara, tăinuit și tăcut. 
Pentru fiecare bancă, pentru fiecare treaptă 
Unde iubiții se sărută, se-așteaptă.

Pentru toate diminețile țării, salut I
Pentru fiece fir de praf nevăzut.
Pentru fiecare cintec, pentru fiece joacă, 
Pentru fiece clipă menită să treacă.

Pentru toate zilele țării, salut!
Pentru toate florile izbucnite din lut. 
Pentru fiecare boabă de rouă ce scaldă, 
Răcorind, piatra caldarimului caldă.

Pentru toate străzile țării, salut ! 
Pentru fiece dor și sărut.
Pentru fiece noapte ce străjuie bună 
Și pentru pacea care ne-adună.

„Luceafărul" nr. 17 / 14 august 1965

NICHITA STĂNESCU
A cincea elegie
TENTAȚIA REALULUI
N-am fost supărat niciodată pe mere 
că sint mere, pe frunze că sint frunze, 
pe umbră că e umbră, pe păsări că sint 

păsări, 
Dar merele, frunzele, umbrele, păsările 
s-au supărat de-odată pe mine.
Iată-mă dus la tribunalul frunzelor,
Lr. tribunalul umbrelor, merelor, păsărilor : 
tribunale rotunde, tribunale aeriene, 
tribunale subțiri, răcoroase,
Iată-mă condamnat pentru neștiință 
pentru plictiseală, pentru neliniște, 
pentru nemișcare.
Sentințe scrise in limba simburilor. 
Acte de acuzare parafate 
cu măruntaie de pasăre, 
răcoroase penitențe, gri, hotărite mie. 
Stau in picioare, cu capul descoperit, 
încerc să descifrez ceea ce mi se cuvine 
pentru ignoranță...
și nu pot, nu pot să descifrez 
nimic,
și-această stare de spirit, ea însăși 
se supără pe mine, 
și mă condamnă indescifrabil 
la o perpetuă așteptare, 
la o încordare a ințelesurilor în ele insele 
pină iau forma merelor, frunzelor, 
umbrelor, 
păsărilor.

„Luceafărul", nr. 28 / 27 septembrie 1965

NICULAE STOIAN
Et in Arcadia ego
Una-s cu cimpul — părinte, 
Cum este cu apa o salcă, 
Pașii-n țărina fierbinte 
Pierzind rădăcini unde calcă

Zilnic odată cu zorii
Ca-n mare m-arunc in lumină, 
Roua-mi aprinde toți porii, 
O raită cind dau prin grădină

Coama-i de leu infocată 
Ivlndu-și-o de după casă, 
Soarele-i gata îndată 
Cu mine in lume să iasă.

Și-n camion cu țăranii 
Apuc pe drumeaguri de țară 
Vesel și tinăr ca-n anii 
Ce fata morgana urmară.

Balta ocheade mi-aruncă, 
Să-mi zvirle in virșă ciortanul 
Palma asprită de muncă 
Mi-o-ntinde din zări Bărăganul.

Ritmuri de antică odă ” '■ 
Un cor de tractoare scandează. 
Băieții c-un șlagăr la modă 
Intîmpină-ncinsa amiază.

Pașii mei parcă-i Învață 
Cintării lor limpezi refrenul. 
Umblu prin galbena ceață 
Ce-o pilpiie-n aer polenul.

Florile soarelui coapte
Agită-n văzduh dairale 
Prin porumbiști, ca in noapte, 
M-afund in vlăsii de tarlale.

Grase și mari prepelițe 
Explozie fac ia picioare,
Printr-ale verii arșițe
Abia răzbătind să mai zboare.

Iepurii țișnesc din trifoaie 
Precum din senin o idee.
Țipă prigorii a ploaie
Un semn de alarmă să deie

...Drag mi-i apoi să văd masa 
Luată, cu-asalt, haiducește. 
Și-amirosind, tămiioasa 
Cu oalele cum se golește.

Veștile zilei — balade 
S-alerge din gură in gură, 
Vești de la cimp și năvoade 
Vești de Ia maica natură.

Veștile ce se-nmănunche 
In unica-mi inimii veste
Scrisă in cimp pe genunche — 
Poem despre toate aceste.

„Luceafărul" nr. 12/ 5 iunie 1965
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nostru s-a Îmbogățit cu noi mijloace de expre
sie, fapt care nu poate fi contestat!

In ceea ce privește estetica școlilor naționale 
putem afirma cu tărie că un anume limbaj 
melodic — să nu uităm că serlallsmul dodeca
fonic nu presupune teme ci antiteme! — vi
brează în consonanță cu un nou umanism re- 
liefînd temele majore, temele omului in luptă 
cu toate uriciunile care-1 înconjoară, pentru a 
ajunge la mult rîvnita lumină, identificată cu 
acel „mers spre mai bine al societății", în sem
nificația enesciană a noțiunii. In această con
stelație senină, gîndurile ni se îndreaptă spre 
opusurile lui George Enescu, care a inovat pe 
linia cantabilității și sub acest raport ne refe
rim la noile tipuri de melos, la armonia neo- 
modală, la o anume polifonie „sui generis", si
tuată la confluența cu eterofonia străveche, ne- 
maivorbind de marea varietate timbrală și de 
aspectele deosebit de atrăgătoare ale elemente
lor de arhitectură sonoră.

Compozitorul român de astăzi, în mare vor
bind. a preluat creator noile mijloace de ex
presie, atit din domeniul școlii postexpresionls- 
te, cît și din domeniul școlilor naționale amin
tite; la toate acestea s-au adăugat și experiența 
aleatorismului, deci a improvizației muzicale, a 
muzicii de bandă, a corelației dintre muzică si 
matematică etc. Important este că In muzica 
românească nu există o monocromie stilistică ; 
dimpotrivă, există o policromie stilistică, totuși, 
intîlnim o unitate în varietate și-n acest sens 
ne referim la cultivarea temelor majore, la va
lorificarea unui folclor plin de vitalitate și cu 
sugestii novatoare, la punerea in lumină a unui 
crez estetic granitic legat de cele mai profunde 
semnificații ale moralei. în această privință ex
periența lui Dimitrie Cuclin, cel care n-a con
ceput niciodată divorțul dintre etic și estetic, 
rămîne semnificativă. In ceea ce mă privește aș 
adăuga următoarele: sîntem un popor de un 
clasicism structural, înclinat spre eufonia apoli
nicului și mai puțin spre aceea a dionisiacu

lui, fapt care determină o oarecare Izolare de 
esteticile expresioniste și postexpresloniste șl o 
neacceptare a exagerărilor componistice de ori
ce fel. Majoritatea compozitorilor români nu 
sint exclusiviști, iar minoritatea exclusivistă, 
care la tot pasul se proclamă „avangardistă", 
este constituită din compozitori de mina a tre
ia, neagreați de marii interprets de marele pu
blic, de cei mai valoroși muzicologi și critici 
muzicali. Nemaivorblnd de faptul, potrivit că
ruia, avangarda anilor '50—’60, din acest nou 
profil de epocă, pornea de la niște necesități 
interioare, în cele din urmă revenind la tradi
ție și-n acest sens cităm pe Boulez, Nono sau 
Stockhausen, „triumviratul reprezentativ al a- 
cestei ambianțe spirituale"... Ășa-zișil avangar
diști de astăzi, care nu vor să cultive melodia 
— a se citi: nu pot! — sint de fapt cei care 
ni se înfățișează ca exponent! ai nedoritei ari- 
ergarde. Adevărații compozitori români — cel 
numeroși — pledează pentru preluarea creatoare 
a tradiției, pentru o adîncă ancorare în solul 
natal, pentru corelația subtilă dintre etic și es
tetic, pentru o autentică accesibilitate, pentru 
transformarea lumii Euterpei intr-un prilej no
bil, de a înălța sufletele noastre, de a-1 face pe 
om mai bun, de a trăi in chip altruist și mai 
ales, de a nu-ți clădi fericirea pe nefericirea 
altora! Cele mai reprezentative lucrări concepu
te in România socialistă se înscriu in ceea ce 
numim Simfonia omului de omenie, în conso
nanță cu o lume orfică, cu acea ataraxle de 
care vorbeau filozofii Eladei, precum și toti 
cărturarii care au generat concepții solare ra
portate la lumea fascinantă a muzicii.

In concluzie, compozițiile acestui „Ev aprins" 
presupun identificarea cu eufonia patriei, așa 
cum au conceput-o Eminescu, Enescu, Brâncuși, 
Blaga, Iorga sau Căllnescu, undeva ...„intr-un 
colț înlăcrimat de inimă"....

Doru Popovici

Reflexul 
unei democrații 

consimțite
•deea unei geografii literare este azi 
]mai mult decit oricind, salutară și 

binevenită ; ea iși are temeiul pe 
fundamentele reale ale unei culturi, 

ajunsă la o conștiință-de-sine de un activism 
lucid. Prejudecata după care soarta literaturii 
s-ar hotărî „de la centru" nu mai este operan
tă, odată cu doctrina Congresului al IX-lea al 
P.C.R. care se întemeiază pe oglinda vie a 
literaturii în desfășurare. Centralismul în 
cultură frinează ori înăbușă, in general pune 
în pericol dezvoltarea normală a organismului 
in care ființăm. Cum intr-o cultură monopolul 
opiniei poate fi interpretat și ca un sindrom 
al pasivismului, Înțeleg că de un astfel de pe
ricol vrea să ne ferească ideea noii geografii 
literare ; idee ce pornește din istoricele hotăriri 
ale Congresului al IX-lea, decurgind din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind o 
dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor țării. 
Cred că „bătăliile" cîștigate intr-o parte sau 
alta de țară sint tot atit de importante. De 
multe din acestea, s-o recunoaștem, depinde 
bunul mers general al culturii românești. Dacă 
măsurătorile „blocului de marmură" pot uneori 
incepe orideunde, nu mai Încape șovăială că 
înălțarea construcției poate fi o Întreprindere si
multană, armonioasă, omogenă. Nu in ultimul 
rind. înălțarea edificiului e o chestiune de re
zistență a materialelor.

Provincia oferă la ora de față mai mult decit 

oricind (reflex evident al unei democrații con
simțite) un material bogat, prodigios. Notele 
de specificitate și diferențiere tematică și sti
listică nu întîrzie acum să apară. Există la 
Baia Mare, la Suceava, la Botoșani, la Alba Iu- 
11a, la Tîrgu Jiu, ca să numesc numai citeva 
centre a căror efervescență literară o cunosc — 
alături de marile eforturi de a institui un spi
rit de emulație gazetărească — autori din toate 
genurile. Prin ele, literatura noastră, cultura ro
mână e ajutată să se exprime pe sine pe de-a-n- 
tregul, eliberindu-se de multe prejudecăți și 
asigurindu-se un circuit complet de valori. Una 
dintre cele mai profunde descrieri teoretice ale 
acestui proces a fost făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

„în perioada care a trecut s-au creat într-a- 
devăr condiții favorabile pentru ca toți oa
menii de creație literar-artistică să-șl poată pune 
pe deplin in valoare aptitudinile, talentul, ge
niul. Rezultatele obținute in acești ani în dez
voltarea literaturii, muzicii șl artelor plastice 
din România, la care v-ați referit, sint pină la 
urmă rezultatul lichidării acelor neajunsuri șl 
stări de lucruri negative din trecut, care încă
tușau gîndirea creatoare, posibilitatea de ex
primare liberă a celor care au de spus ceva 
în limbajul artei, care vor să transmită un me
saj. să contribuie la realizarea țelurilor socie
tății noastre socialiste. Succesele obținute sint 
rezultatul faptului că politica partidului și gu
vernului nostru a deschis largi posibilități de 
afirmare în cimpul creației tuturor acelor care 
doresc să participe la înflorirea culturii și ar
tei României."

îmi place să cred că discuția luceferistă asu
pra „descentralizării" $1 „deprovincializării" li
teraturii a trasat planul unei inițiative strategi
ce de valoare ; efectele ei depind de susținerea 
consecventă a acestei idei. Există in mod real 
o geografie literară in mișcare : odată ce a fă
cut dovada valorii in diversitate, provincia iși 
cere dreptul la o loială competiție axiologică.

O reexaminare a fenomenului literal petrecut 
în provincie ar duce la o interesantă hartă 
Escarpit. Se cunoaște opțiunea călinesciană 
pentru Ardeal, slăbiciunea ibrăilean-lovinescia- 
nă pentru Moldova. Dar Oltenia „lui Pandrea"? 
Mișcarea literară puternică a Banatului ? Do- 
brogea ? Deocamdată revistele regionale și su
plimentele mai ales asigură circulația „sînge- 
lui“ în venele și arterele geografiei de care 
vorbim. în acest sens, inițiativa luceferistă con
stituie o vitală oxigenare.

O literatură națională cuprinde, cel puțin, 
două aspecte : extensiunea geografică și alti
tudinea valorilor. Operînd cu această viziune 
organicistă, vom înțelege că multe grupări li
terare așa-zis „regionale" vor însemna miine 
adevărate centre literare.

Noua geografie literară ar fi, totodată, un act 
de onestitate, de probitate morală și echitate 
profesională. Repunerea în circuit a unor autori 
multă vreme ignorați ori tratat! disproporționat 
e un act de urgență critică grăitoare. Dacă ie
rarhiile sînt mobile, hărțile par mai puțin miș
cătoare. Nu milităm pentru un provincialism 
îngust, vindicativ, pentru un delir localist on 
pentru o literatură „dialectologică", de colora
tură regională. însă cartografierea exactă a fe
nomenului surprins spiritualitatea. specifici
tatea, diferențierea, criterii de neocolit in ver
siunea integralității. Nu o geografie a nivelării 
și uniformității, ci o geografie a reliefului va
riat, în care aspirația axiologică se face în și 
prin spațiul regional respectiv, nu mai puțin 
românesc și îndreptățit să ia parte la fizionomia 
unei literaturi. Ea vine să ia pulsul efervescen
ței regionale, și de ce să n-o spunem ?, să co
recteze printr-o strategică implicare, ceea ce 
este de domeniul evidenței, in ideea comunului 
bun ciștigat. Ceea ce păruse de la o vreme de

Z. Cârlugea
Continuare în pag. a 6-a
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SUFLUL tmiTOK AL COHCRESULUl AL 1X-LBA

SUBSTANțA GENERATOARE
A CULTURII ROMÂNE
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II
xperiența istorică dovedește, de ase
menea, că, o condiție esențială pen
tru afirmarea personalității creatoa
re o constituie existența unui cli

mat propice in care se pot desfășura nestin
gherite aptitudinile și Înzestrările sale, unde se 
află realmente condiții pentru manifestarea unei 
autentice libertăți de creație. Se cuvine a fi 
precizat insă că, adevărata libertate de creație 
a artistului este asigurată, mai intii, de capa
citatea talentului său de a cunoaște și ințelege 
lumea, de puterea sa de a cobori in adincul 
tainelor universului — in pofida tuturor vicisi
tudinilor — pentru a descoperi și descifra sen
surile fundamentale ale existentei, adevărurile 
majore, esențiale despre destinul uman, pentru 
a le comunica, esteticește reconstituite, in opere 
de zguduitoare valoare artistică. Libertatea de 
creație este condiționată apoi, de natura rapor
turilor artei cu viața socială, cu ansamblul me
diului de viață in care trăiește și creează omul 
de artă. Iată, deci, că libertatea de creație are 
determinante ce depind de posibilitățile indivi
duale ale artistului de a descoperi și consacra 
esteticitatea vieții, și determinante care tin de 
mecanismele vieții sociale, de angajarea civică 
a creatorului, de cadrul socio-culturni in care 
iși exercită potențialitățile sale făuritoare de 
valori. De aceea, ințeiegerea si manifestarea ei 
incumbă un inalt grad de responsabilitate so
cială, de implicare in procesele transformatoa
re ale intregii exislc-nțc. de adeziune și parti- 
zanat in favoarea ideilor și pnnapeilor Înain
tate. ce pot avea inriuriri adinei siipr? jsxtir. 
și sensibilității umane. „Libertatea de creație — 
spunea intr-o inspirată confesitroe pc*etta X - 
chita Stan eseu — este libertatea de a-ti sic.-, 
foarte bine spiritualitatea națională, de a ti-1 
sluji cu totalitate și dăruire. Sir.: multe felnr-. 
de libertăți : există o libertate mm poate f! 
confundată cu debandada, dar există o litoertaw 
cu sens, și anume libertatea supremă de a-ț; 
sluji poporul tău-.

Rosturile artei adevărate, nobilul ei țel. ti 
fost intotdeauna și pretutindeni inefamate po
porului, mersului propâsitor ?.! lati:. eie- 
vării spirituale a nament-or. ridicăm permanen
te a condiției umane. Fund „podoaba rex 
nobilă a unui popor* (Eminescu) arta ou tre
buie „să ne coboare și să ne rușineze, ci iă tse 
înalțe și să ne facă mindri de a ne ști oanstEt* 
(Slavici), căci „sma a avut totdeauzea o -j -ă 
misiune morală și orice adevărată operă 
tică o îndeplinește" (Titu Maioreseui.

Fără a greși, se pcc'e afirma că. ax—ai ar-_i 
și literatura n-au avut cocmta pneinsi*
de dezvoltare, priviri mai piine de respect fi 
demnitate față de marea lor eomribcti la Opt
ra de înfăptuire a lumii socialiste, față de apor
tul inestimabil adus la procesul complex în
delungat al modelării omului nou. de xapixtare 
esențială a personalității umane. Panidel si sta
tul nostru consideră activitatea arristico-trterară 
ca pe una din laturile principale ale vieții 
ciale. ca pe unul din factorii hmrt,— 
alături de factorii politico-ideotecia. sicăzi- 
obștești. instructivi-educativi și culturai-fccm. - 
tivi — de transformare a societății, a emusst. 
cu un rol activ de primă importantă in acxia- 
nea convergentă de educare socialistă si Per
fecționare morală a oamenilor, de edificare re
voluționară a unei lumi noi mai bune țs v: 
drepte.

Reflectind transformările structurale fe so
cietate. eroismul și dăruirea oamenilor “■*c. 
adincile prefaceri spirituale mtemesa.e pe sata
nism revoluționar si fierbinte patrio*fc«r„ crea
ția artistică, valorile estetice, prin coaartosn-î 
lor forță de. pătrundere emotivă - ncâamaM. 
exercita o iariurire de cea sai acare aseetcti.- 
tate asupra conștiinței umane. xsupn e«tex±-= 
publicului in spiritul coc*vn.ierikrr si tdeaăcr-- 
lor inaintate ale orinduirii rK-sistre > . .•
Acest fapt sporește onsiăerabti râs-mnoert a 
creației literar-artisiice. a slujitorilor ă, m sta
tornicirea mărețelor sentimente ce treîazie «a 
anime gindirea și sensibilitatea omului nou. L'„

ti-S-

Un loc demn
în cultura
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Eminescu a cărui ediție integrală este m tre 
de realizare, apoi Călinescu. Rebreanu. C».—ge
ale, Blaga, Arghezi — repunerea in .ir.-jia'.s 
operei lui Pârvan, Iorga, Xenopoi -int t>-: o 
acte de justiție istorică, de re.uper"re r..— 
a unor valori care au imbo;_'atii si irr- ț. .. 
intotdeauna cultura română. Asum’nc.:—■: — - 
rile tradiții, cultura acestui timp leș-.— : .
prin operele proprii sub si mr.u’. c-aatimistatif ■■;- 
spirit și valoare, al profundului pa<n->t;sm. C ■ 
racterizate printr-o mare divet.-i'e'e -de 
arta și literatura Epocii Ni.•<..,• -
râ astăzi imaginea potențial::?.:1 a: a-, .
națiuni care a înțeles marea lecție a doctriaei 
Ceaușescu. aceea că accesul la universalitate se 
poate realiza numai pe baza păstrării sperii - 
cului național, a lăuririi unui sistem propria de 
valori consonante cu supremele idealori ale 
poporului.

Legarea rosturilor intime ale creație: a 
de viața și munca poporului, naștere .. fe
nomen de masă care să stimuleze inie;'.;a.-=s 
actului de cultură, dar și creativitaiinsd:- 
s-au concretizat prin declanșarea, la :: z:;va

Urmare din pag. 1

poate doar pe planșetele proiectanților . .
La toate aceste izbinzi vizibile, comens :— bii . 

concrete, se adaugă însă și altele, cel puțin ia 
fel de importante, dar mai greu de văzut ii c- 
măsurat : dimensiunea morală, emanația spiri
tuală a acestor realizări. In toate împliniri»* 
societății noastre socialiste e implicat OMCL. r : 
dimensiunile lui spirituale, morale, de conști
ință. Oamenii au crescut odată cu faptele. Mun
cind și luptînd pentru transformarea ideilor in 
fapte, oamenii s-au prefăcut adine, ei înșiși. In 
procesul gigantic de ridicare socialistă a țării 
s-a construit simultan și un nou univors uman, 
cu altă forță morală, cu altă sensibilitate de a 
gindi lumea. S-a schimbat nu numai lumea care 
ne înconjoară ci lumea sufletului nostru, interi- 
oritatea noastră, conștiința. Direcțiile Congresu
lui IX, concretizarea lor prin neobosita activi
tate a tovarășului Nicolae Ceaușescu au rodit 
adine atît în cimp social cit și in plan individu
al. Nici un alt argument nu sprijină mai puter
nic CALITATEA politicii Congresului IX deci:

Saloanele „Liviu Rebreanu"
Saloanele literare „Liviu Rebreanu-. ediția 

1981—1985, au găzduit tema : „Liviu Rebreanu — 
contemporanul nostru". Organizate de Comite
tul de Cultură și Educație Socialistă al județu
lui Bistrița-Năsăud, Comitetul județean al 
U.T.C. și Biblioteca județeană, programul saloa
nelor a avut următorul afiș : masa rotundă — 
„Receptarea conlemoorană a operei rebreniene-. 
evocarea — .Liviu Rebreanu și locurile natale" 
și un moment cinematografic urmat de comen

de conținutul inalt educativ, militant, capabil să 
sădească in conștiința oamenilor principii supe
rioare de viață, să fortifice voințele, Însufle
țind masele la fapte și acțiuni de mare anver
gură socială și patriotică. In același timp, se 
acordă o atenție de extremă însemnătate des
fășurării unei vieți cultural-artistice echilibrate, 
diversificate, care să stimuleze afirmarea tutu
ror genurilor, a tuturor modalităților de creație, 
în toate stilurile, ceea ce oferă nelimitate posi
bilități de realizare a tuturor individualităților 
creatoare. Această multitudine de formule ar
tistice — reflectare fidelă a bogatei imagini l 
vieții contemporane și a pluralității de gusturi 
a publicului doritor de artă — asigură o amplă 
asimilare a valorilor estetice, o mai aprofun
dată cunoaștere și înțelegere a lor, scoțind cu 
pregnantă in relief gama funcțiilor transforma
toare ale artei. Răspindirea largă i valorilor 
cultural-artistice in mase, punerea lor la tnde- 
mina întregului popor, realizarea accesibilității 
estetice la scara intregii națiuni, asigurarea li
nei problematici de acut interes public, rit! ele
mente constitutive ce dau substanță si consis
tență ansamblului de acțiuni educativ-formati- 
ve. împlinesc intr-o supresta finalitate i-taimiree 
actului creator.

Este îndeobște ctmcsmt tapes! că. acrrsuĂ la 
•. alcriie artistice realizat pe calea unei 
și WMratice edocapi estetice — care să eoc- 
tribuie efac?e« la dțrre-risrea e" «:ti_-_iti «re
tire. ia accentuarea «ti-șpAumbcitătiitr s îpritti- 
duâioc de receptare a tegar.ifarar ;»~r ideatica 
ale □țserei de cotii — ccyrmxie. 5eoț»xrrră. eta
pa sau fizpetri-ie fermatree. or irs.'i'-rr* a 
■■Cjor 3—ormd-r percepere, c «tare 5* i x- 
U-țeșpe și re ' pea feo.;CEe»ei-: -rretire. *! etapu

. • — <-n-r-.-.» -* -
spre i.«:* de rraoasrere — i ic nu-
trccică — a rprtLficatăti: eri^c rțre <m.-
ram rari AtiloO.cr ie accrțrar» £ aderase a 
vaiorficc. de crvrprmre n Mrartasare xe»- 
laci ~c*- rru: ie acnex rând cac evocate tra:- 
t“le trxtiri .rmaicAir* ale corei. partxtparea si 
iperifică 11 prefeoticeoo»a “»oi scesal- ia tfci- 
eeixrea -rr — -•-■ -q—are, se : = pcae C 6=>e 
seaca de ccccpl'xriare-i «ea ist area-»- u 
<> rertaSa w. pai»is d-
nrattazta da dtaaaet ta MBddta^. nfiaai-

*

1.

1 c* t —
4» ta an

r-taSsăc. arta — **

universală
•■ --Ir.. ’■ .vx. ■ —cr — “coc
ota *1 arad ta swtat jCtadarx» *<irta~ <r”. 
Etap ataod ta op* »• teaaprt «atadp «aam>
tice. tataf3^ nroaac^z Itamăr toCrv rrvotir < 
p Burta tad Mtad d* pătata tataptad li cta taad

C-zr.fițurvază toate .-resoea. :magmei sunbo- 
■. oâ a uicita ferm pe carz a crescu: și a infiorit 
f.eratz.-a și aria roosăaească in crie dmrâ dece- 

îr.:.--ur. t:*rp pe care ii raimim și H wan na
rii: cs :* :rc--«re. dragoste șî șiîr-drie putriatid. 
t:mp al riicerirîi »i afirmării crariunței de sr=.e 
a R/” Epoca Xieotae Ceaașesea.

Anii devenirii Desene de Bogdan Stihi

prv„A*_ s-r-e-ua-» praf-zjdă _ tuturer oamer.:R-r 
mur.-ri: dta țara ncuus ră. _ ir.trcg*jiui popor 
m ritisr la og-ria ce conztralre a ssriri-i izr—.m. 
încrederea nezdruncinată :n oomepi. Calitatea 
partidului de a-și ține promisiunile.

Arjrn. ci nd patina n-xistră sărbătorește cu ati- 
ta emoție și recraoștmtă împlinirea a doua de- 
cemi de la Congresul al IX-lea al Partidului, 
girwramle noastre il omagiază pe cel care. — 
s.’.det al partidului de o viață întreagă — con- 
c-ucâicc al ?ui de două decenii, și-a adus contri
buția esa ma: insemaacă La construcția aceasta 
?—irmasti pe care o numim România Socialistă : 
tovarășul Nîcnlae CeaușA.-scu. al cărui exemplu 
ne muncă si de viață a acționat ca o pirghie in 
întărirea coeziunii partidului, a capacității lui 
de u gindi creator. Acestei personalități exrepți- 
ur.a'e in devenirea noastră comună, a cărui pre
zență sinceră, realistă, puternică ne însoțește in 
tot ce înfăptuim ii aducem recunoștință, oma
giu fi urări de sănătate și putere de muncă La 
conducerea țării pe minunatul ei drum către 
prosperitate și prtgres.

tarii care a reunit documentarul socio-einologie 
realizat in 1515 de Dimitrie Guști in localita
tea Sânt și filmul de scurt-metraj „Patima" 
realizat după Liviu Rebreanu de Al. Bolog. Au 
participat : NicoLae Băciuț, Aurel Codoban. 
Emil Catarig. Oana Cătina. Emil Dreptate. Ion 
F-.lipciuc. Cornel Cotutiu. Ioan Hies. Oliv Mir
cea. Ion Moise. Dan Mureșan. Mircea Muthu. 
Luca OnuL Viorel Paraschivoiu. Ovidiu Petri, 
Ioan Pintea. Virgil Rațiu. Octavian Ruleanu, 
Vasile Sălăjan, Gheorghe Suciu. 

mai ceea ce înțeleg, alții pot ințelege numai 
ceea ce le place-, dar acesta nu poate fi un 
comportament estetic tolerat de societatea noas
tră, în care cultul valorilor autentice a devenit 
un imperativ de importanță națională.

Accesibilitatea artei este incompatibilă cu- pa
tronarea gustulni radim-.ntar, neevoluat, cu stft- 
rea comodă, cu lenea de ^ndira. privirea su
perficială. cu improvizația și graba in p da ver
dicte nefondate, arbitrare. Angajind o acțiune 
amplă, tenace, o adevărată sfrategie pentru cul
tivarea și educarea gusturilor, pentru elcvarea 
spirituală a intregiKa&ci-:ăt:. se cer. insă, a fi 
combătute cu toată fermitatea tendințele de in- 
cifrare deliberată, gratuită, propagarea pseudo- 
valorilor, încurajarea veleitarilor, eclectismul, 
lipsa de finalitate estetî-"—ideologică, clară, ra
țional diriguită. Trebuie să fie. exigent și com
petent, exanimate produc*.-..le artistice destinate 
celor mai largi mase ale publicului iubitor de 
artă adevărată, pentru a se bara calea produ
selor de joasă calitate, surogatelor, golite de 
conținut și lipsite de o elementară ținută este
tică. încropite de necriemaîi fără înzestrare sub 
pretext că ele sen-t destinate „consumului de 
masă”, „vulgului*, neștiis'or și tolerant. O ast
fel de mentalitate, rămasă doar prin unele un
ghere. trebuie oefinitiv eradicată ca fiind cea 
mai paralizantă primejdie a funcțiilor transfor
matoare ale arte, aspectul cel mai nociv și po
luant al vieții wiritoale Luata pentru calitate 
in sfera prodsselcr ce vizează perfecțiunea, de- 
săvirțirea. este cnesnată să cuorindă și să dina
mizeze ansambivi 3-satiti cultural-artistice, de 
la arta făurită să cvzcticată de amatori in ca
drul Festivalului f*n 11 ■ Rcznăniei* pină la 
remarcabilele -Jeazuin ale creator: lor profesio
niști. Prin astfel <5e acțiaci ±e afirmă una din 
laturile prmvpale ah* dauocxatiaăr-.i artei care, 
in ansamîx-d poUtxoi uoastre culturale, echi- 
*~*ir*ă eu o CataMMtt atatasact* pentru oper
ele artă tnseiîBbC- aecesibiăe. eu lin bogat si 
creditai enutinez * Mei. eu fna?.c valențe eti- 
co-edmave. asaataafc de —Ht- largi dornice 
de cunossine; ramă r val »■< artistice ale tre- 
c-atutui p ptmniiio Arcs-, fan: sporește si 
amzdiflrt >■ ia L 1 * ■ Vana! vA''nr° -,1c artei 
în etapa actuală, cocirmuai iacă ■: dată leza lui 
ă£arx după ozrv ar«r-e au <. dccit
c coctizrai tinuănrznxrv i xatv.-W vmena-.

ic.c st literatura 
wsuzle a'e vieții, 
de el-vxtă trans-

• frăerjetăril- mn- 
■ade <ă eatiadctA-ă 
sesatuioi CQmunțsr 

er tir«-ăe-»* stroerkv-i
a con- 

accH* 
MBalant pere.-a! :.l 
■eM ano. ls --nt . - 
<• - ra«s»uir.:si-*s.

actatata o
■ta MBâLa ta ffcnta - otadtata ■

<a <■ ataaetata ■ <taw gsm* «tnae*. P

Reflexul
unei democrații

consimțite
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domeniul istoriei literare „locale-, device pe 
noua hartă punct strategic, zona de responsabi
lități. Geografia completă a literaturii de azi 
e de o varietate complexă : o hartă cu . ne:e 
albe-, pe care nu sînt trecute necesarele i fu
rări. punctele de orientare, diferențele de nivel, 
condițiile de relief, sursele și resursele, nu poa
te fi o hartă de campanie. Harta care se inSe- 
meiază pe doctrina acestor douăzeci de ani de 
cultură românească — este !

De aceea, judecățile de valoare au nevoie de 
dialectică și democrație, cîștiguri mai generale 
ale culturii noastre socialiste. Congresul ' 
IX-lea al P.C.R. (și literatura vie ce i-a urmat) 
a deschis calea dedogmatizării și demetropoli- 
zării, acordînd credit diversității stilistice și te
matice care a dus, iată,' la o nouă geografie i 
valorilor. în acest fel, se asigură culturii noas
tre dialogul necesar, ca o acțiune de revitaliza- 
re, ca un temei al spiritului de continuitate.

Țara profilată pe destin
intre tuspatru zările privind 
din răsărit in asfințit de soare 
prin patria de azi călătorind 
vezi cum se nasc izvoare din izvoare 
sînt douăzeci de ani care-au spălat 
obrazul țării mai curat să fie 
sint douăzeci de lănci cu virf de aur 
înfipte in al nopții omoplat 
sint douăzeci de nave amiral 
sus, pe catarg cu steaguri de lumină 
ce-au străbătut, tăind din val in val 
spre viitor, o cale mai senină 
avind la cirmă un Bărbat viteaz 
care-n furtună teama n-o cunoaște 
de douăzeci de ani, la fel și azi 
ca griul care an de an renaște 
și poartă-n boabe, ca o dulce rană 
miezul de piine, martor de-adevăr 
el a unit puterea suverană 
cu puritatea florilor de măr I

II

El e Bărbatul care-a prins de mină 
odrasla unui vis al tuturor 
surisul lui in inimi să râmină 
un ochi senin deschis spre viitor 
chiar dacă bat zăpezile la timplă 
poverile, oricit pe umăr cresc 
dacă in calea patriei se-ntimplă 
furtuni să calce griul românesc 
ii prinde și furtunii-n mină friul 
căci sint puteri nebiruite-n el 
așa cum e pămintul țării-n griul 
ce s-a topit in pinza de drapel I 
Și singele ce cumpăna-și râsfringe 
alături de-ale cerului priviri 
căci pentiu el și griu și cer și singe 
s-au cununat cu marile-i iubiri I 
Iubind pămintul, zestrea lui sublimă 
cum ne îndeamnă al patriei Bărbat 
El, cel ales prin vrerea unanimă 
de neclintit, ca piscul de Carpat !

III

Prin cel ales, azi, patria există 
pe harta lumii ca un nimb solar 
e mindra Românie comunistă 
cu puls inalt, revoluționar

Vibrație de orgă tutelară 
din care se desprinde un imn real 
apoteoză proiectată-n vară 
cinstind pe secretarul general I

IV

Sint douăzeci de veri, sint douăzeci 
de primăveri cu ochii plini de soare 
veac XX, privirea să-ți apleci 
măreața magistrală s-o măsoare 
pe care am parcurs-o, cum parcurg 
coloanele cu inima vitează 
om lingă om, poporul demiurg 
drumul inalt, spre culmi, către amiază I

Sa douăzeci de toamne sint și ierni 
tot douăzeci, strălucitoare trepte 
de cind om învățat să fim eterni 
sub cumpăna gindirii înțelepte 
si-a dorului de-a fi necontenit 
cu cel ales, cel mai iubit, asemeni 
si năzuind eroicul zenit 
ne-om așezat pe temelii de cremeni I

V

Gnsbre ka. coc: el ne-a inteles
:â esze-n un s<aitair de legendă 

( d«« care crețze grw cu bob itaes 

K taa creditau tar ae-a dat credință
si de-a tas grea ai caie, n-am cedai 
*o sus. a« am ridicat din sufe’ință !

VI

■- ■*■ m octar-acesror am mereu 
to*, douăzeci smt ctitoii de lumină 
câ-ntaasl. cel ales, a fost la greu 
S* patra, de lapte lui e plină

S-- -- ani de vis
eroici ani care prin el se-nvoaltâ 
pr * e*. corola tării s a deschis 
pe b|o er de aur, mai inaltă !

VII

De douăzeci de ani știm adevărul 
pecetea lui e-n noi, in fiecare 
pnn vintul ce ne răzvrătește pârul 
ol virstelor revoluționare 
profilul verii de atunci se-arată 
cu linii care se topesc in linii 
cu loatâ frumusețea Iar curată 
sub cumpăna celestă a luminii...

Nu-i spunem altfel epocii pe nume 
decit ii spunem lui, ales de vreme 
privirea sa deschisă către lume 
simbolul năzuințelor supreme 
il poartă ca pe limpede solie 
căci astăzi Ceaușescu este solul 
al griului care-a crescut din glie 
al veșniciei insuși e simbolul I

VIII

De-atunci, la timplă, fulgere cărunte 
s-au mistuit in păr ca un răspuns 
al șoimului ce zboară peste munte 
de măreția zărilor pătruns 
că niciodată prea inalt nu-i piscul 
și poate fi de-un om escaladat 
cind omul e inveșmintat in viscol 
și este al partidului soldat I

IX

Nu douăzeci de ani, ci nopți și zile 
și ceasuri lungi și clipe, dacă vreți 
el a vegheat, să se așeze-n file 
din cartea țârii, mari comori de preț 
dar patria i-a fost dinții tezaur 
eroii ei cu ochii vii, ardenți 
desăvirșirea visului de aur :
Să fim stâpini ! Să fim independenți !

X

De douăzeci de ani se-așează-n țară 
temeiul ctitoriilor din verb 
pe socluri noi, poeme se-nălțară 
in ritmul revoluției superb 
Și el, Conducătorul, iși așează 
in tot ce este cugetul lucid 
ca intr-un jilț cu veacul drept spetează 
e ctitoria marelui partid !

Lumină vie, pură existență 
emblema idealului suprem 
incandescența inimii, prezență 
in tot ce implinim, in tot ce vrem ! 
Și cel ales e mai presus de toate 
punind sigiliul cugetului nou 
pe tot ce-nseamnă astăzi demnitate 
pe tot ce-nseamnă suflet de erou !

Ion Potopin

Zboruri legendare
Ne regăsim cu țara in zboruri legendare, 
Sub arcul de triumf al unui timp eroic ; 
Nețărmurite visuri prind azi contururi clare 
La flacăra nestinsă a unui crez statornic.

Ne regăsim cu țara in anotimp de aur, 
Acolo unde fapta înseamnă biruință, 
Ne-am adunat intr-un imens tezaur, 
Nălțindu-ne la rangul de unică voință ;

Ne regăsim cu țara in ritmurile muncii, 
In EPOCA ce poartă un NUME românesc ; 
Luptăm ca să ne crească in bucurie pruncii 
Să fie pururi glia a celor ce-o slujesc ;

Ne regăsim cu țara in arderea din piine 
Ce se revarsă-n suflet ca un sublim ecou ;
Ne regăsim cu țara in piscuri carpatine 
Urmind făclia sacră a unui brav EROU I

Mesaj de pace
Iși poartă țara-n lume adinca ei chemare 
Ca pe o dalbă floare culeasă dintre ploi ;
In glasul ei de pace se contopesc izvoare 
Iar zborul ciocirliei e mai rotund in noi.

O, țara mea, cit stărui ca cerul să rămină 
Doar spațiu unde visuri se vor rodi deplin I 
Și cit de alb e dorul ce suie spre lumină 
Din plasma ce ne ține cu sufletul senin I

Rodească-n fiecare semințele curate 
In liniști să se nască al dragostei fior;
E timpul să ne stringem cuvintele in fapte, 

Să facem din iubire un scut al tuturor.

Veniți, deci, astăzi oameni cu inimile-n torțe 
Să arborăm CHEMAREA aprinsă in Carpați. 
Acum cit mai e vreme, să ne unim în forțe 
Și ne-om privi in pace copacii mai inalți.

Ion Smeu

Coloana infinită
Noi sintem dintr-o stincă de Carpați 
Și precum munții, le-am invins pe toate. 
De veacuri, santinele neschimbate 
Sub sceptrul Marilor Bărbați.

Istoria ni-i plină de Eroi 
înscriși in cartea nemuririi noastre. 
Culorile roș-galbene-albastre 
întregi au stat sub gloanțe și nevoi.

In Decebal ni-i stirpea de vechi gind 
Ce-om prelungit-o-n noi cum se cuvine 
La Podu'Nalt. Colugăreni, Rovine, 
Prin lista itaeaoxilor iupbnd.

Ne-ata Mânat apoi pna arie iraob 
De Tudori, de Bălcesti. Cu Taro loatâ.
Istoria românilor pe roată
Cu Horea nu s-a frint Nu se fring munți.

Și dintre noi s-a ridicat măreț 
In gloriosul an al nației române, 
Acel Bărbat ce ți-a fâcut renume 
De-a făuri un cer de Voroneț

Peste Carpați ți Dunărea albastră. 
Un cer de pace ți un nou destin 
Tării de azi și celor care vin
Să ducă mai departe stema noastră.

Numele lui e-o Epocă la noi,
Cea mai fertilă și mai temerară, 
Cu litere de aur scrisâ-n Țară, 
Erou de nume, nume-ntre Eroi.

Prin El, tot neamul de eroi cuvintă 
Si-aprinde-n noi puternică văpaie. 
Ni-i astăzi CEAUȘESCU NICOLAE 
Emblemă pe Coloana Infinită.

Geo Ciolcan

Soldat fără nume
De două decenii port ți eu pe inimă 
un trandafir roșu inflorit în Mai, 
stropit de rouă de singe in August.
De două decenii port o petală 
din steagul de foc al luptelor 
din Mai și din August.
Și cind oștean de August va fi să adorm 
pe cimpul înroșit de trandafiri ți de maci, 
petala de purpură din floarea eternă 
s-acopere ți-n clipa din urmă 
inima mea 
de soldat fără nume.

Ilie Bădicuț

îl cunosc
II cunoaște Oltul,
il cunoaște Mureșul...
Și Dunărea

și Rinul 
ți Volga ;

Nilul,
Eufratul

ți Amazonul.
Și munții acestora

il cunosc
ți cimpiile

ți arborii 
și păsările, 

oamenii.

II cunosc pentru că 
le-a salutat, 

pentru că le-a zimbit, 
pentru că la toți 

ți la toate 
le urează Pacea.
II cunosc,

il iubesc, 
il aclamă

ți la rindul lor 
ii urează

Pace.

George Peagu

în douăzeci de veri...
E Patria inimă de aur,
Adevăr ca stea de veghe, 
Faptă cu faptă i-am ctitorit tezaur
Să fie România țara nepereche ;

E țara aleasă sărbătoarea
Si o nesfirțitâ dragoste de bine 
In eroism este ca floarea
Cind avem Bărbatul s-o inlumine ;

Recunoscut in lume — ctitorul de pace, 
A invățat poporul ne-nfricat erou, 
Si in tot ce spune, ți in tot ce face, 
E Orizontul-Soare pe drumul către Nou

In douăzeci de veri de semănat, 
El a ințeles cum se ivește floarea
Si, din neodihna sa, un neam s-a înălțat 
Căci Patria ii este sărbătoarea...

George Corobea
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ce sînt numai ale lui și despre care depune 
mărturie. Raportul lui Cantemir rămîne valabil.

In fond este vorba despre un mod de a fi. 
De nimic altceva decît de a fi cetățean al unui 
timp și al unui loc pe care să le exprimi — 
timpul și locul — din interior. Timpul iți oferă 
modurile verbului, locul îți oferă substantivele : 
pădure, munte, cer, rîu, casă, limbă. Chiar lim
ba, în această ecuație, e un simplu substantiv. 
A vorbi din interior înseamnă a avea o voce 
inconfundabilă și nesubstituibilă. Latina lui 
Cantemir din Descriptio Moldaviae și slavona 
lui Neagoe din Învățături sună românește, ca 
și româna lui Mihai Eminescu. Geniul locului 
și geniul timpului compun un singur zeu 
bifrons, al cărui chip unic îl recunoaștem ori
unde l-am întîlni în lume, în orice loc și timp. 
O dublă autohtonie, care ne este dată nu doar 
testamentar, care se și cucerește, deliberat, pe 
o cale spirituală. Nu e totdeauna a vorbi din 
exteriorul unui lucru sau din interior. Nu e 
totuna a fl în afara lucrului sau înăuntrul lui, 
pînă acolo incit să poți spune : eu nu sînt, 
ești tu. Juridic, aceasta înseamnă să te confunzi 
cu cauza încît ea, ca obiect, să se exprime 
singură prin tine. Etic, aceasta înseamnă să 
admiți cauza ca pe singura ta lege diriguitoare, 
deci ca unică modalitate de a fi. Estetic, aceas
ta înseamnă ca expresia să capete forma obiec
tului, o formă singulară.

Fiindcă la noi citatele fac autoritate, mă spri
jin, în susținerea celor de mai sus, pe un text 
datorat — curios ! — lui Mark Twain. Iată tex
tul într-o traducere foarte exactă și foarte 
recentă :

„Există un singur expert calificat să cerce
teze sufletul și viața unui popor și să întoc
mească un raport valabil : romancierul autoh
ton. Acest expert se ivește atît de rar încît 
chiar țara cea mai populată nu poate dispune 
nici de cincisprezece asemenea oameni, vizibil 
competenți și recunoscuți ca atare, într-o epocă 
dată."

Cit de îndreptățită pare această judecată de 
evaluare dacă o aplicăm fie și la cîteva dintre 
marile literaturi — rusă, engleză, franceză, 
spaniolă, germană, inclusiv literaturii căruia ii 
aparține sclipitorul umorist, se poate lesne con
stata. Dar judecata e valabilă și în evaluarea 
după același- criteriu a unor literaturi mai puțin 
cunoscute, cum ar fi literatura română. în sfîr- 
șit, scriitorul american fixează și o condiție 
pentru formarea a ceea ce el numește „expertul 
autohton" :

„Expertul autohton nu e calificat să-și încea- 
P* lucrarea înainte de a fi trecut, timp de două
zeci și cinci de ani, printr-un proces de ab
sorbție...".

Scriind aceste rînduri, umoristul își ieșise din 
fire, devenind subit grav. El răspundea prin
tr-un pamflet unei cărți superficiale despre 
Statele Unite, scrisă de Paul Bourget. Acesta 
călcase regula jocului : nu respectase nici tim
pul — cei douăzeci și cinci de ani de acomo
dare cu subiectul, nici locul — prin care tre
cuse turistic ; el nu se lăsase pătruns de cele 
două genii „printr-un proces (lent) de absorb
ție". Rezultatul : un raport-nevalabil.

Termenul „expert autohton" este totuși re
dundant. Sadoveanu n-a fost un „expert au
tohton" ci un autohton Inițiat, precum un Emi
nescu sau un Cantemir, precum în alte spații 
un Tolstoi, un Dante, un Goethe, ca să ne 
oprim doar la cîțiva dintre cei puțini, inițiați 
într-un spirit. O asemenea inițiere depășește 
termenul școlar de douăzeci și cinci de ani, 
stabilit de sus-zisul umorist, sau îl presupune,

O monografie completă
gib I. Mihăescu și-a început activitatea 

literară, ca nuvelist. în anii care au 
urmat primului război mondial și a 
publicat timp de un deceniu, în diver

se reviste, înainte de a trece la roman și teatru, 
peste 74 de povestiri și nuvele, dintre care nu
mai 14 au fost adunate șl au reapărut în volu
mele „La Grandiflora" (1928) și „Vedenia" 
(1929).

După „Aspecte ale evoluției nuvelisticii Iui 
Gib I. Mihăescu (Rev. de ist. și teorie literară, 
XXVII, 1979) și „Acta litteraria, Gib I. Mihă
escu. Preocupări literare în anii de școală" 
(Manuscriptum, XII, 1981), universitarul, isto
ricul și criticul literar, în permanentă „campa
nie" culturală, Florea Ghiță se prezintă, astăzi, 
cititorului cu solida monografie : „Gib I. Mihă
escu" (Editura Minerva).

Printr-o întinsă documentare de arhivă, îmbo
gățită cu informații culese direct de la rude, 
familie (Niță Mihăescu — Stegaru,_ Elena Mihă
escu — soția scriitorului, decedată în anul 1972), 
prieteni ai lui Gib (Crevedia, farmacistul Geor
ge Stoian), Florea Ghiță restabilește și corec
tează, în cartea sa, o serie întreagă de date des
pre viața și opera scriitorului.

„Despre Gib I. Mihăescu s-a afirmat adesea 
că este un scriitor fără biografie, mai bine spus, 
că evenimentele exterioare ale existenței sale 
nu au nimic neobișnuit și nu constituie sursa 
atît de senzațională „permanent tentată de ne
prevăzut și aventură" a operei sale. Opinia ex
primată de G. Călinescu, preluată mai tîrziu de 
majoritatea criticilor, în legătură cu viața reală 
a scriitorului, trăită, din cauza bolii, în umbra 
unei „existențe" cu adevărat excepționale și pe 
care și-o creează in operă, este, după cum spune 
Florea Ghiță, și pe bună dreptate, „cel puțin in 
parte exagerată".

Tot exagerări sînt și opiniile unor cronicari 
literari (N. Manolescu, M. Diaconescu) care,

Așchii
I. Un cireș sădii de Ia mare înălțime de cio

cul uituc al unei ciori, în partea de nord a unui 
bloc de patru etaje, la numai doi metri de pe
retele blocului, a crescut in zece ani pînă din
colo de etajul patru, s-a deșirat alergind în 
sus, cu incăpătinare, după lumină, sfidind clă
direa din fața lui, comportîndu-se ca un su
biect în fata unui obiect dat : pentru cireș a 
depăși blocul acela de patru etaje înseamnă 
a-1 cunoaște, acțiunea lui îndelungată și pre
cisă conține, in mod sigur, un proiect existen
țial.

II. Potopul obsedat de existența deșertului.
III. In orice direcție ai merge, tai univer- 

su-n două părți egale. Ceva bine determinat 
nu poate fi tăiat in două părți egale.

IV. Un lan de floarea soarelui îngălbenea 
cimpia. Eram într-o Dacie, cuibărit într-o sută 
de kilometri. Cîteva talgere recalcitrante stă
teau mai mult cu ceafa către astrul zilei. Am 
oprit mașina și am intrat in lan. Cu cit erau 
mai drepte tulpinile, cu atît talgerele fixau mai 
bine soarele. Am observat efortul florii strîmbe 
de a prinde unghiul corect. Aici soarele nu în
seamnă nici o fabulă — este doar el însuși.

George Alboiu 

dar precedat de o instrucție primară care se 
măsoară cu mileniile. Cine nu le are, nu le 
poate achiziționa. Marile epoci de cultură au 
fost acelea care au croit drum spiritului, lă- 
sindu-1 să se întrupeze. Nu este de cîntărit 
cită hîrtie stă sub cronica lui Ureche, în cite 
copii s-a tras manuscrisul prim, ci de timpul 
care a făcut posibilă opera. Aceasta e de cîn
tărit. Căci întregul secol al XVII-lea românesc 
a fost o vreme de restriște, și totuși e primul 
nostru secol de aur. Prin ce anume ? Prin gîn- 
dul care s-a rostit mai slobod decît oricînd 
înainte, un gînd care a căpătat conștiința de 
sine, care și-a pus întrebările de căpătîi. între
barea de unde se trag românii și cine sînt ei 
s-a pus atunci. întrebarea despre rostul gîn- 
dului, aflat perpetuu în gilceavă cu sine și cu 
lumea, s-a pus tot atunci. Atunci s-a formulat 
și cea mai severă critică adresată timpului și 
locului de care românii țineau, astfel încît mă
reția unui spirit s-a putut ulterior deduce prin 
inversul negării, din ardoarea și grandoarea 
negației acuzatoare față de un anume timp și 
loc. Dacă ar fi să-i credem pe acești titani ai 
literaturii române, tot ce-a fost măreț s-a pe
trecut înainte — și nu în timpul lor !. deși 
tocmai acest timp al lor i-a făcut cu putință, 
le-a dat slobodă voce. Le-a dat slobodă voce 
și locul, i-a făcut ceea ce sînt, deși acest loc 
era așezat — și mai este ! — „în calea răută
ților". Contemporani cu Racine, Corneille, Mo- 
liăre, titanii noștri — Ureche, Costin bătrînul. 
Constantin Stolnicul. Antim Mitropolitu, Dimi- 
trie Cantemir și ceilalți — n-au avut un Rege 
Soare, nici un timp însorit, și totuși va trebui 
să întoarcem o altă privire asupra timpului 
lor, care făcîndu-i să strălucească, n-a fost un 
timp precar. Cum n-a fost nici locul, născător 
de asemenea oameni.

Timpul precar a venit mai tîrziu, odată cu 
fanarioții, cînd marile voci nu s-au mai auzit, 
s-au retras sub pămînt, ca să reizbucnească 
abia după Tudor. Epoca de răscruce care a ur
mat a fost epoca renașterii naționale, cînd iden
titatea — regăsită plenar — s-a rostit plenar 
printr-o nouă irupție de genii. Geniul locului 
s-a reîntîlnit cu geniul timpului, marii clasici 
au întrupat culminația apogeică a unui timp- 
loc unic.

Ca martori ai clipei contemporane, venind 
spre ea nu numai din azi, dar mai de demult, 
putem spune că epoca inaugurată de cel de al 
IX-lea Congres al partidului este epoca regăsirii 
de sine a unui loc, a unui timp, a unui popor. 
Geniul locului vorbește din nou, timpul are 
geniu, zeul nostru bifrons, care c-un ochi 
plinge și cu unul rîde, e lăsat să plîngă și să 
rîdă în voie.

Scrieți, ne spune acest zeu, scrieți drama, 
tragedia, comedia, epopeea acestui timp ! Con- 
fundați-vă cu lucrarea acestei epoci și veți 
primi suflul ei înnoitor. Un pas îndărăt și veți 
regăsi întunericul dogmatismului. Un pas și 
mai îndărăt și vă veți trezi în bezna fanariotă. 
Un pas hăt-hăt-îndărăt și vă veți deștepta în 
mileniul negru. Cele trei sincope n-au repre
zentat altceva decît- trei încercări de anulare a 
ființei noastre, de dizolvare a tiparului nostru 
matricial. Dar nu uitați, ne mai spune zeul, 
că ceea ce săvîrșim acum și aici, biruință este! 
Timpul de azi se leagă înapoi cu toți evii cei 
mari.

Așa stînd lucrurile, căci așa stau, pentru cei 
ce-am pășit pe acest drum, tot ceea ce ne mai 
rămîne de făcut este să ne împlinim datoria 
de a întocmi un raport valabil despre această 
epocă.

mergînd pe linia afirmațiilor de mai sus, „de 
altfel, puțin argumentate de marele istoric și 
critic literar", (nu se sfiește să arate Florea 
Ghiță), subliniază faptul că „scriitorul nu tră
iește cu adevărat" și că „o viață banală, lipsită 
de evenimente, se întilnește cu o operă plină de 
evenimente, neobișnuite, senzaționale (primul) 
sau că „omul real, Gib I.' Mihăescu și artistul 
Gib I. Mihăescu sugerat de operă se înfățișează 
ca două ființe fără nici o contingență" (al doi
lea).

„Elev dificil și inegal în comportare, student 
„întîrziat" atras de viața boemă a Capitalei, ti- 
năr ofițer, trăind din plin marea experiență a 
războiului, gazetar rătăcit pe drumurile necu
noscute pînă atunci ale tării, proaspăt avocat 
pornit în urmărirea unei iubiri himerice, scri
itorul robit de aventura creației și de fascinan
tele taine ale bolții cerești, sînt numai cîteva 
din datele unei existențe agitate, ale unei ar
deri la mari temperaturi în care nu o dată ima
ginația pălește in fața existenței sale. Din acest 
punct de vedere, scriitorul are o viață pe mă
sura operei" — ne spune Florea Ghiță în intro
ducerea monografiei sale : „Omul și opera".

Studiind articolele și recenziile publicate de 
acesta prin diferite reviste, Florea Ghiță 
constata că scriitorul „posedă o cultură sistema
tică și un gust fin și original, in interpretarea 
fenomenului literar al vremii, „infirmînd ideea 
acreditată de N. Balotă, reluată apoi și de alții, 
a unui Gib I. Mihăescu cu o lectură sporadică și 
o informație restrînsă, cu multe lacune, care 
preferă să facă avocatură la Drăgășani decît să 
ducă viața unui om de litere".

Cit privește debutul scriitorului, acesta se 
produce, subliniază Florea Ghiță cu publicarea 
în 15 februarie 1919, în „Luceafărul" a schiței 
„Linia întîi" și nu cu povestirea „Soldatul Nis- 
tor" din suplimentul literar, din 6 sept. 1919, al 
revistei „Sburătorul" a lui E. Lovinescu, soco
tită de unii, după afirmațiile criticului, drept 
opera de debut a lui Gib I. Mihăescu.

Fără să fie o monografie apologetică, cartea 
lui Florea Ghiță urmărește evoluția scriitorului, 
introducînd în scenă toate „valorile" contempo
rane, în compania cărora apar treptat, în 1930, 
„Brațul Andromedei" (care deși, „rău scris", 
cum remarca G. Călinescu, „romanul constituie 
totuși un eveniment editorial, marcind tendința 
lui Gib spre opere de mari proporții"), „Femeia 
de ciocolată", în 1933 („amplificarea unei nuvele 
cu același titlu, apărută in „Gîndirea"). Florea 
Ghiță ne aduce și mărturiile lui Mihail Se
bastian, ale lui Vladimir Streinu precum și pe 
cele ale lui Șerban Cioculescu.

OPERA, a doua parte a monografiei lui Flo
rea Ghiță, minuțios împărțită („Nuvelistul", 
„Romancierul", „Dramaturgul", „Publicistul") 
prilejuiește autorului cărții Gib I. Mihăescu o 
analiză obiectivă a vieții de campanie, a aspec
telor satirice și de atitudine socială, a investi
gației analitice și a unor monografii ale obsesi
ilor erotice și traume sufletești (din nuvele, și 
cele cîteva piese de teatru) precum și o desci
frare competentă a universului erotic obsesiv și 
al inadaptării sociale (din „Femeia de ciocolată" 
și „Brațul Andromedei"), a aventurii și setei de 
ideal (din „Zilele și nopțile unui student întîr
ziat"), a situațiilor fundamentale și a iubirii 
inaccesibile („Donna Alba").

Prin felul cum relatează faptele, prin bogăția 
de cunoștințe despre Gib I. Mihăescu, prin ima- 
gfhea bogat conturată pe care Florea Ghiță ne-o 
transmite despre scriitor și operă, monografia 
Gib I. Mihăescu este o carte de referință care 
se citește cu plăcere nu numai de specialist.

Dorel Filipescu

REAUTATEA ILUSTRATĂ

A apărut „Realitatea ilustrată", almanahul 
enciclopedic „Contemporanul", vara 1985. Vo
lumul se deschide cu o amplă cronică în Ima
gini a anilor 1965—1985, „România în 20 de ani 
glorioși". Un bogat grupaj documentar „Anti
fascismul în România" cuprinde istoria eroică a 
zilei de 1 Mai 1939, pagini inedite din jurnalul 
Marthei Bibescu, precum și nuvela „Glonțul și 
gîndul". Alte spicuiri din sumar : „Viitorologia 
— o știință foarte prezentă" (cu opinii ale unor 
filozofi și sociologi contemporani precum Jean 
Fourastie, Adrian Berry, John Naisbitt, Daniel 
Bell, Alvin Toffler) • Marile aniversări 
U.N.E.S.C.O. 1985 • O enciclopedie de actuali

* *

O lumină nu este niciodată singură 
întotdeauna ea se întilnește 
cu o altă lumină 
lumina din zori 
se întilnește 
cu lumina din ziuă 
iar lumina din ziuă 
se întilnește 
cu lumina din noapte 
astfel și noi doi ne întîlnim 
citeodată.

Iulian Neacșu

Cenaclul
„Numele 
poetului11

ȘEDINȚA A XLIV-A

X ntre două turnee internaționale și-un dor 
de acasă, SORINA PARTENIE debutează 
în cenaclul nostru, vineri 10 mai a.c. — 
în avanpremieră la un curs de inițiere 

muzicală — cu un recital cuprinzînd piese corale 
din secolele XVI și XVUT, piese reprezentînd 
diferite genuri ale muzicii vocale ; înalta ținută 
artistică, secondată de o încînt&toare prezență 
scenică, a asigurat „succesul de casă" al melodi
ilor : „De nuptiis..." (de loan Căianu, născut în 
1627 în comuna Leghia, ]ud. Cluj, intrat în istoria 
muzicii prin culegerea „Codex Caioni") ; o mono
die de Filcthei sîn Agăi Jipei (ieromonah ce a 
îndeplinit funcția de psalt la Mitropolie pe vremea 
Iul Constantin Brâncoveanu și intrat. în literatura 
muzicală prin lucrarea „Psaltichie rumânească") : 
un colind din secolul al XVIIT-lea cules de Anton 
Pann, precum și o melodie aparținînd folclorului 
urban (sec. XVIII) intitulată „Amărîtă turturică". 

Muzicalitatea melodiilor în care sonoritățile sînt 
extrem de atenuate, melismele caracteristice mu
zicii orientale avînd ca efect un ușor aer melan
colic accentuat și de folosirea secundei mărite 
ne-au impresionat deosebit, senzația fiind de 
plăcută surpare printre notele ale căror sonorități 
delicate fulguiau ca „iebezile-n puf de undă".

Tn partea a doua a lucrărilor cenaclului : Marian 
Rodea (București) a citit — după propria-i expre
sie — „ceva ce nu știu ce sînt", din care am re
ținut versul/slogan : „eu — un nimeni al meu" ; 
Andreea Toth (elevă în clasa a X-a) — volumul 
..Somnul de fosfor" ; Aurel Ionel (din Tîrgu Fru
mos) — volumul intitulat „Adînc înflorit" ; Irina 
Dimiu (studentă la scenografie) — cîteva foarte 
frumoase poeme, din care într-unul ne-a avertizat 
„ml-e groază de persoanele cunoscute care cu 
vorba pare că-ți greblează sufletul» (ceea ce 
nouă „iluștrilor necunoscuți", ne-a sunat ca o 
șansă) ; Văncică Cristian, marinar, („autentic", 
după cum adaugă el însuși, întărindu-și spusa șl 
cu afirmația : „m-au mîngîiat rechini", ceea ce e 
adevărat o performanță, pe noi mai mult mușcîn- 
du-ne, am zice) a lecturat nrooriile ..Poeme spi- 
ralice", și în final Nicolae Nedelcu (de la Obser
vatorul astronomic) ne-a delectat cu cîteva foarte 
frumoase poezii scrise, credem noi. cu cerneală 
ninsă din urma cometelor în rătăciri lactee.

Seara debordînd de prea plinul ei, discuțiile s-au 
amînat pentru ședința din 7 iunie.

Hero

A APĂRUT:

Balcanice

MIHAIL RENGIOV

Arborele
Mi se ploconește bietul de el 
Fiindcă el crede că sint de aur, 
Că sint de argint, că sint de plumb, 
Că sint de curat adevăr.

Mă ploconesc lui, bietul de el, 
Fiindcă știu : vorbă sint,
Aer sint, alcătuire sunătoare sint, 
Uluire plăpindă sint —
Respirație amară și mult preaamară.

Dobra, vara ’83

In românește de 
Dumitru M. Ion

tate medicală, „Medicina omului sănătos" 
• Scurta istorie a marțienilor • Acum o sută 
de ani cu Arthur Rimbaud • Mapamond lite
rar : Ivan Uhanov, Mario Vargas Llosa, Wolf
gang Korner, Irvin Shaw, Confucius • Cum se 
poate învăța, într-o lună, limba engleză prin 
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TA, 128 de pagini cu numeroase ilustrații color 
și alb-negru.
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ne putem., călăuzi în edificarea noii noastre 
societăți.

Construirea noii societăți a fost regindită, 
problemele strategiei și tacticei legate de ea au 
fost abordate în chip realist, dîndu-ni-se solu
țiile cele mai bune, primind înțelepte orientări 
și deschizîndu-ni-se. astfel, noi orizonturi. Cînd 
a fost ales în fruntea partidului, prag de înflo
rire pentru o epocă ce îi poartă numele, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pornit o vastă activi
tate de cercetare și interpretare creatoare a 
realităților, definind astfel rolul și importanța 
activității teoretico-ideologice in viața partidu
lui, în conducerea societății, în viata noastră 
deci. Această activitate dusă într-un profund 
spirit dialectic și novator s-a întrupat în pro
gramul partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Aici s-a definitivat 
strategia revoluționară care arată atașamentul 
fată de valorile socialismului nostru, mai mult, 
o deosebită capacitate de a asimila esența re
voluționară a marxismului, fiind cîntărite o 
multitudine de raporturi in dialectica firească 
a evoluției lor. Odată extrasă esența s-au putut 
elabora teze de o mare valoare științifică și, 
mai cu seamă, soluții cu totul originale pentru 
dezvoltarea economică a țării. Au fost clarifi
cate științific etapele acestei dezvoltări. A fost 
caracterizată societatea socialistă multilateral 
dezvoltată. Au fost enunțate principiile gene
rale ale înaintării spre comunism.

Cinstitor de istorie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat ro.ul ei ca fundament al 
întregii activități teoretice și politico-educative. 
Ctitor de istorie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat necesitatea continuării revoluției, contu- 
rînd formele noi de exercitare a rolului condu
cător al partidului. Cu clarviziune a analizat 
contradicțiile ce pot apărea în socialism, dezvă- 
luindu-le natura, și elaborînd mijloacele efici
ente pentru soluționarea lor. Gîndirea sa pro
fundă a întreprins și analiza obiectivă a rapor
tului între general și particular. între national 
și international în dezvoltarea socială, descope
rind tendințele fundamentale ale vieții inter

Două decenii — o epocă
Cartea de istorie a sufletului nostru 

românesc. în filele căreia sînt gravate 
cu litere de foc nemuritoare pagini 
de adincă vibrație patriotică si dă

ruire a fiilor ei. așează la loc de cinste, cu mîn- 
drie și demnitate, perioada cea mai plină de lu
mină și de visuri cutezătoare, de înalt eroism 
și de fapte pe măsură, cuprinsă între anii 1965 
și 1985. Sînt Douăzeci de Ani de cînd în frun
tea partidului, la cel de-al IX-lea Congres, a 
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul mult- 
iubit al națiunii noastre, stimat și apreciat în 
întreaga lume. Omul dăruit Tării și oamenilor 
ei, idealului revoluționar căruia i-a dedicat 
peste 50 de ani de viață, soldat credincios al 
partidului, pe care l-a slujit din fragedă tine
rețe cu patosul caracteristic celor mai neinfri- 
cați luptători.

Două Decenii care definesc o Epocă. înscrisă 
în istorie cu numele scump al celui care a cti
torit-o : Epoca Nicolae Ceaușescu. in care des
tinul luminos al patriei noastre noi a căpătat 
strălucirea caratelor înaltului timp pe care îl 
trăim și ale viitorului născut din visurile 
noastre și împlinit din seva lor dătătoare de 
rod.

Personalitatea de excepție a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a marcat cu efigia sa luminoasă anii noi ai pa
triei si a înfrumusețat viata oamenilor dăruind 
tinerețe perpetuă inimilor, dar și cuceririlor re
voluționare ale acestor vremuri de ctitorire a 
edificiului înnoitor al plaiului românesc de 
doine si balade.

Cei 20 de ani înseamnă pentru noua istorie a 
României ceea ce tinerețea înseamnă pentru 
anotimpurile vieții noastre, adică avînt și vi
goare și cutezanță. încredere deplină în zorii ce 
luminează orizontul senin al patriei. Și cum să 
nu fife așa tînd pretutindeni pe întinsul tării se

REVISTA STRĂINĂ
• ESEUL PE CARE PROF. PAUL ALEXANDRU 

GEORGESCU l-a dedicat lui Jorge Luis Borges 
și care a apărut în Luceafărul din 22 IX 1978, a 
fost publicat de prestigioasa revistă Correo de 
los Andes din Bogota (nr. 22/1984), sub același 
titlu : „Humanizar la fascinaciăn borgeseana". 
Correo de los Andes, una din cele mai importante 
publicații literare ale Americii hispanice prin exi
gență artistică șl largă circulație, este condusă de 
academicianul German Arciniegas, un nume mare 
în eseistica și hlstoriografia htspano-americanâ. 
El este cunoscut cititorilor noștri prin best-sel- 
ler-ul său Biografia Cârâitelor șl ca autor al ad
mirabilei sale cărți, în ediție bilingvă, Estancia en 
Rumania (Popas în România). Atenția revistei 
columbiene se îndreaptă nu numai spre interpre
tarea românească a valorilor literare majore ale 
literaturii hlspano-americane, ci și spre traduce
rea și comentarea operelor românești în lumea 
hispanică. In numărul din ianuarle-martie 1984, se 
publică in extenso șt la loc de frunte o amplă 
povestire fantastică din volumul Casa Weber sau 
ieșirea din noapte de Paul Alexandru Georgescu 
(Cartea Românească. 1983). Directorul revistei a 
modificat în parte titlul povestirii, denumlnd-o 
,,La muerte anunciada de Cortăzar" șl a scris des
pre narațiune și despre autorul ei român un arti
col de călduroasă recomandare în cunoscutul ziar 
Venezuelan EI Nacional din 7 iunie 1984. Revista 
noastră a publicat și ea, Ia vreme, fragmente din 
cartea amintită.

• UN STUDIU CARE CONTINUA SA PASIONE
ZE politologii și oamenii de știință din lume a 
apărut sub auspiciile lui Japan Times și a fost 
patronat de Consiliul economic al Japoniei. Inti
tulat Japonia în anul 2000, proiectul a implicat șl 
agenția de planificare economică, precum și un 
organism national de dezvoltare projectivă. Inte
resante sînt de fapt analizele care privesc econo
mia mondială, întreprinse din necesitatea de a 
integra societatea japoneză pe marii curenți ai 
dezvoltării. Viziunea realistă a studiului nu anu
lează încrederea autorilor în șansele unei evoluții 
planificate, opusă individualismului și concurenței 
fără măsură a economiei libere. Recenziile din 
presa de mare tiraj evidențiază evoluția factorilor 
de decizie din anumite țări super-dezvoltate către 
soluții ce păreau îndepărtate de tendințele ideo
logice și viziunea lor despre lume.

• MARELE SCRIITOR AMERICAN, ELIE 
WIESEL, a acordat de curînd un amplu interviu 
suplimentului ziarului „Haareț", în care abordează 
o serie de probleme ale creației sale, precum și 
ale actualității socio-politice a lumii actuale. De- 
clarîndu-se fără ecnivoc împotriva militarismului 
și a culturii forței, Elie Wiesel a afirmat preemi
nența spiritului și a culturii, considerîndu-i factori 
esențiali în supraviețuirea și afirmarea popoarelor 
în istorie. Explicitînd atitudinea sa estetică, apre
ciată de anumit! critici ca fiind una de „ideali
zare" a culturii și vieții tradiționale din centrul 
Europei, Wiesel a spus că este o manifestare a 
dragostei lui față de lumea aneantizată de Holo
caust. Romancierul declară : „Grozav le mai place 
oamenilor forța. Foarte interesant. Pe mine nu 
mă entuziasmează forța. (...) Noi n-am rămas in 
viață datorită forței, și a spune că numai forța, 
numai forța, numai forța este importantă — nu 
este corect".

ACASĂ

Romanță
(găsită la malul Mării)

Vis de aur pe coline. 
Rătâcește-n ierburi vîntul. 
Cine-ți mai deseîntă, seara, 
Cu miresme tot pâmîntul ?

Pe cararea cu trei ulmi 
A trecut spre zare vîntul. 

naționale. îi datorăm acestei gîndiri, nu numai 
pentru ce a așezat și a ridicat între granițele 
tării, ci și pentru felul în care sîntem priviți- 
azi în lume. De altfel. lumea unei asemenea 
gîndiri nu poate fi una închisă între convențiie,- 
nale hotare. Ea este chiar lumea cea mare șl 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a gîndit pentru 
întregul ei, arătinâu-i contradicțiile, găsind căi 
de soluționare a problemelor care confruntă po
poarele în ziua de azi, în primul rînd salvgar
darea păcii. într-o lume înstăpînită de pace, 
este necesară și fundamentarea unei noi tordini 
economice internaționale. Despre toate acestea 
stau dovadă istoricele congrese ale partidului 
nostru, începînd de la cel de al IX-lea. confe
rințe naționale, plenarele Comitetului central. 
Sau zecile de volume ale unei opere inestima
bile. răspîndită în limbile pămîntului. Itle au 
fost scrise mai Lntii în românește. Si la ceasul 
înalt de care vorbeam. de acolo, din inima tării, 
academicianul, președintele de onoare al Aca
demiei Române, tovarășul Nicolae Cteaușescu, 
cinstind alesul forum prin aceste noi calități, 
îndemna spre mîndria noastră patriotică la 
dreaptă cinstire a limbii române. Și ne învăța, 
iarăși, că nu există piedici de petrecut. lucruri 
și fenomene ce nu pot fi cunoscute. Prin abne
gație în muncă, prin temeinică pregătire știin
țifică. prin deschidere fată de ceea ce înseamnă 
cu adevărat spirit revoluționar, se poate înfăp
tui orice, se poate trece de la vis la realitatea 
cea mai vie.

„Schimbările care au loc în societatea noastră 
și pe plan mondial, fac necesar să desfășurăm 
o tot mai intensă activitate educativă, ideolo
gică. pentru studierea și înțelegerea fenomene
lor economico-sociale. a acțiunii legilor dialec
ticii în dezvoltarea societății omenești, pentru a 
da răspuns științific problemelor ridfcate de 
viață, de evoluția umană". Iată o rosftire din- 
tr-o prodigioasă operă teoretică, științifică — 
expresie a spiritului creator, revoluționar. Cu
vinte rostite cu glas puternic, adînc pătrunză
tor. răscolitor prin înțelesul ce-1 cuprindeau în 
ele.

Am trăit din nou. un ceas înalt, ce astfel va 
rămîne oglindit în istoria patriei.

înaltă columnele evului nostru ardent. Acolo 
unde altădată stăruiau imaginile șterse ale unor 
locuri unde „nu se întîmpla nimic", astăzi cresc 
spre soare. încărcate de lumină, noi 3i înflori
toare construcții, embleme ale hărniciei și ale 
visului înaripat, proprii omului nou al acestor 
ani noi.

Porțile de Fier, izvoare de lumină... Transfă- 
gărășanul, drum iscat spre piscul de munte... 
Galați. Călărași, Tîrgoviște — cetăți ale otelu
lui... Rovinari și Motnu, noi vetre de cărbune... 
Și iată consemnîndu-și prezenta pe harta țării 
Insula Mare a Brăilei., lan de pîine proaspătă, 
sau noua Magistrală Albastră, canalul Dunăre- 
Marea Neagră, cale nouă spre Marea cea Mare 
a bătrînului Danubiu... Ori Metroul bucureș- 
tean. fir de lumină pe sub noile magistrale ale 
orașului Tui Bucur... S-a schimbat, da, și se 
schimbă geografia patriei... Și din toate însem
nele prezentului cresc, tată. înfățișările strălu
citoare ale viitorului : Nioul Centru Civic al ca
pitalei... Bulevardul „Victoria Socialismului"... 
Ca și sporul faptelor de muncă din uzine și de 
pe marile șantiere ale patriei, de pe întinsul 
cîmpiei bogate în lanuri mănoase, din școli, la
boratoare sau institute de cercetare.

Pretutindeni, cei 20 de ani de epopee con
structivă definesc, prin rezultate, marea ener
gie a acestui minunat popor, condus cu înțelep
ciune de Partidul Comunist care, și-a aflat în 
secretarul săa general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul demn și neînfricat, zi
ditor de tară și de pace.

20 de ani — o tinerețe a patriei... 20 de ani 
care vor rămîne în istoria ei drept cea mai 
fertilă Epocă. înscrisă cu numele nespus de 
drag al celui ce a ctitocit-o : EPOCA 
CEAUȘESCU.

Viorel Cozma

• REEDITAREA UNUI ROMAN de dinaintea 
celui de-al doilea război provoacă aprecieri elogi
oase în presa engleză. Este vorba de cartea „His 
Monkey Wife" a lui John Collier, ^are înscenează 
o poveste satirică inspirată din virța unui modest 
profesor în timpurile de glorie ale Imperiului 
britanic. în 1931, la prima apariție a romanului, un 
recenzent nota : „Cartea este o lectură amuzantă. 
Ea este, In cazul cel mai rău, cel puțin o aluzie 
nostalgică la era aceea legendară cînd femeile își 
cunoșteau locul". Humorul britanic este la fel de 
autocritic, atît în cărți, cît și în comentariile des
pre ele !...

• UNELE PARADOXE ALE DESCRIERII se in
titulează excepționalul studiu al lui Michael 
Beau jour publicat într-un număr special al revis
tei Yale French Studies, dedicai în întregime unei 
teme speciale : Către o teorie a descrierii. Arti
colul lui Beaujour reprezintă im efort de-a deter
mina gindul ca gînd, cum ar spune Heidegger. 
Cităm considenațiile unui recenzent : „O reflecție 
asupra însuși termenului de „descriere" (din punct 
de vedere semantic, legat de mal multe limbi 
întîmplătoare), permite să evidențiem opacitățile 
paradoxale ale descrierii literare : afinitățile sale 
cu alte genuri (alegoria, visul, viziunea), forțele 
sale de iluzionare (de unde desfășurările retorice 
care concură). Prin acest examen care acoperă 
un timp Istoric destul de amplu, autorul deschide 
o ipoteză generală a descrierii ca fantezie, în legă
tură cu dorința și posibilitatea de flgurațâune".

• O POLEMICA interesantă a apărut pe scena 
literară americană în legătură cu traducerea „Pa
radisului" lui Dante, realizată recent de către 
Allen Mandelbaum. Cronica lui D.S. Came-Ross, 
extrem de severă, a provocat reacția Irmei Bran- 
deis controversa continuînd mai apoi cu o nouă 
reacție a criticului. Irma Brandeis consideră că 
D.S. Carne-Ross a fost răutăcios și batjocoritor, 
fără să ia în considerare dificultățile întîlnlte de 
Mandelbaun și reușitele sale. Un alt punct de 
controversă a fost provocat de afirmația că tra
ducerea lui John Clardl ar fl superioară celei a 
lui Mandelbaum. Irma Brandeis compară cele două 
versiuni în raport cu originalul italian și ajunge 
la cu totul altă concluzie. Din păcate, tonul a 
degenerat pe alocuri în imprecații ocultînd mate
ria însăși a conflictului si reușitele ambelor ver
siuni.

Desen de Raoul Nicoarâ

Cin'te mai așteaptă, seara, 
Cînd se clatină pâmîntul ?

în pereții casei vechi
A izbit o ușă vîntul.
Cin’te mai dezmiardă, seara, 
Cînd se sfîșie pâmîntul ?

Fănuș Neagu

16 iulie 1985



„ESTE O MÎNDRIE PENTRU PARTIDUL Șl POPORUL NOSTRU 
DE A CONSTATA CĂ ARE PRIETENI PE TOATE MERIDIANELE GLO
BULUI I NICIODATĂ POPORUL ROMÎN NU S-A BUCURAT DE 
ATiTI PRIETENI, DE ATÎTA SIMPATIE CA ASTĂZI. ACEASTA O DA
TORĂM FAPTULUI CĂ PARTIDUL Șl STATUL NOSTRU DUC O PO

LITICĂ FERMĂ DE PACE, DE COLABORARE INTERNAȚIONALĂ. 
IATĂ DE CE VOM FACE TOTUL SI ÎN VIITOR PENTRU TRIUMFUL 
ACESTEI POLITICI.“

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

o mare conștiință a păcii și ințelegerii 
in lumea contemporană

români;i-Ceaușescu. Identificare simbo
lică a ținui om cu de»t_nul ce lumină 
al țării in fruntea căreia se află, cu 
Înțelepciune și cutezanță, cu dragoste 

și extraordinară clarviziune politică. Identifi
care simbolică, ha nivel planetar, intre destinul 
unui om și cel al unei țări, aflate astăzi in 
fruntea luptei pentru afirmarea și triirfful ce
lor mai nobile idealuri, cele ale p icii, bunei în
țelegeri, cooperării. Având, ca ideal suprem, o 
lume a oamenilor pentru o lume de
pace in care poporul român, toate popoarele 
lumii, să-și poată clădi in pace munca «i visu
rile, să poată continua, netu. herite, lunga tra
diție de civilizație și cultură a omenirii.

In acești douăzeci de ani ce se constituie ea 
perioada cea mai bogată in realizări, cea mc: 
fertilă in proiecte ți aspirații la o dimensiune 
și o îndrăzneală ce poartă pecetea gindirii re
voluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. tot 
asemeni este și imaginea României și președin
telui ei in conștiința locuitorilor planetei Pa- 
mint. Pentru că. în această perioada tari com
parație In strălucirea ei in întreaga istorie a 
neamului românesc, numele și ren urnele Româ
niei, strins. indisolubil legat de al președinteîei 
Nicolae Ceaușescu, s-a impus la dimensi—aru 
planetară printr-o largă și unanimă stimă și 
prețuire, datorate In primul rind acțiunii neo
bosite in favoarea păcii, colaborării, destinderii, 
favorizării nașterii unui nou climat al relațiilor 
intre state, desfășurată de cel ce poartă acum, 
pe bună dreptate, numele de EROU AL PĂCII. 

Nenumărate sint semnele acestei prețuiri. Ne
numărate și provenind de peste tot din lume, 
de la șefi de state și guverne, șefi de organisme 
și organizații internaționale, interguvernamen- 
tale sau naționale, oameni de știință ți cultu
ră, ziariști, mii și mii de dovezi ale modului in 
care mesajul românesc — formulat cu înțelep
ciune și adincă dragoste de oameni de către 
președintele Nicolae Ceaușescu — a fort receptat 
fără deosebire de dsten politic cultural, •»- 
cial, in ctle mai ta «depărta te colturi ale banii. 
Dovedind, is mod evidena, universalitatea aces
tui mesaj, precum șl, In aceiași măsură, ade
vărul său istoric și urgența sa de aplicare. Căci, 
așa cum s-a subliniat în numeroase rinduri in 
aceste mesaje, alături de marea valoare teore
tică a gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a impus lumii și profunda actualitate a demer
sului său politic — in acțiune diplomatică 
directă. Ia nivel bilateral, multilateral, interna
țional folosind toate pîrghiile dialogului pentru 
a construi o lume de pace.

Iată, în cele ce urmează, am selectat, din 
foarte numeroasele luări de poziție în acest sens, 
publicate în presa noastră de-a lungul anilor, 
pe cele aparținînd unor mari oameni de cul
tură, relevind sensul umanist al mesajului de 
pace al președintelui Ceaușescu, subliniind va
loarea de excepție a unei gindiri și acțiuni 
practice de cea mai mare importanță pentru 
istoria contemporană a României și a lumii. 
Astfel, Emile van Huynegem, președintele In
stitutului de Relații Diplomatice din Bruxelles 
spunea, cu prilejui solemnității decernării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 11 mai 19B3, a 
„Diplomei de onoare" și a „Premiului inter
național al Relațiilor Diplomatice" : „Ca unul 
care ați cunoscut ororile războiului și nedreptă
ții, ați putut aprecia, domnule președinte, va
loarea imensă pe care umanitatea trebuie să o 
acorde păcii și, totodată, faptul că nu se poate 
vorbi despre pace dacă nu se întreprind gesturi 
concrete pentru edificarea sau salvgardarea ei. 
Devenind profund conștient de acest imperativ, 
n-ați încetat o clipă să adresați apeluri opiniei 
publice internaționale și mai ales să realizați 
acte pozitive pentru construirea etapelor păcii 
in Balcani, in Europa și in lumea întreagă. 
Această atitudine este intr-adevăr exemplară și 
admirabilă.

Meritele dumneavoastră personale și exemplul 
dat de țara dumneavoastră au depășit de mult 
frontierele naționale, continentale sau ideolo
gice. Care om de bună credință ar putea rămine 
oare insensibil în fața voinței dumneavoastră 
de a contribui la edificarea unei lumi a păcii, 
dreptății și libertății I"

Este subliniată profunda originalitate a gin
dirii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
legătura cu cele mai nobile tradiții ale istoriei 
de luptă pentru libertate, demnitate și neatir- 
nare u poporului român, așa cum relevă și 
Heinz Siegert, autorul volumului „Nicolae 
Ceaușescu. Știința conducerii pentru o Româ
nie modernă", apărut în Austria și R.F. Ger
mania : „Președintele Nicolae Ceaușescu evi
dențiază in mod constant ideea continuității 
istoriei românești. Cu fiecare prilej, președin
tele evocă trecutul poporului său. figurile ilustre 
ale istoriei sale, subliniind permanenta idealu
lui de independență. Istoria patriei este aliatul 
de nădejde al președintelui Nicolae Ceaușescu. 
al poporului român, in tot ceea ce se înfăp
tuiește azi prin politica internă și externă a 
tării. Adevăr pentru care depune mărturie fie
care din marile momente din istoria poporului 
român. De la epoca lui Burebista și Deeebal la 
cea a lui Ștefan cei Mare și Mihai Viteazul, de 
la perioada Școlii Ardelene și a pașoptismului 
la războiul de independență din 1877 și Unirea 
Principatelor, de la Unirea Transilvaniei eu 
Tara, in 1918, la anii imediat premergători celni 
de-al doilea război mondial, ilustrai de diplo
mația lui Titulescu. Toate aceste etape, găsin- 
du-și o amplă rezonantă in istoria de azi a 
României socialiste. Cel care analizează, de 
pildă, politica externă promovată de România 
in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea 
din 1965, va remarca nu numai o intensă activi
tate internațională desfășurată la scară mon
dială de către președintele Ceaușescu, ci și 
faptul că această politică se dovedește adine 
înrădăcinată in tradițiile istoriei românești".

O profundă admirație pentrul OMUL și CON
DUCĂTORUL DE STAT — împlinind virtuțile 
excepționale, simbol pentru ce istoria româ

nească are mai înalt si frumos — este ceea ce 
aiirmâ scriitorul grec Menelaos Ludemis intr-un 
<.seu intitulat „Admirație pentru Nicolae 
Ceaușescu, acest conducător excepțional". 
„Acest om, încă de mic, nu s-a odihnit nicio
dată. Oamenii care trăiesc in ambianța lui 
nemijlocită rămin uimiți in fața rezistenței sale. 
Dac* ne-am aplec* in fața jurnalului său zil
nic. am ramine uimiți. Este intr-adevăr uluitor 
sa vezi cind mai poate ajunge să mânince si 
s* bea. cind să se destindă și să se odihnească. 
Aici sintera martorii unei replici tranșante la 
adresa timpului ți a naturii. Aici e vorba de 
transformarea nopților in zile. Un adevărat 
ocean de lucrări urgente — călătorii, discursuri, 
interviuri, consfătuiri — ii pun problema de a 
hotărî nn ceea ce este obligat să lase la a parte, 
ci mai ales ceea ce trebuie făcut in primul rind. 
I iiadeă. ia fond, un om ea el nu poale lăsa 
nici ■ problemă I* o parte.

In Români* prietenă, lucrurile se desfășoară, 
deși febril, ca veselie, incit nu ai niciodată 
impresia de osteneală. Reconstrucția României 
implică totuși sudoare, nopți de veghe și oste
neli. dar edifieinl se înalță in așa fel incit, nu 
peste malt timp, ae va cuprinde pe toți ame
țeala. privixiu-L Acest ritm accelerat nu se 
resimte doar in principalele artere ale Româ
niei. dar «e trăiește și se respiră pretutindeni. 
Un străin care vede toate acestea ar putea 
crede că românii le-an găsit pe toate de-a gata. 
Aceasta, din pricină că poate fi derutat de bo
găția extraordinară a naturii. Ne uită insă fap
tul că natura singură uu-ți dă nimic și că pă- 
mtuiul orieiI de bogat trebuie cultivai. Și acest 
lucru îl poale face numai omul. România de 
azi e presărată eu trandafiri, dar dacă te apleci 
asupra oricărei flori vei constata eă miroase a 
sudoare.

Toate aceste minuni, tome aceste elanuri în
drăznețe. intr-o lume instabilă, n-ar putea fl 
xarirate eu conducători de tip convențional, de 
formație obișnuita. Putini, foarte puțini sint 
nrmoiiorii humă de ui care ard de • aaeme- 
nea netim-Hc m de asemenea febră rrtatoare 
rum ardr mereu tinărwi condur»tor al ■» ui
mei surinline.

Iată de ce trebuie să ne oprim eu mare aten
ție in țața unor asemenea f<**MMne ți persona
lități din viata contemporană si, las iod la o 
parte posibilele noastre rezerve de ordin ideo
logie sau politie, noi. grecii, trebuie să expri
măm eu tulii admirația noastră față de Nicolae 
Ceaușescu. arest patriot înflăcărat al țării sale, 
care s-a aflat uneori eu pieptul dezvelit in fața 
pericolelor și furtunilor. Dar ei a reușit să le 
înfrunte pe toate, cu multă demnitate și curaj, 
ca un adevărat rondueatur rumân, ea un adevă
rat conducător comunist, liber in (rodirea sa. 
liber in gesturile sale".

„Președintele Ceaușescu și România* t astfel 
s« in-tituleazâ volumul apărut in 1983, in Ed. 
Bahadoor Press cm Mauritius, sub semnătura 
dr. A„S. Kanouab. urmărind. Ia rindul său, eta
pele <R-r. ;taru Romăr.uși țn strtr-sâ legătură n 
acțiune.-., c-v I.r.i. p-, și cu un adevăr
pr -ijr.c. u..-.f:rrr...t ;v istorie, a tovarășului 
Ni.s.k,.- C- j. etttorăi cestir.ului de prospe
ritate al „România este țara sa de naștere
— se spur.r Cu vi nt ol înainte a! cărții — insă 
el a creat o nouă imagine a României — Româ
nia lui Ceaușescu. Astăzi, numele țării și pre
ședintelui ei sint simbolic și semnificativ rostite 
împreună in întreaga lume. Este un remarcabil 
conducător de partid și de stai, un înflăcărat 
revoluționar si patriot, un militant proeminent 
al mișcării comuniste si muncitorești internațio
nale și un neobosit luptător pentru cauza liber
tății și independenței popoarelor, pentru progres 
social, cooperare și pace in lume". Iată ce scrie 
autorul in capitolul „Epoca Ceaușescu — epoca 
marilor reaiizâri ale poporului român*.

„întreaga strategie a dezvoltării economice a 
României, tneepind eu dimensinnile și ratele 
macroeconomice, prioritățile, proporțiile, orien
tările pe termen lung si ier mi ni nd cu economia 
internă a unităților de bază, cu viața din fa
brici și cooperative agricole, este marcată de 
gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu — o 
gtndire cutezătoare, eu rădăcini adinei in rea
litate. eu o largă viziune in ceea ce privește 
proiectarea viitorului României. Dind dovada 
unei cunoașteri și ințelegeri profunde a istoriei, 
a obiectivelor și tendințelor dezvoltării econo
mice și sociale a României, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adus o i naltă contribuție la defi
nirea și delimitarea etapelor de dezvoltare eco
nomică și socială a acestei țări, îndeosebi in 
ceea ce privește elaborarea conceptului de so
cietate socialistă multilateral dezvoltată și ma
terializarea acesteia, concept care, in opinia sa. 
inseamnă dezvoltarea pe multiple planuri a so
cietății. înflorirea tuturor domeniilor vieții so
ciale. inclusiv economia, știința șt cultura, per
fecționarea conducerii societății, crearea omului 
nou*.

Interesul evident pentru succesul experienței 
raobangS. pentru noutatea — totodată econo- 
r . .1 •; -pi rituală a modelului creat — au dus 
la cshtars-w. peste tot in lume, de către presti- 

îs,- cum de <-ditură, a unor volume despre 
-. acțiunea președintelui Nicolae 

( , ;. In Brazilia, .la începutul anului tre
cut. in F.d. Alfa-Omcga. apărea volumul „Mo
mente ăr. icw:.i poporului român reflectate în 
cpera ptv». lui Nicolae Ceaușescu". Direc
torul editurii. Fernando Mangarielo, spunea cu 
ocazia ccivm niti prilejuite de lansarea cărții: 
„După cum sc șlie. numeroase edituri de pres
tigiu de pe toate continentele lumii au publicat, 
in ultimii ani. peste 130 de volume dedicate 
operei și personalității președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. S-a venii astfel in intimpi- 
narea marelui interes al opiniei publice inter
naționale pentru experiența istorică și social- 
politică a României, pentru gindirea și activita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu, una dintre 
cele mai proeminente personalități naționale și 
internaționale ale lumi contemporane, care im

presionează prin neobosita sa luptă pusă in 
slujba cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
pașnice intre toate popoarele lumii. A fost o 
deosebită satisfacție pentru mine și editura pe 
care o conduc să realizăm cartea „Momente din 
istoria poporului român reflectate in opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu". Lucrarea ne-a 
reținut atenția in mod special datorită activi
tății deosebite desfășurate de Excelența Sa. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, in direcția valori
ficării moștenirii istorice și participării active 
a poporului roman la construirea edificiului 
păcii și ințelegerii intre popoare, al indepen
denței și dezvoltării libere, suverane a națiuni
lor lumii și pentru făurire* unei societăți cu 
adevărat democratice, in care oamenii muncii, 
luindu-și destinul in propriile lor miini, să-și 
făurească un viilor dc pace și o dezvoltare eco- 
nomico-socialâ înfloritoare".

„Prin Nicolae Ceaușescu. România a intrat 
în marea scenă politică a lumii- — iată o afir
mație conformă cu realitatea acestor ultime 
două decenii ce confirmă ascensiunea prestigiu
lui diplomației românești. Dar. in același timp, 
o dublează cu adevărul unei construcții pe pla
nul conștiinței umane, căci pacea, așa cum vi
zionar o gindește președintele Nicolae Ceaușescu, 
este atit un proces al faptului politic cit o ar
hitectură interioară a oamenilor. O arhitectură 
cu grijă clădită, in lumina principiilor umanis
mului socialist. Idee la care se referă. în cele 
ce urmează, prof. Sunil Kami Kar, istoric și 
publicist indian, autorul volumului „Nicolae 
Ceaușescu — titan al timpului nostru" :

„Gindirea social-politică a președintelui 
României este profund umanistă. Din analiza 
concepției realiste in problemele calității vieții, 
din analiza cnvintârilor și scrierilor sale, am 
constatat eă președintele Nicolae Ceaușescu este 
un om politie de seamă și. totodată, nn mare fi
lozof. tn concepția președintelui României, ființa 
umană este nn pivot al societății socialiste. To
tul pentru am și bunăstarea lui — aceasta este 
ideea dc bază a întregii sale filozofii. Gindito- 
rol umanist rare este Nicolae Ceaușescu. perso
nalitate virianară, e io același timp șl un pro
digios am al acțiunii, care face totul pentru om 
și pentru binele lui. Umanismul socialist care 
se afirmă azi in România și al cărui promotor 
strălneit este președintele Nicolae Ceaușescu 
a feri un exemplu demn de urmat pretutindeni 
in lame".

I . cvr.’.iruarea aceleiași idei majore — carac
ter:'•.e::. intr-adevăr, pentru construcția româ
nească a socialismului, iată ci le afirmate de 
dr. Goffreda Broglio, directorul Ed. Edimez :

..întrevedere* eu președintele Nicolae 
Ceanșescu și eu doamna Elena Ceaușescu repre
zintă pentru mine un eveniment excepțional. 
Am fost deosebit de onorat la această manifes
tare solemnă, cadru ce mi-a permis ca. in semn 
de omagiu, să inminez inalților reprezentanți ai 
poporului român două volume apărute in Ed. 
Endimez. Mâ refer la volumul „Ceaușescu si 
rolul internațional al statelor mici și mijlocii", 
sinteză strălucită a unui concept politic mar
cat de clarviziune, lucrare ce reliefează din nou 
înaltele calități de om de stal. atașamentul 
profund al conducătorului României față de 
destinele întregii omeniri, de cauza păcii, de
mocrației și independenței popoarelor.

A doua lucrare pe care am avut einstea să o 
editez, in limba italiană, este cea a doamnei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om 
de știință de renume internațional și, in același 
timp, eminent om politic al României.

Consider că mai buna cunoaștere a eforturi
lor României, ale conducerii sale, pentru pro
gresul continuu al patriei dumneavoastră, pentru 
colaborare șl pace in lume, reprezintă atit un 
act de cultură cit și o contribuție la intărirea 
tradiționalelor legături dintre țările și popoarele 
noastre.

Este foarte important să poți cunoaște opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Și este la fel 
de important să-l poți intilni pe șeful statului 
român. Am rămas cu o impresie deosebită. Am 
avut posibilitatea sâ intilnesc o personalitate 
eminentă, președintele Ceaușescu, un om de 
mare umanism, care luptă cu foarte multă con
vingere pentru împlinirea celor mai arzătoare 
năzuințe ale tuturor oamenilor. Exprimă con
ceptele sale cu o deosebită claritate și cu un 
mare curaj, perseverează neobosit pe linia luptei 
sale pentru dezarmare și pace, pe linia dezvol
tării unor relații mai bune intre popoare, a 
neintervenției in treburile interne ale altor 
state. Președintele României e foarte preocupat 
de problema cursei armamentelor și, personal, 
sint profund impresionat de poziția sa. de efor
turile pe care le depune pentru a convinge po
poarele Europei, toate popoarele, cit de impe
rios necesară e dezarmarea, cit de necesar e să 
se ia hotărirea, o dată pentru totdeauna, de * 
se reconverti in scopuri sociale sumele chel
tuite azi pentru, inarmări. pornind de la ade
vărul că numai astfel putem avea o Europă și 
o lume a progresului. Așadar, permiteți-mi să 
repet : am intilnit o personalitate eminentă, care 
face ca in locul tunurilor să se audă glasul 
vieții. Și sint extrem de impresionat".

Aceste ultime' cuvinte ' sintetizează, practic, 
ceea ce. în sutef mii de interviuri s-a spus, ca 
înaltă apreciere și prețuire, față de opera și ac
tivitatea de excepție a unuia dintre cei mai 
mari oameni politici ai lumii contemporane : 
președintele Nicolae Ceaușescu. Cel care a 
înălțat in acești douăzeci de ani de oind se 
află la cirma destinului, României, drapelul 
prestigiului românesc la cote dintre cele mai 
îrialte ducînd cu strălucire o solie de pace. Fă- 
cînd, în numele României, ca viața, pacea, 
prietenia, dezvoltarea, -să fie cuvintele cheie de
terminante ale unei noi realități politice. A unei 
lumi de mîine, cea a oamenilor.

Documentar de 
Cristian Unteanu

Construcția viitorului
n „Epoca Nicolae Ceaușescu" tezr

1 dominantă a politicii externe româ
nești demonstrează actualitatea unei 
parafraze după un cunoscut dicton 

potrivit căreia, „dacă vrei pace pregătește me
reu pacea". Atit prin ideile sale cit mai ales 
prin acțiunile sale. România vizează nu orice 
pace, ci o pace prin dezarmata. Consecința 
directă a unei atare optici globale care reflec
tă interesele națiunii noastre, este și conceptul 
românesc — definit iu „Epoca Nicolae 
Ceaușescu" — privind dezarmarea. care, i'lf 
esență, urmărește o lume in care torta sau a- 
menințarea cu forța să dispară pentru totdeau
na : să garanteze dreptul fiecărei națiuni de a 
se dezvolta la adăpost de orice agresiune, vio
lentă sau presiune. Pe scurt, românii vor o lume 
in care armele să dispară și nu doar să tacă. 
Abordind și mai concret ideea. tovarășul Nicolae 
C.W'ișescu. arăta zilele trecute : „Am pornit și 
pornim de la faptul că numai, in condiții 'de 
1 . ne putem concentra toate forțele pentru
dezvoltarea economico-socială a țării — acest 
lucru fiind, de altfel, valabil pentru toate sta
tele lumii".

Ca urmare a acestei viziuni cuprinzătoare, de 
la București pleacă frecvent inițiative și pro
puneri ce vizează construcția păcii, în esență, 
construcția viitorului. Elaborindu-le și aduoin- 
du-le la cunoștința cancelariilor diplomatice și 
a popoarelor. România pornește de la comple
xitatea și gravitatea situației internaționale ac
tuale. in care pacea inseamnă mai mult decit 
oricind pină acuxn . —: șansa de supraviețuire a 

. întregii planete.
Propunând pace prin, dezarmare. România ca

rată că, dintotdeauna, socialismul s-a pronunțat 
pentru dezarmare și pace și că a sunat ceasul 
acțiunii energice pentru înfăptuirea nobilelor 
idiealuri ale umanismului socialist — pacea și 
colaborarea între popoare libere și egale in 
drepturi.

Inițiativa românească se integrează firesc 
luptei pentru pace de pe glob, reprezentind. 
deopotrivă, afirmarea liberă a vocației păcii a 
poporului român. Această vocație dimensionea
ză azi o politică externă și are reacții benefice 
in numeroase cancelarii diplomatice și printre 
oamenii simpli, atestînd originalitatea gindirii 
românești, ecourile pozitive relevă populari
tatea mondială a acestui concept al păcii al 

unei ,țări care azi. demonstrează că a știut sâ 
surmonteze ea însăși ceea ce marele diplomat 
ț- Nicolae Titulescu — constata, cu tristețe, 
acum aproape cinci decenii, la Societatea Na
țiunilor : „Despre țara mea, domnilor, se știe 
prea .puțin. Și e păcat Și tot politica de pace 
a României dă azi un răspuns convingător unei 
întrebări lansate de același Titulescu : „Cum 
s-ar putea clădi edificiul păcii fără sprijinul 
maselor

Demersurile mari in favoarea păcii se regă
sesc în filosofia de viață a acestui popor. Să 
amintim că, încă din vechime, regele geto-dae 
Dromichete, înțelept om politic și comandant de 
oști, deși-1 învinsese pe agresorul Lisimach. îi 
demonstrează că bunul cel mai de preț pentru 
oameni este pacea ? Apoi, cercetînd, și sumar, 
istoria românească, specialistul, ca și cititorul 
obișnuit, descoperă pă românii au, de-a lungul 
vremii, contribuții originale la opera păcii, la 
ei a existat un cult al liniștii și al apărării și 
nicidecum al aventurii ? Lucrul îl exprima plas
tic, cu citeva decenii în urmă, o altă personali
tate de pe aceste meleaguri : „Prin situațiunea 
lui geografică, prin însușirile lui, prin energiile 
lui. prin trecutul și originea lui. neamul nostru 
are un rol.de seamă .in lume. Am fost „în tre
cut apărători ai „legii," și apărători ai civillka- 
țifei • și vom fi- și în viitor ap’ărătSri ai păcii și 
civilizației ale întregii regiuni de la gurile Du
nării".

A te pronunța pentru tratate și înțelegeri în- ■ 
tre țări, care să fie esențialmente o operă de 
pace ește nu o retorică tj o realitate. Și, dacă 
altădată, -istoricul Nicolae Iorja pjeda insis
tent „pentru acțiuni 'care să ’ tntăîeaScă pacea 
lumii" se poate spune, -că, azi, la București, se 
execută întocmai acest deziderat, într-o lume 
ce reclamă luciditate și răspundere în acțiune. 
Rememorind demersul pro-pace. România nu o 
face cu nostalgie, ci apelează la marile virtuți 
ale vocației sale de pace, pentru că, argumen
tează ea simplu cu vorbele impresionante ale 
unui ilustru fiu : „Cind pacea este amenințată, 
nu se răspunde cu războiul, ci cu organizarea 
păcii" !

In „Epoca Nicolae Ceaușescu" se poate vorbi 
și de o adevărată și consistentă dinamică a 
păcii.

Dumitru Constantin
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