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TELEGRAMĂ

SĂRBĂTOARE
Sub semnul jubiliar al celor două glorioase decenii ' cart fac arcu’ de boltă al celei mai bogate' si mai impetuoase epoci' din întreaga noastră ■ - istorie. Epoca Nicolae Ceaușescu, marea noastră sărbătoare națională se constituie fn acel pinenuc și-luminos,generic al isteriei prin care aa dobîndit și do- bîndesc ‘ dlinensiund noi. e- sentiale, îîiSuș? prezentul și1' viitorul “lânii, -jlîngemănarea* aceasta : sărbătoreai-că dintre* un act eroic. x revoluționar care avea * sa schimbe radi-- cail. traiectoria existentei noastre, ca tară și popor — reyolutia de /eliberare socială și națională, antifascistă și anitiimpeițjalistă — și e- veniirtentuij.ftcare ne-a marcat,jna . profund, contemporaneitatea."-1- Congresul al ■IX-lea al partidului — iși pun sigiliul său de. spirit p< toate marile înfăptuiri, oe toate manie * transformări petrecute, în”mun|fcă șf ■’viata , societății, fin tmufțda :și .viata fiecăruia dința? .jioi. V <' •>-. revolutieirde ăgun» pătțuzeci și Unu' de - ani' victoria destinului nostru national.•Forța vie, cea mai trează a ,tării, partidul nostru comunist af unit .pe trepțe noi de conștiință politică și socială toate '.energiile' po<- ponllui. i '.inspirat^ organizat și condus o bătălie, al cărei suprem tel îl reprezentau a- părarea intereselor ftmda- mdptale ale națiunii, slujirea' •'^ealurilec sale de libertate și dreptate, ’aețlbea- lă- șiTsocfală, ’de- indețienden- ;â st- suverani ta e. ridicarea întregii țări la altitudini nai, s jia-.jte, de progres și civilizație. Rămine de aceea nepieritor în 'conștiința' ți* inima noastră actul eroic, revoluționar de la 23- August 1944. Rămîne nepieritoare lupta plinăi de abnegație, 'de jertfe șj sacrificiu prin care cele mai înaintate forte alț. națiunii au scris pagini noi de -istorie și au înăltat prin exemplul *lor adevărate mo

numente de patriotism. O- magiem chipul eroilor din August ți din întregul nos- +m trecut glorios de lunră și izbindă. cinstim pe toți cei’care cu gindul și cu fap- 
i ta au daret temelii libertății.marti/ii care in conștiința • istoriei au'o singură virstă, aceea a dăinCtirii veșnice. :I-adună pe toți ca intr-o u- riașă carte deschisă și citită la lumina și in culorile ’înalte:, de vară, actul de la (23 '-August, i'-adună pe toți 7 in. 'file de eoooee victoria rArolutiei de eliberare socială17 și națională, antifascistă și antiimperialietă iar realitățile noastre de azi. marile edificii ale muncii și creației îi încredințează pe de- ' plin' viitorului,’ in rostirea ■ tuturor sentimentelor noas- ^tre de" profundă prețuire și recunoștință.Ce a însemnat și iiaseam- nă libertatea cucerită atunci, acea supremă și încordată fl lință a întregului! popor de a-și făuri, sub conducerea partidului, o viată; nouă, un J nou. destin • mai mult de o sută de Românii într-ana singură azi. pe planul dezvoltării sale industriale, mai . multe Romârri intr-ura sir.eură -azi. pe • planul. rea’.i- . zărilor sale dip agricultură; * mâi mi Ron.ânii Ințr-unr ’ singură acum sub raportul realizărilor 'din învătămint. știință și cultură, al edificării în plan material șl spiritual a taior .realități econo- ' mice și «octale fără precedent. Geografia însăși a tării a cunoscut schimbări de esență fiind practie cu totul și cu total nouă azi și pur- tind semnul împlinirilor creatoare sub toate aspectele și în lumina celui mai ridicat potențial economic și social.

Luceafărul
Continuare în pag. a 7-a

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ClNTAREA ROMÂNIEI
Epoca înfloririi

MULT STIMATE Șl IUBITE TOVARĂȘE • 9
NICOLA E'CEAUȘESCU, 11 '

Sărbătorind, inîpreună cu întregul popor, îm
plinirea a 41 de ani de la victoria revoluției de ' 
eliberare' socială ți națională, antifascistă și 
antiimperialistâ, precum și a două decenii, de 
la istoricul Congres gPIX-lea al* Partidului Co
munist Rămân, vă exprimăm profunda noastră 1 
recunoștință și cea* mai inaltă prețuire-pentru 
tot ceea'ce ați infappuit in această epocd.de.. 
glorioase prefaceri ale pâmintului'românesc.

Oairfenii scrisului au fost credincioși Partidu
lui, nobilelor sale idealuârcl]iar din primul ceas 
al revoluției. însuflețiți de pilda •Jăuritorilon de 
bunuri materiale, ei s-au. strădt>it să'ducâ mai 
departe efortul înaintașilor-și să construiască 
un edificiu al literaturii :*.pe măsura celbrlalte 
zidiri ale acestui timp eroic.

Congresul al IX-lea a marcat începutul unei 
noi ere in istoria țăiii, incredințindipvă suprema 
funcție de secretai general ăl Partidului. Di
rectivele CângreSului văd dai o gindire cuteză
toare,' întemeiatățpe cunoașterea aprofundată 
a legilor dezvoltării societății, precum și o în
credere nestrămutată in capacitatea de creație 
pe multiple planuri a poporului nostru, lată de

ce s-a deschis'atunci și calea-unei adevărate 
renașteri a spiritualității româriești, a* înfloririi 
nesținjenite 'o creației literar-artisticc Uțrmirtd 
inflâcâratele Dumneavoastră îndemnuri, scriito
rii au reflectai cu pasiune și dăruire punctele 
de foc ale realitâții.contemporane,-au făcut din 
cuvintul lor incă un mijloc de propagare a uma
nismului revoluționar, au întărit legăturile cu ? 
oamenii muncii, izvor veșnic viu al inspirației, . 
așa cum ați arătat cu atitea prilejuri. Bucu- 
nndu-ne de grija și prețuirea.cii care sint cin
stite eforturile noastre de partid, de Dumnea
voastră personal, vom face tot ceea ce ne stă 
in puteri pentru ca in scrierile noastre să vi
breze și-mai puternic viața, preocupările și as
pirațiile1 celor pentru care scriem. 1

Exprimindencă o dată adeziunea noastră de
plină lă tot ceea ce întreprindeți spre binele 
poporului și al țării, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in aceste 

> zFNt de sărbătoare,-că «vom răspunde cu și mor , 
mare ’^însuflețire Îndatoririlor profesiei-noastre 
pentru a aduce a coiftribuție și mâi însemnată. 
Ib modelarea ok îaței cititorilor, la edificarea 
socialismului și comunismului in patria noastră 
eternă.

1An șirul manifestărilor culturale consacrate sărbătorii naționale a poporului român — ziua de 23 August — și împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., se înscrie și expoziția prilejuită de finala celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cîntar’ea României", găzduită sărbătoresc de Muzeul de artă al R.S.R. Expoziția a fost deschisă luni, 19 august, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei -Elena Ceaușescu, într-o atmosferă fesfivă, caracteristică acestor, zil’p.Expoziția' organizată :de . CC.E.S, Consiliul NaponaL penlru Știință și Tehnologie, Ministerul Eddcației și: Invățamintului,. Uniunea Generală a "Sindicatelor și Uniunea Tineretului Comunist, ilustrează multiple domenii ale creativității românești, -prin* exponate dintre cele mai reprezentative. Ea (are1’ un caracter sintetic și oferă olifnagine conwlexă a realizărilor în.sfera creației, tehnică-știțnțifrce ,și literar-artistice. Fotografii și machete. ale marilor construcții ale epocii reprezintă’tot atîtea imagini ale realiză

rilor și ctitoriilor din ultimii douăzeci de ani. Prima din șirul de săli amenajate cu acest prilej expune, într-o etalare inspirată, apariții editoriale'grupate pe domenii. Un spațiu amplu este consacrat cărții social-politice, îndeosebi seriilor și volumelor din . opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — „Rom'nia pe drumul construirii societății socialiste * multilateral dezvoltate”, volume din gîndirea economică, social-politică, filozofică, din domeniile' științei, artei și culturii, ale președintelui Ronțânței, contribuții de seamă la dezvoltarea* creatoare, a teoriei și practicii revoluționare, Ia'îmbogățirea gîndirii social-politice contemporane,!.precum «și numeroase volume omagiale. Alto vitrine.; ilustrează diversitatea activității SSdicoriale, ex-pu- nînd carte tehnico-științifida. Un ‘loc special revine lucrărilor științifice ale tovarășei* academician doctor inginer Elena Ceaușescu, trhduse în numeroase limbi de circulație internațională,.. 5 « •
Gheorghe Buluță
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UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

■ J’’ ■ . J

PRAG DE AUGUST
războaiele au imprimat totdeauna literaturii o doză de scepticism, de- mizantropie care plutea cenușie peste rumoarea eroismului veritabil sau fals. Cînd aproape fiece familie are un mort sau an mutilat în suflet, cînd mizeria și foamea rod în pătura groasă a societății, e greu să imprimi literaturii surîsul forțat ca la fotograf. Pacea, zilele de după război, omul iși recăpăta în literatură și viață — suflul cald și întemeietor al umanis

mului, surîsul pierdut între baionete. Un duh de' democrat!-, zare si fraternizare străbatea străzile și cărțile. Tin minte cit de adine m-au impresionat. în lecturile-mi din primele zile de pace, poemele Magdei Isanos, cartea de versuri a. Iui Mihai Bepiuc ..Un om așteaptă răsăritul”, dar și dramatismul iluminat din „Ceea ce nu se uită” de Eugen Jebeleanu. rostogolirea meteoritică a frazei din „Cartea Oltului” de Geo Bogza „o carte a tumultului geologic”, cum o definea un mare. critic. Tot așa mă urmăresc și azi povestirile

despre și' de după război ale lui Mihail Sadoveanu, evocarea zîț lelor dfe lagăr din memorialistica lui Zaharia Stancu, romanul Războiul lui Ion Săracu de Cezar Petrescu și prdza lui Ionel Teodoreanu, ■ dar și. — din auzite — conferințele , pacifiste și profund umaniste ale lui Lu’cian Blaga, Ia Sibiu.De ce erfumerărea de mai sus? Pentru că. dincolo de reîntoarcerea literaturii cu fața lu-
AI. Andrițoiu
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CREAȚIE Șl ANGAJARE

Suișul• y 4.
' istoriei
Viața popoarelor-este marcată de evenimente istorice care se detașează cu o strălucire aparte, cu semnificații sim-' boîice. Lumina lor învinge negura timpului și ajunge egal tuturor generațiilor. Ele devin mîndria națiunii și aparțin conștiinței de sine a acesteia.In pofida anilor care o îndepărtează tot mai mult, ziua‘de 23 August 1944 este tot mai mult a noastră, a tuturor. Tot mai, limpezi sint semnele sale, destinul in care ne-a așezat. Nimeni, astăzi, în România nu se mai îndoiește că altă cale istorică pentru țara noastră nu era de urmat. Că de întoarcerea armelor împotriva fascismului pe care intreg poporul român a doritTo cu atîta ardoare a depins suișul ulterior al istoriei. Fiecare izbîndă crește din marea jertfă națională căreia atiția ostași români i-au cedat tînăra lor viață pentru Ca sfîntul pămînt al patriei să fie eliberat. Doar cu acest mare preț de sacrificiu și devoțiune — libertății naționale i-a putut urma, în chip atît de armonic, eliberarea socială, revoluția. ,

« Virgil Teodorescu
• Continuare în pag. a 7-a

GENERAȚIA CONGRESULUI IX 

Necesitatea 
valorilor

ntr-o istorie îndelungată cum a fost cea a românilor, problema politică a supraviețuirii peste vicisjtpditli s-a pus intr-un mi5ă ’ «acut. Th Kteratură < această situație a generat nu numai o , conștiință specială a nevoii de sacrificiu, care unește intr-un tot unitar cele două capodopere ale creației noastre populare — Miorița și Meșterul Manole — și se regăsește în multe alte opere, ci și o aspirație mai profundă către cultivarea frumosului, către întruchiparea lui în viata poporului, în portul său. în dans. în medul de vorbire, în ceremonialele- fundamentale.Dacă existență înseamnă aspirație către dăinuire, către permanență, literatura și arta reprezintă, în mod inevitabil, o formă sublimată a acestei aspirații. De-a lungul istoriei noastre, toate conștiințele au dat glas unei astfel de r.evoi a valorilor, au militat jentru realizarea lor. Se poate spune pa- drept cuvnt că și astăzi unitatea profundă si literaturii noastre se asigură prin cultul valorilor ei ca expresie a
Dumitru Bălăeț

Continuare fat pag. n S-a
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epocd.de


Vibrant omagiu adus sărbătorii naționale a poporului român -
ziua de 23 AUGUST - și împlinirii a două decenii de la

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român
*

Perioada ultimelor două decenii de civilizație românească, indiscutabil, se află sub semnul unor impresionante Împliniri, rod al deschiderilor complexe pe care le anunțase cu putere vizionară și realism Congresul al IX-lea al partidului. Imaginea pe care o avem astăzi asupra momentelor importante petrecute in acest răstimp este de natură să imprime o constatare a cărei valabilitate se sprijină temeinic și organic pe însăși puterea creatoare a poporului nostru. Această constatare — eliberată de tentația retoricii simpliste — va reține elementele indubitabile ce conțin eforturile uriașe, materiale și spirituale, probele adică, esențiale capabile să argumenteze devenirea și consolidarea unui destin eroic și fecund.
SENTIMENTUL PATRIEI - 

SENTIMENTUL CONSTRUCȚIEI

Privită de întreaga ei complexitate, problematica social-politică-economi- că-culturală a acestor două decenii motivează — într-o etapă istorică in care lumea a fost și este confruntată cu grave „seisme" socio-politice — aderența noastră la tot ceea ce a însemnat și înseamnă spirit constructiv în stare să se manifeste și să iși susțină însempele care-i sînt definitorii pentru puterea duratei sale. Orice încercare de retrospectivă, obiectivă fiind, nu va putea ocoli adevărul potrivit căruia, poporul român, avind conștiința devenirii sale istorice, s-a exprimat în toate domeniile de activitate cu o consecvență care-i pune în lumină trăsăturile de esență, acelea prin care și-a reliefat coordonatele morale și de acțiune.Consecvența nu este o stare, ci o trăsătură de elită atunci cînd aceasta se manifestă in numele vrerii unei nații, la scară planetară. Or, consecvența noastră a fost resimțită — inclusiv de spiritele bintuite de calculat și premeditat scepticism — drept o necesară și autentică modalitate de revigorare a increderii în spiritul umanist, în valorile ce dau strălucire și sens oricărui demers. Păstrind ideea și neobligind metafora la o comodă mărturisire, este cert că demersul românesc a trezit nu doar interesul dar și admirația vocilor umaniste de pretutindeni.Intr-un moment precum acela pe care-1 inaugura Congresul al IX-lea al partidului, sentimentul devenirii avea nevoie de o re-structu- rare a valorilor, moștenirea acestora nu se mai putea mărgini la o pasivă contemplare. Spiritul românesc era chemat să participe creator la consolidarea și împlinirea ființei naționale.Perioada anterioară acestui moment de referință lăsase serioase urme în conștiințe iar spulberarea prejudecăților nu putea să nu in- timpine rezerve cu atit mai mult cu cit, cu autoritate, noii zori politici iși cereau dreptul la o altă existență. Una care să respire în aerul curat, nemanevrat și nemanevrabil al unei civilizații ce își formula cu demnitate și adevăr principiile. în datele esențiale ale cuvintării istorice rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la hotăritorul Congres al IX-lea al partidului se vor regăsi, în toată această perioadă la care ne referim, principiile de esență ce conferă autenticitate și strălucire devenirii noastre.
«BAZA LARGĂ A GENIULUI

■ NAȚIONAL»

Un popor nu-și poate desăvirși ființa istorică fără să aibă — etapă cu etapă în țelul ce-i guvernează construcția — conștiința rădăcinilor și, implicit, a valorilor pe care le moștenește și pe care are datoria morală să le cultive, nuanțîndu-le intr-o continuă dialectică a aprecierii constructive. Or, spulberarea unor „valori" conjuncturale era un prim pas spre înțelegerea cuprinzătoare a ceea ce urma să devină. Dacă „zestrea" economică, precară, aceea cu care am pornit la drum după cel de-al doilea război era și se resimțea ca o evidență în nici un caz imbucu- rătoare, în schimb, spiritul românesc atinsese culmi care ar face cinste și ar susține noblețea oricărei culturi care nu își inventează trecutul, necum operele. După „tatonările" dogmatismului nu se mai putea concepe continuitatea decit în cel mai autentic și durabil sens, acela pe care-1 imprimau noile valori, nuclee ale unei conștiințe colective aflate intr-un proces de legitimă afirmare.Este un merit, de argumentație istorică, ale cărui consecințe se văd în însăși plenitudinea cu care cultura română — în fapt civilizația românească — s-a dezvoltat organic și autoritar în acești ani de construcție multilaterală, pașnică. Demnitatea spirituală a patriei și-a înnobilat existența cu opere în măsură să-i desăvîi- șească profilul iar dimensiunea acestora n-o poți separa de dinamica cuprinzătoare a devenirii patriei.„Credem — pentru a ne reaminti cuvintele celui ce întruchipează sentimentul deplin al spiritului românesc — că nici o literatură puternică și sănătoasă, capabilă să determine spiritul unui popor, nu poate exista decit determinată ea însăși la rindul ei de spiritul acelui popor, întemeiat adică pe baza largă a geniului național". Regîndind cu poetul național sensurile perene, în fapt, ne situăm .istoric pe poziția ce se revendică de la un trecut eroic, susținindu-i spiritul printr-o constelație de valori pe măsură.Construcția, indiferent de domeniul la care

o raportăm. înseamnă c.n'ă. aâcâ d«-. e.-.irv „intru și prin fspiă”. llu se poate r>eun teren goi vi- sens ma'erie’i după < spiritul creator nu-și poale txer:<’-i se*= z’" • ■ :-.u decit atita vrema ti-, purtătoare oe deschideri. Or. deschiderea înseamnă perspectiv iar aceasta pornește din temeiuri moșten.uii spre a se împlini. Rercnereu in cirtulsr.; la adevărata lor valoare a „."--•r ope- de primă mărime era 'mi-iîclt ^estratl r inșsVKi; «snei puternice pleiade ; ;rî’e. rtemn:-aște.re motivată de o ai ă au‘t»w»e (ai>> ludiâel. îuncsar- mente novatoare, dăruită cu puiem.ee resurse pentru a-și susține premizcle. In atest sens, dezvottșrea și articularea literaturii române cir, ultimele două ceceriii nu pot decit să confirme un anume tip de vitalitate creatoare — proprie poporului nostru — aceea ce iși sublim uză și (recunoaște valorile, c- nd înmdată. .propria ei ■ constelație, Tăscinanta. purtătoare de durată. • Aceste motivații îndreptățesc perspectiva ce iși revendică poziția de la nucleele de acțiune, exprimate, ca intr-o cartă a devenirii, de vizionarele documente ale Congresului al IX-lea al partidului. Este, pentru temelia acestei ipoteze, îndeajuns să privim și să înțelegem formele de relief atinse in devenirea sa de însăși dever.: a românească. Aceasta explică strălucit capacitatea sa de performantă, altfel spus, conștiința ridicată ia rang de afirmare plenară.Ca o împlinire — patria. Prin acuratețea si prospețimea cu care iși susține vi-steîe •— estuare, necontaminate de prejudecăți. beneficiare ale unui climat material-spiritual tn care n-au ce căuta canoanele sterpe, rigide, prev.- zibile. Afirmarea personalității in mate plan ■- rile atinge astfel a dimensiune ce iși e s' 1 din plin virtuțile. Imaginea acestei dimensiuni este profilul demn, consolidat prin efort -i consecvență, prin neistovită participare constructivă.

Imagini de la marele spectacol omagial de pe stadionul „23 August"

Epoca înfloririi
Urmare din pag. 1consacrînd prestigiul peste hotare al gindirii științifice românești. Volumele expuse redau o imagine completă a vieții cuitural-științifice românești contemporane.Sint expuse, de asemenea, în sălile următoare, obiecte de artă și artă decorativă, precum și o mare varietate de creații ale artiștilor amatori, îndeosebi în domeniul artelor plastice de inspirație populară.Un loc important este ocupat în această expoziție de exponatele care ilustrează realizările științifice și creația tehnico-științifică de masă in cadrul Festivalului național „Cintarea României", astfel incit să fie reprezentată amploarea mișcării de invenții și inovații, marele număr de brevete obținute, larga participare a tuturor categoriilor de creatori de bunuri materiale și valori spirituale, la Festivalul național care a ajuns la cea de a. cincea ediție. Fotografii și grafice, intercalate între machete și obiecte ce reprezintă' realizări din toate aceste domenii întregesc modalitățile de cuprindere a unor 

FESTIVALUL NATIONAL „CINTAREA 
ROMÂNIEI" - SPAȚIU DE 
AFIRMARE A GENIULUI 

CREATOR AL POPORULUI

Una dintre cele mai complexe modalități prin care spiritul creator — ințeles la dimensiunea întregii țări — își manifestă valențele este poemul neîntrerupt. Festivalul național „Cintarea României". După cum se știe acesta a prins viață — in textul primului Congres al educației politice ri ai culturii socialiste — la îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndemn ce argumenta atitudinea m«ală a crezului său revoluționar, potrivit căruia, nu există îndatorire mai de preț decit aceea de a sluji popbrul, de a-î spori'bunăstarea; de a-i ridica gradul de cultură și civilizație. In concepția secretarului general al partidului, „Festivalul național -Cintarea României» constituie eel mai larg eadru de intensificare a activității cultural-educative, al participării maselor largi populare la dezvoltarea valorilor spirituale noi ale patriei — o formă nouă de afirmare a talentului, sensibilității și geniului creator al poporului nostru".Pornind de la datoria patriotică pe care o avem noi, cei de azi, de-a continua și nuanța virtuțile tradiției, si. totodată, de a crea altele, capabile să ne exprime in ochii noștri și ai viitorimii, această idee generoasă și-a ziștigat de indată un statut distinct tocmai prin amploarea și varietatea manifestărilor pe care le guvernează. El, festivalul, incorporează in insuși spiritul ce-1 animă, trăsături ce ne aparțin autentic și plenar : dragoste de patrie, putere de creație, de afirmare malti'atwală. Reliefant este

'realități sociale și cuitural-științifice de o mare bogăție și diversitate.Atrag atenția lucrările de artă populară realizate de creatorii participanți la Festivalul național „Cintarea României", care ilustrează simțul artistic, fantezia și originalitatea, echilibrul cromatic, armonia formelor, exuberanța creației folclorice românești.Sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca înfloririi tuturor județelor țării", expoziția ilustrează deopotrivă perpetuarea unor valori tradiționale șl ritmurile accelerate ale ultimelor două decenii în viața românească, legăturile de complementaritate între creația și inventivitatea unor specialiști de înaltă clasă și creația de masă, intre universul tehnico-științific și domeniile frumosului, între valorile patrimoniului cultural național și inovația artistică. In această diversitate se manifestă însă vizibil — și expoziția relevă acest lucru — unitatea de fond a creativității și spiritualității românești în toate ipostazele sale. Standul Capitalei, amenajat de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului, ilustrează sugestiv prin varietatea 

faptul că a generat o stare a creației (în sensul larg) in toate domeniile de activitate, mai mult, a creat acea atmosferă stimulatoare, absolut necesară, prielnică afirmării fiecăruia, indiferent de virstâ, profesie, naționalitate.O prețioasă cucerire — putem afirma acest lucru întrucit beneficiem de dovezile experienței dobindite în edițiile sale de pină acum — a acestui festival numit, nu întimplător, .,al muncii si creației libere" este reflectarea și afirmarea modalităților de creație specifice epocii în care trăim, în interdependența cu reactualizarea sensurilor culturale perene. Vom menționa o apreciere a secretarului general al partidului, una dintre multele existente, semnificativă în ordinea de idei la zare ne referim : „Festivalul muncii și creației socialiste «Cin- etarea României» trebuie să găsească in toate comunele și satele țării — pe care politica partidului și statului nostru le-a ridicat la o viață nouă, infloritoare — un larg cimp de afirmare, lucind la manifestarea puternică a minunatului geniu creator al țărănimii noastre, care a făurit, de-a lungul secolelor, atitea comori de artă și, totodată, la afirmarea spiritului nou in muncă și viață, la stimularea talentului, hărniciei și spiritului creator ale maselor de țărani, ale tuturor oamenilor muncii de la sate, a min- driei lor patriotice de a participa la făurirea socialismului in România".Descoperirea și promovarea noilor talente a condus, cum era de așteptat de altfel, la imprimarea unui climat competitiv menit a apropia pe cit posibil năzuințele artistice ăle amatorilor de rafinamentul și sensibilitatea valorică a artiștilor profesioniști.Evidența acestei constatări este demonstrată de 'pleiada spiritelor creatoare contemporane care, prin participarea lor nemijlocită, au im- 

și bogăția exponatelor selectate, asemenea întregii expoziții — avintul creator al celor antrenați în această adevărată manifestare a muncii și creației colective, care a reunit la ultima ediție aproape 5 milioane de participanți. Cifre, grafice și obiecte, imagini sintetice și imagini concrete reprezintă amploarea și caracteristicile unui fenomen definitor pentru ultimele două decenii — Festivalul național „Cintarea României", raporturile dintre idee și realizările imediate, complexitatea și modalitățile diverse de manifestare a potențialului creator al oamenilor din Capitală și din toate județele țării. Compartimentele expoziției dedicate activității editoriale, literaturii, teatrului. muzicii, cinematografiei atestă dezvoltarea deosebită a acestor domenii ale creației în ultimele două decenii, în climatul de deplină afirmare a libertății de creație și de manifestare a personalității artistice.Aspectul sălilor și al intrării este intr-adevăr conform cu intenția organizatorilor, adică sărbătoresc, adecvat caracterului omagial al acestei manifestări expoziționale de excepție, înscrisă ca o realizare deosebită în calendarul festiv al acestor zile de sfirșit de august. 

pregnat manifestărilor acel grad de profesiona- litate absolut necesar, cerut de exigențele estetice înscrise in .statutul său. Festivalul național „Cintarea României" nu și-a mărginit formele de manifestare doar la spectacole festive — acestea încununează „arderile" etapelor pregătitoare —, el iși sprijină existența pe întrepătrunderea și continuitatea activităților sale. Pe de altă parte, oamenii de cultură și artă și-au făcut și iși fac din prezența lor în mijlocul artiștilor amatori o posibilitate viabilă de cunoaștere,1 și nu în ultimul rînd, o declarată intenție de a stabili un dialog profitabil cu cei ce le recepționează mesajul.Festivalul național „Cintarea României" a consacrat dreptul — în virtutea statutului .său — tuturor oamenilor muncii de-a fi, deopotrivă, beneficiari ai valorilor culturale și creatori, efec- tivi ai acestora. Lărgirea continuă a ariei lui tematice explică nu doar experiența — pozitivă — acumulată dar și capacitatea sa de direcționare a elanurilor creatoare din toate domeniile de activitate. Așa incit, el a creat condițiile desfășurării unui vast proces de creație, fiind și cadrul cuprinzător al popularizării cuceririlor tehnice și științifice. Inteligența, entuziasmul — cu efecte benefice în orice domeniu — au fost și sînt întreținute în climatul unei continue și democratice confruntări. Evident, fiind o mișcare complexă are menirea de a contribui — prin mijloacele sale specifice: — la perfecționarea conștiinței politice (etice, morale, culturale) și a educației întregului popor. El este, din acest punct de vedere, un cadru social ce-și motivează existența prin țelul său de principiu, acela de-a sprijini și afirma manifestările creatoare, purtătoare de frumusețe și adevăr./
ÎNCREDEREA IN FRUMOS

Contextul istoric la oare ne-am referit este aureolat de recunoașterea unor momente de referință în ceea ce privește insăși devenirea patriei : sărbătorirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului care a prefațat și luminează durata acestui August ’85. Constatării (în definitiv, comode) potrivit căreia două decenii înseamnă un timp scurt in istoria unui popor, i se pot aduce dovezi materiale și spirituale, mai bine spus impliniri, ele însele semnificative și deci capabile să pună in cumpănă sensul îndoielnic pe care il conține.Explicația — obiectivă — nu ar putea ocoli adevărul care susține și afirmă „descătușarea" creatoare nemaiintilnită petrecută în acești ani, ea insăși, consecință logică a unor eforturi materiale și spirituale fără precedent, sprijinite organic de programele ce au stat la baza congreselor devenirii. Este îmbucurător să constați, participant și martor la vrerea întregii națiuni privitoare la construcția sa pașnică, multilaterală, că rezervele de inventivitate și prospețime — în planul manifestărilor artistice — sînt pe măsura operelor materiale consolidate în acești ani fecunzi. După cum, este reconfortant să constați că dinamica desăvîrșirii ființei naționale este funciarmente străbătută de încărcătura creatoare a fiecăruia, intru devenirea patriei. Afirmarea acestei conștiințe, evident, a necesitat crearea acelor pirghii sociale menite a consolida structurile unui proces istoric el însuși in devenire. Redimensionarea spiritului creator, obligat să rupă canoanele inerției, și, mai mult, să-și consolideze propriile-i valori a fost una dintre autenticele exprimări ale unui popor generator de inițiativă si încredere intru frumos. Ceea ce cu îndreptățire a fost afirmat în repetate rînduri de secretarul general al partidului referitor la spiritul revoluționar iși găsește deplina confirmare in operele acestor decenii, puncte de referință pentru mersul generațiilor viitoare.Revenind la motivul acestor considerații, putem aprecia că spectacolul-festiv prilejuit de etapa republicană (a cincea) a Festivalului național „Cintarea României", desfășurat într-o atmosferă grandioasă, a constituit o puternică probă de vitalitate artistică. S-au reunit, intr-un spectacol-frescă, virfurile manifestărilor colective și individuale, acelea care prin strălucirea artei interpretative au dat strălucire însăși ideii de noblețe a festivalului.Demonstrația — pentru că a fost o demonstrație de virtuozitate și frumusețe — a însemnat afirmarea unor experiențe artistice ajunse la cristalizare, dovedind calitatea inefabilă a autenticității faptului de creație.Desfășurat în prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a altor reprezentanți din conducerea de partid și de stat, spectacolul, la care și-au adus contribuția exponenții formelor artistice din întreaga țară, a demonstrat o, tonică și nu mai puțin impresionantă acuratețe artistică.Aniversînd marea sărbătoare națională a poporului român, grandioasa manifestare-speCtacol de pe cel mai mare stadion al țării a constituit, totodată, un omagiu patetic, cu profunde rezonanțe, adus secretarului general al partidului, întemeietorul acestui impresionant cintec. de mare amploare, numit Festivalul național/„Cintarea României".
Viorel Sâmpetrean
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nizarea sprijinului de foc și dincolo de combinarea asta rapidă a focului cu mișcarea, intuiește manevra pe care-o încearcă comandantul de batalion, fără să-și dea seama că inamicul folosește abil firul escarpat al unui torent, o nemernică mîncătură de pămint care-1 adăpostește de vederea dorobanților.Văzută de la postul de comandă al regimentului, (artileria grea inamică nu mai trage dincoace de Mureș) lupta pare un exercițiu tactic susținut abundent cu mijloace pirotehnice. Coloane de fum negru țișnind din pămint, eclatul strălucitor al exploziilor, șiragurile șerpuitoare ale trasoarelor biciuind panta. Senzația de sfîr- șeală. atunci cind își vede dorobanții căzînd. Senzația de părăsire de sine. De gol. De rupere. Toate exploziile acelea, vaierul aerului dislocat. sfișiat. percutat, durui- tul surd al pămîntului intră în el. se însumează într-o forță de șoc care-1 ucide interior. Cere legătura cu batalionul, fără să lase binoclul de la ochi. Legătura este ruptă. Batalionul nu răspunde la apelul telefonic. Comandantul cere un agent de legătură. Voluntar. Se prezintă sergentul Constantin Panciu. Sergentul din războaiele care-au făcut România stă la flancul drept al oștirii, ca un herald trimis către noi de cetașii vechimilor. Om de pă- mînt. istet si brav, mucalit, ostas pînă-n rărunchi. sergentul este sarea oștirii românești. Cine nu l-a avut aproape, cine nu i s-a încredințat, a pierdut ceva esențial din înțelegerea de noi înșine. Comandantul schițează rapid mișcarea inamicului, manevra, scrie cîteva cuvinte, închide ordinul în plic, i-1 dă sergentului cu știuta recomandare :— Viu sau mort, predai plicul, sergent.— Am înțeles !Nu stăruim asupra comunicării pe care cei doi ostași și-au făcut-o din priviri. Lucrurile acolo sînt sobre, jocul nu permite cuvîntul care se înlocuiește prin gest. Sergentul trece Mureșul înot. Adică gol-golut în vin tul de septembrie, își tine pistolul mitralieră si echipamentul deasupra capului, este vinios, dur și taie apa rece, lăsîndu-se ușor pe sforul ei care-1 scoate la o salcie făcută așchii de explozii.Comandantul regimentului vede sclipind lentilele lunetei-foarfece de sub cota 479. A bran- diștilor inamici. L-au văzut pe sergent.Sergentul se freacă cu vestonuL Se echipează într-o groapă de obuz. Se tirâste pe sub mal pină la marginea unui hat care urcă pieziș spre porumbiștea sfîrtecată de focul Știm ce-a lăsat sergentul acasă. Intuim ce simte sergentul care se oprește sub o rosătură de lopată ostășească in care se tmgvie un dorobar.t cu chip de copil bălai, zărind in pat de sir. zi Închegat. Apoi sergentul aude rafale. Serii lurzi trase de Ia inamic. Serii scurte trase de Ia dorobanți. Nu mai au muniție*, isi strane. AdoI tot ce văzuse de dincolo de Mureș. lîrg ș: cuprinzător se restringe la Csia de deal pe care-o străbate într-un salt fulgerător. Salt care-1 ces- cooeră. Nu se putea fără «alt. Apoi, cei dfr lojile de sus îl urmăresc pas cu pas. Serce-.r:! ?1earvâ la deal. Se rostogolește pe Mneă mo-:. Ii minte pe cei care-1 pindesc. pjrăsir.dj-»i adăpostul tiriș. țisnind ba de aici, ba de d - colo, sudoarea îi trece prin veston, gifiîe. im—— sul se face nientis si din ce in ce mai aproare exploziile- FîPTil-fîI. Știe ce-nseam: «ușuit’-t ăsta adormitor care vine de sus. Pe el ÎI caută. Salt. Adăpostit. Explozie în stingă. Explozie in dreapta. Schijele mieunind sălbatic. Mirosul de pirită, înțepător. Bulgării de pămînt mărunțin- du-i-se pe cască. Fîl-fil-fîl. Explozie. Salt. Cel dinții dorobanț teafăr. In față, la nici o sută de metri, niște mărăcini, o surpătură și-n surpă- tură comandantul de batalion cu doi agenti lingă el, o salbă de explozii în fața surpăturii. salt, explozie. Leșin. Picioarele. Nu-și mai simte picioarele....Este inutil să stăruim. Sergentul Constantin Panciu știe că moare. Se tîrăște pe coate. îsi urcă Golgota vieții lui pe coate și pîntec. !â- sînd în iarba sfirlogită de sub cota 479 o dirâ groasă de singe. Măcar dacă s-ar uita spre înapoi careva de-acolo. El sărmanii se uită numai înainte, la inamic. înainte spre creasta blestemată care varsă foc, tivindu-se de flăcări ca o buză de iad. Sergentul se tîrăște pe coate și pîntec. cu picioarele cărate inutil după el. două cioturi informe de carne singerîndă și zdrențe de postav ostășesc, se tîrăște mereu în sus spre locul Iui sacru din istoria militară a poporului român.Moare cind predă plicul salvator comandantului batalionului 2 din Regimentul 11 dorobanți. Divizia 21 infanterie în lupta pentru dealul Singeorgiului la Oarba de Mureș.
7. SUBLOCOTENENTUL’" -_________________________________________ lltare ale timpu-lui programa analitică aveaSl TRICOLORUL-------------------------------- printre multele ei discipline și un curs de istorie militară. Aici.dascălii își ilustrau de obicei tezele, (bineînțeles după explicitarea concepției și execuției manevrelor unde creta colorată era folosită fără economie) cu exemple care, de obicei, creau o stare de emoție sacrală. Căpitanul Mărăcineanu și maiorul Șonțu erau familiari elevilor. Ofițeri ca niște proiecții strălucite ale propriilor lor idealuri. Regimentul 34 infanterie din mult încercata Divizie 9 infanterie dobrogeană a intrat in prima
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linie de luptă la 26 septembrie, într-o marți în zori. Din 18 septembrie plouase torențial, norii se bolovâniseră peste valea Mureșului, singele oștenilor intrase in pămint, morții din zonele bătute de foc nu-și găsiseră incă adăpostul de humă și nu se știe din ce rațiuni tainice, sublocotenentul Victor Mârcuș purta cu sine un fanion tricolor. Cota blestemată 495 nu fusese cucerită cu toate jertfele complite ale diviziei. Nu sint departe de adevăr dacă leg tricolorul purtat de sublocotenent, de orele de istone militară, de limbajul simbolic al oștirii care acoperă țara și istoria ei cu faldul drapelului de luptă, avind harul să asențializeze trăsături interioare și disponibilități spirit»»?? care eliberează soldatul de constringerile cot: i.anului, făcindu-1 să existe In dăruirea de sine. Știu exact că sublocotenentul de ir.far.:■»:•« Victor Mârcuș. întocmai ca înaintașii săi la Grivita. a vrut să înfigă trk-aAsrv! pe cota 495 ca o ripretă dată ocupantului i-a măcinat divizia, ca ocons: .are post rar-1 celor căaați «i o îmbărbătare celor agăța;; :n pseâwc de iwt ale deary_. S - genrge.Trei riie ș; <e». r->pt; bataiiaane’e av ata-zt cota. Năm«aat transformat ă» de istMi;n: de l-t, m ie lut. fețe lut Vii.r.rar.ai r<! Arttaeoe nâtțătte de nabsaVyj fur.cțfc«a«r3. PȘeeia «e scwrre pimînt. treci r-d prin ej. Rămâjtte de batalioane. Crave, rânduri ce luptători agitate de pantele care curg la vale, gaibese. ixc-xer.e t.î de oavater-.c C-neorghe Gaiță ordona «ri-dattlor să se desculțe. Se cesrauța ri el. Numai piriort! g:-:. cstăsesc. piriorai goL țărănesc, poate găs spra- »t.n :r. laturile care se scurg peste e.. peace r. »b< ce: de-arunri inf-pti acolo ir. tă.--rasele acelea pe care le-am frâminta* cu rirsge centra plămada începutului de veac.Scenariul este de o tragică monotonie. Dtvizta 8 cavalerie Waffen S.S. trage cu tot armamentul. infanteria din cazemate^șl^ lucrările eristice, aruntSt jareie din. cot&rap&ntă. la rievoGe 5«i scot turelele și tancurile, artileria grea d#pe poziții camuflat.» perfect undeva De te Diferi vechi, reglată perfect de către observatori: cane domină ctmpul de luptă p r.â pt rilăl* de wrs- vizior.are ale diviziilor românești.Sublocotenentul Victor Mărcuș urcă, al-uneeă, sc tiriwe. cade. reia, este plia de r.ăm-.f proiectilele de b*and plesnesc r.uhav :n ’ • l 
7i n* și de ’a-r.ceput. Salt. Nămr.l. Ur.-ar. Pinzele de gloanțe ii șterg casca. Saete aeru: fierbinte btcitrir.du-: obraji’. Si iarăși de la-rre- put. .După mine, băieți*. Pionierii duc încărcături explozive. Vor să anmrc- in ar carerr-te-’.Irie o hotărire tr:r:re-.ă. :r.umană :n J—a«a!t rare «e răresc pe măsură ce se aproads rre*«tă. Iad *n*y*r. *sd de de «rn'’:. .ord’ne. răpăitul a reiat „utomate. fumăria ra un Icit-motiv . aaurîte din re in. re mai -ratine n’e ■omandantilre : .înainte, hvlev*. Tra- i-.tr Cu cită ir.dâră’r.ir’e s-a rătărat « .h’ tone -tul pe par.ta care : se scurgea ăe »«b r>— ?■*' ■ ■ I ir i r ■
zii» acera recede.c:**. c-â. '***’*•1* limbam! ra&iarte’cr. in nre-e^rl •-:**-
rări: de toamnă, resturi*" ha;z':.:--.r.e’r.îre r.ăpraznică de oamer.i de lut. ți-r. izbucnirea aceea cumplită t ..d ereoadeie au hâd t mit: tarii du«ma».~i umpiind ca ațele de cadavre. c.r.d abia 30 d:n fiecare sută de O54a«: plecat: la asalt au pa» piciorul pe neastă. :n clipa aceea sublimă o-nd trratpeții at! rur.at cu tulburător glas de corn asaltu!. c’::pa aceea sublocotenentul Vsc-or f.îăreuș s.a i-ăițat dsn șinele cel chinuit de mina mort:: si cu gestul sublim al ostașului a înfipt tricolorul pe cota blestemată, trecindu-se asemenea celorlalți în cărțile de citire ale neamului. A căzut la putini pași de tricolor, cind a reluat asaltul cu binecunoscutul : „După mine la asalt, urrra !“.
8. CUCERIȚI PINÂ • . . ;
LA CĂDEREA SERII I... Călin. apărat --------------------------------------------- vitejește de sublocotenentul Mihai Constantinesc»!. Oarba de Mureș depune in pagină Cireș oaia și Răzoare, și

Grivița și Mărășești, reînviind balurir.=.-,t p--.- gin: din marile războaie ale r.amam: 1377 și 1916. Batalioane care asaltează u-netele trompetilor cu maic-ri; , j »i C«r-j gescu în frunte, trăgind cu -:ri»»!ele mi’ralie.-ă. Lupte crâncene la baiooecl și cienaua a’?c. contraatac, care de luptă '-—.-I.-I sa ne ;tri- că sub senile undeva dla surea. :->• l: <i călărașii Diviziei 8 cavaleri- n șzupări jesou infiltrări noaptea pe * u 5ri.-lș:i-lor dind alarma, parașrieîe ». sa:: -u'. fesul bine ochit, roșiorii ș căiăr=ș:i !»»eț?t:-rir.du-se luturilor. Regimentele 2 călăra?: ș: 4 ri atacă duminică 24 septembrie ăe Huri .xn tele 409 și 495 ca să ișiije 70 de metri de >1- mint roșiatic. Tîlcuind hrxw.icele n&as'.'e de luptă, cota 495 adună c amtsrgri cruscen a! î- lei de jo septembrie escadronul 3 cm Regimentul 12 roșiori — căpitan Simfoaeairii. eeca^rcr.ui 3 din Regimentul 3 cărfcur. p.-rtzt, cri al locotenentului de rezervă Gintă an: .c [acrea , desculț, n-rin.d Ia dr- dombăntirnea si iefur.teria și pîonieâi des.vte cu:r. cu Mita z. inâtÂte de m:;k«;. am «< -« -nai s»-s.Osrba de Mureș, test zl Arv^tei Române, parte grea -je vti’e n-i*t>:ă euhMrir i Ardealul- , cea dinții băgăăae 7"::. neutvcriiiu in Ciele ce :: triz -> .-.nîliției anti- b-itierlj-e. Marfcet-Garriea a jurat S zile (1—36 «ep-embrie) si a f-cnultu:: .-a raz: ;p-ar.dio»sr. dr -era.-', de forțe aer».-ec-s^ a războiului, trgs-țfurm.’nd o croa-" ?trs‘*^rs iatr-v tragedie ;r. cnre au căzut 13**1 ie bra.;. a*țkâ c» treime c:r. elect»» ele ar.gajețE.Oarba de Mureș a trzaufo «roare strate- rirâ :-zr-«a epopee tragică a -,r celor 4i'uri: a.-»Aa >te in lupte, deschirivf r_; “ertfa a o de nUi-’ari romu a: p-.-. ul-e .-.rtr‘l-lui de r. > d ’ care Hizler. b: ■ ri-mandrem; Gr-jp-,!- lu: de armate „Cciâlna de Sud*, le-a sxut ferecate pentru o foarte lungă perioadă de vreme, sperând incă să întoarcă sorții îzbirdei de partea tui.crerile ge-vid.'renre- f '--ca-'e de *<’ ate ăs “ntele Tetek’ n ri ră.ărea spectaculca? a amiral tfc vb-lar. de (celebrul L. epocă) SJtorze-v. ț-ay j» v.s -.ti «tarjtul as politicintra.-» de Hitler. Rtsnâr. n.Oarba de Mureș măisară e: -aitataa rrană- rrs-x'â. ascultir.d cne»i. numărindu-i veacurile P-.*. Ivnri’.e dezrr.i e-date de tea-.e prinxîvcrile care »-or mai C venind pe Tem
9. RECVIEM 
PENTRU CEI 
CĂZUTI LA 
OARBA 
DE MURES

•-.« începe ri lr.țelep- c: i.eea .gurilor și cu iracmria griului, cu răsfățul ciorehiailor in sc-a- re.e septembrie =: cu r«»-::iarea. Ca si voi cei •fc ’u Oarba, purtăm toate r rele românilor, pe cri--- dinainte de a fi r>- jnâr-i — a fost acolo un ‘ -locotenent Simen Ti’ Li’iu. și pe cele de rămas, ca și voi. Ioni si a.te -rame de la cl.mpee. ori de munte, ca să vă putem duce de ieri spre miine.Podeiul și Pășunea Bercului, «i Via Popii, și dulcea padină pe Ocol au rămas la î-ucul lor. Nu le-au putut lua eu ei cei din Divizia 8 cavalerie Waffen S.S. tfe adevăr atit de simplu și atu r,c: vă-ntrebați de re-a fost nevoie 7 ! Am trecut astă vară pe la voL V-am găsit ca și altă dată, aliniați ostășește, așteptînd slova care să vă aducă la masa noastră de obște. Și gestul blind care să vă mingiie tinerețea neîmplinită. Cindva ne vom căina că am fost atit de uituci, atit de grăbiți, atit de singuri fără voi. Ce repede s-a ofilit garoafa roșie pe care-am pus-o pe buzele tale, sergent Ion Roșcu.Ca Întotdeauna istoriile noastre încep și sfirșesc cu Ionii.Adică, cu Io poporenii acestui țărm de lume bătut de toate asprele vremuri ale timpului.(Din fisele „însemnări de război*).

Augustă
Razele cărunte 
luminează zările 
trec la pas pe punte 
ziua depărtările.

Augustul se-ntinde 
pe toate potecile 
cerul iți aprinde 
in pădure crengile.

Dunărea bătrină 
in August e-n datină 
eroii-s fintină 
visele de platină.

Țara-n piept iși ține 
victorii mărețe 
și in fire fine 
toarce tinerețe.

Țara dorului
Pe dealuri buciumele sună 
vestind a muncii vitejie 
și țara dorului răsună 
de cintec, joc și bucurie

întreg poporul in azur se-mbracă 
horind în murmur de izvoare 
iar din străfundul țării se-ncheagă 
lumini de comunism sub soare

Prin Ceaușescu vestit in biruință 
trăim in anii epocii de aur 
Conducătorului jurăm credință 
și libertății țării scump tezaur.

Unduiri de August
Cintec 
dintr-o baladă 
tesutâ in grădina cu chilim 
pe tălpile dimineții de august. 
S-a aprins zăvoiul 
in chiot albastru 
de cetinâ-n găteală. 
O nouă doină arde 
pe frunzele in dungă. 
Flăcări aprinse violet 
zâcute-n curcubee. 
Scuturâ-mă in tine 
țese-mi umbra 
in unduirile de August 
ale țării.

Mihai Culinari

Dimineți de August
Diminețile de August 
sorb riurile și munții 
intr-o îmbrățișare de dor.

Vulturii adulmecă înălțimile 
și coboară din statui 
eroii libertății 
pentru intilnirile de taină 
ale visului nostru nemuritor.

întindem miinile 
și adunăm 
in muguni demult așteptați 
coloana fără de sfirșit 
a iubirii de patrie.

Mircea Cristea

Ziua venea de departe 
și de demult

a j fost alungați poeții din cetate de către Platon. Dar de ce nu citește•■mul un gind pină la capăt. de- plirge Noica o grabă ce nu poate f atribuită, in acest caz. doar secolului nostru, ac «= "J.reține că in Republica sa. Platon i-a rechemat pe poeți. Nimeni nu esta. profet in ț?ra Iui. glăsuiește un vechi dicton, și totuși ne- ::.foielnică e«te premonitia poetului dnd poetizează ideea de patrie, cind coboară în agora. Cum a afirmat-o cel ce putea să treacă drept cel mai modest dintre oameni, cu un orgoliu suprem : realizat / Toate profețiile ZPolitice". (Cogito). Deci forța aceasta nu vine doar din intuiție. Deși, prin ceva mai presus ce o gir.dire individuală trebuie explicată ciu- ciata-i facultate de a prevedea — dar și de a discerne in ceea ce a fost — fluxul implacabil al istoriei.Șâ ne gindim. pornind de aici, la ceea ce psihologii numesc fără ocolișuri „psihic social" și la secreta osmoză dintre un popor și exponentul său liric. Să ne mai gindim că vremea ce 
■a trecui peste următoarea aforistică stihuire nu a făcut-o dtuși de puțin desuetă: „sint suflet in sufletul neamului meu". De explorăm mai profund acest suflet pe abscisa istoriei sale și pe ordonata geografiei sale, care este geografia doinei noastre, va trebui să admitem cu unul din poeții revoluției: „Ziua venea de departe și de demult Din cimpia Padețului și mai demult Ziua venea de demult și de departe 1 Din pădurile Albaeului și mal de departe".Acum cind istoria ne oferă privilegiul perspectivei ne este-ușor să înțelegem o asemenea firească evoluție ce are drept corolar ziua de 23 August 1944. zi pe care o slăvește Mihu Dra- gomir în poemul din care am citat. Care poem se arată in esența lui un fel de parafrază Ia cuvintele Bălcescului despre revoluție. Sint generații care au învățat încă din școală că acesta este autenticul fir al devenirii noastre și sint

August venind
Pe coline de sunete, galbene, 
august desface corăbii 
cum pacea stoluri de liniști 
prin fructul pămintului ; 
lingă țărm, adăstind ora de roade, 
venim noi, truditori, 
dezghiocindu-ne cintecul 
cum oul, puiul de pasăre, vara.

Florentin Popescu

Ceva fără vîrstă
Ceva fără virstă -
Un oțelar 
lntorcindu-se de la muncă, 
Gindind ziua de miine, 
O floare
In toqte anotimpurile înflorind ;

Patria - 
Ca o galaxie 

De cintece.

Cintec in August
Pămintul și Istoria 
S-au logodit pe veci, 
Carpații sint dovada 
Iar riurile : legi.

Eroii-au împietrit 
Ori s-au făcut țarină, 
Și-acum, imi trec prin sîn^e 
Soldați cu arma-n mină I...

Trec voievozii, trec 
Călare prin memorie, 
In august, ca un vis 
Cu țara prin istorie

Sint luminata minte 
Și lacrima și dorul, 
Sint veghe, - Veșniciei - 
Acestui neam, sînt zborul.

Trec Voievozii, trec 
Călare prin memorie 
In august, ca un vis 
Cu țara prin istorie.

Nicolae Sinești

Dimineață pură
Prezență de lumină in ochii noștri care 
De-atita strălucire, urcindu-te prin vreme, 
Te văd înconjurată doar de livezi in floare 
Și spicele ca brazii ți-așează in poeme,

Tu patrie română, rodind in libertate, 
O inimă de soare, in pace triumfind, 
Cetate-a fericirii, zidită eu dreptate, 
Ca versul ce-nflorește eu zorile in gind,

Iubirea mea cea mare, ce virsta o sporește 
Și aindul meu dinții și dorul de pe urmă, 
Tu haină-a bucuriei, ce-mbraci pe românește 
Livezile ce drumul spre soare nu-și mai 

curmă,

O dimineață pură partidul ți-a deschis, 
Cuprinzătoare aripi, umpiind un cer de cînt, 
Spre era comunistă ce am purtat-o-n vis 
Și-n fapte-am așezat-o cu avintl

Ion C. Ștefan

alte generații care au trebuit sâ-și reamintească același lucru. Tudor și Horia. Rex Daciae. și mai de departe toți marii voievozi pină la Bure- bista. Rex Daciae, formează un lanț care împreună cu celălalt, al munților Carpați îmbrățișează o cetate in spațiu și timp. Păstrează o vatră in care larii, chiar dacă uneori purtați în căruța bejeniei, s-au numit demnitate și libertate. Ziua deci venea de departe, cum exact a desprins poetul miezul adevărului ce constituie astăzi chiar miezul politicii partidului și țării noastre. Un miez roditor ce explică, la rîndul său. tot ce s-a făcut în țara noastră după 23 August și mai ales in cea de-a doua jumătate a acestei fertile primăveri a poporului român.Meditind mai mult asupra acestor etape parcurse nu de ascendenți, ci de noi înșine și pe care Ie vor prelua copiii noștri, să nu uităm că ultimii douăzeci de ani ne-au redat rectitudine axiologică și astfel ne-au redat valori ce apucaseră Ia un moment dat pe un periculos po- virniș. Și nu intimplător. prima valoare ce s-a vrut reconsiderată, repusă în drepturile ei a fost poezia, succedată de întregul cortegiu al’ statutului demnității pentru fiecare noțiune a creațiilor spirituale. A urmat apoi recucerirea statutului demnității pentru fiecare noțiune : popor român (cu â din a) liber, suveran (săpate in primul rind al Constituției). Și mai departe: industrie națională, agricultură ramură de bază, muncitor, țăran. Și mai de demult: cetățile de istorie Alba Iulia, Brașov, duse mai departe, cetățile de lumină, Bicaz, Porțile de Fier. Iar Canalul, dintr-un nume de grea amintire a devenit cel mai grandios însemn al timpului pe care 11 trăim. Restituirea sensurilor fundamentale, iată una dintre marile vocații ale epocii care poartă numele primului bărbat al tării. Iar poeții. ca toți oamenii de cultură autentici nu pot
Ion Marin

Continuare in pag. a 7-a

film

La scurt timp după premiera cu Ciuleandra, un nou film de Sergiu Nicolaescu — Ziua „Z“ — care in- cearcă să reconstituie cinematografic unul din cele mai importante, pentru noi, momente ale ultimului război mondial — 23 August. Din fapte istorice cunoscute scenaristul loan Grigo- rescu intenționează să facă un film „artistic", dar rezultatul colaborării sale cu Sergiu Nicolaescu se apropie mai mult de „documentar" o parte importantă din peliculă fiind consumată pentru a detalia luptele de stradă din București cu unități ale armatei germane ; deși filmul încearcă mereu să ne aducă la concretul istoric — prin portrete, prin atmosfera de epocă —. el rămîne cel mai adesea la nivelul enunțului istoric ilustrat, în planul abstract al generalităților : cele citeva biografii care par că se închege, rămîn superficiale, generice și faptul se datorează atît scenariului, care surprinde oamenii în momentele de răscruce ale istoriei dar nu neapărat ale vieții lor. cit șl regiei care se bazează mai ales pe prestanța actorilor : apetența Ini Sergiu Nicolaescu pentru acțiune, pentru scenele de luptă, scoate în evidență mai ales latura spectaculară a evenimentului, datele sale exterioare ; filmul ne rămîne dator in

«Ziua Z»privința implicațiilor politice interne și externe, in privința puternicei motivații care a dus la ruptura cu aliatul care ni s-a impus pină in acel moment al războiului, in privința unei mai semnificative imagini a societății românești a timpului : sigur că un film nu poate să cuprindă totul și că, prin forța lucrurilor, selecția este necesară ; este necesar însă un punct de vedere original, convingător, fie în descifrarea istoriei, fie în descifrarea reacțiilor umane, pe care filmul nu-1

are decit parțial. In unele scene. In intenții părăsite pe parcurs ; altfel, imaginea unei victorii rămine interesantă doar prin desemnarea forțelor care au participat la obținerea ei, prin sacrificiile făcute pentru ciști- garea ei — obiectiv, cum spuneam, mai apropiat de acela al unui film documentar.In ultima vreme il vedem pe Sergiu Nicolaescu încercind să părăsească genul care l-a consacrat — aventura —, încercind să abordeze, într-un registru mai grav, filmul psihologic, filmul istoric, fie ele ecranizări. fie după scenarii originale ; această schimbare la față nu s-a produs insă și printr-o înnoire a mijloacelor cinematografice, printr-o rafinare a principiilor maniheiste după care se conduce : simplismul argumentelor artistice, care poate fi trecut cu vederea intr-un film minor, devine însă deranjant atunci cînd intră în joc forțe superioare ; respectul pe care trebuie să-1 acorzi adversarului înseamnă, printre altele și „tratamentul" la care e supus ; este o „regulă a jocului" de care Sergiu Nicolaescu ar trebui să țină seamă, dincolo de ambițiile sale de autodepășire.Profesional vorbind, Ziua „Z“ este un film lipsit de ezitări, lipsit de slăbiciuni — o linie dreaptă, sau altfel zis drumul cel rrțai scurt care unește două puncte ; prezența unor actori de primă mărime in filmul nostru — Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Ion Besoiu, Ion Marinescu, întărește impresia de soliditate și siguranță pe care Sergiu Nicolaescu știe să o lase chiar si atunci cind acționează pe un teren care nu este de drept al său.
Nicolae Mateescu

încercarea de a-și contura demersul plastic după structura sa meditativă, rațional-contemplativâ. dovedește la un artist ca Horea Cucerzan cunoaștere de sine. El reface, cu <5 rară abilitate și eleganță a desenului, propria sa cale ; un sondaj pe verticală și in adincimea lucrurilor printr-o atitudine tranșantă în care culoarea devine lumină vie, lichidă, sensibilitate și forță expresivă. Pentru tipul său grav, de transilvan, expresivitatea devine idealul pictorului-poet, expresivitatea pictorului care iși selectează și restructurează lumea, asemeni unui fantast arhitect, într-un plan ideal. Prin recentele simeze, el rămine un constant visător care-și caută și urmărește rostirea cind pătimaș, cînd diafan filtrată prin sita luminii.Horea Cucerzan caută adincimea imaginii printr-o ciudată alchimie, dincolo de imediata concretețe ; prin asta ajunge la revelații semnificative, redescoperă simplitatea in atitudini și peisaj — viziune iconografică de sorginte renascentistă-cristică prezentă și in chipurile mînăstirilor moldave din aceeași epocă. Forma ia expresia gîndului său artist, culoarea veșmîntul nemuritor al modelului. Realitatea de-

Noblețea 
culorii

vine metaforă și metafora o nouă și magică realitate. Nu portretul in sine, r.u peisajul cu datele naturale ne cuceresc, ci mai puternic gestul, taina privirii, a surisului blind din care țiș- nește lumina ; o fereastră aerată este o exp’ozie solară pe fațada unei case din Blaj, un portal gotic deschide arcuri de raze In peisajul urban, iar in noi, niște ciudate antene policrome, uneori colțuroase, aspre. In majoritatea lor diafane și impecabil structurate, care ne Învăluie. Este oare vorba aici de atitudinea ascetului-filosof care vrea să ne implice in parabolele sale printr-o metaforă in care lirismul se căsătorește cu ideea, cu mereu semnul interogrativ al gîndului ? ! Și da, și nu.Liniile carnației de ceață luminată din portretele-grupuri de fete cu harfe și «flaute sint un Imn adus muzicii. însăși culoarea curge asemeni apei prin cavale de argint, pe corzi de lumină iși lasă auzului nostru zvonul de cintec preclasic. Meloman, in sensul nobil al cuvîntului (in 

studenție pictorul a făcut parte din mai multe formații), pictorul caută sensuri noi prin culoarea sunetului.Gătirea miresei ori Martiriul lui Horea, compoziții de grup in care personajele iși ocupă fiecare locul in spațiul pictural în funcție de mesaj, de tensiunea personajelor-idei ; culoarea le separă atitudinal, desenul le oferă ținuta, forța care aproape vizează sculptura.Fața lirică, poetică ni se dezvăluie In cele opt pînze botezate Ivirile luminii, in Nașterea arcadelor ori in Rostul devenirilor.Pictorul Horea Cucerzan nu evadează din marile embleme ale coloris- mului, nu-i un furios care să spargă canoanele picturii, ci un creator așezat, care a asimilat cu marea putere a răbdării făcind ucenicie la tradiția expresionismului românesc și universal. Din această profundă școală se naște întruparea muzicii, Arborele devenirilor, Nevăzător ori Sfatul bă- trinilor.Atitudinea creștină în fața realității îl face pe pictor s-o privească și s-o recepteze într-o expresie serafică, aerata folosindu-se de tehnica transparenței, lumina fiindu-i consilierul intim pentru lumea sa.
Ion Iuga



• tibirea de patrie, II (Ed. Eminescu, 1(985) de Ioan Alexandru cuprinde, ca ;i întîia colecție de acest fel, un număr mpunător de eseuri între care acelea de natură programatică sînt cele mai multe. Este momentul în care „intuițiile fulgerătoare", juvenile, „s-au așezat și aprofundat". Poetul și-a consolidat o doctrină de esența etnicului, foarte coerentă în ciuda înfățișării superficiale care e de fel extatic.întîia sugestie pe care o pune poetul aici vine din verificarea istorică, proprie Răsăritului, aceea care dă „dreptul națiunilor". El știe despre „egalitatea naturală a neamurilor", îndreptățite să înceapă „universalul Logosului". înclinația lui teoretică merge „în favoarea spiritualității naționale", a „națiunilor egale". Numeroase propozițiuni se adună în această direcție, denumită de loan Alexandru aci „dreptul neamurilor la existența istorică", aci putința „fiecărei vetre de a deveni centru al lumii". Fiind aplicat unei comunități, care ar fi ilustrația particulară a universalului, spiritul se universalizează prin intensitate ; „iubirea pînă la mistuirea de sine”, considerată a fi „realitatea marilor inspirați" este înțeleasă de poet ca o condiție a universalului însă o universalitate rezultată din valorificarea pînă la orginar a datelor autohtone.Universalitatea este aci cea dinții dintre înfățișările doctrinare, însă loan Alexandru a adăugat și alte elemente la elaborația lui care impresionează, încă o dată, prin omogenitate. El are, de pildă, o teorie a literaturii care nu este într-atît de personală din moment ce este afin- gătoare de ideea anonimatului însă izbește prin expresivitate, care e a unui rapsod. Pentru eL scriitorul e o „conștiință națională" ; spre a fi o conștiință universală, poetul e ..una cu sufletul neamului" propriu (sufletul fiind o imponderabilă rezultată și din asimilația culturii), avind a se exprima în cuvînt, „in acel logos întrupat in istorie". Limbajul înnoitor stă nu în afara unui ireductibil, denumit „matcă”. Poezia e cb-—.-ti, în virtutea experienței istorice, să vehiculeze „persoanele pilduitoare", prin urmare exemplul moral : ea este un factor soteriologic. opus uitării, o întăritură etică. Această mișcare sustrasă contingenței e denumită de poet „-mpă- mîntenire". Imnul este specia exultării quinte- sențiale, exprimată nu prin limbă, ci p.-.n „grai", înțeles acesta ca o „limbă de taină”, ia general, misterul uman rezultă din arhaicul IccL, adică din mit, universalitatea înțeleasă de poet este acum aceea a mitului populațiilor de dins-
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inte de despărțirea civilizaț-ce irinnto Fvssia este „sărbătoare", adică extr.c-ție a umanului din i pnsrtnl cotssmie»intraductibilul unei etnii. Isțefegirea jsxsaec . se face arunci riad materia acssuta e înșiruirilor istorice care salveeiă scfesssEia IN0- toare de la pietre. De altfeL resuLusau! ita acela al realității si s^re a păizmâcnoțiunile desLășuraie de posts esse n1 * «ta P Sc știința casnsricu de Jăd?ea — ADin mnsnesx ce .obiecta! poez. -.■■wă —istone si, in natură, ar nrnlaa — prafmr^«-a vine din exasaescsl pervadu: >2 : căoBes. -te. Postul zice, de altfel, secera : Ja e» otaoori aceste e-^jei «et-te sia: remM*. jtecaa r n profunde. rine mereu y? <:o-nei și a naîuru oe cta—. fi-Mwn;*' De aci. sestisestol —tariMrS caeMMo. ol JoaO»- tăriî rrxtaice". zice eL al aaoo*.a intra pe făgașele T-i lcev„-tatea naturali s a ei-ntilac prta „coarfiotaMete ftataaaMo', «tact

nar construite in răceala de Boras getic răsucită spre stele, in gerul sufletesc al unei ființe prea iubitoare. Va fi o poezie a ritmului singelui omenesc izind in albiile inimii, va fi o poezie arhaic-actuală, eliptic atotințelegătoare, un fel de rostire profetică in duh sărbătoresc, va fi un cintec imnic cit un nor de miresme vărsat peste țară*. Este aci, ca și in majoritatea eseurilor lui loan Alexandru, acel stil înflorat, vizionar, liric, pentru care istoria e văzută ca un vifor, ca o descărcare de plot in chipul unei meteorologii hiponoice ; inspirația se aplică asupra unui atafork rpce a stoarce „vinul" sacramental. poezia intruchipează bucuria azururilor, a flăcării pure, arzătoare intre cer și pămint, ,Jimha unui clopot invizibil ce îmbracă prin rostirea lui cerul cu mireasma sărbătorească a unei duratabi fărâ «flrtitî. Lumea cuvintelor ajunge la loan Alexandru Întotdeauna la Curtat.O astfel de înșiruire de viziuni este cu totul in spiritul liricii desfășurate de poet și o admirabili poemă ta proză, „Cură de rai", e probabil punctul cel mai de sus al acestei eseistici care exultă : „Pentru că tu, iubita mea Patrie, n-ai fost robită de trufie în mersul legănat al holdelor tale, pentru că nu-i semeție în azurul senin al Carpatilor. pentru că veghea ta in nopți la stini n-a insemnat niciodată pindă față de cei ce dorm, să-i cotropești prin vicleșug, pentru că-i Gură de Rai întreaga ta alcătuire și nădăj- cuîre. pentru că ești ancorată dintru începutul fitațării tale ia această umanitate transfigurată, pentru că te-i socotit fiică a soarelui, iubita Luceafărului de ziuă, graiul tău. Gură de aur, pentru că acest pirri.it, de la Marea Pontică pe fiuvii, r:-3tă pesto Putna pînă la nunțile Maramureșului. din virfiil Bucegiior pină la zbuciumul Dur-ării prin pcrți, din raiul Deltei gurilor 6e vărsare la plaiurile Transilvaniei, pentru că, -al I '• r’nidîie și prigonirile si nedreptățile stngllaare la cer. ai avut bucuria biruitorului intr-un curtat nemuritor această r strigind-o pe numele de taină, anumeGtarl ce Rs: . Si dacă ai spus-o și-o repeți 31v. ceas cu ss. d;r. generație in generație, u fc-o taoasnai la vedere pe ușorii ușilor, pe fruct Le s. ehix;. pe vito și bucate, neam de neam, ccn dsn dir. ta-sa-d fiu. nemuritori, dt lică- r.-va l_u.eaffrc! de 3ul pe cerul înstelat al su- Sewsr ucesme*.

„PARTICIPAREA ROMÂNIEI 
LA ÎNFRlNGEREÂ

GERMANIEI HITLERISTE(( 
de Gh. Zaharia și I. Cupșa

EDITURA POLITICA, 1985

Artur Silvestri

O „Crestomație de literatură română veche", cum este cea scoasă recent la Editura ,,Dacia"(1984) de către un colectiv al Institutului de istorie și teorie literară „G. Călinescu", ridică alt tip de probleme decit editarea unui singur text ori a unui corpus tematic din literatura veche. Care este intr-adevăr, rolul unei crestomații in activitatea de valorificare a acestui domeniu ? In general, asemenea lucrări — cînd nu au un scop practic imediat, didactic ori de delectare — apar pentru a atrage atenția unui teritoriu bogat și mai puțin explorat, ori pentru a puncta istovirea lui. Sînt. cu alte cuvinte, prime editări de texte — ori reluări din alte ediții, într-un fel de florilegiu festiv. Ambele cazuri le intilnim in crestomația de față, care-și propune și să ne delecteze cu lucruri cunoscute și să ne intereseze în abordarea textelor de literatură veche romanească mai puțin cunoscute. Ritmul editării literaturii vechi este, la noi, determinat de mai mulți factori. Poezia noastră nu înregistrează încă, după o sută de ani, un alt exponent care să-l egaleze pe Eminescu în pasiunea pentru literatura veche și în reluarea ei ca expresie. Limbajul nostru științific s-a abătut de la normele impuse de un Hașdeu, Xenopol, lorga — care stabileau o existență noțională unor termeni vechi refolosindu-i în studii de specialitate cu scopul de a uni limba nouă cu rădăcinile ei. Un text din cea mai aridă zonă a științei in limba franceză, de pildă, folosește cuvinte și expresii din vorbirea curentă pentru a imbrăca noțiunile — pe cînd unul similar românesc pare o traducere la computer din noțiune în noțiune. Iată numai două domenii in care asimilarea limbii, românești așa-zise „vechi" nu s-a făcut.Crestomația despre care vorbim inmă-an- chează. excerpte din principalele cărți si manuscrise vechi românești, din toate zonele țărn. de la Scrisoarea lui Neacșu pină la Dimitrie Cantemir și loan Neculce. Scopul declarat al ei este de a face cunoscută peste hotare literatura română veche ; astfel, acest volum urmează a fi tradus în cîteva limbi de circulație europeană și se vor mai edita încă două volume similare, cu același tratament. în vederea acestui scop, fiecare text excerptat este însoțit de un comentariu filologic și unul stilistic : în primul se dau informații despre manuscris, ediții anterioare — cînd este cazul — și studiile care i-au fost dedicate ; în cel de-al doilea se fac ample considerații despre valoarea literară a operei din care s-a scos fragmentul, legăturile ei tematice în literatura sincronă, originea, supraviețuirea unor idei sau imagini în scrierile următoare, etc. Este de prisos să spunem că, dacă studiul filologic e relativ unitar pentru fiecare text, cel stilistic poartă marca fiecărui
roiectul feonomenologiei epice a spiritualității române în dezvoltarea sa istorică" la care face adesea referiri Mihail Diaconescu atunci cînd vorbește despre construcția de ansamblu incare se înscriu romanele sale suscită, de la inceput, o îndreptățită curiozitate. Fiind vorba de un proiect fenomenologic, e momentul să ne întrebăm totuși despre ce fel de fenomenologie este vorba. In ultima fază, fenomenologia, pu- nind între paranteze lumea naturală, operează reducția acesteia la lumea vieții (Lebenswelt) și intuiește astfel în zona esențelor sensurile majore ale procesului istoric. Răspunsul, implicat in substanța cărților și în formularea teoretică, arată că spre o astfel de fenomenologie se îndreaptă opțiunea lui Mihail Diaconescu. preocupat de spiritualitatea românească în dezvoltarea sa istorică. Orientarea lui Mihail Diaconescu spre fenomenologia spirituală se intilnește in chip fericit cu această viziune, romanele sale avind în centrul lor creatori de valori intelectuale : pictori, muzicieni, retori, sculptori, filozofi, diplomați, așadar personaje cu totul diferite de cele consacrate de tradiția eroică a speciei. împreună cu acestea, care sint nu pretexte ci ocazia indelung căutată, autorul operează o apropiere de esențe, o deplasare a conștiinței teoretice înspre motivațiile sale inițiale, in felul acesta căutînd să surprindă acele legi fundamentale care stau la baza etniei, in funcție de care s-a conturat destinul poporului român in istorie. Mihail Diaconescu creează in acest sens un veritabil univers al cărților — lucru de asemenea inedit pentru romanele istorice — care, circulînd într-o limbă universală (latina și greaca) dau seama despre specificul românesc, fiind folosite pentru aceasta drept instrumentar al argumentației in disputele sau cugetările personajelor. Numărul titlurilor și al elementelor de conținut este prea mare pentru a fi citat și ar genera senzația unei artificioase și difi- cultuoase inserări în text. Fapt semnificativ — naratorul stăpinește măiestria enumerări: lor nu pentru a întrerupe prin șarjare fluența mesajului, ci, dimpotrivă, pentru a o potența. Pentru ca lumea vieții să devină cognoscibilă. Husserl sugera anumite condiționări ale raportului stabilit de ea cu subiectul cunoscător. E necesară, afirmă el, o anumită încredere a sabieețului față de laturile cognoscibile ale obiectului care se află într-o anumită intimitate, fundamentală pentru realizarea transferului structural.Mihail Diaconescu nu comite licențe istorice din necesități artistice. Cunoscind adevărurile naratologiei ce situează epica in planul antropomorf al textului literar, el consideră că evenimentele istorice formează planul imanent al funcțiilor narative și prin transfigurare, stabilește între aceste aspecte corespondența necesară. Apelul la metodele fenomenologiei trebuie înțeles ca un rezultat al acestor cauze. Nu autorul este primul care operează o punere intre paranteze a lumilor investigate. Această punere intre paranteze este sinonimă cu pierderea sau neconsemnarea de către memoria colectivă a rolului important pe care diferite personalități, astăzi considerate secundare, l-au avut in derularea evenimentelor. Ca și cum distanța dintre fenomen și esență ar fi aceeași cu cea dintre secundar și principal. Mihail Diaconescu iși alege ca personaje centrale ale romanelor sale personalități secundare ale istoriei, mai puțin cunoscute sau uitate, nu in scopul de a produce re- k________________
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«Crestomație 
de literatura 
română veche»

editor in parte. L.Vfcr-a B. iez. \. Ziu-iea. Ci Ceaușescu, L C. ChXJrata. Nears: v-» —Moraru. Stela Ton» și Câtâi.na VsFraiesct: cedăm lista alfabetică a eoieesirtăn: ăe recari-* ■ — comentează, fiecare in fi.L luu =ar cxpă . . tipic relativ comun, vaioril» tox>-lor pe care lr editează. Detâ taceste comentări:. „CuvtatasDumitr«cu-Bu»ujeaga — care r.u * '. csanalizele aplicate ale colegâtodorind să fie o propaga arii mc. =se* oaensguală și wdt centri: ro=Aa a tsx: satesâ vui»- re»s»? rrin ea tasăâi si stress ucărții — la care mai adăugăm. încă, o «rafie gererală {selectivă» îz:ocm;’-ă de î. . Botez, un glosar (incomplet, cu destule m-exa:- tități) pe care Stela Tocu. ar 2 tretxnt tâ-l intocmească prin însumarea gJosarel-xr Ar ta focare text editat (dar autoarea recurge ta aft» metode, fiind nu o dată in contraulalți colegi — un indice tetru .c foarte *.-.-r»*r și bine făcut de Minai Moreru, și n-c—fts- dice de nume întocmit de Gh. Ceaases-rx Impresia dominantă este că. pentru nasai ce pagini cite numără volumul, avem prea multe diviziuni și prea puțin materia: onginai care <ă le umple ; raportul dintre comentariu ș: text este net in favoarea comentariului. In privința diviziunilor, "ne bucurăm, desigur, că literatura română veche le răspunde cu succes dovedin- du-se nu monotonă, ci, dimpotrivă, foarte ■.<- riată ; iși mai găseau. încă, iocul și alte tegorii de texte vechi in această crestomație.

eac ar fi WtcHm T>«mI ânmâ <3 '"'aria eesăaaraăe acXa vc CaHdai". La « pr.r dfita *•«< <■mar ătmăitas

a®* «4 sdb» «■: -k-a atata..- tă a ixiuLt
îiXaba nsăsă". lâ*3d, tabtat. o poretâ deadriri aaa^na efima xvaa revest — feta.alta taM tot r. «ț< astar.tL -*a doafi tattspotan — cart, da altfri. a-aa ttaat >wra «Cas — ta maft» da faasarte aertsziad nrvrpte £n amanta roeaâ-

pazte rixectui de cercetare al literaturi! române vechi — el neriaîcind problemele de editare pe care le ridică textele ce conțin expresia româ- ne&scă vie. unde specializarea înseamnă descifrarea in primul rind și apoi comparație, etc. O crestomație a literaturii române vechi scrise in alto limbi cere, ca material de bază, editare fu.-cărei asemenea opere. Pentru realizarea •unui asemenea corpus trebuie să militeze cei oare „acuză" cartea de față că nu conține această categorie de literatură. Cum s-ar potrivi. lingă Manuscrisul de la Ieud cu îrcilcitele 1 ițî probleme filologice, cu parfumul limbii ro- mâneșt: dintr-o epocă indiscutabil anterioară e-^ceptului stabilit prin consens al literaturii r imăne. o traducere actuală din latineasca secolului al XVII-lea? Același argument în privința literaturii străromăne — cu două diferente specifice. totuși. Mai intii, posteritatea unui loan Cassian — ori Dionisie Smeritul — trebuia menționată acolo unde știința a desțelenit terenul și unde s-a dovedit că operele lor stau la baza unor lucrări slavonești ulterioare traduse ri în limba română. Este o chestiune de bibliografie care a scăpat editorilor (în același timp, insă, in nota asupra ediției se specifică faptul că bibliografia se oprește la data predării manuscrisului, anul 1961 ; studiile despre literatura străromână au înregistrat progrese spectaculoase după această dată — vezi contribuțiile de însemnătate istorică ale lui Nestor Vc-rmces.ru. mai multe eseuri ale lui Artur Sil- vestri'etcj Probabil puuu tacainle următoare se va avea ta vedere acest deziderat Un corpus al litoral urii străromăne. apoi, absolut necesar relansării întregului concept de literatură română, trebuie inceput grabnic și continuat temeinic. Aici, noi intrăm în „competiție" cu aice culturi europene, care au edițiile respective — făcute, insă, pentru uzul lor. Problema fiind atit de specială, este de mirare că ea s-a ridicat în legătură cu această crestomație. Doar nu le vom traduce străinilor, în limba lor (scopul crestomației Cînd acesta, declarat) lucrări pe care ei le au deja în ediții critice, traduse in sensul acelor ediții !...
Nicolae Georgescu

Continuare în pag. a 7-a

Volumul semnat de Gh. Zaharia și Ion Cupșa, apărut sub egida Institutului de Studii Istorice și Social Politice de pe lingă C.C. al P.C.R. este o nouă contribuție privitoare la modul in care forțele românești au contribuit la infrin- gerea hitlerismului. Această carte subliniază importanta si valoarea participării românești, atrăgind atenția asupra unor aspecte mai puțin știute. ga se bucură de o documentație excelentă și de o bună organice mai importante forțelor patrioticeconduse ’ de Partidul Comunist Român pentru eliberarea țării de sub dominația Germaniei naziste, insurecția din August 1944, după care urmează eliberarea părții nord-vestice a tării, adică eliberarea României de sub jugul imperialist al fascismului. După aceea, autorii tratează etapele militare ale eliberării de către armata română a teritoriilor Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei din toamna anului 1944 și primăvara anului 1945. într-un capitol final, intitulat „Bilanț general și perspective", autorii concentrează in citeva pagini semnificația acestei participări românești, valoarea contribuției economice și militare a românilor, ca și semnificația politică a acțiunii românești împotriva armatelor hitleriste. Deși privește această participare mai ales din punct de vedere militar, cartea semnată de Gh. Zaharia și I. Cupșa acordă atenția cuvenită consecințelor politice pe care le declanșează inevitabil această prezență românească prelungită pe frontul antifascist. Sobra prefață semnată de Ion Popescu-Puțuri subliniază importanța unor direcții de cercetare și concluzii ale cărții, ceea ce constituie o recomandare in plus a valorii acestei contribuții.
„0 ZI PENTRU NEMURIRE" 

de Mihai Stoian
EDITURA MILITARĂ, 1984

MHAlSIDIAfQ

PENTRU

Ziua pentru nemurire de care se ocupă Minai Stoian este ziua de 23 August 1944, iar cartea sa este o reconstituire de tip romanesc care folosește informații diverse alături de experiența directă a autorului și de comentariile acestuia. Este de fapt vorba despre un tip de scriere cu care Mihai Stoian ne-a învățat de mai multă vreme unde, cu ajutorul unui montaj inteligent, și folosind o informație extrem de bogată șide bine orientată, el reușește să ne familiarizeze cu aspecte dintre ceîe mai diverse și semnificative ale temei de care se ocupă. Cartea aceasta are și uri fior personal, pentru că. așa cum spuneam, nu este vorba numai de punerea cap la cap a unor tăieturi din presă, din memorii, din rapoarte de front, ci și de inserarea propriilor impresii legate de August 1944, toate acestea prezidate de regia autorului și; mai ales, de comentariul său. Cine vrea să-și facă o idee despre ceea ce a produs actul insurecțional românesc de la 23 August 1944 și de efectele acestuia, poate apela cu încredere la cartea lui Mihai Stoian care este, de fapt, o monografie concepută după rigori personale a unei teme istorice esențiale pentru istoriografia noastră. Cartea lui Mihai Stoian este, în același timp, un indicator al interesului scriitorilor români pentru istoria politică contemporană, și, totodată, un test de luciditate istorică, politică și literară.

Fenomenologia ca metodă epicăabilitări senzaționale (romanj* Speriau tcariâ totuși in subtext sensul reabilitării pr.r.?.pe?j. Grigore Alexandru Ghica al X-lea, cons^ctruv reabilitării realizate de cărțile istoricului Boicu). ci pentru a apropia substanța ep:.':î da adevăr. Aceste personaje au o mobilitate «ooală. respectiv epică, aparte, care le permite să traverseze toate mediile timpului lor. In conșecințâ. ele ii permit autorului o mai mare libertate a structurării funcțiilor narative concomitentă ~u un sector de observație mai amplu și mai diversificat. în al doilea rind, evitînd pasouaje*e sacralizate ale istoriei, autorul reușește să surprindă in confruntare directă, aspecte somn^î- cative ale modului in care a funcționat in timp conștiința artistică, conștiința etică și conștiința politică a poporului român. Apropierea de esențe nu vizează așadar un singur aspect, ci integri- rea aspectelor complexe intr-o configurație de ansamblu. Această viziune implică o libertate epică ce permi'e reificarea insolitului istoric și. intrucit se conservă cadrul verosimilității, ii pune pe autor in ipostaza de creator al Iernii vieții, oferind î-i prilejul de a o stăpini integral și de a o releva in profunzime și in complexitate. Sfera aceste: lumi echivalează cu o amplă extensiune in timp, in spațiu, in ierarhiile sociale și in dimensiunile -onștiinței. de la Bure- bîsta la epoca modernă, de la Alep pină la Londra. de la regii și împărații lumii pină la colibele sărace, de la rar 'namentele exacte pină la stările confozo-onirice de dereism fantastic..Anularea egologiei. operată chiar de fenome- noiegie. înseamnă stabilirea unei corelații necesare intre răspunderea față de sine a individului și răspunderea față de elementele contextului a minut. Acesta este cadrul de generare și de manifestare a conștiinței naționale. Astfel se poate spune că toate personajele propuse in cen-

... tnct:-_ 1 ?i_la a steî’jrii lor istorice :-v- . -in Călătoria spre ari. Ioan Căcanu- Mtrrie «aieri care meditează pe mar- grnea amuor-' - tm.ise ce amicul său Gavril Iwbu. - Lua ătariss la concluzia că. insocial ai Vțvnsă S?le. împlinirea pta- vfte: ă» t» js reî zt, decit prin luptă și se prâă ta st—ILciu de cei mulți și ui. Ii tbn mljj ic-lI rfmra ridiejje : Grigore Ale- Chica al X-lea (Speraața) continuă eu nunta; cmpatiile revoiuțiotiare. romantice, Hm tinerețe c așctj’t* parcă de glasul ințeleptului Buretxri-, c=re voia să arizure existența daco- seSDo:- prin realizarea și menținerea unității lor politice.Reducția fenomenologieâ operată de Husserl in nea naturală nu se oprește la lumea vieții (Lebenswelt). Continua cunoaștere a structurilor acesteia a dus la stabilirea dicotomiei Hrinntell (lumea patriei) și Fremdweit (lumea străină). O primă reducție face și Mihail Diaconescu in șvcssui că puține att enclavele ron-naraiive cu descrieri despre narară in operele sale. A doua distincție cate insă cu atit mai evidentă cu cit tine de for~.. ția sn de bun cunoscător al istoriei despre care scrie. Ea s-a concretizat în plasarea fenomenului istoric românesc in contextul istoriei universale cu care se află în strinsă dependență. Relațiile care se stabilesc intre lumea patriei și iumea străină sint in măsură să releve cu pregnanță esența fenomenului istoric românesc. încă mai înainte, Burebista. datorită forței și întinderii statului geto-dac, reușise să se angajeze in ambele tipuri de relații : cele de luptă, împotriva agresiunii lui Ariovist și cele diplomatice prin solia pe care Arhimadoe o avea de îndeplinit în senatul lui Caesar. Sub acest aspect, romanele lui Mihail Diaconescu se definesc

ca romane politice ale puterii în ipostază națională (dar și individuală). Dialogul diplomatic și sugestiile epice ale expansiunii spirituale românești au o pondere însemnată în relevarea sensului major al mesajului lor. Retorul Lucaci duce o solie Movileștilor la Wieliczka, iar aceștia intervin pe lingă craiul Ștefan Băthory, la Cracovia, in scopul înlăturării domnitorului egolatru lancu Sasu ; în același roman (Adevărul retorului Lucaci) Azarie și Teodosie duc o solie la Alep ; în Marele cintec, honorabilis Mihai Căianu de la Leghia și cu pater Adam Iuănuț exprimă prin solia lor adresată papei Inocențiu drepturile românilor din Transilvania. Procedeul culminează în recentul roman Speranța, unde majoritatea personajelor angajate în misiuni diplomatice (Grigore Alexandru Ghica, Costache Negri, C. A. Rosetti. Dimitrie Ralet, Dumitru C. Brătianu etc.), parcurg in calitate de misionari ai cauzei române spații geografice imense între Constantinopole, Londra. Paris, Viena... Prin victoria lor. o parte din visul lui Burebista, acela de a realiza puterea politică a statului său prin unirea politică, se împlinește, probind in plus că națiunea română are tăria de a învinge în lupta pentru idealurile ei supreme, în felul acesta, proiectul fenomenologiei epice conceput și realizat de Mihail Diaconescu apare ca un ciclu creat cu o evidentă coerentă interioară. fiecare roman conturînd o parte din esența unică ce apare în ipostaze fenomenale diferite.Un singur lucru pare că-1 separă pe Mihail Diaconescu de fenomenologie, și anume cultivarea cu insistență fie a introspecției psihologice, fie a fantasticului psihologic. Fără să creeze romane de analiză, autorul se simte obligat să releve nu numai însemnătatea social-politică a acțiunilor ce compun funcțiile narative, ci și forța trăirii interioare cu care personajele participă la ele.
Ștefan Găitănaru

Necesitatea valorilorUrmare din pag. 1nevoii de permanență, prin' respectul ce li se “uvine. prin ; .ja cu care se cer a fi înconjurate încă din starea lor de promisiune și inci- pi»nțâ creatoare. Sau cum atit de frumos spune Biaga vorbind despre „aplecarea firească și gustul ce-1 am / pentru tot ce devine în patrie pentru tot ce sporește și crește-n izvorniță".O expresie și mai adincă a unității literaturii noastre o reprezintă limba. Limba nu este pentru scriitor un simplu mijloc de comunicare cum ar fi, să zicem, pentru vorbitorul obișnuit. Studiul mai îndeaproape al limbii in care te exprimi și cunoașterea posibilităților ei de- te-mină nu numai străduință, ci și implicare sufletească, iubire. De altfel, cultivarea limbii a fost dintotdeauna o formă superioară de manifestare a patriotismului.Limba, după cum observa încă demult Eminescu, conține în sine și un anumit mod de a vedea lumea, de a-i simți farmecul, existența. „Tropii unei națiuni agricole — nota el pe o

pagină de manuscris — diferă de tropii, de imaginile unei națiuni de vînători ori de păstori. Sub ce haină va îmbrăca unul simțâ- mîntul etern al amorului și sub ce imagini celălalt, decit prin acelea pe care le posedă ?“ Răspunsul este același și pentru creația literară : materia limbii conține în sine germenii expresivi ai operei tuturor scriitorilor care o reprezintă, fără a neglija în vreun fel talentul și eforturile fiecăruia. Trebuie luate în considerație în acest sens nu numai specificul structurii de comunicare, ci și întregul tezaur istoric de experiență, înțelepciune, simboluri, mituri, legende etc., pe care un popor le-a adunat in tiparele limbii sale. Dacă structura lingvistică este obligatorie pentru toți scriitorii unei limbi, cel de-al doilea termen, al tezaurului istoric închis în tiparele ei se înscrie însă pe o variabilă permanentă de la o epocă la alta, de la un scriitor la altul, putînd determina un număr infinit de întruchipări originale, jucînd un rol mereu modificat în constituirea imaginarului.O cercetare atentă asupra complexului de

simboluri al Mioriței, ne-a permis să observăm atit anumite constante ale acestuia în operele mal multor scriitori ai noștri, cît și variațiile sale necontenite de Ia o scriere la alta. Problema este legată, după cîte ne-am putut da seama, de existența unui străvechi substrat mitologic activ, a cărui prezență se face mereu simțită. Acest substrat nu se reduce la complexul de simboluri al Mioriței, ci este mult mai bogat și se cere mai bine cunoscut, cercetat. înțeles și valorificat în cît mai multe din ramificațiile sale. îi revine generației lui Nicolae Labiș meritul de a fi restabilit peste timp în cadrul literaturii noastre contemporane legătura cu străvechiul substrat al mitologiei noastre populare, prezent în folclorul românesc și în capodoperele marilor scriitori români din trecut. După revoluționarea formelor de expresie din jurul anilor ’60, literatura noastră continuă să se adîncească pe acest drum și multe din scrierile sale reprezentative demonstrează o astfel de tendință. Fără să fie exclusivistă, ea exprimă, după credința noastră, în modul cel mai profund aspirația către permanențe. Ea atestă preocuparea scriitorilor de a realiza opere expresive, durabile, care să lege între ele timpurile acestui popor, în cercurile de aur ale înțelepciunii sale dintotdeauna.

„23 AUGUST 1944“ 
Documente, vol. III și IV 

EDITURA ȘTIINȚIFICA Șl ENCICLOPEDICA, 1985Editura științifică și enciclopedică continuă tipărirea documentelor legate de insurecția românească de la 23 August, în două volume masive, care oferă cercetătorului o perspectivă adincă și inedită asupra faptelor. Amintim cititorilor că volumele I și II de documente din aceeași serie au constituit o panoramă pentru prima dată concretă și de multe ori de un caracter inedit asupra circumstanțelor și personalităților angajate în actul de la 23 August 1944. Se poate spune că istoria acestui act de importanță istorică pentru România și Europa se poate scrie abia după apariția acestei serii de documente inițiate de un colectiv de cercetători condus de dr. gen.-lt. Ilie Ceaușescu. Ca și primele două volume, și volumele III și IV privitoare Ia anii imediat următori eliberării de la 23 August 1944, oferă o perspectivă nouă, bine documentată. decisivă pentru scrierea și rescrierea istoriei românilor. Aceste volume au meritul de a sublinia situația României, condițiile speciale în care țara noastră s-a aflat în cursul celui de-al doilea război mondial, ca și în momentul în care a întors armele împotriva hitlerismului. Documentele din aceste volume sînt importante pentru istoria politică a României și Europei pentru că în ele se află dovada imDortanței militare și politice a contribuției românești la războiul antifascist. Proporțiile acestei contribuții, efectele ei, sînt exprimate de numeroase acte autentice de arhivă acum, pentru prima oară, puse în circulație. Iată de ce aceste volume constituie un instrument indispensabil al istoriografiei contemporane și a celei politice. Apariția lor are un caracter de eveniment.
CENACLUL „NUMELE POETULUI" 
Vineri, 30 august, a.c., la sediul redac
ției revistei „Luceafărul", București, 
Piața Scînteii nr. 1, va avea loc cea de a 
Lîl-a ședință a cenaclului „Numele 
Poetului" condus de Cezar Ivănescu.

___________/
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CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCA (XXIII)

LIBERTATE ȘI PACE

repre- speciaca pe arma- Toate într-o vreme in un om moare deteroare, care sfidează orice etică și pune in de alarmă fatală întreaga viață de pe Pă- Cine plătește și suportă toate acestea? Fi- oamenii de rînd, mai cu seamă tinerii,care lungul istoriei au îndoliat fără voia lor pă- prinși între douăca nu Și la al

ine închide o temniță, deschide o școală" — spunea Victor Hugo și cred că dacă ar fi trăit în epoca noastră ar fi avut uimirea să constate, măcar in principiu, că acela care închide o uzină de armament poate deschide nu una, ci citeva mii de școli. Dacă odinioară, in vremile mai liniștite ale umanității, termenul de referință pentru nefericirea condiției umane era închisoarea, sau galera sau ocna, astăzi toate acestea pălesc in fața tragismului pe care ți-1 inspiră o uriașă uzină a morții. Pentru că războaiele sint cele mai iraționale forme de manifestare Umană, și de la cel dinții om primitiv care și-a suprimat semenul se poate spune că s-a deschis seria neagră a gustului morbid pentru singe, a satisfacerii lăcomiei prin crimă și jaf, a ocupării casei și teritoriului altora, intr-un cuvint, a umilirii esenței umane. Personal, nu știu ce s-ar fi intîmplat dacă marea tragedie greacă a „virstei de aur“, prin urmare un Eschil, un Sofocle, un Euripide, s-ar fi născut, prin absurd, in epoca modernă. Dacă în condițiile războaielor arjtice, în care piereau citeva mii de oameni, geniul acestora a scos efecte cutremurătoare, care ar fi fost oare strigătul lor de jale în fața stampei apocaliptice a celui de-al doilea război mondial, în flăcările și ruinele căruia s-au mistuit nu mai puțin de 50 de milioane de vieți omenești?! Și reciproca invită la meditație; dacă acest pustiitor război s-ar fi petrecut în antichitate, cele 50 de milioane de victime ar fi zentat întreaga populație a Planetei, iar umană ar fi dispărut cu desăvirșire.Astăzi s-a ajuns la situația paradoxală timp de pace să se cheltuiască pentru ment mai mult decît pe timp de război! acestea se pretrec, nu uitați, care la fiecare opt secunde foame pe planetă. Jalnică ciudățenie, inumană poftă de distrugere și autodistrugere, de intimidare și stare mint, rește, de-a mintul și casele părintești, focuri, ale guvernanților din spate și ale inamicilor din față, minați și aceștia, la rindul lor, de alți guvernanți, intr-un tablou perpetuu un coridor de oglinzi însingerate. Firește, vorbim despre războaiele de apărare, juste pe deplin necesare. Dar, gindiți-vâ numai literatura de război, la acel sfișietor roman lui Erich Maria Remarque, „Pe frontul de vest nimic nou", și veți realiza mai bine inutilitatea criminală a tuturor acestor sfișieri, ca și plinsul înăbușit al tinerilor care doreau să se cunoas- și să fie prieteni, nu să se ucidă. Dacă mai înțeleg rațiunile primului război mondial, avir.d in vedere că imperiile nu cedau nimic fără luptă și sosise vremea de naștere a unor state noi. mobilul celui este irațional toate acestea, nâ petrecută Cimitirul Central colțurile Austriei, ca pene, veniseră după datină oameni pentru a cinsti memoria celor răpuși in conflagrațiile mondiale ale acestui secol. Un soare stins, ca viața celor duși, lumina parcă de dincolo de univers pacea acelei zile. Noianuri de frunze aurii și roșcate tresăreau sub pașii celor pre- zenți, sub respirația unui vint ce prevestea apropierea iernii. Se cintau muzici in mai multe limbi și în mai multe ritualuri, erau fluturate drapelele mai multor state. Pămintul primitor al vechii Vindobonne, care fusese placa turnantă a politicii europene atîta vreme, adăpostea fără alegere și austrieci, și germani și români, și ruși, și unguri, și italieni, și sirbi, și slovaci... Pentru că, hotărit lucru, moartea nu are naționalitate și nu face discriminări. Deasupra, oameni evlavioși care aprindeau lumini de pomenire și răsădeau crizanteme, după datina fiecăruia. Dedesubt, osemintele spălate de ninsoare și ploi ale cîtorva zeci de mii de flăcăi, minați in luptă unii împotriva altora, secerîn- du-se ca spicele. Unii luptaseră pentru o cauză dreaptă, — — —nedemnă, dar nu ei purtau moartea i-a împăcat pe toți eternitate. Sîngele apă nu se dar de ce trebuie oare să-1 ne da seama de asta ?Sărbătorim acum 41 de ani petrecut la 23 August 1944. Armata României, întregul nostru popor, au făcut atunci din plin dovada celor mai nobile virtuți ale înaintașilor, izbutind să imprime istoriei cursul firesc, in direcția săvîrșirii idealurilor noastre de libertate și unitate. Pe tot cuprinsul patriei se află însemne ale vitejiei românești, calea eroilor fiind presărată de urmași cu monumentele recunoștinței depline. Aproape că nu există localitate a țării unde să nu se ridice silueta unei statui, unde să nu sprijine bolta cerului cupola unui mausoleu sau lancea vreunui obelisc potopit de venerație. Cele mai multe jalonează însuși traseul luptelor din toamna lui 1944, dar mai sint și altele, tot atit de frumoase, care

de-al doilea război, in schimb, cumplit. Girtdindu-mă la aduc aminte de o «ce- 1 noiembrie 1978 in din Viena. Din toate și din multe alte țări euro-la

cauza altora era în schimb rea și vina. Numai că și i-a unificat in face, într-adevăr, vărsăm pentru ade la istoricul act

Ziua venea de departe 
și de demult

Urmare din pag. a 5-afi decît amplificatori și mesageri ai unui asemenea spirit consonant cu tendința unui întreg popor, dintotdeauna înclinat spre adevăr, pace, zidire.Căci spunea Nichita Stănescu apodictic: „sensul principal al literaturii este de a transmite prin sentimente legile naturii și mai cu seamă legile naturii umane". Iar legile naturii umane sint astăzi asumatele coordonate ale socialismului pe care evoluează omul societății noastre, omul nou. Societatea noastră a făcut din om valoarea supremă. Îndreptățind pentru prima dată în istorie spusele lui Protagoras : „Omul este măsura tuturor lucrurilor...". Umanismul societății noastre socialiste este cel conținut chiar în principiul fundamental ce delimitează orînduirea socialistă de cele precedente. Nimic nu se construiește în sine, de dragul valorii sau al plus-valorii. de dragul produsului sau al plus-produsului. Nimic nu se proiectează în această țară, nici blocuri, nici fabrici, nici sisteme de irigații, nici centrale electrice, nici creșe sau case de cultură, nimic nu se edifică fără armătura convingerii că totul se face pentru om, pentru cetățenii liberi ai unei patrii suverane. „Nu trebuie să uităm nici un moment omul, — a spus răspicat tovarășul Nicolae
BREVIAR

■ CONTRIBUȚII LA FILOSOFIA RENAȘTERII 
de Mircea Eliade este volumul cu care debutează 
colecția „Capricorn41, supliment al Revistei de 
istorie și teorie literară. Cu o instructivă prefață 
semnată de Zoe Dumitrescu-Bușulenga și în aten
ta îngrijire a textului datorată lui Constantin Po- 
pescu-Cadem, culegerea cuprinde teza de licență 
a lui Mircea Eliade cu titlul de mai sus și pagini 
dintr-un jurnal de călătorie (Itinerar italian) pe 
care tînărul savant și scriitor îl redactează în anii 
1927 și 1928. In primul caz, textul este inedit ; lec
tura lui, extrem de interesantă, depune mărturie 
vie asupra largului și profundului orizont de 
preocupări științifice cărora tînărul Eliade li se 
consacră. Din amplul studiu proiectat, candidatul 
la licență redactează capitolele : I. „Umanismul, 
conciliile și venirea grecilor44, II. „Restaurarea si 
depășirea valorilor antice4*, III. „Renașterea filo
sofică în Spania**. în același context, de reținut 
este și informația consemnată în notă asupra edi
ției de unde aflăm că te2a a fost susținută in 
fața unei comisii alcătuite din P. P. Negulescu, 

președinte, C. Rădulescu-Motru și D. Guști, mem

marehează eroismul in stare pură. victoria propriu-zisa. Unele monumente, cum este acela de la Șelimbăr, evocă o permanență a luptelor românești, de Ia Mihai Viteazul pină la eroii din primul și din cel de-al doilea război mondial. fiecare epocă și fiecare generație depu- nindu-și ofranda și iscălitura de recunoștință. O asemenea întrepătrundere de simboluri poate fi intilnită și pe alte plăci comemorative, fintini monumentale sau troițe, care adumbresc somnul eroilor din mai’ multe epoci istorice, de la Războiul de Independență și pină astăzi. Sint convins că fiecare dintre dumneavoastră, stimați cititori, treceți in drumurile zilnice pe care le aveți pe lingă astfel de gloriette. maiestuoase sau modeste, realizate de maeștri celebri sau de meșteri anonimi. E plină țara de asemenea podoabe de marmură, sau bronz, de piatră de riu sau lemn simplu, și ele degajă forța tinereții ființe a eroilor, vuiesc incă de larma luptelor 
ae acum patru decenii, inspirind sentimente de o desăvirșită poezie tragică și de inchinare in fața durerilor in care martirii au trecut pragul neființei. Nu intimplător. marele monument al Eroilor din fața Academiei Militare din București cuprinde in vastele sale basoreliefuri întreaga istorie de jertfe a poporului român — de la războaiele daco-romane și pină in 1945. Pentru că numai astfel, intr-o Înlănțuire vibrantă, pot fi înțelese toate momentele de foc ale istoriei naționale, iar EJioerarea ultimei brazde de pămint, din Careii toamnei lui 1944. apare ca o încununare sublimă a intregii Epopei naționale. Practic, nu știi ce să omagiezi mai întii din multitudinea de repere ale eroismului românesc din cel de-al doilea război mondial : iată placa de marmură așecf.a de un grup de tineri patrioți pe Cristiar.Jl Mare. cel mai inalt virf al masivului Postăvarul, iată giganticul monument de la Păuliș, iată ansamblul monumental ridicat în memoria patri .iilor maramureșeni, uciși la Moisei de horthyif.. iată Monumentul gărzilor patriotice dc )• Dr^beta-Turnu Severin, precum și tulburătoarea statuie a Victoriei, de la Constanța. iată Me.'- -1 eroilor din parcul Libertății din București, precum și obeliscul de la Oa ba de Mureș, unde au căzut nu mai puțin de 11 000 de flăcăi ai Carpațiior pentru dezrobirea Ardealului de Nord și a întregului teritoriu național. Aici, pe Dealul Singeorgiu, am auzit intr-o toamnă pastelată in culori nestinse, citeva mii de u-.onieri care veniseră cu brațele încărcate rt. flori și recitau versurile : „La Oarba de Mureș, la Oarba de Mureș / Ca frunzele reșii flăcăii cădeau In focul cumplit și-n năpraznienl iureș Soldații români in statui se-nălțau !“. Veritabile Academii in aer liber oer.trj învățarea istoriei de către tinăra generație. monumentele patriei se profilează pe cerul liber ai patriei in toată măreția lor, ca propilee ale mindriei și bărbăției românești. Nu peste multă vreme, lor li se vor adăuga și altele.Este bine ca tocmai in astfel de momente senine ale vieții să ne gindim cit de prețioasă este pacea, ce cutremur uriaș, cu reverberații peste decenii și veacuri, poate fi un nou și pustiitor război. în ceea ce ne privește, noi, românii, avem incă din zorii istoriei un veritabil cult pentru pace. Cred că sintem unul dintre puținele popoare din lume care, in decursul istoriei, au dus numai și numai războaie de apărare. Aceasta spune foarte mult, spune de fapt totul. Și tocmai pentru că am pătimit atit de mult, tocmai pentru că letopisețele neamului sint însingerate prea adesea de năvălirile altora și de eroismul aprig cu care ne-am indirjit să le ținem piept, cu orice preț, tocmai de aceea ne este atit de dragă pacea, adormim cu ea in gind și ne trezim in zori cu ochii la flamurile sale albe.Și noi am avut genocid și holocaust, am avut un Moisei și o Oarba de Mureș, și noi am pogorit in infern, dar am ieșit purificați de acolo și ferm hotăriți să ne apărăm identitatea și independenta națională, drumul snre prooăși- rea reală și spre pacea eternă. Iar, de cițiva arii buni, ca urmare a inițiativelor de mare valoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, România a devenit 6 gigantică Agora- a păcii mondiale-, în care marșurile, demonstrațiile și semnăturile pe Apeluri sint expresia vie a unei politici de stat in domeniul apărării păcii, a unei conștiințe vibrante că trebuie să se facă, intr-adevăr, totul pentru triumful rațiunii și al omeniei. Atunci cind ar cădea prima bombă, ar fi. din păcate, prea tirziu. Acum trebuie să ne gindim la consecințe. acum trebuie să trezim unii lideri politici și militari ai lumii, făcindu-i să priceapă că printre primele victime vor fi chiar proprii lor copii și dacă nu din umanism, măcar din spirit de autoconservare trebuie să renunțe la iresponsabila sarabandă a primejdiei inarmări- lor.Libertate și Pace. Pace și Libertate. Două noțiuni inseparabile, cărora noi. românii, le-am sporit zestrea de semnificații. Acum, in această vară incandescentă, cind celebrăm 20 de ani de la consolidarea supremă a celui mai important monument de ființă românească — Independența — omagierea zilei de 23 August capătă dimensiuni de Epopee.

Corneliu Vadim Tudor

Ceaușescu — dezvoltarea lui multilaterală trebuie să stea in centrul preocupărilor partidului nostru, trebuie să fie telul suprem al societății noastre socialiste. Nu trebuie să uităm că -ea mai mare bogăție o reprezintă omul; el este făuritorul bunurilor materiale și spirituale, de el depinde înaintarea cu succes a patriei noastre pe calea societății comuniste".Cind premoniția poetului repunea istoria in drepturile ei cu un ceas mai devreme, contururile erau mai estompate și ceea ce astăzi există, pe atunci abia va să vină. Nu a fost primul caz. Și nici ultimuL Și asta se intimplă pentru că poeții, mai inflamabili și mai entuziaști. intră primii in luptă, mai totdeauna fără armură, de unde fac relatări mai exacte decit cele mai scrupuloase agenții de presă. E aici o prea omenească ofensivă a candorii ce-ti poate induce convingerea că intreaga istorie a civilizației — al cărei inceput coincide exact du momentul cind omul s-a apucat să se exprime in versuri — ar putea fi refăcută in cele mai subtile corelații ale ei după felul in care muzele erau invocate, sau mai in spiritul concepției mitologice, lăsate să se exprime prin „instrumentul" numit poet. Evoluția genului și geniului uman ar putea fi citită probabil sub scoarțele cărților de versuri cum evoluția radioactivității mediului sub coaja copacilor. .
bri. Cit despre Itinerar italian, reprodus din zia
rul „Cuvîntul", dincolo de originalitatea lucid-tine- 
rească a notațiilor, semnificația sa rezidă in ele
mentele simptomatice pentru procesul de consti
tuire a viziunii critico-estetice a viitorului scriitor 
și savant.

■ REVISTE LITERARE CONDUSE DE LIV1U 
REBREANU se intitulează ampla investigație isio- 
rico-literară Întreprinsă de Nae Antonescu, publi
cată la Editura Minerva. Meticulos și metodic, 
autorul realizează una din cele mai valoroase lu
crări de acest tip din cite s-au întreprins în ulti
mii ani. Prima jumătate a cărții este consacrată 
studierii revistelor înființate și condusd de ma
rele scriitor. „Mișcarea literară44, „Gazeta lite
rară44, „România literară44. într-o concepție unl- 
tar-analitlcă, autorul ordonează materia cu maxi
mă rigoare clasificatoare, in așa fel îneît struc
tura monografică a demersului se impune de la 
sine (caseta grafică, programul literar, genurile 
literare, confruntări de idei, polemici, filosofic, 
literatură universală, viața literară Ia zi, etc). A 
doua jumătate a volumului cuprinde bibliografia 
exhaustivă a celor trei reviste conduse de Livtu 
Rebreanu. De o utilitate maximă, cercetarea în
treprinsă de Nae Antonescu merită elogii deose
bite.

Eroul
Mai freamătă orga tăcerii 
prin sfere de rouă vibrind,

cum urca prin inima verii 
eroii din mit coborind.'

Ca un fluture uriaț 
peste stemă, 

cerc de luminâ-nscriind,

o sentință e ziua - 
aburul nopții robind I...

Ca un fluture uriaț 
peste stemă, 

o sentință e ziua - 
chip de lumină rotind I...

Chip-de-glorie poartă 
(glorie blindâ de rouă),

Chip-de-glorie poartă 
Cel-ce-inima-ți dăruie 

nouă I
Cel-ce-crede-n lumină iubind, 
precum boabele-n țarini 

cind plouă, 
Chip-de-glorie poartă 

trudind, 
Cel-ce-inima-ți dăruie 

nouă I

Tînăr in patrie
Arborele vieții 

impletindu-ți crengile 
după chipul meu 

ți rodind... ți rodind I... 

lată,

sensul vieții in patrie - 
DEVENIREA 

in patrie I

Iuliana Paloda

«Crestomație 
de literatura 

română veche»
Urmare din pag. a 6-aIn privința „Scrisorii lui Neacșu din Câmpulung", nu lipsită de importanță este intervenția Prof. I. C. Chițimia pe marginea începutului literaturii noastre vechi. Editînd „Legenda duminicii" din Manuscrisul de la Ieud, domnia sa reia problema datării acestui manuscris, acea dată fermă : vă leat 6 900 (1391—1392) înscrisă la începutul Iui. După cite știm, datarea manuscrisului de la Ieud a fost abordată, in vremea noastră, pentru prima dată de către D. Șerbu, in 1977, care propune să considerăm textul ca aparținind secolului al XIV-lea, conform datei pe care o poartă. Analiza hirtiei pe care este scris arată că ea provine din Polonia și a fost fabricată la începutul secolului al XVII-lea, dar in ultimul timp tot mai mulți specialiști consideră, avînd în vedere vechimea limbii, formele necristalizate încă ale cuvintelor, etc., că manuscrisul este o copie fidelă a originalului din 1391—1392. Profesorul I.C. Chițimia adună toate argumentele vechimii acestui text și adaugă, lă ele, altele, foarte interesante — dovedind că textul nu putea fi al unui ucrai- raan care știa românește. Abordarea curajoasă a Manuscrisului de la Ieud este un cîștig cert al crestomației, nepus in evidență în mod formal (ea nu se deschide cu „Legenda duminicii"), dar ușor detectabil din comentariul limpede al editorului.„Legenda duminicii" face parte din capitolul V : „Literatura laică și apocrifă", interesant în ansamblul său. Aici iși găsesc locul cele mai multe texte editate pentru prima oară, precum „Cuvint pentru Adam și Eva", „Cuvint pentru lemnul crucii" (editor : Mihai Moraru, autorul unor comentarii strînse dar foarte sugestive)— ori „Visele lui Mamer" (editor Nedret Mamut) sau un alt text aranjat tot de Mihai VIoraru „Prorocirea Bibliei". Apocrifele sint, după cum se știe, texte refuzate de canonul biblic, avind, însă, aceeași vechime ca și Biblia și o circulație destul de mare. Existența lor in literatura română veche paralel cu textele canonice — fără a fi neapărat o dovadă a „păginismului" românilor — probează un spi- -rjt colectiv' dornic de' atotcuprindere, nemulțumit in sigle imobile. De altfel, această categorie de texte au o mare asemănare cu basmele populare.Literatura română veche este un domeniu cercetat fără întrerupere, într-un ritm relativ constant, de mai bine de un secol și jumătate ; intr-un anume sens, de cum a încetat de a mai exista, ea a inceput a fi studiată : anul 1830, ultima treaptă spre noi acceptată prin consens de cei mai mulți istorici, impusă prin Bibliografia românească veche, este și prima treaptă de pe care fenomenul a inceput a fi privit retrospectiv. Apare, in acei ani, o conștiință a schimbării — paralelă cu ceea ce Eminescu numea „începutul reacțiunii elementului autohton" de după 1821 (XII, 267) ; briul de deasupra temeliei bisericilor pus să simbolizeze despărțirea Vechiului de Noul Testament, încinge, atunci, spontan edificiul logosului adunind la temelie haina lui in slovă chirilică — pe care, deasupra, incepe a o primeni in literă adevărată, reinviată din alfabetul latin. Reîntilnirea cu literatura românească veche este totdeauna sărbătorească, cerind nu o lectură lunecătoare— de care asemenea texte nu au nevoie — ci una implicată, mușcată, care să dea roade. Crestomația pe care ne-o propune Institutul „G. Călinescu" ne aduce aminte de necesitatea unei asemenea sărbători.

Cind palmele le voi întinde afară 
cu degetele cit mai mult depărtate 
să se vadă bine 
că nu am luat nimic 
că am plecat cum am venit 
și astfel să stau intins dedesubt 
să ascult cuminte 
cu cea mai mare blindețe 
cum sar lăcustele peste mine 
ah și ce nevinovat voi părea atunci.

Iulian Neacșu

■ EPICA ADOLESCENȚEI ROMANTICE, iată 
un posibil enunț critic sub semnul căruia poate 
fi situată aproape întreaga creație a lui George 
Savu, enunț căruia i se supune cu aceeași fi
rească fidelitate și ultima sa cartea, Fascinații, 
roman apărut la Editura Militară. Concentrat șl 
subtil „studiu “ psiho-caracterologlc consacrat 
friabilului și, totuși, inconfundabilului univers al 
existenței adolescentine, de data aceasta demersul 
narativ se racordează direct la marea temă a Iu
birii de patrie, a conștiinței datoriei militare. Lo
calizată în ambianța unui liceu militar, • acțiunea 
romanulu valorifică datele de bază ale unui mod 
de existență exemplar prin gravitatea etico-civicâ 
a parametrilor educaționali ce determină consti
tuirea personalității foarte tinerilor eroi. Rigoarea 
destinsă a investigației psihico-intelectuale, pre
cum în celelalte cărți ale autorului (ca să nu 
mai vorbim de unanim apreciatul scenariu la fil
mul de mare succes Declarații de dragoste), își 
află rezolvarea epică adecvată datorită autenticu
lui mod de a fi al eroilor, cărora le sint tot atît 
de proprii exultanța afectivă, scepticismul îndure
rat și luciditatea optimist-dllematică.

Cronicar

MAREA SĂRBĂTOARE
Urmare din pag. I

Ce a însemnat și înseamnă libertatea cucerită atunci ne-o spune propria noastră biografie. o spun toate marile prefaceri revoluționare spre care ne-a orientat și în inima cărora ne-a consacrat cu adevărat intr-un chip nou și pe măsura propriilor noastre cerințe si posibilități Congresul al IX-lea al partidului; și de atunci, pe Ji’iera tuturor forumurilor comuniste care au urmat întregul program al dezvoltării noastre multilaterale. Ctitoria unei noi epoci in toate domeniile de activitate și-a spus și iși spune cuvintul prin prodigioasa operă teoretică și practică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Erou ai națiunii, cel mai iubit fiu al patriei și al poporului, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de numele, de viața și lupta sa se leagă strins, de nedespărțit, însuși destinul contemporan al României.Un întreg traiect istoric a deschis Congresul al IX-lea, el este memoria noastră moral-noli- ttcă si socială cu cele mai puternice lumini. încredințarea cîrmelor destinului național celui care s-a identificat și se identifică în cel mai înalt grad cu interesele și aspirațiile tării a făcut sub toate aspectele să trăim sentimentul, ca și realitatea de fapt, măreția și forța unei adevărate renașteri naționale.îngemănarea aceasta dintre un eveniment cu puternică rezonanță și deschidere de fond, inaugurală. Congresul al IX-lea, și numele, lupta și viata conducătorului partidului și al țării, dintre tot ceea ce se prefigura acum douăzeci de ani, dintre tot ceea ce a devenit realitate și maximă forță exponențială a ei. maximă și durabilă. înaltă putere de a se rosti, și numele, viața și lupta marelui erou ne-a imprimat și ne imprimă o desăvirșită și complexă viziune nouă, revoluționară, asupra muncii și creației, a vieții. Arcul de boltă al epocii contemporane tece legătura cu întregul nostru trecut și cu viitorul întreg. Congresul al XIII-lea al partidului ne aduce în față acest viitor și-d dă o reprezentare concretă, economică si socială ne direcțiile unei noi etape. într-un nou cincinal și, în multe privințe, nînă dincolo de anul 2000. îngemănarea aceasta istorică, politică si morală ave punct viu de sprijin acel biruitor 23 August 1944. evenimentul de acum douăzeci de ani si se cuprinde în toate ctitoriile acestei epoci, in tot ceea ce reprezintă realitate si perspectivă, alcătuind la un loc universul material si spiritual al patriei, zestrea noastră cea mai de preț.
Profunde. înălțătoare sentimente nutrește patria sărbătorindu-și ziua, destinul și ființa ei. Este aceasta si o mărturie a unității de nezdruncinat în jurul partidului, a secretarului său gene- neral. este aceasta și o dovadă de cea mai largă și mai cuprinzătoare semnificație a mindriei si recunoștinței profunde față de conducătorul iubit și stimat pe care îl urmează întreaga suflare a țării, este modul nostru intreg și defi

PRAG DE AUGUSTUrmare din pag. 1 minoasă spre om — cum scria Perpessicius în Revista Fundațiilor, ea dovedește larga adeziune a tuturor marilor spirite creatoare la forjarea epocii noi, în fond, la prologul revoluției socialiste. O carte ca Lumea nouă văzută de... (Tudor Arghezi, Tudor Vianu, George Călinescu. George Enescu, Mihai Ralea, D. Guști, P. P. Negulescu, I. D. Gherea etc.), în interviuri culese de Ion Biberi dovedește mai subliniat și mai înspicat adeziunea. Excepție o făceau doar exponenții extremei drepte, puțini și, ca în toată literatura reacționară, fără valoare deosebită. Cert este că marii scriitori, marii artiști și marii oameni de știință au văzut cu toții, în actul revoluționar insurecțional de Ia, 23 August, o salvare a României de la pieire’și o renaștere a ei în sensul tulburător de frumos al cuvîntului.Renașterea ar fi decurs armonios, totală, în toate fronturile gîndiri și simțirii, dacă epoca dogmatic-edministrativă ulterioară nu i-ar fi retezat avintul și nu i-ar fi decimat valorile. Cu partea ei de Împrumut, dar și cu cea autohtonă, epoca dogmatică a mutat ideologia noastră națională din puritatea ei politico-so- cială in paradoxurile cele mai sucite ale istoriei. Astfel, Tudor Arghezi după ce a suferit sub fasciști, rigorile amare ale lagărului, s-a trezit ostracizat în propria lui țară de pro- pria-i ideologie in care crezuse pină la sfințenie. Călinescu, găsit și hăituit de legionari, s-a trezit, în epoca democratică pe care o parcursese, gonit de la catedră și trecut, cu viclenie, la index. De ce să n-o spunem ? Alți scriitori au căzut jertfă, nemaiapucînd să-și continue opera. Cu toate că perioada a fost scurtă și că, din maxilarele ei, unii au scăpat și au scris ce se putea scrie, ea a constituit pentru cultura noastră națională echivalentul unei grave hemoragii. Care sint cauzele ? Se cunosc, n-are rost să le mai arătăm cu degetul, — Românul e bun și iartă, — ba mie, unuia, mi se pare că e mult prea bun și iartă mult prea repede.
Suișul istoriei

Urmare din pag. IUnul din adevărurile cele mai profunde privind clasa muncitoare în raporturile ei cu istoria, cu individualitatea omului afirmat ca om prin muncă, este acela că eliberindu-se pe sine, istoria i se supune și-i aparține în numele unui refuz total și definitiv al nemișcării, în numele continuei năzuințe spre recîștigarea și desăvîrșirea umanului, in numele ascensiunii hotărîte inlăuntrul dreptății, al adevărului, al demnității. în același timp revoluția eliberării de sine, — căci despre revoluție este vorba, despre cucerirea puterii unei responsabilități politice fără egal în istorie, înseamnă și revoluția eliberării celorlalți, a regîndirii locului și rostului tuturor din perspectiva unui proces civilizator dintre cele mai complexe și mai durabile. Este mai mult decît evident că din această perspectivă. - devenită pentru România socialistă a anului 1985, pentru România socialistă de astăzi care are in fruntea ei un partid puternic, cum este Partidul Comunist Român, un conducător stimat si iubit, cum este tovarășul Nicolae Ceaușescu, căutarea căilor
ACASĂ

Dimineață
-cm lipit, incepind de ieri, cu toată 

ființa, de Virful cu dor. Sint bucuros 
••• și liniștit și vesel și blind. Acum, in 

boarea dimineții de august, cind la 
Virful cu dor mijesc mugurii toamnei, știu cum 
se simte iedera la streașină cosei cind plouă, 
lată, răsare soarele. Ceas generos și inspirat. 
Luna fragedă, ușor rănită de-o pală de nor, 
după ce-a tăiat noaptea-n două, s-a oprit su 
ctitorească schituri liliachii pe fruntea munților, 
in cinstea Soarelui. Iar Soarele, răsărind, le 
zugrăvește cu aur, cu închipuiri din alte lumi și 
cu tăceri legendare. Copleșit de uimire, ca un 
măr pe o colină, iau in brațe un snop de iarbă 
și aud cum din spice cad șuvoaie de sunete 
calde. Mătase cintind. Două ierunci, țișnind din 
aluniș, fărimă lumina și foc să crească sonori
tatea azurului. S-a pornit vintul. Dacă aș avea, 
mi-aș pune pe cap mitră cu mărgăritare. Vintul 
gîlgîie în brazi, hohotește-n arini, rupe vraja 
țesută pe ape. Ascult și mă simt otît de bine, 
mă simt co o jordie săltînd pe spinarea dușma
nilor mei. Răcorit și răzbunat de toate necazu- 

nitoriu de a ne rosti. Grandioasa manifestare desfă-Șirt'ată in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. spectacolul omagial consacrat sărbătoririi noastre naționale și împliniri a două decenii de la Congresul ăl IX-'.ea aii partidului reprezintă o elocventă și simbolică expresie în acest sens. Sub embleme de august, sub flamuri sărbătorești, țara și-a privit cu mindrie marile sale înfăptuiri, și-a privit prezentul și viitorul, afirmîn- du-se incă o dată voința nestrămutată ca toate realizările cate-i . alcătuiesc nou chip, noua sa geografie, vor fi continuate și întărite, spre binele și fericirea intregii națiuni. „Cîntarea României", marele festival național al muncii și creației, a dobindit și cu aceste jubiliare prilejuri un plus de emoție și semnificații, demonstrînd incă o dată marea viabilitate a unei inițiative ca și a unei viziuni care vizează insăși ideea de epopee națională. Expoziția organizată cu prilejul finalei celei de-a V-a ediții a acestui grandios festival probează in chip strălucit aceasta și depune o amplă mărturie pentru noblețea și profunzimea spiritului creator.îngemănarea aceasta dintre marile înfăptuiri economice și sociale, dintre noua înfățișare a o-ra.șelor și satelor șl realitatea de spurit. noua sensibilitate șl marea capacitate creatoare a poporului. a rostirii sale deopotrivă prin faptă de cuget și faptă de muncă a primit și primește sub semnul marii sărbători, al jubiliarei vîrste pe care o consemnăm prin cele două glorioase decenii de la Congresul ai IX-lea al partidului, girul intreg al istoriei și se constituie intr-o o- peră generoasă, de 'cea mai profundă personalitate. Lumina acestei veri trece astfel solemn și cu sentimente sărbătorești in toamnă, la altitudini de unde viitorul se aseamănă cu forța și trăinicia rodului implin.it.
Eroii lui August
Jertfa eroilor 
a inflorit 
in rădăcini dureroase 
puternice 
nemuritoare 
din vrerea lor 
plăpinde lăstare 
s-au grăbit 
renăscindu-ne 
le simțim 
din ce in ce mai ușoare 
durerile 
din ce in ce mai inchise 
rănile 
dinlâuntrul lor 
luminindu-ne.

Virginia Meheș

Valoarea de cotitură, de revoluție, de renaștere a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, în arhitectura secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, stă, printre altele, tocmai în această readucere a valorilor naționale în tiparele lor firești și adevărate, ceea ce îi imprimă Congresului valoarea unui 23 August al spiritualității naționale. deci valoarea celui de-al doilea ecuator al Istoriei române contemporane. Cei ce au suferit împreună cu clasicii (clasicii nu aveau cum să sufere, din severitatea statuilor lor), reintrau în fluența istoriei literare, în racordarea pe care perioada de după 1965 o făcea la istoria și istoria culturii neamului românesc. E un adevăr pe care e bine să-1 cunoască și cei ce' bred că li se cuvine totul. într-un climat literar care n-a venit dela sine și nici nil s-a născut spontan ca zeița din spumele mării. Căci e ușor să scrii despre Mircea Eliade, dar e bine să știe cite unii sau alții ce s-ar fi intîmplat dacă articolul sau cartea respectivă despre Eliade ar fi fost trimis unei reviste sau edituri cu vreo 25—30 de ani în urmă. Ghiciți ghicitoarea mea : totuji ce s-ar fi intîmplat ? Este firesc astăzi să reciți poemul „Horia" de Aron Cotrus, dar ce s-ar fi intîmplat dacă l-ar fi recitat cineva, în aceeași perioadă, nu pe scenă, nu la radio și televiziune, ci într-o bodegă oarecare, între două pahare de literatură și artă ? Este frumos și chiar necesar să cîntăm astăzi Deșteap(ă-te Române, dar eu cunosc pe cineva care a tras ponoase destul de afurisite numai pentru că la o petrecere cintase. cind nu se cuvenea, „Hora Unirii". Și așa mai departe. Foarte mai departe.Cum acum, în ajunul sărbătorii noastre naționale, punctul de plecare este Augustul anului 1944, se cere să punctăm adeziunea marilor spirite creatoare la actul său revoluționar românesc și să mulțumim cerului — vorba marxistului — că a venit și timpul propice și salvator al reîntregirii noastre spirituale, fără de care reintegrarea teritorială nu se poate susține, din lipsă de echilibru și temelii.

proprii de afirmare a forțelor creatoare ce o altcătuiesc nu poate lăsa, și nici nu lasă, in afară, bunăstarea omului muncii, a calității vieții lui. Traversăm, astfel, miezul unui timp care modifică zi de zi, ceas de ceas, profund și semnificativ exigențele față de viața spirituală și mobilitatea gîndirii, față de cunoașterea continuă.Nimic din ceea ce a însemnat victorie în istoria patriei noastre nu s-a născut din nimic și pe nimic șl în afara oamenilor, a vieții și luptei lor, a sacrificiului și bucuriei lor. Calitatea civilizației către care ne îndreptăm pretinde muncă, disciplină, competență și inteligență dar, mai presus decît toate libertate, fără de care toate aceste mari împliniri ar fi doar niște utopii. Faptul că ele există, că țara noastră iși împlinește miraculosul ei rost comun omenesc, este o dovadă că acel tot mai îndepărtat in vreme dar neuitat în suflete — 23 August 1944, a așezat atunci, in urmă cu patruzeci și unu de ani, o rădăcină istorică vie, fertilă, pe care crește marele arbore al vieții noastre de astăzi, comparabil numai cu eternitatea căreia îi este, prin durată, egal.

de August
rile vieții. Prin verdele solemn și abundent al 
brazilor, fulgeră, virgule de foc, veverițele - 
pădurile deschid seraiuri de miresme, Luna și 
Soarele, ca doi vulturi de stincă, dau ocoale 
largi pe deasupra Bucegilor, căutind zeii 
veniți să culeagă rășina pe care s-o im- 
prăștie pe țară la sărbătorile de iarnă. In 
argintul cărărilor ascunse sub ferigi, arbori 
de tisa și tufe de zmeură, se tipăresc che
mări în poiene cu stini. Locul unde m-a prins 
răsăritul soarelui e un prag al cerbilor : 
aici, la vremea :ubirii, vin și iși rup ramurile. Un 
ropot de ploaie, un țiuit de tren. Luna se sub
țiază ca un jder împușcat și piere. Departe, 
dincolo de fundul zărilor, dintr-o luntre furată 
de !a Dunăre, cad lebede-n răsfringeri de 
lacuri. De departe, toată țara se vede aproape. 
O știu cu inima. De aceea, la Virful cu dor, 
dulce mă doare sufletul cu iarba cîmpiei de 
acasă, cu spargerea Mării la Constanța, cu 
pajura ce-o-nalțâ Oltul la Cozia, cu viile Mol
dovei, și Dumbrăvile Sibiului.

Fănuș Neaga

implin.it


■

'•i*

PC.R. și actul istoric de la 23 August 1944
ui concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu
există în istoria poporului român nenumărate evenimente remarcabile, pagini deosebite care, prin concentrația lor, prin sensul lor profund revoluționar, patriotic și prin perspectivele pe care le-au deschis destinelor României îți stăruie în /oca- rul conștiinței și te-ndeamnă să le cunoști pină la mari adincimi pentru a le putea seriz< toate consecințele și învățămintele și pentru a le evoca și semenilor tăi spre a rămine mereu vii in memoria neamului românesc, și pofida curgerii nesfîrșite a timpului.Un asemenea epocal eveniment il repre; revoluția de eliberare antifascistă și antiimperialistă rica zi de 23 August 1944. care energic de voință al întregii strălucită afirmare a voinței de a zdrobi orice dominație __ _liber și deplin stăpin in țara sa, de *-și hotărî singur destinele.Tot astfel cura pe întregul flux al devenirilor noastre prin vremi — din adindmea istoriei și pină astăzi — deceniile Epocii Nicolae Ceaușescu — grație gindirii științifice, revoluționare, cutezătoare a marelui bărbat . 'aflat la cicma partidului și statului nostru — au permis magistrale evaluări cu caracter net științific, și in problematica analizării pregătirii, desfășurării și însemnătății evenimentelor memorabile petrecute în vara fierbinte a anului 1944, s-a putut înregistra, din 1965 încoace, renunțarea Ia povara ideilor preconcepute, a dogmelor și judecăților fetișizante, simpliste, vulgarizatoare, rigide, a tabuurilor de tot felul care au sufocat curent — pină in 1965 — cunoașterea reală, colectivă a faptelor, a vieții, evaluarea corectă a istoriei așa cum a fost ea.Defrișînd cu deosebit curaj și cu largi deschideri comuniste, terenul cunoașterii istorice și in zona problematicii care ne preocupă în acest articol, gindirea cutezătoare, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care străbate ca un fir roșu prin monumentala sa opera teoretică și practică, a avut a dezvălui din 1965 încoace, de fapt a avut a răsturna tezele neștiințifice, denaturările și falsurile care se cuibăriseră în istoriografia anilor 1944—1965. E lesne de ințeles că pentru a fi înlăturate din gindirea românească, din realitatea vieții noastre fenomenele triste care ne îndepărtaseră atît de mult de ceea ce ne-a fost poporului român specific dintotdeauna se impune o judecată guvernată de adevăr, respectul pentru valoarea științifică autentică a istoriei și, mai presus de orice, o mare dragoste pentru propriul popor, pentru înaintași, pentru gîn- dul și fapta lor de bine, care s-au incrustat cu litere de aur pe firul devenirilor noastre prin vremi.Omul de excepție, Omul de mare omenie, Omul de un remarcabil curaj și de o nedesmin- țită principialitate revoluționară, comunistă, care a fost stringent cerut de vremuri să-și facă apariția la timpul potrivit pentru a aduce — cu dreaptă măsură — lumină și în acest domeniu al istoriei și istoriografiei, domeniu atît de apropiat firii și sufletului nostru, al tuturor locuitorilor străbunei patrii românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a legitimat dc la bun început ți și-a dovedit consecvent atașamentul fața de „cea ditatii c^rto s nației' — cum denumea istoria Nicolae Bălcescu. De pe urma noii realități intervenite odată cu Cpn- gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român au avut a beneficia din plin cercetarea, interpretarea, scrierea și difuzarea cunoștințelor de istorie. Practic, din 1965 încoace, concepția despre istorie a tovarășului Nicolae .Ceaușescu a reprezentat bunul comun a! întregii noastre națiuni, pentru că strălucitul nostru conducător de partid și de stat ne-a devenit tuturor întiiul profesor de istorie. La ora de istorie unică și unitară pe care din 1965 pînă astăzi — ne-a predat-o și ne-o predă sistematic tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin. grandioasa sa operă teoretică și practică — am fost și sîntem cu toții prezenți; am fost și sîntem participant! activi la redobindirea îndreptărilor de care atîta vreme am fost lipsiți în trecut. Și astfel de salturi colective s-au produs — cu efecte pozitive — și în perimetrul cunoașterii obiective a evenimentelor istorice ale anilor 1944—1945.

- - - 'asocială si naționali, începută in iscv- a constituit actul noastre națiiiaă poporului reman străină, de a fi
politic

^storia noastră glorioasă păstrează cu ] litere de aur încrustată la cotele înalte ale anului 1944 aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu conform căreia : „Semnalul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă l-a constituit insurecția armată, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, în alianță cu alte forțe politice, precum și cu armata". Se află aci. într-o exprimare sintetică foarte temeinic surprinsă finalitatea fericită — intervenită în vara fierbinte a anului 1944. începînd cu istorica zi de 23 August — a unei complexe personalități care a condus, din treaptă in treaptă, la maturizarea condițiilor necesare producerii saltului revoluționar.In opera tovarășului Nicolae Ceaușescu se află temeinic demonstrat faptul că — in perioada ascensiunii și a scurtei dominații legionare, ca și a dictaturii militaro-fasciste anto- nesciene — a existat în țara noastră o largă opoziție — mai mult sau mai -puțin manifestă — mai mult sau mai puțin tacită —. dar dintre toate curentele ei componente nici unul nu a avut o concepție revoluționară antifascistă arit de completă, temeinică și acută ca a Partidului Comunist Român. Aceasta, prea bine se cunoaște, pentru că partidul comunist — de pe poziții revoluționare — se situa exact la polul opus al orientării morbide spre agresiune, oprimare, obscurantism religios paroxistic, șovinism și rasism, spre adularea infernalei mașini naziste și a ideologiei holocaustului care o seconda. Conștiința poporului român a reacționat prompt — prea bine se știe — împotriva fascismului, în virtutea bunului simț, a unei omenii organice, a rațiunii, a spiritului său revoluționar.In tabloul sumbru și contradictoriu al vremii, P.C.R., în ilegalitate, constituia singurul nucleu de împotrivire nu numai disciplinat, dispunînd de structuri conspirative bine articulate, dominat de impulsul dăruirii revoluționare pînă la jertfă,, dar'șircu o largă cu- priiukxe.. a seițșului convulsiilor ‘sociale — merir.d de la perimetrul!naționalxpînă la ceh universal. Acesta era un -partid- înarmat cu o teorie ■ social-politică închegată, explicîndu-și istoria pe baza determinismului obiectiv și fiind el însuși în stare de a face istorie.« , .*1 ■ •----------- . ----- -- —■
luceafărul 

nevwia eaitaia oe 
UNIUNEA SCRIITORILOR 

din REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

De altfel, știut este, de cind a intrat In viața politică — pe poarta din față a istoriei — ac.it partid se remarcase prin asemenea calități. Un document datind din primii ani ai existenței partidului comunist consemna. in acest “ns. cu mari semnificații : „Partidul nostru n-are o singură zi lipsită de zbucium. Arestările. schingiuirile, perchezițiile, confiscări!» fnmessă un lanț neîntrerupt in viața sa. Dar întremai stejarului care stă neincovoiat to m-.jl-c-i! furtunii, așa și partidul nostru râmtoe adacvroiat in lun*a pe care i-o impose agăiaUaBOl. C trage puterea vitală dta —oTmUfla anine!- torimii și nici o prrgoenâ pataa «4-1 răpună". Era acesta un aderăm MCksdat Qcvt de partidul comunist M MaeHL un to®*- rr.in: care a fost urmat ca aratrtMHtol* can- —cver.tă pină ța r. .-torte. ia rsecaurabriu! 23 August 1944.Tn perspecuva timpuiu: — a* cura tn mod deosebit apreciază to’.arâșu! Ntociae Caauanm in opera sa — actul istori-r de ta 9 Aocuat 1*44 ne apare simbz’.ra. femnificaSr. Derail < mai înaltă a strădaniei parttdotai nurtra do siuj: ~j abnegație revolut; i-nar* raoral idml poporului român de a zdrobi «rtoe dccama străină, de a fi liber și deplin stăpta ta tara sa. de a-și hotări singur destxieie. Pr,.-. },.! ceea ce a conceput și întreprins pentru asigurarea triumfului de La 33 August 1944. pârtie nostru a dovedit, Încă o data, că in istona zbuciumată a poporului român nu a exista! aii partid politic care să fi *»r*. *.t eu abnegație interesele Întregii nap-jsd. ouM rării independenței si suvcraMtăni BoaiiMeritul istoric al P.C.R. •»’-» eu aUt nepieritor in fața istoriei pentru tot -ra determinat prin setul petrecut la 9 At 1944 cu cit, hărțuiți permanent de a-taritAUie statului burghez, arestați in repetate rtodun foarte mulți dintre ei. judecați, condamnat! si întemnițați, de asemenea in repetate rinduri. o serie de comuniști de primă linte — s*-au consumat ani mulți —-după gratii. Pedepsei ce le-au fost aplicate unora dintre «1 trebuit" să fie executate încă multi an. inainte dacă n-ar fi intervenit adz 23 Augi^t 1944.tn mod concret dorim să reținem atenția eu faptul că sub regimul dictaturii mîlîtaro-* ciste, 11 000 de persoane învinuite de activi*, comunistă, antifascistă, antihitlerist* au t arestate, judecate și condamnate. S-au cat to total 300 de sentințe de condamnare la moarte dintre care 72 au fost executate.Este drept, proporțiile represiunilor ta-ciste din alte țâri — din Germania. Polonia. Ungaria. Cehoslovacia, de pildă — n-au fost atinse In România acelor ani. Aceasta pentru că intensitatea mișcării comuniste, antifasciste. de ia noi 
a fost de natură să pună regimul in să-1 împiedice a se lansa in aventuri sive de largă anvergură.Considerăm potrivit a aminti și faptul aceeași perioadă a anilor 1940—1944. din prinsul transilvan ce ne fusese răpit prin odiosul Dictat da Ia Vlena. la 30 august IM*. au fost duși tn Germania hitleristă la wmei Iertată circa 178 00# de oameni dintre rare multi romaniști (i mifaKâiti Dintre ei rifta70 000 au supraviețuit „tratamentului* st mul ales, lagărelor hitleriste.Din tabloul imenselor suferințe produse de regimurile timpului luptătorilor pentru libertatea poporului și a țării, pentru salvgardarea independentei României să desprindem, pe deplin justificat, în chip simbolic, exemplul luminos pe care ni l-a oferit si ni-1 oferă, pe care l-a oferit istoriei tovarășul Nicolae Ceaușescu. După cum este prea bine cunoscut, de cînd a intrat in mișcarea comunistă și pină la 23 August 1944. tovarășul Nicolae Ceaușe=:u a fost în repetate rinduri arestat, anchetat, judecat și intemnitat pentru activitatea sa re*.*c- luționară, comunistă. Timp In care a continuat să lupte, invingind cu eroism orice fel dc obstacol.După cum e6te cunoscut, și-n cazul său ca și al altor activiști de seamă ai partidului comunist internați in laeărul de la Te. Jiu nlnă In preajma declanșării evenimentelor de ța 23 August 1944. Dartidul a militat oe baza unui plan chibzuit alcătuit — fie pentru Dreeătir-a unei evadări, fie a eliberării din detenție. In cele din urmă. în ce-1 privește pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe alti activiști de seamă cadre de bază ale partidului, datorită insistențelor fată de autorități șl administrația lagărului de la Tg. Jiu au fost eliberați cu puțin înainte de 23 August 1944. Aceste eliberări n-au fost nici pe departe Intîmplătoare. Ele erau efectul unor neîntrerupte eforturi ale partidului.La 4 august 1944 pășea. In aceste condiții, dincolo de porțile ghimpate ale lagărului din Tg. Jiu, cu sentimentul datoriei partinice și patriotice împlinite, luptătorul Ceaușescu.în viața sa, a altor multor activiști ai partidului, de fapt in existenta comunist începea atunci □ etapă nouă hotărâtoare in felul ei și asupra destinelor României.

garcă repre-ă in eu-

Nicolaede seamă partidului
n ioc important îl ocupă tn opera tovarășului Nicolae Ceaușescu sublinierea faptului că — în condiția aspră a anilor premergători marii cotituri de la 23 August 1944 — Partidului Comunist Român i-a revenit datoria de a suporta pe umerii săi principala presiune a imperativelor naționale excepționale. Meritul său esențial a constat in faptul că — în ciuda unor dificultăți numeroase și foarte greu de descris în puține cuvinte — și-a asumat voluntar misiunea istorică de a pregăti înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în România și s-a achitat cu cinste de această misiune. EI a acționat din umbra ilegalității — timp de două decenii Împlinite —, din sedii clandestine, dintr-o serie de verigi legale și semUegale In care se putea camufla din Închisori și interiorul forțelor armate, constituie <m cap de pod.tre a semăna voință de

lagăre, chiar și din oriunde reușea să-și în primul rind. pen- ltiptă, pentru a ținevie Cacăra Împotrivirii. pentru a adinei nemul- . tu mir ea logice, a dignarea pentru a
a-1 da temeiuri precis conturate și o transforma in indignare și apoi in- în fapte de luptă ! In al doilea rind, contacta centrele de opoziție, a le ar-

fi r .-fc»- pșilțcli 'Tn«M KZrtaa, flruXe, se petrece* u ta mo- sent# ta can dakiriiă l-svituri!:-r pe otf# Lc prtanae #i le primea ta coaMBuarr —ș DwtWfcil CamtMat Ramă* m aut putea fl un pfriid «a — apa cam- tu#a#e la'Mal UC* — ci un pertid de ca<n. na partM pallUc important care-și propu«a să facă o politică rruire. cu largă: perspectivă așa -~jm a și :.*cu*-o. ini- crre-.-.nd. dinamizînd și emiducind La net «ie lupta anfiaatonesc-iană. am-ifeseiyifc și eristâ din România, ineepind-o in sep- 1940 și sfirșind-o. in chip magistral.Ulgust 1944. do-.edir.du-se ps. deplin ea- â imcaacâ pe aceeași platformă toa«c petri raita, rombetan’e. Explicația de rejșttsi constă in faptul că adaresța largă, de masă la punctul său de vedere, partidul și-a dobindit-o pentru că s-aidentWteat nu doar teoretic sau lozincard, â prin Intervenții prompte, directe și de răsunet cu interesele imediate ale nației.în chin deosebit am dori să subliniem faptul că tactica supiă telurile clara ale luptei uscare a initiat-c și -andus-o la victorie, i-au permis Partidului Comunist să-si ar-rc-pie oină la con’opire de ideal și da forță de sacrificiu nenutr.ârati combatanți — rare nu anartingau orientării comuniste și chiar pe multi dintre aceia care nici n-au devenit comuniști vreodată în ceasurile marii răspunderi, atunci, in clipele de foc ale lui August 1944. nenumărați au fost aceia care — din această categorie — s-au comportat ’ ea niște autent-ci comuniști. Iată de ce se cuvine să aprindem puternic reflectoarele istorie: asupra valorii participării lor la luptole hotărâtoare și. totodată asupra gestului prin care, mai tirziu. în 1965. partidul nostru a recunoscut activitatea comunistă desfășurată In anii grelelor încercări de atiția și atiția patrioți care, nepurtind pe atunci carnetul roșu de comunist, s-au comportat — in gind și in faptă — ca niște autentici comuniști...In anii premergători celui de-al doilea război mondial și in timpul răzbniuhii — apreciază tovarășul Nicolae. Ceaușescu — Partidul Comunist Român a fost singurul partid politie din România care s-a ridicat cu toată hotărirca, împotriva fascismului și a războiului, organi- rind și eonducind mari bătălii de clasă și antifasciste*. Intr-adevăr, nici un alt partid sau organizație politică nu a avut în acel întreg interval de timp o concepție clară precum P.C.R., In legătură cu principalele căi ale salvării națiunii din fața marilor primejdii intervenite odată cu 6 septembrie 1940. într-o serie de documente, programatice, de inestimabilă valoare teoretică și practică P.C.R. a stabilit o realistă linie validată istoric cale declanșate me sau mai tirziu» potrivit cu nivelul lor de înțelegere, toate* celekjMe <-partide și grupări politice au--venit'spre i?.C.’R. și :i-au acceptat punctul de -vedere. iIstorja’-stă martoră cu ar- gumentele-i indiscutabili că din lunga noapte a suferinței unui întreg popor, s-a ieșit la 23 August sub steagul purtat cu strășnicie prin

ar

tactică și strategică pe deplin in cursul evenimentelor epo- la 23 August 1944. Mai devre-

furtuni de Partidul Comunist Roman $7 conform cu orientările tactice și strategice ale acestui glorios partid.S3 ă*1 • tee - gete?, o victoriepolitie* a notei șaJWtee. perniță cucktr-lriizne de ia comuniști și materializată, în chip fericit, pe coordonatele pe care le-au avut permanent sub supraveghere și control direct comuniștii.1 Ei au gindit consecvent la realizarea mei ample coaliții politice, mergind de la P.C.R. și pină la monarhie, și din treaptă in treaptă, au ajuns să construiască această coaliție astfel incit, in timpul evenimentelor declanșate la 23 August, comuniștii reprezentau unicul partid politic care avea legături și colabora cu toate partidele, grupările, organizațiile și personalitățile antifasciste, antihitleriste din țară. Această situație i-a permis partidului comunist să joace un rol politic hotârîtor care depășea cu mult posibilitățile sale organizatorice, rarea 1944. toate la 23 dent organizații politice, i-au permis să preia și să mențină inițiativa politică și să imprime un curs revoluționar desfășurării, începînd chiar de la 23 August 1944, a întregii vieți politice și a evenimentelor care s-au succedat în istoria țării.Manifestîndu-se ca forță lucidă și foarte hotărîtă să lupte pină la victoria finală. P.C.R. a dovedit dibăcie în amănunte toare careCheile tuturor „seifurilor" în care adăpostite tainele pregătirii acțiunii să se producă la 23 August 1944 tot timpul la comuniști, acest lucru se știe și nu a putut fi pină acum și nu

nemulțumirile împotriva participării Ia războiul nedrept, alături de Germania hitleristă...Pe plan internațional aveau loc, de asemenea, schimbări importante in favoarea forțelor antifasciste și antiimperialiste, îndeosebi ca rezultat al marilor victorii obținute de armata sovietică, precum și al luptei celorlalte țări din coaliția antifascistă, al mișcării de partizani din diferite țări ale Europei.In aceste condiții interne și internaționale favorabile, partidul, împreună cu celelalte forțe politice și cu armata au hotărit trecerea Ia acțiune, prin declanșarea insurecției armate la 23 August 1944".Acesta a reprezentat semnalul începerii revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. El a însemnat arestarea guvernului de dictatură militaro-fascistă al lui Ion Antonescu și formarea unui guvern de uniune națională din care făcea parte și P.C.R. El a insemnat începerea din aceeași noapte a luptei împotriva Germaniei hitleriste...întreaga armată, împreună cu gărzile patriotice — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — au lichidat in citeva zile unitățile militare germane, eliberind capitala și cea mai mare parte a țării.Din septembrie, armata română, împreună cu armata sovietică au trecut la lupte pentru eliberarea Ardealului de sub ocupația horthys- tă-hitleristă. La sfirșitul lunii octombrie 1944 întregul teritoriu al patriei a fost eliberat".Toate cele pînă acum înfățișate converg spre citeva întrebări pe care orice cunoscător și iubitor de istorie trebuie să le pună și să încerce a le răspunde : Dacă nu ar fi dispus de toate atuurile mai sus amintite — structuri organizatorice flexibile, o concepție politică elaborată, temeritate, vizibilitate în perspectivă, eroism — cum ar fi reușit Partidul Comunist să pună în mișcare un spectru atît de larg de forțe dispersate, unele fără nimic comun între ele, altele funciar rivale, inclusiv grupări anticomuniste ? Cum ar fi urnit din loc mecanismul voit înțepenit al partidelor burgheze. cum ar fi putut influența și mobiliza cercuri militare de prim rang ? Cum ar fi ajuns să abordeze comuniștii Palatul regal, să-l facă pe monarh să negocieze cu ei, să determine arestarea dictatorului și predarea sa de către rege în mina partidului revoluționar, să declanșeze lupta armată împotriva trupelor hitleriste ș.a.m.d. ?In împrejurări extrem de dramatice, crunt prigonitul Partid Comunist Român a devenit, prin clarviziunea luptătorilor săi, prin perseverenta și mobilitatea acțiunii, prin spiritul de sacrificiu și, mai presus, prin faptul că a acționat în cursul necesar, obiectiv al istoriei, o adevărată inimă a națiunii române. Pe o asemenea poziție se afla Partidul Comunist Român atunci cind a sosit istorica zi de 23 August 1944. Acoperit de glorie, de merite nepieritoare în fața istoriei, el ieșea la 23 August 1944 din ilegalitatea adîncă în care se aflase și pentru , . istoria sa dobîndea posibilitateala guvernarea țării. In viata în viața României începe un II aducem cu toții și acum o cu ocazia sărbătoririi împlinirii ' ’ ' i deși
prima dată în de a participa acestui partid, nou ev, căreiaIncită cinstire _ ......... .................._..a 41 de ani de la declanșarea revoluției eliberare socială și națională, antifascistă antiimperialistă.

angajamentul său numeric în desfășu- victorioasă a evenimentelor din August Holul de prim plan jucat de P.C.R. în fazele pregătirii și înfăptuirii actului de August 1944 i-au creat un puternic ascen- politic în raport cu celelalte partide și

multă maleabilitate, intransigență și a asigura — pînă în cele mai mici — conspirativizarea acțiunii hotărî- avea să se declanșeze la 23 August s-au care s-au prea
1944. găsit avea aflat bineva putea fi vreodată contestat de nimeni cu argumente serioase, de nici un factor obiectiv de bună credință.Tn astfel de condiții s-a putut acoperi integral acțiunea pregătitoare. Așa se face că numeroase rapoarte trimise la Berlin pînă în pragul zilei hotărîtoare — prea bine se cunoaște — dădeau asigurări ferme că, în România. Ion Antonescu și autoritățile hitleriste erau deplin stăpîne pe situație. In astfel de coordonate n-avem decît să ne întrebăm cu toții : Ce s-ar fi întîmplat dacă Ion Antonescu, Gestapoul sau alte autorități ar fi aflat, la modul concret, cîte ceva dintre toate cele ce se pregăteau, ce măsuri represive ar fi fost luate, ce execuții ar fi fost ordonate ?Iată termenii de bază în limitele cărora putem acorda deplinul nostru respect și aduce supremul nostru omagiu partidului comunist, activului său de bază care a pregătit noul drum al României, înfruntind multiple greutăți, depășind repetate obstacole, riscîndu-și la tot pasul libertatea, chiar și viața !^.n vara anului 1944 — apreciază to- Ivarășul Nicolae Ceaușescu, condițiile interne au devenit favorabile* trecerii la înfăptuirea revoluției. In țară se accentua nemulțumirea maselor populare, se intensificau și căpătau o tot mai mare amploare acțiunile de luptă și de sabotare a mașinii de război. In rîndui armatei creșteau
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upă mai bine de patru decenii de producerea în România a mentelor epocale de Ia 23 1944, deși istoria — supremul judecător al realității, al faptelor, al datelor înscrise pe firul timpului a putut îndrepta — și a îndreptat practic — atîtea și atîtea nepotriviri pe care unii, din motive foarte diferite au încercat să i le așeze în sarcină, se mai întîlnesc și azi, peste hotare, istorici sau pretinși istorici certați cu obiectivitatea, cu regulile elementare ale respectării adevărului științific, indivizi care încearcă să introducă în circuitul „informației" unele puncte de vedere și interpretări care nu pot decît să prejudicieze cunoașterii reale a evenimentelor tratate. Nu a fost și nu este rostul acestui articol de a aduce în discuție asemenea deformări ale istoriei dar existența lor determină, trebuie să determine continuare o atitudine argumentată, cu toată datelor și concluziilor îndemîna istoricului. A ar însemna să se lase lora care improvizate — fac din falsificarea istoriei o practică reprobabilă care le legitimează felul obișnuit de a se comporta. Și acest lucru nu trebuie să li se permită la infinit ! Mai ales cînd fabulațiile lor, răstălmăcirile pe care le profesează vizează probleme fundamentale din existența unui popor, probleme de natura celor la care ne-am referit mai sus.

la eveni- August
I

în hotărîtă de combatere energia și cu ajutorul indiscutabile aflate Ia nu proceda în acest fel cale liberă tuturor ace-din motive diferite, cu justificări

x nalta noastră cinstire pentru Augustul
1 fierbinte din 1944, în hronicul de aur al devenirilor românești prin vremi adună intr-un imens buchet cele mai frumoase flori ale recunoștinței și înaltei prețuiri datorate partidului care ne-a condus far în nenumărate furtuni și spre mari biruinți, datorate — în același timp — strălucitului con- tovarășul activitatea devenirilor

general, transfor- adoptate Comunist

ducător al partidului și statului. Nicolae Ceaușescu, de numele și căruia este legată indiscutabil istoria noastre prin vremi contemporane.Sub această aură aniversăm ziua de 23 August în acest an 1985 — într-o atmosferă de puternic avînt creator, acționînd strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru marea în viață a istoricelor hotărîri de Congresul al XIII-lea al PartiduluiRomân, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Acesta este, în fond, omagiul cel mai înalt pe care-1 putem aduce strălucitorului triumf de la 23 August 1944 și tuturor acelora care, învingînd multiple obstacole și neezltînd a face inclusiv jertfa supremă, au deschis un nou curs în istoria României, în viața poporului nostru.
Prof. univ. dr. Gh. I. Ioniță
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