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în zile obișnuite, ca și în confrun
tările ce însoțesc solemnitatea mari
lor sărbători ale României contem
porane, statura viguroasă a socialis
mului se desăvîrșește perpetuu, prin 
aceeași dinamică interioară, prin 
aceeași participare însuflețită a ma
selor populare la fiecare secundă a 
istoriei noastre.

Succesivele rememorări ale acelui 
August hotăritor, de acum douăzeci 
și trei de ani, sînt aureolate de con
secvența cu care o seminție de oa
meni cutezători și demni, statornic 
și rodnic înrădăcinată pe aceste 
meleaguri, desfășoară cea mai im
presionantă ascensiune in timp din 
zbuciumata-i biografie milenară. Au 
fost ani de contopire deplină, petre
cută într-un asemenea proces, a 
perspectivelor hotărite țării de că
tre partidul comunist cu înseși aspi
rațiile legitime ale poporului român, 
către prosperitate și civilizație.

Supremei noastre încumetări de 
ctitorie nouă i-au fost insuflate ast
fel. deopotrivă, generozitate și abne
gație revoluționară, ca și setea des
cifrării lucide a imperativelor social- 
economice. Integrarea ființei parti
dului in ființa maselor, a națiunii, 
prestigiul patriei în ochii mari ai 
Continentului și ai Lumii, s-au do- 
bîndit nu din avalanșă de vorbe, nu 
din gesturi spectaculare. Actul de 
voință al acelei toamne din 1944 a 
fost însoțit, zi cu zi, anotimp după 
anotimp, de un amplu desfășurat e- 
fort constructiv.

Muncitorii, țăranii, intelectualita
tea atașată patriei au deprins în 
acest răstimp legea aspră și nobilă 
a Revoluției, dialectica intimă a 
autodepășirii, a modestiei și a cute
zanței neabătute. Dincolo de elogiul 
retrospectiv, am învățat să ne cu
noaștem — tot mai fertil ! — nu nu
mai dorințele, planurile, scopul pro
pus. Examenul bărbătesc al con
strucției unei societăți noi ne-a învă
țat să apreciem lucid fiecare treap
tă parcursă, ne-a deprins a nu coco
loși butaforia și lipsurile, a ne în
suși continuu, intim, înaltele valori 
științifice și morale pe care le-a 
descoperit omenirea, cele mai valo
roase tradiții de luptă și culturale 
ale națiunii.

Vigoarea cea mai curată, forța cea 
mai fidelă improspătării, cea mai 
neșovăitoare în fața naturii și soar- 
tei am aflat-o mereu în brațele, in 
mintea, în idealurile fiilor acestui 
pămînt. In miezul fiecărui episod al. 
acestei epopei omogenizînd energii 
și deschizind orizonturi nebănuite, 
s-a aflat cel care poartă pe umeri 
răspunderea destinelor țării, parti
dul comunist. Prin încercatul său 
călăuz, poporul român a vorbit ce
lorlalte popoare cu căldură și cor
dialitate, cu o constructivă optică 
asupra fenomenelor vieții contempo
rane.

Ne-am prețuit și ne-am respectat 
prietenii cu îndătinata noastră voin
ță de bine și frățietate. Cuvintelor 
înșelătoare, actelor lipsite de priete
nie le-am răspuns fără crispare ori 
teamă. Legătura indestructibilă a 
poporului cu partidul a devenit ast
fel „mirabila sămînță" din care, pe 
aceste plaiuri, a încolțit și s-a arătat 
lumii în deplină lumină prestigiul 
unui popor harnic și demn, contri
buția sa activă la dezvoltarea so
cialismului în lume, dorința sa de 
fructuoasă conviețuire și colaborare 
cu toate popoarele.

Sub arcadele de triumf ale reme
morării de August, uriașa inimă co
lectivă a acestor pămînturi româ
nești vibrează deopotrivă de cadența 
unui omagiu fremătător, ca și de in
finitele ritmuri diurne, prin care se 
definește in timpuri opera de cute
zanță, de creație, de continuă pro
pășire socialistă a națiunii române. 
Din treaptă în treaptă, din August 
in August, istoria contemporană ne 
simte faptele și ni le confirmă.

MIHAI NEGULESCU
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(III)

ECOURI IN AUGUST
Inițiată, organizată, și condusă de 

Partidul Comunist Român, insurecția 
armată victorioasă de la 23 August 
1944, a marcat o piatră de hotar în 
istoria patriei șj poporului nostru.

In împrejurări hotăritoare pentru 
destinele României, marcate de creș
terea nemulțumirii și avîntului ma
selor populare, a accentuării stării 
de spirit antihitlerist în armată, a 
sporirii derutei și panicii în rîndurile 
întregii reacțiuni, a adincirii necon
tenite a crizei politice a regimului 
antoncscian. Partidul Comunist Ro
mân a elaborat o platformă de luptă 
ce prevedea răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, scoaterea țării din 
războiul antisovietic și întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei, for
marea unui guvern din reprezentan
ții tuturor forțelor antifasciste, în
făptuirea de reforme democratice.

Pe baza acestei platforme. Parti
dul a reușit să mobilizeze la luptă 
masele largi populare și, folosind cu 

pricepere împrejurările favorabile 
create de succesele militare ale 
coaliției antihitleriste și in primul 
rînd, de succesele armatei sovietice, 
să răstoarne la 23 August 1944 dic
tatura militaro-fascistă a lui Anto
nescu.

Actul de la 23 August a fost pri
mit cu satisfacție și salutat de for
țele antihitleriste din lumea în
treagă. Comentînd victoria insurec
ției armate de Ia noi, presa și ra
dioul din străinătate au arătat im
portanța politică, militară și econo
mică a insurecției pentru lupta Na
țiunilor Unite împotriva fascismului, 
subliniind în același timp însemnă
tatea ei pentru soarta poporului 
nostru. •

„Importanța ieșirii României din 
Axă depășește cadrul României — 
scria ziarul Pravda la 28 august 
1944 — arătind in continuare că 
presa străină are dreptate să spună 
că aceasta înseamnă prăbușirea în

tregului sistem de apărare german 
din Balcani".

în chiar seara zilei de 23 August 
postul de radio american din Europa, 
comentînd într-o emisiune specială 
evenimentele din timpul zilei, con
semna : „Ziua de azi este marcată 
prin două mari evenimente, dintre 
care unul s-a desfășurat la vest și 
altul la est. în primul rînd este 
vorba de eliberarea Parisului și in 
al doilea rînd este ieșirea României 
din războiul dus împotriva Națiuni
lor Unite. De acum înainte România 
este un aliat in tabăra Națiunilor 
Unite, ea manifestindu-și voința de 
a se alătura la lupta ce se duce 
împotriva inamicului comun". Citeva 
zile mai tirziu, la 27 august, radio 
Londra după ce arăta într-un co
mentariu că „în România frontul

ION CALAFETEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Versuri co acestea și poeme întregi ca A Une 
Madone sau A Celle Qui Est Trop Gaie își replică 
dramatic pe spațiul propriu, răsturnîndu-și afirma
ția lirică inițială. Conflictul poetului cu familia și 
societatea filistină, deși real și cultivat de el cu 
ostentație mai totdeauna histrionică, putînd justi
fica împovărătoarea legendă biografică, devine 
dintr-o dată secundar, față de conflictualitafea na
turii lui. Răspîntie pe care se încaieră vînturi opuse. 
Les Fleurs du Mal ridicase cortina de pe cel mai 
contradictor spectacol spiritual. Clasicitatea for
mei 't erupția sufletului modern, împărțit între che
mările unei divinități pierdute și acelea ale unui 
satanism răzbunător, între sentimentul limitelor 
ontologice și sentimentul infinitului, între erotismul 
virginal, cu accente dantești de Vita Nuova, și 
deviația erotică, între inocență și sadism, între gin
gășie și sarcasm, între emoție și mistificafie, între 
necesitatea oidinei arhitecturale și deopotrivă a 
subversiunii materialelor de construcție, se sfidau 
reciproc, apueîndu-se de piept. Ca să poată fi cu
prinsă deodată, multipla dispută baudelaire-iană 
abia încape in opoziția dintre raționalitate și a- 
venturâ.

Fată de dramatismul ei, jocul romantic de-a 
antiteza, îndeosebi hugolian, apare doar ca pro
cedeu exterior, scos dintr-o recuzită tehnică. Se 
înțelege că elementele de compunere ale acestui 
grandios spectacol liric nu erau, disociate și în 
sine, cu totul noi. Ele sînt evident raportabile la o 
tradiție mai veche sau mai recentă. Astfel raționa
litatea geniului baudelaire-ian stă desigur în le
gătură genetică cu structura spiritului francez, iar 
aventura poate fi în parte preluare a conduitei 
stîngei revoluționare a romantismului. Jean Pre
vost, în Baudelaire, essai sur l'inspiration et la 
creation poetique. indică relațiile poetului nou cu 
mai toată poezia franceză de la Ronsard și Ra
cine pînă la Gautier si Banville. însăși confrunta
rea dintre ordinea eliberată și impulsiunea de a-i 
spulbera în felurite chipuri limitele nu este de 
neasociat cu tipologia antinomică a operei lui 
Edgar Poe, care îl „plagiase ... cu anticipație”, 
după o vorbă o sa.

Critica de „izvoare" a mers în această direcție 
pînă la identificarea chiar a unor metafore sau 
versuri în alți scriitori. Se știe azi, de exemplu, că 
sonetul Correspondences, căruia simbolismul își 
datorează cel puțin numele de curent poetic și 
noutatea sinesteziei senzațiilor, a putut folosi su
gestii din Kreisleriana lui Hoffmann și Al. Aaraf 
al lui Poe. (v Notes et Eclaircissements și Etude 
Biographique ale ediției Jacques Crepef). Și astfel 
de cercetări se mai întreprind încă. Cea mai re
centă este Baudelaire el Pierre Dupont, La Source 
d'Inspiration de LTnvitation au Voyage” de Daniel 
Grojnowski. (v. Europe, Avril-Mai, 1967, număr co
memorativ).

Dar, fie în aspectele ei tradiționale, fie în ana
logii posibile și chiar împiumufuri, noutatea abso
lută a poeziei lui Baudelaire stă în factorii ei ina- 
nalizabili și anume în puterea de somație cu care 
oprește în loc pe cititor și de însămînțare a liricii 
universale pe o perioadă neincheiafă încă. Nici 
idealul de glorie, la care se încălzea el însuși, 
după cum se vede din corespondența lui, nu se 
suprapunea peste întreaga cuprindere istorico-lite- 
rară a influenței sale. Căci Baudelaire se visa 
emul al lui Byron și Hugo, fără să știe, deși con
știent de geniul propriu și de ratificarea viitorului, 
că urmările operei sole vor depăși în timp, dacă 
nu și în spațiu, influența atîi a unuia cil și a ce
luilalt.

Exceptînd pe Barbey d'Aurevilly, care îi desluși
se într-un tel marele destin, nici un alt contempo
ran nu-și dăduse seama de proporțiile fenomenu
lui Baudelaire. Numai niște tineri ai generației ime
diat următoare, pe numele lor Paul Verlaine și 
Villiers de L'lsle-Adam încep, neluați în seamă, 
să-i glorifice opera și acțiunea, poetul fiind în 
curînd pentru Rimbaud-negatorul „un vrai Dieu", în 
timp ce tînărul poet englez Charles Algernon 
Swinburne, care va reprezenta, prefațîndu-i uni
versalitatea, prima radiație extra-franceză a geniu
lui baudelaite ian, i se și declarase discipol din 
1862.

VLADIMIR STREINU



CRONICA LITERARĂ

GRIGORE ARBORE „Exodul"
Cu studii superioare de istorie veche și de 

arheologie, presupunînd deci un anume senti
ment al trecutului și al mitologicului, familiari
zat așadar cu vestigiile civilizațiilor apuse, Gri- 
gore Arbore își așează firesc poezia din Exodul 
sub pavăza unui soi de clasicism cu inevitabile 
infiltrații livrești. Poetul își decorează, de altfel, 
universul cu elemente împrumutate din litera
turile elină și romană. O invocă pe Ceres, scrie 
despre expediția Argonauților, amintește pe 
Charon, își intitulează cîteva poeme latinește 
(Pax autumnalis, Hie locus), formulează, în ace
eași limbă, crâmpeie de rugă, compune „epistole" 
in stil ovidian, utilizează cînd și cind cadențele 
metrice antice etc. Invocarea lui Ceres e însă 
doar un pretext pentru un elogiu adus ploii 
(adică fertilității) și ideii de perpetuare a vieții 
și materiei, în circuit deschis ; evocarea Argo
nauților, „umblînd între departe și departe", e, 
în fond, o meditație (desfăcută de motivul lînii 
de aur) la cei rămași pe ape. Cert este că, re- 
luînd date ale mitologiei, Grigore Arbore nu 
coboară totuși în mit pentru a-1 interpreta, re
valorifica sau adinei. Mitul rămîne încă, Ia el, 
punct de plecare ori simplu punct de reper. Mai 
aproape de viziunea celor vechi, foarte modern 
cu toate acestea (prin absența, între altele, a fac
torului terifiant) e modul în care poetul tran
scrie, în schimb, într-un poem ca Țărm, emoția 

marilor și neliniștitelor așteptări ! „Nemaiîntorși 
bărbații sînt bănuiți de mult / Pe un pămint 
al apei în depărtări migrat, / Și e un plîns în 
arbori, o șoaptă dezlînată, / Spre miazănoapte 
clopotele bat. // Femei, suiți pe botul înfipt în 
pragul stîncii. / Culorile se vor înzăpezi curînd. / 
Vor reveni bărbații înveșmîntați în hăuri / Tră- 
gînd cu dînșii marea în întreruptul rînd ? // 
Lanțul lor greu cutremură nisipul, / Tu, zi, în- 
chide-te-n spiralele de fier. / Sînt cearcăne pri- 
mejdioase-n jurul lumii, / Nori bubuind se-n-chi- 
nă puternicului cer". Și aici, ca și în Argonauții, 
Grigore Arbore iese, de fapt, din timpul mito
logic (Țărm poate fi interpretat și ca un discret 
comentariu pe marginea unor situații din Odi- 
sela), pentru a ancora în prezentul istoric. Alte
ori, mișcarea e regresivă, în spirit arheologic, 
ca în Corabia : „Veacuri au spart timona și au 
străpuns pereții. / Semnalele delfinilor din mî- 
luri îi răspund. / Pe un drumeag eolic tot rătă
cind-o zeii / Cochilii trag carena mereu către 
străfund." Sau, sentimental (poetul trăind în
țelept și solemn, fără zbateri sau anxietăți, dia
lectica adevărurilor naturii), pendulează între 
cei doi poli corelativi ai existenței : viața și 
moartea.

Spre deosebire de alții, Grigore Arbore simte1 
însă mai puțin fascinația ideilor generale și. ca 
atare, încearcă mai rar (și foarte timid) aventura 

gnoseologică. Structural e, neîndoielnic, un sen
timental. Viața, moartea, timpul, spațiul nu re
prezintă, de aceea, în accepția lui poetică, atit 
niște ipostaze cunoscute ori necunoscute ce se 
cer a fi explorate și explicate, cît niște realități 
percepute și perceptibile afectiv. Fatal, tentati
vele de a aborda, ici-colo (împotriva propriilor 
înclinații), lirica de concepție, eșuează în decla- 
rativism (Axe), iar textele în care se produce 
mutația deliberată a sentimentelor în valori no- 
ționale (Veșnic pierduți, Ca pe scut) sfîrșesc prin 
a pierde aura de inefabil transmisă inițial. Evi
dent, nu în asemenea devieri (oricît de justifi
cate experimental) ale unghiului personal tre
buie căutată nota caracteristică a poeziei lui 
Grigore Arbore, și nici chiar (aș zice) în pasa
jele de exultantă (altfel onorabile), cind laitmo
tivul ploii și al luminii este exploatat în scopuri 
programatic optimiste.

în Exodul, Grigore Arbore e, înainte de toate, 
un elegiac pentru care faptul biografic tragic 
capătă valențe obsesive. Majoritatea poemelor 
izbutite concentrează, suflul emoțional tn 
jurul enigmaticei făpturi de vis a Anei, 

evocată în desene fulgurante, ca parteneră idea
lă de dialog, martoră peste timp și spațiu, alter 
ego al poetului însuși. Trecînd în neant, „sub 
cețuri mari de aur", „în calma boare din care 
urcă ziua", pierzîndu-și, în consecință, dimen
siunile fenomenale, ea a pășit din real în pa- 
rareal. continuind să-i umple cu prezența ei ori
zonturile gîndirii. Numeroase piese (cele mai re
prezentative) nu sînt altceva decît dramatice mo- 
nologuri ale căror eroi sînt Ana. poetul, anotim
purile, viața, moartea, visul, ideea de singurătate, 
sentimentul nostalgiei, cum e Epistola I: „«Ora 
pro me in solitudine*,  Ana. , noaptea afară-i con

fuză, nimic nu se vede, / linii de aur scriu pe cer 
drumul vieții, lupii / în lună își ascultă urletele, 
poate curînd / stele de marmură se vor ridica / 
din declinul zăpezii. // Pentru cel încolțit în 
pîntecul tău, pentru soartă, / pentru noi înșine, / 
lebede albe se sting și se aprind undeva sub 
tăcere, / oarbe și mute, fără de aripi zburind / 
peste marea eternă. // «Du-te în negură — 
spui — e acolo o miriștie / toată de liniște

Insîngerată. / Stai și așteaptă / trista corabie 
ce duce / sufletul meu în zarea cealaltă»". Sau 
Ascunsă-n calma boare... : „Tu dormi sub cețuri 
mari de aur, Ana, / și nu-ți mai amintești de 
vint, / acolo, înspre calmele bazalturi ale nopții / 
unde doar cerul vijiie spre nord / cu stele stinse 
și păduri pustii. // Din ce în ce mai rar aud un 
Curn sfișietor lovind în lemnul serii / și pașii 
gravi ai lunii rătăcind pe suflet / asemeni unui 
cerb, cind brazii umblă .' întunecoși cu rădăci
nile pe sus, prin aer. / «Focul s-a stins» — șop
tești — și-ncet revin i din languroasa astrelor 

călătorie / iar cea mai dispărută sferă din azur / 
își strigă-n mine răvășită urmă / pe unde-un 
viscol de corole trece lent / prin trupul tău și 
te dizolvă-n lume". Poezia, din care n-am Citat 
decît un fragment, ar merita să fie reprodusă 
în întregime, cum ar merita și Pax autumnalis, 
Și parcă totul, Noiembrie, Joc al lui mai. Și 
unele și altele, valorificînd la maximum dispo
nibilitățile lirice actuale ale lui Grigore Arbore, 
au darul nu numai de a fixa în metafore niște 
stări de spirit (cum se mai întîmplă să întîlnim 
în cutare sau cutare plachetă), ci și de a retran
smite contagios emoția încorporată în vers. As
cunsă-n calma boare... este elocventă, apoi, pen
tru spațiile în care își proiectează el sentimentul, 
pentru tipul de tonalitate frecventat cu precă
dere, pentru coloritul particular al dimensiunii 
sale elegiace. împrejurarea biografică scapă aici 
din limitele, evenimentului vrerhelnic și afec
tează, durativ și larg cuprinzător, ansamblul uni
versului existențial. Sentimentul îmbrățișează 
răscolitor, în valurile sale, și cer, și pămint, și 
astre, și ape, și păduri, și vînt, și ființe, și lu
cruri, sufletul poetului devenind cutia de rezo
nanță a macro și microcosmosului. Poezie de 
viziune și de atmosferă, Ascunsă-n calma boare... 
(dar nu numai ea) e, în același timp, și cîntec 
de dragoste, și cîntec de durere, de dor, de nos
talgie, de împăcare, de regrete, joc de imagini 
în clarobscur, melodie tulburătoare, solemnă, în 
registru grav de violă.

Ocolind țipătul și bocetul, revolta și dispe
rarea, elegiile lui Grigore Arbore stau sub zodia 
împăcării omului cu ideea că „e-n lucruri îndoit 
fior de moarte și-nnoire“ (Exodul).

AUREL MARTIN

MESTROVICI
Călătoria aceasta ultimă s-a în

cheiat demult. Notele scrise cu o 
cerneală palidă au. rămas în foile 
ce s-au învechit și ele. Puțin timp 
mort, clasat;-cevq. dispare, ceva 
se naște.. .

La Split, în imperiul recules al 
lui Mestrovici, plin de statui și de 
rozmarin', cu vechia mecanică a 
valurilor sub stînci, m-am între
bat de’ ce nu mai iubesc marea ? 
Iată locul unui mare misogin mi- 
am spus, dar el a murit și ceea ce 
credea că e singular, pustiu, unic, 
a fost năpădit de civilizație. Mu
zeul ce-i poartă numele nu-l re
prezintă decît în parte. Opere me
diocre au rămas aici și lumea 
vrînd-nevrînd se întreabă dacă 
numai Iov-ul, și el o copie, îl re
prezintă sau superbul Ciclop din 
curtea umbrită de cipri ajunge 
pentru a avea imaginea exactă a 
operei sale ? îmi place mai mult 
Moisele scriindu-și tablele cu o 
mină fermă din patio-ul micuței 
biserici de peste drum, o prelun
gire a domeniului personal, astăzi 
închis între ziduri, dar mereu în
grămădit de vizitatorii curioși. 
Profetul a întors spatele mării și 
privește curtea cea mică cu um
brar de țiglă în jur. Curioasă este 
decizia de a nu contempla spațiul 
ci locul închis peste care numai 
cerul adriatic lasă o tentă de in
spirație. Picturile din muzeu sînt 
prea înfeudate lui El Greco ca să 
conteze, gestica rurală a celorlalte 
exponate obosește prin amintirea 
lui Rodin și dacă mai adaugi și 
un expresionism de tot evident, 
astăzi perimat și chiar acuzînd 
grandilocvența nu poți decît să 
deplîngi în general pe artiștii ce 
au cedat gustului vremii, uitînd 
de pretenția eternității. Și doar pe 
aici pe aproape se aflau statuile 
nemuritoare ale grecilor, simple- 
cu gesturi uitate, cu aerul că per
soanele închipuite au fost sur
prinse în treacăt de ochiul meta
fizic al sculptorilor morți sub ță- 
rîna ce le poartă. loan Botezătorul, 
dintr-o micuță capelă a orașului 
avea ceva de tot ruinat, și el con
trafăcut, conformist, prea dedat 
canoanelor creștine ca să ne con
vingă. Ioan de Ravenna cu mîna-i 
colosală și cu privirea fanatică 
m-a turburat doar puțin pentru 
că e voit teribil și dacă-l pui lingă 
Davidul lui Michelangelo, de la 
Florența, nu rezistă. Acolo victo
ria și voința erau exprimate 
printr-o crestătură simplă a ochi
lor. învingătorul este gîndit uriaș 

împotriva descrierii biblice, el ține 
într-un gest de odihnă praștia pe 
un număr, dar primirea te supune. 
Aici, mișcarea sandalelor și indi
cația fermă a brațului pot să a- 
tingă pe privitorii superficiali. 
Mai curînd sînt mulțumit de în
drăzneala de a face Măriei Mag
dalena un vestmînt transparent 
în suita de scene din micuța bi
sericuță ce povestește Răstignirea. 
Mestrovici a laicizat Sfinta Scrip
tură și-mi place mai mult. Isus 
stă de vorbă cu femeia lingă o 
fîntină- nimic nu lasă să se în
trevadă drama viitoare, așa incit 
Crucificarea povestită in lemn 
mai încolo e zguduitoare. Un Crist 
lungit- întins pe lemn, ezoteric, cu 
picioarele încrucișate ca într-un 
repaos visceral imperios, cu ca
pul căzut de suferiță, crispează 
conștiința. Afară lumina devo
rantă a lunii de vară pare o bi- 
necuvîntare. Nu știu cît s-a scon
tat pe căldură, pe lipsa brizei, pe 
evocarea totală a Calvarului, dar 
efectul este cu totul convingător.

Sincer vorbind l-am înțeles mai 
bine pe Mestrovici în drumul de 
la Zadar spre Pbdvidze. O șosea 
îngustă de piatră ne-a urcat in
tr-un ținut lunar, cu aglomerări 
fantastice de bolovani. Viile pitice 
rămăseseră undeva jos, într-o 
ceață roșcată, soarele ardea nemi
los și noi urcam cu prudență pe 
serpentinele suspendate deasupra 
unor prăpăstii spectaculoase. Do
uă ceasuri de incertitudine și în 
tot acest drum aproape de 2 000 
metri altitudine am găsit numai o 
bisericuță părăsită prin acoperișul 
căreia zburau păsări de pradă. 
Copii cu ochii pustii cereau țigări. 
Stînca fierbea în jur, dacă ne-am 
fi oprit am fi auzit-o plesnind. 
Ținutul fără apă cerșea rugăciu
nea și nu mai era nimeni în jur 
și am înțeles de unde vine gustul 
artistului pentru colosal, pentru 
pietatea solemnizată. în acești 
munți totul vorbește despre recu
legere. E un loc al deciziilor. Moi
sele de la Split ar fi trebuit să ve
gheze pragurile văilor deșerte. La 
proporții mai mari el ar fi evocat 
teribil Sfintele Cărți. Nu vreau să 
spun că sculptorul a fost de tot 
mistic. îl trădează acel Ciclop din 
Curtea plină de leandru a muzeu
lui. Statuia are ceva păgîn, este 
cel mai frumos lucru pe care l-am 
văzut în călătorie. în grădina pe
dantă- supravegheată de foarfecă 
horticultorului, gestul sălbatic al 
aruncătorului surprinde și obse
dează. Acesta e Mestrovici cel li
ber. artistul nestrivit de contracte 
și obligații.

EUGEN BARBU

MARA BISCĂ

ECOURI IN AUGUST
(Urmare din pag. 1.)

german s-a prăbușit" iar populația 
de mult iși manifesta nemulțumi
rea", conchidea : „Ieșirea României 
din Axă are o importanță covirși- 
toare nu numai pentru această țară 
ci pentru intreg Balcanul, deoarece 
prin această lovitură se prăbușește 
întregul sistem de dominație german 
din sud-estul Europei. însemnătatea 
acestui din urmă fapt nu poate fi 
subestimată". Același post de radio, 
referindu-se la faptul că România 
a întors armele împotriva Germa
niei fasciste, intrind „în rindul Na
țiunilor Unite care luptă azi pentru 
civilizație și impotriva stăpinirii 
Europei de către germani" dădea o 
inaltă prețuire actului insurecțional 
săvirșit de poporul nostru declarind 
că „fapta României constituie un 
act de mare curaj și acest act va 
grăbi sfirșitul războiului". Despre 
poziția Germaniei in Balcani, tot 
radio Londra arăta următoarele : 
„Situația Germaniei in Balcani se 
apropie de o catastrofă îngrozitoare 
care va depăși proporțiile aceleia 
provocată germanilor in punga de 
la Falaise... Prăbușirea hitleriștilor 
se apropie cu pași repezi, iar zilele 
nemților în Balcani pot fi numă
rate pe degete".

însemnătatea politică a insurec
ției armate de la noi este reliefată 
și in coloanele ziarelor „New Chroni
cle", „Aftonfladct", „The Washing
ton Post", „France Libre", „Journal 
de Geneve", „Aksan“ (Turcia), „La 
Prensa" (Argentina) și altele.

Desprinzindu-se din alianța cu 
Germania și intoreînd armele împo
triva acesteia, ca aliat al Națiunilor 
Unite, România a adus o importantă 
contribuție la victoria militară asu
pra fascismului.

Agenția Reuter transmitea la 23

„Sculptură"

august 1944 următorul comentariu 
despre importanța militară a insu
recției armate din România : „Ca
pitularea militară a României tre
buie să aibă urmări importante asu
pra războiului din Europa de est. 
Două mari grupe de armate sovietice 
sînt acum libere pentru alte miș
cări. Acest fapt inseamnă câ 30— 
40 divizii sovietice sînt disponi
bile pentru un alt teatru de 
luptă. Grupul dă armată german 
care apăra regiunea Galați, intre 
Carpați și Marea Neagră, este in 
mijlocul unei țări acum ostilă, iar 
căile de comunicație cu spatele sînt 
nesigure. Drumul spre Bulgaria, 
Iugoslavia de est și Ungaria este 
deschis. De asemenea, Dunărea este 
nu mai puțin deschisă Armatei Roșii 
iar cimpia bulgară și Budapesta sint 
acum direct amenințate. Un număr 
nespecificat de divizii sînt Ia dispo
ziția comandamentului sovietic.

In cadrul aceleiași emisiuni, după 
ce anunța că eliberarea Parisului și 
capitularea României marchează 
„pagina cea mai neagră a războiului 
dus de Germania" postul de radio 
citat sublinia că „întregul edificiu 
nazist din Balcani începe să se 
năruie", iar consecințele pentru vii
torul mers al războiului sint incalcu
labile". Două zile mai târziu același 
post de radio arătând că „prin 
poarta Carpaților deschisă de ro
mâni, rușii vor putea ajunge la 
Miinchen și înainta spre Berlin", re
ferindu-se Ia lupta armatei române 
împotriva Germaniei, consemna : 
„România n-a depus armele, ci luptă 
mai departe alături de aliați".

Ziarul ,.Pravda" într-un editorial 
din 14 septembrie 1944 arăta de 
asemenea importanța strategică a 
României în lupta contra Germanici. 
„România.. — arăta „Prav da” — 
devine acum capul de pod pentru

In august, la cumpăna dintre zo
dii și anotimpuri, lumina parcă se 
imblinzește : e în văzduh un fel de 
Început ie zimbet, după încordarea 
aprigă din miezul verii, ca un prelu
diu la simfonia seninătății.

Pe bărăgane, cît vezi cu ochii, 
totul a-ncremenit în așteptare. Vor 
veni mai întîi grăunțele ploii, ger
meni efemeri, pierind fără urmă în

Atlas în timp
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țărîna avidă ; vor curge apoi stropi 
sticloși, de grîu, de porumb, de ove- 
ze, și în curind pămîntul se va îm
brăca într-un abur verzui, și se va 
face iarăși cîmp și va aștepta...

Trudite de atit amar de drum pe 
zăduf, apele curg molcom intre ma
luri. In oglinzile lor călătoare, îm
păienjenite de arșiță, se simte o adi
ere de limpezime. Apele au și ele o 
lumină lăuntrică, mai vie, cu cit 
soarele scade spre toamnă.

operațiuni militare îndreptate pentru 
distrugerea completă a dominației 
hitleriste in Balcani, eliberării com
plete a popoarelor balcanice de sub 
jugul hitlerist și restabilirea in
dependenței și suveranității lor.

„Daily Herald" scria că efectul 
strategic al actului de la 23 August 
va fj extraordinar, ducind la prăbu
șirea dominației germane în Balcani.

„Din punct de vedere militar eve
nimentele din Balcani inseamnă o 
descoperire a flancului german de 
sud-est" — scria ziarul suedez „Nya 
Daglit Allehanda". Aceiași ziar arăta 
în continuare : „armatele germane 
de pe frontul românesc sînt ame
nințate cu distrugerea, în timp ce 
trupele din Grecia au de ales intre 
a se retrage rapid sau a se lăsa în
cercuite. Diviziile din Iugoslavia 
vor fi silite să execute o retragere 
foarte precaută pe teritoriul ungu
resc". O confirmare a celor amintite 
este dată intr-un buletin informativ 
a! comandamentului german în 
care se arată că una din cau
zele care au dus la retragerea 
tuturor trupelor germane din Bal
cani o constituie evenimentele pe
trecute in România și Bulgaria care 
„au creat o amenințare pentru spa
tele frontului pozițiilor germane din 
Balcani. Datorită acestui lucru noi 
sintem nevoiți să evacuăm trupele 
germane din Grecia de sud. Trupele 
noastre au început retragerea din 
insulele Egee și din Pcloponez încă 
de nc»m cîteva săptămîni. Ultimele 
ariergărzi au părăsit fără luptă 
Grecia fa 12 octombrie".

La 24 august 1944, E. Stewens 
publica în „The Christian Scince 
Monitor" un articol în care a- 
răta că „...egale in importanță cu 
lovitura militară dată hitleriștilor 
prin pierderea României sint șl

Pe ramuri, fructele s-au făcut 
grele ; merii și perii, gutuii și nucii 
și prunii, șoptesc ei intre ei, mai 
ales noaptea, pe liniște, că iși simt 
brațele amorțite. Deci, nu-i departe 
vremea cînd vor veni să-i izbăveas
că de povara aceasta, și dulce și 
amară, pe care o nasc și o cresc și o 
leagănă an de an, intre cer și pă
mint...

Dealurile, și ele, pindesc pasulm - 
legătorilor, căci soarele din ciortV.ii 
ii apasă, ca o bucurie prea marejiar 
bucuria, ca și durerea, are hotarele 
ei...

Doar munții, taciturni, Impertur
babili, scrutează depărtările, cu ace
eași liniște a veșniciei, primind și 
intoreînd egal lumini și umbre, as
cultând glasul vintului de dincolo 
de orizont, care le-ajunge in auz cu 
foarte mult fnainte, cind nici brazii 
eei mai de sus n-au apucat să prindă 
de veste. Insă tot mai adesea, la 
cumpăna zodiilor și-a anotimpurilor, 
munții trimit cite un vultur să cer
ceteze calea soarelui ; pasărea se ro
tește cu aripi nemișcate, in cercuri 
tot mai largi, ea niște unde pierzîn- 
du-se in albastru, iar muntele pri- 
eepe atunci, după zborul iscoadei, 
schimbarea petrecută in lumină...

Aceste rinduieii, mai vechi ca 
amintirea, Iși urmează cursul intre 
Dunăre și Crișuri, intre codrii Dor- 
nelor și zaristea Mării, cu o stator
nicie trecută sufletelor noastre.fe 
dată cu doina și dorul, din rindt£ 
de oameni in rinduri de oameni, 
sub aceeași lumină din capătul verii.

Dar nici oimpul, nici riul, nici 
trunchiurile, nici munții n-au de 
unde să știe că lumina lui August 
se răsfrânge altfel, de Ia o vreme, 
in ochii și in inimile noastre, cu o 
strălucire pe care i-au dat-o și i-o 
sporesc zi de zi, copiii și stăpinii 
acestui pămint.

DAN DEȘLIU

pierderile suferite în domeniul eco
nomic. Aceasta ii lipsește de cea 
mai mare țară producătoare de 
cereale din Balcani. Aceasta îi lip
sește, de asemenea, pe germani de 
singura sursă importantă de pro
duse petroliere naturale".

Același aspect era amintit și in 
numărul din 27 august al ziarului 
„Sunday Times" care arăta într-un 
articol că „grinele și rezervele eco
nomice ale României sînt acum de 
partea aliaților".

Presa sovietică a arătat și ea im
portanța economică a ieșirii Româ
niei din Axă. N. Sergheeva semna 
în numărul din 1 septembrie al pu
blicației „Voina i rabocii klass" arti
colul „Hotărîrea României" în care 
amintind că infrîngerea hitleriștilor 
in România nu are numai impor
tanță militară ci și economică, a- 
ceștia pierzind griul și petrolul ro
mânesc, scria următoarele : ,Jn eco
nomia germană de război acest lu
cru produce un gol atit de mare, 
incit întreaga lui importanță nici nu 
poate fi estimată acum".

în același timp, in comentariile 
radio și de presă din străinătate se
tul de la 23 August 1944 era privit 
ca o cotitură de importanță deosebită 
în viața poporului nostru, menită 
să-i asigure o viață liberă și feri
cită. Ziarul turc „Ullus" scria Ia 
cîteva zile după 23 August că prin 
acest act România „primește asigu
rarea unui viitor liber, ceea ce con*  
stituie o garanție și pentru viitorul 
întregii Peninsule Balcanice", iar 
postul de radio Londra comunica 
ch>ar în seara zilei de 23 august l 
„România își va arăta acum voința 
ei pentru o viață nouă, liberă ți 
fericită".



Din „Cartea albă" de AL. ROSETTI

ION-AUREL CANDREA I

■

■ T R A
Ion-Aurel Candrea nu s-a bucu

rat, în viață, de prețuirea contem
poranilor săi, Ia care avea drept, 
căci a fost un savant remarcabil. 
Invidiat de unii, care au făcut totul 
ca opera lui să nu fie luată in seamă, 
a fost uitat după moarte chiar de 
colegii săi, care nu i-au consacrat 
nici măcar o notiță necrologlcă-

Primele lui lucrări sint semnate 
Candrea-Hecht, dar curînd a sem
nat numai Candrea, numele 
cunoscut 
coautor, 
prețioase 
nilor din 
1888).

După obținerea diplomei de licen
țiat în litere, la București, a plecat 
la Paris, unde a devenit elevul pre
ferat al lui Gaston Paris, sasant cu 
renume mondial, profesor de limbi 
romanice și specialist in limba și 
literatura franceză medievală.

Candrea urma conferințele lui 
Gaston Paris la celebra „Școală de 
înalte studii istorice și filologice" 
din Paris, care funcționa in localul 
Sorbonei, dar ca o instituție aparte. 
„Ecole pratique des Hautes Etudes" 
este o instituție de 
un statut original: 
cursuri „practice", 
ria, „ex-cathedra“,

unui 
publicist, G. Candrea. 

cu Teofil Frîncu, a unei 
monografii asupra Româ- 
Munții Apuseni (București,

înaltă cultură, cu 
profesorii predau 
care itnbină teo- 

. cu discuțiile se- 
minariale. Celor care frecventează 
cursurile acestui original așezămint 
nu li se cere nici un titlu. Ei pot 
căpăta, după un timp, un certificat 
de frecvență, și, dacă maeștrii lor 
sint de acord, candidatul poate pre
zenta o teză lucrată sub suprave
gherea titularului conferinței, care 
se publică în colecția de „memorii" 
a Școlii.

In timpul studiilor la Paris, Can
drea a redactat și publicat o exce
lentă monografie asupra consonan- 
tismului elementelor latine ale limbii 
române și, mai tirziu, o remarcabilă 
gramatică practică a limbii române, 
pentru străini, excelent instrument 
de studiu, foarte apreciat.

întors în țară, a funcționat, un 
timp, ca profesor de liceu în Bucu
rești ; în 1916 a fost numit docent, 
în 1922 conferențiar la Facultatea de 
filosofie și litere din București, iar 
în 1927 profesor la aceeași Facultate. 
4» *țr. A. Candrea era atras spre pro
blemele de etimologie și, prin prega-

tirea sa de filolog, spre editarea de 
texte vechi.

Avea o excepțională cunoștință a 
tuturor graiurilor romanice si a 
limbilor din Peninsula Balcanică, de 
la albaneză la neo-greacă. Cercetă
rile etimologice pe care le-a publicat 
cuprinzînd tezaure de deducție lo
gică, unind cunoașterea amănunțită 
a izvoarelor cu o metodă riguroasă.

Ediția critică a Psaltirii Scheiene, 
text românesc important al secolului 
al XVI-lea, comparată de editor cu 
celelalte versiuni românești ale Psal
tirii, și precedat de un studiu amă
nunțit asupra limbii primelor noas
tre traduceri de cărți religioase, ur
mat dc un glosar complet al Psaltirii, 
constituie un monument de erudiție 
și o piatră unghiulară a studiului 
asupra limbii românești vechi.

I. A. Candrea a avut curajul să 
întreprindă singur elaborarea unui 
dicționar general al limbii 
din trecut și de astăzi.

Lucrarea, monumentală, a 
în 1931, în Editura „Cartea 
nească". Casa editoare a publicat 
insă dicționarul lui Candrea laolaltă 
cu un dicționar istoric și geografic 
universal, redactat de G. Adamescu. 
astfel incit Adamescu este socotit 
in mod eronat, de unii, ca autor 
al dicționarului Candrea.

Ceea ce este 
lucrare, sint 
exemplelor.

romanț

apărat 
Romă-

remarcabil, in această 
definițiile și bogăția

întreg materialul de citate, strins 
zi de zi, este rodul lecturilor lui » 
Candrea, in cursul anilor. E păcat că 
la publicare, editura a impus, din 
lipsă de spațiu, renunțarea la indi
cația bibliografică a izvorului, care 
figurează in fișele manuscrise ale lui 
Candrea.

Dicționarul lui Candrea, din mo
tive neștiințifice. a fost ocolit de 
autorii dicționarelor apărute în zilele 
noastre, sub egida Academiei, astfel 
incit materialul său de definiții nu a 
fost fructificat.

în laboratorul său. I. A. Candrea 
pregătea alte lucrări. „Păstoritul la 
popoarele romanice", lucrare de 
mari proporții, elaborată in cursul 
multor ani de studiu și cuprinzînd 
un imens material de cuvinte dialec
tale din toate limbile romanice, deși 
era gata de tipar prin anii care au 
precedat al doilea război mondial, 
nu a mai apărat.

Nu se știe nimic despre soarta 
acestei lucrări, și a altora, luate de 
Candrea in momentul plecării 
la Paris, unde a murit in 1950, 
a se mai fi întors in țară.

★
Camera lui de lucru, intr-un 

bil din fostul bulevard Elisabeta, 
intre strada Brezoianu și Calea Vic
toriei, sau mai tirziu, pe chei, in 
preajma fostului Minister al Lucră
rilor Publice, era înțesată de cărți, 
pe rafturile bibliotecii și masa de 
lucra.

Poseda toate dicționarele dialec
tale ale limbii italiene, și in general, 
era la curent cu lucrările de lexico
grafic și dialectologie din întreaga 
Românie.

Orele petrecute in tovărășia aces
tui maestru, închinate in întregime 
problemelor de limbă, constituiau o 
inaltă școală de metodă.

El se dăruia cu generozitate în în
tregime auditorului său.

Lucra fără întrerupere zi și noapte, 
luni in șir. Apoi, brusc, dispărea pe 
un timp, ca să reapară în același 
decor, scufundat in dicționare și in 
fișe ca și cum nu s-ar fi intimplat 
nimic, cu zimbetul său ușor sceptic.

★
Lingvist, filolog, folclorist, dialec- 

tolog, lexicograf prin excelență, 
Ion-Aurel Candrea a lăsat o operă 
mereu vie, care ii asigură recunoș
tința posterității.

MOROMEȚII — volu- 
mele I și II ale foarte 
cunoscutului romancier 
Marin Preda primesc 
ultima corectură înainte 
de intrarea în rotativă. 
„Ultima corectură", e un 
fel de-a spune, știută 
fiind scrupulozitatea sti
listică a scriitorului.

temporane reprezentate 
de solii cei mai talentați 
ai folclorului nostru, 
conferă unui asemenea 
festival dimensiunile u- 
nui eveniment 
remarcabil.
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PARABOLA FOCU
LUI este titlul noului 
volum de versuri al 
poetului și eseistului Va- 
sile Nicolescu. El cu
prinde, alături de poezii 
inedite sau tipărite în 
diferite reviste, un „ci
clu muzeal" — Vitralii 
— rod al unei recente 
călătorii de studiu și do
cumentare în piesajul 
cultural al Franței.

în viziunea lui M. Tei- 
șanu, ilustratorul rarisi
mei ediții princeps din 
1921 :

surprize

editura

în marea lor majoritate — mărturi
sit sau nu — doctrinele estetice au 
tins spre elaborarea unei filozofii a 
artei. în introducerea la Prelegeri de 
estetică, Hegel considera chiar că ade
vărata expresie care poate servi de 
nume esteticii ca știință este „filozo
fia artelor frumoase". La rîndul său, 
Tudor Vianu n-a repudiat această tra
diție, ci s-a conformat ei. în cursul in
titulat Ideea de operă în filozofia gene
rală și în estetică (1947-1948), el mărtu
risea fără echivoc : „Estetica mea este 

Jpropiu zis o filozofie a artei adică a 
O/Moperei de artă" (p. 5). Cu toate acestea, 
Wconcepția pe care o exprimă tratatul 

lui Tudor Vianu ca filozofie a artei se 
diferențiază — cel puțin metodologic — 
de sensul năzuinței tradiționale a siste
melor estetice către închegarea unor 
filozofii ale artei. în Estetica sa, Tu
dor Vianu face operă de sistematizare 
corespunzătoare unei anumite concepții 
estetice, dar aci „spiritul de sistem" 
nu alcătuiește tiparul unei absoluti
zări filozofice care să supună ideile 
despre artă. Dimpotrivă, concepția lui 
Tudor Vianu tinde spre o denunțare a 
clasicului „spirit de sistem" înțeles ea 
ca schemă filozofică prestabilită ce 
reclamă enunțuri și sentințe lapidare, 
concordante cu această schemă. Con
cepția sa estetică privește arta, înainte 
de toate, dinlăuntrul artei însăși, aple- 
cîndu-se, mai presus de orice, asupra 
miezului ei estetic. Dacă con
cepția exprimată de tratatul Estetica 
este o filozofie a operei de artă, ideea 
trebuie considerată, după părerea 
noastră, mai ales în sensul unui efort 
teoretic de descifrare a naturii și tai
nelor proprii artei. La Mihail Drago- 
mirescu, de pildă, sistemul filozofiei 
„integraliste" se manifestă cu rigorile 
unui pat al lui Procust care constrînge 
aproape toate ideile despre artă. Spiri
tul filozofic al esteticii lui Tudor 
Vianu activează ca înaltă preocupare 
de a pune în relief perfecțiunea operei 
de artă, iar în consensul acestei năzu
ințe de a ordona și unifica la nivel ca
tegorial imensitatea de probleme, fațe
te, nuanțe, relații și diferențieri ale ope
rei finite, complexității subiectului 
creator și contemplației artistice. în- 
tr-un studiu1) dîn 1942 T. Vianu apre
cia că semnificația filozofică a artei 
constă tocmai în caracterul exemplar 
— pentru toate domeniile activității 
omenești — al perfecțiunii artei. In 
concepția sa, filozofia operei de artă 
este impusă de complexitatea infinită 
a fenomenului artistic, a perfecțiunii 
virtuților sale, ascultă de ea și nu 
invers.

După ce a apărut tratatul Estetica, 
unii comentatori au exprimat părerea 
că din cuprinsul ei lipsește teoria dife
ritelor arte. în trecut, Schelling, Scho
penhauer, Hegel, Vischer, au înălțat 
pe temelia unor principii generale 
capitole consacrate modului în care 
fenomenul general al artei se individu
alizează. Rășpunzînd obiecțiilor Tudor 
Vianu arată că dacă fiecare din con
statările pe care le face în tratatul 
său nu rămîn fără acoperire ci se în
temeiază pe un material cules în expe
riența poeziei, a artelor plastice, a mu
zicii sau a arhitecturii, el a lipsit în 
mod deliberat această operă de teoria 
diferitelor arte în parte chiar dacă 
unii antecesori iluștri au procedat alt
fel. „împrejurarea — preciza autorul 
Esteticii — a provenit din faptul 
că cea dinții problemă căreia trebuia 
să-i răspund era aceea privitoare la 
factorii comuni diferitelor expresii 
artistice, aceia care ne permit a vorbi 
despre artă, nu numai despre arte. 
Analiza acestor factori puteau da un 
întreg complet, chiar dacă lingă ei și 
mai departe există loc destul pentru 
teoriile speciale ale artelor!). Nu era 
vorba, așadar, deloc de o neglijare a 
specificității diverselor arte în parte; 
deschiderea trebuia făcută cu specifi
citatea artei însăși. Pentru a se ajunge 
la specificități trebuia disecată înde
lung specificitatea. în cultura româ
nească procedeul era, după 
noastră, cu 
chiar dacă 
necesitatea
Bomenului

părerea 
atît mai necesar cu cît — 
Titu Maiorescu justificase 
perspectivei estetice a fe- 
literar — pînă la Tudor

Vianu nimeni nu întreprinsese cu atita 
răbdare o analiză științific-sistematică 
și cît mai întinsă a tainelor proprii 
artei, a ființei ei interioare. Odată în
treprinsă cercetarea a însăși specifici
tății artei, a principiilor generale, Tu
dor Vianu nu-și consideră analiza este
tică încheiată ci, continuînd-o, o specia
lizează în pătrunderea către specifici
tăți. Cursurile și studiile de estetică 
literară și stilistică, cercetarea meta
forei, a simbolului artistic, — toate 
aceste elaborări, ce se înscriu in 
activitatea după 1940, timp de peste 
două decenii, il relevă pe Tudor Vianu 
drept un estetician care, în spiritul 
cercetării moderne, a pătruns de la 
generalitatea foarte cuprinzătoare la 
coloarea intensă a particularului, la 
diferențele specifice. Fără să rămină 
prizonierul unei estetici generale, nu 
s-a dezis, însă, niciodată de ea. „în ce 
mă privește — mărturisea el — un 
scrupul de onestitate — pe care cred 
că nimeni nu mi-1 va lua în nume de 
rău — m-a făcut de mai multe ori să 
moderez dinamismul constructiv al 
speculației constrîngîndu-mă la exa
menul mai modest al faptelor. Dar 
mărturisirea mea trebuie să fie com
plectă. Dacă mă supun disciplinei 
arătate, o fac cu nădejdea de a putea 
semna cecuri mari cu acoperire su
ficientă. Niciodată n-aș consimți să 
rămîn la nivelul acelui empirism limi
tat, care își închipuie că face știință 
numărind paiele dintr-o claie de fin 
sau chiar stelele de pe cer" •). Repu
diind empirismul ab quo, a fost cu 
toată hotărîrea pentru un empirism 
ad quern. Tudor Vianu și-a impus să 
se mențină „în cadrul unei estetice în
țeleasă ca o știință în care nimic să nu 
fie primit mai înainte de a fi fost con
trolat în experiență" 4). Tendința gene
rală a concepției sale repudiază enun
țurile neverificate, ipotezele fără aco
periri. Din acest punct de vedere, con
cepția la care ne referim a purtat un 
duel cu sistemele care socoteau opera 
de artă o entitate mistică sau un 
prototip la cunoașterea căruia inteligen
ța se poate ridica depășind răsfrîngerea 
ei individuală.

Dacă Tudor Vianu a considerat feno
menul artistic întotdeauna dinlăuntrul 
lui, accentuînd ceea ce-i este specific, 
concepția sa n-a alunecat într-o sin
gularizare a esteticului. El a prețuit în 
în mod deosebit utilitatea metodei 
analitice fenomenologice în ceea ce 
privește necesitatea de a descifra mo
dul special de organizare a artei și de 
a porni de aci. Sub aspectul conside
rării artei din perspectiva structurii 
sale estetice, concepția fenomenologi
că a avut o influență fecundă asupra 
lui Tudor Vianu. Dar, — reproșind 
amintitei concepții refugiul intr-un 
absolut al esențelor pure, incapabil să 
explice infinitele individualizări și par
ticularizări ale artei 5) — Tudor Vianu 
n-a fost un fenomenolog. Intre cerce
tarea sa și punctul de vedere strict 
autonomist există deosebiri substanți
ale. Dacă analiza 
izolînd obiectele din complexele sta
tice sau din seriile cauzale în care 
ele apar îndeobște, le consideră în ele 
însele ca pe niște esențe sustrase ori
căror deveniri, Tudor Vianu integrează 
arta în procesul firesc al devenirii is
torice. Recunoașterea îndreptățită a 
autonomiei esteticului, înseamnă a 
percepe în mod adecvat imanența ar
moniei specifice artei. Autonomismul, 
însă, exacerbează, după părerea noas
tră, autonomia esteticului pînă la sin
gularizarea absolută a acestuia, rete- 
zînd legăturile multicolore ale artei cu 
lumea, cu problematica spiritului uman 
în infinita ei varietate. Concepția este
ticianului român a revenit necontenit 
asupra ideii că dacă arta trebuie pri
vită drept o unitate autonomă, deter
minată de propriile-i norme imanente, 
ea constituie totodată o realitate isto
rică, supusă mobilității și condiționării 
vieții în societate. Punctul său de ve
dere asupra autonomiei artei înclină 
către o viziune îstoristă și nu autono
mistă. Rămînînd ea însăși, arta nu 
poate fi închistată în sine ca un abso
lut. Antenele ei sint sensibile la atrac
ția celorlalte valori umane. Dacă me
toda fenomenologică tinde la o analiză

• artei cu ușile închise, intr-o lume • 
esențelor pure, comparabilă — cum a 
recunoscut Geiger — cu ideea plato
nică, concepția lui Tudor Vianu consi
deră acest produs al spiritului în 
relațiile lui variate cu alte valori, 
cu ansamblul, în devenire concretă, al 
existenței umane.

Concepția Iui Tudor Vianu a apre
ciat arta ca un veritabil program al 
vieții spirituale a omului. „Comanda
mentul frumosului" este o expresie 
care-i aparține. O întîlnim în studiul 
Permanența frumosului din 1941. Un 
an mai tirziu, în Semnificația filozo
fică a artei se sublinia că opera de artă 
„conduce întreaga operă a culturii" •). 
Este o exagerare, fără îndoială, care în 
unele aprecieri ia proporții de acest 
fel : „pentru că există artă poate 
exista o societate mai bună" sau 
că artistul ar constitui „reprezen
tantul cel mai tenace al 
telor organizatoare ale lumii ’). 
această idee nu poate fi încadrată în 
categoria tezelor clasic idealiste care 
conferă unui produs sau altul al spi
ritului rolul de diriguitor în mijlocul 
universului. Teza lui Tudor Vianu are

Criticul și istoricul li
terar Ovidiu Papadima 
i prefațat antologiile re
trospective VERSURI de 
Virgil Carianopol și ANI 
VII de Ion Th. Ilea. Su
marele vorbesc de la 
sine : Virgil Carianopol,
1933, este titlul primei 
cărți, Poeme din ospiciu 
șt alte instituții, Poeme 
de mină cu mine, Un o- 
cean o frunte un exil,
1934, Scrisori către plan
te 1936, Carte pentru 
domnițe, 1937, Frunzișul 
toamnei mele 1938, Sca
ră la cer 1940, Cîntece 
interzise, 1936-1944, ine
dite, Inedite, 1966, și res
pectiv : Inventar rural, 
1931, Gloata, 1934, în
toarcerea, 1942, Simfonia 
furtunilor 1946, Din pe
riodice, 1932-1944, Pasul 
meu peste ani, 1957, 
Profunzimile inimii, ine
dite 1966,

Un asemenea spectacol îl 
prezintă dispariția rapi
dă de pe ecrane a filmu
lui „Lady Machbet în 
Siberia". Paradoxurile 
nu se explică. N-avem 
deci, de ce să ne lamen
tăm. Vom constata — ca 
și altădată — 'ca vara 
publicul preferă înghe
țata și răcoarea. Este nu
mai vina programării ? 
Nu numai atît. N-o să 
cerem niciodată suficient 
de mult — pînă cind nu 
va deveni o realitate — 
acel cinematograf expe
rimental unde să vedem, 
netulburați de vînzăto- 
rii de citro, capodopere. 
Dacă și atunci capodo
perele vor cădea — 
asista la acest 
spectacol cel puțin 
sufletul împăcat.

vom 
trist 

cu

.....in noiem-

Orizonturi.

trimise în ti- 
două volume

fenomenologică.

for- 
Insă

Au fost 
pografie 
cuprinzînd PAGINI DE 
CRITICA LITERARĂ și 
aparținînd distinsului 
nostru colaborator, pro
fesorul Vladimir Strei- 
nu. Volumele însumează 
articole publicate în pe
rioada 1930—1946 și vor 
purta sigla Editurii pen
tru Literatură.

Efigie în August
Efigie dreaptă stă, glorificatul August I 
Și zodia leului pe ambele ei fețe 
își scutură trufașa coamă
Peste deșerturi cu umbre mari de soare. 
Fecioarele supuse — acestei zodii 
Să se alerge printre griuri 
Ca preoțesc goale în vechime ;
In Dunăre intrate pînă la genunchi 
Amurgul sări înhame altor roți 
Cu pleoapele închise de incendiu 
Și-n miinile întinse cite-un pește. 
Pămintul larg păginelor ofrande 
Mărețe coapse de argint desfacă 
Semințelor Înalte și lumina 
Pieziș căzind pe ridicatele lor fețe. 
Și-un mare arc de vinătoare 
S-au fost să se arate-n vînt 
Pentru aceea săgeată eare 
Trezește lent sub pămînt.

MARIN TARANGUL

un sens aparte, imprimat de convin
gerea că arta constituie forma cea 
mai perfectă a muncii. Acestei con
vingeri i-a rămas credincios toată 
viața și constituie resortul intim al 
esteticii sale. Explicit sau nu ea își a- 
firmă patosul ca o permanență a ela
borărilor esteticianului român asupra 
fenomenului artistic. Cu prilejul re
centei reeditări a volumului Arta pro
zatorilor români, este întemeiată preo
cuparea lui Geo Șerban de a sublinia 
în studiul introductiv însemnătatea 
deosebită a idealului perfecțiunii în 
concepția lui Tudor Vianu. Este o 
concepție care legînd arta de năzuin
ța veșnic vie a muncii către perfec
țiune a privit destinul artei din pers
pectiva unei necontenite înnoiri. Rolul 
de „conducător'1 al artei poartă semni
ficația tendinței către perfecțiune : 
muncii omenești. Arta ca „diriguitor1 
trebuie înțeleasă doar ca termen su
perlativ de comparație, ca model ex
emplar al virtuților sale.

DUPĂ MELCI de Ion 
Barbu în viziunea grafi
că a lui Sabin Bălașa, 
ilustratorul plachetei din 
acest an, epuizată în cî- 
teva ore :

a .«

GRIGORE SMEU
Semnificația filozofică a1 Vezi.

artei.
5 Tudor 

de om și alte studii de estetică și 
rală. „Tradiția" 1946, p. 94.

3 Tudor Vianu : Transformările 
de om și alte studii de estetică și 
rală. p. 96.

4 Tudor Vianu, Estetica, p. 27.
5 Vezi studiul Autonomizarea este

ticii din voi. Arta și Frumosul. 1931.
• Tudor Vianu, Filozofie și poezie, 

1943. p. 262.
’ Vezi Semnificația filozofică a artei.

Vianu : Transformările ideii
mo-
ideii 
mo-

> 1*.

Jean Bouret, cronica
rul plastic al revistei 
Lettres francaîses pu
blică in numărul din 2 
august al revistei o croni
că la expoziția de pictu
ră Ion Țuculescu, orga
nizată recent la Paris, 
aflată actualmente la 
Le Havre. Aprecierile 
lucide ale criticului, si
tuarea exactă a creației 
artistului atît în con
textul artei românești, 
cit și în a celei contem
porane demonstrează în
că o dată interesul 
cercurilor culturale din 
străinătate pentru feno
menul plastic românesc

Folclor

la pontul euxin

Litoralul găzduiește în 
aceste săptămîni, cel 
de-al IV-lea Festival de 
folclor românesc. Sfirși- 
tul 
de 
lor 
fia

de a cunoaște 
mai autentici 

populari, repre- 
zece regiuni ale

de sezon oferă miilor 
turiști, ca și oameni- 
muncii aflați în gra
și intimitatea mării,

prilejul 
pe cei 
rapsozi 
zentind
țării. Ansamblurile fol
clorice, prezintă pe sce
na teatrelor de vară, în 
cadrul manifestărilor 
Anului Internațional al 
Turismului, frumusețea 
și varietatea tradițiilor 
românești. Un mijloc ex
celent oferit oaspeților , 
străini de a cunoaște 
mai în profunzime bo
găția melodiilor, ca și 
varietatea șt impetuozi
tatea dansurilor, sufletul 
acestui popor. Virtuoși 
ai vechilor instrumente 
populare, cintăreți la 
caval, la cobză, la solzi 
de pește, vestiți inter
pret ai jocului popular 
lin țara Făgărașului, de 
pe văile Someșului și ale 
Prahovei, 
Bacău, 
străvechi
rituale legate de muncă 
și petrecere. Sub girul 
unei sporite exigențe 
pentru autenticitatea 
materialului folcloric, 
litoralul românesc este 
cucerit în aceste zile de 
torentul de frumusețe și 
energie, de voie bună și 
talent. Milenara comoară 
artistică a poporului 
nostru ca și înnoirile con-

din Iași și 
vor prezenta 

obiceiuri și

Nu de mult, 
„Meridiane" ne-a oferit 
o monografie despre re
gretatul George Vraca, 
semnată de Dinu Bon
di și Valeria Vraca. Car
tea este interesantă și do
cumentată, dar în text, 
s-au strecurat și cîteva... 
surprize. Astfel, la pag. 
60, citim :
brie 1925, a apărut în 
Fenton, din Nevestele 
vesele din Windsor. Ro
lul principal al piesei — 
Falștaff — era susținut 
de Grigore Manolescu..." 
însă Grigore Manolescu 
mort în 1892, n-a jucat 
niciodată rolul lui Fals- 
taff, De bună seamă, au
torii monografiei se re
feră la societarul Tea
trului Național, Grigore 
Mărculescu, care, între 
cele două războaie, a 
atins apogeul carierii 
sale actoricești în rolul 
Falstaff.

Capitolul Glauco, si
tuat în seara de 31 de
cembrie 1921, cînd, ni se 
spune, George Vraca, 
făcînd un bilanț al scur
tei sale activități actori
cești de pînă atunci, pri
vea dedicația de pe fo
tografia maestrului său 
N. Soreanu : „Elevului 
meu G. Vraca căruia îi 
prevăd strălucită carie
ră", (etc)... or, în clișeele 
reproduse între pag. 16 
—17, este și fotografia 
cu pricina, (purtînd și 
facsimilul dedicației), 
datată 2 sept. ’926. Inte
resant caz de clarviziu
ne : la 31 decembrie 1921 
să prevezi, cuvînt cu cu- 
vînt, 
primi 
1926.

Tot

CONTEMPO- 
intitulează pri- 
a criticului Au-

POEȚI
RĂNI se 
ma carte
rel Martin în curs de a- 
partție la E.P.L.

Locvacitatea emisiuni
lor de la radio, nu știm 
cum s-o numim : comen
tariile pe marginea mu
zicii simfonice depășesc 
lungimea 
propriu-zise. 
vorbim de 
întreruperea 
derea indicării „precise' 
a „subiectului" muzical. 
Programele 1 și II oferă 
numai muzică ușoară și

partiturilor
Nu mai 

fărimițarea, 
lor în ve-

<4

ce 
la

dedicație vei
2 septembrie

o
32—33) poartă ca expli
cație textul: „Alături de 
regizorul Jean Mihail și 
operatorul I. Bertok în 
timpul turnării filmului 
Datorie și sacrificiu. 
(1925). Adevărat, clișeul 
reprezintă pe cei semna
lați, dar datează din a- 
nul 1927, cînd s-a turnat 
filmul Lia...

Datorie și sacrificiu 
(1925) a fost regizat de 
către Ion Șahighian și a 
avut ca operator pe N. 
Barbelian.

fotografie (pag.

Se află în faza de bun 
de 
„Critică 
criticului 
Volumul 
curînd.

difuzare volumul 
și cultură" al 
Dan Hăulică. 
va apare

populară pe cînd 
gramul III oferă ascul
tătorilor aproape în ex
clusivitate muzică sim
fonică. Dacă ieși însă 
din raza Bucureștilor 
ești obligat să asculți ce
lelalte două posturi care 
emit pe lungimea de 
undă ceva... mai lungă. 
Propunem inversarea 
lor combinată. Este dru
mul cel mai „scurt".

La Grenoble se află 
actualmente sculptorul 
George Apostu in calita
te de participant la sim-

Tinărul
Mugur a predat Editurii 
Tineretului manuscrisul 
intitulat DESTINELE 
INTERMEDIARE.

poet Florin

Necrologul public 
unui film foarte bun nu 
mai e de mult o surpri
ză. Și spectacolul trist 
al tratamentului cu 
munții noștri de indife
rență este deprimant.

pozionul de sculptură 
consacrat Jocurilor O- 
limpice de iarnă care 
vor avea loc aici. Lucra
rea pe care o execută 
sculptorul se află intr-un 
stadiu foarte avansat, 
închiderea Simpozionu
lui va avea loc pe 1 
septembrie.

T R A L



In frunte, călăuza noastră, 
ciobanul Toma Piesa ; după el, 
vînătorii de munte, caii cu sa
marele, cu mitraliere, cu cutii 
gi benzi de muniție și, ultimul, 
un flăcău de statură potrivită, 
cu figura mereu zimbitoare, 
sublocotenentul Susman Teodor, 
un moț din Răchitele, care tre
buie să supravegheze să nu se 
piardă nimeni de coloană să 
comunice, pe lanț ritmul mar
șului.

Refugiații au mers citeva zeci 
de metri alături de coloană, dar 
nea Toma i-a zărit, s-a întors 
mînios și le-a făcut un semn. 
N-au încotro, trebuie să se des
prindă de noi și să se ascundă 
in pădure. Mergem la început 
încet, să se obișnuiască fiecare 
cu poteca și cu greutatea pe 
care o duce in sac, pe umeri 
sau in mină. Toți au cartușe în 
sacul de merinde. Trăgătorii de 
la puștile mitralieră le duc pe 
umeri, iar încărcătorii de la mi
traliere duc in mîini cite două 
cutii cu benzi și cartușe, care nu 
sînt de loc ușoare.

Ranițele, mantăile, căștile, ga
melele, au fost lăsate în pădure, 
la locul de plecare, în seama 
subofițerului Papa care se în
grijește de trenul de luptă.

îl urmez pas cu pas pe nea 
Toma. Știe cărările și cu ochii 
închiși.

— începem să ne depăr
tăm de Măgura. Ne lăsăm 
tot spre stingă, facem un ocol 
cit mai mare și pe urmă, facem 
așa — îmi arată el descriind cu 
bîta, în aer, un cerc mare, peste 

măsuri de siguranță. Se fac cer
cetări în toate părțile. Peste o 
jumătate de oră durează cerce
tarea. Cite o pușcă mitralieră 
rămîne de pază sus și începem 
să ne strecurăm. Caii abia se 
mai tirăsc fiindcă urcăm. Gîfî- 
ind urcăm. Peste două sute de 
metri lungime are prăpastia. 
Cînd să ieșim din ea, caii nu 
mai pot să urce în niciun chip. 
Malul e aproape drept. Se scot 
samarele de pe cai. Cu brațele 
se scot din prăpastie și se duc 
în pădure. Cu chiu, cu vai, reu
șim să scoatem și caii. După ce 
s-au adunat toți oamenii, călău
za ne face semn : acolo e Mă
gura. E un munte mare, cufun
dat în negura nopții. Tot prin 
semne ne spune că am termi
nat cu drumul greu. Nu mai 
sint prăpăstii și nici pante. De 
acum nu mergem decit prin pă
dure...

Sintem frinți de oboseală. 
Drumul de munte, în noapte, 
ne-a istovit. Strîncile și piatra 
colțuroasă de pe drum ne-au 
tăiat tălpile de la bocanci. Unii 
scot bocancii căci s-au încins 
picioarele. Ii leagă de șireturi 
și-i atîrnă pe umeri căci po
teca este netedă. De altfel în 
ciorapi nici nu facem zgomot. 
Conductorii de la cai au scos 
din merinde cilți și bucăți de 
cîrpă și leagă caii la copite, să 
nu facă zgomot. Ca pisicile ne 
ducem cu toții. Mai mergem pu
țin și nea Toma îmi face semn 
că pînă în spatele dușmanului 
nu mai este decit aproape un 
kilometru.

Este ora șase dar flăcările nu 
se văd. Oare ce spun cei dincolo 
de Valea Poșagăi cînd văd că 
nu se zărește semnalul 7 Desi
gur, sînt îngrijorați. îngrijora
rea nu va dura căci nea Toma 
a făcut șomoioage și-i dă foc din 
mai multe părți. începe să iasă 
fum. Deodată izbucnește o fla
cără mare. Inamicul a rămas 
trăsnit. Ce să fie ? Unii s-au 
ridicat în picioare și privesc 
spre flăcări. Un ofițer trimite 
un soldat să vadă ce este.

Cei din poziția dușmană nu 
prea mai au timp să descifreze 
misterul căci pe coama dealului 
încep să cadă proiectile de 
aruncătoare. Au început să 
tragă și mitralierele de dincolo 
de vale.

Se pregătește atacul din față. 
Peste citeva minute, prin bino
clu văd cum se ridică vînătorii 
de la companiile cercetare și 
întiia, din gropi, și pleacă la 
atac. Unu, cite unu pleacă. Fac 
numai cite un salt și se opresc.

De pe cota 988 armele auto
mate ale dușmanului încep să 
toace spre cei care au pornit 
la atac. Bine că au început să 
tragă. Se văd limbile de foc și 
se descoperă-

Mă retrag înapoia stîncii. îi 
arăt o armă automată lui Vlă
duț. îmi face semn că a zărit-o. 
Trăgătorul a și luat linia de 
ochire. Se vede cum și-a îndrep
tat țeava spre ea.

Soarele a început să urce sus, 
pe cer. Zările s-au luminat de-a 
binelea. Toată culmea se vede 
clar. Se zăresc toate armele au
tomate cum trag. Aruncătoarele 

munți, peste văi. Pe drum drept, 
de la „între Holde" pini la ei 
slnt vreo doi kilometri. Cum 
ocolim noi, să tot fie peste două
zeci de kilometri. în unele părți 
drumul este stîncos și greu de 
urcat. O să țină ficiorașii ăștia 
la drum greu că sint cam tine
rei ?

Nea Toma ne va călăuzi pe un 
drum, neștiut de mulți. Bunicul 
lui povestea că acestea-s cără
rile pe unde se strecurau glo- 
tașii tancului, din tabăra lui

îon Bereleu, centurion in Valea 
Lupșei. Bereleu a fost un moț 
vestit din oastea lui Iancu. Cu 
glotașii lui a atacat turnul bi
sericii din tara, unde se ascun
sese dușmanul.

— Ascultă, nea Toma ! Cu cît- 
va timp mai înainte, moșneagul 
care a spus fă mergi cu noi 
vorbea de Simion Balint din 
Roșia Montană și de alții. Acum, 
dumneata vorbești de îon Be
releu. De unde cunoașteți oame
nii aceștia care au fost tribuni

Oprim coloana. Se scot sama
rele și cutiile cu muniții. Oa
menii de la cai primesc ordin si 
se cufunde în pădure, și să 
aștepte pină în zori.

împreună cu ceilalți coman
danți de plotoane ne ducem 
pînă aproape de marginea pă
durii. Ciobanul ne arată cu de
getul .* acolo sint. Apoi, șop
tește : ca trinu v-am dus ! Nici 
mai devreme, nici mai tlrziu. 
Taman cînd începe să se lumi
neze.

Pe măsură ce negura se ri
dică, poziția inamicului începe 
să se distingă. Este deajuns ca 
să ne putem întocmi planul de 
atac.

Ne retragem în pădure. Sta
bilim locul unde să se ducă 
fiecare ploton : Sușman la stin
gă, Vasilescu pe centru, Dragoș 
spre dreapta iar Vlăduț cu mi
tralierele la stîncile din fată, ca 
să poată să tragă pe deasupra.

Fiecare vînător își ocupă pe 
brînci poziția arătată. Fiecare 
se camuflează cu crengi de brad, 
ferigi, iarbă, frunze, la epoleți, 
la umeri, pe lingă centură, în 
față, la berete. Nici de la cinci 
metri n-ai putea să zărești că la 
marginea pădurii sînt două sute 
de ostași. Mai îndată le-ai pu
tea auzi tic-tacul inimilor în 
clipele de așteptare încordată, 
cu nervii ca o coardă întinsă la 
maximum. Pînă la poziția duș
manului sînt tot numai două 
sute de metri dar nimic nu se 
poate zări de acolo nici cu 
ochiul liber și nici cu binoclul.

Vin comandanții de plotoane. 
stabilim în amănunțime planul 
de atac.

și mitralierele din față îi pisează 
mereu. Vînătorii din față s-au 
apropiat de Valea Poșagăi. Se 
vede bine cum întîrzie trece
rea pîriulul ca să treacă timpul.

Focul inamicului te întețește. 
Zăresc cite unu care se uită 
înapoi, spre căpița de fîn care 
arde. Nu se mai vede însă nici o 
mișcare în jurul ei. Nea Toma 
a dispărut. L-a înghițit pădu
rea de brad. Nici în pădure nu 
se simte mișcare. Nici prin tu
fele din fața pădurii, unde vi- 

T
nătoriî s-au tlrtt să ochească 
mai bine. Dinapoia stîncii îi văd 
însă pe mulți și-i simt pe toți. 
Oare tot așa de tare bat și ini
mile lor ?

Mai sint citeva minute : cinci... 
patru... trei... Ce greu trec cli
pele acestea!... Două minute... 
unu.

în sfîrșit, clipa atacului a so
sit ! Dinapoia stîncii trimit spre 
cer o rafală de pistol mitralieră 
în aceeași clipă. Dobra trimite 
și el o rachetă roșie spre poziția 
inamicului iar Dincă gornistul 

sau centurioni in timpul lui 
Avram Iancu ?

— De unde ii știm I De la bă- 
trîni. De la bunici și străbunici. 
Credeți dumneavoastră că eu 
n-am să povestesc copiilor și 
nepoților mei cum vă conduc 
acum prin munți să-l batem pe 
dușman 1 Și așa din tată în fiu 
se duce vorba, se cunosc toate. 
Credeți ci e vreun moț din 
părțile astea care să nu cu
noască istoria nescrisă a tan
cului 1 Toți o cunosc...

Sintem departe de dușman dar 
mergem cu prudență. Cei care 
au fost desemnați ca în caz de 
primejdie si deschidă focul 
imediat merg cu automatele în 
mîini. în jur nu se aude decît 
foșnetul frunzelor. Luna urcă 
tot mai sus. Privim mereu spre 
ea. Aceleași raze de lună ne în
călzesc și pe noi și pe dușman...

Urcăm. Ajungem la un pîrîu. 
Deodată, un nechezat de cal 
sparge liniștea nopții. înghețăm. 
Ne culcăm imediat. Stăm și as
cultăm. Nu se mai aude nici un 
zgomot. Nea Toma ne face semn 
să-l așteptăm. Pleacă singur. 
Trec vreo zece minute de aș
teptare și vine liniștit. Ne face 
semn : nu e nimic. II întreb in 
șoaptă : „Ce-a fost ?“

— Un cal rătăcit. O gloabă ! 
Dracu știe cum o fi ajuns pe 
aici .' — îmi răspunde, tot în 
șoaptă.

Ne face semn că putem pleca. 
Trecem pirîul din stincă in 
stincă. Apa rece de munte intri 
in bocanci. Mai greu este cu caii. 
Stincile sint mari, apa iute. Se 
string cite doi-trei ostași Ungă 
un cal și-l ajută să treacă, tl

Deocamdată la bum ic nici o 
mișcare. Se văd numai umbre. 
Acum nu mai sînt iluzii optice 
ca In prăpastie. Minutele trec 
greu... încep si se ivesscâ zorile. 
Cimpul din fața noastră începe 
si devină tot mai străveziu. O 
lumină difuză începe si învă
luie zarea. E-o liniște în care 
poți auzi primele raze de soare 
cum se furișează printre cren
gile de brad .'

încet. încet, in poziția inami
cului începe mișcare. Se vede și

un ofițer dind ordine in stingă 
și In dreapta. Pină acum au 
dormit buștean în gropi. Noi 
n-am lipit geană de geană toată 
noaptea șt ne-am spetit cărind 
muniție, arme, grenade.

Privesc cifrele de fosfor de 
pe cadranul de la ceas. Pînă la 
ora semnalului mai sînt zece 
minute. Ce emoție trebuie să 
fie In rtndurile celor de dincolo 
de Valea Poșagăi. Dacă n-am 
auzit focuri înseamnă că totul 
s-a desfășurat normal.

începe să sune atacul, de i s-au 
umflat vinele pe față. Nici nu 
s-a înălțat bine racheta spre cer 
și aud glasul comandanților de 
plotoane : „La asalt. înainte

Mitralierele lui Vlăduț de
clanșează focul toate deodată. 
Se trag rafale lungi, bandă după 
bandă, să nu poată mișca. Cei 
două sute de vînători au țîșnit 
din pădure, de după tufe, de 
după stinei. Aplecați cu corpul 
spre pămînt, au pornit la asalt. 
Fiecare are crengi de brad, 
frunze fi iarbă la centură, la 
epoleți. Par o pădure care 
aleargă din toate puterile : 
„Uraaa !... Uraaaa '.... Uraaa !...“

Strigă fiecare cit îl ține gura 
și trage din mers, cu puști, cu 
puști mitraliere. Mii de cartușe 
răscolesc poziția inamicului.

Strigătul este înfiorător. Ina
micul încetează pentru o clipă 
focul. Toți se întorc cu fața 
înapoi să vadă ce s-a intîmplat. 
Ce să vadă ?

O pădure de oameni care 
aleargă valuri, valuri, trag din 
toate armele, strigă „Uraaa 
Iar unii — ce-o mai fi și atța? — 
aleargă cintind; „Sintem vînă
tori de munte, noi trăim pe 
înalte stlnci ; moartea nu ne 
infioari. nici prăpăstiile adinei.**  
Așa clntă cei din dreapta. Cei 
din stingă, care s-au apropiat 
cei mai repede, le răspund.

Culmea vuiește. Ecoul cartu
șelor răsună din munte în munte, 
din vale în vale și nu s« mai 
stinge. încep să se clatine frun
zele din copaci de atîtea ecouri, 
în grabă, inamicul schimbă di
recția focului și trage înapoi. 
Un snop de armă automată 

trag de frîu îl împing. Cînd se 
încăpățînează vreunul, se scoate 
samarul și se trece mitraliera 
în spate. Aproape pieptiș ies 
unii din pîriu. Aici pierdem 
peste o jumătate de ceas numai 
cu caii. Pînă la urmă au trecut 
toți.

In pădurea de brad, cărarea e 
lată doar de două palpie. în jur, 
negură, smoală, s-o tai cu cuți
tul. Coborîm vreun kilometru 
și ajungem la marginea unui 
drum care ne taie calea. Se ză
rește panglica albă a drumu
lui. Toată compania s-a oprit, 
împreună cu nea Toma și sub
locotenentul Vasilescu ne tîrim 
pe coate, pînă lingă șanț in re
cunoaștere.

Am trecut un hop greu. Dacă 
dușmanul a lăsat drumul acesta 
necontrolat înseamnă că au un 
comandant...

E ora trei cînd intrăm într-o 
văgăună. Pereții înalți de peste 
doi metri. O patrulă o cerce
tează și ne reluăm mersul. Ur
căm pînă dăm de o prăpastie 
Nea Toma ne face semn că pe 
aici trebuie să ne strecurăm 
Sus, pe marginea pripastiei, mi 
se pare că văd umbre. Sint co
paci. De teamă, mi se pare că 
copacii se mișcă. Si cum să 
nu-ți fie teamă cînd numai o 
mină de oameni cu cili va saci 
de grenade, ne-ar nimici pe 
toți Ne oprim. Prin prăpastia 
asta nu ne putem strecura fără 
s-o controlăm, fără să ne luăm

îi mulțumim Iui nea Toma 
din toată inimă, dar mai are o 
Fiișiune de îndeplinit.

SA FUG.K FIECARE CUM 
POATE!

Pe culmea unde se găsește 
insta'at dușmanul mișcarea de
vin*  din ce in ce mai vie. Unul 
a ieșit din groapă și a aprins 
țigara de la veein. Altul iși a- 
ranjează benzile la arma auto
mată.

Vînătorii sînt eu ochii țintă 
spre poziția inamicului. Spre 
partea stingă, spre Arieș, pă
durea de brad face un cot așa ci 
plotonul lui Sușman este cel 
mai aproape de ei. în fața pă
durii sînt lăstari și stînci. Pină 
acolo s-au strecurat unii dintre 
ei, așa cum m-am strecurat și 
eu pînă la cea mai mare stincă 
din fața pădurii. împreună eu 
Dobra. înapoia stincii din dreap
ta s-a strecurat Dined gornistul.

Mă uit la acele ceasornicului 
și privesc apoi spre dreapta, să 
văd cum își îndeplinește călă
uza misiunea. Iată-lNea Toma 
fese din pădure. îl văd tîrîn- 
du-se pină la căpița de fîn, si
tuată Ia vreo două sute de me
tri de ultimul om din plotonul 
lui Dragoș. Mal sînt și alte că
pițe spre dreapta dar nea Toma 
se tîrăște spre cea mai mare, 
așa cum ne-am înțeles. A ajuns 
înapoia ei Se ridică in picioare. 
Se apleacă din nou. I-a dat foc.

mușcă din stincă din fața noas
tră și sar seîntei. Nu-mi pasă. 
Stînca ne apără de-ar trage 
și cu tunul anti-tanc. Vînătorii 
aleargă mereu printre gloanțe, 
adăpostindu-se după stînci. în
cep să tragă și companiile din 
față. Deruta inamicului este 
complectă. Ea crește și mai 
mult cînd Sușman strigă: „Arun
cați grenada" și se aud primele 
răbufnituri surde.

îmi arunc bocancii pe spi
nare și pornesc să schimb locul 
postului de comandă. Din stincă 
In stincă alerg cu Dobra. Nu 
ne mai pasă de gloanțele care 
șuieră în jurul nostru. în cio
rapi alergăm și cu mînecile 
de la bluze suflecate. Tot așa 
aleargă și ceilalți vînători. Cu 
baionetele la armă aleargă 
acum. Aruncă grenadele și ce
lelalte plotoane. Uratele se aud 
și mai puternice. Din fugă, pri
vesc spre dreapta și-l zăresc 
pe Dragoș, învîrtind automatul 
pe deasupra capului și izbind 
în stînga și în dreapta. Soldatul 
Crișan trece la atac cu baio
neta.

A început lupta corp la corp 
cînd nu mai vezi decît dușma
nul din fața ochilor. Se aud 
cum trosnesc paturile puștilor.

Mă arunc cu Dobra In viitoa
rea luptei, în sectorul lui Vasi- 
lescu. Dau cu patul armei In 
stînga și în dreapta șl Dobra 
înfige baioneta. Unu înalt șl 
eu mustață se îndreaptă spre

Hazardul a vrut ca, și-n 1944, tot 
în luna August să se hotărască 
soarta Tării Românești, întocmai ca 
acum SO de ani, in Bătălia Moldo
vei.

$i, același hazard capricios, a vrut 
ca, și de data asta, cavaleria noas
tră să se acopere de glorie, luptînd 
acum vitejește pentru apărarea și 
despresurarea Capitalei.

Insurecția armată, realizată de ma
sele largi populare — formațiunile 
patriotice de luptă, grupuri de mun
citori de la cMferite întreprinderi, 
reprezentanți ai diverselor pături 
progresiste ale societății — s-a bucu
rat de sprijinul nemijlocit al multor 
formații militare. Unitățile din 
București au avut un rol important, 
alături de gărzile patriotice, la asi
gurarea apărării Capitalei.

Să tăcem cunoștință. mal de 
aproape, cu aceste Unități.

— Regimentul 4 Roșiori, care 
purta cu mindrie pe flamurile lăn
cilor culoarea albastră a cerului se
nin. a luat flintă in anul 1893, la 
Botoșani.

O pleiadă de comandanți destoi
nici și inimoși au îndrumat temeinic 
pregătirea de luptă a Regimentului, 
creînd o tradiție, care avea să-și 
dea roadele în luptele antihit
leriste. Printre acești comandanți 
de seamă, amintesc, pe colonelul 
David Praporgescu, eroul de la 
Olt și pe viteazul Colonel Oheorghe 
Moruzi, sub comanda căruia stin
dardul regimentului a fost înflorit 
cu crucea Ordinului „Mihal Vitea
zul", In 1917, la Oltuz.

— Regimentul 2 de Călărași Olteni, 
se numără printre cele mai vechi 
unități ale cavaleriei românești și 
escadroanele sale au avuf cinstea 
să șarjeze pe cimpille Bulgariei, in 
Campania din 1877 împotriva trupelor 
otomane.

în primul război mondial, după 
ce au înfruntat cu succes cavaleria 
germană, pe cimpia istorică dintre 
Șelimbăr »1 Tălmaci, călărașii au 

In ziua de 23 August 1944, forțele patriotice 
conduse și organizate de Partidul Comunist 
Român, au trecut la Înfăptuirea insurecției 
armate pentru răsturnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste antonesciene, semnînd astfel ac
tul de naștere al României socialiste moder
ne. Conjugată cu lupta pentru ieșirea Româ
niei din odiosul război imperialist, această 
acțiune s-a bucurat de sprijinul maselor largi 
populare. Participarea unor unități ale forțe
lor armate alături de gărzile patriotice, con
stituie o parte integrantă a luptei pentru eli
berarea patriei. Publicăm mai jos un frag
ment din memoriile generalului Marcel Ol- 
teanu — fost comandant în acea vreme al 
uneia din unitățile aflate în Capitală — în 
care sînt evocate cîteva episoade din lupta 
unei unități militare din București pentru 
apărarea orașului împotriva atacu’ui dezlăn
țuit al forțelor fasciste.

luptat la cot cu infanteriștii pe 
eoama Negoiului, Ia Pata Sfîntului 
Ilie (cota 2 000), unde prin vitejia și 
dîrzenia lor au băgat groază în vînă
torii alpini bavarezi.

In războiul antihitlerist, amîn- 
două aceste regiment», după elibe
rarea Capitalei, au luptat eroic pe 

Mureș, pentru dezrobirea Ardealu
lui de Nord, participind apoi la lup
tele din Ungaria si Cehoslovacia, 
pină la completa înfrîngere a cotro
pitorilor naziști.

Comparat cu aceste două unități 
războite, Regimentul de Gardă Că
lare — deși recrutat din floarea ti
neretului satelor noastre — pierdea, 
pentru că. fiind o unitate de paradă, 
nu fusese nici o zi pe front și nu 
avea experiența războiului.

★
Așa după cum spuneam, o întîm- 

plare fericită, completată prin unele 

— Tunari — Herăstrău,prevederi ale Marelui Stat Major, 
a făcut ca aceste trei regimente să 
sc afle pe atunci In Capitală, la in- 
demîna conducătorilor insurecției, 
care au contat pe vitejia și spiritul 
lor de jertfă, atunci cînd au luat 
hotărîrea să treacă la acțiune.

Nu voi povesti aci, pe larg cum 
am izbutit să transform — în mai 
puțin de 8 luni — acel splendid 
regiment de paradă într-un admi
rabil instrument de război, care 
avea să-și treacă foarte curînd, atit 
de frumos, examenul greu al fron
tului. Dar mai sint dator să re
latez citeva episoade din luptele a- 
cestuia.

★
In ajunul evenimentelor din august 

1944 regimentul s-a aflat dizlocat la 
Progresul, în cantonament-bivuac. 
Iar cînd, în după amiaza memora
bilă de 23 August, s-a primit ordinul 

prevestitor, cu indicativul „Pajura", 
semnat de colonelul Dumitru Dă- 
măceanu, Șef de Stat Major al 
C.M.C., vechi prieten și coleg din 
Școala de Război, am dat imediat 
dispoziții maiorului Nicolae Zi- 
iaru, bravul meu ajutor tactic, să 
deplaseze în cea mai mare iuțeală 

escadroanele, complect echipate de 
război, in Parcul Jianu, la dispoziția 
Comandamentului ; iar eu mi-am 
precedat unitatea, ca să primesc or
dine.

Zarurile fuseseră de acum arun« 
cate. Și pentru că, atit din disloca
rea forțelor germane, cit și din in- 
formatiuni de ultimi oră, o primă 
reactiune era așteptată mal curînd 
dinspre Nord, am primit „misiunea" 
să interzic orice încercare de pă
trundere în Capitală, a dușmanului 
pe direcțiile :

— Otopeni — Băneasa, șl

— Șoseaua Mogoșoaia — București. 
După o scurtă recunoaștere a te

renului, pe care am reușit să o fac 
înainte de căderea intunericului. am 
hotărit să-mi instalez apărarea la 
Sud de „centura" lacurilor, unde 
poziția era acoperită de obstacole 
naturale, greu de trecut, și se putea 
apăra cu forte reduse, chiar și Îm
potriva unui inamic superior nume- 
ricește.

Intr-adevăr, la traversarea lacutlor 
Băneasa și Herăstrău, toate ti#^tii- 
recțiile de pătrundere în oraș’sint 
„sugrumate" de podurile respective, 
care constituie pentru atacator „punc
te obligate" de trecere.

Așadar, dacă voi interzice aceste 
treceri prin baricade solide, ținute 
sub foc puternic și apărate de oa
meni hotărîți. dușmanul nu va răzbi. 
Silit să se angajeze pe front îngust, 
el va fi împiedicat să-și valorifice 
superioritatea numerică și va apare 
în bătaia focului nostru întocmai^ 
ca oile la „strungă !...“

îmi rememorez cimpul de luptă. 
Detașamentul nr. 2, din fața po
dului Băneasa, era cel mai tare, 
cuprinzind un escadron de puș
cași, escadronul de armament 
greu și trei tunuri anticar. In piua, 
rezerva regimentului, care cuprin
dea un escadron și 1 pluton We 
tancuri, avea ordin să intervle, M 
prioritate, In sprijinul acestui 
tașament.

în acest dispozitiv, care a fost 
complet realizat către ora 23, 
așteptam, de acum, încrezător dar 
nu chiar așa de liniștit, pe musa
firii aceia nepoftit!, ce ne puteau 
vizita dintr-un moment Intr-altul.

De cite ori mă gîndesc sau de 
cite ori sînt chemat să vorbesc des
pre acțiunea de la Băneasa, și-n 
special despre noaptea premergă
toare atacului dușman, retrăiesc ae- 
vea clipele acelea de încordare și 
cumplită îngrijorare.

Toți eram conștienti că Regimen
tul nostru fusese pus de strajă la 
porțile Capitalei, ca să asigure li
niștea și siguranța cetățenilor, și 
pentru a garanta buna desfășurare 
a Insurecției.

Acest sentiment de mare răspun
dere, pe care l-am constatat la toți 
ofițerii și ostașii mei, s-a dovedit 
a fi foarte îndreptățit, atunci clnd 
s-a cunoscut conținutul ordinului 
telegrafic care emana direct de la 
Cartierul lui Hitler, prevăzînd că 
trupele germane vor trebui :

mine. Vrea să mă izbească cu 
patul armei în cap. Fac o es
chivă și-mt șterge numai umă
rul drept. Nu mai are timp să 
ridice arma că Dobra i-o ia 
înainte. îi înfige baioneta drept 
în inimă. Cu ochii holbați cade 
pe spate. îmi vîjîie capul. Nu 
mai văd nimic. Numai singe, 
baionete și fum.

Spre dreapta, Dragoș le-a tă
iat retragerea spre pădure. S-a 
cățărat pe o stincă și trage 
cu automatul.

Unde să scape 7 Pe marginea 
pădurii au apărut conductorii. 
Trag spre cei care vor să scape 
în pădure. Unul a încălecat pe 
un cal și stă cu arma in poziție 
de așteptare.

încolțit, inamicul începe să se 
predea. Caporalul Tocitu a tri
mis un ostaș cu cinci prizo
nieri. îi ferește să nu-i lovească 
gloanțele. îi ascunde după o 
stîncă. Le face semn să-și scoată 
curelele de la pantaloni. își 
scot curelele și scoate și el 
brișcă. Le taie toți nasturii.

— Ce faci acolo Cioloboc ?
— Ce să fac ? Mă asigur să 

nu fugă. Fără turea și fără 
nasturi nu pot să fugă cu pan
talonii pe vine. Stau aici cu
minți și așteaptă să mai sosească 
și alții.

N-am timp să stau de vorbă 
cu prizionierii, din stînga se 
aude: „Sanitari... Sanitar!...
l-au rănit pe domn sublocote
nent Sușman !“

Florică Sanitaru, aleargă spre 
stînca de unde se face semn 
cu bereta. Alerg și eu dtepă 
el. îl găsesc pe Sușman palid, 
culcat la pămînt. în jurul lui,

vreo patru marți de la inamic. 
Au figurile sparte de schije. 
De grenadă au căzut.

Sușman încercă să-mi ex
plice. Respiră greu, vorbele 
sînt ca niște șoapte :

— Terminasem cartușele. A 
sărit unu la mine. I-am dat 
eu patul automatului în cap și 
cînd să-l iau de gît. m-a se
cerat altul.

Florică îi taie bluza și pan
talonul. Dă din cap și îmi face 
semn, fără să vadă Sușman, că 
rănile sînt grave.

— Lăsați-mă cu sanitaru și 
duceți-vă repede după ei — mă 
îndeamnă. Sușman cu glasul 
stins.

îl sărut pe primul moț rănit 
din compania treia și alerg la 
plotonul lui. Un subofițer a și 
luat comanda plotonului căci 
așa este la război: cum cade 
unul, altul îi ia locul imediat. 
Subofițerul își îndeamnă ostașii : 
„Dați flăcăi, dați fără milă că 
l-au rănit pe domn sublocote
nent..."

Din toate părțile încep să vină 
grupe de prizonieri. Dezarmați, 
unii cu capul descoperit, sînt 
conduși spre pădure. Mulți .sînt 
speriați. Se întreabă ce va fi 
cu ei. Le fac semn să fie liniș
tiți că nu li se va întîmpla 
nimic.

Culmea este plină de arme 
și grenade. Cei mai mulți le-au 
aruncat. Au aruncat totul și 
încearcă să-și salveze viața. Nu 
le mai pasă de ranițele care 
au rămas In gropi, de armele 
aruncate sau de cei ce stau 
întinși cu fața în sus, fără 
suflare.

Inamicul de pe creastă ■ sim
țit focul din spate, din față, 
dinspre dreapta și dinspre stingă, 
în acest clește de foc nipraznic, 
numai spre Arieș a rămas o 
poată fi ochiți, bagă capul In 
dreaptă cei care au scăpat. Fug. 
Fug de rup pămintul. Coboară 
spre vale aruneînd armele și 
hainele după ei. Rămași In 
cămașe să fie ocrotiți, confun- 
dîndu-se cu ai noștri. Drept spre 
Arieș se duc. Vînătorii de 
munte s-au oprit la vreo tută
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de metri de rîu și trag după 
ei. Urmăriți de gloanțe, cei care 
au reușit să fugă prin portiță 
se aruncă în Arieș. Unii în 
bluze, alții în cămăși, care cum 
a apucat, așa se aruncă în rîu. 
Ca să scape de gloanțe, să nu 
poată fi ochiți, bagă capul *in  
apă. înoată pe fundul Arieșului 
și iar scot capul la suprafață. 
Loviți în plin, unii sînt scoși 
de apă cu burta în sus, pe 
crestele valurilor și sint izbiți 
de stînci. Alții reușesc si ajungă 
la malul celălalt, uzi leoarcă.

Acolo, altă surpriză. Din pă
durea de brad ce se întindă 
pină aproape de malul Arieșu
lui, sînt primiți cu foc. Ce 
arme sînt astea ? Nu sînt puști 
de le batalionul de moți. Pe 
ale noastre le cunoaștem după 
pocnet și după ecou. Cele de 
dincolo de Arieș pocnesc mai 
înfundat. Si ecoul pare mai 
palid. Unele sînt puști de vînă- 
toare căci se aud două zgomote 
consecutive. Scot binoclul și 
privesc la oamenii care se mișcă 
pe marginea pădurii, de pe 
malul celălalt. Unii sînt de la 
unitățile fixe. îi recunosc după 
jambiere și după căști. Alții 
sînt moți de pe sate, îmbricați 
în cojoace sau în cămăși. Li 
se văd bine dopurile. Printre 
ei sint și femei. Trage fiecare 
cu ce are la îndemînă. Se 
aruncă și cu bolovani. Se aud 
glasuri femeiești : „Prindeți-i, 
mă, nu-i lăsați Alții hăituiesc 
eu gonacii la vtnătoare.- „Hau!.., 
Hau !... Hau !...•

Nici aici nu au scăpare. Sin
gura scăpare este... pe Arieș 
la vale, de unde au venit.

ION DULĂMIȚĂ

BEN CORLACIU

Săpătorii
Azi dimineață-au venit săpătorii la mine.
Nici nu știam cine sint. Nici nu știam e-au venit. 
Am auzit niște muguri plesnind, 
niște muguri de sunete roșii
in grădina verticală și albă a ușii —
și m-am trezit supărat, furios, 
cu zdrențe de soare sub pleoape.

Nici nu puteam să fiu altfel, decit supărat, furios, 
cu sufletul plin de cenușa unui somn eșuat, 
pentru că era nemaipomenit de devreme.

iar eu, toată noaptea, pe brinci, 
căutasem ceva, scormonisem in cutele mării, 
cind sugrumat și turtit printre valuri, 
cînd agățat de pulpana speranței, pe stinei.

Azi dimineață-au venit săpătorii la mine. 
Iată, mi-au spus, asta e inima ta, 
metronomul timpului nostru 
și mi-au întins un mister ce mereu se-nvirtea 

scîntelnd, 
ca o sferă mereu se-nvirtea de cînd lumea in 

palmele lor 
instelate la unghii.
Era un mister cu pustiuri, cu munți și cu fluvii, 
un mister cu păduri și cu mări.
cu imense cimpii arzătoare asaltate de aprigi 

ghețari plutitori.
cu flori și cu oameni ale căror tristeți și speranțe 
erau îmbrăcate in toate colorile meridianelor.
Noi săpam astă-noapie. mi-au spus, 
excavatoarele noastre arau întunericul.
Aveam cu noi filozofi, arhitecți, ingineri 
și mai cu seamă ideea unui miraculos viitor.



PLATON PARDAU

Iți spun

a) Să pătrundă cu forța în Bucu
rești, și — împreună cu cei 5 000 
de hitleriști blocat! în oraș — să 
sugrume ..răscoala".

b) Să aresteze pe toți conducătorii 
mișcării.

c) Să instaleze imediat un guvern 
pro-german, și să treacă de îndată 
la represalii energice împotriva 
poporului român „trădător".

Fapt este că-n noaptea aceea ni
meni n-a închis ochii. Așteptam toți, 
cu înfrigurare, și parcă doream chiar 

BUCUREȘTiULUI
să se producă mai repede atacul 
dușmanului, ca să ieșim odată din 
acea situație insuportabilă, care ne 
punea nervii la grea încercare.

Inspecție nocturnă

„Trecuse de ora 2 noaptea, cînd 
am sosit la postul de comandă, unde 
mă aștepta nerăbdător aghiotantul, 
cu o serie de informațiuni proaspete 
de la Comandamentul Capitalei.

Toate acele știri, care prevesteau 
jp/ar iminența unui atac, au avut 
Birul să-mi spulbere orice urmă 
tie oboseală și — de unde eram ho- 
tărît să fur măcar o oră de somn — 
m-am urcat în mașină și am pornit 
din nou în tură pe la podurile mele.

Am început cu Herăstrăul. Mă 
așteptam să găsesc oamenii dormind 
și numai pîndarii atenți la posturile 
lor. Dar am avut surpriza, aș spune 
neplăcută, să constat că nimeni nu 
dormea, deși ne apropiam de ora 3.

Comandantul Detașamentului Nr 1 
făcuse legătura, la dreapta, cu 
Batalionul de Parașutiști, și avea 
un agent Ia postul de comandă al 
Lt. Comandorului Dobre, la Pipera.

Telefoniștii regimentului termi
naseră de mult legătura cu postul 
de comandă și acum întindeau de 
zor firul spre podul Băneasa, ca să 
lege detașamentele 1 și 2 între ele.

Podul era solid baricadat, iar un 
■ tun anti-car, plasat chiar în spatele 

ț baricadei, bătea tăblia podului, în 
lungul ei.

La restaurantul „Bordei" întune
ric beznă, așa că nici un fel de 
mișcare nu trăda prezenta unei uni
tăți de pază instalată în acele locuri.

Am informat pe ofițer de mișcă
rile nemților dinspre Nord și, după 
ce am schimbat cîteva vorbe prie
tenești cu ostașii, am plecat, de data 
asta prin spatele frontului, către 
podul Băneasa.

Primul om cu care m-am întîlnit 
acolo a fost căpitanul comandant al 
Detașamentului 2..

„Dar tu de ce nu te odihnești, la 
ora asta, Georgică îl întrebai pe 
căpitan, bănuind dinainte cam ce 
va răspunde.

„Dar cine poate dormi, în noaptea 
asta. Domnule Colonel, și după alte 
multe belele, mai avem și lună plină, 
de nu pot oamenii să închidă ochii, 
și pace".

„Nu te lega de lună, că nu din 
vina ei nu putem dormi noi. Dar 
să știi tu de la mine că oamenii 
tăi au încremenit cu ochii deschiși.

„Aveți dreptate, Domnule Colonel, 
dar mie mi-e totuși necaz că-și iro

Noi săpam astă-noapte și, iată, 
uitată-n pămînt, părăsită de tine 
sau poate-ngropată cindva de prieteni, 
dacă nu de dușmani, 
am dat peste inima ta.
Excavînd, ca să punem in Ioc rădăcinile unei lumi 

libere, 
ttm găsit-o acolo, sub straturi de jind, 
de moloz sufletesc și de foame, 
așteptând in adine și abia mai bătând, 
speriată de moarte, 
ascunsă în miezul speranțelor pietrificate, 
mereu suprapuse, din tată in fiu, pină astăzi.

Să o porți sănătos 1

Azi dimineață-au venit, așadar, săpătorii la mine, 
mi-au adus inima în palmele lor turburate de cheia 

misterului, 
iar eu, cu cenușa pe suflet, cu zdrențe de soare 

sub pleoape, 
după ce alergasem zadarnic o noapte întreagă 

prin mine,

sesc forțele degeaba și mîine, la 
luptă, se vor resimți".

„Mai bine adu-ti aminte că, la 
20 de ani, nici unul din noi nu 
dormeam mai mult de 2—3 nopți 
întregi pe săptămînă !*

„Dar, ia spune-mi. pe cine ai in
stalat în Ostrov !", schimbai eu vor
ba.

„Pe Sublocotenentul Mazilu, de 
la armamentul greu ; s-a oferit chiar 
el".

„Bună alegere, este mic la trup, 

dar ascuțit la minte și tute foc. Rar 
mi-a fost dat să lntîlnesc un proto
tip mai reușit de oltean, ca omul 
ăsta*.

„Și să vedeți ce bine s-a organizat 
în „insula*  lui, cu mitralierele și 
brandt-urile pe care i le-am dat", 
adăugă bucuros căpitanul.

„Cheamă și pe Smărăndescu (co
mandantul Escadronului 2), și hai 
să-i facem o vizită, că sînt sigur 
că nici el nu doarme*.

Dar cînd să trecem podețul de 
lemn, care lega ostrovul cu malul 
de sud al lacului, ne-a pironit pe 
loc un viers duios, un fel de cîntec 
haiducesc de pe Motru, care sfîșia 
nespus de melodios tăcerea adîncă 
a nopții.

Ne-am apropiat tiptil, strecurîn- 
du-ne printre plutele uriașe, pînă 
în preajma locului de unde venea 
cîntecul ; apoi ne-am oprit să-l as
cultăm pînă la sfîrșit.

„Asta e sergentul Răsmeriță, co
mandantul grupei de mitraliere, îmi 
șopti locotenentul Smărăndescu. Are 
glas bun, da parcă niciodată n-a 
cintat cu atita foc, ca-n noaptea 
asta. E logodit in sat la Tismana, 
și trebuie să facă nunta-n toamnă, 
după cules".

Fără să ne simtă, sergentul cînta 
mereu, și de cîntecul lui parcă fre
măta ostrovul, și toate vecinătățile 
tăceau, vrăjite. Și vraja asta ne cu
prinsese și pe noi, de nici n-am 
simțit cînd s-a terminat cîntecul.

Îmi aduc aminte și acum, cu emo
ție, de clipele acelea de incîntare, 
și de glasul ușor tremurat al ser
gentului, care-și depăna, sub far
mecul nopții, povestea dragostei lui: 
„Frunză verde de mohor. 
La căsuța cu pridvor 
Bate murgul din picior*..

Cînd am ieșit, în fine, de după 
salcia bătrînă, care ne ascundea, 
și-am apărut deodată lingă „cuibul*  
mitralierelor, Răsmeriță a încreme
nit. în poziția de „drepți" oarecum 
surprins și rușinat. Sergentul măsura 
pe puțin 1,90 m. și parcă era cioplit 
dintr-o stană de piatră. Cred că nu 
greșesc afirmînd că așa trebuie să 
fi arătat Dacii, care au trăit cindva 
pe valea Motrului și pe la Baia de 
Aramă, sau la Novaci, și din care, 
fără îndoială, că descindea și el.

S-a recules repede și mi-a dat 
raportul, cu glas răspicat. Apoi, cu 
fața spre miază-noapte, către duș
man, mi-a tălmăcit clar, ca la o 
ședință de tactică, „misiunea*  mi
tralierelor lui, în diversele ipoteze 
ale apărării.

„Și ce te faci Răsmeriță, dacă to
tuși neamțul reușește să treacă po
dul ?“ îl întrebai, deodată.

„Asta e cu neputință, atîta timp 
cit vom stăpîni noi, cu domnul sub
locotenent Mazilu, ostrovul. Dar, dacă 
s-ar intîmpla și minunea asta, noi 
am recunoscut de aseară un am
plasament de schimb, în partea de 
miază-zi, a insulei, de unde vom 
continua să tragem aprig în spatele 
dușmanului*.

„Foarte bine. Dar acum să-mi 
spui drept, ce dor te frămînta, de 
cintai cu atita foc mai adineauri ? 
Nu cumva rătăceai cu gindul toc

mai pe la Tismana, unde pare că se 
fac pregătiri de nuntă*  ?

„Ba aș minți. Domnule Colonel, 
dacă n-aș spune că m-a minat do
rul intr-acolo ; că gindurile și dorul 
ușor se furișează în mintea și-n 
inima omului, mai ales pe-o noapte 
cu lună... Dar pînă una alta, ne 
așteaptă pe toți altă nuntă, mult 
mai grozavă, in care se joacă soarta 
neamului ; o nuntă in care unii din
tre noi ne-am putea cununa chiar 
cu moartea.

„Da, așa este Răsmeriță, precum 
ai gindit, și ai vorbit tu. Pentru 
praznicul ăsta mare, al României 
noastre libere, ne-am pregătit noi, 
în ultima vreme. Iar acum a venit 
timpul să păzim cu strășnicie porțile 
orașului, ca să nu pătrundă musafirii 
nepoftiți la masa bucuriei noastre.

I-am strins mina sergentului, i-am 
dorit izbindă, și lui și lui Mazilu,

și-am părăsit, cu regret, insula șl 
pe cei cițiva apărători ai ei, cu 
credința fermă că oamenii aceia mi
nunați vor lupta și vor învinge, sau 
se vor scufunda, cu ostrovul lor 
cu tot, întocmai ca un crucișător de 
escadră încleștat într-o bătălie na
vală hotărîtoare. Mai tirziu... cînd 
se potolise de mult viforul bătăliei 
Bucureștiului, reamintindu-mi cu 
negrăită plăcere întimplarea din os
trov mi-am zis că și războiul — cu 
toate distrugerile și calamitățile lui 
— are uneori clipe de duioșie, iz- 
vorite din nevoia omului de a iubi, 
de a fi bun și înțelegător. Dar a- 
ceastă „poezie*  nu o putem întilni 
decit în războaiele drepte, cind lup
tătorii se bat ca să-și apere libertatea 
și hotarele cotropite, sau — cum 

gata fusesem să strig i
— O, dar lăsați-mă dracului, mi s-a acrit de 

mistere I

Ei plecau înapoi, Ia fîntânile lor, 
fluierînd prin grădina verticală și albă a ușii, 

cind deodată 
un fior ca de moarte mi-a fulgerat diamantele 

ochilor. 
Da, am strigat, asta-i inima mea!
Se mai văd, se mai simt urmele, florile vechilor 

cuie.

Atunci o mulțime de sunete roșii 
au zburat din tulpinele brațelor mele, 
așezîndu-se-n stoluri pe lujeri] palmelor pline de 

muguri 
unde inima mea, impînzită de strunele meridianelor 
începuse să bată tam-tamul viitoarelor mari irigații 
cu singe de cintec prelins dintre coastele Daciei 

libere.

spunea marele maestru al versului 
rominesc — ca să-și apere sărăcia 
și nevoile și neamul.

★
Am revenit, complet liniștit, la 

postul de comandă șl m-am prăvălit 
pe un divan, frînt de oboseală.

Cit oi fi dormit nu știu, dar deo
dată am sărit ca ars în picioare, 
trezit de zbîrnîitul strident al tele
fonului de campanie.

Era Comandantul Detașamentului 
Băneasa, care îmi raporta că o pu
ternică formațiune motorizată ger
mană se prezentase la intrarea de 
nord a podului.

Să deschid focul, Domnule Colo
nel ? mă-ntreba nerăbdător ofițerul.

„Nu, lasă-i să se angajeze cu capul 
coloanei pe pod și tragi numai cînd 
vor încerca să demonteze baricada. 
Sosesc și eu îndată, i-am răspuns.

Și-ntradevăr, după ce am raportat 
telefonic generalului Ioslf Teodore- 
scu, această primă știre, atît de im
portantă. m-am urcat în mașină și am 
pornit în goană spre pod.

Si acum voi lăsa pe căpitanul 
Rîureanu să povestească ce s-a în- 
timplat, pină la urmă, cu nemții care 
țineau morțiș să pătrundă în Capi
tală.

„La apariția coloanei inamice, mă 
găseam, împreună cu locotenentul 
Smărăndescu și plutonierul Săvu- 
lescu, pe poziție, chiar la capătul 
de est al podului de pe calea fe
rată București — Constanța, așa că 
vedeam perfect, cu ochii liberi, în
șiruite pe autostradă, pină in drep
tul intrării Aeroportului, peste 20 
de mașini grele, încărcate cu oa
meni, armament si muniții. Primele 
mașini remorcau tunuri anti-aeriene.

Dădusem ordin precis ca focul să 
nu se deschidă decit cînd voi lansa 
au o rachetă roșie.

Simțeam că încordarea, care mă 
stăpinea. se transmitea, ca un fluid

amintirile

unui luptător

de MARCEL OLTEANU

magnetic, pe toată linia frontului de 
luptă, care semăna acum cu coarda 
unui arc puternic, în momentul ce 
precede slobozirea săgeții.

Chemasem lingă mine, pentru orice 
eventualitate, pe sublocotenentul 
Anastasiu, csfre vorbea limba ger
mană, așa că de îndată ce am obser
vat că apar pe pod primii ofițeri 
germani, l-am trimis în goană să le 
spună răspicat că nu le vom îngădui 
să treacă.

Comandantul coloanei, un colonel 
de Brigadă, i-a replicat ofițerului, 
pe un ton arogant, că el nu execută 
decît ordinele „Fiihrer“-ului și-n 
consecință va intra în oraș, cu sau 
fără voia noastră.

Anastasiu s-a retras imediat, ca 
să-mi aducă răspunsul neamțului, în 

care timp acesta a ordonat oameni
lor din prima mașină să debarce, 
probabil în intenția de a-i folosi la 
înlăturarea baricadei.

In timp ce la capul de nord al 
podului era o mare agitație, care 
nu prevestea nimic liniștitor, am 
avut impresia că tunul antiaerian 
de 88 mm, urmat de alte cîteva 
vehicole, începu să se angajeze pe 
pod. Așteptam, cu degetul pe tră
gaciul pistolului-rachetă și cu res
pirația tăiată, momentul cel mai pri
elnic pentru declanșarea focului, cînd, 
deodată, văzduhul răsună de tunetul 
unei rafale de tun anticar, de care 
— în primul moment — nici nu mi-am 
dat seama dacă pornea de la noi 
sau de pe malul opus, de la dușman.

Instinctiv am apăsat pe trăgaci, șl 
în aceeași clipă tot armamentul De
tașamentului s-a pornit să tragă în
tr-o cadență infernală și cu o furie 
ce fusese probabil prea mult timp 
stăplni tă.

Pe pod era un iad de flăcări și 
fum.

Abia după nimicirea coloanei duș
mane și Încetarea acelui foc năpras
nic, am putut afla, de la sublocote
nentul Bedițeanu, comandantul plo- 
tonului anticar, ce se intimplase.

Dorința mea ar fi fost să nu des
chid focul decit atunci cînd capul 
coloanei inamice ajungea la bari
cadă. Dar se vede că așteptarea în
cordată și nerăbdarea unora din 
bravii mei subalterni ajunseseră la 
paroxism. Numai asa se explică ini
țiativa fulgerătoare a sergentului 
Virtosu. cel mai ager și mai destoi
nic gradat din escadronul de tunuri, 
care a dovedit — In această împre
jurare — că poartă într-adevăr un 
nume predestinat.

Reamintesc că, în imediata apro
piere a podului și cam la 40—50 m 
de baricadă, erau amplasate tunurile 
sergenților Zamfir și Vîrtosu. Din 
această poziție, bine camuflată cu 
crengi de plută, cele două piese pu
teau să bată în lung și să „radă*,  cum 
spuneau tunarii noștri, tăblia podu
lui, și, mai departe, autostrada, pină 
către Aeroport.

Din clipa cind și-a făcut apariția 
inamicul, și mai ales pe timpul cit 
au durat „parlamentările*  cu nem
ții, se pare că Virtosu nu mai avea 
astimpăr și „mușca fierul", întocmai 
ca un armăsar de rasă, înaintea 
cursei.

Deodată, el ordonă ochitorului 
să-și strîngă aparatele de ochire și-i 
spuse, rîzînd : „azi n-avem nevoie 
de ele, Predescule ; vom ochi ca pe 
vremea lui Mihai Viteazul !“ Apoi 
încălecă pe șeaua tunului și începu 
a privi în lungul țevii, întocmai ca 
printr-un ochian ; își făcuse, pe 
semne, omul nostru un plan și acum 
se pregătea să-1 pună în aplicare. 
Dar cînd observă că discuțiile de pe 
pod s-au întrerupt, și mai ales cînd 
începură să debarce nemții din ma
șini, Vîrtosu își dete seama că se 
îngroșa gluma, și se adresă servan- 
ților săi, care erau numai ochi: „măi 
fraților fiți gata, că acu începe bai
ramul !“

Apoi, mai întoarse odată capul 
spre podul de cale ferată, de unde 
știa, că trebuie să plece semnalul 
meu de începere a focului și, cînd 
mai văzu că tunul inamic reia miș
carea spre baricadă, coborînd încet 
țeava spre orizontală, el își pierdu 
cu totul răbdarea. Și-n loc de „bun 
sosit’, Vîrtosu slobozi o primă lo
vitură, drept în pîntecele gigantului 
care, lovit în plin, se aplecă pe o 
rină cu țeava spre Herăstrău. De 
acum namila aceea, care pretindea 
să-și spună cuvîntul în Capitala Ță
rii Românești, amuțise pe veci, ba- 
rînd complet circulația pe pod.

Și astfel „jucăria" lui Vîrtosu, cum 
își alinta el tunulețul de 45 mm ree
dita — în zilele noastre — legenda 
din antichitate cu David și uriașul 
Goliath.

La semnalul acela, neprevăzut, ur
mat instantaneu de racheta roșie, 
tot prăpădul de foc al poziției noas
tre se abătu asupra dușmanului. Sur
prinși și îngroziți de această primire, 
hitleriștii săriră ca dracii din mașini, 
încercînd să se adăpostească prin 
acoperișurile de pe liziera satului.

Dar sergentul Vîrtosu nu se mul
țumi numai cu rezultatul primelor 
lovituri. îndeplinind, simultan, 
funcțiile de ochitor și trăgător, el 
și-a mînuit eu atîta precizie șl iu
țeală „jucăria", îneît a produs ade
vărate ravagii în coloana dușmană. 
Ochind „direct", a scos din luptă 
încă două tunuri inamice șl apoi, 
lungind tirul, lovi în plin trei ca
mioane care purtau muniția și care 
au fost carbonizate. Și astfel, 
toate proiectilele dușmane au ex
plodat, prin contact și de acolo pro
veneau acele bubuituri puternice, 
care s-au auzit pînă în cele mai în
depărtate colțuri ale orașului.

Tunulețul lui Vîrtosu, secundat de 
acela al sergentului Zamfir, care a- 
vea și el pe conștiință două piese 
dușmane, continua să latre amar
nic, cu țeava înroșită, îneeîndu-și 
servanții într-un nor de fum ne
gru.

„Muniție 1" strigă deodată sergen
tul, privind îngrijorat spre lăzile de 
proiectile, aproape goale.

Soldatul Nicoară. încărcătorul pie
sei, se ridică sprinten să execute 
ordinul, căci ceilalți trei servanți 
fuseseră răniți, cu cîteva clipe mai 
înainte, de schije de brandt.

Iți spun : greu va fl 
ca cineva să se încreadă 
în această legendă. 
Iți spun să vii afară din pămînt, 
te-așteaptă iarba, valea te așteaptă, 
greu va fi printre atîtea curbe și viraje, 
lumini străine-ncrucișate ;
nu vezi: îți tremură unghiul obrazului, 
și plîngi vijelios pe dinăuntru ;
nu vezi: sînt vorbe care cad din cer 
cu vîrfuri ascuțite, și cîte-un cîmp 
la margine îl balansează 
pe-al tău.
Iți spun : va fi teribil 
de anevoios să-mpingi cu umerii 
condiția pe care ei ți-au pus-o, 
capacul care urăl-n lovituri 
pînă, în fine, se supune 
deasupra. Greu, da, greu, 
și tu-ți repeți aceste toate 
în fiecare primăvară, 
direct; rîșnești pămînt 
în loc de boabe, fierbi 
lichidul care-a rămas în tine, 
cauți fisura cercului, și te ucide 
din nou soldatul, căci mereu, 
la marginea soldatului e-un cerc

i
magnetic, și atrage spade.
Iți spun : sînt toate pentru tine, 
în fiecare primăvară, 
o zare de legendă grea ca piatra — 
și tu o-mpingi cu umărul și ea 
rămîne o legendă despre văi 
și despre lungi copaci și despre 
ceva de dedesubt, de dedesubt, 
care e o legendă, o legendă...

Adăpostul unde se afla muniția 
nu era departe, dar pînă acolo tre
buia trecut un teren descoperit, bine 
bătut de focul inamicului.

Fără să șovăie, din cîteva salturi, 
Nicoară ajunse la punctul de apro
vizionare cu muniție ; apoi cu lada 
pe umăr, porni în goană, înapoi 
spre poziție. Dar o rafală de mi
tralieră îl răni grav. Căzu la pă
mînt. Mai trăia. Și atîta timp cît 
simțea că-i bate inima în piept, el 
știa că trebuie să facă totul pentru 
zdrobirea dușmanului. Cu ultimele 
puteri se tîrî, cu lada de proiectile, 
pînă la tun. Tragerea putea continua.

Aruncînd o privire plină de ură 
spre hitleriști, care, copleșiți de focul 
năprasnic al românilor, își căutau 
de acum scăparea prin fugă, solda
tul Nicoară mai apucă să vadă sfîr- 
șitul victorios al luptei. Și mai văzu 
cum sergentul lui, ștergîndu-și cu 
podul palmei o lacrimă amară, se 
adresa amenințător hitleriștilor : „ne 
costă scump izbînda, dar veți plăti 
cu vîrf și îndesat moartea lui Ni
coară*  I

★
Dușmanul n-a mai putut trece ! 

Călăreții români se aflau dîrji, de 
strajă, la posturile lor. Nicoară nu 
mai era printre ei, dar moartea lui 

de viteaz va sluji de-acum ca pild| 
tuturor.

★
Primul om care a venit la Bă

neasa, în dimineața aceea, ca să fe
licite pe bravii călăreți și să se in
formeze personal asupra situației 
frontului, a fost tovarășul Emil 
Bodnaraș, comandant al Formațiuni
lor de Luptă Patriotice, care au avut 
o contribuție hotărîtoare la operați
unile de lichidare a hitleriștilor din 
interiorul Bucureștiului.

Curînd după aceea a sosit Gene
ralul Comandant al Capitalei, care 
a mulțumit ostașilor și ofițerilor, în 
cuvinte emoționante.

Pe locul de unde a plecat riposta 
nimicitoare împotriva cotropitorilor, 
se afla astăzi așezată o placă de mar
mură albă, pe care stă scris : „De-a 
lungul acestei căi ferate, de la co
muna Pipera și' pînă la șoseaua 
București-Chitila. a fost baza de 
plecare la atac a unităților 10- 
mânești, care au luptat între 24—27 
August 1944, pentru apărarea Bucu
reștiului, împotriva trupelor hitle- 
riste, care acționau dinspre comunal 
Băneasa și din pădurile Tunari șl 
Băneasa".

„Slavă ostașilor români, care au 
luptat pentru libertatea și indepen
dența Patriei noastre".



ĂL. TVARDOVSKI

Despre un graur
De pe-o prispă un soldat
Stă ți ia aminte 
Uite-un graur, a oftat, 
Pasăre cuminte!

Ziua-ntreagă, numai zbor,
Peste tot foiește,
Plin de rivnă ți de spor, 
Grav, gospodărește.

Intre ramuri, pe sub foi, 
Casa și-o răsfață. 
Deh, războiul e război, 
Viața fnsă-i viață.

tn românește de H. GBAMESCU

ROBERT FROST

Oprind în pădure 
într-o seara cu ninsoare
Ale cui sint pădurile cred că știu, 
Și totuși casa lui e-n sat.
Oprit aici n-o să mă vadă
Urmărind cum i se troienesc pădurile.

Căluțului meu s-ar putea să i se pară ciudat 
Să oprească fără să fie în preajmă o casă 
Intre păduri și lacul Înghețat
— seara din an cea mai Întunecoasă.

lși scutură din salbă clopoțeii 
Și-ntreabă dacă nu-i cumva greșală. 
Se mai aude doar căderea fulgilor 
Și șuierul vintului din est

Pădurile sint frumoase, întunecate, adinei. 
Dar eu am făgăduieli de ținut
Și mile de mers pină să pot dormi, 
Și mile de mers pină să pot dormi.

In românește de IOANA COTBOCI

■ - —
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MASSIMO CAMPIGLI

♦
„Portret de fată“
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în nr. 6/1967 al revistei Voprosi filoso
fii, sint publicate trei fragmente din ma
nuscrisele inedite ale lui Marx, reprezen- 
tind primele variante ale lucrării „Criti
ca economiei politice".

In primul fragment, Marx vorbește 
despre tendința universală a capitalului 
spre o dezvoltare nelimitată a forțelor de 
producție, tendință care deosebește mo
dul de producție capitalist de toate mo
durile de producție anterioare.

în al doilea fragment, capitalul - este 
privit ca forță socială.

In al treilea fragment, se arată că în
străinarea muncii de muncitor crește și 
se adincește o dată cu dezvoltarea pro
ducției capitaliste.

Fragmentele din manuscrisele lui 
Marx, publicate de Voprosi filosofii per
mit elucidarea unor probleme actuale 
de economie politică din perspectiva 
concepției marxiste.

O altă știre literari se referi ta fn fiin
țarea celei de-a 70-a asociații a scriitori
lor din cadrul Federației Ruse, și anume 
pe insula Sahalin. veche temniță țarist? 
actualmente in plind dezvoltare economi
că și culturală.

Pagina 14 — la rubrica „Viața interna
țională', publică știri despre actualitatea 
culturală in țările socialiste : un interviu 
cu Secretarul Uniunii Scriitorilor din 
R.D.G„ Gerhard Henniger, despre pregă
tirile pe care le fac oamenii de cultură 
germani in intîmpinarea celei de-a 50-a 
aniversări a lui Octombrie, o comunicare 
a corespondentului special al ziarului 
„Literaturnaia Gazeta' de la Festivalul 
teatrului maghiar din Seghedin, și un re
portaj din Mongolia semnat de Afanasit 
Salinski.

Sub titlul „Mozaicul de la Montreal', 
Ghenadii Gherasimov publică un repor
taj din „Orașul oamenilor', unde pavilio
nul U.R.S.S. a fost vizitat de lO.OOO.cyj 
oameni.

Convorbi re

cu

Mario
Ruffini

HTEPATÎPIIAfl fA3ETA

Ultimul număr al revistei Uniunii 
Scriitorilor sovietici, Literaturnaia gaze
ta (33, din 16 august a.c.) consacră un 
articol în pag. I zilelor culturii și artei 
Republicii Lituaniene, iar in pag. a 3-a 
publică, traduse in limba rusă, poezii din 
caietele lirice ale poeților lituanieni > 
Imant Auzin, Maris Ciaklais, Lia Brida- 
Ița, Imant Ziedonis.

The Virginia Quarterly Review, publica
ție trimestrială pentru literatură și dez
bateri iși consacră numărul (3. 1967),
unor probleme care, dacă lasă literatura pe

plan secund. rSmtn Interesante prin conți
nut și semnificație.

Prin confinat, pentru că trei contribuții 
principale : Clanul științific și controlul 
politic, semnat de Walter Goldstein, Noi 
atitudini in politiqă : De ce nu?, de Murat 
W. Williams, și Ucenicia lui Fullbright. 
de Kenneth W. Grundy, toate trei pur 
politice, sintetizează fiecare luări de pozi
ție noi care ne-au determinat să le consi
derăm semnificative pentru că se depăr
tează de ortodoxia cu care această revistă 
ne deprinsese In trecut, cei trei colabora
tori din fruntea acestui număr fiind toți 
sensibili la acele semne, încă plăpinde, 
care anunță indubitabil o profundă pri
menire tn pindirea intelectualității ameri
cane din zilele noastre.

J. Hilis Miller vorbește despre Școala de 
la Geneva, despre cei șase critici literari 
de limbă francezi care ar accepta ea defi
niție a criticii literare : conștiința conștiin
ței. literatură despre literatură. E vorba 
ie Marcel Raymond, Albert Beguin, Geor
ges Poulet, Jean Rousset, Jean-Pierre, Ri
chard și Jean Starobinșki.

Miller consideră că pentru Școala de la 
Genera critica este In esență expresia unei 
^transparențe reciproce*  a două minți, acea 
a criticului și acea a autorului, dar că ele 
diferă tn concepția lor asupra naturii con
științei. De la ideile oarecum religioase 
despre existența umană ale lui Raymond 
(critica : o sympathie penetrante, o cu
noaștere dinlănuntru) și Beguin (critica 
este posibilă- numai dacă comentatorul se 
situează inlăuntrul universului creat de 
autor. Criticul trebuie să coincidă cu aven
tura spirituală a poetului), la concepția lui 
Poulet (critica începe și sfîrșește intr-o 
coincidență între gîndirea criticului și gin- 
direa autorului) după care ceea ce con
tează mai mult este „dovada, dovada vie 
a experienței spiritualității lăuntrice ca re
alitate pozitivă", la credința lui Rousset 
(scriitorul nu scrie ca să spună ceva, scrie 
ca să se spună pe sine) că conștiința de 
sine a artistului nu capătă ființă decit în 
intimitatea structurii operei sale, la indis
cutabila acceptare a unei suprapuneri pe
riferice intre conștiință și lumea fizică din 
critica lui Richard (totul începe cu senza
ția) și la Starobinșki, pentru care critica 
este o formă de intersubiectivitate, o ve
dere panoramică de sus, el, Miller, vede 
un intreg spectru al concepțiilor despre 
spiritul omenesc.

Cronici destul de interesante, note biblio
grafice bogate, versuri anodine și trei schi
țe premiate (de ce oare ?) completează nu
mărul.

Ca de obicei, revista budapestană de li
teratură universală contemporană Nagy- 
vilâg acordă o deosebită atenție beletris
ticii românești. Astfel, in nr. 4 a.c., Bokor 
Laszlo publică o recenzie la volumul de 
nuvele al lui Nicolae Velea — apărut in 
limba maghiară cu titlul Napkereso. 
(După soare). In același număr se recen
zează și cartea (românește și ungurește) Bi
bliografia maghiară a literaturii române (A 
roman irodalom magyar bibliografiaja) în
tocmită de Domokos Sâmuel, vechi traducă
tor și popularizator al literaturii noastre în 
țara vecină și prietenă. „Apariția acestei 
lucrări a fost de imperioasă necesitate', 
scrie recenzentul „pentru că pină acum a 
lipsit o bibliografie maghiară completă a 
literaturii române, prezentarea cuprinză
toare a ecoului literaturii române în Unga
ria*.

In nr. 6 a.c. al revistei, Csongrădy Bela 
recenzează amplu și competent Literatura 
română de azi a lui D. Micu și N. Mano- 
le'scu. „Această carte este o realizare cu
rajoasă, un exemplu ce merită a fi urmat 
pentru că, printre altele, ar fi utilă și la noi 
o asemenea sinteză a literaturii celor două 
decenii care au trecut de la „Eliberare", a- 
firmă autorul recenziei.

In nr. 7, Nagyvilăg publică povestirea 
Chițimia a lui Ion Băieșu, intr-o frumoasă 
versiune datorată traducătoarei Medve 
Imola. In același număr, cunoscutul speci
alist în literatură română, Bella Gydrgy, re
cenzează volumele Veronicăi Porumbacu : 
Întoarcerea din Cythera și culegerea de 
versuri, tradusă în limba maghiară, sub 
titlul Egyensuly (Echilibru), de poetul 
Kiss Jeno-

In fine, ultimul nr. cel din luna august 
a.c., oferă cititorilor maghiari nuvela 
Egy lany atmegy a folkon (O fată trece 
riul) a lui Vasile Rebreanu, tradusă de 
poetul Jekely Zoltăn.

în numărul pe iulie 1967 al revistei 
„POETRY" care apare la Chicago, e co
mentată între altele cartea lui J. Hillis 
Miller Poeții Realității, apărută recent la 
Harvard University Press. El examinează 
în acest volum șase poeți ai secolului nos
tru în contextul nietzschean al „morții lui 
dumnezeu". Începe prin a pune la îndo
ială afirmația curentă că poezia secolului 
XX n-ar fi decit o prelungire a romantis
mului. Miller socotește că secolul nostru a 
creat „un nou fel de poezie" bazată pe 
premize mult depărtate de naturalismul 
latent al majorității romanticilor.

Autorii cercetați sînt Joseph Conrad, 
Yeats, Eliot, Dylan Thomas, Stevens și 
William Carlos Williams și Miller arată, 
convingător, cum au încercat acești scrii
tori să iasă din subiectivism spre o nouă 
înțelegere a realității în universul fizic.

Louis Martz consideră eseul asupra lui 
Williams drept cea mai reușită expunere 
a postulatelor și tehnicii poetului scrisă 
pină în ziua de azi. Poezia lui Williams 
reprezintă „dispariția distincției dintre su
biect și obiect”, crearea „unui eu de am
ploarea universului". Dispar „cuvintele ca 
expresie a separației dintre om și lucruri..." 
„Cuvintele devin interjecții, vocabule ex- 
clamatorii, substanțe sonore disjunse de 
orice cuprins abstract și înapoiate la forța 
lor primitivă de explozii de energie ling
vistică, fiecare cu radiația sa precisă..."

In eseul asupra lui Stevens, Miller scoate 
admirabil în relief pîlpîiala, oscilația, re
lația instabilă dintre spirit și lucru, care 
constituie tensiunea și emoția universului 
poetic al lui Stevens.

Dintre versurile numeroase publicate în 
acest număr ne-a rămas aproape „Cînt gre
gorian 2*  al lui Richard Duerden, asupra 
căruia s-ar putea reveni.

Romantet ide reputație univer
sal, specialist în romanistica 
medievală, cu o activitate știin
țifică de cinci decenii, Mario 
Ruffini, șeful catedrei de limbă 
și literatură română la univer
sitatea din Torino (Italia), prin 
lucrările sale de filologie româ
nească (limbă și literatură) și 
prin traducerile competente din 
literatura noastră, este unul 
dintre „ambasadorii" literaturii 
românești peste hotare. Convor
birea de falță ne-a fost prile
juită cu ocazia recentei sale 
vizite în România.

E.M. — Vă rugăm să ne co
municați, pentru cititorii revis
tei „Luceafărul", care este obi- 

' ectul vizitei dv. tn fana noastră ?
Prof. Mario Ruffini; Luceafă

rul este o revistă pe care o ci
tesc cu regularitate în Italia ei 
o prețuiesc. Mă bucur că am 
ocazia să dau acest Interviu în 
coloanele Luceafărului. Cît dee- 
pre vizita mea estivală în Ro
mânia, ea este legată de conti
nuarea cercetărilor mele mai 
vechi despre Influența italiană 
în cultura românească veche, și 
anume în epoca lui Constantin 
Vodă Brâncoveanu. Ați bănuit, 
desigur, că e vorba de Constan
tin Stolnicul Cantacuzino. E- 
poca lui Brâncoveanu a consti
tuit pentru mine o preocupare 
permanentă, iar activitatea Stol- 
niclulul Cantacuzino este acum 
o reluare a unor cercetări în
cepute de mult...

E.M. — Am dori să ne infor
mați și asupra altor lucrări pe 
care le elaborați în prezent: 
ne-am bucura în mod deosebit 
dacă ar fi tot lucrări 
nistică orientală...

M.R. — .„Adică de 
tică. Da. Continui să 
o istorie a teatrului ________
de după cel de al doilea război 
mondial, vorbesc de teatru ca 
literatură, nu ca spectacol. O 
lucrare similară este inexistentă 
în literatura occidentală de spe
cialitate. Mă voi opri sub form» • 
de mici monografii asupra dra-jZ*  
maturgilor mai importanți, re- ț 
zervînd un capitol colectiv scri
itorilor mai mărunți.

A treia mea cercetare, legată 
de cultura română, e o lucrare 
folcloristică comparată, și, prin 
ea, alături, desigur, de multe al
tele, cultura românească intră 
în circuitul valorilor mondiale. 
E vorba de un adîncit studiu 
asupra unui personaj frecvent 
în folclorul românesc : Sfîntul 
Petru. In cadrul unei inițiative 
a Vaticanului, l'anno de ia Fede, 
în care este sărbătorit martirajul - - - - -
lui 
se 
de 
tot 
eu 
nească...

E.M. — Fiindcă a venit vorba 
de cultura românească în lume, 
ne-aț’ putea spune cite ceva 
despre prezența literaturii și 
culturii românești ' " "
temporană...

M.R. — Trebuie __ _____ __
expozițiile care se fac în Italia 
(printre acestea o recentă ex
poziție de mare răsunet : icoane 
românești pe stidă), simpozioa
nele (Eminescu — Veneția), con
ferințele (citez contribuția lui 
Dragoș Vrînceanu), traducerile 
etc. dau o imagine a culturii 
românești contemporane. Dar 
s-ar putea organiza mai multe 
simpozioane, s-ar putea face și 
mai multe expoziții și mai ales 
mai multe tradpceri corecte din 
literatura română.

Bibliotecile mari, eu lucrări 
de romanistică, au prea puține 
cărți românești. Cifra de 5 000 
de exemplare e prea mică pen
tru o universitate. Toate manile 
biblioteci italiene au avut un 
fond de carte românească. Răz
boiul le-a distrus în mare mă
sură, iar completările recente 
s-au făcut numai cu cărți apă
rute după eliberare.

Din lipsa acestor posibilități 
de informare și propagandă, li
teratura română este prezentă 
mai ales în cercurile universi
tare și pătrunde foarte greu în 
cercurile medii de intelectuali. 

Pot să vă amintesc un lucru 
pe care poate îl știți și dv. : se 
fac puține traduceri din litera
tura română ; puține romane 
interbelice au pătruns în cir
cuitul de lectură al italienilor 
de azi, puțini poeți sînt traduși 
în Italia sau. dacă sînt traduși, 
tălmăcirile îi deformează pină 
la infidelitate.

E.M. — Anul trecut a apărut 
tn traducerea marelui poet ita
lian Quasimodo o mare parte 
din opera poetică a lui Tudor 
Arghezi...

M.R. — Aflîndu-mă în Româ
nia în momentul trecerii din 
viață a Celui mai mare poet ro
mân contemporan, aș vrea să vă 
informez, ca un elogiu adus 
marei sale opere, că deși tradu
cerea lui Quasimodo nu-I repre
zintă cu fidelitate, cartea a avut 
un mare succes în Italia, dato
rită aprecierii pe care publicul 
italian o acordă acestui mare 
poet român.

Că nu avem de-aface cu B 
bună traducere, nici măcar cu 
o corectă translație lingvistică, 
e un lucru deja știut la dv. 
Noi, romaniștii, nu isîntem de 
acord cu asemenea metodă de 
a traduce opera unui mare 
poet: traducerea brută la Bucu
rești și stilizarea în Italia de 
către un „stilizator*,  fie el chiar 
mare poet, care nu știe nici un 
cuvînt românesc. E în realitate 
o ilustrare a dictonului nostru 
italian „traduttore-traditore". 
în prinoipiu poezia, marea poe
zie, este intraductibilă, dar tra- 
ducînd totuși un poet e nevoie 
să fie redate armoniile interi
oare, muzicalitatea specifică 
limbii și poeziei traduse.

Intenționez ca în anul ce ur
mează să propun unei edituri 
italiene traducerea unei cule
geri de poezii din opera unui 
poet român în viață ; m-am gîn- 
dit la Al. Philippine sau Adrian 
Maniu ; aceasta este însă, pînă 
în prezent, numai o dorință a 
mea. rămînînd ca ultimul cuvînt 
să-l spună editorul...

I

de roma-

românis- 
lucrez la 
românesc

apostolului Petru In timpul 
Nerqn la Roma. în anul 67. 
va elabora o amplă lucrare 
cercetare a acestei teme în 
folclorul și literatura lumii ; 
fac numai partea româ-

in Italia con-

să vă arăt că

EMIL MÂNU



I; dicționar de istorie literară, contemporană,

4 (adendda)
I. • * 

*) Paul Georgescu: Polivalența 
necesară, E.P.L., 1967.

Portret
confruntabil'1

ZOE DUMITRESCU
BUSULENGA

9

Doctor în drept și licențiată în filologie anglo- 
germanică, Zoe Dumitrescu-Bușulenga (născută 
în Capitală la 20 august 1920) este conferențiar 
la catedra de literatură universală de la Univer
sitatea din București. Anterior, a lucrat ca re
dactor la Editura de stat (1948—1950) și la Edi
tura pentru literatură și artă (1950—1952), apoi 
ca cercetător la Institutul de istorie literară și 
folclor al Academiei (1952—1954). Publică din 
1950, afirmîndu-se curînd ca o bună cunoscătoa
re a fenomenului literar românesc și străin, in
teresată deopotrivă de aspectele teoretice, istori
ce și contemporane ale culturii. Este autoarea 
unui mare număr de prefețe (consacrate unor 
opere de importanță națională sau universală), 
remarcîndu-se prin temeinicia informației bio
bibliografice, finețea analizei ideologice și artis
tice și, nu o dată, prin noutatea unghiului de in
terpretare. Un studiu ca Influența shakespearea- 
nă în trilogia lui Delavrancea, tipărit tn „Anale
le Universități! din București” (1962) e revelator 
pentru aptitudinile ei de cercetătoare compara
tistă ; o prefață ca aceea (spre a nu aglomera 
exemplele) la Suferințele tînărului Werther, 
apărută în 1960, e sugestivă pentru multiplicita
tea planurilor din care privește, de obicei, opera 
literară, și pentru sistemul ei de asociații și diso
ciații ; o carte (depășită astăzi) cum e „Contem
poranul" și vremea lui (1959), elaborată in cola
borare cu Savin Bratu, demonstrează. în f.ne, 
efortul de a stăpîni o materie ideologică și be
letristică eterogenă și de a o lumina in aspectele 
ei esențiale. Lucrările care au impus-o însă aten
ției sînt Eminescu și Ion Creangă, ambele edi
tate în 1963. Cea dinții, inclusă în colecția „Oa
meni de seamă", a înfruntat temerar riscul ne- 

I vitabilei raportări la clasica operă călinesciană 
cu subiect identic. Raportare totuși inutilă, de 
vreme ce modul de percepție e altul. Ca și me
tode. Autoarea încearcă o biografie eminesciană 
stilizată (termenul îmi aparține), în sensul că 
selectează detaliile de viață semmficative și pune 
accentul nu atît pe latura strict socială (eveni
mente, relații etc), cît pe procesul de formare și

cristalizare intelectuală, pe biografia interioară. 
Ceea ce justifică apelul repetat la opera antumă, 
dar mai ales la cea postumă, considerată (pe 
urmele lui Perpessicius) „mai destăinuitoare". 
Cartea, e în fond, un „Eminescu — par lui 
rneme". Păcat doar că valoarea ei e diminuată, 
pe alocuri, de pasaje literaturizau te. Ion Crean
gă (lucrarea a apărut in 1966 și in versiune fran
ceză și engleză) e o monografie a operei și nu a 
vieții, cea dintâi (de acest fel) dedicată (in româ
nește) marelui scriitor. Ea se detașează, catego
ric, ca o contribuție prețioasă in explorarea uni
versului îndeobște destul de superficial cercetat 
(cu excepția Ju: Vladimir Streinul al operei Iui 
Creangă. Propunindu-și să cobosre .in adinci- 
mile unde începe specificitatea” acestuia, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga insistă asupra fiziono
miei șale de „artist de forma*ie  populară”, păs- 
trîr.d în scrierile lui „etosul și concepția estettcă 
e maselorcreator însă de valori artistice unice, 
purtînd amprenta unei personalită*-  inimitabile. 
Prin „izvoarele folclorice pe care le-a lOlosit și 
prin procedeele literaturii populare”, el e mai 
aproape (observația a fost făcută de Al. Piru) 
de „realismul rinascenttss decit de realismul cri
tic” ; de aceea, „prin viziunea sa*'rică  și prin 
mijloa- rle clasice ale satirei sale, ee'e mai aproa
pe de Boccaccio, de Rabelais ș- de Luigi Puici, 
oan a» i ai Renașterii europenfe decit de Slavici 
și de Caragiaie. cu cere a fost contemporan și 
prieten”. Interesante sînt și comentariile despre 
izvoarele și calitatea risulti; lui Ion Creangă 
despre jovialitatea și locvacitatea lui. despre sti
lul său irepetabil. Paralel cu această activitate, 
circumscrisă mai ales in cadrele istoriei li'erare 
(concre'izată în forme specifice și in numeroase 
conferințe ținute la radio și televiziune), Zoe Du
mitrescu-Bușulenga dovedește și o susținută pre- 
zen'ă in cimpul criticii curente, prin articole 
inserate in diverse publicații. O suită de portre
te lirice apărută in Luceafărul o arată sensibilă 
la valorile poeziei tinere.

M. AUREL

Dacă I. Negoițescu poate fi considerat, 
cu discuții, firește, discipolul lui Blaga (iar ca 
exeget, și al lui Lovinescu), al școlii sale pu
blicistice, intelectualiste (Speculum, Revista 
Cercului literar etc) — din care, pe puțin, 
temeinicia științelor umaniste, menuetul 
frazelor, se fac simțite în textura Scriitori
lor moderni — George țvașcu este, fără 
discuții, absolventul școlii ziaristice a lui 
George Călinescu, iar ideologice, a lui 
Ibrăileanu. Ne-o. reamintește, deopotrivă, 
culegerea sa de studii și articole Confruntări 
literare, și profilul săptămînal distinct impri
mat revistei Contemporanul al cărui director 
este.

Dinspre acest din urmă aspect se cuvine 
a înainta în structura volumului și respec
tiv, a personalității autorului, întrucît res
pectăm astfel însăși evoluția și formarea ai, 
adică portretele succesive ale gazetarului și 
criticului contemporan.

Cu intuițja sa divinatorie, Călinescu nota 
în monumentala Istorie: „excelentul deo
camdată .iurnalist literar G. Ivașcu, profesor, 
capabil de a redacta revista în marginile 
programului absolut, instruindu-se mereu cu 
mare devotament pentru o idee". Fiecare 
cuvînt de aici poate fi ilustrat (și justificat) 
cu exactitate de ceea ce se cheamă o acti
vitate literară și publicistică ce depășește 
cu un deceniu sfertul de secol.

G. Ivașcu a debutat ca articlier militant, 
căci spiritul critic umanist, reformator, de 
opoziție, în presa interbelică, nu s-a făcut 
altfel cunoscut. Inclusiv vocațiile literara. 
E un drum al nostru, clasic. Așa s-a re
marcat și a fost remarcat de Călinescu și 
tinărul publicist de la Manifest, Lumea, 
Timpul, Vremea și, decisiv pentru formația 
sa artistică, de la Jurnalul literar (1939).

G. Ivașcu dovedea preocupare ferventă pen- 
ru înnobilarea condiției intelectualului român, 
a recunoașterii valorii lui europene, rezis
tentă, într-un anume fel posibil, la fasci
zarea progresivă a climatului cultural. Erau 
articole de curaj publicistic, în care acea 
„instruire mereu cu mare devotament pentru 
o idee” echivala cu respectul din partea 
Profesorului pentru convingerile ideologice 
ale discipolului, pentru ținta sa înaintată: 
căci, parafrazînd, „ideea devotată’ a lui 
Ivașcu era — si reiese clar din Confruntări 
literare — unghiul marxist — chiar dacă nu 
amănunțit teoretic — sub care privea litera
tura, viata culturală interbelică. Astăzi el 
pare firesc, întrucîtva comun, prin formu
lările din carte. Dar, se știe, pentru vremu

rile acelea consecventa în principii democra
tice era o periclitare,. un pas spre tăcerea 
penitenciară, represivă, era, mai presus, o 
demnitate. Articole ca Politica de intimidare 
a intelectualilor. Literatura viitorului (do
meniul solohovian 1), Mai multă stimă 
pentru public 1, „Nu am nici măcar o garso
nieră", A fi sau a nu fi intelectual. Munci
torii intelectuali, Profesorul meu... (Ibrăi- 
leanu). Evocare în 1935 (Gherea) etc. fac 
străvezie ideologia ziaristului, crezul său in
telectual. Era același și în analiza feno
menului literar la zi.

„G. Ivașcu e capabil — scrie Călinescu — 
de a redacta revista în marginile progra
mului absolut”. Absolut se referă aici la 
consecventă și, poate, auto-generos la pro
gramul „ideal”.

Consecventă, așadar, în respectarea prin
cipiilor directoare, experimentate la Jurnalul 
literar, consecvență, zicem noi, în transfe
rarea și depășirea lor (tematică) la Con
temporanul. Consecvență înseamnă aici că

George Călinescu a stabilit — poate egal tn 
epocă numai cu Camil Petrescu (v.Substan- 
țialism) — o doctrină ziaristică elevată 
a ceea ce ar fi un ziar, o revistă superioară ; 
George Ivașcu o recunoștea și urma. De 
aceea. într-o bună măsură, ideile Profeso
rului au fost continuate la Contemporanul. 
Nu este nici un secret în aceasta. Precum 
nu este întîmplător că aici, la Contem
poranul, înțelegea marele savant să-și
publice celebrele sale Cronici optimiste. Las
cititorului satisfacția recitirii doctrinei lui
Călinescu, a confruntării tezelor sale cu
paginile care au fost și mai sînt ale Con
temporanului călinescian ; satisfacția supra

punerii cu ușurință > preceptelor călines- 
ciene din paginile 882—883 ale Istoriei pesW 
paginile și spiritul Contemporanului. Noi a 
vom face cu alt prilej.

Reținem însă axioma: dirijorul unei 
atari întreprinderi revuistice trebuie, să 
aibă putința de a domina ansambluri li
terare, grupuri de forțe și dorințe intelec
tuale în continuă fluctuație, de a sesiza 
esențialul în ceea ce este efemer, și, prin 
derivație, el să fie un istoric propriu-zis, — 
iar reviștg o istorie depozitată — în cazul 
literaturii, deci, trebuie să fie un istoric li
terar. George Ivașcu are această calitate 
care, de fapt, se condiționează reciproc cu 
aceea de jurnalist; calitatea cerută de Că
linescu. impusă de el. ilustrată tardiv de 
către discipol, dar ilustrată, în cele din 
urmă, în acest volum. Astfel, majoritatea 
studiilor, scrise într-un stil care refu
lează ondulația moldovenească și o dis
poziție lirică bine inhibată, sînt în
cercări de sinteză care, reiau din păcate 
opinii unanime, dar cărora le stnt spo
rite nuanțele și interferențele. Istoricul li
terar din Confruntări se confruntă cu 
Sine, cu ceea ce în alți timpi afirmase 
doar parțial. El acum vede și expune dio- 
ramic fenomenele, atit cele din intimitatea 
stufoasă a unei opere — precum aceea a 
lui Eminescu (Scenografia ideilor), Goga (In 
retrospectivă), Gherea (Moment de sinteză), 
Blaga (Pe ecranul epocii) — cred că titluri
le sînt elocvente — cit și structura unor 
întinse perioade literare. Din acest punct de 
vedere, remarcabile mi se par a fi stăpînirea 
și ponderea datelor faptice Din istoria 
criticii literare românești (Etapa cristalizării) 
demonstrația cu acuratețe si obiectivitate 
stilistică (uneori didactică) a ceea ce este 
legic în nașterea, formarea și direcțiile de 
dezvoltare ale spiritului critic românesc. 
Dacă adăugăm aici escursurile — prin mo
mentele ideologice ale Contemporanului 
înaintaș — ale operei lui Gherea (am în 
vedere și eleganta ediție din colecția Mi
nerva), ale Vieții românești (succint ecran 
al presei premergătoare si paralele ei), avem 
numai o dovadă a intențiilor lui George 
Ivașcu, jurnalist al istoriei literare.

M. N. RUSU

’) George Ivașcu .- CONFRUNTĂRI LITE
RARE, E.P.L. 1967

VIRTUȚILE 
ESEULUI

literar a lui 
necesită pre- 

__ ._________  volume (În
cercări critice, vol. I. 1957 ; vol. II, 
1958 și Păreri literare, 1964. opere 
tributare unui mod de gîndire so
ciologizant șl clișeistic) cartea actuală 
confirmă o prezență de altă natură 
în critica noastră. Polivalenta necesara 
este o carte substanțială, de o 
mare densitate. O polemică reținută, 
dar energică colorează zonele cele mai 
diverse imprimînd fluidului subteran 
mișcări diferite în limitele cuviinței 
și onestității. Paul Georgescu se răz
boiește cu rutina și clișeele stereotipe, 
refuză anchiloza și ponciful critic, 
întreaga carte este o încercare de 
clasificare și, dincolo de analizele li
terare propriu-zise, stăruie dorința 
de a recepta și explicita literatura în 
multitudinea sensurilor ei, părăsind 
rețeaua de norme imuabilă, stabilită 
aprioric. Adversar convins al dogmei, 
refuză sistemul și, chiar sistemati
zarea. Dacă ar fi să dăm crezare 
celor spuse de oritic, am săvîrși insă 
o gravă eroare. Așa cum eseul simu
lează „gravitatea” pentru a persifla 
falsele valori, plasîndu-se de la 
început într-o factură ambiguă, la fel 
și criticul încearcă să ne convingă că 
a lăsat condeiului întreaga libertate, 
fiindcă „eseistul nu-1 
ci, în fața lui, își 
schițează răspunsuri, 
lor cu completări 
se surprinde singur

Activitatea de critic 
Paul Georgescu nu mai 
zentări. După primele

învață pe cititor 
pune întrebări, 

revine asupra 
și rectificări, 

__ r____  __ =_. în dilemă, pu- 
nîndu-se singur In încurcătură’... etc. 
Că eseul presupune un dialog, că re
zolvă dilemele socratic sau „asociativ” 
este adevărat. Dar pînă la a refuza 
sistematizarea e mare distantă, 
înseamnă a refuza logica, ceea ce 
criticul nu face. El sistematizează și, 
sub interferența de planuri în aparen
tă neorînduială se află o inteligen
tă lucidă și riguroasă, mobilă pînă 
la derutare. De aici falsa lipsă de 
sistem. Formula critică e a unui 
modern receptiv la noutăți fără să 
respingă însă ceea ce înaintașii au 
clădit durabil. Am spune că Paul 
Georgescu intuiește direcția cea mai 
clară, o sinteză între tradiție și ino
vație, o critică, concepută dialectic 
„ca o contradicție" între vechi și nou, 
al cărui rost ar fi acela de a revela 
„destinul interior’ al operei de artă.

Dacă o literatură diversificată este 
6emnul cel mai sigur al vitalității ei, 
de ce nu am admite și pentru critică 
același criteriu 7 Criticul nu-și justi
fică preferințele pentru eseu, își caută 
însă mijloacele cele mai adecvate.

Se simte efortul tacit, dar perse
verent, pentru clarificarea critică a 
unor concepte sau categorii literare 
care, prin circulație, au cumulat prea 
multe sensuri, au ajuns la o adevărată 
pletoră semantică, ceea ce le face 
ambigue. Astfel, vorbind despre tragic, 
mit sau realism, criticul face diso
cieri precise, înlăturînd sensurile ha
zardate sau depășite de evoluția ul
terioară a literaturii, realizînd prin 
aceasta o utilă acțiune de ecarisaj 
verbal. Ceea ce asigură insă volumu

lui calitatea intrinsecă, originalitatea 
sa, dincolo de conrideratiile generale 
de ordin ealetic, este arta criticului 
de a privi opera în multitudinea as
pectelor ei. nalăsindu-se sedus de 
strălucirile de suprafață. Destinul in
terior, studiul cu care se deschide 
volumul, face dovada spiritului liber, 
adine, cu care este privită opera sa- 
doveniană, unde mitul conferă realu
lui valoare de simbol. Destinul tragic 
al eroilor din Baltacul, ca rezultat al 
contradicțiilor existente în viață, se 
proiectează in spatii mitice, căpătind 
valențe eterne, dincolo de existentă 
și timp. Creanga de aur poate fi, 
„după unghiul în care este privită, 
basm, roman istoric, parabolă, scri
soare «persană» sau. o poveste de 
iubire”. Criticul o poate accepta pe 
oricare din ele. incercind să realizeze 
o structură autonomă, dar asta nu 
Înseamnă, specifică el. că „nu ar e- 
xista o totalitate, o structură globală 
sau o suprastructură, de vreme ce, 
la lectură, polimorfia nu e resimțită”. 
Aceleași fapte remarcă și in Sensul 
clasicismului unde opera de factură 
clasică a lui G. Călinescu este apre
ciată prin prisma criticului și este
ticianului Călinescu. Numai așa cla
sicismul călinescian. clasicism moder
nizat, scapă de etichetare și glosare. 
Intuim aici, de fapt, unul din puținele 
cazuri cind opera unui strălucit ro
mancier. dar și istoric și critic literar, 
este judecată de o persoană terță 
prin prisma unor concepte ce nu-1 
aparțineau. Rezultatele sînt surprin
zătoare prin capacitatea lui Paul 
Georgescu de a face asocieri și di
socieri fine, capabile să nuanțeze șl 
să lumineze o creație atît de vastă.

însemnări despre roman exprimă 
efortul cel mai serios pe care-1 face 
criticul de a realiza □ sinteză asupra 
dezvoltării romanului in epoca mo
dernă. Autorul trece de la Ciocoii 
vechi și noi la Răscoala, de la Proust 
la Camil Petrescu și Anton Holban, 
se oprește asupra măiestriei lui Gide 
și John Dos Passos pentru a reveni 
la Morometii lui Marin Preda și la 
Bdtrînul și marea al lui Hemingway, 
Intr-o aparentă neorînduială, cu unica 
dorință de a demonstra că nu există 
teme sau subiecte a căror simplă 
abordare poate da naștere la opere 
de valoare. Orice modalitate de reali
zare în roman este posibilă, cu con
diția existentei unui talent autentic. 
Ampla retrospectivă asupra romanu
lui ne indică, fără echivoc, posibili
tățile reale ale criticului, care, fără 
a recurge la erudiție, crează o ima
gine vie mișcărilor interioare trăite 
de cel mai important gen literar 
modern.

Dincolo de unele judecăți de a- 
mănunt, controversabile. Polivalenta 
necesară este o carte cu sugestii la 
tot pasul.

EMIL VASILESCU

Este sau nu actul critic un act 
creator » Problema comportă răs
punsuri și nuanțări multiple, solu
țiile oferite fiind de multe ori se
ducătoare. Neidentificlnd actul cre
ator critic cu sinului său in plan 
artistic, insisting asupra caracte
rului autotelic al creației originale, 
Matei Călinescu explicitează sieși 
și cititorului un punct de vedere 
propriu, generat de o dispută mai 
veche pe care, altminteri, o și ex
pediază In mod discret. Critica 
este deci, după autor, sub aparen
țele ei destul de greoaie, tehniciste, 
poezie: poezie a poeziei, cum ni 
se spune. Originea acestei poezii 
aflindu-se de multe ori într-o ana
liză „aparent rece”, izvorînd din 
„date umile”, înseamnă că actul 
critic sfîrșejte prin a fi poezie. 
Primordial, critica trebuit să ne 
apară ca o filozofie a poeziei (prin 
aceasta Intelegind literatura în to
talitatea ei), menită să ilumineze 
căile de acces spre poetic și înțele
gerea acestuia. N-aș fi reamintit 
aceste cîteva idei ale studiului care 
ține loc de prefață, daci nu mi 
s-ar fi părut că ele lămuresc într-o 
măsură oarecare o dublă situați» 
In care se află pus criticul, sortit 
să-și respingă sau să-și susțină si
multan tentațiile. Intelectualul ri
guros, eu formație exactă, pe de 
o parte, scriitorul redus uneori de 
propriul său raționament, pe de 
altă parte, se exclud și se comple
tează elegant, de unde acea notă 
de causerie plăcută degajată de e- 
seurile lui Matei Călinescu.

Două secțiuni distincte ale cărții 
plasează preocupările acestuia in 
zone distincte, relevîndu-se afini
tățile lui spirituale cu opere și pro
bleme ale literaturii noastre sau 
de aiurea. Maniera de tratare a 
temei propuse este de multe ori 
imprevizibilă. De la un dialog in
terior sau o amintire evocată eu 
finețe se trece abrupt la dezbate
rea propriu zisă, aflată in legătură 
directă cu tnttmplarea enunțată an
terior. Gestul depășește total va
loarea sa anecdotică și ia aspectul 
unui preambul elaborat savant, cu 
știinfa disimulării, în scopul cap
tării atenției cititbrului. Altminteri 
el servește și ca suport al actului 
de creație, criticul fiind obligat ast
fel să-și continue considerațiile pe 
un ton cit mai degajat posibil (a se 
vedea eseul despre Ibrăileanu și 
problema universalității culturii 
române). Reducînd eseurile lui Ma
tei Călinescu la elementele lor e- 
sențiale, comparîndu-le din punc
tul de vedere al tematicii și al un
ghiului abordat, diversitatea e fra
pantă. O discuție in general nu ar 
avea șanse de reușită, o alta apli
cată la obiect riscînd a detalia ceea 
ce de multe ori autorul a conside
rat el însuși detaliu sau element 
esențial tn structura unei opere.

Voluptatea cu care criticul tși ur
mărește ideea deconcertează. Re
marcabil in acest sens ni se pare 
a fi studiul Don Quijote și Hamlet. 
Natura confiictuali a omului ro
mantic de mai tîrziu, reprezentată 
de simbioza celor două tipologii 
umane reprezentate de Don Qui
jote și Hamlet este aici mobilul 

unei lungi incursiuni menite a sta
bili relațiile ce se pot face intre 
„aceste două mituri ale conștiinței 
modeme*.  Revendicind pe Don 
Quijote ca mit al unei categorii 
căruia i-a furnizat numele generic, 
criticul vede in acesta „încorpora
rea simbolică a unei imperioase 
necesități de iluzie”. Hamlet ar fi, 
în «cest caz, spiritul antitetic, re- 
fuzator al iluziei, preocupat a 
dezvălui vălurile adevărului.

Tn altă parte, investigind absur
dul și zonele psihologiei abisale 

tn nuvelele lui Poe, tema se am
plifică și, după o sumară excursie 
in literatura de tip fantastic, an
terioară acestuia, disecția operei in 
cauză se face cu atenție și pru
dență, relevîndu-se aportul auto
rului Corbului la revizuirea tradi
ției genului. Insistînd asupra su
biectivității morbide a lui Poe se

*)

abordează punctul de vedere după 
care fantasticul nuvelelor sal» ar 
fi dependent de „mărturia unui eu 
torturat", oferind „o imagine de
formată despre lume". Argumen
tația abundentă, exemplificarea 
copioasă, converg în a demonstra 
teza, altminteri susținută, a 
precursorității operei lui Poe față 
de literatura modernă, a descope
ririi și utilizării de către marele 
fantast a categoriei logicii absurdu
lui. Cîteva studii consacrate lite
raturii române se circumscriu ex

plorării operei unor personalități 
asupra cărora critica ultimilor ani 
și-a îndreptat o privire mai atentă. 
Plecîndu-se de la cîteva versuri ale 
lui Ion Barbu se face un erudit 
expozeu asupra motivului oglinzii, 
și al dedublării, invocîndu-șe piese 
din Poe, Baudelaire, Mallarme, 
Rilke, Macedonski. Aparent fără 
finalitate, eseul lasă pe cititor, ca 
și pe autor de altfel, într-o „dulce 
derută", căci „poezia se are pe 
sine însăși drept concluzie". Un 
vers al lui Blaga („dacă am vedea 
cu lacurile") îl lansează pe critic 
în considerații asupra motivului 
privirii în poezia blagiană, insis
tînd mai puțin asupra sensului fi
lozofie, de comuniune și luare tn 
posesie a transcendentului, și mai 
mult asupra echilibrului formal 
audio-vizuală spre care i se pare 
că aspira poetul.

Alienarea prin limbaj, hipertro
fierea funcției magice a limbajului 
prin lunecarea „din uman în alte 
forme ale vieții" îl retine pe autor 
în jurul operei lui Urm, demon
strația convergînd spre ideea rele
vării felului „propriu în care (Ur
muz — n.n.) folosește unele din 
arhetipurile comicului paralogic : 
metamorfozele onirice", fapt ce îl 
deosebește de reprezentanții con
temporani ai absurdului din Occi
dent, Sugestii multiple oferă și e- 
seurile despre Vinea, Mateiu Cara- 
gigle, D.H. Lawrence. Cel mai in
teresant articol al volumului ne 
pare însă a fi cel intitulat Accep
țiile realismului, unde argumenta

ția de ordin istorie și evidențierea 
riguroasă a problemelor de termi
nologie literară sînt făcute cu o ri
gurozitate științifică pregnantă. 
Polemizînd discret cu Robbe-Gril- 
let și cu Roger Garaudy, explicînd 
modul contradictoriu în care îl teo
retizează și aplică primul, cît și 
unilateralitatea punctului de vede
re al celuilalt, Matei Călinescu în
cearcă să elucideze sensul istoric 
al noțiunii de realism, nerupind 
însă noțiunea estetico-filozofică de 
cea istorică. Problema este lăsată 
deschisă și bănuim că autorul, după 
ce a stabilit „datele ei", o va trata 
in altă parte. Fală de cârtii*  sale 
anterioare, volumul de față relevă 
predispoziția lui Matei Călinescu 
spre dificiul gen al eseisticii, abor
dat cu siguranța intelectualului me
reu solidar cu propriile sale idei.

GRIGORE ARBORE

*) Matei Călinescu : „Eseuri 
critice" E.P.L., 1967.
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PLASTICĂ

MIHAI OLOS ..Mireasa**

MIHAI OLOS „Portret* 1

Pictorul Mihai Olos
Un tînăr artist din Maramureș Mihai Olos, pe 

care, mai ales după ultimele sale lucrări, îl considerăm 
mai realizat și mai valoros decît multi dintre pictorii 
bucureșteni de sub patruzeci de ani. De sigur, a vorbi 
despre „realizarea" artistică a cuiva, mai ales cînd nu 
are decît douăzeci și șapte de ani, este riscant, dar și aici 
există situații și situații — care depind de bogăția și pro
funzimea experienței, de calitatea umană, de puterea de a 
gindi, de intensitatea muncii depuse, toate acestea clădin- 
du-se firește pe daruri înnăscute, dintre care talentul 
constituie marele izvor.

Spre a explica remarcabilele realizări din vremea din 
urmă ale lui Mihai Olos este interesant de cunoscut înseși 
experiența și formarea sa. Departe de a fi unică această 
formare, ea posedă totuși un caracter pilduitor. Născut la 
26 februarie 1940, în comuna Ariniș din splendida zonă 
etnografică a Codrului (Maramureș) și petrecindu-și copi
lăria la Poiana Codrului, un sat așezat în mijloc de pă
dure și străbătut de două ape mici — fiul de țărani nu 
va uita niciodată pădurea, dar nu va rămine un om al 
pădurii. Dorința de învățătură l-a dus la Baia Mare iar 
apoi la Cluj, unde a urmat studii de artă. Intre școala 
medie și facultate, a fost învățător in localitățile oșenesti 
Călinești și Negrești (1956—1958).

Varietatea acestor experiențe s-a săvârșit, așadar, pe 
fondul unor mari și strălucitoare tradiții folclorice, prin 
contactul direct cu stilistica artei populare a Maramureșu
lui și ma: ales a Oașului. Iar aceasta va rămine un bun 
ciștigat in opera pictorului și poetului — căci Mihai Olos 
este și poet, cu creații publicate de revistele Luceafărul, 
Trihir^a, Fiariîia — și oricît de ..moderne" vor deveni 
•.■izi-unile sale ele vor fi mereu ancorate în datele spiritu
lui și stilisticii populare.

Aproape necunoscut la București — doar unele reviste 
l-au publicat reproduceri — Olos a avut trei expoziții 
personale la Baia Mare, unde a început să expună din 
1962. Au scris despre el. cind încă nu ajunsese la reali
zările din ultima vreme. Mircea Zaciu. G. Sbîrcea și 
alțu..

Conștiința valorilor folclorice, povața stilisticii popu
lare le-a avut dintru început acest artist, autor de picturi 
pe pir.zî. lemn. sticlă, precum și de sculpturi în lemn, une
le inspirate de stilpii și crucile cu forme atit de neobiș
nuite ale Mureșului, cruci cu forme umane sau alcătuite 
din cercuri, cu alte cruci mai mici înscrise în ele, și alcă
tuind prin jocul de plinuri și goluri efecte de optical-art. 
Viziunea monumentală și simțămintul decorativității de 
asemenea nu i-au lipsit, iar. ca bogăție de teme. Olos a 
impresionat tot de la începutul activității sale. Este prin
tre primii care a evocat. în spiritul lor. obiceiurile și 
datinele Ma-amureșului. de la ceremoniile cu măști la 
jocurile copiilor (Capra), a cintat in Compoziție cu leagăn 
măreția maternității, a adus personaje in porturile carac
teristice locului, oieri, pădurari, meșteri populari.

Dar dacă în lucrările de pînă anii trecuți se simțea vi
ziunea și stilistica artei populare locale, acestea erau tra
tate uneori cam manierist, privite cu un ochi la tradiție 
și cu un altul la Picasso. Braque. Klee si alți maeștri con
temporani. într-o lucrare de mari dimensiuni, cu tluerașî. 
atmosfera era deosebit de dramatică, dar tratarea încă 
păcătuia prin insuficienta modelare a figurilor monu
mentale, iar pasta era prea puțin nutrită. Dar în seria de 
picturi recente pe lemn (1966—1967). acest manierism a 
dispărut în favoarea unor viziuni de-o remarcabilă forță 
expresivă.

In mare măsură. Olos a scăpat de o simplificare insufi
cient de expresivă, iar acum în mod organic se îndreaptă 
spre ceea ce avem nevoie astăzi în pictura noastră. Anume 
spre narațiunile istorice și folclorice, spre un suflu de 
bandă modernă, spre folosirea in spirit contemporan a 
tradiției, spre un umanism. în care realul si visarea, 
armonia și dramatismul să se îmbine convingător, pentru 
a da mărturie relevantă asupra vremurilor și lumii 
noastre. Expresionismul său nu pocește și urîțește. su- 
prarealismul său (dacă există) înseamnă plan de basm în 
care frumusețile trecutului se actualizează poetic și pre
zentul incintă.

Ca și meșterii din popor. Mihai Olos crează nu numai 
cu gindul la el însuși, ci Ia lumea căreia îi aparține și de 
aceea are sorți de a fi român și universal totodată, de a fi 
tradițional si modem, cu o notă foarte personală de 
artist-intelectual, de meșter-poet.

PETRE COMARNESCU

CINEMATOGRAFICĂ

Agonia 
filmului romanță

Pentru cinematograf literatura este măcar virtual 
o garanție de coerență în povestire, o adaptare sigură 
la optica medie a publicului și — de ce să nu fim 
sinceri — cinematograful se plasează de multe ori la 
acest nivel. De la Biblie la Allain Robbe-Grillet totul 
este posibil, totul vine să adeverească acest raport, 
în aparență de neschimbat, intre cinematograf și li
teratură.

Să fim însă lucizi și să acceptăm măcar pentru mo
ment continuile transmutări disimulate din literatură 
în film. Vocabularul criticii cinematografice a acceptat 
uneori cu ușurință cuvinte care semnifică hibrizi și 
nu realități, ca ecranizare : film istoric, film biografic. 
Aceste filme îmbogățesc în cel mai bun caz arhiva 
cunoștințelor noastre culturale. Din fericire, deși nu 
este un motiv de bucurie, asemenea filme au fost fă
cute în majoritatea cazurilor de oameni care dacă n-au 
început in orice caz au terminat prin a fi academiști 
siguri.

Filmul biografic este, fără îndoială, un film de lite
ratură, mai rău, un film de romanță. Incertitudinea 
existenței istorice a personajelor din punct de vedere 
strict documentar stă prezentă pe toate aceste produse 
iar reconstituirea unor evenimente reale este circum
spectă și relativă Acest relativism este atit de pro
nunțat incit chiar cind există date istorice precise care 
să-l infirme el se manifestă prin tipaje, arhetipuri 
obligatorii devenite o structură necontroversată, acce
sibilă oricărui meșteșugar abil.

Mă întreb și întrebarea este dureroasă avind în vedere 
evoluția cinematografului, dacă nu este inutil să ne 
lamentăm, indiferenți termenii, la aceste filme și să 
ne întrebăm sceptici asupra viitorului lor. Intr-un fel 
ceea ce se intimplă este ridicol Filmele despre care 
vorbesc se fac, iar critica acestor filme nu înțelege 
de ce se fac și nu primește niciodată răspuns.

Cu extaz sau fără extaz acest ultim film biografic 
al lui Carol Reed are cel puțin un merit. Răspindește 
măcar epidermic cîteva date despre Michelangelo, ci- 
teva imagini de lucrări, cîteva personaje istorice De
sigur asta nu presupune un efort cultural. Iată de ce 
obiecțiile critice după care Michelangelo este în film 
un erou de „super" și nu geniul renscentist, că pasiu
nea sa este spectaculoasă și neadevărată, că relațiile 
sale cu epoca sint edulcorate și sentimentale, că tot 
intelectualismul său este cu desăvirșire absent, că 
acest filosof tragic este mai mult un maniac care 
rostește din cind în cind cugetări semnate Irving Stone 
— sint perfect adevărate Dar mă întreb la ce slujesc 
aceste toate obiecții.

Sala este totdeauna arhiplină iar cei care ieșind de 
la film vor avea răbdarea să citească cronicile noastre, 
ne vor taxa cel puțin răuvoitori Pentru că nu putem 
să le spunem : „iată acesta este un bun film biografic, 
aici veți găsi adevăr in fapte și creație"

S-ar putea face totuși un film, un film adevărat 
despre un creator ?

Da, dacă vom găsi că personajul exprimă astăzi mai 
mult sau altceva decît a exprimat la vremea lui Nu, 
dacă vom dori neapărat un erou care să gindească 
și să vorbească neapărat ca un erou. Da, in primul 
rind dacă vom renunța la toată literatura gen Irving 
Stone sau Henri Perruchot care se poate face pe 
marginea și in afara artistului și vom încerca să recon
stituim prin relații jilmice ceea ce era epoca artistului 
și care au fost solicitările ei Nu, dacă nu vom renunța 
la acest odios truc de a filma mina pictorului sceno
graf executind un desen in maniera artistului (acest 
truc semnificînd perfect gratuitatea unor asemenea 
întreprinderi)

Iată de ce aștept cu speranță filmul lui Tarkovski 
despre Andrei Rublev.

IULIAN MEREUȚĂ

DRAMATICĂ

Răzvan, 
un erou modern!

O premieră teatrală recentă, „Răzvan și Vidra", la 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț readuce în 
discuție, printr-o bogată demonstrație artistică, pro
blema actualității dramei istorice românești. Perma
nențele unui text generos, cu largi rezonanțe patriotice 
și sociale s-au putut verifica în acest spectacol, dincolo 
de emoția temei și de structura romantică a poemului, 
în adîncirea acelor laturi care-1 apropie pe Răzvan 
de optica și sensibilitatea spectatorului modern. Este 
desigur greu de crezut că o reprezentație care are loc 
la un secol de la premierea absolută, timp în care 
piesa s-a bucurat de interpretări strălucite, poate dez
vălui fațete inedite, apropiind dintr-o dată destinul tra
gic al eroului de problematica omului modern. Posi
bilitatea a fost valorificată cu pricepere și rafinament 
artistic de regizorul Gabriel Negri, care a conceput 
spectacolul ca o dramă a însingurării, din ce în ce mai 
dureroase, a lui Răzvan, pe măsură ce, cuprins de 
patima puterii, se îndepărtează de crezurile sale origi
nare. Mi se pare că o asemenea modalitate care accen
tuează drama individului, izvorînd din nevoia depășirii 
propriei sale condiții, deschide o nouă perspectivă îna
ripatului text al lui Hașdeu. Scurta și nefericita dom
nie a voievodului-țigan devine în viziunea regizorului 
și a interpretului titular, Cornel Nicoară, un prilej de 
meditație asupra înstrăinării omului prin acceptarea 
unor mobiluri din afara ființei sale, îmbogățind valen
țele gîndirii artistice românești de Ia mijlocul secolului 
trecut. O asemenea abordare este fidelă, pșntru că 
motivele există în piesă, fac parte, dacă nu din pro
gramul estetic al lui Hașdeu, desigur din intuiția sa 
artistică

Ideea unui Răzvan însingurat, înnobilat de puritatea 
suferinței sale, este susținută de regizor, interpret și 
scenograf cu mijloace variate, între care cel mai inte
resant mi se pare rezonanța folclorică a metaforei 
scenice. Finalul primei părți, momentul luptei dintre 
Răzvan și răpitorul Vidrei, are Ioc intr-un codru pre
sărat cu datini, în mijlocul unor zgomote stranii, făcute 
de bîtele haiducilor, scenele de ansamblu au culoare 
folclorică, atmosfera din tabăra leșească devine apăsă
toare prin apariția unor măști de factură carnavalesc^,• 
Scenografia ultimului act. două porți masive și coplĂJv 
șitoare, care strivesc înăuntrul lor tragedia erouli^ 
exprimă într-un elevat limbaj plastic esența modernă 
a spectacolului pietrean.

Desigur că asemenea acte de îndrăzneală profesio
nală sint susceptibile de a fi primite cu rezistentă, 
chiar de o bună parte a publicului avizat. Din punctul 
de vedere al cronicarului teatral, legat prin formația 
sa culturală de tradiția piesei istorice, jocul lui Cornel 
Nicoară poate fi supus unui tir necruțător, iar laudele 
să se adreseze actorilor care rostesc replica cu cuvînt 
romantic. Dar un asemenea Răzvan sobru, interiorizat, 
viciat de demonul puterii, ostenit din prima clipă a 
domniei și mai ales lucid și conștient că mai devreme 
sau mai tîrziu va cădea victimă inechității sociale a 
timpului, conferă piesei lui Hașdeu datele unui adevăr 
artistic cu rezonanțe în sensibilitatea contemporană.

Concepția spectacolului a fost întregită de prezența 
remarcabilă a Vidrei realizată de Olga Bucătaru cu o 
frenezie patologică a puterii. Ea este demonul eroului, 
partea cealaltă a structurii sale psihice, mobilul sfârși
tului său tragic. Relația Răzvan-Vidra a căpătat ac
cente noi, în sensul că nepoata lui Motoc nu mai 
conduce deliberat pașii eroului ci îi transmite o pa- 
Fnă, care odată inoculată. îi va pierde pe amîndoi. 
Oare o asemenea mutație a datelor piesei, de altfel > 
logică și posibilă, nu Îmbogățește tipologia noastră it 
dramatică, apropiind zbuciumul lui Răzvan de optica / 
noastră, atît de sensibilă la dramele individului ?

MIHAIL SABIN
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Peste două decenii de muzică 
nouă au adunat în arhivele crea
ției românești cantități artistice 
de o inestimabilă valoare, îngră
mădind melopee și muzici, for
mule și ordini, visări și densități 
ce pot fi cuprinse cu toate în 
torentul melodic al definirii „poe
ticii noastre muzicale". Timp cre
ator față de care, cu toată serio
zitatea nu s-ar putea emite decît 
părerea de a fi suscitat animații 
renascentiste. — 
muzicală, 
transferul 
tehnice și 
pateticului artei își găsea drumu
rile ideale, în căutarea cărora se 
angajau chemările autoexprimării 
și descoperirilor, subjugînd pe 
vîrstnici ca și pe tineri. Toate 
energiile ethosului componistic 
s-au conturat într-o luptă ascun
să cu însăși substanța muzicală, 
cu latura ei materială ca și cu 
ideea de artă pusă atît de mult 
în discuție în timpul nostru, con- 
frunțînd sensurile descoperite de 
ea, cu altele de aiurea, cu cele ale 
evoluției universale a artei.

Cele mai reprezentative crea
ții'românești au ca trăsătură co
mună un înalt concept de con
temporaneitate care deși le unifi
că într-un tot, nu a permis loc 
nici cum mimetismului, influen
telor depersonalizante. Așa cum 
spunea compozitorul și muzico
logul român de renume, stabilit 
în Italia, — Roman Vlad, — 
timpul acesta de maturizare a

Da, o renaștere 
O renaștere în care 

elanurilor cognitiv- 
căldura expresivă a

artei noastre, „conferă artei mu
zicale din România un caracter 
Icontemporan prin excelență" 
poate și pentru că angajîndu-se 
concurențelor valorice contem
porane are „toate calitățile a ceea 
ce se numește „avangarda" muzi
cii contemporane, dar nu și de
fectele ei".

Porțile stilurilor în componis
tica contemporană au rămas des
chise filonului clasic al muzicii 
tonale, după cum au fost deschise 
profundelor cercetări în nu mai 
puțin amplul domeniu al moda- 
lismului ’atît de caracteristic en
tității muzicale românești, după 
cum atonalismul, chiar dodeca- 
fonia aplicată fertil pe un spațiu 
modal folcloric a permis crea
ții de adevărată forță înnoitoare, 
a permis adevărate revelații.

Mișcarea noastră creatoare are 
un timbru de o claritate și stră
lucire care permit comparații cu 
cele mai înaintate centre de „cer
cetare" muzicală din lume. Gene
rațiile de creatori aparținînd a- 
cestei etape istorice au avut de 
înfăptuit cristalizarea „poeticei 
muzicale" naționale ce începuse 
a se contura de aproape două 
secole în urmă. Iată de ce crea
țiile marelui George Enescu, ale 
lui Mihail Jora, ale lui Paul 
Constantinescu, Marțian Negrea, 
Sabin Drăgoi, Sigismund Toduță 
nu au numai o valoare intrinsecă, 
ci au dobîndit forță de modele 
artistice trebuind să fie adunate 
într-un globus valoric, la care 
fiecare'în felul său au contribuit.

In ultimul timp s-a trecut la 
reconsiderarea unor Îndepărtate 
perioade istorice de muzică vo
cală, cvasi-anonimă, în care s-au 
descoperit izvoare prețioase de 
metafore muzicale șlefuite pînă 
la rafinamentul artei populare 
celei mai autenteie. Este perioada 
istoric muzicală românească co
respunzătoare epocii renașterii 
apusene, cuprinzînd multitudini 
de valori cu nimic infericMre ei, 
deși evoluînd în forme și fiziono
mii lingvistice muzicale, stilisti
ce, cu totul deosebite de ea.

Generația „noului val" compo
nistic s-a integrat acestor fire 
polarizante dind răspunsuri noi, 
inedite, mergînd spre esențiali- 
zare și expresie simbolică. Aurel 
Stroe, Ștefan Niculescu, Anatol 
Vieru, Tiberiu Olah, Teodor Gri- 
goriu, Liviu Glodeanu sînt nu
mai cîțiva dintre ei. Succesele lor, 
prețuirea care li se arată, dobîn- 
direa atîtor numeroase premii la 
Monte Carlo, Geneva, Paris. Pra- 
ga, New York atestă și conving 
deplin că arta noastră are dimen
siunea marilor culturi universale. 
Totodată arată că mai trebuie 
făcut încă pentru ca ea să trans
greseze sfera 
nesc, să se facă 
meridianele cu 
loare, căpătînd
prumutînd reverberații de largi 
circuite.

publicului româ- 
prezentă pe toate 
adevărata ei 
noi aureole,

va- 
îm-

I 
I

Ceramica 
și ^Evaa

Se pare că în căutarea 
unor drumuri de acces 
către marele public, 
U.'A.P. și Fondul plastic 
au găsit ceva mai multă 
înțelegere la... Ministe
rul Comerțului Interior 
— Direcția Generală a 
Marilor Magazine. Te
merar oarecum, dar nu 
lipsit de justificare este
tică, Ion Minoiu își des- 
tăinuie fără ostentație — 
intre mătăsurile și blă
nurile pe care Eva le 
etalează generos — un
gherul de culoare și 
smalț, de echilibru și in
ferioritate, al unei sta
tornice preocupări. Su
pusă continuu unor ele
vate potențări și recon-

Zel edilitar
Prin intermediul zia

relor cotidiene a ajuns 
la cunoștința publicului 
zelul edilitar al Sfatului 
popular Grivița Roșie, 
care, intr-o bună zi de

nea artiștilor plastici 
evită a lua o atitudine 
împotriva unui act care, 
pe lingă faptul că ultra- 
giază pe artist, ultragia- 
ză arta ca atare ?

Concurență •••
tntîmplarea face ca 

lingă expoziția comună 
a pictorului Achițenie și 
a sculptorului Popovici, 
deschisă recent la Con
stanța, să se afle un ma
gazin in care se vînd 
pepeni și fructe pictate, 
ambalate în frumoase 
rame poleite. Se lucrea
ză la concurență...

r

IANCU DUMITRESCU

siderări, ceramica sa 
trăiește prin tot ce are 
mai bun și. în genere 
fără concesii de tonalita
te, o binevenită apropie
re de contextul familiar 
căreia îi e destinată.

primăvară, prin harnicii 
săi reprezentanți însăr
cinați cu curățenia șose
lelor, constatînd că pe 
partea carosabilă nu e 
loc de întors pentru 
autovehicule, s-a gîndit 
să-l creeze ocupînd și 
spațiul verde. Fapt este 
că astfel a fost găsită și 
o victimă în persoana 
lucrării sculptorului 
Iliescu Călinești, intitu
lată „Leagănul anotim
purilor", depozitată cu
minte în fața blocului de 
pe B-dul 1 Mai nr, 148. 
Din piatră s-a ales pra
ful. De ce întirzie un 
răspuns din partea Sfatu
lui popular Grivița Ro
șie ? Faptul e cu atit 
mai grav cu cit se poa
te repeta. De ce Uniu

Aplaudăm tele-emi- 
siunea de duminică sea
ra despre CTITORIA !N 
PIATRA A LUI NEA- 
GOE BAS ARAB in con
cepția lui Iordan Chi- 
met. Imaginea frumoasă,

comentariul redactoru
lui combinat cu citate 
din ..învățătură" ideea 
recitării baladei Mește
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rului Manole de către 
un rapsod popular au 
pus deopotrivă sigiliul 
unei autenticități depli
ne și emotive.

Asterisc 
muzical

tn ultimul timp casa 
de discuri pariziană 
Harmonia Mundi și-a 
orientat producția dis- 
cografică și în sectorul 
muzicii contemporane. 
Au apărut intr-un ritm 
rapid prețioase gravuri 
cu opere ale „clasicilor 
Strawinski, Bartok, Hin
demith, Messiaen ca și 
ale celor mai puțin cla
sici K. Stockhausen, Lu
ciano Berio, P. Boulez. 
Electrecordul și-ar pu
tea asuma răspunderea 
unor schimburi de benzi 
cu Harmonia Mundi 
pentru răspindirea crea
ției românești contem
porane peste hotare. Pe 
cînd Oedip, Simfonia de 
cameră înregistrată la 
Harmonia ? Tînăra com
poziție românească atit 
de apreciată peste hota

re așteaptă prompte ini
țiative de publicare 
mondială.

Simpozionul interna
țional de muzicologie 
„George Enescu" care 
va avea loc cu prilejul 
Festivalului internațio

nal din toamna aceasta 
la București își propune 
împlinirea unui vechi 
deziderat : prezentarea 
analitică a personalită
ții creatoare a marelui 
muzician. Vor fi prez- 
zentate referate asupra 
problematicii esteticii e- 
nesciene, asupra stilului 
și limbajului componis
tic ca și asupra concep
ției sale interpretative.
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