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onsecvența, dinamismul, 
principialitatea sînt atri
bute pe care politica ex
ternă a țării noastre și le-a 

manifestat tiresc, ae-a lungul anilor, 
prin participarea directă, confoim 
propriilor opțiuni și dezicțeraie, in 
viața internațională. Sint calificative, 
aeci, care au intrat in teorie pe 
poarta vieții, a practicii. De aceea 
on de cite ori țora noastră iși spune 
cuviptul in arena mondială faptul ca 
atare se constituie inlr-o afirmare, 
și, implicit, reafirmare a originalită
ții politicii românești, a temeiurilor 
sale profund constructive, realiste, 
vizionare.

Principiile politicii externe româ
nești, cunoscute și apreciate azi in 
întreaga lume, exprimă modul in 
care poporul român, fidel structurii 
sale, iși concepe dialogul cu po
poarele lumii in folosul lui și al 
tuturor, pentru asigdrarea unei bune 
înțelegeri, a unei fructuoase cola
borări intre state, a păcii.

Politico de pace, de colaborare, 
de înțelegere, oe apropiere int/e'po- 
poare, promovată statornic de parti
dul și statul Yiostru, este o politică ■ 
care întrunește aprobarea popoare
lor, exprimind aspirațiile legitime ale 
acestora de a-și asigura un viitor tot 
mai bun. tot mai prosper.

Vizita oficială de prietenie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preuna cu tovarășa Elena Ceaușesqu, 
în Republica Arabă Siriană a cons
tituit incă o expresie vie a politicii 
de poce și colaborare intre popoare 
a României, a modului,in care atri
butele ei firești se încarcă, de la o 
manifestare la alta-, cu semnificații- 
noi. Această vizită a avut lac in
tr-o ambianță de cordialitate și în
țelegere, sub semnul voinței comune 
de a conferi noi dimensiuni conlu
crării multilaterale prietenești.

Din suita momentelor de mare în
semnătate, elocvente pentru căldura 
relațiilor și rodnicia cooperării re
ciproc avantajoase dintre România 
și Siria, ne oprim asupra ace
leia de care se l*agă  inaugu
rarea, in prezența președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafe2 Al-As- 
lad, a rafinăriei de la Banias. Cu- 
vintările rostite cu acest prilej la 
marele (miting al prieteniei romăno- 
siriene 
ilustrat 
de a-și

1 Victoria operei
Un recent eveniment edito

rial *)  aduce îh prim-pla — 
nul actualității figura 
unui marc filolog român : 

Lazăr Șăineanu, Subliniem, in prim- 
planul, pentru că actual Șăineanu 
a rămas, de fapt. în tot răstimpul, 
de aproape opt decenii, in care nici 
o scriere de-a sa nu a văzuf lumina 
tiparului în românește. In schimb, 
puține au fost lucrările, istorii ale 
literaturii sau ale lingvisticii, studii 
de teoria culturii sau de folclor, 
eseuri sau cercetări riguroase de 
lexicografie ori stilistică, în care 
numele său să nu apară, în text 
său în note, la indice ori la biblio
grafie. Contactul 
cea insă indirect, 
către grupuri mici 
liști. Publicul și-1

cu el se Ta
pe felii, de 

de specia- 
amintea cel 

mult ca autor al unui cunoscut dic
ționar. Un Constantin Kirițescu, 
memorialist și fost director al în- 

■ vățămintului, il putea așeza, astfel, 
în 1938, între Săcădău și Moș Lim
burg. într-o treime „a dascălilor 
fără autoritate", galerie ..mai mult 
comică dccît eroică" deci, ca să 
reluăm observația lui Perpessicius, 
iar Constantin Șăineanu era perfect 
îndreptățit să-și supratitreze plache
ta despre viata și opera fratelui său 
printr-o amară caracterizare : ..cel 
căruia nu i s-a făcut dreptate”. Des
pre Lazăr Șăineanu (Lazare Sai- 
neean) se poate spune că a desă- 
vîrșit o Operă și a ratat 
(academica, universitară 
despre opera sa, că nu a 
difuzarea, nici impactul 
deși a forțat prin valoare ..............
tabilă și gloria și perenitatea.

Intr-o vreme in care se întemeia 
filologia ca știință vie. cel mai im
portant discipol si continuator al Iui 
B.P. Hasdeu („Dl. Șăineanu mi-a 
foșt elev. O spune el însuși cu plă
cere, o spun și eu cu mindrie”) în
țelegea că multiplele orizonturi și 
subiecte de studiu ale acestei reîn
noite discipline nu au decit de cîsti- 
gat din interpretarea lor prin pris
ma contactului cu ..limba si psicheea 
populară11. Astfel. ..etnopricologia". 
care în treacăt fie spus, îi țfreocu- 
pă paralel și îi unește în idei pe k____________

o carieră 
etc.). Iar 
avut nici 

meritat» 
incontes- 

rare, de a întări prietenia ce le |ea- 
gu, de a conlucra tiuctuos pe pian 
mondial pentru asigurarea păcii, 
pentru înțelegerea- dintre popoare.

Se poate spune - arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa 
la -matele miting- al -prieteniei ro- 
mâno-siriene cu prilejul inaugurării 
rafinăriei de la Banias - că reali
zarea acestei rafinării, ca și a altor 
obiective prin colaborare dintre 
România și Siria, demonstrează forța 
prieteniei și colaborării a două po
poare libere, hotărîte să conlucreze 
strins pentru a-și făuri o viață liberă, 
independentă.

România militează în mod consec
vent, la toate nivelele, ca in lume, 
spre binele popoarelor, să acționeze 
altfel da forțe decit cele ale trecu
tului și anume forțele prieteniei, ale 
colaborării, ale conlucrării, ale sti
mei și încrederii reciproce. Aseme
nea forțe au, intr-adevăr, darul sâ 
asigure lumii un prezent și un viitor 
pe masuia aspirațiilor popoarelor. 
Ele nu se pot afirma insă decit 
printr-o politică a păcii făurită de 
toate popoarele pentru ca pacea, 
înțelegerea, conlucrarea reprezintă, 
toate la un loc, o cauză comuna a 
tuturor oamenilor planetei, indife
rent de paralelă sau meridian.

Pentru această cauză comună 
s-au angajat sa conlucreze po
poarele român și sirian și cu prilejul 
recentei vizite, in numele acestei 
cauze, cei doi președinți au ajuns la 
importante înțelegeri comune de a 
dezvolta tot mai mult' colaborarea 
româno-Siriană, de a întări solida
ritatea și-colaborarea în lupta pen
tru pace dreaptă și justă in Orientul 
Mijlociu, pentru pace în întreaga 
lume.

Vizita oficială de prietenie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Si
ria — ale cărei rezultate fat obiec
tul oprobării și mîndriei întregii 
nodstre noțiuni socialiste — a pus' 
incă o dotă in evidență prețuirea 
de care se bucură politica externă 
românească, valoarea teoretică și 
practică o principiilor pe care se 
bazează, a marcat o dotă în plus 
rolul primordial cl tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea și 
in aplicarea acestei politici, care 
răspunde imperativelor prezen
tului și viitorului popoarelor.

despărțiții. de împrejurări. Emines- 
cu și Hașdeu, va( fi pentru Șăinea- 
nu sursa unei viziuni asupra cul
turii ce se dovedește pînă azi fer
tilă. Ideea-forță a maestrului, des
pre rolul vitalizant și creator pa 
care elementul popular ii are in 
limbă și in literatură, este larg des
fășurată, dusă pină la concluzii ri
guros logice. Preluînd atît metoda 
cit si caracteristicile operei lui Ha$- 
deu (monumentalitate, erudiție, 
noutate), cl le transferă din regis
trul genialității romantice in cel al 
pozitivitătii științifice. Vor rezulta 
lucrări, rare in jpocâ. care sînt in 
același timp originale și deplin în
cheiate. Noutatea sau vastitatea 
proiectului nu va impieta asupra 
valorii și nici, mai ales, asupra du
cerii demersului pină Ia capăt. Ca: 
sînt deci laturile mai însemnate aL- 
acestui efort științific înscris la răs
cruce de veacuri. >ub deviza virgi- 
Uană. „labor omnia vindt impro- 
bus“?

Lucrarea de licență, din 1887. „în
cercare asupra semaxioloaiei limbii 
române. Studii istorice despre tran- 
sițiunea sensurilor1'. este prima sin
teză de semantică din știința euro
peană. Ea apare cu un deceniu îna
intea eseurilor lui ‘ Maurice Breal. 
întemeietorul recunoscut al acestui 
domeniu de cercetare și viitorul 
profesor dc la Paris al autorului, 
care își va continua studiile la Sor- 
bonq. gratie acordării Premiului 
Hillel al Universității din București. 
In același timp avem de-a face, prin 
partea referitoare la metaforă, cu

Paul P. Drogeanu
Continuare în pag. a 7-a

Nu numai oamenii au vîrstâ, 
nu numai copacii, 
nu numai munții, 
nu numai apele au virsta, 
ci și Libertatea. 
Există un moment al nașterii ei 
care coincide cu cel al înscăunării 
in piețe publice, pe front, pe străzi, 
intr-o casă anonimă de la marginea 
orașelor, pe baricade prin insurecție 
și de la el începe numărătoarea, 
adică virsta Libertății.
In România Libertatea are treizeci și cinci de ani, 
vîrsta de om tinăr, 
puternic și pus pe muncă 
pentiu a lăsa ceva, cit mai mult, în urma lui, 
care cunoaște importanța temeliilor 
de la inâlțarea propriei case, 
care știe că intre glasurile copiilor lui 
și cintecul privighetorii 
nu este o deosebire esențială, 
care evaluează ziua, cantitatea ei de lumina, 
privindu-se pe sine 
lingă unelte de tot felul.
Dar de ce am comparat vîrsta Libertății

in România
cu cea a unui om tinâr ? 
poate pentru că dintre toate virstele posibile 
cea a omului tinăr este totdeauna mai apropiată 
de imaginea unei fintini din care, clară, 
izovărește apa, 
poate pentru că dintre toate virstele 
ce pot fi invocate, cea a omului tinăr 
se află mereu in apropierea punctului

de incandescență, 
poate pentru câ dintre toate virstele 
statornicite in elemente virsta omului tinăr 
reprezintă sacrul moment al înfloririi, 
lată de ce am comparat virsta Libertății 

în România
cu cea a unui om tinâr
in care patria se vede pe ea însăși 
tinărâ și libera veșnic ;
nenumărate sint drumurile patriei, 
nenumărate sînt drumurile omului tinăr, 
ele se întretaie și se confundă, 
se prelungesc unele pe altele 
fiind o posibilă definiție a infinitului.

efortul conștiinței de a 
surprinde existența se 
radicalizează pe la ju
mătatea veacului tre
cut prin apariția celei 

mai critice gîndiri filozofice și 
sociale, ideea dedusă cea mai ne
liniștitoare fiind aceea a dez
umanizării omului; lirismul epo
cii intuiește această realitate pe 
căi proprii, inaugurînd o poezie 
nemaiintîlnită, din a cărei dez
voltare, dimpreună cu a doctri
nelor ce se combat reciproc și 
chiar a ideilor științifice, consta
tăm o direcție absolut npuă, 
marcată de dispariția tot mai ac21 
centuată a omului din orizontul 
gîndirii. Eminescu avertiza asu
pra aceleiași probleme atunci 
cind se întreba: „Oare nu are 
mai multă dreptate acela carele 
zice că obiectul îngrijirii publi
ce e omul nu lucrul câruia-i dă 
ființă ?“.

Kilometri și kilometri pătrați 
de „poezii" exprimă tocmai a- 
ceastă climă a alienării, prin ab
sența inimii, depersonalizarea, 
concentrarea și conștiința for
mei, ironie și sarcasm etc.

Cea mai recentă carte a lui 
Dumitru Popescu, Rază de co
balt, anexează poeziei noastre 
un univers problematic, o dile
mă istorică, în fine, o nevralgiză 
temporalitate; acest univers are 
in centrul său tocmai elementul 
esențial, adică omul dispărut, 
cum am mai spus, din orizontul 
gîndirii în anii de criză ai con
științei europene. Poetul vede 
un reviriment al condiției omu
lui contemporan tocmai în sen
timentul solidarității : „Neguri 
se mal ridică pe geana cerului / 
și tunete străbat spre noi sub 
pămînt — / dar mulțimile au în
vățat sâ se preschimbe în stei / 

naprazmeu] trăznet să-l împrăș
tie, frînt”.

Cu a rară virulența verbală și 
prin imagini intr-adevăr de coș
mar, poetul avertizează asupra 
unui posibil debut al sfîrșitului 
lumii, semnificat nu numai Je 
îndepărtarea omului, dar și de 
ștergerea oricărei amintiri a lui: 
„Erele geologice s-au schimbat 
brusc / în oglinzi paralele — / 
dragonii sar acuma, invers, in o- 
cean I și stropi de groază îm
proașcă pină-n stele. 1 Iadul și-a 
instalat de mult > sediul aproa
pe, intr-un modest Olimp, i să 
il slujească pe stăpinul fără 
coarne / triumfător prin spațiu 
și prin timp. / / In noaptea vea
cului acesta fără somn l monștrii 
schelălăie / aproape sufocați de 
propria duhoare, / oamenii puși 
de cart i doar de un frig de 
gheață / mai pot să se infioa- 
re. / / Printr-«un tunel blindat, 
geniul satanic a adus / geologia 
veche, răsturnată ; / urmele o- 
mului ștergînd de tot, - planetei 
toate să-i redea / :a
primordială, / dintr-o data. / "... 
! 1 „E aproape prea tirziu“ — se 
aude vocea simțului — oracol t 
la porțile cetății / și Oedip pâl- 
muiește perversul vechi destin, t 
monștrii tresar in subteranele 
culcușuri, / neliniștiți, / stăpinii 
ii mingiie, l ii pun să 
sălbăticindu-i și pe cei

Din orice eveniment 
spectacol sau joc uman 
duse culorile idilice,

nască. / 
ce vin", 
natural, 
sint ex- 
viziunile

Cea de-a Il-a ediție a Festivalului Na
țional „Cîntarea României" se află la 
ora bilanțului. Această afirmație sim
plă conține în sine adevăruri revela- 

xiare privind însăși afirmarea culturii noastre 
«ocialiste. Purtătoare a valorilor tradiționale ale 
Jteraturii și artei, ale civilizației științifice și 
'.ehnice, cultura socialistă, corespondent al actua- 
jtățiî noastre imediate, se impune în viața noas- 
ră socială ca o sinteză în care se concentrează 
răsăturile noi ale personalității umane. Un tip 
îou de cultură pentru un tip nnu de umanitate.

Definind Festivalul drept cadru larg, democra
tic de participare a întregului pnpor la întreaga 
viată spirituală a țării, de formare și afirmare a 
conștiinței revoluționare a maselor, de constituire 
a unul orizont de cultură definit prin valori certe, 
stabile, tovarășul Nicolae Ceaușescu contura 
profilul unei generoase mișcări artistice și cul
turale, tehnice și științifice de pregnantă origina
litate și de multiple implicații pentru destinul ci
vilizației românești.

Cifrele participării maselor de oameni al mun
cii la cea de a doua ediție a Festivalului Național 
.Cîntarea României" sint impresionante : 

3 024 427 participant!, 137 527 de formații și 
oercuri... Iată bilanțul cifric al acestei impresio
nante manifestări cultural-științifice ! Deci, mi- • 
lioane de oameni care au gindit, care s-au pregă
tit, care au participat Dar. dincolo de caracterul 
impunător a] cifrelor amintite, se cuvine să des
cifrăm mai ales, calitatea : calitatea creației — 
a gîndirii și muncii — și calitatea participării. 
Exista firești și adinei temeiuri — in acest mijloc 
de august aniversar cind țara se pregătește pen
tru a sărbători 35 de ani de viață liberă, indepen
dentă, socialistă care in raport cu durata istorică 
poate să însemne puțin, dar care trălți cu inten
sitate și dăruire înseamnă atît de mult — să înțe
legem cifrele privitoare la bilanțul Festivalului 
Național „Cîntarea României" nu doar ca pe 
niște simple cifre ci, mai ales, ca pe un semn de 
vitalitate al culturii, o dovadă că perioada 
istorică in care trăim și-a înrădăcinat conștient 
un etos al devenirii și al tradiției culturii 
naționale.

Putem vorbi despre Festivalul Național „Cin- 
tarea României", cu satisfacții sub raportul va
loric. al calității dm perspectiva -inovației cul
turale și științifîco-tehnicr pe care a generat-o. 
Putem afirma oă în variatele sale forme de ma
nifestare geniul național, infinit, a dobîndit și în 
condițiile zilei de astăzi acea pecete distinctă, 
inimitabilă și inconfundabilă, atît de necesară 
unei culturi.

Accesul liber la valori este un facțor esențial 
pentru edificarea culturii. El trebuie permanent 
corelat însă cu efortul de asimilare al valorilor. 
Numai așa putem vorbi de un autentic act de 
cultură. Numai așa putem exprima o reală înăl
țare spirituală.

înscria sub semnul democratismului autentic 
ai societății noastre, Festivalul National „Cîn
tarea României* ’ arată prin rezultatele sale că 
această relație dialectică funcționează în sensul 
dezvoltării și împlinirii personalității umane. „O 
politică pentru om“ cum afirmă gindirea 
creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
simbioză a științei și a artei înțelese și exersate 
cu pasiune și cu vocație, cu înțelegere și cu 
dăruire pentru ca omul țării noastre de astăzi 
să își dezvăluie total și cit mai, original strălu
cirea gîndirii și infinitele sale posibilități.

Certitudine
de generație

n ultimii ani mi s-a intimplat să fac 
numeroase călătorii, în mai toate re- 

y giunile țării. Am cunoscut peisaje mag
nifice, am revăzut locuri cărora noua 

noastră istorie le-a șters patina vechimii, 
dindu-le insă, in schimb, volumele și culo
rile modernității. Am mers pe tot felul de dru
muri, cu tot felul de vehicole, am vorbit cu tot 
felul de oameni. In tren, odată, am intilnit doi 
ingineri din Moldova ; semănau, deșt nu erau 
rude, prin statura înaltă și prin ochii albaștri ; 
ei miau povestit despre invenția lor, ce avusese 
mare succes. Intr-un autobuz, ce făcea o cursă

Gheorghe Pituț Voicu Bugariu

• în acest număr : • RITMURI 1N AUGUST • Locuri care au devenit istorie : *Mormîntul  albastru al eroilor, desenat de cama
razii lor*  de Patrel Berceanu • «Vis de război*  de Ion Gh. Pană • «Schug*-urile  Marelui Stat Major și ora «H*  de Haralamb 
Zincă • Poeme de Ion Dodu Bălan • Profil : Eugen Negriei • Tema unității naționale de A. Armbruster • Cronica literară : 
Dan Cristea despre volumul „In căutarea sensului pierdut" de Ion Băieșu • Cartea de debut de Nicolae Ciobanu • Compendiu • 
Viața cărților • Atelier literar de Geo Dumitrescu • Prezențe scriitoricești • Mapamond

Continuare în pag. a 5-a Continuare in pag. a 3-a

Tehnică și mesaj
în romanul românesc contemporan

într-un eseu asupra structurilor prozei realiste, Leo Bersani stabilea ca trăsătură 
esențială, efortul de integrare a materiei romanești (personaje, fapte, evenimente, in- 

. timplări) unor forme semnificative, riguroase, transparente. Coerența, ordinea tempo
rală și spațială, construcția in vederea unui caracter sau a unui destin sînt tot atî.tea 
axiome ale romancierului secolului al XIX-lea „Dans la litterature realiste. 1’effort 
pour obtenir une forme signifiante est structuree avec coherence. Les incidents reve- 
lateurs aident â rendre intelligible le caractere des personnages ; Ies vrais commance- 
ments et les fins definitives offrent un cadre temporel ou Ies individus ne se țontentent . 
pas d’exister, mais se deplacent d'un stade de l’existence â l’autre pour accompli un 
destin tout trace. La personalite est tout aussi rigoureusement structuree dans le roman 
realiste que dans la tragedie racinîenne". 1

Din contră, NOUL ROMAN care se definește polemic, prin opoziție față de acești 
parametri, pune individul în simpla condiție de a exista, lipsindu-1 de o conștiință 
selectivă, sau adesea chiar de o psihologie. Cadrele temporale sînt obturate, trecutul și 
viitorul sînt asimilate unui prezent al enunțării, ceea ce duce la anularea ideilor de 
personalitate, formare sau evoluție. Non-pertinența și -nu semnificativul, disiparea

Paul Dugneanu
Continuare în pag a 6-a
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Scris din perspectiva 
unui sănătos bun-simț 
și a unei organice ne
încrederi in tot ceea 
ce Încalcă și forțe*** 

limitele firescului, ale unul fi
resc trasat de normele vie'ii în
săși, neaofisticată si de loc rigi
dă, teatrul plin de vervă al Iui 
Ion Băieșu este un teatru al de
riziunii și al discreditării, un 
mediu mereu prielnic pentru 
demascarea falselor pasiuni, a 
șarlataniei sentimentale, a im
posturii capabile să prolifereze, 
a pretenției și a mimetism^lb 
existential, a agrest vi Lății iari- 
nuate intr-o voioasă. jovială 
familiaritate. Tema mare a aces
tui teatru. întrupat intr-o tase 
aflată mai mult sau mai potia 
la periferia societății- ar putea 
fi socotită criza de identitate ft 
semnul sigur e* tac* urile au 
stau prea bine cu eroii care il 
populează II constituie rtifar 
limbajul personajelor create 3e 
autor. In cordialitatea hri ta— 
vace, el ascunde viole^ti 
de-abia stăpinită : în cuvmttae 
mari și in frazele sforăit o**» 
fals patetice care îl impăr-cr 
cel mai adesea mocnesc p*.- 
și simplu se răsfață cuEnrei . 
trivialitatea, platitudinea, invi
dia sau prostia, ereditatea 
despotică ori despotismul i*-i- 
plent naiv.

Observator atent al oancre*-- 
lui diurn care ii inspiră aproaoe 
in totalitate piesele, cu o privire 
ușor sceptică, dar in reali ta :e 
afectuoasă asupra acestuia. BA- 
ieșu știe și in același timp de
monstrează convingător că au
tenticul fond ai ființei umane 
se manifestă in forme mai sub
tile, mai profunde, mai puțin 
zgomotoase decît cele propovă
duite sau întreținute de ^fana
ticii" bunelor intenții ori ai ma
rilor sentimente. In spatele de- 
mistificării Întreprinse de el la 
adresa imposturii de orice na
tură se pot întrevedea un apel 
la conservarea și ocrotirea ace
stui fond intim, fragil de cele 
mai multe ori, o chemare sure 
pondere, discreție și pudoare, 
un cald Interes, oarecum neaș
teptat la un umorist, pentru 
omenescul viu și cuprinzător al 
fiecărei făpturi. Amestecul de 
limbuție și potlogărie, de cruzi
me și de tandrețe, de violentă 
și de duioșie, de afirmare și de 
negare, de sporovăială vul
gară și de tăcere semnificativă, 
amestecul, în fine, de realitate 
plină și de bufonerie absurdă 
face originalitatea acestui tea
tru spontan, vioi, îmbrățișat ți 
savurat de public, teatru care 
militează nu pentru normal ba
tea comportamentală apăsată, 
supraabundentă, ci pentru înțe
legerea nuanțată, cu superior 
umor a lucrurilor, pentru o via
ță în care își au locul bine sta
bilit, fecund atît regula, princi
piul, cî| și întîmplarea care eli
berează și condimentează exis
tența.

Impostura pe care o dezbat și 
o combat deopotrivă piesele lui 
Băieșu este strîns legată de 
agresiune, de violentarea identi
tății și libertății celuilalt, și 
„serioase" ori mai puțin „seri
oase" aceste piese intilnesc, din 
fericire, ca și in urmarea unui 
b n instinct dramatic, o temă cu 
indiscutabilă priză asupra con
științei contemporane. Aproape 
că nu există piesă a lui Bâîesu 
care să nu conțină un gest de 
violență, de constringere. de do
minație. de Imixtiune brutala Jp 
teritoriul existentul și ta Mf*t 
tele intime ale aproapelui. Defa-

cronica literară
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Intrară
de expres 
vu£e. aJerie.

poc.®! M *

inîMiten. rao

ta riz» i ■— fare^au
este mul itow-
rite. otaesjrc driSteX-r cătai.
Raptul de trim. a> 
ale altora, : xz
rotițele prir.ejmie aie
mul ui dramaturgiei tai £>*«2^ 
creind ne furwtwhil de 'jik.v* 
bila tiv. ne o suspe-U 
voioasă un ce sehn;«râMF.
rău augur, sufocant in u.'.Jii 
instanță. Nimeni nu are <fcerX=i 
să-și păstreze propr-.u. te.TVt. 
par să spună multe perso
najele acestui univers pumnd 
slujba convingerii lor o tateț 3- 
ție ?î o perseverență «tai» ;• 
Ca in. teatral lui Caracude. >**- 
se desfășoară cu ușile de- • 
semn, pe de o narte al fin.ruâ 
temperament balcanic, (far. pe 
de alta, si semn al unei I 
creții cu mai grave consecințe- 

Vinovbt de delațiune, tte 
delațiune, personajul feaiî! n 
din Iertarea își asumă „rohil de 
ambasadoare a umanității- 
lingă fosta-i victimă- ineerrind 
s-o readucă pe calea unri pre
supuse normali ti țL Fanatică
(epitet preferat de Băie«u) a 
„altruismului". a „generozității*, 
eroina iși justifică intr-un chip 
cinic demersurile de realibtliu- 
re : 
mi-a dat-o
mi-o exercit asupra cuiva, asu
pra unui om. Tot timpul trebuie 
să simt pe dneva in mină, stei 
văd cum se modifică vjb or . - - 
rea mea. tot ItMPta teH 
fac ceva". !»aol<a • 
a re-rjperărfl 
timp L.”*cor 
na n'ren

„Forța aceasta, pe care 
natura, trebuie >â

șlndul la purificarea de râu. 
Lista indiscreților de o stupidă 
cruzime se continui, toi aici» m 
profesionistul Gripcă. șef de 
personal la secția de parcuri și 
lacuri, care își recunoaște și el, 
cu voce tare, vinovăția : „Dra
gul meu prieten, iartâ-mâ ! 
Dacă poți... Sin? un monstru... 
M-ai caracterizat bine : ideal ii 
meu in viață a fost ta descopăr 
răul din oameni— Sint un indi
vid bolnav—". Traiind lumirde 
in acest mod. detltlma h‘: Bă
ieșu nu este ma! puțin ef.cace. 
ea cfiscreditind vioteaf practici 
de tristă amxntire-

în alte tiîeva pte>e scurie a'e 
dramaturgului- ta unnr
situații absurde, de talul krtfo- 
nerie apare rephra aarioata. gra
vă. plini de mtex. ■EinL|frd Uri 
grea la aiteiâol aia t,-r.o«tai 
o. r. ’.empars n. ▼Meets demen: 1 
ti sadismul graijer <țr_: istfel 
portretizate ta Dac >«ar« a de 
laaioate. unde ș=r2 £jScien:e 
ci’.eva replici a ne con
vinge de bătw U_ngă a
x«ei deri! lăsaj «u «e

«împle> ei Aluzia
'j e roerrf-îrvă trar»»-

— ira tatr-e para-
x—â L—• aseme
nea expertenta o tac* eu-1 da: 
li pe drsBoa pe fa rinei

fac < Ade-.â-
-1»! e rl <—X-* TT-we dresa ta
jr.«ta >* itabs. A STTitre^ lu- 

f uue

!■ tas Otateg ta fta»4-

:arr f.—âa> e- > « -jr» ^»-

O gVdBtatata aeao*« f w •

• -x tapr

foarte buna impresie 
irodusă de poeziile pu
llicate prin reviste, ma
joritatea în „Luceafă

rul", de Ioana lerortim. este din 
plin autentificată acum, cind tî- 
năra scriitoare se înfățișează ci
titorilor cu prima ei carte. Vă
dit marcată de lectura intensă a 
„noii poezii" americane din pri
ma jumătate a veacului nostru 
(William Carlos Williams si 
Wallace Stevens de pildă) poe
mele din volumul Vari timpurie 
(Editura „Cartea Românească". 
1979) se remarcă și ele prin ci- 
tadinismul lor frust, antisimbo- 
list am spune, grație atît ..rea
lismului" ostentativ reporteri
cesc al eșafodajului figurativ cit 
și (mai ales) revelatorului simt 
modern din unghiul căruia sînt 
receptate „semnalele" vieții de 
fiecare zi : ..Aici aproape, o ma
șinărie / ca un dragon cenușiu 
întinde gîtul / se repede fulge
rător / și mușcă din pămint // 
Cită splendoare in saltul mortal 
al pisicii / sore șoricelul de 
pîslă, văzut-ai ? / O fată tre^e 
cu pașii fragili, in coturnii la 
modă / printre munții sălbatic 
mirositori i răscolit! din adînc — 
/ și ride în cabina rotitoare / hă- 
iatul cu tricou roșu : LOVE ME/ 
scrie pe pieptul lui — / rosul s-a 
întins puțin / în literele albe / 
ResDirînd egal, gura se-aprnnie 
de pămînt / muscă plin, fără 
foame — / printre colții meta
lici / fragede rădăcini ale ierbii t 
sorb o clipă lumina" (Pastel) 
Cum lesne se observă, dată, fiind 
masiva prezentă în nrim plan a 
detaliului de viată (direct ..foto
grafiat). cu o expresie împrumu
tată de la Wallace Stevens am 
putea zice și noi că în pastelul 
de mal înainte asistăm* la .Junta 
fundamentală si nesfîrsită a poe
ziei cu fantele". într-adevăr. rar 
ne este dat a întîlni o mai de
cisă și fasoect esențial !) firească 
pronensiune spre dezabstractiza- 
re a reflecției si confesiei poetice 
pe această cale, a plonjonului în 
peisajul citadin, precum în versu
rile Ioanei Ierpnim. Si totuși. în 
pofida prozaismului lor imagistic 
și a gesticulației lor cotidiene.

' CARTEA DE DEBUT

Vară timpurie
9

Reflexe marue

artisticește, poemele evita rJ 
mult aplomb alunecarea in bana
litatea efemeră, in practica poe
tizărilor factice. Un instinct 
foarte sigur de el pentru iden
tificarea ideilor morale de anver
gură existențială, idei ee-M con
servă prezenta latentă In orice 
lucru, face ca. pe neobservate, 
poemul să degaje o anume at
mosferă de intensă încordare su
fletească : „Ny. n-a fost un mo
ment de reculegere / / Femeia se 
gindea că supa dă in foc / un ar
tist lacrimi verzi picură din sti
clă / niște bărbați citeau ziarul 
pe furiș / un copil Își deslega 
patinele i tranzistorul uitat in 
iarbă gingăvea / o fată Își punea 
bucle false pe creștet fi eu mur
muram în gînd / din citi pași se 
poate consuma ! această insulă 
zburătoare" (Reculegere).

Dramatismul poeziei scrise de 
Ioan Ieronim. simplu sous Li 
are originea în aoroeoe nicioda
tă istovita Înfruntare dintre 
stressurile traiului de fiecare zi 
în contextul tiranic riguros de
limitat, al civilizației moderne si 
„vocea" lăuntrică a eului aman 
ce reclamă cu legitimă obstinație 
dreptul la visare, la idealizarea 
de sine si prin sine Asemenea 
lui ..Shiva cel cu multe braț»'*, 
poeta avansează „prin muL.xm £e 
orei de virf“. reală „podelele 
verzi și toate geamurile orao- 
luî*. spintecă „pești ri conserre". 
toacă „o mie ce verze". clătește

dară tatax ta mu-=a 
■Mtaft tatetaatataă Mraa 
it'ia? ah a ataaâta vw 
r* bfl re Mvotate mood 
tagars one_ tacntaX •• <n

MM. Ocr «• *Abb a «CCttH

comoenaiu
SM)! fl&WiJS

Szilâgyi Domokos : „Poeme*
Editura Cartea Românească, 1979

B Antologarea șl traducerea poeziei lui Sziliayi Do- 
nmkos este un binevenit prilej de a lua cunoștință cu 
siruriura dilematicâ a unuia dintre remarcabilii poet! ma
ghiari din țara noadră. Mereu aflat In căutarea adevflrat*i 
sale Idenlttfițl și înarmai doar cu voința sa de a convinge, 
pe rare o abandonează deseori, copleșit de concurența sim
plei existențe. • poetul luptă cu durata propriului mesaj, 
cu Incapacitatea de a transforma prin forța elndulul 
lumea. Față îri față cu trAlrea concretS, comentarea ri li

or» ju

IfidBrttatar pagtai
• ad nfeiHu cui

rvt
<to aptarita wtatrtu 

•■r" • ata Monta* Utatawtaa 
«■r. Ia -ai al ctanr ta 
ț- am rrgrf. F.nn

ta. ■ ? de : Jbrâ Butoau
On* Cxxiu. Vasile Ctoio- 
twx AtlI Dumitrescu. Ioa Faj- 

E"**4”> fa«r*oi. («jojb Jea .. 
iirr Jtetlraru. Ion R/KiorL. Inrif 

Hortensia Teodoreaoi. Di- 
swe^ Tljuar. Constantin VoâtâU 
i£ ItaataM Ztanfirescu.

De rcfxaart dL asa cum se des- 
■rMtae tan cnrintul înainte al 
tatataaaruhii. placheta Reflexe 
oairaM exprimă, totodată, narii- 
Gxzninra cenaclului Poesis fa ac
tuala ediție a Festivalului năuc- 
pol „Ontarea României".

Nicolae Ciobanu

• O selecție severă din 
poezia lui Virgil Cariano- 
pol publică, în colecția 
..Cele mai frumoase poe
zii" Editura ..Albatros"*); 
selecția de față e cea mai 
semnificativă culegere de 
p’nâ acum din sfera aces
tui poet ajuns la virsta 
cind iși poate permite o 
cuprinzătoare retrospec
tivă. In prefața cărții. Al. 
Piru face un comentariu 
adecvai evidențierii vîrs- 
tefor operei poetului ; 
după opinia prefațatoru
lui. sprijinită și pe textele 
criticilor. Virgil Cariano- 
pol ar fi, la început un 
extremist, apoi un eseni- 
nian. ca după război să 
devină parțial un roman
tic de rezonanță musse- 
tiană. un poet încălzit de 
sentimentul încrederii în 
valorile inalterabile ale 
artei, uneori horațiani- 
zind râminind pe tot par
cursul un poet autentic.

Fără să modificăm ca
racterizările prefațatorului 
și fără să enumerăm cu 
exactitate capodoperele 
poeziei lui Carianopol așa 
cum acesta o face, enu
merare ce ține fatalmente 
și de subiectivitate, vom 
încerca o explicare gene
tică' (nu o justificare) a 
vîrstelor acestui armonlst 
sincer care a reimpus în 
lirica noastră modalitatea 
elegiacului. în primul 
rind, trebuie spus câ prea 
mult se pornește de la o 
afirmație călinesciană prin 
care poetul este un eseni- 
nian ca si Vladimir Cavar- 
nali. Ultimul a fost într-a
devăr un eseninian de in
fluență directă, pe cind 
esenlnianismul lui Caria
nopol este numai coinci
dent cum tot coincidențe 
sint rezonanțele liii Mus
set

Poetul debutează cu 
versuri cuminți (1931) și 
numai a1 doilea vo’um, 
intim1 at chiar Virgil Cari- 
aaapal — 1934. e progra
matic suprarealist, „făcut" 
scnrarealist Criticii, prin
tre care G. Călinescu. îl 
consideri o ..noză" litera
ri. L* direcția suprarea- 
h«xâ ooetul renunță, după 
rerinul Ca ocean, a frun-

ama CSorv tai rUjaux" 
ara mi Ort iatrw*). na-a 
tac tstartar afterv rta
-AX* i-Ti» ,t3te 3C*4«
Ul tr> Eita
T- ox;
totaufl» ta „Ufttaani»" 

tar taft LTbr d 
a> PmeLrtat* Al 
.PtaMa «. rom

tara, ta rprU taarorA. 
■-%r tata:
t acs itStt ta-
MMOMtal ra itajrK a 
dPM hrafct M
ta MMtatata

» m tr?r-«s MRBOTWta-

M^a_a kMMTtata ta Mi

. a. w • _ A

c"o joc «; «TTîpĂ~r. n
MWtateaoL »“

m. *• ta ta

viata cărților
poezia

Elegia 
stenică

te în exil, col, revistei 
„Uflu". 1935, păstrînd to
tuși din această orientare 
pentru un timp cite ceva 
într-o sinteza ce nu-1 
dezavantajează. De abia 
de la al patrulea volum 
(Scrisori către plante, 
1936), și mai ales de la al 
cincilea (Carte pentru 
domnițe, 1938) putem vor
bi de un timbru nou în 
poezia sa melopeică, tristă, 
abundent configurată de 
teme și sensibilități rusti
ce, fără să fie un inventar 
rural.

In parte, temele lui Ca
rianopol coincid cu ale 
marelui poet răsăritean 
dar au alte rezolvări poe
tice ; nu avem de-a face 
cu un Esenin citit sau a- 
daptat unei alte lumi, în 
cazul de față lumii noas
tre. Țăranii Iul Carianopol 
nu noblețe de voievozi sau 
de zei pagini. Poemele sale 
mai vechi erau cîntece sau 
plînsete zadarnice (Rugă
ciunea zadarnicei mele că
lătorii) în care tărăncile 
aveau ,,obrajii rumeniți ca 
pitele de țară", țăranii a- 
veau „cojoacele rupte", 
privirile-oțel, „din tăiș de 
secure", ei duceau la oraș 
„diminețile-n căruțe" etc.

Poemele noi (de la vo
lumele Versuri, 1967. Cîn
tece de amurg, 1969 Viorile 
virstei, 1971) ne oferă o

___ proza

Invenția 
barocă

li aduce dispariția. Dom
nișoara Angst se amore- 
zează iremediabil de „Ce
titorul de acrișori". în 
fine, după aventuri in
descriptibile. acesta e 
cfaema: de împărat. Insa 
pre®â:indu-ae oe primire. 
cSspore. tanpreciLă cu aițti

< a~ai 1MM

trtoare. mii:er»a-
care EnfxMră pe riti- 

îorul pGsJar. rift Precum 
ir. rcamele baroce. In 
^Astree" MU la 
de Giule". spațiile sint 
c-j-it unagloare și se mo- 
d perootenil. O me- 
timarfnta Hră rfirfat > 
pejtaXLta ti* Perișorilor 

o Icfațăgare de

îiei despre putere d »4- 
tflrte. =i xe-
ra AL Irat: jc « W u- 
tiLaexză ■si Isbaj ero-

critica

Ispita 
monumen

talului

surprinzătoare evoluție ; 
prozaismul metaforizat de 
care s-a vorbit în critică — 
în fond un efect de mo
dernizare stilistică — ca și 
tonul de melopee dau im
presia unei stratificări. 
Acum poetul cultivă un 
neoclasicism din care nu 
lipsesc — la scară redusă 
— elementele care-au 
constituit originalitatea sa 
distinctă. Apropiată de 
lied, cu metafore mai pu
țin violente, meditativă, 
poezia ultimelor cărți, fără 
să abroge nostalgia pro- 
rustică, devine mai fluidă 
Si — în sensul cel mai bun 
al cuvîntului — numai 
sentimentală : .,Cîte-un
cînt tresare cîteodată / Și 
se strînge-n urmă somno
ros. /Stelele în rochii lungi 
de aur, / Iși tlrăsc dante
lele pe jos / Ce înaltă pare 
noaptea toată, / Gîndurile 
cîte-un plop stingher / Și 
din slavă, luminînd pe 
lume, / Liniștea cătunelor 
din cer".

Poezia sa nu are nimic 
compus, e curgătoare ca 
un vînt care plînge, ca o 
apă de cîmpie. Cîmpia e 
orizontul spatial al acestor 
poeme ;* în cîmpie poetul 
vrea să se întoarcă lăsînd 
și „glorie șl nume", ofici
ind într-o georgică autoh
tonă, alături de strămoșii

plecați numai simbolic în 
istorie.

Spuneam la început că 
poetul a frecventat supra- 
realismul. jîar nu ca o 
modă poetică, ci a crezut, 
nentru moment cu since
ritate, în această experi
ență ce i-a fecundat poe
zia, păstrînd dîn ea mai 
ales spiritul de revoltă. 
Trebuie spus că si volu
mele suprarealiste își a- 
veau elegiile lor : iată o 
elegie dedicată leliei (nu
me scris cu literă mică) : 
„lelia (ti-aduci aminte 
cum striga pădurea după 
noi) ti-aduci amjnțș sbo- 
rtil de lampă-al cocorilor) 
ți-aduci aminte cum scu
turam perinele de vise /.../ 
lelia, lelia unde șînt arbo
rii / cu doinele întinse 
peste umerii noștri". Le
xicul poemului suprarea
list citat nu e altul decît 
cel din Scrisorile către 
plante de mai tîrziu. Deci, 
ruptura ce s-a produs în 
poezia lui Carianopol nu 
e totală ci doar ușor pro
gramatică. Filoanele ele
giace. trucate, din volume
le sale avangardiste sînt 
cultivate cu amplificări în 
opera ulterioară. Elegia e 
un pretext pentru intrarea 
și ieșirea din anotimp, dar 
și un motiv erotic, e un 
pretext pentru reflecție 
dar și o ipoteza a ferici
rii. „Ce frumos ne iub’fn, 
dragostea mea ! / Vorbe’e 
nu sînt de mătase / Toată 
vremea alergam i Pe cîm- 
piile covoarelor de prin 
casă". Aici elesia e un 
madrigal m desHrderi 
spre orizonturi agreste. 
Elegia lui Carianopol nu 
are un conținut tragic, 
e numai o formă de 
discurs poetic în care se 
scriu „scrisori către plan
te" în care sînt chemate 
c’mD’Ue să se întoarcă 
acasă din covoare si-n care 
totul devine cintec româ
nesc.

Emil Mânu

•) Virgil Carianopol : 
„Viorile vîrstei". Col. 
„Cele mai frumoase poe
zii", Editura „Albatros", 
19.8.

prla-țl risipire a fost necesari. eocștieetl_ • teaccâeona 
i-ai urît pe-aceia ce descoperi-anu jacrwr;
pentru a fi potrivnice celor ce sfnt“ (Martad ta .^arnra. 
Rațiunea disecției existentului pe rare =*rro taoearrd s—o 
dud pinâ la ultimele consecințe, amorul ne tare sA pa»* 
ctaidem că ceea ce contează din toată am matca • 4

un apetit rar al “imagina
ției, din speța autorilor 
de călătorii marcopolești. 
Șirul de bizarerii baroce, 
izbitoare mai ales în ves
timentație și localizare, 
este practic nesfirsit și 
ar fi de tot sunerfiuu să-l 
repet. Prin urmare, Pla
tan Pardăn vede ele- 

i&terie precum o 
xrzxje «iiiai HiX pe care

t=a.'ă • traesfanxii in 
p&ypabîL V-ernea e de 
aceea o ficțiune : vii |i 
xnorp convorbesc cordial, 
iar cetățenii par să aibă, 
nu o dată, virste matusa
lemice. Cutare e contem
poran aci cu Petru Rareș, 
aci merge in automobil și 
citește jurnalul, altul e 
cind notar intr-un sat. 
cind cadavru ..interogat" 
fa o mtn*stire._ neofi
ciali. Si asa mai departe.

Umanitatea însăși e un 
mecanism in veșnică mo
dificare : un primar m- 
rrsr-a! pare uriaș Intr-un 
Ioc. in a’.ti parte scade 

in dimensiuni, o 
femeie dfapnre din ca
mera uno-» «te intțrogaiă 
S v-arboîe cu o sirenă 
*—rs-.iri inotind In ma
re. călinii Nubert vor-

bește, cugetă și frecven
tează cercuri anarhiste, o 
căprioară participă la un 
colocviu cu banditul Ni- 
culița, îmbătrînit și slab, 
cu barbă uriașă, chelos. 
Imaginația e fără frîu și 
efectul e întotdeauna sim
patic, deși cu înfățișări 
curat neverosimile.

„Scrisorile Imperiale" 
formează un roman curat 
heterogen, lipsit cu in
tenție de elementul plau
zibil. Ar fi nedrept daca 
aș face din pura trăsătură 
miraculoasă însușirea 
principală a lui Platon 
Pardâu. Cite o scenă ero
tică e lirism pur, de ra
sa, cite o viziune enig
matică și tenebroasă are 
forță inanalizabilă. Neîn
doios că Platon Pardău 
și-a făcut un stil din a- 
ceastă epică dezlegată, 
fa marginea fabulosului, 
ea efecie adeseori majo
re eaîeticeșîe. A repeta 
!n<* oceariă lume unică 
de ficțiune este cu ne
putință căci rezultatul es
tetic superior vine aci din 
surpriză și din in verosi
mil. Cu „Scrisorile Im
periale". ucronia lumii 
eurooene moderne. în to
tul diferite de aventurile 
imaginare ale lui Ulise și 
ale PenelooeL Platon 
Pardău ne da un roman 
valabil, modern și... in
solit căci. în fine, con
diția prozei baroce, spre 
a nu fi stereotinâ, este 
invenția continuă.

Artur Silvestri

*) Platan Pardău ; 
„Scrisarile imperiale". E- 
ditnra „Cartea Româ
nească". 19*9.

c* stat m tata «steietH : t atoturiosiat M «Mte-nie'e- 
trnd. MttOta foarte U — foarte deștept — » dor nlacfnd 
r-’jJțumtt. airtetod tf am-mi amodăre-ades # In eflpcie 
cate mai roec gfttenol. td stric, si mă fite toțtlia / ci ra
nu m-a— torartM vinți trdlesc pentru om cere
strimt, de ta^ Be • &v pentru tihni — aa pot : f Curioasa
mea Are. a edai de ootsomeee ani. M «tarea nn una.
ori alta — » d toi absoint tot - » neam«e. căci doream 
tranuortraren. tn mtne tf-afară**. tAritmeticii.
îTrmSr** de «oasr TpH pncitBie canonizlrl fntr-una din 
fermele coaBr* de poetul nu cauți ostentativ
stări de evemtte. ci la noeiHrea «A riescopere în orice 
Situstie c!—berete de* orieinaiitate ne care «t-1 eou1?-»e 
sen ti men inc q <o*rltu1 «Au. Anrilad la o structuri cotitra- 
punctică. ifBounlrwl afirmații arave cu aluri aforistici, 
arcastl poezie rep-erinti 1n«S«i discuta pentru a cuceri 
flecare afirmație, fierar* certitudine. f’.Gîndul sflrsp«te 
prin a «flrlma orice 1 form A orbitoare, -e-un drum eumpnt 
spre simplitate... / Nu cuvintele ti le-al risipit pe tine 
rf«dp4tu-te-ai — « de multe ari al fost silit sfi-ti drflmulestl 
nu numai banii de coșnită ci șl libertatea pentru a-ți mal 
rSmine ți pe mltne. f Al rost silit să drfimuieștl ; / pro-

de cunoaștere nu este suprafața pe care o pmes stti 
eu glndul, ci exactitatea, corectitn<finea eu see * —' 
realitățile.

Gheorqhe Azap : „Etetera*
Editura Facla. 1979

• Aparent poezia lui Gheorghe Azap este no iBcria.-ol 
bazat pe o retorică seducătoare și un reperior-.u boa»* 
de galanterii sentimentale. Chiar titlul* șl numeroa***e de
dicații ne-ar îndemna să credem că aceste Doeme rin ti 
elogieze trăirile de o clipă. Dincolo de risipa -unor ver
suri de excepție, realizată cu o generozitate aproane peri
culoasă, poetul uită parcă sfi-și Infrineze verva. Iar explo
zia lexicală tinde să-i șteargă sensurile profunde. Per
manent însă Gheorghe Azap Introduce, orln Ironie si evi
dentă detașare de evenimentul care-l prlleluleste poemul 
o nuanță acut polemică, dezvăluind cu gravitate conflicts! 
Intre ușurința de a Înfrumuseța situațiile dramatice șl 
realitatea pe care nu a mal poate modifica. Tntrerfndu-«e 
parcă pe sine cu flecare poem pentru a găsi o asnclatie 
Insolită, cultlvtnd un limbaj argotic, autorul parcurge ne 
nesimțite drumul de la ecourile minulesciene din primul

la ecl treat e. ptat ta a tah»teteta«l vteasl «„St-r* des- 
trl—a* de stita tastrAinare ttarA ■ 5»-e-r-^m ra dezastru 
e» por tA mai fi urma î / Ce rost d st- •stro acu-n 
CiemtwA : • Cum a tntmt ta Tnaa m armăsar de lemn. 
*^n —li M Brarlnd Ia tata «r-fS~y transcrii nd u-Si în- 
e’nîărite. versul Iul Gbeorxhe Azap ne transmite o atitu
dine stented in cara fiecare aam «teri na ud arau men t 
definitiv M Irevocabil al «uel nari pUceri de a trfll cu 
egăU pasiune la toți potH existentei („Cind ceru-si pro- 
Bferă superbele insecte : t Descălecat tn șoldul Di anei 
goale-pușcă, / îmi modeler, magnific, tn steaguri 1n- 
surecte, • Năpfrcile de gloduri ee creierul ml-t mușcă. Voi 
dăinui de-a pururi !).

vind valorile concentuluî. 
discuțiile în jurul teoriei 
..artei pentru artă" sau cel 
arind ca suoori obiectivi
tatea. impasibilitatea Dar- 
nasieoilor or ecu m și toate 
acele pagini scrise tn tra- 
tfi ia unei solide Stoffge- 
schichte. care evidențiază 
elenismul, istorismul, con
fluențele dintre artă, ști
ință si filosof ie, cultul 
formei și relația expresia 
rn*tieă — expresia plas
tică- Unghiul axiologic 
e mereu prezent In a- 
cest nrim canjtol fără a f! 
fa fel de evident în pa
ginile -• analizează Pă- 
t*^i udările d» rnas ie ne In 
literaturile lumii si în ge
nere atunci rind nu există 
ca oi t ol e «neciale pentru 
fi-“-are tară.

Prora fae’i «mul e Drea 
putin rnroentaf. în srh;mb 
capitolele ce prezintă 
uarnacianicmul în lirica 
italiană, germană, in li
teraturile d“ limbă spa
niolă sint adevărate mf- 
crcmnnngrafii. unele in 
premieră «talian. sud-a- 
meriran). ^E*> impresio
nează prin informație și 
■-"D’ttadmea in vesti ga- 
tillor.

Imncm anab'za sociologi
ci șf tinnloei^ a curen- 
U’ro -nm oara ti «nu ti ce 
aoetează fa r«t«*tirile par- 
tir-itare. «iden»iind -e- 
!«tfa noeri--’M'‘tură. Nu e 
A**ron’iat mdrul
fi'*nnffg> <j de filozofi® ar
tei :n care se dezvoltă 
curentul si raminc**iile 
Mie nationale. Sieur. Mar
gareta Dnlirtescu și-a orn- 
pu« -Ap fimt o oannramă 
a literahr-ii universale Mn 
oerenectiva pamnsîan'S- 
mu’ui. n l»*Tur5 extensivă 
a curentului. Gieanticmul 
orniertubij. nrooensiunea 
sor* critica monumentală 
explică o serie de omi
siuni. uniformizări, gene
ralizări sau prea «curte 
rx^asuri in unele litera
turi.

Doina Uricariu

1

Andrei Roman •) Margareta Dolinescu: 
„Parnasianismul", Editura 
„L'nivers". 1979.
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Mormîntul albastru
al eroilor, desenat 
de camarazii lor

pună în el

Tencănău- 
ce cutează 
schije de

n primăvara anului 1945, doi ostași

1 români aflați in Cehoslovacia, pe front, 
aveau atîta suflet in ei incit, nemai- 
știlnd ce să facă cu el găsesc că n-ar 
fi rău să facă ro t de un caiet și să 

cuvifite gindite de ei.
Fruntașul Aurel Sirbu, de fel din 

Dolj, observă că „firicelul de iarbă 
să crească este imediat retezat de 
brandt".

Fruntașul Coconolu Gheorghe din Băilești- 
Dolj, prietenul cel mai bun al lui Sirbu, doritor 
să învețe slovaca observă că ,„ied = cozlatca, 
bună-ziua = dobre-deni, mulțumesc = docuem" 
și așa mai departe.

In aceea zi, (19 aprilie), cel doi gîndesc cam 
așa : — ce-ar fi să mă fac dintr-o dată așa de 
mic să pot intra într-o scrisoare și cînd o s-o 
deschidă soția eu să sar din ea și s-o sărut cu foc 
(Coconoiu) ; —ete, că făcui 23 de ani și rămăsei 
necăsătorit Uși n-aș vrea să mă afle moartea pe 
aici fără să am și eu un fecior, să nu m*i  se uite 
numele în lume ; degeaba îmi scriu cei de-acasă 
să vin mai repede în (ară. ce. parcă e după mine, 
să mai aștepte și ei un pic să se mai rărească 
gloanțele și să-i înghesuim pe nemți în țara lor 
(Sirbu).

DEOCAMDATĂ, RĂZBOI
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Șofer, In regimentul 2 care de luptă, fruntașul 
Coconoiu își urcă mașina într-un vagon pe 20 
februarie și timp de 10 zile străbate pusta ma
ghiară apoi se oprește la 12 km de front, la 
Dcmandita, în Cehoslovacia. Pe drum, băieții 
cintau pe ruptelea, scriau scrisori după scrisori, 
jucau biza și-și povesteau de neveste, copii, 
iubite. Coconoiu se face foc pe nași-său. Neacșu, 
care face calea ntoarsă fără să mai stea de vorbă, 
să mai plănuiască. E atît de minios pe nașu-său 
incit are glasul pe dos.

In regiment primise haine noi. schimbase doc
nă rul la mașina sa cu motor Diesel („motor cu 
motorină, nu damă cu mandolină**).

La Șahî, in Ungaria, se spetise dind jos lizi 
cu efecte, motoare, muniție. In Cehoslovacia, 
trenul se vin tura peste văi $i dealuri, peste ser
pentine încrucișate pentru a se opri intr-o De- 
mandită pitită într-o vale lingă apa Hr on ul ui 
peste care se aflau hitleriștii.

Pregătirile de luptă pentru o nouă ofensivă 
erau în toi. Pe data de 27 martie 1ÎM5. regi men llli 
2 tancuri intră in vacțiune. Adică. în luptă. Nu
mai pentru ocuparea comunei Bai ca recirsent'jl 
pierde șapte oameni : locvtenenții Giorgi loan. 
Marceanu și loan Roșvscu. 5W3<*r.tul  Cristea 
Mihai, caporalii Preda Petre, lonascu David ți 
fruntașul Constantin Tudor. In memoria sergen
tului Cristea $i a caporalului Preda. Coconoiu 
desenează în caietul său două morminte albastre 
presărate cu flori cu petale roșii și albastre și 
șcrie despre fiecare pentru a nu le uita vreo
dată chipurile și faptele. Cu un copleșitor simț 
al dreptății. Coconoiu scrie înaintea numelui lor, 
cuvîntul EROU. Scrise cu prinosul de curățenie 
al sufletului său rămas să se bucure în conti
nuare de raza soarelui și de tremurul ier
bii, cele două chipuri de eroi arată ast
fel : „sergentul-erou Cristea Mihai (ca
valer) era din comuna Slăvești-Teleorman, fiul 
lui Manole Cristea. Era un băiat foarte vesel și 
cumsecade. Purta o mustață subțirică pe buză. 
De meseria lui era lăcătuș. Am plecat Împreună 

-spre front. Pe ziua de 27 martie intră în luptă 
•ca conductor de car R 35. Fiind el conductor de 
tanc, iar locot. Rosesctl comandant de car. Carul 
este lovit de un tun anti-car si este incendiat. 
Locotenentul arde complet iar serg. Cristea iese 
afară să se adăpostească. In aceste clipe cil a 
durat manevra, a fost lovit de gloanțele dușmane 
In cap și a rămas mort pe Ioc. Acest om a avut 
o presimțire grozavă. Pe vagon a jucat tot timpul 
transportului cu toți prietenii lui iar mie mi-a 
cerut carnetul ca să scrie ceva și a scris așa : 
„dragă Cucuie, vezi că nu am intrat în acțiune, 
cînd intrăm, te rog. să scrii și la mine acasă".

„Eroul canoral Preda Petre. Era din Valea 
Lungă — Dîmbovița, lucrător la o fabrică pe
troliferă. M-am întilnit cu el la București cînd 
ne-a chemat cu telegrame. Era un băiat robust 
și de o bunătate rară. Cînd ne-am întilnit pri
mul cuvînt mi-a spus că s-a căsătorit si nu a 
stat cu soția decît 2 săptămîni. Mi-a arătat ?i 
fotografia. Era o fată simpatică. Pe 9 martie am 
plecat împreună spre front. Pe vagon nu se 
putea să nu fie vorba de nevasta lui. O iubea 
foarte mult si îi părea rău că nu a stat mai mult 
cu ea. La Demandița a fost Repartizat la com
pania a H-a care R 35. Fiind conductor de car 
a intrat în acțiune pe 27 martie. Carul a fost 
lovit de un proiectil. „El“ a ieșit afară și a vrut 
s-ă se adăpostească. In acest timp un al doilea 
proieptil a venit tot la carul lui. dar acesta nu 
a lovit carul si a lovit po caporal Preda în cap. 
Șl astfel Preda cade’ erou pe cîmpul de luptă. 
Slavă ție, erou

SIMȚĂMINTELE 
UNUI OSTAS VICTORIOS •» •

Cu două săptămini înaintea victoriei, Coconoiu 
nici nu bănuia cît de aproape e ziua păcii.. Si, 
totuși, primăvara aceea ploioasă îi dădea un sim- 
țămînt care nu-1 lăsa să închidă ochii nopți la 
rînd. Ostașul Coconoiu era un învingător. Mîine- 
poimiine vine pacea și el trebuia să știe cît se

Certitudine de generație
Urmare din pag. 1

locală, pe undeva, prin nord, am discutat pe în
delete cu doi bărbați din Maramureș, senini și 
siguri de ei, pe care Bucureștii ii impresiona
seră, dar nu peste măsură. Un muncitor de pe 
undeva din Oltenia mi-a relatat cu calm și ta
lent de povestitor, cum se descurcase intr-o țară 
din Africa Această ultimă intilnire s-a petrecut 
in avionul de Tulcea. După un timp, fapt expli
cabil, am început să observ că anumite cuvinte 
se repetă, că există o mentalitate, care îi unește 
pe anumiți oameni, indiferent de profesia lor și 
de localitatea unde trăiesc și muncesc. Cel mai 
interesant mi s-a părut felul de a vedea lucru
rile al oamenilor aflați în jurul viratei de trei
zeci și cinăi de ani, adică al celor născuți odată 
cu Eliberarea, marele act politic, care a îndreptat 
istoria noastră pe o nouă albie istorică. Oamenii 
aceștia, de a căror virstă mă despart doar ctțiva 
ani, și al căror mod de a gîndi seamănă in 
mod simțitor cu al meu, au ceva deosebit de 
pregnant, care nu țipe doar de psihologia unei 
anumite virate. Sint oameni împliniți, cu familii, 
gu profesii bine stabilite, oameni care s-au reali
zat social, sau se află in curs de deplină reali
zare. In felul in care vorbesc despre realitățile 
sociale ale României socialiste se simte un do
minant sentiment de încredere. Sint oameni si
guri pe ei, oameni care au certitudini; pentru

poate de limpede ce fel de învingător era. ce 
fel de pace se va instăpini. Cu o seară înainte 
scrisese pe nerăsuflate o strofă care i se rotește 
și acum în cap : „Multe neamuri rătăcite / Si 
sortite pribegiei / Ah venit să fure piine / Pe 
pămintul României".

Da, dar vezi că nemții n-au furat numai oiinea 
altora, ei au pornit în lume să fure ceva ta mii 
scump : omenia. Aflat in cerdacul gazdei 
(Ladislav Slefok din Pata nr. 257. judelui Nitraj. 
un ostaș român se gindește d d w află acolo 
pentru a pedepsi niște hoți- nu hoții de pîiae. 
ci hoți care au vrut să fure omaua din lume. 
Calitatea de Învingător nu i-a alterat fruul—ulm 
Coconoiu bunul simț și setea sa de (taetjcoie ro
mânească ; ar fi iertat poate ntete furi de pUwe. 
dar pe.itru nimic in lume niște tîlharf de omrm 
omenească.

NOUĂ ZILE iNAINTE 
DE A RENAȘTE, UN OSTAȘ 
VEDE IARBA CUM CRESTE

Datorită ur.-J xia de froat dat != 
zDei de • Mi. ara care «e aace®.
Coconoiu s-a năcut. idea! a doua oara ljbt neu
tru această renaștere. ei » toată «mu 
n-au stat cu mina ln «in mei ta uftmele de 
dinaintea păcii. Astfel. In 9 de. el a trăit u a 
aflat următoarele :

1 Mai. S-a deplasat La Sered să asiste la ma
nifestația dată de slovaci Ln cinstea armatei ro
mâne șl sovietice. Slovacii erau încolonați ost
iei : 1) fete și femei, 2) bicicliști, 3) ceilalți, pe 
jos, cu drapele și placarte. Cel mai mult i-a 
plăcut însă o cununie la care a asistat in biserica 
din orășel, păcat doar că nu aveau luminări îm
brăcate in flori. La nuntă s-a bucurat toată lu
mea. inclusiv bogății de acolo. Intre două toasturi 
se auzeau tunurile clămpănind neobosit

2 Mai. Aflat in cerdac împreună cu Sirbu. Co
conoiu — neavfnd gazdă — Driroeț**  informații 
orale de la gazdă cum că : Hitler p Muwohm — 
împușca ți. _Gheoring“ — arestat Horty — tot 
La fel. Toată seara au cin ta t tunurile.

3 Mai. Un civil le saune că hitleriștii au caț>- 
tulat. dar lor nu Ie vine să creadă Intre o in
formație „civilă" și una militară fiind oarecari 
deocebiri de preciziune. Lingă Sered latră mi
tralierele.

4 Mai. $i în acea zi ..este foc, văpăi si nară / 
numai z.gomot. nurori fum f soarele lnchide-o 
rază i parc-ar vrea să nu mai vază". Să nu mai 
vadă războiul, adică. Coconoiu iși aduce aminte 
cît de frumos sună clopotele in România.

5 Mai. Au pană de motor In cimD. Sirbu vinea- 
ză un iepure care scapă, astfel, de groaza cano
nadei care nu se mai sfîrșește. Din cauza foa
mei Coconoiu văzuse iarba cum crește.

6—7 Mai. In drum spre Bratis’ava ..năsările 
Iși îngînau cîntecul lor frumos cu bubuitul pu
ternic al tunurilor". Victorioasă și ea. iarba crește 
ch’ar neobservată de ostașul Coconoiu.

8 Mai. La 3 km de Austria, la Gaiany.Șse dă
o serbare de către tanchiștii noștri. într-un ziar 
de front, Coconoiu si ai lui citesc neasemuit de 
mindri articolul ..Șenilă lingă șenilă". în care 
se vorbește de bravul lor regiment de tancuri. 
Dar și azi Coconoiu aude „un infernal de zgo
mot de tunuri" dovadă că......doamne, unde-o mai
fi și pacea’!", Maiorul Ghițescu le spune că a 
auzit însă de încheierea armistițiului, iar un 
maior nu e un civil.

9 Mai. Regimentul e adunat în careu. Se co
munică oficial PACEA- Se urlă literalmente de 
bucurie. Soarele e frumos în dimineața asta fru
moasă și se înalță frumos pe un cer frumos. Toți 
sint veseli și frumoși. Pe seară, răgușit de tot, 
Cocoțioiu se adresează unei certe posterități : 
„Dragă cititorule, te asigur că toți aceștia care 
am mai rămas în viață am vrea să avem o putere 
să putem trimite într-o clipă la familiile din 
țară frumoasa știre că am scăpat sănătoși și în 
curînd vom fi cu ei. Soarele merge frumos spre 
scapăt, se uită și el milos înapoi. Parcă ar vrea 
să spună celor vii : odihniți-vă sufletele de acum, 
că vă ajunge și vouă-! Iară celor căzuți pentru 
patrie : pace vouă, suflete frumoase și nevino
vate".

Patrel Berceanu

ei, blazarea este o boală necunoscută, despre 
care află din cărți. Te privesc în ochi și îți 
răspund fără să se grăbească la întrebările pe 
care le pui. Se află între energia explozivă a ti
nereții și înțelepciunea prudentă a maturității 
depline.

Dar nu numai în vehicolele, multe, în care 
m-am găsit în drumrile mele de reporter poten
țial, am avut ocazia să discut cu oameni care 
fac parte din generația lui 23 August. In multe 
alte prilejuri am avut ocazia să cunosc oameni 
al acestei generații, pe care, dacă ar fi să încerc 
să o definesc prin doar cîteva cuvinte, aș zice : 
o generație sigură de sine, care are certitudinea 
unei solide pregătiri profesionale, care refuză 
speculațiile sterpe și preferă să muncească cu 
pasiune pentru țară și pentru ea însăși.

Am văzut prin filme, am aflat în cărți perso
naje din categoria celor aflați la această virstă. 
Personaje din țări străine, mai apropiate sau mai 
îndepărtate. Oameni frămintați, inteligenți, pen
tru care cimpul social din țările lor este un lucru 
confuz și primejdios, presărat cu tot Jelui de 
capcane. Oamenii de la noi, despre bare am 
vorbit în aceste scurte însemnări, nu sint nici 
ei niște roboți veseli, care nu cunosc îndoielile. 
Mentalitatea lor este insă optimistă, in esența 
ei. Este și aceasta una dintre marile realizări ale 
socialismului, ale țării noastre de azi.

ION CRÎNGULEANU
Triumful libertății românești
Tu ești MATERIA I Numai așa și
Numai așa
Îmi înțeleg miinile fără tremur
Și frig
Ridicind, libere, floarea la gură I
Numai așa îmi aud plăminii 
ca pe niște munți vuind 
Și, numai așa
înțeleg fluxul de dogoare al piinii I

Tu ești verbul strigat al Lumii, 
Ești Materia I Pe tine însuși aurul tău 
Te aude
Și te vede insăși vederea ta ;
Pe tine, însuși lingela tău
Te izbește in cosmos
Și te face viscol eroic. 
In febra de zidire a lumii I
Tot ce asie im petri va ta
Lan^ jug hidos, moarte se cheamă,
Hohot de gingii otrăvite este, 
Antiverta ș< antiluminâ devine I
Tu ești Libertate, Materia. Ești forma

Patriei 1
Nici mh anotimp și 
nici ue lai da timp 
Nu ta pot întrece I Nici mișcarea 
S< nici creșterea, cum nici visul 
Nu te pot mtrece. Tu ești insăși ființa 
Acestei Patrii numită Neam Românesc in 
iot ce este awnta și pasăre,
Pline Și Fbivâig 
Cmiec și fng. 
gind și arma 
țertfâ și ibar 
sau anpă virloar» I

Esh oei docil insăși Materia.
Ett tema țări p ungele ei 1

Tot ce-s. -Mogineaiâ pămintul mai sfint
Ejt m Lhertete,
F -te wwm Uetetee
* ——-r—-
- p> iBflM care m malța din bucurie ;
T. «efe mm

de tec ■ Poporului I

Ptee > c
gradina ta

Ese ao amt deal fruntea
Si mai dorit înălțimea ;
Te nb ca degete
Ș*  Bm ca pspend, -
Ta maicesA ca toata miinRe 
Și ca toata pedala, ta gindești 
cu timpi a, ai med
gindești ca mulțimea. 
Cu lamei ia ți potaie I

Tu ești, Libertate,
Legea hindooMstaU
o miiniier ridicata 
te teBhi ponta» trtdea ae I

Nimic a mrnoai mn ci tm
Docil Poaond
Și degete ha pfie do vomta eaprtoiă ; 
EL daco woa, daca B heiorcjta.
Se scatarc ca m eoatinent
pe adramur,
Se tentară ca na aem de grtedEad. 
LiMrtata, ta ești Matare.
Ești vorbtd dorii, imtao iatempeitiad
Ești Lava —
Tu ești Poporul I
Sar ușile, sar orașele, tafta manțn. 
Fluviul aleargă întors.
Trece prin nord 1B orgie,
O magnă-i crwtand pâodntaAn,
Iar in centrul cendta
Arde o floare
Cînd se eliberează Popond I
Așa vrea 0
Așa arde singele lai — 
Steagul lui tricolor ase woo I
Așa vrea lumina hd

Așa vrea Partidul Comimtet Rămân
Care-i este
Miezul de foc al materiei.
Așa vrea Poporul.
Așa hotărăște Materia I

Marșul tâu e numai incinte. 
Spre toate părțile cardinale ; 
unanim, 
plin de zbor 
și material
E marșul tâu I
Clădirea ta e in țoala păriSe cerutei 
Cum, insuși Poporul
E in toate părțile țării.
Libertate, tu ești legea tendaagentad 
a frunții și miinilor noasteo.
Cum lege fundamentală 
ești 
pentru fiecare inimă ce vine I

ȘTEFAN DUMITRESCU
Fii țara mea
Fii țara mea cuminte ți adincâ 
Vin epoce ca niște mari furtuni 
Începe din străfunduri să te-aduni 
N*auzi  tu viermii lumii cum mânincâ

Și fii în zarea lumii temerarâ 
N-au viitor in timp cei ce sint lași 
O țara mea mă rog să nu te lași 
Auzi cum urlă vremi le pe-afară

Tu fii mereu senină ți-mpăcată 
Și treci prin vremi ca plugul prin ocean 
Fii mai puternică din an in an 
Mai mîndră, mai frumoasă, mai bogată.

Istorie
Lumina curge pe codri ca apele 
Revoluționarul in istorie aprinde focul 
Uitindu-se in el ca-n oglindă 
In orașe se aude timpul rozind mai tare 

fâcind un zgomot asurzitor 
Din adîncul lumii se-nalțâ un corn 
Cineva dâ lampa mai mare in istorie 
Neamul meu se vede pe coline 

muncind.

DIM. RACHICI
Prin rădăcini
Faceți loc, faceți loc pentru pomii istoriei I — 
Ei trebuie sâ crească și să rodească.
Chiar intre blocurile de beton. 
Chiar după barajul cit muntele, 

după șoseaua-n serpentina, unde 
Mai persistă mirosul sudorii constructorilor 
li poți vedea leganindu-și coroana și rodul 

bogat,
Le poți auzi susurul frunzelor
Prin scîrțiitul de frine, prin scincetul 
Nou-născuților din maternitățile noi. 
Faceți loc, tăceți loc să-și întindă mlâdițele 

tinere —
Ele umblă cu ochii prin birouri capitonate, 
Iscodesc ce se-ntimplă dincolo de geamurile 

largi ale apartamentelor.
Priviți-le, primăvara, cum înverzesc, 
Cum intre nervurile frunzelor poartă 
Imprimat cu tot mai multă pregnanță 
Chipul nostru ; simburi nemuritori 
Zămislesc in cărnoasele fructe 
De-o seamă cu facerea lumii 
Și cu copiii copiilor noștri - 
Ei sint rulmenții roților
Pe care se-ntind curelele de transmisie
Punind in mișcare epocile, legind generațiile. 
Faceți loc, faceți tot mai mult loc 
Sâ crească viguroși pomii istoriei 

contemporane 1 - 
Prin rădăcini ei dialoghează cu erele, 
Stau la aceeași masă, egali 
Cu oceanul.

Constructori de subterane
Acești constructori nu mai prind cerul în icuri 

de lemn 
Izbind cu muchia barzii și cu ciocanul : ei 

zidesc subteranele 
Pe care viața noastră se sprijină.
Sint tot timpul lingă izvoare — le zâgâzuiesc 

goana nebuna 
Sau le ușâie ca pe păsări afară ; adulmecă 
Noaptea adincurilor —
Sint primii care-i străpung trupul de fiară 
Mirosind a mucegaiuri prăsite in somnul 

mileniilor. 
De la suprafață lucrarea lor nici nu se vede ; 
Ea insă are aceeași funcție pentru construcție 
Pe care o-ndeplinesc rădăcinile 
Pentru un pom sau pentru-o pădure, 
Constructori de subterane — orizontale s> 

verticale.
Zidind
In linie dreaptă cu centrul pămintului și razele 

soarelui - 
Linia trece, de fiecare dată, prin inima lor.

Georgcta Banta : .Tinerele*

NICOLAE ARIEȘESCU

O, să rooeveai fructul verii, cald, 
scăldat îm culsi de aur, carp □tine, 

sâ motăai in fluviul plin de griu 
ți sâ urcăm in cîntec zări senine : 

dâ-mi brațul tău de fluviu, veșnic viu. 
ta, Patrie, să ți-l des mie rd deplin, 

azi cînd lumina cerne peste țară, 
in ochii tăi un cer avem, senin ; 

avem co oii alături și-avem griu, 
tu, tara mea, izvor de veșnicie 

urcind ca un cristal in univers 
sub steagul tâu de dulce România : 

in ochii tăi e-un univers întreg, 
grădini rămase intr-un riu cu flori, 

un August revărsindu-se-n lumină 
pe-acest pămint inmiresmind ninsori I

ION POPA ARGEȘANU
Comori in suflete
Ne-am așezat fîntini pe guri de rai
In virstă necuprinsă și senină 
Purtind comori in suflete și-n strai 
Mai tineri azi pe românescul plai 
Ne-nveșmîntăm in roșia lumină. 
Ni-i trupul piine, singele cuvint 
Și-avem un zbor al libertății sfinte
Că glorioși, strămoșii, înainte
Ne-au învățat iubirea de pămint
Cum nu-i fu dat vreodată unei ginte

STERIAN VICOL
Lin imn ales
Cintecul Patriei se naște in izvoare 
Se-nalțâ-apoi, peste-a griului cunună*
Pfin munți și cimpii ca in pridvoare

înflorite, cintecul patriei răsună I

In August, cintecul Patriei e-un imn ales 
lluminînd prin oameni destinul din străbuni, 
Sunetele lui din faptele noastre se țes 
Căci astăzi, liberi sîntem, făuritori de minuni 1

E sărbâtoare-n vatra noastră românească
Și cîntecul in august se-nalțâ cu-mpliniri, 
O dragoste fierbinte începe să rodească 
Cum n-a rodit vreodată, din murwa și iubiri I

Cintecul Patriei se naște în izvoare 
Odată cu soarele din stemă și din grai, 
Cel care-nvațâ cintecul nostru să zboare
E PARTIDUL - STEA LUMINlND PE-O GURA 

DE RAI 1

VIOREL COZMA
în inimile noastre
August de loc vibrează in inimile noastre 
Cu-a muncii și-a izbînzii deplină primăvară 
Și-n ritmuri îndrăznețe inalțâ noi columne 
Să fie ctitorie la temelii de țară.

El ride plin in floarea ce mugurii-și desface 
Și in seninul zării luminii larg deschis.
In freamătul uzinei și-n lanul greu da piine, 
Și pretutindeni unde se implinește-un vis.

E zi de sărbătoare căci viață dăm Ideii, 
Uniți sub steagul roșu de comunist partid, 
Si toate cite astăzi sint scrise-n nemurire 
Spre viitorul țării căi noi ni la deschid.

Acum, cind ride August în inima-pefală, 
El toarnă cutezanță și vise prind temei, 
Ne înfrățim sub Hamuri de purpură fi pace 
Nălțate în lumina de August 23.

GHEORGHE DARAGIU
Priveliște
Patrie de adevăr
Adine ard diminețile tale 
Cu demnitate 
Cu dor
Semn de înțelepciune
Vrerilor 
Ard diminețile tale 
Flacără munților 
Sete izvoarelor 
Sens semințelor 
Inima soarelui 
Cu noi 
Pentru not 
Adine ard diminețile tale.

VICTOR NISTEA
Pjtria
ARBORE cu o mie de crengi 
toate țișnind în zborul înălțimilor 
din alte o mie și mie din mie •• 
mereu înflorind timpul.
Aripi de vultur ii mingiie 
inroșitele torțe mai viu sporindu-L 
in noi, rădăcinile, fructele, 
lumina, tinerețea, numele, vhuL 
soarta oceanicei dimineți.
Da, fără Ea, ce rost ar purta
ochii mei deschiși către creste — 1
e piatră alunecind in văi ori în mare f I 
Și cina, ah, cine i-ar li eroii adevăratei 
trăiri — eroii prin care trece
inteul singe al mumei — : 
un leș axviriit pe nisipuri 
de fipâtul valurilor f I 
o fmtiriă secată in fața mea 1 I 
roiul câiut in cenușa florilor I I 
un felinar ce se stinge prenoapte ? I

ION ANDREI
Dc aer pur consolată
între Dunăre și Mare 

țara Românească 
în care m-am născut 
pe un vint ușor cald 
al unei dimineți din 
august 
nemuritoare mi-a rămas 
libertatea 
și de un aer pur consolată 
cintec de iubire cin to 
pasărea albă a țărmului 
iar unul dintre frați 

cel care a murit 
e o parte a istoriei — 

martor

Aripi frumoase
miezul dulce
de Iruct 
va fi 
și trupul meu 
din poeme 
și curcubee ce vor sta 
pe ape-nalte viitoare 

între Dunăre și Mare 
și toate lucrurile 
pe care le știm în metale 
in piatră și lemn —

liberi in albastru! dimineții 
cu aripi frumoase
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Postul de comandă al regimentului a fost 
amenajat la un conac Înconjurat de un 
fel de sateliți — niște căscioare de 
munte. Acolo a fost chemat ți căpita

nul Fulger cu întregul său grup de comandă. 
Oare de ce ?

Proprietarul conacului era de staturi potrivi
tă, îndesat, cu un cap mare, „mare, aidoma 
unui glob pămintesc, redus la dimensiunea unui 
cap de om', după cum avea să-1 caracterizeze, 
mai tirziu. căpitanul Fulger. întreaga vili era 
Înțesată cu cărți : și biblioteca din boiul prin
cipal. și sufrageria și rafturile din celelalte În
că oeri. pinâ și bucătăria.

în spațioasa sufragerie, cu ferestrele bine ca
muflate. la fel ca și la postul de comandă de 
Ungă Mureș, in jurul mesei luară loc patru ofi
țeri, nu ca să servească cina după o zi de luptă 
grea, ci pentru a cnibzui asupra modului de În
deplinire a noii misiuni primite de La divizie : 
colonelul Virgil Nâstase. comandantul regimen
tului. maiorul Lazăr Năstureanu, comandantul 
batalionului 1. maiorul Gheorghe Pooescu. co
mandantul batalionului 2 și căpitanul Traian 
Blendea, șeful biroului de operații.

Cită deosebire Intre această încăpere fi bor
deiul de la Mureș ! Toți trăgeau din țigări, de- 
rulindu-și amintiri, amintiri— După ce ți-au 
sorbit primele înghițituri de cafea «-au rezemat 
de s pe teze le inalte ale scaunelor căptușite cu 
piele fină. Se instaurase un moment de tăcere 
stingheritoare. „CioturosuT*.  colonelul Nâstase, 
sparse gheața :

„Vasăzică am ajuns și aid. Și pe ce vreme, 
și pe ce teren ! Pină unde vom merge ? Dar, 
deocamdată să vedem ce trebuie să facem ca ră 
dăm peste cap forțele astea nemțești de pe ma
sivul Volovec și-apoi cum vom pătrunde !n de
fileul munților Tatra. Știți că «intern iarăși In 
fruntea diviziei, și regimentul nostru are rolul 
unui spărgător de gheață. După cum ați consta
tat, Inamicul’ este pretutindeni și nicăieri. Gene
ralul nu-mi cere numai b& aflu ce trupe duș
mane am în față și cum acționează ele, ci să și 
arunc în aer un pod de pe valea Sayo, aflat la 
vreo 2 km. înapoia primei poziții dușmane. Și 
unde mai pui că podul este dincolo de parava
nul masivilor Împăduriți tâiați de defileul oe se 
deschide la Vladimirovo fi se sCrțețte la Do
brina".

Cei patru se ridicară, apledndu-se asuora hăr
ții de pe masă. Năstase le indica traseul, obiec
tivul.

„Cumplită misiune 1 interveni Nistureanu. 
Pentru care zi, și la ce oră a stabilit comanda
mentul diviziei aruncarea în aer și ocuparea zo
nei respective

„Mîine la orele 18“.
„Și cu tot regimentul trebuie să ajungem aco

lo ?“ întrebă maiorul Popescu, pirpiriul acela 
neastîmpărat.

„Ei, aci este Întrebarea chele*,  reluă Năstase 
cu același glas răgușit, clipind des cu ochii lui 
mărunți, șireți, iscoditori.

Se reașezară pe scaune, mal sorbiră din ca
fele. mai pufăirfi nervos din țigări schimblndu-și 
priviri încărcate de o mare nedumerire.

După ce-și șterse ochelarii cu rama de aur și 
H repuse la ochi, „savantul" Blendea, ofițerul cu 
operațiile, luă cuvîntul: „Domnule colonel, ini
țiativa ne aparține în ceea ce privește modul 
cum vom Îndeplini această extrem de riscantă 
primă acțiune pentru pătrunderea în defileul din 
care vom sălta către Tatra... Domnule colonel, 
eu înțeleg, limpede, că nu va trebui să ne aven
turăm cu tot regimentul spre pod ci să-l ocu
păm și să-1 aruncăm în aer prin trimiterea unei 
puternice incursiuni, cum n-am întreprins-o pină 
acum, și numai după aceea, în funcție de noua 
evoluție a situației tactice a diviziei, să ne 
aruncăm toate forțele noastre In valea cu podul".

„De aceea l-am adus tot In conacul acesta pe 
căpitanul Fulger, cu întregul Iul grup de coman
dă. El va organiza incursiunea care va avea va
loarea aproximativă a unei companii. Oamenii 
și-i va recruta din întregul regiment, bineîn
țeles dintre cei care s-au remarcat In cele mal 
periculoase acțiuni de cercetare și incursiune".

A urmat discutarea planului în toate amănun
tele și pe toate fețele într-o atmosferă de mare 
optimism.

dacă pe malul Tisei, Fulger, acest ofițer 
cu o bogată cultură generală și mili
tară, ancorată pe o intensă viață spi
rituală. trăise unele momente de adin- 

că reflectare, apoi și pe relieful atît de răscolit 
al Cehoslovaciei ființa lui va continua să fie 
zbuciumată de neasemuite gînduri șl sentimen
te. Plnă si somnul, pe apucate, li va fl chinuit 
de freamătul universului său interior. Răsfoin- 
du-i jurnalul intim de front cu însemnările făcu
te pe. marginea poposirii la conacul amintit vom 
lua, pe de o parte, cunoștință de un vis cu to
tul aparte, care l-a zguduit profund, un vis îm
bibat cu grăitoare semnificațif privitoare la lu
mea lui de idei și sentimente, iar, pe de altă 
parte, de filmul unor cutremurătoare peripeții 
trăite de ostașii incursiunii organizate $i conduse 
de el după indicațiile colonelului Năstase. Cităm 
din jurnalul său : „Afară geruia, în sobă ardea 
focul. Ne-am culcat, ne-a prins somnul rînd pe 
rind. M-au furat apele unui vis încîntător... In 
canul proprietarului «aidoma unui glob pămîn- 
teso» erau înfioti doi ochi mari, adinei, incolori, 
inexnresivi... Capul lui Herodot sau al lui Ho
mer ?,.. Am servit ihasa, ne-am înțeles în fran
ceză. Ne-a vorbit despre război, despre viață... 
Era scîrhît de război și de soldați...

Știa cfi-1 scăpaserfim de pericolul negru cu 
cap de mort.

«Ne atacă nemții, dom’ căpitan ’» striga sublo
cotenentul Petriceanu.

«La crenele, la ferestre !» urla comandantul de , 
batalion.

Toți am sărit de la masă, am răsturnat-o, s-au 
spart farfurii, carafe, s-a scurs vinul din pahare.

«Vulpe, la fereastra din stingă 1 Petriceanu, la 
cea din dreapta ! Băran pe balcon |i Van cea la 
ușă !» am comandat.

N-aveam pe ce ne sprijini bine armele. Am 
dat cu pumnul in cristalurile bibliotecii. Am 
scos cărți- Cu brațul le-am cărat...

•I-a p'astea două groase, i-am ordonat lui 
Vulpe. Sprijină pușca pe ele 1 Ia și tu Petricea- 
nule, biblia aia mare-. Și cărțile acelea mai

mid L- Eu Îmi iau p’astea trei, mai frumoase 
și cartonate, ‘ și le pun aici pe balustrada balco
nului-.

Nemții nu se zăreau. Se cernea pe întinderea 
de argint a zăpezii lumina înghețată a lunii.

-Globul- cu fruntea mare, cu ochii negri, isco
ditori ne privea din spate. Stătea călare pe un 
maldăr de cărți, cărțile lui 1

-Foc- am ordonat. Și toți am tras în patru 
direcții din toate ferestrele, de pe balcon, din 
pragul ușii... Cartușele luminoase au trasat pa
tru fulgere lungi și apoi... s^-au aprins ferestre
le... Lumini inalte, albăstrui țîșneau ca niște ar
teziene din vrafurile de cărți- N-au mai apăsat 
pe trăgace «mușchetarii». In spate, un glob lu
mi niacent... -globul» nostru.-*.

...Fugeau nemții ! Nimeni nu trăgea In ei. 11 
alungau in cele patru zări văpăi le care țîșneau 
din cărțile lumii : Homer, Platon, Horațiu, Dante, 
Voltaire, Shakespeare, Byron, Goethe, Balzac, 
Eminescti, Tolstoi, Rebreanu...

încă visam... cu capul pe pernă... M-am tre
zit ca ars... inspăimîntat... Trăgea de mine ordo
nanța...".

Visul n-a prea fost vis pină la urmă. Poate 
că. in timp ce Fulger se trudea, scuturat de or
donanța lui, să-și vină în fire din somnul cel 
■dine, și ostașii săi visau, nu se știe ce, dar pu
tem spune că și ei erau copleșiți de visuri adinei.

Mai departe citim : „Căpitan Fulger, mi se 
adresă colonelul Năstșse, am pierdut contactul 
cu inamicul. V-ați cam făcut de cap 1 Ați dat 
buzna prea devreme in «timpul cel de pace-".

...Fulger s-a netrezit complet. Colonelul, cu 
figura lu! cioturoasă, aspră in aparență, li pri
vea pe toți cu o dogoritoare căldură. îi venea 
să-i strîngă la piept înainte de a le spune cuvîn
tul cel din urmă pentru noua misiune.

Acel cuvint al inimii sale largi, dar și al sol
datului la datorie, a prins glas după cum ne 
vorbește in continuare jurnalul :

„Fulger dragă, tu știi prin cite am trecut..."
„Domnule colonel, ordonați 1 i-am răspuns 

de-abia ieșit din vis.- Dacă Încă n-am băut cupa 
cea mare...“.

„Căpitane, aici nu-i vorba de nu știu care 
bilbiială de gînduri ori de vreo filozofie. Eu te 
'nțeleg, dar nu uita că am trecut de miezul 
nopții...".

„Domnule colonel, v-am ghicit !“.
„Nu-i timp de pierdut. Hai 1 scoateți harta...".
Și Năstase, colonelul, omul căzut pe glnduri 

In fața hărții, ca Și odinioară la Mureș, i-a pre
cizat misiunea...

„După cum văd, domnule colonel, eu trebuie 
să execut o incursiune pentru ocuparea unui 
obiectiv situat mult înapoia poziției de apărare 
a nemților".

„Da, așa este și, In plus, să-rni transmit! din 
jumătate in jumătate de oră, informații pre
cise".

...Plutoanele companiei erau in cantonament 
de luptă intr-un grup de case. Căpitanul ajun
sese la cantonamentul său pe La ora 1,30 noap
tea.

După ce-și roti privirea prin cameră, căpita
nul se trînti pe scaunul de lingă masă, cu că
ciula in cap și porthartul agățat de git Pe albul 
peretelui din spate umbra i se proiecta ca o 
spinare uriașă de munte.

își sprijini cotul pe un colț de masă șl bărbia 
In pumnul miinii drepte. Stătu așa, pe gin- 
duri, ci te va minute. Scoase apoi harta și o în
tinse pe masă, trăgind lampa mai aproape. Ur
mări cu privirea itinerarul ce urma să-l stră
bată a doua zi. De pe acea bucată de hîrtie fină, 
lucioasă, cu fel de fel de semne pe ea începu, 
parcă, să se ridice în fața căpitanului, in pro
porții uriașe, creasta. Cînd privirea ii căzu pe 
satul Vladimlrovo și imprejurimile-i stîncoase, 
transportat de gînduri, i se înfățișară, ca pe o 
peliculă de film, coloane de fasciști fugind in 
toate părțile, unii trăgind cu desperare din mers, 
alții predindu-se îngroziți.

După o vreme lăsă harta deoparte, se rezemă 
de speteaza scaunului și aprinse o țigară...

în minte i se Înfățișară, ca pe o tablă de șah, 
toate variantele posibile ale dispozitivului de 
incursiune al companiei.

Apăsă cu creionul negru pe un grup de ca
bane marcate pe hartă, lingă șoseaua din vale... 
„în definitiv toată cheia acțiunii constă în ajun
gerea cit mai repede la drum"...

Cind compania a ajuns pe o creastă era 
ora 5. Pe linia frontului domnea liniș
te. Din cînd In cînd, cite o rachetă de 
la inamic se înălța, plesnind In jerbe 

de artificii care luminau pentru scurtă durată 
porțiuni restrînse de teren. Rachetele izbucneau 
mai mult din stingă ; din fată și dinspre dreapta, 
niciuna.

Ochii luptătorilor se obișnuiseră cu întuneri
cul. Se distingeau pilcuri de pomi In stingă, 
citeva mlncături de teren in față, niște mame- 
loane mai la dreapta. Peste ele, la cîteva sute 
de metri, — toți știau, pină la ultimul soldat, — 
că se afla buza văii adinei, în care trebuiau să 
ajungă coborind niște pereți prăpăstioși.

Pe pragul dantelat al văii au fost descoperite 
vreo șase adăposturi, părăsite de nemți, pe care 
luptătorii companiei le-au și cercetat cu atenție. 
Căutau să distingă încotro se îndreptau urmele 
lăsate de hitleriști.

Plutonul lui Vulpe Începu ooborișuL Iată-1 
ajuns In vale. După el, pe stingă și pe dreapta, 
fără oprire, pină jos, ca o rostogolire de bolo
vani, plutoanele alunecau spre firul prăpastie!. 
Se duceau soldații la vale val-vîrtej ; unii pe 
șezut, alții de-a berbeleacul, In toate chipurile. 
Curind, curind, ajunseră pe clina cealaltă a pră
pastie!.

...Compania In Întregime, înainta... La plutonul 
din cap, al sergentului major Vulpe, patrula de 
cercetare o forma grupa sergentului Van cea. în 
grupa lui era și caporalul Guță, „uliul compa
niei", cum il mai porecliseră so Ida ții.

...De cite ori pe drumurile de retragere ale 
fasciștilor, nu dăduse el peste cadavrele unor 
prizonieri români sălbatic dopirțite de hitleriști. 
Vancea se cutremura de durere văzîndu-și ca
marazii torturati si uciși. Sergentul Vancea tă
cea, își încleșta fălcile.

înainte de a coborî în vale, sergentul Vancea 
li souse căpitanului :

„Nu mă las, domnule căpitan, pini n-o afLa 
de mine toată suflarea lui Hitler*.

Iar acum, in această zi pletoasă. mergea In 
capul companiei, țintă către pod, nerăbdător să 
mai dea ochi cu dușmanul.

Temerara incursiune înainta In formă de romb. 
Parcursese vreo 600 de metri. Terenul devenea 
tot mai greu și mai acoperit. Zăpada era neum
blată. Pădurea se îndesise.

„Inamicul ! inamicul !M, se auziră șoaote trans
mise din om în om. Toți s-au oprit. Inimile se 
zbuciumau în piepturi. Urechile pocneau de în
cordare. De sus, de pe pantele ce coborau dinspre 
înălțimea ce domina satul Vladimlrovo (adică 
dinspre dreapta) anărură prin de'dșul pomilor 
două siluete de hitleriști îmbrăcate in costume 
albe. Plutonul sergentului major Băran ae oprise 
adăpostit, gata de tragere. Zeci de perechi de 
ochi îi urmăreau pe fasciști. Și hitlerițtii se 

opriră mirați, privind în jos la oamenii lui 
Băran.

„UrKere, unsere ?" spuse unul dintre hitle
riști. gindind probabil că soldații lui Băran erau 
maghiari, căci ei purtau uniforme kaki la fel 
cu militarii noștri.

„Ja, ja“, — răspunse, sigur de rine, de după 
un copac, soldatul Gheorghe Marinescu. care 
era constănțean ; fusese muncitor In port și cu
noștea intrucîtva germana.

Răspunsul lui Marinescu făcu minuni. Cel doi 
nemți coborîră repede prin hățișul pădurii pină 
la plutonul lui Băran. Cînd își dădură seama că 
li s-a întins o cursă, Înmărmuriră. Cu tot gerul 
ce bîntuia, frunțile li se broboniseră de sudoa
re. Fetele lor. din roșii, deveniseră galbene ca 
turta de ceară. își mișcau capetele repede, ca 
niște păpuși automate, cînd la stînga, cînd la 
dreapta, cind înapoi.

Cei doi prizonieri erau transmisioniști care 
controlau firul telefonic ce lega observatorul de 
pe înălțimile din dreapta cu poziția divizionului 
de artilerie grea nemțească, situat dincolo de 
podeț, spre Vladimirovo. Tot de la ei s-a mai 
aflat că pe umărul stîncos de lingă Vladimirovo 
se duceau lupte crîncene și că era posibil ca o 
parte din unitățile hitleriste de-acolo să âe re
tragă prin acea vale către stînga pentru a scăpa 
de o eventuală încercuire.

Căpitanul a și raportat telefonic situația la 
regiment.

...Pe neașteptate izbucniră .dinspre stînga ră- 
păielile unor arme automate.

Focuri vii de infanterie Începură să se audă 
și din fată, de la grupa sergentului Vancea.»

Gîfîind. venea spre căpitanul Fulger un agent 
de la grupa ce se afla in canul plutonului de 
pistolari comandat de sergentul major Băran.

„Domnule căDitan, o mulțime de nemți co
boară dinspre Vladimirovo. La vreo 300-400 de 
metri înainte se văd niște clădiri, chiar la pi
ciorul pantei... în jurul lor se zăresc grămezi 
mari de cărbuni. Pe acolo forfotesc iarăși nemți 
și hortiști. Aceea trebuie să fie mina de cărbuni, 
de care ne vorbeați dv. sus, pe culme".

N-apucă Fulger să dea toate ordinele și asu
pra pădurii, pe întregul dispozitiv al incursiunii, 
se năpusti un uragan de proiectile, de aruncă
toare și de artilerie. Obuzele se spărgeau In 
crepgile copacilor, Improșcînd schije in toate 
direcțiile. O escadrilă de 3 avioane de asalt 
hitleriste Își varsă și ea sacii cu grenade asupra 
pădurii care vuia ca o mare Înfuriată. Fumul 
inecădos făcea să lăcrimeze ochii. Urechile 
țluiau oontinuu. Copacii mai plăpinzi se prăbu
șeau unii peste alții, tăiați de schije.

Plutonul lui Vulpe, învingînd urgia torentului 
de bronz, de fier și foc ieși din zona bombar
dată și asadtă un nou grup de hitleriști cuibă
riți în dărâmăturile unei căsuțe de piatră aflată 
dincolo de marginea pădurii. Căpitanul trimise 
repede un agept sâ taie acum firul telefonic 
nemțesc. între timp, hitleriștii de la casa dărî- 
mată se pomeniră incercuiți și se predară.

Fulger trase — potrivit codului stabilit — ra
cheta roșie cu cinci steje, ca semn că a atins 
cealaltă margine a pădurii.

Bombardamentul încetase. Plutonul lui Vulpe, 
mereu cu grupa lui Vancea în cap, continua îna
intarea către pod. Mai rămăseseră pină acolo 
vreo 2 kilometri.

Iarăși începură să șuiere In jur gloanțe de 
arme automate. Se înfigeau in trunchiurile co
pacilor, Izbeau în plin plutonul Iul Petriceanu. 
Trăgeau nemții cape coborau dinspre Vladimi
rova. Se culcară toți la pămînt : și căpitanul și 
Petriceanu și prizonierii. Plutonul lui Băran sări 
In ajutorul grupului de oomandă care lupta din 
răsputeri să oprească haitede fasciste oe nu mai 
conteneau să se scurgă de pe creasta împădu
rită a Vladimirovei. Rîndurile incursiunii înce
pură să se rărească. Numărul răniților creștea.

Din nou se abătu o vijelie scurtă de obuze de 
artilerie. Pînă la urmă insă, fasciștii de pe pantă, 
care șl ei fuseseră prinși de focul propriei lor 
artilerii din Dobrina, începură să fugă : unii 
către stingă, alții către dreapta, alții înapoi spre 
creastă. Mijiți însă s-au dat înfrlnfi și au coborît 
ca pe derdeluș, cu mîinile în sus. predîndu-se 
lui Băran. Dar tot atunci ni$te mitraliere ina
mice din clădirile minei de cărbuni deschisese
ră foc.

Nu era timp de pierdut.
Incursiunea ieșise din pădure și sa îndrepta iute 

spre șosea. Căpitanul socotea că prin această 
Înaintare 11 va determina pe nemții de la mina 
de cărbuni să se retragă. Dar după cîteva sute 
de metri, iși făcură apariția pe șosea patru ma
șini blindate hitleriste, care deschiseră focul. 
Trăgeau cu mitraliere de calibru mare. Sergen
tul Tiberiu Coșoveanu, un vlăjgan din Arad, puse 
pușca antitanc în bătaie si ochi. Primul proiectil 
lovi mașina de mijloc. Cam in același timo ne 
grupul de mașini începu să cadă, cu o precizie 
uimitoare, un snop de proiectile trase de bateria 
de artilerie a lui Fluieraș. Două mașini răma
seră pe loc. iar celelalte două fă<-urâ cale în
toarsă. Cîtiva nemți însă săriseră din ele și, 
adăpostindu-se In șanțul șoselei, începură să 
tragă asupra plutonului comandat de Petricea
nu. Tacticos, ochind cu grijă, caooralv’ Gută, de 
acolo de unde era, de la grupa ltd Vancea, li 
luă pe rind sub focul ouștii sale. în cîteva mi
nute îi scoase din luptă.

„Sergentul Virtejan. la mine I strigă Fulger. 
Te dud repede la șosea și cu pionierii tăi arunci 
In aer cele două mașini căci se p^re că cele care 
g-au retras vor veni să le remorcheze ne cele 
imobilizate. Faci și un fumai înaooia lor, pul 
fitilul la caluouri sl-1 aprinzi dacă ve2i că vin 
alte mașini blindate".

Plnă la șosea mai erau cîteva sute de metri. 
Dar în acei moment dinspre mina de cărbuni, 
și mai din spate, grupuri de nemți porniră să 
atace. Căpitanul îndreaptă asupra lor pușca a.t. 
și grupa de mitralieră. Cu toate că aveau pier
deri grele, nemții înaintau în salturi. Petriceanu 
și Vulpe ajunseseră la șosea, trecuseră de cele 
două mașini blindate și se Îndreptau către pod. 
Muniția subunităților cu care rămăsese Fulger 
era pe sfîrșite. O pușcă antitanc se defectase. 
Pușca mitralieră fusese scoasă din luptă, firul 
nostru telefonic a fost rupt în mai multe locuri...

Curentul de hitleriști rupse incursiunea în 
două.

Oamenii lui Vulpe și Petriceanu înaintau de 
o parte și de alta a șoselei către pod.

Spre cer s-a avîntat o altă rachetă, de astă 
dată verde, cu cinci stele. Căpitanul a tras pen
tru a-i marca regimentului interceptarea șoselei.

„Foc din spate, domnule căpitan ! strigă un 
flergent. Feriți-vă, că trag nemții dlnapola noas
tră*.

„Ne Incercuiesc, domnule căpitan*,  strigă, plin 
de groază, sanitarul companiei, caporalul Nicu- 
lescu, un ostaș cam fricos din fire.

„Grupul de comandă si pușca mitralieră, foc !*  
ordonă Fulger, cu glas ferm.

$i ca pentru sine : „Nu pot fl mulți, proba
bil că sînt cîtiva rătăciți din reatul celorlalți".

Primind ordin de La căpitanul Fulger, solda
tul Marinescu, împreună cu patru pușcași, se 
strecură nevăzut prin apa unui pirîiaș de la poa
lele pantei. De acolo începu să tragă asupra 
nemților.

HitlerițtH rămași In viață fugeau, care cum 
puteau. înapoi către mina de cărbuni.

Căpitanul Fulger își reorganiza resturile 
incursiunii, dînd dispoziții să se întrebuințeze 
armamentul și muniția capturate de la nemți și 
de la hortiști pină la ultimul cartuș.

Se Insera. Interveni o acalmie. în .urma infor
mațiilor primite de la incursiune, subunitățile 
regimentului începuseră să coboare in vale.

Plutonul lui Vulpe mai avea doar cîteva zeci 
de metri pină la pod. Deodată, o explozie uriașă 
înălță spre cer o ciupercă neagră de fum. Asu
pra ostașilor Itri Vulpe și Petriceanu începură 
să cadă pietroaie, bucăți de pămînt înghețat și 
frlnturi de seînduri. Podul fusese aruncat în aer 
de către fasciști. In vălmășagul acesta hitleriștii 
lș! tălaseră singura trecere spre comunicația din 
vale, unicul drum de retragere ce le mai rămă
sese, $i care trecea prin Dobrina...

...Spre cerul de plumb se inălța acum șl ra
cheta albă trasă de Fulger, rachetă care șuiera 
pătrunzător, reverberindu-și ecourile peste pă
duri. Ea marca, intr-un fel, pentru Fulger un 
vis de război transformat în realitate, iar pentru 
„granitul" Năstase. comandantul regimentului, 
Îndeplinirea misiunii.
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Teme 
și posibilități

Aniversarea a 125 de ani de la În
ființarea Teatrului Național din Cra
iova. în anul 1975, a stimulat elabora
rea, de către un colectiv*)  coordonat de 
prof. dr. Florea Firan a unei lucrări 
care, dincolo de contextul festiv, s-a 
constituit ca o carte de referință prin 
semnificațiile și prin realizarea ei. Au
torii lucrării Istoria Teatrului Națio
nal din Craiova au urmărit șl au rea
lizat o tratare impresionantă prin do
cumentarea sa minuțioasă, prin inter
pretarea datelor furnizate de numărul 
mare de documente dintre cele mai 
diverse (memorii, acte oficiale, scrisori, 
cronici, caiete de sală, note de regie, 
literatură critică, fotografii, afișe).

Cercetarea este concepută sistematic 
prin gruparea tematică a problematicii 
abordate, criteriul dominant fiind, evi
dent, cel cronologic. Urmărind restitui
rea completă, sintetică și în același 
timp analitică a activității acestei im
portante instituții culturale, autorii au 
dorit să se adreseze deopotrivă cerce
tătorului avizat și iubitorului de tea- 
tiu, străduindu-se „să nu elimine șl să 
nu minimalizeze nimic din ceea ce ar 
putea să dea o informație utilă, semni
ficativă". Accentul cercetării este con
centrat asupra momentelor fundamen
tale ale existenței atît de frămintate și 
dramatice a teatrului craiovean. dar 
lucrarea realizează, mai mult decît tm 
simplu studiu monografic de ținută ști
ințifică, restituirea unor fenomene cul
turale generale, a unor aspirații, efor
turi, eșecuri și succese care reflectă 
istoria teatrului românesc in general. 
Mișcarea teatrală craioveană, ca feno
men particular, de care își leagă nu-

mele personalități artistice de seamă, 
este plasată într-un context mai amplu, 
tratarea monografică neizolînd, ci, 
dimpotrivă, operînd într-un sens in
tegrator.

Ceea ce este Îndeosebi remarcabil la 
această lucrare este caracterul ei edu
cativ, capacitatea documentului de a-și 
degaja sensurile. Cartea nu alunecă 
nici un moment în ariditate, dimpotri
vă, f&ră ca autorii să-și fi propus să 
accentueze caracterul omagial, ea 
restituie în autenticitatea ei atmosfera 
epocilor traversate, personalitatea ar
tiștilor și animatorilor vieții teatrale, 
reacțiile publicului și ale presei. A- 
ceastă istorie _,vie" ilustrează, dincolo 
de diversitatea ei, permanența aspira
țiilor culturale și naționale care au 
animat teatrul craiovean și teatrul ro
mânesc în general.

Istoria teatrului craiovean este, astfel, 
nu numai o contribuție de referință la 
istoria teatrului românesc, ci la istoria 
culturii românești, atestîndu-i coordo
natele spirituale esențiale ; ea este nu 
numai o lucrare științifică de ținută, 
dar și o lectură atractivă. Autorii au 
realizat pe deplin, așa cum și-au pro
pus, o „ conte xtualitate conturată ferm 
■ faptelor, o Încadrare in ambianța is
torică a epocii, a proceselor sociale, in
telectuale și artistice*  realizată prin 
„comentarii obiective, echilibrate, cu o 
subliniată tendință de restituire a fap
telor și evenimentelor".

Gheorghe Buluță

•) Claudia Dimîu, AL Fires cu. C. 
Gheorghiu, Medeea Ionescu, Ion Pă- 
trașcu. Ion Schintee.

Nunta lui Andrej Wajda este un 
„chef" filmat, filmele lui Emil Lotea- 
nu sînt pretexte pentru filmarea unor 
petreceri cu țigani, filmul lui Sik Fe
renc — Nu pot tril fără lăutari — e 
tot un chef filmat. Wajda și Loteanu, 
artiști, fac estetică prin tehnica peli
culei, reclamînd subtilitate, cel dinții 
implicind semnificații sociale, operate 
magistral prin apelarea la pitoresc, cel 
de al doilea punînd totul In slujba pi
torescului și a culorii. Sik Ferenc in
tenționează același .lucru, pleci nd de 
la un roman clasic, semnat de Mauric 
Zigmond (foarte cunoscut In literatu
ra maghiară), dar dincolo de interpre
tarea excepțională a unor personaje, 
și ele devenite „clasice" — fata bătrî- 
nă (Mina), baba bețivă (PeDÎ) și bă- 
trîna lucidă, zgircită dar iubitoare de 
nepoată (Zsani), de către actori re
marcabili, dincolo de înregistrarea unor 
minunate cîntece lăutărești maehiare, 
pe care orice turist le poate întîlni, și 
astăzi, in cîrciumile ungurești, nu re
alizează mare lucru. Deficitar în tota
litate, filmul cuprinde scene frumoase, 
muzicale și goale de interesant. Poves
tea de dragoste dintre Polica și Ba
lazs se află sub nivelul unui pretext, 
deși nu lipsită de ironie, din plecare. 
Filmului Ii lipsește sarea, cheia, capul 
și coada, nici măcar cîntecele nu sînt 
lăsate să „curgă", ca să devină mij
loc de atracție, ele devin aproape fraze 
muzicale, acoperite de Jocul actoricesc. 
In scene semi-picante, semi-savuroase, 
de fapt toate „semi", toate semi-gra- 
tuite. semi-cunoscute, etc. imaginea 
(Andor Tamas) poate fi „admirabilă".

din punct de vedere al filmării, nu ș! 
al comunicării : scene-tablou. scene- 
nuanțate coloristic. scene-peisaj speci
fic, din nou scene — etc. Adeaea fil
mul pare fin. Termenul nu-și află a- 
coperire in final. Se simte intenția fi
nețe!, sau poate e numai proiecția in
tențională a spectatorului. Toate per
sonajele, perfect realizate, par a fi în 
căutarea unui autor, <^re să le jus
tifice farmecul, care să le lege dincolo 
de pitoresc. Am putea, cu bunăvoință, 
să remarcăm felul de a petrece viața, 
a unei anumite categorii sociale, mica 
posesoare de „moșioare", dintr-o anu
mită epocă, de mult trecută. Dar și a- 
ceastă optică ar avea de suferit, căci 
nu dobîndește demonstrativ nici măcar 
farmecul operetist sau divertismental. 
Satul maghiar (oe care-1 cunosc destul 
de bine) nu e Hpsit din nici una din
tre scenele filmate, dar el e lipsit de 
esența lui, fie chiar din punct de ve
dere al comediei. Temperamentul — 
care poate se vrea eroul principal — 
n-are armătură Interioară In pledoaria 
acestui film. Pepi va rămîne, desigur, 
un personaj simpatic, colorat și des 
Intîlnlt. toate cinematografiile lumii au 
speculat prezența unei bătrine inimoa
se. harnice, sentimentale, cheflii șl cu 
darul beției. Mina va fi aceeași fată 
bătrînă. de pretutindeni. Tinerii soți, 
și tndrăgostlți, același. Cîntecele — cu 
veșnica lor minune, simbol al sufle
telor luminoase. Dar filmul nu e film 
(chiar dacă spunem : Dar ce nu e fil
mic ?) și ne pare rău...

Corina Cristea

• „Mări sub pustiuri*  de D.R. Po
pescu nu este numai una dintre cele 
mai frumoase nuvele inspirate de eve
nimentele revoluționare de la 23 Au
gust, dar și un text cu certe virtuți ci
nematografice. Folosirea sa ca motiv 
de inspirație pentru scenariul t.v. al 
lui Mihai Opriș — Baladă pentru oa
menii anului unu — apare deci firească 
și binevenită în contextul aniversării 
a 35 de ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă (marți 14 
august, emisiunea „Seară de teatru*).  
Respectînd în linii mari originalul, im
plicit momentele cele mai sugestive 
ale idilei celor doi tineri, scenaristul 
și regizorul (Constantin Dicu) au ape
lat și la unele expllcitâri ale acțiunii, 
adăugîndu-i elemente noi care să o 
situeze mai exact In timn. Nu Întot
deauna insă intervențiile acestora 
s-au ridicat la înălțimea modelului, 
finalul (schimhat), mai ales, necon- 
vingînd. Despre ce era vorba In nu
velă : tlnărul, după ce aruncă In aer 
un pod pe care urma să se retragă 
trupele nemțești din oraș, urmărit fi
ind, ia locul la un moment dat unei 
sperietori și pare că va acăpa : Intlm- 
plarea absurdă face ca doi dintre ur
măritori să se „amuze*  țintind In tre
cere sperietoarea și deci... în ecrani
zare datele morții eroului sînt schim
bate : el se deghizează în sperietoare, 
dar un neamț rătăcit observă acest lu
cru și 11 împușcă... Cu totul altceva și 
clar In defavoarea scenaristului Încli
nat să schematizeze acolo unde vrea 
doar să limpezească. Adăugăm și une
le stîngăclf de regie șl de interpretare 
care scad din valoarea ecranizării ■-

Exigențe
cestei nuvele pe care, credem, dacă ar fi 
fost neapărat nevoie, ar fi putut-o a- 
dapta pentru micul ecran autorul în
suși. fără să-i schimbe titlul, desigur.

• în zilele acestea am auzit mai 
des tradiționala urare a minerilor 
„noroc bun", am coborît împreună cu 
operatorii televiziunii în mine și am 
intrat in casele minerilor. Sărbătoarea 
Zilei minerilor, a „zilelor abatajelor", 
s-a constituit ca un eveniment la care 
astfel, datorită televiziunii, am putut 
participa și noi sufletește^» înțelegînd 
încă o dată meseria aspră și cura
joasă a acestor tovarăși al noștri care 
aduc de sub bolta pămîntului aurul 
negru.

• „Carnet cultural", emisiune pro
gramată încă pe canalul 2, se arată a 
fi o rubrică a redacției literar-artisti- 
ce mai vie, mai diversă și mai pene
trantă decît altele (redactor : Marilena 
Rotaru), soră bună cu „Agenda cuitu- 
ral-artistică" șl vitregă cu „Revista II- 
terar-artistlcă t.v." sau cu „Atelierul...*  
Adăugăm și „Meridianele culturale" 
(vineri, 10 august), care au subliniat 
succesele teatrului Bulandra In S.U.A. 
șl ale plasticienllor la expozițiile din 
străinătate (Covaliu, Pacea și Apostu). 
Nu Insă aceleași aprecieri le întru
nesc rubricile strict literare. In care, 
de exemplu. întrebările puse scriitori
lor au o vechime mult prea mare. Iar 
recenziile sînt mult prea îngăduitoare 
cu autorii cunoscut! |I mult prea se
vere cu ceilalți.

Iulian Neacșu
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har ala mb zincă
„Schug“-urile

Marelui Stat Major și ora „H“
n timpul complexei mele documentari 
Ia cartea „Și a fost Ora H", m-am 
apropiat, prin forța firească a lucru
rilor de un obiectiv-cheie în asigura

rea victoriei de la 23 August: Marele Stat Ma
jor al Armatei Române. Desigur, pină atunci 
mai știam cite ceva ; de pildă, studiasem do
cumente importante de arhivă, printre care și 
Directiva operativă semnată de generalul Gh. 
Mihail. în seara zilei de 23 august 1944. ime
diat după numirea sa, prin Decret regal, în 
funcția de șef al Marelui Stat Major. Fe mine 
însă mă frămîntau întrebări de un tip aparte. 
Cine, cum, prin ce mijlot.ee, a transmis arma
tei, in istorica noapte de 23 spre 24 august 1944, 
nu numai această Directivă, ci și celelalte do
cumente destinate să consfințească Marele Act 
Istoric ? Care era atmosfera în clădirea de pe 
strada Știrbei Vodâ. după ce s-a aflat, de ares
tarea lui Antonescu ? Au acționat oare ofițerii 
Marelui Stat Major într-un consens depliw sau 
au fost înregistrate, așa cum se intîmplă în ca
zurile extreme ale Istoriei, și cazuri de opozi
ție ? Ultima Întrebare, mi se părea a fi cu atit 
mai acută, cu cit știam că fostul șef al Marelui 
Stat Major, generalul Ilie Șteflea. se afla de mai 
multe zile la Marele Cartier de la Bacău, de 
unde urmărea evoluția frontului de la lași-Chi- 
șinău... (în noaptea de 23 spre 24 august, ge
neralul Ilie Șteflea a fost numit comandant al 
Armatei a 4-a, cu misiunea extraordinar de di
ficilă — poate unică in istoria artei militare — 
ca în condițiile ofensivei desfășurate de Armata 
sovietică să asigure dezangajarea trupelor româ
ne de cele germane, ca apoi să le angajeze 
iarăși alături de ostașii sovietici.

Strădaniile mele au fost încununate de succes. 
Mai exact, mi-am împins documentarea pină la 
acel punct necesar ideii cărții : reconstituirea 
celor 36 de ore care au asigurat victoria. Prin
tre altele, am avut marea șansă de a afla doi 
ofițeri — Leonte Stănescu și Mihăilescu — 
care, transmisionisti fiind, au lucrat la Oficiul 
telegrafic de la Marele Stat Major. Zic șansă, 
pentru că nu ne putem imagina în secolul XX 
o armată fără transmisii, iar Biroul de transmi
sii al M.St.M. a avut, în dramatica noapte de 
23 spre 24 august 1944 (se înțelege, și in zilele 
următoare), de îndeplinit misiuni Ieșite din ca
noanele icgulamentelor militare, iar aceasta da
torită faptului că însuși M.St.M. s-a găsit intr-o 
poziție neobișnuită, insuficient pusă in lumina 
de istoricii noștri militari. De pilda. M.St.Xl., 
datorită surprizei realizată de conducătorii ac
tului revoluționar, s-au pomenit In situația de 
a acționa și comanda direct majoritatea forțe
lor armate (divizii, regimente, de multe ori 
chiar și batalioane), fără a mal trece prin fi
liera intermediară a ai matelor și corpurilor de 
armată.

Ceasuri în șir mi le-am petrecut in ambianța 
celor doi ofițeri de transmisii, realizind cu 
această ocazie o stenogramă de lucru, din care 
îmi permit sâ extrag cite va file.

întrebare : Așadar, dv. ați lucrat ]a Oficiul 
de telegrafie al M.St.M. Ce însemnătate a avut 
acest Oficiu ?

Leonte Stănescu : Oficiul telegrafic de la Ma
rele Stat Major era in directă legătură cu co
mandamentele armatelor de pe front, cu aproa
pe toate garnizoanele din tară unde existau 
Oficii telegrafice militare permanente. Eram 
mai multi specialiști intr-o tură, fiecare cu apa
ratul său și cu legătura sa. Eu, de exemplu, lu
cram direct cu Armata ,a 4-a. Primeam ordine 
de la Direcția Operațiilor, le transifiițeam, apoi 
recepționam rapoartele.

I. r Ce aparate foloseați ?
L. S. : Cunoscutele aparate de telegrafie 

„Schug*,  foarte preferate in perioada aceea. De 
ce ? Inamicul putea intercepta ușor o transmi
sie telefonică sau una prin radio, cea realizată 
însă prin telegrafie ceva mai dificil. „Scbug“-ul 
e greu de manipulai. A intercepta un mesaj 
transmis prin „Schug4' e o treabă migăloasă, dar 
nu și hnposihilă. Numai că un bun specialist 
ișl dă repede seama dacă inamicul se-a virit 
pe „fir" sau nu.

•) Din păcate, stenograful n-a reținut pronu
mele tov. Mihăilescu.

I. : Se transmitea cifrat ?
L. S. : Și cifrat, și in clar, după caracterul 

documentului, a corespondenței,
I. : Tovarășe Mîhăilescu, cu cine mențineați 

legătura prin „Schug“-ul dv.
Mihăilescu *)  : Cu corpul 7 teritorial.
1. : Vă rog să-mi povestiți unde vă găseați 

In seara zilei de 23 august 1944 ? Cum ați aflat 
știrea întoarcerii armelor ?

L. S. î Eu trebuia să intru în tura de noapte, 
la ora 20 Mi s-a intimplat în seara aceea un 
lucru neobișnuit. In jurul orei 19, am ieșit din 
casă, am trecut pe la tutunglța mea, madam 
Dobrescu, sâ iau ziarele de seară. Dindu-mi-le, 
tutungița s-a aplecat spre mine și mi-a șoptit : 
„Domnule Stănescu, auzi, l-au arestat pe .Anto
nescu la Palat !" l-am spus : „Madam Dobrescu, 
fii atentă, că ăștia te leagă că nu te vezi F• 
Ea : „Domnule Stănescu, știu precis". Eu : „Chiar 
dacă știi, țineți gura! Nu mai spune la toată 
lumea !“ Vă dați seama că n-am luat-o în seJ 
rios...

Am intrat în clădirea Marelui Stat Major. Am 

simțit eu ceva, un sol de forfoteală. Mașini ve
neau și plecau. La ora 20 am Intrai in Oficiu și 
m-am instalat la aparat sâ intru in legătură cu 
Armata a IV-a, era ora cind primeam de pe 
front Raportul operativ. Puțin mai tîrziu, prie
tenul meu Rămuescu. care lucra la Morse, vine 
la mine șl-ml spune : „Lasă lucrul 1 E armis
tițiu !". Am ieșit, bucuria tuturor era mare. Dar 
gindul meu era la madam Dobrescu. Cum și 
de Ia cine aflase tutungița de arestarea lui An
tonescu ?

Mihăilescu : In după-amiaza zilei de 23 au
gust 1914, am lucrat foarte multă corespondentă 
cifrată, semn că pe front se petreceau lucruri 
grave. Ordinele, telegramele veneau cifrale, le 
transmiteam cifrate. Răspunsurile le primeam tot 
cifrate. Am ieșit obosit din lură... La plecare, 
Caracudovici, șeful Oficiului nostru, vechi prie
ten de al meu, mi-a atras atenția să nu plec 
de acasă, iar 'dacă plec, să-i comunic unde mă 
duc ca să știe la nevoie unde să trimită mo
tocicleta să mă ia. M-am dus acasă și am căzut 

ca un butuc... Abia a doua zi am aflat știrea 
înfăptuirii Actului de la 23 August, din ziare.

I. : Ce documente principale ați- transmis In 
noaptea de 23 spre 24 august ?

L. S. : Am transmis Armatei a IV-a Proclam 
nuițla regelui către țara, către armată, apoi Di
rectiva operativă a generalului Mihail. Toată 
noaptea am lucrat. Toate „Schug“-urile au 
transmis.

I. : După ce ați transmis Proclamația, cei de 
la Armata a IV-a au cerut vreo explicație ?

L. S. : Nu. Am avut impresia că știau dinain
te despre cele petrecute la București.

I. : Mai țineți minte ce indicativ avea Armata 
a IV-a ?

L. S. : „Sulfina“, parcă. Indicativele se schim
bau periodic, de aceea nu sint prea sigur.

I. : Ați fost foarte tulburat de noul curs al 
evenimentelor ? ;

M. : Fără îndoială. Totuși aș vrea să« preci
zez un lucru că noi, cei de la Oficiul telegrafic, 
ne consideram oameni căliți. La noi poposeau 
marile documente, marile rapoarte. Noi, prin 
mijlocirea „Schug"-urilor, am trăit intens, 
înaintea altora, evenimentele epocii : asasinarea 
de către legionari a lui Călinescu, toate etapele 
rebeliunii legionare, izbucnirea războiului, fa
zele desfășurării lui. Era normal să trăim și 
mult așteptata clipă a întoarcerii armelor.

Desigur, Oficiul telegrafic, așa cum reiese 
din cele spuse mai sus, făcea parte dintr-un 
angrenaj mai complex numit transmisiunile Ma
relui Stat Major și care au asigurat succesul 
unor acțiuni majore ale armatei române. A in
tervenit, însă, dimineața zilei de 24 august 
bombardamentul avioanelor hitleriste. Bombele 
lui Gerstenberg au căutat și clădirea M,St.M. de 
pe Știrbei Vodă. N-au nimerit-o. în schimb, 
una din bombe a izbutit să producă pagube 
neașteptate.

întrebare : Tovarășe Stănescu, în dimineața 
zilei de 24 august, după terminarea turei, ați mai 
plecat acasă ?

L. S. : Nici vorbă de așa ceva. Intervenise un 
ordin : țoală lumea rărnme pe Inc. Eu am ieșit 
să-mi cumpăr ceva dr-lle gurii. La înapoiere, 
nu apucasem sâ intru in clădire, m-a ajuns din 
urmă bombardamentul. După primul raid al 
hitleriștilor, m-am întors la Oficiu și am reluat 
transmisia. A urmat al doilea raid. In timp ce 
lucram, țin foarte bine minte clipa, o bombă a 
căzui aproape de Statul Major, io sir. Cabâl- 
cesru. Suflul exploziei a smuls ușa din balama
le, a spart geamurile. Puțin mai tirziu. a.n con
statat că toate „Scbug“-urilc pierduseră legatu
rile. Bomba rupsese cablurile. In felul acesta, cel 
mai important mijloc de a rom uniră din Bucu
rești cu frontul, cu garnizoanele militare, tuseae 
scos din funcțiune.

L. : In momnentele acelea cu ce alte mij’-ice 
se mai putea ține legătura ?

L. S. : Prin radia, dar aparatura era insufi
cientă pentru volumul mare de lucru.

I. : Dar telefonia ?

L. S. : Și in sistemul telefoanelor bombarda
mentul dereglase ceva. căci o homhă a căzut 
pe clădirea Telefoanelor de pe Calea Vic
toriei. i

(Xn^cursul zilei de 23 august 1944, qirgpitelp 
telefpQiMj ale Marelui Stat Major au fost' co
nectate Ja circuitele telefonice existenle, .in .pquL, 
palat al C.F.R., in al cărții vast subsol 
luase hotărirea să se mute din pricina raidu
rilor aviației — H.Z.).

I. : Cum s-a ieșit din impas ?
M. : Comandantul transmisiunilor de Ia 

M.Sl.M., era maiorul Aurel Călin (Tatăl poetului 
și colegului nostru Liviu Călin — H.Z.). Lui îi 
revine marele merit de a fi găsit, in plină cri
ză, soluția de a restabili legăturile cu unitățile 
militare din țară. In ce a constat această 90- 
luție ? în improvizarea urgentă a unui Oficiu de 
telegrafie în subsolul Poștei Centrale.

I. : Existau acolo condițiile tehnice necesare 
unui asemenea trans/er ?

M. : Da... Existau cahlurile Poștei, nu și 
aparatura necesară... Era o instalație de rezervă 
pe care Poșta, din prevedere, o construise la 
subsol. N-a fost o simplă mutare, insă ingine
rii, tehnicienii, atit cei ai Poștei, cit și cei ai 
M.St.M. au făcut minuni. După o întrerupere 
de circa două ore, legăturile cu frontul, cu res
tul garnizoanelor din țară erau restabilite.

I. : N-a însemnat asta o blocare a serviciilor 
Poștei ?

M. : Da... Insă nevoile revoluției treceau pe 
primul plan.

I. : Avioanele hitleriste n-au atacat și Poșta ?
M. : Cum să nu ! O bombă a căzut chiar în 

curtea clădirii, dar n-a produs pagube.
I. : Mutarea s-a făcut sub supravegherea ma

iorului Călin ?
L. S. : Da. îmi aduc aminte eă a făcut de 

citeva ori drumul Marele Stat Major — Poștă, 
pe jos, în plin bombardament, scurtînd drumul

Continuare în pag. a 6-a

dodii bălan
Apa - trece, 
pietrele rămin 
O noapte spus-am versuri pe de rost... 
O, cil de trist și ce-abâtut am fost, 
Zărind spre ziuă pietre de Corinth 
Care-mi spuneau că versurHe mint 
Citii, atunci, pe muta piatră 
C'a fasl cindva o lume aici, și-o vatră 
De oameni aprigi, mindri și-nțelepți 
Care-au trăit in lumea strimbă drepți 
Și-au murmurat in nopțile cu lună 
Nemuritoare versuri puse-n strună... 
Și ei s-au dus și versurile cintâ, 
Materia in trupul lor frămintâ 
Tot alte forme noi și alte cinturi 
De frînte și zdrobite-n zări avinturi, 
De ape care curg și iar revin 
Sâ spună, parcâ-n șoaptă : să trăim, 
Să prindem clipa care fuge-n zbor 
Sâ nu uitam că toate trec și mar...

Doar apa trece. Pietrele rămin... 
Aud prin vreme un proverb român.

Nectarul
limbii românești

lui Pompiliu Mareea

La Cimpulung, in spre hotar, 
Unde-a căzut un brav stegar 
in vremi de pfcns și de amar. 
Era o zare de pojar 
Iar o lumină, ca un far, 
Se revăna printr-un altar 
Peste-un bâtrin Agheasmatar, 
Picat cu ceară si cu jar, 
Pe-a cărui pagină - fruntar, 
Cu litere cit un amnar, 
Notase-un om că-l dă in dar, 
Cu limba-i dulce de nectar, 
Păstrat in suflet ca-n pahar, 
De ametist și chihlimbar, 
S-o bea românii ca pe-un har,

GRAVITATEA MEDITAȚIEI
L'rmare din pag. 1

poetului născindu-se sub semnul tragicului. Din 
vigoarea șl duritatea verbului său răsar imagini 
terifiante și simboluri ale unui apocalips mo
dem ab relațiilor umane in care tragicul nu este 
dat de una sau mai multe pierderi posibile, ci 
de inflexibilitatea sau înghețul acestora, așa cum 
ele ne apar intr-un poem extraordinar ea Joc 
tragic...

Vindicativ sau justițiar se dovedește Dumitru 
Popesen în poemul intitulat Cînd în care puterii 
nelimitate de asuprire a altora i se rezervă ca 
desftodămînt, un spectacol de amplitudinea . și‘re
zonanța celui, al judecății din urmă..
2 în timp ce „Umbre de monștri / ae lipesc de 
umbre de sfinți", într-o bărbătească artă poetică 
(Cercul de fier) autorul se află într-un vădit și 
crucial dezacord cu producțiile premeditate ale 
acelor stihuitorî (cu „mintea bine spălată, / pri
virea glasată, înfășurată în țiplă roz") care-și 
însoresc și fardează versul, văzind în demersul 
lor cel mai grav act al imposturii. în această or
dine de idei poemele Fugă, Ecran și Remember 
(la care se mai pot adăuga atîtea altele) se im
pun ca deosebit de grave meditații asupra con
diției umane. Intuind și clădindu-șl viziunile 
tocmai pe baza acelor teritorii ale spiritului care 
s-au degradat ori sint în curs de degradare, poe
tul a ambiționat ca prin numirea și descrierea lor 
să amelioreze șl să recreeze imaginea unui om 
adevărat, cu inîmă, spirit și suflec. în acest sens, 
deși materia volumului Rază de cobalt degajă o 
forță rar întîlnită, poemele ce il compun se poa
te spune că sint fragmente ce aspiră să reîntre
gească,. intr-o pruteslatară — responsabilă —. a- 
mară tînguire energică, chipul ființei (știrbite de

■ frustrările fiecărei perioade de timp) iar inten
ția artistică tinde să salveze din marasmul ta
relor ce-1 grevează — portretul unui om integral, 
deci liber. Tipul acesta de transfigurare seamă
nă într-o anumită măsură cu momentul terapeu
tic în care e suficient să pronunți diagnosticul 
pentru ca bolii indicate să i se găsească remedii. 
Dar tristețea de neînvins a oricărui artist este â 
oricît de adincă l-ar fi cugetarea, de fulminant 
verbul și de revelatoare imaginația, opera sa nu 
poate să rezolve materialmente problemele rea
lității, fiind destinată să rămînă paralelă acesteia 
și ca atare o creație ideală.

Puterda, atribut esențial al personalității uma
ne, constituie materia de inspirație a citorva su

Scăpat prin iureșul barbar, 
Sâ-I bea românii, iar și iar, 
Cil vor fi zile-n calendar.

De două mii de ani
De două mii de ani,
De cind îl toi duce pe Isus in spinare, 
Asinul a obosit,
Alergind printre căruțe, călești, mașini și 

tractoare...
Așa e el. Cind se simte mai sleit de puteri 
Devine nărăvaș ; se proptește, căposul, 
în picioarele de dinainte, 
Uită de cele Sfinte,
Izbește cu cele de dinapoi golul

metafizic din zare, 
Zvrrlindu-și sarcina din spinare

e
Rămine, in urma,
o turmă
de superstiții și spaime de iad. 
Belciugele tainelor cad 
și cu zeci de herghelii de cai putere in inima 

lui istovită, 
blindul patruped aruncă, nervos, din copită...

l-au trebuit două mii de ani asinului 
Ca sâ scape de povara Divinului.

Metamorfoze
Memento vlvere !

Vremea curge ca o apă
Dinspre leagăn către groapă, 
Vremea vine și se duce, 
Omul dus zace sub cruce...
Vreme-ai șterge numele 
Vîntu-i uscâ lacrimile, 
Ploaia-i spală urmele 
De pe drum cu pulbere...
Dar, cola in primăvară, 
Omul dus iese pe-afară 
lntr-un fir de iarbă verde, 
In el chipul său se pierde, 
Intr-o floare dintr-un prun 
Semn că omul a fost bun...

perbe poeme ale Iul Dumitru Popescu. întregul 
volum Rază de cobalt se distinge prin precizie, 
lapidaritale și o simplitate cuceritoare, incit a- 
proape fiecare poem ar putea fi citat. încheiem 
cu unul din cele mai frumoase dedicat puterii : 
„Leul aprins de flacăra toamnei / înoată majes- 
tuos / In milul savanei / învăluit de tristețea 
unui nimb de poet, / plictisit de salturi, de goa
nă, / de răgetul junglei > obosit de puterea ce-1 
doboară încet. / Desgustat de sine, / de gra
țioasele victime > ce plutesc departe în fald, / 
leul se-nfioară de-un fulger de frig, / de-un ml- 

..ros.aspru de iarna-/jwșipit,-dinlăuntru!-Iui cald. /
11 cuprinde un dor de pustia', / de nisipuri fier
binți; / de tăcere, de vis.., J .Caută ieșire printre 
Bttbrelele / firii pr^ta cru^e /-ip-eare e ințhis, I 
Sub frunzișul galben al coamei / grumazul vîn- 
jos / e doar un pic mai plecat, / dar seara orgo
lioasă își scutură în iarbă / coroana sub care a 
tronat. / Pămîntui cere oseminte / de la gazele 
și de la lei... / Leul își leapădă / inutila povară 
a puterii I chiar in groapa cu lei“. (Orgoliu).

Desenele lui Piliuță, cu linia lor diafană si 
• simplă, participă grafic, original, la înțelegerea 

textului, subliniind un ce esențial in lirica mo
dernă a lui Dumitru Popescu.

f radio

r
^plastică^

Prezentînd in numărul trecut cartea 
lui Iulius Tundrea scriam despre vo- 

. cația culturală a radioului. Această vo
cație nu poate fi despărțită de o alta : 
cea patriotică. De altfel, asumarea 
funcției sociale, civice, reprezintă o 
soecificitate a culturii noastre ca re
flex al unor condiții istorice deosebi
te, al unor permanente căutări și ten
siuni, al unor demonstrații și convin
geri. cu perioade mici de liniște rela
tivă. așadar improprii unor întoarceri 
a culturii către sine și numai pentru 
sine Numim, de aceea, vocație patrio
tică a radioului capacitatea sa de a se 
racorda prompt marilor evenimente 
politice și sociale, dar si capacitatea 
sa de a milita prin întreg programul 
pentru cunoașterea realităților româ
nești. Ca orice instituție sau element 

- de cultură, radioul s-a exprimat de la 
început (și aproape integral) ca un 
factor de civilizație și progres. înțe
lese în perimetrul național. Trimițînd 
in eter știri, informații, comentariu 
fapte de viață și muncă, voci ale unor 
personalități (oameni de teatru. de 
artă, oameni politici au exprimat de-a 
lungul anilor atașamentul lor necondi
ționat de cultura, civilizația, societa
tea românească susținind-o. indicind 
căi de dezvoltare a acesteia, radioul 
s-a simtit răspunzător în fata milioa
nelor de ascultători ce receptează poa
te cu mai multă sensibilitate o Infor
mație venită pe această cale decît una

■ înscrisă pe 6 pagină de carte sau de 
ziar. (Deschid o paranteză : îmi aduc 
aminte — și din cînd in cînd mă mai 
Intîlnesc și azi cu acele vorbe auzite

Vocația 
patriotică

repetate rin duri în vremea copilă
riei : vorbe rostite cu gravitate : a 
spus la radio ! Semn al unei Încrederi 
absolute, semn al unor repetate certi
tudini aflate prin radio, propoziția este 
In același timp și semn al unei mari 
obligații in respectarea adevărului oe 
care radioul si-a luat-o ti o continuă 
azi. Si. pentru că tot sint la domeniul 
amintirilor, să continui paranteza : ce 
relevant ar fi un sondai cu privire la 
funcția educativi a radioului nu prin 
IntrebAri ci prin solicitarea de amin
tiri unor oameni de virate si profesii 
diferite. Eu cred ci o generație Întrea
ga — mă refer, mai ale*,  la cei 
virsta mea. — isi datorează in buna 
parte educația clasică gratie radioului 
ce transmitea prin ..Teatru la micro
fon". Sofocle. Eschil. Eunplde. Sha
kespeare. Schiller. Gorki. Lope de 
Vega. Caragiale si multi alții încă in
tr-o vreme in care istoria culturii ro
mânești nu excela — tipografic, de 
exemplu — la acest capitoL închei pa
ranteza).

Pentru acești ascultători, emistunile 
au fost și sint surse de informare ra
pidă și eficientă. Informațiile fiind 
despre ei. despre munca lor. despre 
Istoria și faptele fiecărui loc din țară 
reușesc să producă un transfer : sursa 
informațională devine și una afectivă, 
emoțională Factorul informațional de
vine un factor de educație patriotică. 
Convingător, ferm și. în același timp, 
discret, neostentatîv se cultivă iubirea 
de patrie.

Constantin Stan

Realul 
fantastic

muzică

L m „ Originalitatea 
muzicii românești"

S-ar părea că perfecționismul — meș
teșugul afirmind un sens hedonist — a 
devenit-o caracteristică a fenomenului 
plastic contemporan Acestei tendințe 
i se înscriu gravurile brașoveanului 
Kaspar Teutsch, expuse la • Galeria 
Eforie. Artistul, aparținind școlii de 
veche tradiție a gravorilor transilvă
neni, creează gravurii pe metal posibi
lități multiple de exprimare. Nu este 
vorba de o inventivitate formală, com
pozițiile ajutindu-se de un limbaj deja 
stabilit, de forme consacrate, ci de o 
transpunere a fenomenului gnoseologic 
intr-un proces cJe contact hedonist a 
ideii cu materia. Kaspar Teutsch se 
folosește in unele cazuri de o simbolis
tică descifrabilă, dar cele mai multe 
lucrări conțin un limbaj criptic, fabule 
cu Înțeles abscons. Trăsăturile în 
aquaforte, au o forță nebănuită, cnm- 
p^n<ată de rafinata elegantă a oointe- 
sfeche-ului șl diluarea formelor în 
aquatinta. Gravorul își „colorează" lu
crările. albul hirtiei transpare din tim
pul de umbră, căoătind la rîndul lui 
culoare. Are loc un conflict între struc
turi. reflex al conflictului ideatic.

Gravurile cumulează sensuri multi
file. cu o tendință de incifrare, refu- 
zîndu-se unei elucidări totale, care an 
se?ătui compozițiile de plusul lor de 
mister.

în Evocare, de exemplu, sensurile 
sint clare, eroizante, prin paralela via- 
ță-moarte, ca și în „Rem Tene“ (Stă- 
pînește materia) — forma pură din care 
se compun celelalte elemente. Ciclurile 
..Semne biologice" au o continuare ti- 
reas^ cu „Soații ecologice", „Meta
morfoze". ..Viziuni" și pe altă coordo
nată cu ..Soa leie“.

O caracteristică a structurii compozi
ționale este invadarea realului de fan

tastic, de insolit. Geometrismul său 
este pătruns de inefabil. Trimiterile 
sint evidehte, numeroase, ca acel tu
nel al timpului, care propulsează omul 
înăuntru sau ihafară, trimiteri Ia o 
lume îrj care cunoașterea este un in
strument și, în același timp, o armă în 
care omul este stâpin și stăpînit. In
troducerea unui element-chele dă noi 
valori sensului emblematic.

In interiorul fiecărei lucrări are loc 
o simbioză, rezultată din transcederea 
unor contradicții intre cele două reg
nuri, a biologicului și geologicului, cu 
latura ei de mister. Artistul folosește 
fenomenul anamorfotic — ca rezultat 
firesc al excesului geometric, pentru 
trecerea de la real la imaginar, de la 
posibil Ia imposibil, de la seriozitate la 
joc, de la figurativ la abstract.

în generai grafica lui Kaspar Teutsch 
redă un univers complex, străbătut de 
forță și lirism, într-o perfectă și ela
borată exprimare plastică.

Cătălina Diaconescu

Alexandrina Stănescu : „Peisaj”

Unitatea fundamentală a culturii, ca 
moștenire arhaică, tensiunea Ciaâr- 
sedentarism — transhumantă, Oneni- 
Occident. tradiționalism — modern Un. 
contemplație — spirit critic, in fine 
această polaritate a tuturor cullurî-or 
reflectată, precum se știe» și mai dar 
de limbajul direct al muzicii, alcătuieș
te fundalul lucrării de doctorat prezen
tate de Carmen Petra-BasacoDol la 
Sorbona: „L’Ori gin alite de la musiqje 
roumaine de chambre et de scene â 
travera Ies dfeuvres d’Enesco. Jora et 
Paul Constantinesco". Teza. DubHc**£  
de Editura Muzicală (București. lffW:. 
are o deosebită importanță nu sumai 
din punct de vedere pur muzicologic 
(analizele temeinice, motiv cu motiv, a 
sonatelor de Elnescu. a sonatinei pentru 
pian de Jora. a sonatinei pentru vioa
ră și pian Paul Con stan tinescu. a 
cvartetelor, Octuorului, simfoniilor de 
cameră ; studiul amănunțit al „muzicii 
cu program", și liedului românesc, al 
baletelor lui Jora, „Nopții furtunoase" 
de P. Constantinescu. „Oedip" de 
Enescu) — nu are deci importantă nu
mai prin seriozitatea și restrîngerea in 
profunzime a investigației muzicale, 
ci și prin apelul la două concepte for
mal exterioare domeniului muzical : 
„spațiul mioritic" și ..dorul".

Pornind de la posibilitatea muzicii 
de a transmite cel mai direct trasatu
rile specifice ale spiritualității unui 
popor, continuind Intuițiile lui Breazul 
și Brăiloiu, Carmen Petra-Basacopol a 
avut ideea sâ centreze analizele mu

zicale asupra acestor două elemente 
esențiale pe-itru înțelegerea entitâtii 
spiritului -^elohton. Originalitatea au- 

in demonstrarea unui 
liloo —ai protr.r.d dec it pitorescul afi- 
n.’Ubții ext3FHâ»re eu muzica populară ; 
ea a ifiut vadă in anumite ondula
ți: *4e  liniilor —odice. in libertățile 
.riînvuîiii. ‘ cor, modală, arhi-
teei ‘n-r.ei și sonoritățile stranii 
âle —— orizontul le- 
gân; ai plaialui și doinei, „infinitul 
ondulii” definit de Blaga. radiația *
imorc*  dar cooieșitoare a dorului. 
Aceste r:r« nevtebbte. acest ..dublu"
in=o .-, rit al «udatului românesc, re- 
pr«i^‘Ș a-Jevăratul sigiliu ak orlgina- 
li’âiii. a. lă^care prin unitatea stilis
tic*  ancestrală șl poligeneză (exem
plul melodiilor vechi orientale asemă
nătoare cu muzica maramureșeană) 
definește evoluția muzicii autohtone. 
Concluziile autoarei confirmă „perso
nalitatea vigurro.r-5 a muzicii româ
nești. ușurința de a se afirma, si in 
același timp, ^plecarea șa ?ore discre
ție. lipsa totală a spectacularului sau 
violentei, atribute care-i dau un echi
libru aproape clasic". Autoarea mai, 
atestă prelungirea muzicii românești 
„in peisajul atit de boftat al artei con
temporane. împlinind exigenta maloră 
a umanismului arzător al secolului 
nostru, care preconizează unirea crea
țiilor general valabile intr-o singură 
viziune".

Grele Tartler
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Din
riscurile
luptei cu inerția

debutind in 1971 cu un studiu arid 
(Antim-logos și personalitate), o „ope
rație subacvatică14 in adincimile reto
rice ale Dihaniilor, carte incitantă ca 

ansamblu, dar excesiv compartimentată, intr-un 
stil „seminarial* 4 și continuind cu o ‘evaluare 
anatomică a discursului narativ in opera pri
milor cronicari moldoveni (Narațiunea in cro
nicile lui Gr. Ureche și Miron Costin), Eugen 
Negriei părea a fi și a „rămine" un excelent 
analist de literatură veche, interesat exclusiv 
de elementele retoric-structurale ale unor arii 
de expresie neglijate multă vreme, instituind 
o stilistică revelatoare la nivel paradigmatic. 
Iată insă că, între timp, ceea ce fusese un sim
plu primum movens polemic, s-a constituit in
tr-un veritabil sistem interpretativ in numele 
căruia E. Negriei își lărgește considerabil aria 
ce investigație, operînd cu aceleași mijloace 
detectarea notelor expresive ale textului din 
punctul de vedere al psihologiei receptării, pe 
texte din epoci și de facturi esențial diferite, 
sentimentul fundamental al demersului său fiind 
lupta cu inerția postulativ-axiologică, rediscuta
rea unor creații prea repede, unitar și comod 
înscrise în patrimoniul literar. Odată cu Expre
sivitatea involuntari (1977) și Figura spiritului 
creator (1978), E. Negriei propune un sistem her
meneutic cu neputință de neglijat, poate cel mai 
incitant (nu am spus, cel puțin deocamdată, 
discutabil) sistem de critica mai nouă româ
nească și care, ca orice operă Îngrădită de bună 
voie in cîteva principii, conduce nu o dată la 
consecințe cu totul riscante. Punctul de plecare 
al primelor două cărți este, cum spuneam, iden
tic : demonstrarea virtuților literare, a expre
sivității unor texte cu specific non-literar la 
origine, dar care au căpătat cu vremea un statut 
de gratuitate (în sensul înalt estetic al terme
nului) care le deschide abordării structurale. 
Antim-logos și personalitate este o supunere a 
textului la exigențele gustului literar actual. 
Observînd caracterul de excepție de la normele 
cazaniilor vremii, lipsite de genialitatea orato
rică a mitropolitului, „caracterul scriptic**  al 
compoziției care „constituie o revoluție și in 
sens beletristic, avansind ideea de public", au
torul concluzionează : „Toate faptele conduc la 
i^eea că actul de naștere al discursului româ
nesc nu poate fi în altă parte". Dacă lipsa 
aproape totală a raportărilor la alte acte de 
cultură similare, răsăritene sau occidentale, care 
să lumineze prin contrast calitățile operei lui 
Antim, văduvește interpretarea (mai cu seamă 
în secțiunea dedicată Sistemului imagistic), în 
schimb analiza structurilor compoziționale, spi
ritul predicatorului, subtilitățile didactice .ale 
exegezei biblice, elementele de retorică și valo
rile stilisticii expresive se constituie într-o ex
trem de interesantă' și pertinentă interpretare. 
Nu vom afla comentarii de texte paralele, de 
exemplu Antim și Miniatis, operație ce se im
punea mai mult decît ne lasă E. Negriei a în
țelege (p. 201) șl nici analiza încadrărilor spe
cifice în textul predicilor a unor topoi retorici 
uzitați in epocă, dar vom găsi analize și obser
vații de excepție.

1) Leo Bcrsanl. Le Rcalisme et Ia peur du deșir, 
Poetique. 22/ 1975.

Wayne Booth, Retorica romanului, Editura 
Univers, 1977.

Aproape tot ceea ce era defect de construcție 
In cartea despre Antim va dispare in cea de-a 
doua carte a autorului, cu toate că lipsa*  Înca
drărilor în contexte istoric-cui tura le și a trimi
terilor necesare ta alte stiluri narative, se men
ține și aici. Narațiunea în cronicile lui Gr. 
Ureche și Miron Costin rămine cartea de ne
tăgăduită valoare a lui EL Negria. Ideile de 
bază nu sînt noi : asupra raporturilor dintre cele 
două stiluri (cel strict informațional al lui 
Ureche, inconsistent in detalii, uscat și pildui
tor cu măsură și cel dominat de cultură al lui 
Costin, nu o dată luxuriant, dominat de plăce
rea scriiturii in sine) și a evoluției de la unul 
la celălalt, ca de la „primitivitatea tiparului 
narativ" la complexitate, ș.a.m.d., istoria lite
rară se pronunțase demult. Dar rostul cărții lui 
E. Negriei rezidă în sistemul ordonator al inter
pretării, simetric-revelator, și mai ales in acui
tatea și forța de convingere a analizelor. Sin- 
tetizînd, autorul arată că : „la Ureche contează 
cuvintele in sine, a căror lumină și greutate 
sînt suficiente pentru a suplini sărăcia relatării, 
la Costin organizarea cuvintelor în mari ansam
bluri, iar la Neculce desfășurarea spectacolului 
relatării", al treilea cronicar nefiind luat în dis
cuție, fiindcă „explicitarea episoadelor" -ar „des
trăma vraja însăși a povestirii, singura calitate 
a acestui text-spectacol" (motiv, de altfel, dis
cutabil, pentru că, dacă o luăm așa, cea mai 
mare parte din literatura de valoare a lumii 
nu ar trebui niciodată investigată). Eliminînd 
valoarea stilistică imanentă textului și cea in
vestită prin recitirea modernă a acestuia, auto
rul va urmări, la ambii cronicari, atît figurile 
scriiturii, cit și Figura autorului, gradul de im-’ 
plicare a acestuia in cadrul narațiunii ; în acest 
sens, „a vorbi de cronica lui Ureche înseamnă 
a vorbi de narațiunea pură", de dominanta ac
țiunii, de redactarea glacial-rezumativă, deose
bită de prezența „tiranică" in text a lui Costin, 
zidindu-și „în flecare episod propriul portret", 
într-un caz vor fi analizate elementele ce țin 
de constrîngerea față de narațiune, dictată de 
absența datelor istorice, in celălalt, de jocul liber 
al autorului, care beneficiază deja de ■ tradiție, 
admirația criticului fiind atit față de stilul eco
nomic, sărac dar precis, cit și față de savuroa
sele arborescente narative. Una din cele mal 
generoase idei ale cărții privește caracterul tea
tral al organizării unor elemente din cronica 
lui Costin, de la spațiul neobișnuit de larg acor
dat vorbirii libere, pină la raporturile cronicar 
(public), actanți *și  invers, pînă la „punerea în 
scenă" a unor episoade (p. 173 ș. urm). Desci
frarea elementelor de tehnică romanescă la 
Costin și analizele asupra a ceea ce autorul vede 
a fi „cea mai interesantă problemă a cronicii" 
lui Ureche — „starea metaforică a cuvintelor",• 
prilejuiesc demonstrații ale unei adevărate vir
tuozități analitice.

Fidel in multe puncte cu primele două lucrări, 
dar clarificindu-și și ordonindu-și pe parcurs 
metodele, E. Negriei a trasat, odată cu Expre
sivitatea involuntară (partea a doua — Figura 
spiritului creator) liniile de forță ale unui sis
tem de angajare interpretativă pe care îl rezumă 
gstfel : „Hotărirea noastră de a așeza sub lu
mină nu opera, ci „textul", mai precis fenome
nologia raporturilor text-cititor, precuip și felul 
în care înlocuim exegeza (continuind-o de fapt) 
și actul critic de descifrare a intențiilor autoru
lui priptr-un exercițiu de percepție a valorilor 
ce se nasc in afara sau chiar împotriva conști
inței artistice a autorului, ar putea să fie inter
pretată ca o contribuție. încă una, la efortul 
general de surpare a ideii de creator august 
și virtuos, posesor suveran al mijloacelor prin

<Sciiug»-urile nardul Stat Major
Urmare din pag. a 5-a

prin Cișmigiu. Chiar in Cișmigiu, suflul unei 
bombe l-a trintit la pămint, s-a lovit la cap pu
ternic. De aici 1 s-a tras pe urmă și moartea.

I. : A mai intervenit vreun inconvenient în 
activitatea Oficiului ?

M. : După ce ne-am mutat la Poștă ? Nu. 
Așa cum am mal spus, după o întrerupere de 
două ore, am reluat transmisia... Am lucrat 
toată ziua, toată noaptea, apoi iarăși toată 
ziua. .

I. : Pînă la ce dată ați rămas în clădirea 
Poștei ?

L S. : Pînă la 31 august.
I. : în toți acești ani grei de război, ați stat

EGRICI

care se înfăptuiește miracolul artei". Dacă prima 
parte a ideii poate fi total acceptată (psiholo
gia receptării fiind demult o valoare reală), iar 
cea de-a doua măcar pe jumătate, dincolo de 
riscurile pe care le susține, concluziile acestuia, 
în schimb, sînt nu o data deformări flagrante. 
Cu alte cuvinte, dacă putem fi de acord cu 
ceea ce autorul numește „Exerciții de reconver- 
tire expresivă, deci cu descoperirea' de către 
comentator a unor valori literare în texte ne- 
gindite de autori ca atare, sau prevăzute inițial 
cu scopuri colaterale literaturii, nu mai putem 
fi de acord cu ceea ce noi am putea numi 
„exerciții de de-convertire expresivă", practi
cate de autor asupra unor valori literare con
temporane. Mărturisindu-și „fără sfială o con
știință părtinitoare" față de textele vechi, E. 
Negriei atribuie „experimental semnificații ar
tistice textelor scrise cu altă destinație", pentru 
ca in final să dezlipească sensuri expresive de 
texte cu certă destinație și valoare poetică. Deci 
o dublă forțare in numele unui procustianism 
condamnabil, indiferent de abilitatea, finețea și 
profunzimea comentariilor. Adică ! Atunci cînd 
E. Negriei, preluind o formulă a lui Todorov, 
analizează Istoria Ierogliftcă prin elementele 
„discursului polivalent", cind analizează tropii 
înmiresmați ai iui Dosoftei sau Costin sau „ca
racterul hibrid al istorisirii și soiritul de diva
gație paradoxal obiectiv" al Alixăndriei, rezul
tatele sale (mai ales in cazul lui Cantemir) sînt 
notabile, efecte ale unei validate lupte cu iner
ția istoriei literare. Dar cind exacerbind metoda 
socio-receDtării și a unei fantaste „teorii a aș
teptării44, se ferește a caracteriza drept insipide 
cutare versuri ale Matildei Cugler sau ale lui 
Teodor Șerbânescu sau cind desfășoară o amplă 
rețea analitică in jurul unui text banal de mu
zică ușoară, numai de dragul vehiculării unor 
concepte (Clișeul-jocul trist al previzibilității), 
— însuși efortul criticului reclamă o cauză mai

Cici Constontinescu : „Țesătoare*

bună. Că E. Negriei mai poate investiga — fie 
și ca exemplificare a ideii, de convenție lite
rară — Rodica lui Alecsandri sau cutare efecte 
din Legendele lui Bolintineanu. sau «â, dir 
unele versuri șugubețe ale lui Anton Pann poate 
croi teoria „efectului disturbativ provocat de 
contrastul dintre nivelul enunțului și al enun
țării", că din punct de vedere teoretic >i=temul 
său poate lua in discuție și rebuturi literare Je 
la „poșta redacției" (Neputința), etc, — accs’.a 
este un lucru de necondamnat, singular
fiind in critica noastră, are și un anume coefi
cient de spectaculozitate. Dar cind, din perspec
tiva acelorași idei, se ajunge la persiflarea ope
rei lui Nichita Stănescu („expansiuni verbale 
fără adresă", „reflexivitatea goală", „uiscialivi- 
tate sub imperiul unei locvacități incontinente-), 
văzută ca un produs al criticii, ca și cind poe
tul, conștient de minima accesibilitate a versu
lui său, și-1 complică ludic și, mai mult, inșe- 
lînd o întreagă opinie literară, care ar fi pre
ferat extazul de teama acuzației de incompe
tență, — aici demonstrația lui E. Negriei devine 
cel puțin discutabilă, iar eforturile de a a susține 
pot stirni cel mult un zîmbet condescendent. 
Conținind două studii excelente (cel despre 
Budai Deleanu și cel despre M. H. Simionescu) 
și alte patru (Heliade, Radu Greceartu, Antim 
și Urmuz) pentru care spiritul scotocitor al lui 
E. Negriei putea face mult mai mult. Figura spi
ritului creator își are pilonii de rezistență în 
studiile dedicate lui N. Stănescu și M. Sorescu. 
Aici, riscurile sistemului sint evidente — auto
rul iluzionindu-se a putea descifra din texte fie 
intenționalitatea ludică și gratuită, sub semnul 
unei „nfepăsări suverane", în primul caz, fie 
„disponibilitatea polemică" în cel de-al doilea, 
unde o întreagă evoluție intelectuală și artistică 
este pusă „sub presiunea delimitărilor" nece
sare, sub „acțiunea forțelor inhibitive", ambii 
autori fiind propriu-zis „creați" de statutul re
ceptării (critice și publice). Nu atit tonul supe
rior familiar supără aici („poetul băgase de 
seamă", „își va fi zis" sau „să ne închipuim 
cum funcționează gîndirea producătoare a poe
tului", etc.), cît opacitatea față de sistemul poe
tic unitar, chiar dacă monoton și prolix în unele 
perioade, al lui N. Stănescu, și dezinteresul ară
tat teatrului lui Marin Sorescu, pus sub semnul 
doar al unei dorințe de perfecționare a formulei 
și neanalizat cum se cuvine. Dar, cu siguranță 
că despre Figura spiritului creator se va mai 
scrie.

Grăbindu-se să-și teoretizeze cu orice preț 
realele aptitudini analitice, Eugen Negriei a 
ajuns robul propriului sistem, conferind subiec
tiv valori expresive unor texte uitate și încer- 
cînd, în mod gratuit, topirea altora, de valoare 
indiscutabilă. Vorbind în termenii autorului, ră- 
mîne să vedem cum teoria așteptării va fi vali
dată de efectele confirmării.

Dan C. Mihăilescu

șl ați lucrat Ia aparatele dv. Ați trăit, presupun, 
momente răscolitoare. Care este cel mai răsco
litor moment pe care l-ați trăit ?

L. S. : Fără îndoială, a fost momentul smul
gerii țării din războiul hitlerist. Am văzut la 
Marele Stat Major bărbați cu lacrimi în ochi. 
Bucuria era atit de mare, incit am âvut senza
ția că nc naștem din nou, că în clipele acelea 
am căzut pe pămînt.

M. : Subscriu și eu la cuvintele tovarășului 
Stănescu.

Așadar, încenînd din ziua de 24 august, Ma
rele Stat Major , silit de bombardamentele te
roriste ale aviației germane, a activat dispersat, 
în condiții cu totul ieșite din comun, asigurînd 
neîntrerupt coordonarea fprțelor sale armate.

CĂRȚI 
PENTRU

ELEVI
există o virstă a lecturii, ireversibilă ca 

ji timpul ființei. O posibilă tipologie 
u cititorului s-ar putea creiona pornind 
de la „virsta" lecturilor sale : infantilă 

(aventuros-fabuloasă), adolescentină (romanțios- 
fiiosofică), bătrinicioasâ (arid-sceptică), matură 
(cufundare fructuoasă în universul cărții), etc. 
Coincidența cu biologicul e doar incipientă, fie
care alegindu-și și fiind ales de o treaptă a lec
turii în funcție de educația estetică acumulată. 
Arta lecturii se învață și odată cu ea exercitarea 
gustului artistic și a judecății de valoare.

Lungul drum al inițierii începe în școală unde, 
printre alte discipline, predarea literaturii tre
buie să aibă un statut anume intre artă și știin
ță. Profesorului de literatură îi revine respon
sabilitatea inefabilei operații de deschidere a 
unor căi de acces spre frumusețe și cultură prin 
specificul literar. Ajutorul neprețuit, al său și 
mai ales al elevului, sint edițiile accesibile cu 
un aparat critic util și eficace. Antologiile sînt 
și ele instrumente de lucru extrem de prețioase 
suplinind atit nesiguranța căutării bibliografice 
cit mai ales acuta lipsă de timp a elevului pus 
înaintea exploziei informaționale contemporane. 
Recentele apariții în colecția Lyceum (Editura 
Albatros) sînt grăitoare în acest sens. Aceste 
două antologii de folclor — basme și balade — 
răspund totodată și unei problematici generale 
care depășește specificul genului punînd in dis
cuție însuși statutul- folclorului în condițiile fe
nomenului mass-media. Ele sint o pledoarie ac
tivă pentru însușirea profundă a creațiilor po
porului nostru și a sensului reflectării lumii în 
spiritualitatea sa. Numeroasele culegeri de fol
clor sint mai puțin accesibile publicului larg fie 
datorită amplorii și a caracterului specializat 
(transcrieri fonetice, regionalisme), fie caracte
rului local reprezentativ numai pentru o zonă 
folclorică, fie. in sfirșit, pentru Caritatea și ve
chimea edițiilor. Cele două antologii sînt deci 
salutare pentru familiarizarea efectivă a citito
rului cu două genuri ale creației populare care, 
învăluite in mitul valorii și popularității, sînt 
totuși mult mai puțin cunoscute în realitate.

Antologia iui Iordan Datcu este dedicată 
genului epic al poeziei populare — balada. Cin- 
tecul bătrineSc a cunoscut o largă dezvoltare în 
secolele XVI—XIX cind a atins și culmile reali
zării artistice. E aproape sigur că procesul de 
recreare s-a încheiat înaintea secolului nostru. 
Cercetătorii sint unanimi in aprecierea unor fe
nomene ca fragmentarea, deplasările de motive, 
prozaismul, sLaba închegare artistică însoțită de 
o pierdere a încărcăturii afective și de schemati
zare. drept semne de retragere a baladei în re
pertoriul pasiv. Doar in Muntenia și Oltenia 
aceste fenomene de disoluție nu au erodat încă 
forma poematică.- Urmind parcă o lege a evolu
ției genurilor poetice, cântecul bătrinesc — epic 
prin excelență — ae retrage lăsind loc cîntecului 
liric. Interprețu baladelor sînt oameni vîrstnici, 
iar prilejurile de a cinta sint tot mai rare, pre
ferințele tinerilor indreptindu-se spre liric. Tea
trul folcloric (Jierni) este și el o mărturie a per
manentei idealului bărbătesc al haiducului (Lu
cian Blaga), dar ș; a mutației spre liric.

Textele seJecute in antologie dintre nenumă
ratele variante incearcă să surprindă realizarea 
de maximă vaiere artistică, sarcină deloc co
modă. Pentru □ s’îmoina fenomenul de degra
dare a antetului bătrinesc. Iordan Datcu și-a 
ales textele lin mai vechi cu variante
superioare artiste lucru verificabil în cîntecele 
vitejești, de *-:<i-ială  sau păstorești („Cos-
tea" — in cintee noi „Dolfa" sau „Doica").
Alte balade tfasta-ncc. Miorița, 
riante atit și de
ar fi nevoie âe speciale,
fiind mult crui rr^-c-ioasă. In 
ar baL.dei autorul a
tnnu?

Manole) au va- 
răspindite incit 
selectarea lor 

tabloul general 
reușit să redea 

mic aone folclorice fără parti-
«Mk ie li . Alegerea ech:-

k-r-.a arcesiC ir*  a o lipsi de 
Variantele au f>rrr_a 

fc-xstă- ri o nmbi făta
c-j’.: mu rtDsfcwk o oe pr<«^țime
£4 i-.iXiîsTlC.

Cri intr-o anto'.ovto nu lint
s-împle rÎA.-::; firi. e. tind si devină un instru
ment critic operant. Elevul își va induși nu 
numai coniin-StMl antologiei, d și organizarea sa 
inte-«ă. cvăbiîKâtea de a-și structura materia. 
Cu toate că o ck-.sificare recentă (Mihai Pod, 
Pavel Ruxăndoiu, Falelor literar românesc, 1976) 
merge mai in profunzime in motivația antropo
logici a eposului versificat. Iordan Datcu a ales 
clasificarea tipologică susținută de Al. I. Amzu- 
lescu (Balade populare române, 1963) care pare 
a r£?punde cgl mai direct tematicii baladelor 
r.c-n.-tre : 1. fantastice ; 2. vitejești ; 3. păstorești; 
4. despre curtea feudală ; 5. familiale ; 6. jur
nale orale. De asemenea, cu toate că in amplul 
și '-npetentul studiu introductiv Iordan Datcu 
vorbește despre specificul etnofoldoric al bala
dei. in care literarul e doar o componentă (prin
cipală, e adevărat), nu se dă totuși o imagine 
mai vie a ritualului sincretic de ascultare și in
terpretare a cântecului bătrineoc însoțită even
tual de cîteva variante melodice cu care se 
acompaniază ,.zicerea" baladei.

Antologia de basme ponulare a lui Virgiliu 
Ene se impune prin echilibrul și rigoarea va
riantelor evitînd atit efectul de popularizare al 
cărților pentru copii, cît și pe cel de strictă spe
cializare al edițiilor științifice. Rezolvarea me
todologică a lucrării lasă insă de dorit. Atit in 
studiul introductiv, cît și prin lipsa unor criterii 
de sistematizare, autorul pare a subestima ca
pacitatea de problematizare a tinârului cititor. 
Tipologia basmului constituie unul dintre cele 
mai fertile și mai interesante domenii ale fol
cloristicii și ale cercetării structuralist-antropo- 
logice. De aceea, redescoperirea basmului de că
tre elev in epoca contemporană, trebuie diver
sificată prin atragerea sa in universul pasionant 
al științelor antropologice. Este adevărat insă, 
că spre deosebire de baladă, unde clasificarea 
tipologică s-a dovedit mai simplă, o clasificare 
a basmului suferă de lipsa unor criterii ușor 
de manevrat. Cum observa și G. Că lin eseu pen
tru studiile de folclor mai vechi, clasificările se 
opreau La cataloage cu șabloane. Structuralismul, 
odată cu răspindirea scrierilor lui V. I. Propp, 
depășește obstacolul analizind funcțiile persona
jelor. Gradul de abstracție și formalizare ră
mine Insă prea ridicat pentru nespecialist. Este
tica basmului oscilează intre polii aparent con
tradictorii ai teoriei sistematizării genurilor 
(„Folosindu-ne de Indicii structurale, o clasă 
dată de basme poate fi delimitată in raport cu 
celelalte cu absolută precizie și obiectivitate". 
V. I. Propp, Morfologia basmului. Univers 1970) 
și cel al unicității absolute a operei de artă 
(„Oricît schematismul și stereotipia sînt note ca
racteristice in folclor, basmul rămine o operă 
literară, care nu ia ființă reală decit prin spe
cimene. Detaliul și inefabilul sînt principalul in 
basm, iar stereotipul cade pe planul secundar. 
„G. Căi in eseu. Estetica basmului, 1965). Dincolo 
de dificultățile de metodă se întrezărește Insă 
o întrebare majoră vizind existența basmului în 
epoca science-fiction. Setea de fabulos a lecto
rului nu mai e satisfăcută nici de postulatul in
venției și al detaliului, cu atît mai puțin de mo- 
notipismul basmului fantastic de sorginte miti
că. Chezășia permanenței lui ni se pare Impli
cată in acea viziune de geniu eminescian care, 
la 1880. scria : „Tezaurul comun de povești șl 
anecdote ale popoarelor e mare In aparență, dar 
totuși se sleiește într-un număr oarecare de pro
totipuri. Ceea ce e original e modul de a le 
spune, e acel grai românesc cu care se îmbracă 
ele. sînt modificațiunile locale, potrivite cu spi
ritul și cu datinile noastre".

Virgiliu Ene dă o antologie din cele mai fru
moase basme ale celor mai reprezentativi fol
cloriști, ceea ce nu e deloc ușor lucru. Princi
piile metodologice sînt înlocuite cu adevărate 
micromonografii ale vieții și operelor folcloriști
lor noștri, însoțite de opiniile lor cele mai sem
nificative asupra menirii disciplinei. Se creează 
astfel o imagine aproaoe completă a folcloriști
lor ^români și a activității lor, gest de pietate și 
respect față de opera înaintașilor.

Pledoaria activă a colecției Lyceum pentru 
performanța folclorului românesc ar trebui în
tregită cu alte două antologii cuprinzind genul 
liric și poezia obiceiurilor care ar completa 
această remarcabilă serie.

Dan Alexandru Condeescu

Tema 
unității naționale

harnicul istoric și publicist Vasile 
Netea se prezintă întinsului său ccrc 
Je cititori cu o nouă operă care se 
înscrie în vasta sa arie de preocupări 

de investigație istorico-grafică ; vastă nu atit 
prin întinderea cronologică a domeniului de 
cercetare cît mai cu seamă prin complexitatea 
problemelor ce implică veacul căreia Vasile 
Netea i-a consacrat majoritatea lucrărilor sale 
(aproximativ anii 1840—1940).

în recenta sa monografie, autorul prodigios 
reconstituie drumul sinuos, cu ramificații labi
rintice, al desăvîrșirii unității național-statale 
românești. Reconstituirea se realizează prin in
termediul studierii legăturilor politice și cul
turale dintre Principatele unite, respectiv 
România extracarpaticS și Transilvania aflată 
sub stăpînire străină, pînă la memorabila zi 
istorică de 1 decembrie 1918 care va pune capăt 
unei îndelungate nedreptățiri pe care istoria a 
făcut-o poporului român. O primă constatare se 
impune din capul locului : legăturile politice 
dintre Transilvania și Țara românească de din
colo de Carpați au îmbrăcat adesea o haină 
disimulată a mesajului cultural, pe cînd legătu
rile culturale au avut fără excepție un mesaj 
politic mai manifest, nemijlocit sau ascuns, 
oarecum involuntar. Această dialectică a legă
turilor Dolitice și culturale prezentate aci de 
Vasile Netea trebuie să fie nepărăsit in mintea 
cititorului Intrucît numai ea conferă în ultimă 
Instanță atestatul justificativ al prezentării 
atîtor acte politice și culturale care la o super
ficială avizare a lor nu și-ar afla poate locul 
în dezvăluirea ultimului tronson al drumului 
„spre unitatea statală a poporului român". Căci 
este intr-adevăr vorba de un ultim tronson al 
unui drum pe care poporul român l-a pășit în
dată ce evoluția istorică îl reDartizase în trei 
ființe politice separate. Cititorul avizat s-ar fi 
așteptat așadar ca autorul să-i atragă atenHa și. 
asupra secularelor legături economice, politice 
si culturale între cele trei târî românești pînă 
la momentul Unirii din 1859, iar excluderea le
găturilor economice din această analiză cu greu 
va putea afla o împărtășire necondirională din 
partea istoricului intrucît ele au prezentat fun
dalul desfășurării legăturilor politice și cultu
rale. Aceasta nu este singura rezervă pe caro 
recenzentul a încercat-o la caDătul lect"rii 
acestei cărți. Cel nutin una este de o semnifi
cație mai profundă. Ponorul român — se știe ! 
— nu se compune numai din rpmâni. Pe lingă 
ei si-au adus o contribuție mai mare sau mai 
mică și alte etnii la făurirea statului national 
român. Dintre acestea se cunoaște că sasii au 
jucat un ml de catalizator legăturilor eco
nomice, politice și culturale dintre cele trei țări

Tehnică și mesaj
în romanul românesc

Urmare din pag. 1
sensului și nu supunerea la un nucleu, fragmen
tarul și nu ansamblul, suprafața și nu adîncimea, 
constituie ceea ce am putea numi non-retorica 
acestui tip de proză. Dar între extreme, romanul 
realist și noul roman, există o sumă de vari
ante, de forme și combinări : de la Henry James 
la Virginia Woolf, de la James Joyce și Proust 
la Lawrence Durrel, de la Thomas Mann la 
Sartre și Camus, de la Andre Gide la Hortensia 
Papadat Bengescu și Camil Petrescu. In romanuf 
românesc contemporan (denominația de NOU 
ROMAN ar fi exagerată și ar da naștere la am
biguități terminologice) el însuși o întinsă pa
radigmă de modalități și procedee. încadrabil la 
rindul lui In vastul context al literaturii gene
rale. «e firmă, faot cu totul ni ‘*bil.  structuri 
r.5"6iive «nocifice. Ir continuare voi ir.-ij-ta *xi-  
5^-*  focsie ce cky.l- tex
tuala a prozei actuale, și pe care aș indica-o 
?ub titlul de procedeul relativizării și multipli
cării unghiului narativ.

într-un sinopsis. desigur parțial, al modurilor 
enunțării, amintesc vocea auctorială1 2) a poves
titorului omniscient, realizată de obicei prin per
soana a Hl-a (romanul realist), dubla focalizare 
constînd în relatarea principial reductivă, din 
unghiul unui personaj, la rindul lui, discret co
mentat de un narator implicit (cazul lui Streth'er 
din „Ambasadorii"), vocea subiectivă la persoa
na I („In căutarea timpului pierdut"), enunțarea, 
caz foarte rar intîlnit, la persoana a doua 
(Michel Butor — „La Modification") sau încer
carea de pulverizare a naratorului, prin iluzia 
relatării filmice (Alain Robbe-Grillet — 
„L'annee derniere â Marrienbad"). Am lăsat Ia 
sfirșit experimentul compozițional al lui Camil 
Petrescu din „Patul lui Procust" ; scrisorile lui 
Ladima, jurnalul lui Fred Vasilescu, „vocile", 
Emiliei și ale doamnei T. intervențiile narato
rului, sint tot atitea puncte de vedere ce orga-

Constantin Găvanec : „Tuleau. Peisaj la Șantierul 
naval"

r. iz ea zi —jbstaața. Este tiparul formal adoptat 
in variante și modulații proprii de mul ți scrii lori 
români contemporani.

Dacă ne referim la D. R. Popescu constatăm 
că universul său romanesc se instituie sub sem
nul relativizâi il Evenimentul nu este tratat din- 
tr-o perspectivă unică, a autorului omnipr-w- nt 
/au a personajului principal este receptat in 
context, in relaționările sale și in seria de 
reacții și atitudini pe care le determină intr-un 
șir de personaje, și care la rindul lor il reflectă 
mediat. în „Vinătoarea regală" tema ar putea fi 
foarte exact definită printr-un subtitlu de genul 
„Puterea și adevărul". Ne aflăm in perioada 
imediat de după război cind noi relații au fost 
stabilite și s-au produs importante schimbări 
politice, sociale și economice. Modificarea fun
damentală a raportului de forțe a dus la mu
tații sensibile în conștiința colectivă și la noi 
conflicte, sublimate în alte forme, cu consecințe 
din cele mai interesante in specie in lumea sa
tului. Dacă intr-un roman ca „Cei doi în dreptul 
Țebei" sint transcrise manifestările iraționale, 
necontrolate ale puterii, in „Vinătoarea regală" 
sint înfățișate ipostazele mai rafinate, mai insi
dioase ; model edificator, complicata dictatură a 
lui Moise și Gălătioan, posesori ai unei adevă
rate științe a dominării, exercitată in Pătirlagele 
și satele din împrejurimi. Originală ne apare 
Insă modalitatea prin cafe D. R. Popescu struc
turează substanța romanului. Pentru elucidarea 
circumstanțelor morții tatălui său, un presupus 
asasinat, procurorul Tică Dunărințiu întreprinde 
la mult timp după întîmplare, o anchetă. Sint 
adunate și confruntate amintiri, mărturii, rela
tări. Dar cronologia faptelor este abolită, ele 
fiind conjugate în ordinea în care pot deveni 
semnificante. Este aplicată o complexă tehnică 
a palimpsestului, fiecare afirmație a unui per
sonaj — și sînt extrem de numeroase — conți- 
nînd în sine și negația sau posibilitatea de a fi 
contestate. Ceea ce se întîmplă mai totdeauna 
prin declarația altui martor astfel, incit lui Tică 
Dunărințiu îi este aproape imposibil să restabi
lească adevărul originar. In schimb, datorită 
abilei tehnici a relativizării și multiplicării un
ghiurilor perspectivale, se constituie la nivelul 
cărții o serie de adevăruri ipotetice cu un grad 
mai mic sau mai mare de verosimilitate. De aici, 
o viziune îmbogățită de semnificații asupra con

române. Adeziunea lor necondițională la Isto
ricele decizii de la Alba Iulia ar părea în lu
mina acestei lucrări de-a dreptul picate din 
nori. Adevărul istoric este cu tptul altul. De
clarația sașilor de la Mediaș (8 ianuarie 1919) 
încheie de fapt un îndelungat proces istoric de 
colaborare, pe care autorul l-a neglijat chiar 
și în această f?.ză de manifestare a sa. Căci : 
cum altfel se exnlică ignorarea- atitudinii sași
lor față de actul unificator din 1859, fată de 
războiul de independență sau față de Memo- 
randum-ul românilor transilvani ? Cum va jus
tifica autorul oare trecerea cu vederea a 
atitudinilor proromâne ale sașilor față de teo
riile tpndcnțioase ale lui Robert Rosier, activi
tatea unor istorici, literați și etnografi sași din 
Transilvania sau România extracarpatică în cer
cetarea istoriei, literaturii populare, a etnogra
fiei românilor, ignorarea desăvîrșită a asocia
ției „Verein fur siebenburgische Landeskunde" 
(cu atitea legături cu ASTRA ’), a cotidienelor 
săsești, a publicațiilor „Romaniesche Revue" 
sau „Die Karpathen", a unui W.S. Tcutschlăn- 
der, Fr. Zimmermann (care caligrafiază docu
mente din arhiva sibiană pentru Academia Ro
mână !), a altor arhivari sași care au lucrat pen
tru Nicolae Iorga etc.?

Dincolo de aceste rezerve, lucrarea Iui Vasile 
NetOa se constituie într-o lectură deosebit de 
atractivă și agreabilă. Munca depusă de autor 
este impresionantă, chiar dacă investigația nu 
este dusă pînă la depistarea atîtor comori pe 
care le mai tăinuiesc arhivele. Vasile Netea este 
uni^utor cu harul evocării captivante și al de
pistării detaliului semnificativ. Publicist de me
serie și istorje cu vocație, autorul il poartă pe 
cititor într-un univers familiar deopotrivă spe
cialistului cit și cititorului de rînd, clariflcîndu-i 
atîtea evenimente și fenomene, facilitîndu-i co
nexiuni și cauzalități între cunoștințe dobîndițe 
Ia școala generală, medie sau superioară. Nu
mai că, ceea ce pină acum era oarecum disper-- 
sat și izolat, se alcătuiește acum într-un orga
nism închegat, într-o evoluție Istorică uneori li
neară, alteori contorsionată, la capătul căreia 
însă stă implacabil acest unic și suprem țel : 
desăvîrșirea unității statale românești. In vir
tutea acestuia oare omisiunile autorului mai 
par chiar atît de neliniștitoare pe cum recen
zentul le-a resimțit la lectura cărții ?

Adolf Armbruster

*) VASILE NETEX, Spre unitatea statală a po
porului român. Legaturi politice și culturale 
între anii 1859—1918, București, Editura Științi
fică și Enciclopedică, 1979, 696 p., 28 lei.

științei, asupra adevărului individual și colectiv. 
O modalitate narativă asemănătoare se observă 
în proza lui Laurențiu Fulga. Romanele „Ale
xandra și infernul-*  și „Fascinația" prezintă o 
arhitectură poliedrică. Un eveniment major — 
războiul in Varietatea lui de sensuri, de aspecte 
și consecințe — este reflectat și interpretat de 
cîteva personaje aflate în situații limită, deci de 
tot atitea conștiințe-oglindă. Cele șapte capitole 
ale primei cărți, trăiesc independent, constituind 
fiecare în parte nuvele închegate, bine articu
late și dezvoltate din punct de vedere compozi
țional ce pornesc de la un nucleu inițial — ex
periența teribilă a războiului, a vieții și inorții 
— și la care se reîntorc, luminîndu-1 din un
ghiuri diverse. O viziune circulară, rezultată din 
numărul mare al pozițiilor naratorului avind 
insă un <?ntru unic, și prin care intre anumite 
limite șe rae:iZF*&i  apropierea de esența feno- 
m»n,.F‘-«somația" este o variantă a acestui 
tip de scenariu. Vorbind in termeni greimma- 
sieni. cîteva pcrsonaje-actori, mereu aceleași, 
Luchian, Vernescu, Maria, Jurcă, Petre, Timofte, 
bătrinul, puși în situații diferite (război, închi
soare, visul magic) realizează un număr de 
funcții actanțiale. in alți termeni atitudini exis
tențiale, de astă dată mereu altele, depinzînd de 
context (dragostea, devotamentul, trădarea, prie
tenia, etc.). într-un astfel de caz, accentul cade 
pe procesul multiplicării și mai puțin pe cel al 
relativizării. Acest procedeu este exploatat pînă 
la limită de Sorin Titel în „Pasărea si umbra". 
Romanul debutează prin mimarea unei structuri 
clasice. Cinev^ (în cazul nostru o bătrină) începe 
să istorisească o întîmplare. („Să-ți povestesc 
cum s-a întîmplat.: Am fost noi la o nuntă...") 
petrecută cu mult timp în urmă moartea soțului 
în tinerețe. („Cind a murit săracul, nici treizeci 
de ani n-a avut.") Dar schema se ramifică 
enorm, fiecare nou personaj intrat în scenă 
avind de spus o povestire din care derivă alta 
ș.a.m.d., în afară de orice evoluție cronologică, 
într-un timp al simultaneității. Iată numai cîteva 
din vocile romanului : Eva Nada, Ana Menită, 
Ion, Maria, Mitru, Tisu, surorile Tili și Letiția, 
preoteasa, pictorul, impiegatul, croitorul etc., 
etc. Rezultatul este senzația de formare a tex
tului sub ochii cititorului și corelat, afirmarea 
naturii fictionale a scriiturii. La un moment dat 
însuși autorul implicit devine auctorial și inter
vine direct in text, bineînțeles, ironic pentru a-i 
sublinia valențele imaginare sau posibilitatea de 
a alege și a permuta In cadrul unui evantai de 
soluții probabile : „N-ar strica. își spune autorul, 
să ne aruncăm o privire, acum. în curtea ca o 
cutie și să vedem Gam cine sînt vecinii celor 
două femei. în fundul curții ar putea sta, de 
pildă, un croitor de dame sau : „Sa încercăm, 
să dăm. la început un chip croitorului !?i să ni-1 
imaginăm* . Atit semantic cît și formal scriitorul 
iri plasdnză textul in spațiul ficțiunii. De altfel, 
epilogul se constituie polemic nu ca o încheiere 
(--“finitiv i in maniera tradițională ci ca un mon
taj dc replici aoarținind diverselor personaje, 
montaj fără o finalitate precisă, putînd oricînd 
relan.*-*  narațiunea. Receptată numai dintr-o 
c*:-;-  perspectivă, și Cartea Milionarului a lui 
ștefan Bănulescu ne apare ca un text despre 
nași» • --J textului. Milionarul care are rolul na
ratorului memorează si notează date, evenimen
te. întimplări. personaje din Metopolis, Mavro- 
cordat. Orașul de lină, Cîmpia Dicomesiei, dia
loguri. replici și istorii (in accepția dată de Tho
mas Mann cuvântului în „Iosif și frații săi"), 
ale gheneralului Marosin cu precădere —, materie 
r va intra in viitoarea carte. In timp ce volu
mul prezent, nu ar fi decît povestirea — in nu
mele milionarului — de către autorul inwlicit a 
ccr.-tui proces formativ. Evident, ne aflăm în 
fața unui artificiu de construcție ce are drept 
scop relativizarea concluziilor definitive. La un 
moment dat intr-unui din capitole, asistăm la o 
discuție intre Milionar și General, tocmai des
pre n-^terea legendelor care falsifică și ambi- 
guizează deliberat realitatea. Intenția este 'su
perior didactică și vizează logica si statutul lite
raturii in general. Sintetizînd cele spuse pină 
acum, devine clar faptul că o structură virtuală, 
multiplivirea și relativizarea unghiurilor nara
tive îndeplinește atunci cînd este materializată 
funcții specifice : intensificarea tensiunii exis
tențiale (Laurențiu Fulga). dcnsificarea obiec
tuala șr evenimențială a realității (D. R. Popes
cu) și potențarea ficțiunii (Sorin .Titel, Stefan 
Bănulescu). In limitele acelorași coordonate, la 
D. R. Pooescu funcția multiplicării este subor
donată relativizării, urmărindu-se nu subminarea 
în sine a unui adevăr ci confruntarea lui cu un 
număr de iooteze plauzibile, în timp ce pentru 
Laurențiu Fulga. important este asediul eveni
mentului din cît mai multe puncte de vedere 
pentru a-1 circumscrie mai exact. în schimb, 
„vocile multiple" ale lui Sorin Titel au un efect 
contrar, ducînd la sublinierea caracterului fic
tional al scriiturii, orocedeu împins și mai de
parte (je Ștefan Bănulescu care prin relativi
zare afirmă autonomia imaginarului. Deci ace
leași elemente formale (constante) capătă roluri 
variabile în cadrul unei structuri narative dina
mice implicînd tot atîtea soluții estetice. De alt
fel, numelor citate le putem adăuga alți proza
tori r«?nrp7pntnfivi nre^um Augustin Buzura, 
George Bălăiță, Norman Manea ș.a.



atelier literar
[ posta redacției

F

GH. MORAR : Problemele pe 
care le ridicați în scrisoare de- 

-pâșesc rosturile și puterile aces
tei rubrici. (Trebuie să vă adre
sați forurilor în drept, ziarului 
„Scînteia". ori revistei „Flacă
ra"). Versurile trimise sint niște 
încercări modeste, fără calități 
literare.

A. 13RAZI : „Zăcămîntul" pare 
să existe („De-ar fi", „Cine" 
etc.). Dar ..tehnologia’* cere o 
pregătire amplă, multilaterală, 
susținută, asupra căreia (detalii, 
condiții, etc.) desigur că nu mai 
e cazul să insistăm.

ANGHEL T. : însușiri de po
vestitor. vizibile mai ales in 
„Aurul tării", dar mijloacele de 
lucru sint încă simpliste, rudi
mentare.

L. FÎNTlNARU : Important 
este să nu vă amăgiți singur : e 
necesar, deci, să găsiți pe-cineva 
(in afară de dv. înșivă) care să 
„guste" genul dv. de poezie. în 
ce ne privește, n-am găsit nici 
acum lucruri care să merite a fi 
..gustate" sau care, cel puțin, să 
merite cu adevărat a fi conside
rate poezie. Cele mai multe sint 
niște compuneri de efort, uscate, 
neînsuflețite, lipsite de fior li
ric. Ceva mai aproape. „Grădina 
din spatele casei". Mai intere
santă. cu o notă de umor (care 
ar putea fi o eventuală perspec
tivă ?...) ..Autobiografie".

I. NEGREA : Impresia genera
lă e bună : vervă, fantezie, u- 
mor. un ritm alert, oarecum ci
nematografic, etc. Toate piesele 
au calități (dar și...... invers*,  cum
ati spune dv.). Toat^ ircbuiesc 
bine periate stilistic, epurate de 
lucruri parazitare (întorsături 
prelungi de frază, bancuri intem
pestive, inaderente, ele.). Stilul 
„la șme“ cade bine, in general, 
dar sint și unele exagerări si li
nele împrejurări incompatibile 
(de p. relatarea mortii Iui Romi, 
etc.) si chiar unele improprietăți 
surprinzătoare (pentru Dumne
zeu. nu se zice „a juli“, ci ..a 
zuli". de unde și nobilul cuvînt, 
„zulă". atît de modern si ac
tual !...). Pe scurt, despre fieca
re : „500 km.“, mai de grabă un

cursiv gazetăresc, nu rău scris, 
dar cu un final cam în doi peri, 
forțat.. artificial. „Briceagul ’, 
mai substanțială, cu momente li
rice valabile, dar cam aglome
rată, învălmășită (parcă lipsește 
și o pagină, a 4-a ?...). Chestia 
cu Javrone nu prea »e „lipește", 
rămîne suspendată, cu „veneti-

Eugemo Dumifro«eu .Ștttttttr 
în munte*

cii“. neclară, articulațiile si pla
nurile cronologice alternaflB? nj 
tocmai bine înșurubate. As,-'- -i 
calități și neajunsuri si in ..Ro
manț" (neclar, mai al?-. cu'ri- 
gul spre final, greu de iden’:*:-  
cat cine vorheste : final in 
dă de pește") și in „Vhijne •••— 
licată" (in ce con>iă. de f«K. 
clar, misiunea ? ; final -lib 
aici). în concluzie. ofr«w;.e 
bune, probleme de tehniză "~- 
po7itională și ewrier.’j îitv:---

OV. SIHLEANV : Sint l -» 
indicii favorabile. încă -,-j d,- - 
juns de concludente (..Rc> 
..Prin albe orgii-. ..Meșter-: r - ■. 
Râmine să vedem ce se mai 
tjqiolă in continuare.

T. SERBU : Toate îndoiri:!?

rezervele pe care Ie formulați in 
legătură cu manuscrisele >'n«. 
di i nefericire. uHemciale.

Există ici-colo accente lirice, 
dar predomină Încă convention .- 
lismul, stingScflle. n*  =iguran'. ie 
do gust și expresie (ex. jnl-au 
crescut miini in auz**  ? !... mc.). 
Nevoia pe care o resimtitL re 
ameliorare a mijloacelor, de ex
tindere și adindre a orizontului 
de cultură, e cu Io'.-jI fireasca,

I. NEGRIȘASU : Ptoa dv nu 
e rău scrisă. dp>i sUi>-aP'a dra
matică e oarecum scăzut , de
bilă. Dialogul viu. «u»linuL pro
blematica tinerească, luminoasa, 
optimistă (lip<ii«. de rekx i>mul 
ieftin, convențional, demagogic, 
care se ivește îr. ademe
nea cărări), ne îngăduie <ă cre
dem că un regizor priceput ți 
inspirat ar putea scoate cin tex
tul dv. un șpet’-acol convingător 
(...chiar dacă finalul e c«:a sim- 
pILs*.  lipsit pregnanții. Si in 
varianta de nrnzi _:a calai’ - 
arriTă rz firet*  <î oitrunder? 
O'i 'H Ieri-J — toi f:n J’j! p î
•Jab... c. -t'.z.i ?-’s *uoerfi
c-Mlind ieMre& .n«r-uo yoc «ni- 
fi .ai. dP-oape reșt'iat

AL PKIB. : Lucruri =Iabe. de 
m c-.uG mUilă. ee-
r. .. r rr. . -z'-^re ii ten-

ercjtoo maz mare con- 
«ntu.ze Duoâ cum
>.m m-i pr«iz..t. „poștașul" 
a-are ore d*  redacție (pentru 
cr rr.ur.îeâri dir»-cte. du te ti -b’i- 
•*•?  de Ia ^cretartaiul de red'.r- 
;'i€ numărul rns’ru de telefon).

C. ARVINTE : Ne cereți să nu 
wirâm prea mult (—cu publica
re .t) dar textele dv. (mult orea 
• z.’antc. la rindu! lor ’) nu ne in- 
ă.-.duie -ă vi dâm atraltare. Si 

in rwi pagini. nu lip- 
scar unele semne de pe-speclim 
4„Poe-t“. „Insomnie". ..Frunze-). 
S> Fvzjem ce mai urmează.

BOGDAN VASILE DAN. CON
STANTIN DEJIV. LIANA Sl- 
MFSCV : Sir.t unele semne, me
nd d rtArutfi.

Geo Dumitrescu
N. R. MaaBScriseit ■■ ae ina- 

paiazâ.

Amintire... /
Amintirile omului tînâr
sint mai tari ca praful de pușca 
chiar dacă uneori chipul lui mai străin e 
decil chipul mării-n septembrie

Omul tînâr s-a născut în cîmpie, a copilărit în 
cimpie, 

seară de seară sufletul lui a fost tras 
pe roata amurgului 
de către cîmpie
Omul tinâr și azi mai aude mareele cimpiei 
cind intră in patria odăii, sâ scrie

Gindol omului tinăr este mai pur 
cu fiecare cuvint, 
cerul pleoapelor lui e împușcat de ploi 
și luminat de vînt

Intre omul tînâr și patrie cale nu este 
nici cit intre ochi șl privire 
iar decit omul tînâr nimeni nu poate aduce 
patriei o mai adevărata cinstire.

Patrie, singe nou'de aprilie.
Respirație de aprilie, subțire și noua ; 
Cine se va naște acum va avea 
o copilărie de rouă.

ANTON MORARU

Ci, spune-mi
Și mingiie cerbul pe coarnele-ramuri, 
Frămintâ copacului mâduva-i vie 
Măduva caldă — cu mina ta 
Coamele înfiorate - cu mina tcf.

A cerului culoare netezește-o.
Și modulează a codrului rășină,
Oglinda frunzelor s-.o limpezești în luciu 1

Culoarea ca un fluviu...
Rășină d<n origini...
Oglinzi înrourate...

Cu rțina ta, poetule I
Și apoi scrie-mi un poem
Despre izvor
Despre viață
De frunză
De dor
Și apoi să nu-mi mai spui pe nume
Ci, spune-mi țară.

NONA TROC

Căciuli de daci
Căciuli de daci
Pe cap de baci.

Imi plac căciulile de dac,
Cu virful țuguiat.
Căciuli din piele de berbeac, 
Parcă prea mici
La asemenea regi voinici. 
Aceste căciuli.
Coifuri de piele.
Ce nu codeau de pe cap 
Decit *odctă  cu capul
Și ele.

Căciula regelui.
Căciulile dacilor, 
Rămase total
Pe capul românilor.

ROMUS ROCA

Tapiserie de Mimi Podeanu

Iarba
Iarba care-mi mușamalizeazâ urmele 
nu doresc s-o infrunt ;
iarba care se instalează comod
in conștiința mea
nu mă invidiază pentru pârul meu 
lung ;
iarba care-mi respectă pină și 
micile răutăți 
nu-i fură iubitei întîietatea : 
ea duce existența unui 
sărut 1

TEODOR ROȘU

Bucurie
Călugărițe cărînd 
funii de-ntuneric 
în sipete de lemn 
sensul se schimbă 
pentru o cirtiță 
acele ceasornicului «
merg inapoi 
pe pămint a dispărut încă 
o fantomă 
a mai căzut un gard 
de sirmă ghimpată 
o ghindă a încolțit 
intr-o cască 
bucurați-vă 
prieteni 
bucurați-vă 
astăzi va fi cu o oră 
mai multă pace...

G. M. BUCOVICIOR

Pe scut de fericire
Nu mai dau un înțeles de sărbătoare 
intîmplărilor noastre adevărate 
am obosit sau poate abia acum 
am intrat in respirația comună 
în ape străine m-am scăldat 
și sint fericită spre zori cînd 
simt praful de aur rămas 
în ochii lor aruncat în ochii lor 
ai celor ce mai deslușesc gustul strălucitor 
in noianul de amintiri pămîntene 
sint fericită munții mă stăpînesc 
și acum cind m-am tras în cimpie 
la umbra ta și a poesiei 
sint fericită in alcătuirea de carne și vise 
la soare la umbră și îmbibată 
de pulberea străină ucigătoare 
care ne apară de irosire.

VIORICA 1ONESCU

Calul
Din statuia ecvestră 
calul iese in relief, 
ia startul 
spre nemurirea călărețului, 
rareori
ii găsesc consemnat 
numele in vreo cronică, 
numai poetul 
încă îi caută 
sigiliul potcoavei 
in mlaștina Neajlovului.

ERICH ZATZBACHER
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unul din primele studii românești de stilistică. 
„Istoria filologiei române- (1892) este și ea un 
act de pionierat in materie. „Dicționarul uni
versal al limbii române" este prima și, timp de 
jumătate de secol, singura lucrare de acest gen 
dedicată marelui public. Despre *el  Panait Istrati 
spunea că a constituit „cartea sacră a adoles
cenței sale, pe care o consulta zi și noapte fără 
încetare". Excepționale in toate privințele, pu- 
nind in lumină o competență deosebită in ceea 
ce se ya numi mai tirziu studii sud-est europene 
și răjnînind și azi o sursă de prim-rang in ma
terie, sint cele trei volume despre „Influența 
orientală asupra limbii și culturii române" 
(1900). Rămînind în sfera socio și psiho-lingvis- 
ticii. trebuie remarcat faptul că Șălneanu (Sai- 
nean) este, prin „L’Argot ancien" (1907). „L?s 
sources de l'argot ancien" (1912) sau „L’argot 
des tranchees" (1915), întemeietorul studiilor ști
ințifice asupra acestui aspect al limbii, domeniu 
în care a infrînt neîncrederea unui alt profesor 
al său, Gaston Paris. în plus el revoluționează 
cercetările etimologice și privitoare la originea 
limbajului cu ale sale „Les sources indigenes de 
l’elj’mologie franțaise" (patru volume între 1920 
și 1935).

La confluența între preocupările, comparatist- 
istorice, de lingvistică și de literatură populară, 
se află studiile Iui Șâineanu despre Franțois 
Rabelais. Și aici ei este un deschizător de dru
muri și o autoritate. Un istoric literar de talia 
lui Ferdinand Brunetiere afirmase că opera 
rabelaisiană n-a avut nici o influență, nici asu
pra contemporanilor, nici în posteritate. In vo
lumul din 1930 „L’influence et la Reputation de 
Rahelais" Șăineanu demonstrează pe larg și 
intr-o manieră definitivă falsitatea unei aseme
nea concepții- De altfel, spiritul șl litera lucră
rilor sale „Histoirc naturelie et Ies hranches 
cauncxes dans l’oeuvre de Rabelais" 11921) „La 
langue de Rabelais" (1923) sau „Froblemes lît- 
teralras du XVI-e sieclo" (1930) pot fi recunoscute 
Ia baza unor monografii fundamentale asupra 

• autorului lui „Gargantua și Pantagruel". M. Bah
tin, de exemplu, apelînd in repetate ocazii la 
cărțile Iul Șălneanu ii relevă permanent „meri
tele cu totul deosebite" în dezvoltarea criticii 
rabelaisiene moderne.

La fel de importante rămîn și realizările sale 
în studierea aprofundată a fenomenelor culturii 
populare românești, „Studiile folklorice", din 
1896. „Dintre toți contemporanii săi, cea mal 
importantă cercetare în legătură cu balada des
pre zidirea femeii ne-a dat-o Lazăr Șăineanu" 
scrie Ion Taloș, iar Mircea Eliadc apreciază ca 
fundamentale rezultatele obținute de acesta în 
analiza „Riturilor de construcție după poezia 
populară din Europa orientală". Si lucrarea de 
doctorat „Zilele Babei și Dochia" și articolul 
„Ielele sau Zînele rele" sînt caracterizate de 
valoarea informațiilor, lărgimea orizontului com
parativ și mai ales de echilibrul nrin care mi
tologia românească este descrisă, fără exagerări 
autbhtonizante sau clasicizante. Articole mal pu
țin cunoscute „Filosof-Firoscos" sau „Graiul fără 
cuvinte" anticioează preocupări moderne pentru 
mentalitatea populară sau comunicarea gestuală. 

adus de 
constituie 

consacrate

Dar aportul ccl mai de preț 
Sălneanu folcloristicii noastre îl 
cele peste o mie de pagini 
basmului. Istoric vorbind, așa cum arată și Ovi
diu Bîrlea, impulsul a fost dat de Hașdeu, în 
ședința secției literare a Academiei Române din 
29 martie 1889. prin propunerea temei premiu
lui „Heliade Radulescu" pentru anul 1894. Ideal 
vorbind, prin „Basmele române..." autorul îm
plinea cel mai potrivit omagiu „memoriei vene
rabilului uncheș, care a fost pentru mine ade
văratul dascăl întru ale poporului", cum îl con
sidera, în 1896, pe Ispirescu. Avem, mulțumită 
inspirației editorilor de la Minerva, din nou în 
față o lucrare fundamentală a literelor roma
nești, care merită, și prin substanță șl prin stil, 
„lectura festivă" anunțată de prefațator. Sub
stanța acestui „studiu comparativ", operă pre
miată și tipărită do Academia Română în 1R95. 
se rezumă astfel în prefața autorului : „Prima 
parte a operei, Introducerea, e consacrată a re
leva substratul antropologic și suprapunerea 
factorului etnologic (s.n.) in poveștile populare, 
cel dinții, de un caracter universal și identic în 
esența-i ca și natura umană, celalalt, propriu 
unui grup etnic și diferind in timp și în spațiu. 
In această parte se urmărește istoricul basme
lor (s.n.) în existența lor milenară, de la anti
cii egipteni pină la italienii moderni. Mai de
parte se studiază basmele sub raportul lor for
mal (s.n.) și se acordă acestui element o atenți
une cu atît mai mare cu cit el este încă cu desă
vârșire neglijat in folclor. In același timp, se 
încearcă aci o nouă clasifîcațlune (s.n.) a basme
lor, care își găsește aplicațiunea specială in 
corpul operei. A doua parte este destinată stu
diului propriu-zis a! basmelor române, cerce
tate... după cicluri și tipuri. în fruntea fiecărui 
tip stă bastnul cel mai complet, urmat de dife
ritele sale variante, adunate nu numai din co- 
lcctiunile existente, dar și din revistele literare 
și ziarele cele mai cunoscute. Opera noastră

constituie, sub acest raport, un adevărat corpus 
al literaturii orale române (s.n.). Atît basmul- 
tip cit și variantele sale au fost reproduse in 
rezumat Ia sfirșitul fiecărui ciclu. Acele rezu
mate (s.n.) conservă cu scrupulozitate trăsăturile 
critice (adesea textual reproduse), dar lasă la o 
parte repetițiunile și formulele consacrate... 
Indicele melodic ^u pe axa materialele împrăș
tiate in cursul întregului studiu. Ne permitem a 
atrage atenția specialiștilor asupra acestui Indi
ce. unic in domeniul folclorului (s.n) care, im- 
brățișind antichitatea, orientul și occidentul Eu
ropei prezintă oarecum in nuce manifestațiunile 
variate ale imaginațiunei poporale... In special 
rit privește mitologia daco-română. Indicele 
nostru formează un adevărat repertoriu de ma
teriale folclorice. El oferă totodată ocaziunea de 
a constata întru cit poezia artistică, antică sau 
modernă, a elaborat asemenea materiale". Am 
subliniat, din această perfectă și actuală autoca
racterizare a lucrării, nu numai punctele în care 
Șăineanu era un inovator în literatura univer
sală a problemei, deși studiul în întregime era 
intr-adevăr unic, cl și temele principale de cer
cetare, pentru a face mai clară armonioasa ei 
complexitate. Cititorul, de azi sau de la începu
tul veacului, putea in același (imp să afle de
finițiile basmului și caracteristicile lui, invâța- 
ții care l-au cercetat și scriitorii care l-au 
cules sau folosit in opera lor. răspindirea lui, 
personajele și, mai ales, subiectul și desfășu
rarea lui. Clasificarea, milologizantă in genere 
(„Tipul Amor și Psyhe". ..ciclul Metamorfozelor" 
etc), e depășită, din punct de vedere al specia
listului, și poate și nemulțumitoare, paitru un 
critic, care scrie, de exemplu, despre „Estetica 
basmului" „întrucât fantezia creatoare nu admite 
fixități". Același critic literar. G. Călinescu, 
dezaprobă însă clasificația, științifică de astă 
dată, a unul Antti Aarne sau. la noi. Adolf 
Schullerus, pentru că dezamăgește ,.pe un cer
cetător al substanței basmului (care e in fond 
creație literară) deoarece dă simple titluri ab
stracte fixate pe numere și^ categorii, din care 
e greu ca cineva să-și facă o idee concretă". 
Dar tocmai acest neajuns a fost prevenit de 
Șăineanu, lucrarea sa rodind alături de analiză 
și materia analizată, esențe de basm de la noi și 
din întreaga lume. Din acest punct de vedere, 
„Basmele române..." reprezintă una din cele mai 
complexe si utile descinderi în lumea basmului 
universal. Lucrarea este ea însăși o lume, un fel 
de desfășurare a memoriei memoriei (dacă 
basmul e cel mai vechi depozitar al creației 
umane, iar cartea^îti sine o*  „memorie de hîrtle' ). 
Șăineanu era insă un constructs de sinteze prin 
excelență, această uriașă 
stil și cunoaștere fiind 
intr-o lucrare mai largă.
puterea de muncă a celui 
constind din peste 40 de 
aproximativ 15 000 de pagini de contribuții deci
sive la filologia română (pină Ia 1900) și cea 
franceză (după 1900), e eu atît mai mare regre
tul că detractori ca Aron Densușianu sau V. A. 
Urochia au reușit să alieze „nesciința, ura și 
invidia", împiedicind finalizarea volumului 
preparațiune", la 1892 : „Românismul 
punctul de vedere etnografic, lingvistic și 
logic vol. I. Etnografia antică și modernă 
ciei, vol. II. Limba română și dialectele ei 
port cu limbile surori, vol III. Literatura
Iară română in legătură cu a popoarelor în
vecinate**.

desfășurare de date, 
menită a-și lua locul 
Pentru cine cunoaște 
care a înălțat o operă 
volume și însumînd

„în 
din 

psiho- 
a Da- 
în ra- 
po pu

•) Lazăr Șăinranu: „Basmele române în com- 
para(iune cu legendele antice clasice și în legătură 
cu*  basmele popoarelor învecinate și ale tuturor 
popoarelor romanice". Ediție îngrijită de Ruxan- 
dra Nlculescu. Prefața de Ovidiu Rirlea. Editura 
„Minerva", București, 1978.

SPORT

PREZENȚE
SCRIITORICEȘTI

ÎN ÎNTÎMPINAREA
GLORIOSULUI AUGUST

• „SLOVA DE FOC ȘI SLOVA FĂURITĂ...- 
Un dialog peste timp al unor scriitori de seamă 
ai neamului de la pașoptiști pînă la generația in
terbelică. cu creatori contemporani a avut loc în 
cadrul recitalului literar-muzical organizat, sub 
genericul arghezian, de Muzeul Literaturii Ro
mâne (revista MANUSCRIPTUM) în colaborare 
cu revista LUCEAFĂRUL la Clubul Uzinelor 
„Republica", miercuri 15 august a.c. Omagiind 
actuf de la 23 August 1944, manifestarea a reunit 
texte ce poartă însemnul marilor aspirații pa
triotice și revoluționare ale ponorului nostru. Au 
participat scriitorii : Virgil Carianopol, Radu 
Cârnecî, George Chirilă, Florin Costinescu. 
Nicolae Dragoș, Gr. Hagiu și cunoscut! actori ai 
scenei bucureștene : Nicolae Brancomir. Olga 
Bucătaru, Dana Comnea. Maria Pătrascu, St. Vel- 
neciuc. Din partea cenaclului ...Republica" a citit 
din versurile sale ttnărul muncitor Vasile Po
pov ici.

Tn cadrul acestui dialog, au fost înfățișate par
ticipantelor, prin lectura actorilor prezenți, gîn- 
z’«iri de in^lt n^notiem ivite din nana lui Mihai 
Eminescu. C.A. Rosetti, G. M. Zamfirescu, Tudor 
Arghczi. Liviu Rebreanu și Lucian Blaga. Versu
rile ooeților invitați s-au constituit într-un veri
tabil răspuns, dirrtr-un nou timD al țârii, la in
spiratele și patrioticele îndemnuri ale marilor 
înaintași.

• MANIFESTĂRI CULTURALE. Scriitorii 
Ion Gheorghe. Mirrea Radu Iacohan. Mariana Cos- 
tescu. Aurel Mihale, Al. Gheorghiu Pogonestl. 
Ion Potonin, Al. Raicu, Ion Gh. Pană. Ecaterina 
Lazăr, Petre Pauiescu. .Otto Starck. Petre Pascu 
S.a. au luat parte la întilniri și șezători literare, 
la simnozioane și sesiuni de comunicări, organi
zate De cuprinsul tării în întimpinarea zilei de 
23 August.

tt VIZITA LA UNIUNEA SCRIITORILOR, Joi.
9 ’979. conducerea Uniunii Scriitorilor a
primit vizita unei delegații de ziariști din R. D. 
Germană, alcătuită din Manfred Preib, directorul ' 
biroului din Dresda al Agenției germane de pre
să „A.D.N.". Dieter Liscke, șeful secției de cul
tură și educație a ziarului ..Neuer Tag", și Erich 
Conrad, șeful rețelei de corespondenți ai ziarului 
„Freie Presse".

La dialogul care a avut loc. privind problemele 
soecifice Uniunii -Scriitorilor din Republica So
cialistă România, ca și sarcinile sale în această 
perioadă, au participat Laurentin Fulga și Franz 
Storch, viceoreședinți ai 
Ge«r<e Bălăită. secretar, 
secției de relații externe

Uniunii Scriitorilor, 
și Radu Lupan, șeful 
a Uniunii Scriitorilor.

ÎN DOCUMENTARE.• TINERI SCRIITORI
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist a inclus în nroeramul de manifestări de
dicate celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării 
tării de sub dominația fascista și Congresului al 
XII-lea al Partidului o serie de vizite de docu
mentare ale unor tiheri scriitori oe șantiere na
ționale ale tineretului. Astfel, la Șantierul Natio
nal al tineretului de la Combinatul siderurgic 
Galați și la liceul pedagogic și Clubul tineretului 
din acest or-'s au avut loc manifestări literare la 
care au pari .'•fost Dinu Adam. Paul Balahur. Pa- 
trel Berceanu. Mihai Dinu Gheorghiu, Anton 
Gn>cu, Emilian Marcu, Eugen Mihăiescu, Cornel 
N’stnrescu. Cornel Os’^hi^-Cnsmin. El»*na  Stefni, 
Nicolae Turtureanu, Matei Vișniec. Grupul de 
scriitori a vizitat obiective industriale si s-a în- 
tilnrt cu membrii cenaclurilor literare din Bîrlad. 
Vaslui și Huși.

CRONICA EDIȚIILOR
*

Contribuții la o biografie
oate nici un scriitor din secolul al 
XIX-lea n-a fost mai implicat in via
ța social-politică și in viața literară o 
perioadă mai lungă (peste 50 de ani), 
ca Vasile Alecsandri. O atestă opera,

precum și vasta lui corespondență, a cărei va
loare nu o dată excepțională formează de vreo 
două decenii obiectul unei preocupări constante 
și rodnice a Martei Anineanu, autoare a nu mai 
puțin de trei culegeri cuprinzind scrisori ale 
poetului. (Corespondență, 1960, ^Scrisori, însem
nări, 1964, Cele mai frumoase “scrisori. 1972). Re
cent, neostenita cercetătoare a publicat la Edi
tura „Minerva", un volum selectiv consacrat răs
punsurilor primite do scriitor de la dialogarițli 
hii obișnuiți, semnificativ și pentru aceștia întru- 
Cit se numesc Alecsandri (părinte și frate), 
N. Bălcescu. D. Bolintineanu, M. Kogălniceanu, 
C. Negri, dar și pentru Alecsandri, pe care-1 ve
dem prin ochii contemporanilor lui cei mai apro- 
piați. Sint scoase astfel de sub colbul vremii 
oglinzi ce ne dau imaginea de epocă a unei mari 
personalități, precum și a epocii însăși, în care

Sculptură de George Apostu

patriarhalitatea și anteriul oriental se simțeau 
învechite, avind nevoie de reînnoiri ce nu întir- 
zie. de altfel, sâ se producă.

vornicul Alecsandri. tatăl poetului, era un om 
al tradiției și al dreptei credințe, nu lipsit de 
ambiție :

„Caută să-i intred pe toți cu învățătura, ca să 
fii lăudat de toți și să bucuri pe părinții tăi. cari 
cheltuiesc pentru binele " — •
chină dimineața și seara, 
nezeu, apoi și Dumnezeu 
ligent și spirit deschis in 
dă sfaturi feciorului aflat 
țări și orașe să vadă. indemnindu-J să intre in 
muze ti ceea ce înseamnă că tresărise el însuși vizi
tând vreo pinacotecă a occidentului: „Pină la ve
nire, însă, din Paris nu pierdi vreme in zadar și 
mergi în toate zilele prin academii de artă Ia 
ceasurile hotărîti, de unde nu puțin te voi mai 
adăpa". Proprietarul, care treiera pe arie cu pa
tru sau șase cai și avea mori primitive pe malul 
iazurilor, era dornic să-și modernizeze instala
țiile „tehnice", rugîndu-și fiul prea visător să-i 
aducă, am zice azi, prototipuri industriale : „Nu 
uita a cerceta pe la fabrici niscaiva iscodiri noi 
de mori, mașini de trieri și alte asămine și să 
pui să le facă modeluri mici de lemn pentru 
prubă și să le aduci cu venire, care îț va face 
laudă".

Aceeași vorbire bătrînească, în dulcele grai 
moldovenesc, o folosește și mama poetului, poate 
cu mai multă afecțiune în glas. E politicoasă tri- 
mițînd „complimenturi" „madamii Laoeruz" și 
„mulțumiri pentru prezentu ce i-au făcut". Ca 
orice femeie, mai ales din categoria ei sociala,

Fotbalul și echitatea programărilor
în fotbal, prima etapă a produs și primul cla

sament pe care nu-) vom comenta pentru că el 
ascunde reala semnificație a situației. Echipele care 
au realizat cele mal bune meciuri sfnt pe locuri 
neediticatoare. Să exemplificăm. Deși nu ignorăm 
valoarea unui rezultat bun in deplasare, credem că 
echipele care au dovedit o reală superioritate în ]oc 
nu sînt Sportul sau Poli Timișoara ci Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș. Campionatul a Început din 
primul tur cu două derbyurt, ceea ce e un fapt 
neobișnuit. Universitatea n-a pierdut în depla
sare în fața tlrgoviștenllor de unde au plecat'cu un 
punct, iar F.C. Argeș, în fața cele! mal puternice 
concurente a grupului fruntaș, a obținut o victorie 
clară. In schimb, cele două pretendente bucu
reștene la titlu, Steaua și Dlnamo, în companii mo
deste pe teren propriu, au dat o relativă satisfac
ție. Stellștii. de exemplu, au învins în ultimele trei 
minute, după ce locul buzoienilor nu le 'dăduse 
pînă atunci prea multe speranțe.

Sînt cîteva cuvinte de spus despre programarea 
meciurilor In campionatul nostru de fotbal. Este 
evident că nu toate candidatele la titlu au plecat 
do la un start identic. Cele două bucureștene, Di-

namo șl Steaua, au jucat cu foste candidate la re
trogradare, iar campioana F.C. Argeș pusă In țața 
unei alte concurente1 la titlu : F. C. Baia Mare. 
Universitatea Craiova, considerată și ea de specia
liști posibilă campioană, este trimisă din primul 
meci în deplasare să joace cu revelația trecutului 
campionat C.S. Tlrgoviște. Iși amintesc telespecta
torii cum a pierdut la Tîrgoviște Steaua In campio
natul trecut ? Este desigur inechitabilă distribuirea 
meciurilor în campionatul de fotbal. La o analiză 
atentă este de observat culoarul mal ușor pentru 
echipa Dinamo, urmată de Steaua, mai dificil pen
tru celelalte. Situația se vede fără ochelari speciali 
pe tabloul programărilor. Este nefiresc să arunci 
din prima etapă una împotriva alteia echipele oare 
au terminat pe primele șase locuri ala campiona
tului trecut. Dar — atenție 1 — nu pe toata.
exista intenția unui debut tare al campionatului, 
toate brimele foste șase clasate ar fl trebuit 
joace Intre ele, Adică am R avut de văzut In prtma 
etapă sl un meci Dlnamo—Steaua. Ceea ce îngă nu 
s-a Intîmplat. Asupra meandrelor acestei progra
mări vom mai reveni poate, dar e evident că ele 
pot fl suspectate de un caracter phrtizan. Chiar

tău. Caută de te în
că cine uită pe Dum- 
uită pe acesta". Inte- 
spre marea cultură ii 
la studii în Franța ce

răspunsul că pînă la urmă toate joacă cu toate nu 
este bun, deoarece într-un campionat este vorba și 
de competiția indirectă nu numai cu adcvrsarul 
din teren.

Programările nu pot fi rezultatul hazardului. Ele 
trebuie să fie urmarea unul mod de a raționa. Ce 
rațiuni au prezidat în acest nou campionat progra
mările ? Cșre a fost argumentul pentru care patru 
din cele mai bune echipe pe care le avem au fost 
puse sfi se macine din primul rund între ele, în 
timp ce altele au, cel puțin teoretic, meciuri de 
antrenament 7 Este probabil același argument care 
a împiedicat federația să ajute echipa campioană 
F. C. Argeș să-și asigure transferări convenabile 
In vederea meciurilor din cupele europene. Desigur 
tot argumentul cape a făcut aceeași federație să 
IprijltiB mal alfiH întărirea lotului echipei Dinamo.

In tenisul de clmp există o modalitate a pro
gramării meciurilor care ține seamă de palmares 

stabilește capi de serie. Urmarea : rareori apar 
meciuri disproporționate înainte de vreme. Acest 
procedeu al ..capilor de serie", de o echitate veri
ficată, ar fi foarte folositor și In fotbal.

Discobol

cucoana Elencu era cochetă. Lista de cumpără
turi ce i-o expedia iubitului Vasilică are ceva 
din savoarea rețetelor culinare ale lui M. Ko- 
gâlniceanu și N. Negruzzi : „6 buteli lapte di 
castraveți, 6 șipuri lapte de mărgăritariu, 6 ga- 
vanostili cleiu di crimaltinzîc, franțuzăști eola- 
rem..." Apoi : „4 pâreche ciuboțăli de mătăsării, 
cu vată și cu cheli împrejur, 1 duzină de ață 
sade, 2 duzini butelci mirodenii pentru batist!, 
să fii tare buni".

Deopotrivă de revelatoare sînt scrisorile lui 
Iancu Alecsandri, intelectual distins și fire de
licată, foarte mîndru de opera literară a frate
lui său. El își permite să formuleze unele obiec
ții privind piesele de teatru, în speranța că auto
rul le va primi fără suspiciune și numai din 
dorința fierbinte de „de rendre service ă notrâ 
litterature". Intr-o scrisoare, caracterizată chiar 
de emitentul ei drept un „foileton teatral", gă
sim bune caracterizări ale lui Despot, Limbă- 
Dulce și Tomșa : „Pentru noi, publicul, adevă
ratul și al dramei tale este- Tomșa, pentru 
că rezumă în persoana lui dragostea și trium
ful patriei". Iancu observa înaintea criticilor ro
lul lui Alecsandri la înflorirea limbii române, 
dorind ca opera acestuia (pe care ar fi vrut 
s-o publice intr-o ediție populară) să fie răs- 
pinditâ și in alte provincii românești, ca de pil
dă in Transilvania și Bucovina. Aprecierile fra
telui sint nu o dată afectiv-exaltate. ele conținînd 
totuși un reflex al judecății timpului, ce se gă
sea intr-o admirație deplină pentru marele bard : 
,.... Dar Legendele sint marii tăi Rafaeli, și în 
acest sanctuar nu trebuie să intri decit însuflețit 
dc un respect plin de dragoste și purtînd un 
condei de aur".

Dintre prieteni, N. Bălcescu e prezent în re
centa culegere cu cîteva scrisori bine cunoscute, 
in care patriotismul marelui revoluționar demo
crat aprinde fiece literă. „Acum mai mult decit 
totdeauna avem trebuință d-a ne grăbi a dezvol
ta. prin limbă, naționalitatea noastră". Se do
cumenta fără odihnă pentru Istoria Românilor 
sub Mihat Voievod Viteazul și se interesa de 
folclor, stimulat de culegerea Iui V. Alecsandri 
ce stătea sâ -apară : „Sint nerăbdător a vedea 
poeziile tale și cîntecele populare ieșite la Iu- 
m:râ. întorcindu-mă în țară voi căuta. în prim- 
b-irea mea prin țară, a aduna cîntecele Valahiei 
și a ți le Impârtâți. ca să faci o colecție corn*  
p'tiâ. Un mare admirator al lui V. Alecsandri 
era D Bolintineanu, și aceasta la 1851, cind au- 
t ml Deșteptării României nu scrisese Legen
dele și Pastelurile : eu nu citesc alte poezii
in limba noastră decit poeziile tale. Numai în 
ele aflu realizarea frumuseților ce am visat vreo
dată despre poezie si mă despăgubesc ca să zic 
așa de necazul și dezgustul ce-mi pricinuiesc 
ceilalți, poeți care nu simt nimic-. In aceeași 
epocă, intr-un fel și mai impresionantă, apare 
opinia unui neliterat. D. Berindei, care scrie 
aproape uluit : „Spune-mi. domnule, cum ai în
vățat așa de bine limba drăgălașă a poporului ? 
Cum ai pătruns toate suferințele, toate senti
mentele, toate glodurile lui ? Cum poți vorbi o 
limbă curat românească, cind toți clți o știm am 
uitat-o și cind mulți din noi n-am știut-o de 
fel?“ Lectura volumului Ballades et chanis < 
populairrs de la Rcumanie culese de Alecsandri 
îl entuziasmează și pe Prosper Merimee care 
se simte astfel cuprins de dorința de a vizita 
România și de a învăța limba română : Ecouri 
ale operei, de astă dată, ale spectacolelor cu 
piesele sale, află Alecsandri din scrisorile lui 
Matei Millo. actorul său preferat Pentru un stu
diu de. sociologie literară mi se par de lot in
teresul informații ca acestea : „Cit privește Du
bi icul. era compus, prima seară, pe trei sfer
turi. din senatori, deputați și funcționari de toate 
gradele .Aceste mumii și păpuși oficiale au păs
trat toată seara o atitudine jenantă și rece, nu 
îndrăzneau să se miște și trăgeau mereu cu o- 
chiu! înspre loja princiară". Alte scrisori nu sint 
legate direct de persoana poetului, ci de mari 
evenimente, ca de exemplu Unirea, al cărei ră
sunet în presa europeană e semnalat de A.H.J. 
Ubicini și, in același context, primirea entuzias
tă a lui Al. I. Cu za la București, asa cum o 
descrie tînărul pe atunci D.A. Sturdza.

Asemenea culegeri de documente (uneori de
pășind stricta valoare documentară) cum apar 
dc cițiva ani (Scrisori către N. lor ga. Scrisori 
către I. Bianu, se pregătește un volum de Scri
sori către B.P. Hașdeu) cred că reprezintă o fază 
nouă a istoriei noastre literare, cel puțin intr-o 
latură a ei. Scriitorul este și mai bine situat in 
climatul șl peisajul epocii șale, geneza și mai 
ales receptarea operei beneficiază de date su
plimentare. adesea substanțiale. Personalități ca 
Alecsandri, Hașdeu. Iorga au avut un destin 
european, pe care uneori abia fl bănuim rit de 
mare a fost (cazul Hașdeu) și a-1 face cunoscut 
e o datorie ce nu suferă amînare. Cit îl pri
vește pe Alecsandri, nrezență vie timD de o ju
mătate de secol, străbătlnd continentul» in lung 
și în lat, nu numai ca un Doet și călător oasio- 
nat, dar și ca ambasador al ideilor de unire și 
independență românească, publicarea unui vo
lum. fie și Drea selectiv, ca acesta, editat de 
Marta Anineanu, îmbogățește simțitor fondul 
documentar al unei biografii dintre cele mai e- 
pice și mai spectaculoase.

Al. Săndulescu
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CULTURA ROMÂNEASCA IN LUME

Biblioteca «Eminescu»
înt astăzi familiare cel puțin trei ti
tluri de investigație și sensibilizare 
mutuală romăno-indiană : Dada — 
India, via Roma (ci. de la diferitele 

istorii ale celor trei la poemul lui Wordsworth 
The Trajan's Pillar, la returul creativ indian!.— 
tic unic în lume marcat de geniile unor Ion 
Budai Deleanu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga) ; 
călătorii spirituale românești (un mister ? — 
Alecu Ghica ; templul meditației din Indore, 
gîndit, nemaiedificat de Brâncuși : Mircea Elia- 
de / Euclid, erou de roman. Iubire» nu moare 
de Maitreyi Devi) ; creatori indieni in România 
(după Mahatma Gandhi și Tagore — o tradiție 
nouă, cu vizite precum ale lui Ragu Vira sau 
Sekhar Chatterjee, cu permanența unor profe
sori de limbi, cultură și ideologie, dintre care dr. 
Amita Bhose s-a consacrat revelator in eminp— 
cologie, ecourile operei sale fiind receptate in 
Bengal. Delhi etc.)

Dacă ieșirea civilizației occidentale din pro
vincialism reclamă, după Mircea El iade, deschi
derea efectivă spre achizițiile spirituale ale 
orientului, umaniști indieni și români înregis
trează cotidian puncte comune lingvistice *fsis-  
tem sonor. vocabular. structuri), filozofice 
(ahimsa, moksha, samsara), religioase (mono
teism, nemurire, ritualuri), plastice (bindu. spi
rala, arborele ■ cosmic), etnofolclorice (simboluri 
de fertilitate, magie, mantre-dodii), poetice etc. 
Pentru moment, chiar vagul și acddentalismul 
unor referințe nu exclud viitoare studii de 
românîstică în India, realizarea absolvenților 
cursurilor de limbă, literatură și civilizație româ
nă de la Universitatea din Delhi, tare, in iulie 
intră în al treilea an de existență. De altfel, 
printre marile instituții de cultură indiene abor
date de lectoratul român se numără : Academia 
națională de literatură Sahitya Akademi (tra
duceri din literatura română). Academia inter
națională pentru cultură indiană (in arhivă, co
lecție de folclor țigănesc din România), Insti
tutul indian pentru cultură mondială din Ban
galore (cel mai bogat fond de carte românească 
în India, după Universitatea din Delhi) ; Uni
versitatea Utkal din Bhubaneswar (in jurul 
brahminului român Alecu Ghica, sec. 19). So
cietatea poetică mondiala „Intercontinental**  din 
Madras (număr special al revistei Poet pentru 
poeți români). Institutul de folclor din Rajasthan 
(interes pentru folclor românesc), ziarul Nai 
Dunya din Indore.

în India
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1 saat a poem 

en the Milky Way 

with the rapture 
of a eculptar 

ol birds
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1 MIHAI EMINESCU
L first epistle

K
Romanian

Y English
Sanskrit

w J/InJi

A Gujarati
Malayalam

Y Punjabi
■ Tamil i

11
Delhi, January, 1S7t

Poate nu intimplător. ..India In literatura eu
ropeană*.  o emisiune din aprilie a televiziunii 
indiene s-a axat pe comentariul literaturii noas
tre. programul fiind inițiat, in fapt, de biblio
teca ..Mihai. Eminescu", a lectoratului român. 
Urmărind aprofundarea corespondențelor cultu
rale româno-indiene, biblioteca are, firesc, în 
centru, studiul, noi interpretări și traduceri din 
Mihai Eminescu. S-a format, astfel, un veritabil 
cerc de iubitori și traducători ai lui, care au 
transpus, pentru început. Scrisoarea I, relan- 
sind-o. prin versiuni indiene, ca un reper în 
cunoașterea esențială a rădăcinilor eufonice 
indo-europe." e. o întoarcere la izvoare, o cale 
redeschisă spre universurile poetice. Pentru că, 
in mintea lui Eminescu — spre deosebire de pro-

priile sale traduceri din literaturile germană, 
franceză, engleză, suedeză, latină, greacă — în 
cazul sanscritei, asemeni românei înseși, se pare 
a fi fost realizată o identitate între afinitate 
și creație.

Asemenea corespondențe româno-sanscrîte au 
fost incluse în publicația The Milky Way, edi
tată sub egida bibliotecii „Eminescu", cinci nu
mere asupra poeziei și gindirii eminesciene, 
precum și a celei moderne (nr. 1, decembrie 
1978, 10 poeme indiene ; nr. 2, Mihai Eminescu, 
Scrisoarea I — română, engleză, sanscrită, hin
di. gujarată, punjabi, malayalam, tamilă ; nr. 3, 
Nana în Himalaya ; nr. 4, Eu nu strivesc corola 
de minuni a lumii, poezia română modernă în 
hindi ; nr. 5, Succes, Rada, piesă și premieră 
închinată lui Eminescu). Concepută și ca un 
buletin al bibliotecii. The Milky Way va insera, 
în continuare, pagini semnificative ale unei du
ble recunoașteri de sine. Deoarece, în spațiul bi
bliotecii, dar și în sfera el mai lafgâ, se susțin 
deja ciclurile „Valori universale ale culturii ro
mâne", „Lumea în literatura română. India", 
teatrul de limbă română etc. prin seri literare, 
teatrale, muzicale, audiții, proiecții, expoziții de 
carte, de arte plastice, de etnografie, prin co
respondențe «cu personalități și instituții indiene.

Tentativa editării de literatură română în 
limbi indiene «ciștigă teren. Stimulator, de 
curind, s-a reeditat in New Delhi, la Sahitya 
Akademi, .Ihonpari Wale aur anya Kahanian 
(„Bordcenii și alte povestiri") de Mihail Sado- 
veanu în traducerea **in  hindi a lui Nirmal 
Verma. Poetul Vinod Seth lucrează, in colabo
rare cu biblioteca „Eminescu", la traducerea în 
hindi a unei antologii a poeziei române, ambi- 
ționind două volume — clasici și contemporani. 
O culegere de poezii dedicate României ar cu
prinde multe creații inedite ale unor poeți in
dieni. Întîlnirea din pâminturi de Marin Preda 
ar răspunde gustului pentru proză a*l  indieni
lor — editori și cititori. Un studiu cu mulți au
tori — „Meșterul Manole**  și „Miorița" în India 
vor avea, împreună cu versiunea engleză, lărgi
tă, a cărții dr. Amita Bhose Eminescu și India, 
menirea transmiterii extinse a unor universalii 
românești. Pe aceleași coresDondențe. cartea 
Intre indologie șl creație de Gheorghe Anca ur
mează să deschidă seria publicațiilor noii edi
turi „Unique" din New Delhi.

Gheorghe Anca

poezia
AHMED BAHJAT FANSA
Bun venit oaspetelui
Un bun venit, tu oaspete prieten 
Și Președinte-al unei țări surori.
Un bun venit lui Nicolae al României 
Aci-n Damasc, orașul de agate.
Ca oaspete prea scump venit-ai,*  
Prieten credincios către prieten, 
Ai auzit chemarea, Ceaușescu, 
De frate iubitor către tovarăș ? 
Prieten care aperi dreptul, bun venit, 
Aci-n străvechiul Giollak, mireasă-ntre 

cetăți.

NIZAR QABBANI
Mina
Mi-ai așezat pe umăr mina ta 
Ca porumbelul coborît să bea. 
Ea face cît o mîe de regate...
I)e n-ar pleca, o, de-ar mai vrea să stea I... 
Să nu vreau aurul acesta ? Cine
Să nu-și vrea locuința sa pe-o stea ?
E soarele... pe umăru-mi culcat...
Atît am sărutat-o, și-aș mai vrea...
E fluviu de mătase... evantai 
Din răsărit, poem născînd abia.
Și cum i-aș spune miinii delicate 
Că sint vrăjit, sint fermecat de ea ? 
Vorbește-i tu... călătorească-n voie, 
li dărui tot, slujind dorința sa. 
Mînuța ta... acum e stea fugară...
Mai joacă-te steluță-logostea...

spectacolul lumii

Sint treaz... o mină albă de femeie...
Ce și-ar dori mai scump iubirea mea ?...

In românește de 
Uie Bădicuț

Văzut de loan Grigorescu

Un vis în deșert m
trebuie sâ mărturisesc că nu cred să 

existe ceva mai adine tulburător pen
tru oricine străbate drumurile lumii, ca 
(ntîlnlrile cu ai săi. undeva pe melea

guri străine, acolo unde sufletul descifrează cu 
adevărat semnificația cuvlntului „dor" făcîndu-și 
din această intraductibilă silabă bătăile inimii. 
De obicei, cînd românii se întîlnesc in strâipă
tate, primul lor contact include, invariabil, două 
întrebări : „De cînd ești plecat ?“. si. „Nu ți s-a 
făcut dor de casă ?**.  Am pus, și mi s-au pus de 
nSulte ori aceste întrebări. Dar acolo. în locul 
unde se sfîrșea Medlterana și Începea țărmul 
tripolitan al Africii, in rada portului care for
mează poarta de ape a Libiei spre lumea largă, 
parcă Însuși dorul venise de-acasă adus de na
vele românești trimise să-și arunce ancorele Ia 
Tripoli.

Pe drum de ape, distanta de la Constanța pini 
aici se străbate in mai puțin de o sâptămină dai. 
pentru a putea acosta și descărca ori încărca 
într-una din danele portului supraaglomerat al 
capitalei libiene, uneori este nevoie de așteptare 
la „coada**  pe care o fac navele în larg, dte o 
lună de zile, dacă nu și mai mult. Românii Iși 
au aici un vad al lor și. adeseori, se intimplă 
ca șapte sau opt nave cu pavilionul țarii noastre 
să se intllnească In fața portului tripolftan.

Marele trafic naval de aici mi s-a părut a sin
tetiza In modul cel mai grăitor însuși ritmul 
alert, de mare expansiune economică pe care 
Libia tl trăiește de mai bine de un deceniu, da
torat în mare măsură exploatării fabuloaselor 
zăcăminte de petrol descoperite în subsolul ei 
saharian. Datorită acestei uriașe bogății care 
astăzi situează Libia printre primele țâri mari 
producătoare și exportatoare de petrol din lume, 
dar, mai ales, datorită măsurilor luate in ultimii 
ani pentru ca grosul profiturilor din acest do
meniu să rămînă în interior si să contribuie la 
consolidarea economiei naționale $î la moderni
zarea vieții, țara care, in trecutul nu prea în
depărtat era socotită printre cele mai sărace din 
lume, atinge astăzi unul dintre cele mai inalte 
niveluri ale venitului pe cap de locuitor din 
nordul Africii.

Dar In fața acestui sen za ți o nai „boom- econo
mic. Libia venea cu un întreg cortegiu de moș
teniri ancestrale care s-au perpetuat aid pină in 
cea de-a doua jumătate a secolului XX. Cfndva, 
de mult, dacă este să dăm crezare scrierilor 
marelui Istoric al antichității. Herodot. Libia 
a fost o grădină înfloritoare, mai ales in zonele 
ei nordice, mediteraneene, ajunsă sub romani 
grlnarul Eternei Cetăți. Tripoli s-a ridicat pe 
vatra fostei cetăți fenlciene Oea. iar numele 
lui actual indică trinitatea urbanistică formată 
în acest punct al Africii trei foste falnice 
cetăți : Sabratha. Lepti; Magna și Oea. Ultima 
trăiește impetuos la ritmurile vieții noi, dar 
celelalte două dorm încă sub nune.

E capitala unei țâri care și-a câștigat abia 
în 1951 Independența după ce. vreme de painj 
secole, fusese vasală Sublimei Porți. apoi, co
lonie italiană și. în sfirjit. platformă strategică 
pentru mari baze militare engleze și americane. 
Abia în 1970. tînăra republică libiana a expulzat 
misiunile militare străine care se implantaseră 
pe solul ei. confiscând bunurile foștilor colonia
liști. Cu o imensă suprafață, mai mare decit 
Anglia, Franța. Spania și Italia luate la un loc. 
dar acoperită în cea mal mare parte de nisi
purile Saharei, și cu o populație care abia trece 
de două milioane de locuitori. Libia stăpină azi 
pe bogățiile subsolului ei se reașează pe propriile 
picioare.

Unul din cuvintele de ordine în 
economică este colaborarea pe baza avantajului 
reciproc fără amestecul în treburile interne, cu 
parteneri solizi, loiali si serioși. Unul dintre 
acești parteneri este România. Pe marea arteră 
rutieră ce duce spre aeroport, se înalță marele 
cartier Sharika Mata, unde întreprinderea ro
mânească pentru export de construcții „ARCOM“ 
a construit 2 000 de apartamente In blocuri de 
patru și douăsprezece nivele, realizînd astfel cel 
mai vast ansamblu de locuințe tripolitan. Exe- 

t cuția strict conformă cu comanda clientului, 
termenele de predare respectate cu severitate, 
le-au adus constructorilor români concesionarea 
altor comenzi din partea libienilor. dintre care 
unele de mare importanță urbanistică șl edili
tară.

Una dintre acestea, pare sinonimă cu izblndi- 
rea unui vis.

Un vis care s-a însăilat undeva, In deșert, 
dincolo de pragul de piatră seacă și nisipuri al 
Saharei, pe care pustiul o împinge plnă aproape

de porțile orașului. Un vis plăsmuit din nece
sitatea vitală a acestei țări de a-și lega prin căi 
rutiere așezările dispersate în vastitatea terito
riului său. pentru ca. intr-a zi. să poată porni 
la asaltul Împotriva aridității deșertului prin 
marile artere transsahariene pe care le pro
iectează.

Dar pentru a înțelege acest vis. trebuie mai 
întii să aruncăm o privire asupra unui colț din 
Sahara, in prelungirea pustiului de piatră nea
gră Hammada el Hamra. de dincolo de orașul- 
oază Beni Walid. Ne va purta intr-acolo un 
drum ce duce mai Tntîi spre Tarhuna. punctul 
de pornire al noii șosele tăiată in avanscena 
Saharei de către constructorii români de poduri 
și fOfide de la Întreprinderea „Cootransiroex'*

Este preludiul tării de piatră «d map. al «ni- 
telor nemrtlîaare și aJ furtunilor dig pafcera 
Eiinate dinspre sud de suflu! nipr»y^:c al lui 
Ghjbii — fiertotntea răsuflare a desertului — 
dar. totodată, este avanpostul vecetatiei tripoh- 
tane impir.«â de ora cu disperate eforturi ca o 
pavăză firavă dar îndărătnică in lupta cu 
înaintarea spre nord a pustiului. Unicul si su
premul argument al omului in această inegală 
luptă cu natura este apa și. acolo unde ochiul 
ei limpede, dătător de speranță este tras din 
adincurile sterpe către suprafață, și lăsat să 
privească cerul pe sub boturile rumegătoarelor, 
viata incepe să se înfiripe statornic.

Pentru locurile acestea din preajma văii Wish- 
tata. unde nu curge decit piatra, iar singurii 
mesageri ai lumii vegetale rămîn doar mără
cinii. cuvintul ..statornicie*  pare un paradox... 
Dar el începe să se pronunțe tot mai îndrăzneț 
in mijlocul unei populații nomade care, de-a 
lungul secolelor, n-a făcut altceva decit să rătă
cească in margine de pustiu In căutarea ierbii 
pentru turmele ei mereu înfometate.

Paradox, dar ce minunat paradox a] ambiției 
omului de a dăinui intr-o climă ostilă si intr-un 
relief atît de dezolant, mi se pare a fi școala 
din Wish ta ta răsărită la marginea «oselei con
struită de român', ca o confirmare a d Ian urii or 
tinerei republici libiene de a duce pini in cele 
mai Îndepărtate locuri, pentru fiii eL lumina 
cărții— Școala presupune așezare omenească, dar 
aici e altceva. Solitara, ea atrage copiii de Ia 
zeci de kilometri, si drumul eu poate fi stră
bătut pește spati Je deaertee decit eu catirii care 
au învățat să vină oină la poarta clădirii albe, 
spre a-și lua călăreții cu gh-OTdane si a-i duce 
sore familiile lor imprăstiale in toate zările. 
Ei. călăreții aceștia, ca lira ti dte doi-trei pe un 
catir. sint prima generație de elevi ai școlilor 
răsărite xx colo, in imensitatea pustiului, ea o 
■fidare a contfitiQor vilreae din trecut care con
damnau cea mai parte a populației li
biene la analfabetism

E<=te si acesta un crimpet din visul plăsmuit 
acolo unde viata nu părea decit un <tar si invaria
bil coșmar.

Dar adevăratul desert <i adevăratul vis. abia 
încep acolo unde ** termină prima porțiune ■ 
drumului tăiat in piatră de către români, sosea 
de aproape o sută de kilometri către nesfirsirea 
SahareL cap de pod al vijunrei magistrale către 
lumea Sahel ului si a Africii negre.

REVISTA STRĂINA

politica sa

POEME AII KANAAN

ANTIFASCISTE
Vulturi și porumbei

De va fi așteptarea sâ-și afle popasul cel de

QORQQ BASSANI
Nu plinge camarade

Sub nămeții potecilor,
Sub dorul sfint al potecilor,
Sub pirjolul ucigător al potecilor, 
Imi voi acoperi tocitele încălțări 
Cu pulberea stihurilor, chemind 
Așteptarea, să mor din orice 
In afară de povara grea a păcatelor

ALI HAYDAR 
Culoarea patriei

Aștept amurgul soarele viscolelor albastre 
Privind încordat prin fereastra de la subsol 

Și întreb 
Cu ee se aseamănă zorii, cu ce acest prea 

necuprins răsărit 
cunoașteți hrana 
puternică a luminii 

Și ciți ați înțeles respirația anemonei mele 
noptatice ? 

Cine dintre voi simte culoarea albă a sărăciei, 
mincinoasa nuanța, uneori, a sincerității ? 
Voi fi odată, voi fi ascuțita mușcătură a secerii 
pentru voi, prefâcuți in spice de buruiană 
Nu dați uitării înțelesul iubirilor, 
chipul urii pe care îngheață sudoarea văratică, 
arenele noastre, domnilor, arenele veacului. 
Vă mărturisesc tuturor teama de 
Țipătul negru 
neiertătoarea realitate a patriei 
In a cărei culoare mă caut, o, in

Citi dintre voi ați deprins sâ

catastrofă,

spicele sale 
caldș de griu 

îMilenara putere, 
griul terestru, armanul și Ițrazda 
învățați sâ cunoașteți culoarea spicului, 

culoarea pămintului, 
Sensul zborului plin al spicului către pline.

In românește de 
Dumitru Chican '

/ AHMAD SULEYMAN 
AL-AHMAD 
Viatul in pustietate

pe 
urmă

..fObrazul meu către Orient.
Pe aripi am soarele
și închipuirea hoinărind în miejii de beznă.
Don Quijote se asigura 
de brațele morii 
ce-1 invîrt ca pe o creangă uscată.
Și vintul ca fălcile unui drac de pustietate.
/Anul călătorindu-sc... 
încă n-a trecut.
Dar aruncînd la pămînt Stilpii de cort 
și strîngîndu-1, 
pornește în liticra-i, rătăcitor.
încă nu și-a jertfit cămila asemenea regelui 
care voia să-șl hrănească tot tribul cu ea — 
cine l-ar mai purta in călătoria 
spre timp petrecut ?

In românește de 
Grete Tartler

Rădăcinile nopțiiDu-aiâ afara, prietene, 
in soarele ce scalda picta, 
in vintul azuriu ce mătură 
golful meu nesfirțit

Ingăduie-mi pacea 
văzduhului ; fă-mă sâ ard 
pojghiță luminoasă, jăratec 
rătăcit in somnul luminii.

Lasă-mă astfel sâ dorm : freamăt 
firav, blindate 
sint, un liniștit și molatec 
cer in mine se odihnește.

GIOVANNI FUCU.I
Am dormit la Mauthausen
Am dormit la Mauthausen 
și am auzit, 
in noapte, 
urlatul copiilor 
înalt in cer 
ca luna 
rece de noiembrie. 
Strigau și bateau 
in poarta hlestematâ 
cu încheieturi scheletice ; 
apoi, in întunecata, înghețata tăcere, 
către stele, 
am văzut inălțindu-se, 
fumul acru 
ai cărnii nevinovate.

In românește de
Sanda Ungureanu

m ciiit, 
iul LE 
sesc cu _____________i_____
a fi rezultatul unei informații rapide 

și estimative sau pur și simplu o greșeală de 
tipar. Din păcate. WASHINGTON POST, con
firmă: s-a aprobat, in Statele Unite ale Ame- 
ricii. construirea rachetei MX considerată a fi 
drept „cea mai teribilă amenințare purtătoare 
de moarte, la nivel planetar, din cite s-au cu
noscut pină acum“. Fiecare âsemenea rachetă 
este dotată cu zece capete nucleare indepen
dente (deci cu ghidaj electronic propriu permi- 
țind dirijarea, auto-dirijarea „capului" către o 
zonă prestabilită cu precizie pe o arie de sute 
de kilometri), avind fiecare o încărcătură termo
nucleară de 350 kllotone. Pentru orientare, vă 
reamintesc că bomba lansată asupra Hiroșimei 
avea o putere de — doar — 13 kilotone. Costul 
estimativ al celor 200 de asemenea rachele 
aflate in proiect: 30 de miliarde de dolari.

Inga 'Hiorsse, expert suedez cu vechi state de 
serviciu in Cadrul Comisiei pentru dezarmare 
a O.N.U., publica și ea, de curind, un studiu 
privind această dementă și incredibilă cursă » 
morții- Afirma acolo că stocul de arme nucleare 
acumulate la \această dată echivalează cu un 
miLion de bombe Hiroșima (cumplită referință 
și rușinoasă pentru întreaga specie umană), 
puterea destructivă a unui asemenea arsenal a- 
j ungi nd să ucidă de 12 ori întreaga omenire. 
La ce bun? Poate muri o singură dată, si-i încă 
prea Îndeajuns. Intr-adevăr, așa cum sublinia 
Aurelio Pecceă in mesajul pe care 11 adresează, 
..in spiritul Clubului de la Roma, tuturor bărba
ților și femeilor lumii**,  cu ocazia Anului In
ternațional aJ Copilului, .soluția cea mai abe
rantă pentru omenire ar fi autodestracția sa. 
Sufletele noastre sint intr-atit de falsificate de 
falsele idei pe care le avem atît asupra noastră 
cit ți asupra Jocului pe care-1 avem in lume, iar 
puterea de exterminare a armelor moderne este 

.atît de mare. Incit această eventualitate a de
venit un fapt cit se poate de evider.t— Dincolo 
□e legi și tratate ie prepară un holocaust; jumă-

foarte de curind, în săptămina- 
POINT, o știre care, mărturi- 
toată sinceritatea, mi s-a părut

• sm hGBUIirt LUI JEAN-LOITS LALANNK
eci-ura Gaiîimard cflntituâ in colecția Cah.ers, vo- 
hsrr.ul î c -. Cibim Jaka Ptne Nr. 2 ru-
pr’tMiBrf acea poene care este o aăTDâware inepui- 
ranîlâ. earr.a eereetltorl șl scriitori din
toara himea W apleacă privirile. Acest al 2-lea 
caiet este rompketax eu : „Introduction * la notion 
et * Ferperteece de Sechemae" de Serge Canadas; 
„Une lecture d'Anahase*  de Albert Henry: analiza 
„Lj Mazrtique da Poeme- a Ixd Thors ton Greiner ; 
studiul lui Sebastian Nemreisler despre legătura Iul 
Perse cu mitul lui Roblnaon ; I scrisori inedite ale 
poetului Yvan GoIL prezentate de Roger Linie și o 
„Cronici" «1 o Mblloerafle «electivi.
• EDrrVSA „IZOBR AZITELSOE ISKUSSTVO" a 

tipărit canea „Lumea In ilustrate". întocmit*  rte 
Nikolai Ta grin din Leningrad șl considerat*  
specialiști drept un act de bravuri. Colecția 
nu mir*  *m Kt Ilustrate, sistematizate științific 1n 
mU de albume într-o jumătate de veac, Nikolai 
Ta grin a strîrts peste MIM ilustrate legate de nu
mele iul Lenln. Academia de Științe 8 U.R.S.S. a 
apreciat colecția sa ca „o enciclopedie a vieții cul
turale a eondi noastre".
• PRIMELE CINCI CÂRTI POȘTALE cu efigia 

OIImDiadei 'M au fost puse în circulație. Tn 2iua 
emisiunii, cirțile poștale au fost ștampilate de 
Poșta central*  din Moscova, Iar toate celelalte 
Ilustrate șl suveniruri tn perspectivă sînt elaborate

de
sa

de Comitetul organizatoric al Olimpiadei *M.  La 
Tallin a și fost realizată o serie de 21 de casete cu 
înregistrări sonore pregătite pentru această mare 
festivitate.

• LA GALERIA națională de Artă modernă din 
N'rw Delhi (India) s-a prezentat o expoziție gru- 
pînd un număr de 60 de tablouri și desene ale pic
torului suprarealist Paul Klee. Colecția. Împrumu
tat*  de „Kunstsammlung**-  din Renanii de 
Vestfalla (Dusseldorf) venea direct de la 
unde fusese, de asemenea, foarte apreciată.
• ORAȘUL TRIER (R.F.G.), locul de naștere 

Karl Marx a devenit un centru de lntllnlre inter
național de cercetare marxistă occidental*.  Casa 
natal*  a Întemeietorului Internaționalei, avind și 
funcția de muzeu, bibliotecă șl centru de cercetări 
se dovedește a fi neincâp&toare față de numărul 
tot mal mare de savanți și vizitatori din toata lu
mea ; de aceea au fost prezentate planurile unei 
noi construcții în apropiere, cărei realizare este 
girată de Fundația Friederlck Ebert. Noul Centru 
de cercetări marxiste va avea o bibliotecă pentru 
60 000 volume, o sală de conferințe șl de proiecție 
și camere pentru primirea cercetătorilor în tre
cere pe aid. Au fost evidențiate ultimele rezultate 
ale cercetătorilor pe tema Marx si Engels, preciză
rile asupra perioadei exilului iul Karl Marx la Bru
xelles. Sint așteptate rezultatele w unei cooperări 
franco-helveto-germane pentru tipărirea unei noi

Nord- 
Calro,

al Iul

editn ■ luCTAru .±1 de la Philosophic*.  ca^
cuprinde un studiu asupra conceptului comunismu
lui pini la adoptarea hti de către Man, dt y] asu
pra relațiilor acestuia cu Proudhon, unul din prin
cipalii teoreticieni socialiști ai secolului al XIX- 
lea. Cercetările grupului Andreai-Pei<er-<irandjooc 
se referi la perioada !*<* — IMS, caz*  prezintă multe 
enigme (cum ar fi. de pildă : ..care a fost de fapt 
influența im Engels asupra tinărulul Marx T“)

• !N TOAMNA ANULUI IM se va celebra tn 
toată lumea impttntrea ■ 1 MS de ani de la naște
rea marelui Învățat al antichității Ibn Șina (Atl- 
cenna). Scrierile ule au început să fie trădase In 
limbile europene din secolul XII. Vreme de I secole 
„Canoanele științei medicale" a foat cartea de 
căpătfi a medicilor din Europa. Emblema medicinii 
($arpeie încolăcit In jurul unei cupe) fi aparține 
lui Ibn Șina. Concepțiile sală filozofice ți etice au 
exercitat o Influență uriașă asupra dezvoltării cul
turii universale. El este unul din clasicii literaturii 
tadjlko-persane. In scurtă vreme va apărea o cu
legere de versuri Tn limba maternă și In limba rusă. 
Oamenii de știință din Tadjikistan au pregătit pen
tru tipar primul din cele lfl volume de Opere ale 
Iul rbn Slna care vor apare In limbile rusă jl 
tndjikă. S-au păstrat pînâ Ia zilele noastre iei din 
cele 270 scrieri ale lui. șl va fi pentru prima oară 
cînd vor apărea Intr-o culegere atlt de completă 
aceste opere ale savantului enciclopedist.

tate din savanții acestei lumi lucrează la pune
rea la punct a unor sisteme de distrugere totală; 
milioane de muncitori cinstiți iși ciștigă plinea 
zilnică fabricind, de fapt, instrumentele care 
pot oricind face din aceasta eventualitate o cer
titudine absolută. Orice ar fi, sinlem cu toții 
responsabili de această stare critică a lumii, 
așa cum sintem responsabili de valul de va
lență care a năpădit lumea... Trebuie să nm 
conștienți de faptul că nu se obține cu adevărat 
securitate și pace prin cursa înarmărilor sau 
instaurarea unui echilibru al terorii".

Am văzut in aceste zile, colaborînd la reali
zarea unei serii de documentare de televiziune 
despre rezistența antifascistă, mii și mii de 
metri de peliculă filmată atunci, in zilele de 
oroare ale celui de-al doilea război mondial. 
Cum banda de sunet nu era încă gata, am vi
zionat, ore întregi, pelicula muta. Iar imaginea 
goală, desfăcută de orice context în afara 
celui al spaimei, era cumplită. Sigur, vorbesc 
in numele unei generații care nu a cunoscut 
niciodată această traumă a istoriei. Și tocmai 
de aceea, groaza descoperirii era fără limită.

Am văzut execuțiile pe marginea unui șanț. 
Am văzut cum jetul aruncătoarelor de flăcări 
era îndreptat către populația ce ieșea îngro
zită din locuința atacată cu grenade. Am văzut 
o scenă care, singură, poate vorbi despre crima 
împotriva umanității pe care*  o constituie 
războiul. Un copil care nu avea mai mult de 
14 ani, in uniforma armatei germane, avind în 
tnînă o pușcă mitralieră cam cit el de înaltă, 
cu o cască enormă, este decorat de Gobbels in 
aprilie 1945. in Berlinul in flăcări. Iar copilul 
acela schițează in fața aparatului de filmat, un 
zimbet, o incerqare de zîmbet ce i-a deschis 
două gropițe In obrajii acoperit! de funingine. 
Iar in secvența următoare, o femeie bătrină, 
foarte bătrină, îmbrăcată în negru, avind in 
mină un bidon de lapte și castronul de hrană, 
se oprește pentru a-și privi casa în flăcări. Ce 
s-a intîmplat cu aceștia doi? ~ 
cu celelalte milioane, morți 
lumii? Cine știe numele lor? 
celor care intrau pe porțile 
acolo unde. în loc de adagiul 
semnată idee a generoasă „Arbeit macht frei", 
munca te eliberează... Am văzut plecind avionul 
ce purta bomba nucleară destinată Hiroșimei, 
am văzut cum arătau oamenii, sau acele ființe 
ce păstrau doar o formă a ființei, adunați din 
zonele proxime ale exploziei. Și am mai văzut 
umbrele radiografiate pentru eternitate ne me
moria peliculei, ale gardurilor din 
pe pămintui ars de lumina celor o 
sori...

Iar drumul spre aceste rădăcini ale 
poete deschide oricind prin aceste infernale și 
de necrezut mecanisme ale morții pe care ge
niul uman le produce, cu o uimitoare constanță, 
împotriva lui Însuși. Conștiinței umane — deci 
a fiecăruia dintre noi — li revine singura putere 
posibilă de a bara drumul armelor către stră
fundul vieții noastre: edificarea, prin unanimă 
voință și efort, a unei ordini umane bazate pe 
ud echilibru care să nu mai fie contradictoriu./ 
A unei lumi a oamenilor care să nu se mai 
teamă de secunda în care tot efortul genera
țiilor planetei ar putea deveni urj joc inutil. 
A unei lumi în care pacea, securitatea și buna 
înțelegere sâ fie temenii unei realități a vieții 
cotidiene. O lume a noastră.

Ce s-a intîmplat 
în toate colțurile 
Cine știe numele 
uzinelor morții, 

dantesc, era con-

Hiroșima 
mie de

nopții se

Cristian Unteanu
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