
Revirimentul 
vocației

este indiscutabil că, 
in epoca marilor 
transformări pe 
trecute de-a lungul 

celor patruzeci de ani ai li
bertății noastre, și îndeosebi 
pe parcursul ultimelor doUă 
decenii, cultura și arta con
stituie unul dintre acele argu
mente prin care putem rea
liza o imagine cit se poate 
de grăitoare a întregului edi
ficiu economic, moral-politic 
și social pe care-1 avem as
tăzi in fața ochilor și care 
ne consacră intr-o largă per
spectivă in timp. Ca un ade
vărat seismograf, fenomenul 
cultural-artistic românesc a 
înregistrat, la modul și prin 
mijloacele sale specifice, 
substanțiale accente și de
mersuri care l-au plasat și 
îl plasează intr-o zonă de 
maxim interes. Pentru ca, in 
cimpul tot mai fertil al rea
lității, pe terenul creșterii 
și afirmării personalității u- 
mane, a conștiinței noi, îna
intate, să devină el însuși un 
important criteriu de civili
zație și progres, în exercițiul 
tot mai activ al sensibilității 
contemporane și după lungi
mea de undă a înaltei misi
uni a creației. Astfel, cu
prinzător prin amploarea 
și frecvența maniîestări- 
V# sale, deschis, W 
tof și generos prin spi
ritul care-1 animă, acest fe
nomen este astăzi insepara
bil modului de a Înțelege șl 
a situa, intr-o anume treap
tă a unei noi calități și a 
unei noi optici, întreaga 
noastră muncă și viață, în
treaga paletă de preocupări 
care alcătuiesc miezul actu
alității politice și sociale ime
diate ca și al aceleia de per
spectivă.

Cultura și arta, creația li
terară și artistică sint in ser
viciul vast și sensibil care 
a fost magistral configurat 
prin orientările și îndrumă
rile secretarului general al 
partidului, după care omul, 
condiția fericirii, a bunăstă-

lor de epopee, cultura și 
arta trăiesc revirimentul 
propriei lor vocații și intră 
într-una dintre cele mai în
floritoare etape. Ca un vast 
circuit de principii, norme și 
Valori, ca și de criterii, mo
duri și experiențe ale reali
tății înseși, intr-o viziune 
care face din actul creației 
un dialog permanet al de
mocrației, al cunoașterii și 
autocunoașterii. In acord ci 
calitatea idealurilor in nume
le și pentru înfăptuirea căro
ra se acționează, in acord cu 
însăși nevoia de modele și 
aspirații, cu chipul trăsătu
rilor pe care le implică noul 
umanism și, bineînțeles, o- 
mul nou. Prin doctrina care 
îi poartă numele și care con
sacră o deosebită experiență 
a lumii ideilor și a transfor
mării acestora în realități 
distincte ale epocii, secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu ne 
documentează in chip stră
lucit modul de a fi patrioți 
în gindire și creație, pentru 
a spori neîncetat zestrea de 
comori ale spiritualității po
porului și a contribui, prin 
întreba a
la echlicarea unei puternice 
existențe creatoare. Acest an 
jubiliar al aniversării celor 
patru decenii de libertate și, 
din perspectiva imediată, a- 
cest an al celui de al XIII- 
lea Congres al partidului re
prezintă nu .numai un prilej 
fericit de bilanț prin care ne 
consemnăm prezența in do
meniul creației, ci și motivul, 
unul dintre motivele esenți
ale pentru care acea supre
mă și generoasă investiție 
ne face să gindim Ia timpul 
prezent și viitor, cu senti
mentul și certitudinea unei 
depline angajări de conști
ință.

Luceafărul MONUMENTUL EROILOR DE LA FAULIȘ

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU- 
o epocă de puternică afirmare 

a literaturii și artei
Datorie și demnitate

este greu de ima
ginat că, odată și 
odată, idealurile și 
tot ce exprimă ele 

vor avea o suprapunere de
plină cu lutnea realului, a 
realității in maxima ei evo
luție și putere de transfor
mare. Virful de unghi in 
care s-ar putea intilni râ
mi ne el însuși un mod al 
speranței și. o optică prin 
care ambele lumi se com
pletează reciproc. Proble
ma e ca discrepanțele să fie 
cit mai puțin numeroase și 
cit mai puțin grave și să 
stea mereu in atenția și po
sibilitatea cunoașterii și, de 
aici, a analizei și deciziei 
celei mai cuprinzătoare. In 
acest punct, la această alti
tudine s-a situat, cred, sub 
aspect politic și social, Con
gresul al IX-lea al parti
dului.

La aproape douăzeci de 
ani de atunci putem privi, 
sub girul însuși al evidenței, 
întreaga proiecție de spirit 
în care lumea idealurilor a 
revenit, s-a apropiat de rea
litate iar aceasta, curățată de 
implanturile și excreuinnwl* 
le ei nefirești, a dob.cdvtlllȚ* 
sens mai puternic a ‘ 
fui, pentru că se ști llQli 
mod de a privi ldllic„i • 
falist, aproape că o ați.* 
din matcă și o plasM® • _ 
parte in fantezie. în', trium- 
ratură, bunăoară, se mulsese 
realitate dar aceastsaae de* 
woWi w Vito ^ii"n
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cele două lumi care fac de 
fapt existența scriitorului, și 
nu numai a lui, se depărtau. 
A fost de aceea ca un prime
nitor val do aer proaspăt și 
necesar acest Congres prin 
care s-a pus trăsătură de 
unire intre amindouă aceste 
lumi, scoțindu-le din etanșei
tatea unor viziuni și formu
le inguste, atrofiante. Din 
spațiul cunoașterii ele au 
trecut in acela al creației — 
în primul rind politice și so
ciale dar nu în ultimul rind 
al aceleia artistice și cu pre
cădere literare — pe un te
ren căruia i-am putea spune 
al experienței modelatoare. 
O inconfundabilă, amplă și 
solidară construcție a apă
rut atunci la orizont, aceea 
a umanismului, a noului 
umanism și a omului nou. 
Suspectată odinioară și re
dusă la obiect de exercițiu 
și exersare a spiritului ve
leitar, literatura și arta pri
mesc în cimpul lor de efort 
omul în realitatea sa. Și cu 
toată problematica existen
ței și devenirii sale. Cu toa
te întrebările pe care și le
W i w tete tew 

rile pe care le confruntă.
ia i cit de nou poate să
> pi, acest ojn, și cit 

de vechi poate să ramînS? 
Din oa unghi și în ce ftbfă 
a existenței lui ~
născut mai ales In anii fău

h
dacă s-a

ririi noii societăți — poate să 
ducă și resimte lupta dintre 
nou și vechi, pe ce teren și

mai cu seamă în ce împre
jurări pot să i se releve re
zultatele sau limitele aces
tei încordări ? Devine un 
învins, se instituia iji învin
gător ? Și dacă a învins oda
tă, ii este suficient? Nu 
există și o oboseală sau o 
rutină a victoriei asupra lut 
însuși, nu are și nostalgia li- 
niștei, a păcii cu sine sau 
tristețea înfrângerii se tran
sformă numaidecit intr-o 
bucurie pierdută ? Se mai 
poate relua de la capăt, pinâ 
cind ?

E mai ușor, desigur, să 
vorbim despre omul abstract 
dar în abstracția aceasta 
care ar mai fi forța de în
trepătrundere a idealurilor 
cu viața, care ar mai putea 
fi impactul trăit la conflu
ența realității cu propriile 
sale imagini despre sine și 
unde, in ce zonă a perspec
tivei s-ar mai putea situa 
oonștiința unei misiuni in

■ permanentă prospectivă șl 
revelatoare cum este aceea a 
creației, a culturii și artei in 
general ? Omul concret, însă,

W.îi ® \ 

ideal și o realitate in conți» 
bu& et o realitate
și ea o aspirație în continuă 
simbioză — omtll complet, 
omul economic, omul poli*

A. I. Zăinescu
Continuare în pag. a 7-a

Lirica de limbă germană

rii sale materiale și spiritu
ala reprezintă țelul suprem 
al politicii partidului și sta
tului, investiția cu cel mai 
puternic suport moral pe ca
re o realizează întreaga 
societate. Parte integran
tă a acestei permanente 
și supreme investiții, cultu- 
tura și, în esența sa, mani
festarea spiritului creator, 
revoluționar, poartă în reli
eful lor de idei și acțiune 
viziunea îndrăzneață, profun
dă și revelatoare pe care, o- 
dată cu memorabilul eveni
ment care a fost Congresul 
al IX-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
imprimat-o tuturor domeni
ilor de activitate.

Inspirată și primind vigoa
rea acelui izvor permanent 
viu și proaspăt pe care 
îl reprezintă istoria de 
luptă și muncă a popo
rului, marile realizări ale 
construcției socialismului in 
tumultul și dimensiunea

Nemuritoarele decenii
Patrie — patru decenii Patrie — zvelte coșuri de
de libertate visată ; fabrici,
Patrie — mireasmă de cosmice lanuri de grine.

victorii
inflorite-n piatră. Patrie — milenară, statornică 

vatră,
Patrie — limpede cuvint, dreaptă-n catarg pe trecerea
luminînd și cuvintele mele ; vreme i,
Patrie — culme de munte frumos te căliră, la flacără

carpat, pură, nestinsă.
încălzită Ia stele. cele patru nemuritoare

decenii.
Patrie — natură sublimă,
de ieri și de azi și de miine ; Mihai Păsculescu

Un moment decisiv în pregătirea 
actului de la 23 August

I
u patru decenii în urmă, 
in primăvara și vara a- 
nului 1944. in condițiile 
creșterii rezistenței îm

potriva Germaniei hitleriste, aie 
adincirii crizei regimului de dicta
tură antonesciană și ale infringerilor 
suferite pe fronturi de către arma
tele hitleriste, partidul comunist, 
în colaborare cu celelalte forje 
antihitleriste, a intensificat lupta 
pentru răsturnarea guvernului an- 
tonescian, întoarcerea armelor Îm
potriva Germaniei hitleriste și ală
turarea României la coaliția anti- 
hitleristă. Un rol însemnat in rea
lizarea acestor obiective l-a avut 
desfășurarea de către P.C.R. a 
activității pentru realizarea unirii 
tuturor forțelor antihitleriste in
tr-un front național antifascist.

După declanșarea celui de al doi
lea război mondial — cind perico
lul agresiunii fasciste directe și al 
atentatului asupra suveranității,

independenței și integrității terito
riale a țării devenise iminent — o 
necesitate primordială și funda
mentală o constituia crearea unui 
front larg de luptă antihitleristă «1 
antifascistă. Această necesitate 
politică a devenit mai actuală, mai 
imperioasă pentru toate forțele re
voluționare și progresiste după in
staurarea dominației legionare fas
ciste și apoi a dictaturii antones- 
ciene și a declanșării războiului 
împotriva U.R.S.S.

In această perioadă de grea 
cumpănă pentru poporul român, 
cind insăși ființa României ca stat 
era grav amenințată, P.C.R. și-a 
asumat cu îndrăzneală și luciditate 
răspunderea de a organiza și con
duce la victorie lupta tuturor for
țelor muncitorești și populare, pa
triotice și naționale, a întregului 
nostru popor pentru eliberarea de 
sub dominația fascistă.

După dezlănțuirea agresiunii hit
leriste împotriva U.R.S.S., la 22 iu

nie 1911, orientinda-se după, dina
mica situației concrete, trăgind 
concluzii corespunzătoare din ana
liza dispoziției forțelor sociale și 
politice și a schimbărilor interve
nite in raportul de forțe pe plan 
intern și extern, Partidul Comu
nist Român și-a dovedit și de 
această dată capacitatea de a-și 
elaoora do sine-stătător linia poli
tică și orientarea tactică. Partidul' 
Comunist Român a definit sarcinile 
imediate ale clasei muncitoare in 
cadrul luptei generale antifasciste 
a poporului român. Trăsătura ca
racteristică a eforturilor sale din 
acei ani a constituit-o politica de 
unire a tuturor forțelor care din- 
tr-un motiv sau altul iși mani
festau împotrivirea față de dicta
tura antonesciană și de „alianța" 
nefastă cu Germania hitleristă.

Maria Covaci
Continuare In pag. a 7-a

Pilda 
discreției

Cu unul cred că sint prieten ; cu celă
lalt n-am ovul ți n-am decit. arareori, 
relații de caldă, nesousă, deferență. 

Au fost ți sint pildă de discreție.
Gri gore Hagiu ți Cezar Baltag
Da pceti cora nu mei trebuie lăudați căci 

e- sint — dincolo de toate zvon-jr-le criticii, fără 
de indoală. — lompodofori ai poez'ei românești 
co-'temocro-e.

Au, s. ursei P ee-'ă ctt. un more defect de ca- 
R'a't K-betecsco : nu se bat cu pumnul in piept, 
arâti-.du-se rcr. tuturor (cr dolar). Au. ți 
ixiJ ți avo", !.■ r~a ce- Urnește souzei.
od că dace-to. cu sargftpte cin pornti > bo- 
tr -. Vreau să z< oceasro s- dn cxroațterec. 
pe soeie propo , a stor e poez<e> ocestm neam 
cintăret. Nu mă laud că le-am i-.țele* pmâ-n 
răspărul Iar, toate poez le p n.o pe dumnea
lor ca oameni de omeme. dor pat să declar : 
sint. amîndoi, ți oatnem ți poet

Poeți — pentru că s-au doved t prm inwsinle 
sufletului lor liric ; oameni - pentru că. s unul 
ți celălalt, fiecare in felul Fu.-. cu dat drept Io 
cuvint poetic la zeci de olti oameni tinen mo
bilați de harul zicerii i.nefab<Ie.

Hagiu și Baltag sint cu ode-ărat do poeț a 
timpului nostru ți dincolo de «irșto. put -ă. coe 
mă alipește de primul ți de leatul cu co-» — ă 
simt alături cu celălalt, vreau să e span o— -. 
dorura că am invătot oa-ece de ia ci-j s 
deci, să mă considere de contemporan r-. 
Domniile lor.

Cine sint, fiecare în lamura lui. -. ■> este m • 
dat să analizez. Atit știu : sint do. poet, ver.ta- 
bill, dincolo de orice spusă. Drept care mă con
sider, cu dragoste, solidar cu di-5

încolo înainte să vorbească si va vorbi istoria 
literaturii românești de la origini pină-n viitor !

- Gheorghe Suda

de o bucată de vreme printre scriitori 
se vorbește despre tinăra poezie ger
mană din România. Ca orice fenomen 
nou (oare numai inaccesul la limbă fâ 

fie de vină că am ajuns să-l descoperim abia 
acum ?) stlmește controverse, incomodează, in
trigă. entuziasmează. Semnalul apariției lui a 
fost dat in urmă cu mai bine de un deceniu. 
In 1971 volumul ..Was man heute so dichten 
kann" (Cam ce se poate scrie azi) de Anemone 
Latzina a marcat momentul marei cotituri. Noul 
limbaj liric era derutant. Poezia nu mai era 
poezie. Se răsturnau ierarhiile verbului. Vechea 
retorică era pusă la zid. Începea era limbajului 
comun, a gesturilor zilnice ; insul de pe stradă, 
banalul, cotidianul deveneau protagoniștii noi
lor producții lirice care nu se mai numea-! 
poezii ci texte. Fără îndoială, asistam la o re
voluție, dar nu numai in peisajul traditional al 
rostirii poetice, cit mai ales in zonele profunde 
ale conștiinței celui chemat să se exprime. Dacă 
in spațiul liricii germane din România exista
seră si in trecut Încercări de inovare in ex
presie și concepție — in preajma celui de-al 
doilea război mondial multi poeți au văzut in 
expresionism singura șansă de salvare din etno- 
centrisraul local și fără perspective de pătrun
dere in circuitul european, iar De la sfirșitul 
deceniului 7 resurecția suprarealismului si cul
tivarea in exces a unor experimente formaliste 
a contaminat și creația germană autohtonă — 
noua generație poetică face demonstrația unui 
salt radical, a unei mutatii in conștiință, a unei 
implicări totale in contextul istorico-soeial. ne- 
incetind nici o clipă să-si pună întrebări, să 
provoace răspunsuri, să poarte un dialog îndrăz
neț si fecund cu omul comun, cu societatea că
reia ii aparține si in ultimă instanță cu lumea. 
Declarația lui Richard Wagner, unul dintre ini
țiatorii și. mi-aș permite să spun, teoreticienii 
noii generații de poeți germani, este elocventă : 
„Sistem urina generație de scriitori, născuti si 
crescuți in anii socialismului, ceea ce implică o 
schimbare de atitudine fată de realitate. Avem

posibilitatea de a scruta realul fără prejudecăți 
și intr-un mod mai complex decit cei mai virst- 
nici".

„dar cine-i de fapt realitatea ? / se găsește 
cumva într-un caleidoscop pentru făcătorii de 
versuri / se vinde pe citeva vorbe în rînduri 
frumos ticluite ? / cine e ea ?“ se întreabă Rolf 
Bossert._ și William Totok constată „Realitatea 
a început să-și arate fața". Necesitatea unei 
atitudini ferme și active a scriitorului vizavi de 
realitate și mai ales rolul acestuia în dinamica 
socială se înscriu in preocupările majore ale 
acestor tineri. Fascinați de infinita diversitate 
a realului, in care sublimul și absurdul iși 
schimbă permanent floretele intr-o superbă dia
lectică, poeții germani renunță (cu unele ex
cepții) aproape definitiv la retorică, fiind preo
cupați exclusiv de criterii etice ; ei dezbracă 
realitatea și le-o arată oamenilor cu toate asi- 
metriile ei, căutind in poezie un corectiv : ..Poa
te prieteni — lăsați-mă / să-mi duc acest gind 
nebunesc pină la capăt / poate reușiți voi" 
(Richard Wagner).

Lirica germană a anilor 80 aduce în prim 
plan eu! individual cu atributele lui senzoriale 
și reflexive autocontemplindu-se ca individ so
cial. Aceasta ar fi o posibilă definiție a ..subiec
tivității angajate", denumire pe care si-a luat-o 
noua poezie după termenul consacrat de criti
cul Walther Fromm. Gesturile cotidiene, meca
nice. care conturează fizionomia unei zile obiș
nuite. se aglomerează in textele tinerilor, atin- 
gind. prin acumulare, note dramatice. Cafeaua, 
țigara, radioul, așteptarea in fața ferestrei des
chise. numerele de telefon, ziarele sint elemente 
comune tuturor poeților germani. Distincția re
zultă din ceea ce declanșează aceste automa- 
tisme in conștiința fiecăruia dintre ei. In textele 
lui Franz Hodjak. in spatele unui peisaj domes
tic, de un calm aparent, se insinuează stranii

Nora Iuga
Continuare in pag. a 4-a

FESTIVALUL FILMULUI PENTRU TINERET

Testul audienței și valorii

IN ACEST NUMĂR : Arhivă literară : 23 Au
gust 1944 • Interviu cu Radu Theodora • 

Epoca marilor sinteze • Articole despre • 
Edgar Popu • Adrian Marino • Al. Duțu 

• ți Dan Zamfirescu

Se rtie ce erse acest festival al filmu- 
--1 neutru tineret devenit traditional, 

șite de asemeni câ La Cosiinețti și 
prin Costinesu e! resoiră Amintim 

doar eâ irraeoind de simbâtă. 28 iulie 1984. se 
afla la edtua a șaptea. ediție care adaugă tra
ci: Pe: sale trăirea acestei manifestări corola- 
toane, sib semnul evenimentelor majore De 
care Je trăiește poporul nostru in acest an. La 
era cind cititi rindurtle noastre, lumea Costi- 
nestiuLui se îndreaptă sure Teatrul de vară 
cornutei modernizat pentru a vedea in afara 
concursului filmul artistic „Ringul", scenariul : 
loan Grigoreseu, regia : Sergiu Nicolaescu, fil
mul documentar „Infruniind furtuna — 1 Mai 
1939". regia : Gbeorgbe Horvat. imaginea : Ho- 
ria Bolboceanu. filmul documentar-artistic „Ti
nerețea patriei, tinerețea noastră", regia : Gheor
ghe Vitanidis, după ce s-a asistat in prealabil 
la festivitatea de premiere.

Dar se ințelege că la această festivitate nu s-a 
ajuns ușor. Au trebuit vizionate sase filme do
cumentare : „Acorduri", regia : Adrian Slrbu, 
imaginea : Cristian Perianu ; „Echinaetiu de 
toamnă", regia : Jean Petrovici, imaginea : 
Cristian Perianu : „Mica rămășiță — fanatismul 
religios", regia : Valeriu Slobozeanu, imaginea : 
Liviu Nițu ; ..Acasă la mine", regia : Ioana Hol-

ban. imaginea ' Sorin Popescu : „Intr-o grădi
nă incintătoare". regia : Titus Mesaroș, imagi
nea : Petre C. Gheorghe : „Cincisprezece pen
tru o încercare", regia : Ilarion Ciobanu. ima- 
. - a : William Goldgraber ; ..Maria lu‘ Pascu",
regia : Felicia Cernăianu. imaginea : Mircea 
Bunescu : sase filme de animație : „Balada lui 
Tudor", regia : Ion Truică ; „Galileo Galilei", 
regia : Mihai Bădică „Teoria relativității", re
gia : Olimn Vărășteanu ; „Banchetul armelor", 
regia : Adrian Petnngenaru si Clemanșâ Sion ; 
„Ascensiunea", regia' Virgil Mocanu ; „Salva", 
regia : Ion Popescu Gopo. Au fost trecute prin 
lumina ecranului : un film de integrare : „Ion 
Slavici", regia : Radu Caranfil. student anul IV 
Regie, I.A.T.C. ; două filme de diplomă : „In
somnia", regia : Nicolae Caranfil. student anul 
IV Regie I.A.T.C. ; „Marele circ", regia : Di- 
mitrie Vitanidis. student anul IV Regie, I.A.T.C.; 
două filme de olatou : „Zmeul", regia Dan 
Apostolescu, student anul III Regie. I.A.T.C. ; 
„E loc sub soare pentru toti", regia : Dan Io- 
nescu. student anul III Regie, I.A.T.C. ; un film 
de imagine : „La marginea vremii", regia și

Cornel Brahaș
Continuare în pag. a 2-a
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«Nuvela și 
povestirea 

românească 
in deceniul opt»

NUVELA 
SI 
POvTSBREA
RQ\V\NEASCA

DECENIUL OPT

fl

i

ntre inițiativele de anvergură ale

1 Editurii Eminescu. s-a numărat și se
ria de „panorame" ale literaturii ro
mâne contemporane, apărute cam prin 

1974, ce ofereau prin modalitățile antologiei o 
imagine selectiv-edificatoare a romanului, a nu
velei și povestirii, a reportajului și. ceva mai 
tirziu. a dramaturgiei din perioada 1944—1974, 
initiative reluate acum prin volumul Nuvela și 
povestirea românească în deceniul opt. (Edi
tura Eminescu. 1984). Despre marea utilitate in
formativă și chiar eficiența ca instrument de 
lucru, atunci cind sint competent făcute, a aces
tor Cuprinzătoare antologii nu mai este cazul 
să discutăm, ele fiind in afară de orice dubii. De 
altfel, procedura se intilnește oriunde. Pano
rama de ia litterature franțaise a lui 
Gaetan Picon fiind ”na dintre cele mai 
cunoscute și care stă la baza oricărei întreprin
deri de acest fel. Intr-o manieră asemănătoare 
și-a conceput și Cornel Regman cele două an
tologii ale sale (1974 și 1980) dar structurate 
pe un gen anume, proza scurtă, iar o compara
ție între ele se impune de la sine, atit pentru 
evaluarea momentelor literare cit și pentru 
principiile ce au condus selecția textelor.

Volumul din 1974. Nuvela și povestirea româ
nească contemporană (1944—1974) cuprindea, 
după cum se vede, producția nuvelistică de pe 
o ini insă arcadă temporală. 30 de ani. ceea ce 
nu excludea unele accente în distribuirea ma
teriei. semnificative și pentru ștacheta valorică 
a perioadelor respective ; anii imediat de după 
Eliberare, masiv, deceniul șapte. si cîteva 
texte dintre anii 1970—1974. Cum este și firesc, 
momentul anilor ’50 care a adus pentru un timp 
reculul literaturii, a fost mult mai slab repre
zentat. în total, antologia includea treizeci și 
unu de texte, aparținind a douăzeci de autori 
printre care Marin Preda. D.R. Pooescu. Stefan 
Bănulescu. Vasile Voiculescu. Nicolae Velea, 
Vasile Rebreanu. Teodor Mazilu, Lucia Deme
trius. Ion Lăncrănjan etc. Actualul volum, față 
de viziunea extensivă a precedentului se con
centrează pe o perioadă de numai zece ani 
(1970—1980) și avantajele ce decurg de aici nu 
sint puține ; este vorba in primul rind, de a 
urmări cu exactitate metamorfozele și evoluția 
internă a genului, pentru că. vom vedea, se 
va modifica nu numai tematica dar și retorica 
lui. Apoi, avem posibilitate să constatăm, mai

limpede ca oricind. intrarea în arenă a unei noi 
generații de prozatori cu motivele, preocupările, 
obsesiile, mentalitatea și retorica ei, intr-un cu- 
vint. cu un univers propriu, distinctiv. S-a dis
cutat și se discută incă. foarte mult, dacă spre 
sfirșitul deceniului' și inceputul anilor optzeci 
s-a afirmat sau nu o nouă generație de proza- 
zatori, poeți și critici. Este clar acum, și rostul 
unei antologii este și acela de a face vizibile 
liniile directoare ale unei perioade literare, așa 
cum din avion desenul unui peisaj pare tra
sat după o riguroasă geometrie, că asistăm la 
un schimb „de ștafetă" și existența noului val 
nu mai poate fi pusă la îndoială. Ceva mai 
„virstnicii" — deja observăm și aici fizionomii 
și diferențieri — Tudor Octavian. Gabriela 
Adameșteanu, Dumitru Dinulescu. Mihai Sin. 
Nicolae Mateescu. Alexandru Papilian. Nicolae 
Cristache (neantologat) și mai „tinerii" Mircea 
Nedelciu. Alexandru Vlad, (cuprinși in antolo
gie), Letlția Vladislav. Areta Șandru. Sorin 
Preda etc. se deosebesc net ca viziune și stil 
de generația „de aur" a anilor ’60. Un alt avan
taj este. în sfirșit. că. deși restrinsă la o pe
rioadă mai scurtă, sau tocmai de aceea, selecția 
făcută este mult mai amplă. Sint cuprinse 77 de 
nuvele, povestiri, schițe, tablete, a treizeci ti 
trei de autori, llustrînd — nota bene! — toate 
„virstele literare". Cornel Regman care in In
troducere (o radiografie precisă șl nuanțată a 
fenomenului discută contribuția generațiilor 
„vîrstnică și mijlocie" pe de o parte, și a „nco- 
moțiilor noi" pe de alta, păstrează și in alcă
tuirea sumarului criteriul cronologic, prefer'n- 
du-1. eventual, unuia tipologic (tablete, achite, 
evocări — nuvele și povestiri) pentru a face ti 
în acest fel evidentă schimbarea de generata. 
Dar nu numai de autori ca persoane fizice, a 
și de mentalitate literară și stiL Este un mertt 
al antologatorului și trebuie subliniat, la fel 
cum nu vom uita unele inconsecvente sau. cre
dem noi. cîteva erori de selecție. Dar să vedem 
care sint prozatorii cuprinși In sum-r. numă
rul și repa-'î’ia lor fiind. Intr-un fel. ti ele. 
edificatoare pentru concepția antolou e.: ti mu
tațiile genului. Deci : Geo Boeza. Lur.a Deme
trius. Ion D. Sirbu. Vladimir Colin. Marin Pre
da. Eugen Barbu. Dominic Stanca. Suta An
dras. Baior Andor. Mirce- Huria Simiooeso. 
Arnold Hauser. Costache Olăreanu. Stefan Bă
nulescu. Alexandru George. Teodor Miric. 
Radu Co6a<u. Fănu Neagu. Alexandru Ivatijc. 
Vasile Rebreanu. Nicolae Velea. N- nan Ma-

nea. Tudor Octavian, Gabriela Adameșteanu, 
Vasile Andru. Dumitru Dinulescu. Mihai Sin, 
Mircea Oprită. Maria-Luiza Cristescu, Nicolae 

. Mateescu,-Eugen-‘Uricaru. Alexandru Papilian,
Mire i Netfc. nu ti Alexandru Vlad. După cum 

’ se* obs- * !• dhitre aceștia au figurat și in 
cealaltă panoramă, douăzeci și trei fiind nume 
noi care fie au debutat in deceniul opt. fie 
acum au dat creațiile cele mai reprezentative. 
S-ar spune că. firesc, partea leului a fost acor
dată „noilor promoții" dar lucrurile nu stau 
chiar așa. Si. din mai multe motive. Dintre 
cei douăzeci ți trei de autori care formează 
grocul „plutonului", biologic, criteriu ce intră 
in atestare oricărei generații, doar treisprezece 
(de la Tu-ior Octavian la Alexandru Vlad pot 
intra in .-idrul noului val iar. ca viziune și mo
dalități nar-t ve. Vasile Andru. Maria-Luiza 
Cristescu. Urfcaru sint mai aproape de
Stefan Bănuleacu. Fânuș Neagu și Vasile Re- 
braanu.tăKdr de «SR Mîrcea NedcJetu sau Nicolae 
Ma • âiăr ib țer.metni; fiecărui giup sau
mai larg, curent, generație, există elen,este de 
rnptar* ti ele—eate de caatiaulațe . iu acest 
caz. să " ■:»-"f-~ -i cei trei la care se pot 
adăuga și - ’ Sie far P- e. Dau Claumu Ta- 
năses-Tj. sc. Ioan Da- Năcoțescu reprezintă 
puntea de srgăawă re se.isci prrfomiaant al 
etapei iner ar Asa coc’ -eentul pro
motor. de £ac-.o. al *etnmbăr-.k>c de structură < 
care dă. :r. rea ane ficoc—. mă refer la 
proza scurtă, perioade. ta .acsae. -?s»e destul 
de sever receezeaăat. Siacr :a Badu Cosita 
și Anatolie Pantș (cm părate ) a păr
tinind aawc a» atMe. ore a
ușor alătun.U. Ori rmu *t Iraali
reeapera—■ ■ aa (Extractiv* (LDț Slrteț lu- 
dici (N. Veieal. p«rr< â •V.-'ea «-wfe SriCă-

e— Neflaicv sa ri 4 r**e* ca av ad—află tiaseâa 
pr hivtT— C r—1 Bafl—«a ti-a arerere. dea:- 
gur. «4 puaă » haerea* tara—» i s o eaaar—

■ J.

că •

m gel— re

fl af

Romanul eielic postbelic
Morometiana

de experiențe efemere 
tale. ocazionate de 

suferite de omul opri
mat. Marin Preda construiește, in felul său. 
universul sufletelor muncite de disimulare. Mo
dul în care intimplări banale vădesc o încărcă
tură aparte de dramatism, iar altele nu sint ce 
par a fi (scena mesei in Moromeții devine re
prezentarea ierarhizării familiare) vorbește des
pre succesiuni etice antrenind modificări de or
din psihologic.

Cred că ajuns in acest punct trebuie să spu
nem că Marin Preda sfîrseste prin a intui în di
simulare nu detaliul de comportament, poate 
oportun uneori, cit o luciditate a spiritului. 
Pentru autorul Morotneților satul, ca întreg, 
este un amestec de complicație si seninătate, de 
duplicitate si candoare. Psihologiile se desco
peră cu mult peste tot ce știam desore sufletul 
rural. Arta scriitorului explorează altceva decit 
elementarul : o strategie particulară asupra 
viețuirii animă familia țărănească pindită în 
economia agrară de riscuri imense, apoi de jena 
financiară declanșată de război. Un soi de ca- 
tastrofism se abate peste Moromete. incit viața 
lui suportă asaltul tuturor îndoielilor si antre
nează la acte de inconformism social, la hăr
țuieli. si chiar Ia necesitatea de a ironiza micile 
și marile mizerii in semn că o justiție nevăzută 
despăgubește pe cei refuzați.

Este drent că autoritatea lui suferă, confrun
tată cu cele două moduri de a concepe viata. 
Dar pentru a masca această suferință. Moromete 
are curajul să-si așeze Pe chip o mască a mo
tivărilor ce-i vin în minte ca să apere o filo
zofie a îndîriirii ce-i insoteste de mult exis
tenta. L-am apropiat ne Marin Preda in pictura 
mediului țărănesc de Zola. de acel Zola care 
vede în toate actele fundamentale ale existen
ței prevalenta stării naturale asupra celei sa- 
ciale. în sensul că atitudinile curente ale lui 
Iile Moromete. ale lui Victor Petrini. Stefan 
Paul. Călin Surupăceanu. se revendică, cel pu
țin initial, dtntr-un fel de idealism care refuză 
competiția, mai exact carierismul. Cind sint con- 
strinși să-si piardă iluziile preferă să-si disi
muleze idealismul decit să cadă in scepticism 
crispant. violent, devastator. Cit transpare din 
temerile lui Moromete de schimbare bruscă, 
scepticismul bate mai degrabă spre umor, un 
umor antidot la alienare, la inechitate, la deni
grare si incorectitudine.

Natura, nota un bun comentator al literaturii 
lui Marin Preda (l-am numi pe Florea Fugariu) 
oferă un model de urmat pentru natura umană. 
A primi de Ia natură se face fără efort logic : 
ca atare, țăranul se bucură de liniștea de pe 
cimp. de bătătura lui. de salcimi si de cerul cu 
lună, de apa rece scoasă cu ciutura, de comuni
tatea sugerată prin cursul firesc al lucrurilor. 
Cind ajunge taciturn, solitar ori meditativ, i se 
înfățișează o enigmă. înțelepciunea umană im
pune disimularea sau accidentul biografic in
troduce, pentru împlinire interioară, orgoliul 
detașării.

De la Intilnirea din Păminturi universul mo 
rometian configurează posibilitățile lui uimi
toare în direcția întrebărilor grave. Asaltat de 
sentimente, copilul Nicolae Moromete are ne-

BREVIAR
g „PROZATORI CONTEMPORANI*, sub acest 

tiua, în volumul apărut la Editura „Junimea-4. 
Liviu Leonte Întreprinde o riguros sintetică ana
liza consacrata prozei românești contemporane. 
Criteriul adoptat este cel cronologic, pe a cărui 
axă se situează cele mai reprezentative valori 
definitiv consacrate : Mihail Sadoveanu, Camll Pe
trescu, Ion Marin Sadoveanu, G, Călinescu, Zaha- 
ria Stancu, Geo Bogza, Marin Preda, Eugen Barbu, 
Titus Popovici, la care se adaugă capitolul intitu
lat Debutul unei generații, fl<nd vorba, acum, de 
D.R. Popescu, Fănuș Neagu și Nicolae Velea. Din 
exactul Argument al cărții rezultă că Liviu Leonte 
Intenționează a-și extinde investigația, în așa fel 
îneît în următoarele volume imaginea prozei ro
mânești de azi să se recomande cititorului in cva- 
gltatalitatea el. De reală utilitate este compacta 
bibliografie cu care se încheie volumul.

■ PREMIERA TEATRALA T.V. Marți 31 iulie 
a.c., pe programul I, Televiziunea a prezentat în 
premieră absolută piesa de teatru Amintirea unei 
nopți de august de Valentin Munteanu. A fost un 
spectacol întru totul remarcabil, faptul pornind, 
firește, de la ridicatul nivel artistic al textului.

' âtia. Ctam! aejr-urr'. eSc mereu «scusăâ. CJS- 
lin Surjr-ăceanu tu va f. tairtes ta «i re Mfc.f- 
fic* : nici orteis-en sări tartaia s--4 c’ta
■a rănește. Dar el trie teiexitar. rea* Srer 
acolo de ta.teleeăaee -1 o ăe
periclitează nat* s* starea
care se numeri- £«-rx=Mî. A fi 
•eamnă a fi -răzr—?Sri tai: in 
descooer copilăria ca *u~st* feanc* n iwfîisS 
incredarii. al aferii-er.:: ta ^-znara 
tate exist=»u*iă ?

Creator de mal’îole fcst'ge. .Miri* ă re
vine mereu la fasri-iția pe care o e.x-r-ri* a s
pra sa. imptaestal. exempiaritateu. P— ar»og*a 
este un autor profurd moe*L ie auttr'.ică fisa- 
litate pedagogica, tămanizir.d actele c> ccral 
umanizind idealul. Marin Preda emârv • 
disimulare latura de acomodare cu re 
chiar, oină la un punct, votata de a-l neCBta 
încă o dată scriitorul coctsrruieste fidel > - 
ciclice imaginea arestării tatr-o hmt* cn 
talitătile rigide si .naposate. Avind vocația ade
vărului. marele prozator nu suPest.mează ca 
dublul nu instimsi neaoirat ref-.nare m c* res- 
pectind nb-.ec” - -tatea reai-stă. viata « — :<> a 
adevărului nu eșt« naa^rat si obscur*. Cază
rile de conștiință devin La F*Trta Preda reabi
litări ale viziunii inocente desc-re tame, sr-r-j- 
mente oentn bogăția de trăiri, de jizoo—=• 
dere rational*.

Henri Zslts

Testul audienței și valorii
imaginea : Ccraei Medvedov. (indent ami] IV 
Imagine. LA.T C. ; trei filme reahzate de ci- 
neanaatori. Apoi, tacuc.unind fiecare seară, au 
trebuit văzute oeîe nouă filme artistice *. pă
lălăii de la Axigea*. scenariul t Artștide Bu- 
tuno:u si Uihii Tatulrcr. reca t Cornel Dii- 
cen : ; Pecretal lai Bacbes*. scenarist : Titus 
Popcrio. regia Geo Saizescu ; -Căruța cu 
mere", scenariul t D. R. Popescu, rtzia : Geor
ge Cornea : Moara lui Călifar", scenariul : Va
leria Drigușanu. R. A. Petrescu. P. M. Bianu, 
regia ; Serbau Marinescu (debut) ; „Prea cald 
pentru luna mal", scenariul : Petre Sălcudeanu, 
regia : Maria Callas Dinescu ; „Singur de cart", 
scenariul : Lazăr Fulga si Tudor Mărăscu, re
gia t Tudor Mărăscu : „Imposibila iubire", a- 
daotare cinematografică a romanului «Intrusul" 
de Marin Preda, scenariul și regia : Constan
tin Vaeni ț. «Vară scurt* ■*, film artistic de scurt 
metraj, regia : Tereza Barta (debut) ; „Să mori 
rănit din dragoste de viată", scenariul : Anghel 
Mora. regla : Mircea Verciu.

Mai trebuie «nuntit ci tx_» » se ar-tade la 
festivitatea de premiere iu ’-w. suportate a- 
Dlauzele furtunoase sau indiferenta wectatorf- 
lor. capriciile vremii, disertii’.e de oe n'.ila de 
la ora 10. discuții de o rar* ti»rer-*i:e. de care 
juriul, format din personal:*.*:: de ft-, se aie 
vieții noastre culturale : Deasa Bertegea. Pe
tru Angbel, Niealae Dragau. N -salae Daa Fr»- 
telat*. Ion Cristoin Vuite Iteatu. Alexandra 
Diaeonescu. Ecaterlna Oprasa. Daa Pita. Vale
ria Seciu, Ovidiu Iulie Moldava*. Grtgare Can- 
stantin, Vlad Păuneaea. Niealae Ca bei. leu 
Hobana. va tine seama ta mod cert. A trebir 
urmărită, in fiecare seară. ^Seeveata". ccudianu 
festivalului, sau întocmit cu atentie. topul pu
blicului.

Si mai mult ca orioe a trebuit ca. la fiecare 
metru de peliculă derulată in itannile ecra
nului. să credem tott in destinul filmului ro
mânesc si fragmentele care nu stat certitudine 
să fie Înconjurate cu speranță pentru c* ta 
acest dialog sincer de la Coatineati s-a de
monstrat încă o dată că nu numai no: avem 
nevoie de film d si filmul are foarte mare ne
voie de noi.

Experimentatul dramaturg a elaborat un text dra
matic revelator prin problematica moral-politică și, 
nu mai puțin, prin extrema rigurozitate compo
zițională- Formula teatrului-dezbatere beneficiază 
de o abili înscenare epico-dramatică, inclusiv sub 
raportul suspansului din unghiul căruia se pro
cedează la elucidarea gravului caz supus atenției, 
tn 'regta lucid-patetlcâ a lui Constantin Dicu (re
dactor. Lucia Hossu Longin), distribuția a fost in 
toate privințele strălucită : Ion Pavlescu, Dorin 
Varga, Valeria Gagialov, Paul Ioachim, Mitică 
Ian cu. Ileana Serban.

■ ESEU-ALBUM „LUCHIAN*. în mult apreciata 
colecție „Mica bibliotecă de artă4* a Editurii Meri
diane, de curind, a apărut un nou volum, consa
crat marelui pictor Ștefan Luchlan. Autorul lucrării, 
este excelentul critic de artă Valentin Ciucă. Refe- 
rindu-ne la textul critic, trebuie spus că în realitate 
avem de-a face cu o micromonografie Luchian de 
excepție. Riguros în latura informativ-documentarfi, 
noul exeget propune imaginea unui Luchian impre
sionant prin complexitatea inconfundabilă a geniu
lui său artistic, atît în context național cît șî în 
context universal. Ideile-pivot ale demersului 
analitic sint grăitor exprimate chiar prin interme
diul titlurilor acordate, succesiv, capitolelor căr
ții : Personaj șl mit, Revelația strategiei eului,

Portretul unui destin, Natura ea «topAe, Motiv 0 
metaforă, Seducțiile labirintului. Utiîâ ri t jdidos 
întocmită, bibliografia, iar ilustrații. în prezenta
rea grafică a lui Val Munteanu, în totul exem
plare.

■ „BATALIA* ARGHEZ7, volumul de denot al 
cercetătoarei Dorina Grâsoiu (Editura „Dacia-) 
adaugă încă o contribuție notabil* la atit de bo^nta 
bibliografie critică dedicată personalității și ope
rei marelui scriitor. Noutatea demersului er.wC. 
de data aceasta, stă tn Ideea de a realiza un eloc
vent „documentar- axat pe spectaculosul proces 
de concomitentă și succesivă acceptare ori respin
gere a operei argheziene de-a lungul deceniilor. 
Mizînd în primul rind pe efectul revelator al tex
telor extrase din volume și publicații și fdin pă
cate) mai puțin pe efortul de interpretare perso
nală, Dorina Grăsoiu Izbutește totuși să ofere spre 
lectură un „film“ epico-critic de-a dreptul palpi
tant. Surprinde totuși o anumită „prudență* In 
ceea ce privește „inventarierea* pieselor ce com
pun „dosarul* Arghezi din deceniile al V-lea și al 
VI-lea, Inclusiv omiterea a numeroase texte cri
tice rămase în reviste. Concluzia este că cel puțin 
o bibliografie selectivă s-ar fi cerut a fl inserată 
la finele volumului.

Cronicar

VlATA CĂRȚILOR

PRCZ71

O CARTE 
ȘI CÎTEVA 

GENERALITĂȚI

F limpede ci, de cîțiva 
*r.i incoace. proea tineri
lor a «dus mutații însem
nate in tabloul literatu
rii noastre. Autori in jur 
de 25—26 de ani. in ma
rea lor majoritate absol
veați ai facultăților de 
filotofie, debuieaz* la 
Bumnesit Ia*i, Ciuj-Na- 
"oca, Ttmlsoera sau Cra- 
tav* cu cârticele rubțirL 
nervoase, dec.tncer'ante, 
vrind. parcă, să se dife
rențieze inconfundabil de 
proza etapei imediat an
terioare. Lucrul nu e de- 
corespunde unui proces

ple, logicii epice comune, determinismului me
canic (fie el social, psihologic, psiho-soclal sau 
socio-psihologic), fragmentarism conceput ca o 
șansă eficientă de a intra in posesia realului, de 
a-i releva cu mai multă pregnanță (și mai puțin 
schematism) întregul complex de falii irațio
nale, stările tensionale. Este, aceasta, o poziție 
marcat polemică și lucrul se observă în prozele 
lui Nicolae Iliescu. El transcrie citate, își poves
tește ziua de dimineață pină seara, notează cu
minte reflecții pe marginea filmelor văzute, iși 
propune să scrie o nuvelă, incepe o nuvelă, iși 
spune că nu-i place cum a scris-o, că nu știe 
să scrie, că n-o să se aleagă nimic de el1; altă
dată, că, dimpotrivă, o să ia Premiul Nobel' ; 
iubește, se gindește la iubita lui, iese cu iubita 
lui ; merge la facultate, se mută de la cămin 
intr-o garsonieră ; conversează cu ușurință, alt
minteri inscuzabilă, despre filosofie, budismul 
Zen, teoria literaturii. Această listă ar epuiza, 
oarecum, fondul preocupărilor prozei sale din 
„Departe, pe jos..." Ea nu spune nimic în sine, 
dar semnifică foarte mult in context. Sub apa
rența notației fugare, irepresibile, se ascunde o 
lucidă preconcepție, o studiere atentă a efecte
lor, capacitatea de-a simula deopotrivă negli
jența și stilul artist. Capcanele scrisului lui 
Nicolae Iliescu, paravanele lui, ascund de 
fapt, un singur șt însemnat adevăr : acela că 
tinărul, cinicul, ironicul și aluzivul nostru pro
zator este un incorijibil sentimental. Din toată 
lumea lui colorată, amestecată, intr-adevăr, așa 
cum numai viața trăită este, răzbat fiorii unei 
candori neindeajuns ultragiate ca să nu păstreze 
intactă o anume fragilitate tulburătoare.

Mulți dintre „durii" acestui gen de proză sint 
Ia feL Experimentalismul lor nu-i mai mult, 
mai greu accesibil sau mal îngrijorător decit 
acela al oricărui alt moment de schimbare. 
Atita doar că, fără să fie indiferenți la „efectul 
Preda", acești tineri se disociază destul de net
— prin cum și ceea ce scriu — de prozatorii ro
mâni ai momentului imediat anterior, revendieîn- 
du-se, implicit sau explicit, doar din Radu Pe
trescu și Mircea Horia Simionescu, invocind 
deseori pe Gide, Borges sau Proust, simpatizînd 
clar pe textualiști sau pe teoreticienii noului 
roman francez. Este, poate, aici și un gen de 
reparație. Aproape toți scriitorii mari ai seriei 
"60 au debutat cu proză scurtă pe care au aban
donat-o rapid în favoarea romanului. Era mo
mentul care pregătea o serioasă cotitură în 
proza românească/ Ea s-a produs, cam din jurul 
anilor ’65. Iar impasul următor se traduce toc
mai prin excesul de roman — îndeobște social- 
politic — al ultimelor două decenii. Un social 
trecut mal Întotdeauna prin grila psihologicului, 
un politic uneori prea marcat, conceput ca o 
constantă ineluctabilă a lumii de azi. Dar poli
ticul, in ceea oe are el superior, nu trebuie 
văzut ca închidere, ci dimpotrivă, ca o deschi
dere. Se pare că acest lucru l-au înțeles cu 
precădere tinerii prozatori de azi : a scrie proză 
actuală nu inseamnă neapărat a recupera in 
culori plauzibile universul deceniului obsedant
— din perspectiva prezentului liber, — ci a găsi, 
mai cu seamă, libertatea interioară de a asuma 
lumea prezentului și a o trece in carte. Bine
înțeles, din perspectiva literaturii. Acești tineri 
nu scriu incă romane. Sintezele nu trebuie insă 
artificial grăbite ; pină la „virsta romanului" 
fă ne mulțumim, deci, cu foarte bune cărți 
de proză scurtă. Așa cum este și volumul de 
debut al lui Nicolae Iliescu.

Dumitru Radu Popa

*) Nicolae Iliescu. „Departe pe jos**.„. Edi
tura «Cartea Românească", 1983.
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Ultima luci re a Cătă
line: Vck-Jesca*), se im
pune mai tatii prin uni
tatea cuprinsului ei. uni
tate in diversitate: o pri
vire comparatistă Înve
derat* și erudită, prin 
care susține originea fol
clorică. orală a cărților
populare, devenite apoi și 
acrise, in unele cazuri
chiar prelucrate de autori 
cunoscuți. Stabilind in
terferențele folclor — 
cărți populare — arte

plastice ia r.ivei popular, lucrarea Cătălinei 
Vtumh'wii țlktiuU a-npra valenficărti fondu- 
ta; culturii românești medievale care are un
■peciile aatiaual propriu ca operă culturală
•electiv*, cu potențiale integrări in cultura

■aratiBBea. Da aceea. Cătălina Velculescu. In 
prunele două capitole ale lucrării sale se opreș
te la constatări și argumente care pledează 
pentru o situare a vechei noastre literaturi „in
tre ltiertitM* Krisâ ti cultură orală". Pildele 
• . ; pcp-jlar ee —cu fabula,
yen si speoe literar* cu evoluție milenară, de 
Ia Esc, i, pină la Argbezi. Iar dintre pilde, cea 
mai răspindită este aceea a inorogului : animal 
mitic, simbol al binelui și al tămăduirii. Temei 
„inorogului" ii consacră Cătălina Velculescu 
cea 'mai mare parte a lucrării sale.

A doua parte a lucrării dezvoltă o problemă 
foarte actuală azi : sociologia lecturii. adică 
preferința cititorilor pentru lectura unor anu
mite cărți.

Autoarea a cercetat 39 de cărți dintre anii 
1805—1853 care au la sfirșitul lor tipărite listele 
„prenumeranților", amatori să susție plata tipă
ririi cărții. Numărul acestor subscriitori — anti
cipați, in parametri indicați, este 12 097, iar al 
volumelor este de 21 276. Judicios clasificate 
categoriile acestor cltitori-prenumeranți duc 
la concluzia că Banatul ocupă locul intii pentru 
interesul arătat lecturii cărților (perioada 
1820—1840) și Muntenia (perioada 1840—1853).

Lucrarea Cătălinei Velculescu este incitantă 
și pentru studiul multor alte probleme, care 
s-ar putea dezvolta pornind de la prețioasele 
sugestii ale autoarei, ajutate de o foarte bogată 
bibliografie analitică, cu semnalarea unor surse 
mai puțin folosite la noi.

O cercetare serioasă, aplicată, in tradiția șco
lii de istorie literară românească.

Dan Simonescu
europeană ti universal*.

Dta hteratura românească veche, elementul
care o apropie mai mult de universalitate este

* Cătălina Velculescu, „Cărți populare și cul
tură românească". Editura „Minerva", 1984.

EDIȚII

O CLIPA
DE ISTORIE

Istoricul Ion Bulei 
consacră cea de a treia 
carte •) a sa fenomenelor 
istorice și politice din lu
mea românească de la 
sfirșitul secolului trecut și 
inceputul celui următor, 
într-o' formulă clară, ac
cesibilă și convingătoare 
autorul analizează una 
dintre cele mai Intere
sante epoci din Istoria 
României moderne in 
context european, pre

zintă relațiile internaționale, aspectele și im
plicațiile crizei economice, raporturile politice 
interne, divergențele, consensurile, jocurile de 
forțe și interese, climatul general, mentalitatea 
politică a grupărilor și persoanelor.

Analiza fenomenelor este precedată de ima
ginea globală, iar documentul utilizat interpre
tativ, cu degajarea semnificațiilor. Scrisă cu in
teligență și fără prejudecăți, cartea lui Ion Bu
lei realizează o sinteză concentrată și cuprinză
toare, prin perspectiva generală și prin selecția

faptelor relevante. Autorul are și calitatea de a 
contura interesant atit climatul politic, cit și 
personalitățile implicate in politica românească 
pe care le judecă imparțial și le portretizează 
cu talent literar.

Ion Bulei „reconstruiește" „o clipă de istorie" 
din punct de vedere politic, economic și social 
la inceputul unui nou veac in care se produc 
uriașe transformări in existența materială și in 
mentalitatea lumii moderne. Secolul incepe 
intr-o atmosferă de optimism general $1 afir
mare a unor mari energii, debuta cu „spectacu
loase succese ale spiritului inventiv" și cu mari 
iluzii. Autorul analizează starea de spirit, atitu
dinile filosofice, fenomenele ideologice, premi
sele fenomenelor ulterioare, pentru că „secolul 
al XX-lea se năștea sub semnul violenței", tn 
acest context se pune problema felului în. care 
România intra in modernitate și autorul trece 
in revistă opiniile diferitelor curente de idei 
românești în legătură cu calea de urmat. Ur
mează analiza crizei financiare și agrare pe care 

-a traversat-o tinărul stat român modern, pre
cum și a crizei partidelor guvernante. Istoricul 
urmărește dinamica vieții politice, confruntarea 
de programe, de atitudini și de temperamente, 
avansurile, replierile, psihologia persoanelor și 
grupărilor politice. Documentele utilizate nu sint 
expuse ca atare ci prin coroborare de fapte și 
cu interpretarea complexă formulată succint, cu 
extragerea esențialului, dar intr-un stil perso
nal și alert, care se manifestă in ultimii ani la 
mai mulți tineri istorici și publiciști care și-au 
consacrat lucrările fenomenelor social-politice 
ale lumii contemporane. Cartea lui Ion Bulei 
este poate cea mai reprezentativă pentru o nouă 
optică și formulă de tratare a fenomenului isto
ric, politic și social. Este o modalitate de scriere 
capabilă să restituie pentru marele public, eve
nimentele și semnificațiile — esențiale pentru 
înțelegerea unei epoci dintre cele mai interesante 
pentru istoria noastră.

Gheorghe Buluță

•) Ion Bulei, „Lumea românească la 1900", 
Editura „Eminescu", 1984.
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Generația luptei cu inertia
Asumarea valorii ■

de la debutul în volum, cu Portret în august (1962) 
și pină la Alte sonete (1983), poezia lui Grigore 
Hagiu nu suportă transformări radicale, dictate 
de conjuncturi sau mode poetice, nici în planul 

expresiei, nici in cel tematic. Trecerea timpului a mai tocit 
ceva din vitalismul labișian al debutului, cind David (eroul 
liric din poemul cu același titlu, păstrat de autor în volu
mele antologice, ca o emblemă a unei virste și stări) iși 
clamează impudic victoria („Goliat, lume enormă dar falsă, 
bătrină, / decapitată de fulgerătoarea mea mină, / am trecut 
peste tine, intrind în istorie, dur, violent, / purtindu-mi pe 
buze surisul subțire, de adolescent") dar aceeași generozitate 
lirică, in vers alb sau în forme fixe, se revarsă asupra 
lumii fenomenale, în încercarea de surprindere și hiposta- 
ziere a esențelor. Privită în ansamblu, lirica sa de pină 
acum se definește prin prezența, constantă, a două forțe 
creative cu semn opus : una centrifugă (către Celălalt, către 
Lume), alta centripetă (către sine, în sine). Consecutiv, o 
poezie a descifrării sensurilor lumii, a spațiului exterior, și 
o alta, a spațiului interior, a motivațiilor individuale, a 
descifrării sinelui. în ambele situații, complementare in uni
versul poetic, de la un volum la altul viziunea peisagistică, 
descripția metaforică, mai puțin semnificative, se atenuează, 
lăsind locul, întii conceptualizării, apoi abstractizării 
metafizice.

Poezia patriotică, atunci cînd nu alunecă in imediat, este 
excepțională. Elementele spațiului etnic sînt numite fără 
ostentație și încorporate în metaforă revelatorie, constituent 
al unei viziuni emblematice, coagulînd istoria și eternitatea 
ființei istorice. Iată un exemplu elocvent din volumul Zenit 
de anotimpuri (1974) : „Dacă am învăța respirația lemnj'.u: 
dacă am ști să suportăm tăcuta / pală de vint / iscată intre 
două stele deschise / lent răsucind coarnele cerbului / dacă 
am ridica pe umeri / alpinele rîuri / prin fantasma noastră 
de os J mai licăritor decit pe trepte de marmoră singura
tica vîrstă înalt să zvonească / dacă aripa am îndrăzni s-o 
rotim / înțepată la subsoară cu ghinda stejarului s:-m- 
preună cu toată rășina pădurii / am trece dincolo ‘ d» -! -h- 
netul păsării de pradă / înălțimea ne ține insă I in văzdu
hul de taină / și-ntre oglinda mării și luceafăr ' pirătura 
de apă care sîntem / își încremenește fărădegreutate sta
tornică / dar mai lasă din valea cea largă ușor de pămint 
țintuită cu flori / din nou să se vadă / Încă o rttmt / 
albele trunchiuri de brad / voci se ridică prin de si »r . - 
megă-n vînt / mai departe va fi / recunoaștere numa= prin 
sunet / de parcă-n cer geruit s-ar sparge / tra fluier 
imens". (Dacă am învăța). în cele mai valoroase poezii pa
triotice (cea citată mai devreme face parte, după opinia 
mea, dintre acestea) Grigore Hagiu continuă. in esență, 
eminescianismul, în sensul că, deși nenumită nicăieri asa. 
din versurile sale, se naște imaginea Românie» -dulce", 
ființă ce crește în ființa noastră, concretă si. deopotrivă, 
metafizică. Este punctul in care legile inefabile ale poeziei, 
sfidind fizica, armonizează cele două forțe.

Poezia lui Grigore Hagiu nu este insă, cum observam, un 
perpetuu extaz, căci ..continentele ascunse" (am numit astfel 
volumul din 1965) iși revendică dreptul la identitate. Poe
zia spațiului interior, a sinelui este dramatică, dezvăluind 
un peisaj lunar, bintuit de furtuni magnetice. Coborârea in 
sine este gîndită ca un exercițiu impus. ca o formă de 
exorcism necesar izolării eului lăuntric. Identitatea și aon- 
identitatea sînt polii intre rare fulgeră arcul voltaic al de
venirii. Această temă, coloană de susținere a universului 
poeziei lui Grigore Hagiu. este expusă aproape didactic, 
intr-un tulburător poem, din volumul Continentele aceanse. 
din care cităm un fragment : ..respir adine / trag aer muit 
în piept / și mă cobor fulgerător in mine / «trins și crispat 
și ghemuit în mine / / ce diră grea de singe uleios ' străbate 
prin întunecare / și sare din ocean / aproape nefiresc de 
roșie / in lumina orbitoare II o carne palidă de om străbate 
apa / mai mult lumină tulburată decit carne / un lung 
reflex de carne sau lumină / maree spasm cutremur / și 
apă carne șl lumină ! un univers în dilatare / amestecă și 
zdruncină și-mbină / / în apă urletul nu șe aude / și sînt 
și cel inspăimîntat de jos 7 atit de repede pătruns în adîn- 
cime / că sîngele-i rămîne aiurit la suprafață II și sînt și 
cel de sus / cu liniile cunoscute / din care am fugit și voi 
veni altfel / lăsînd drept semn de recunoaștere intimă * 
cînd mă voi reîntoarce și-1 voi umple / și nu va mal putea 
să fie el // cind trupurile mele coincid / timpul dispare / 
și sint chiar timpul neoprit / oprit / din gol la trup / din 
trup la gol doar prin trup / și să mă pot lega ' mă run / 
jucîndu-mă cu propria mea forță” (La baza Înmii). Moar

Unicorn în oglindă

tea pnn naștere și nașterea prin moarte, iată alte conotații 
cupr.nae a.a fi subs-mata aorireap aventuri a cunoașteri’ 
de sine, subLmaie intr-un discurs liric profund ca □ apă 
limpede.

O oază de l:=:șie in această geografie frământată este 
eresul. Tonul erie melancolic, iar atitudinea este contem
plativă. Regretele se estct’.zează intr-o memorie bkndă. 
oglindă narcisistă. Ceea ce rămine nu este diferea absentei, 
a teama șterge?amintirilor : după-amuezJe areiea
cu pături verzui f întunecate la ferestre lingă presimțiri 
parc răcoros ' despărțit de o stradă pustie / inr.-sa de 

oare / era: atit de frumoasă / incit mc se fă rea somn și 
deveneam materia greoaie și cețoasă abtocb-.ndu-te laolaltă 
cu teama ' de a nu-ti mai putea da viată mmodatâ la
fel*. (Enu atit de trumnasă). Erotica lui Grigore Hagiu, 
extatică. recuperează d:n memorie imag-i idealizate, cu 
funcție de spațiu aectirizant.

Vorbeam, la începutul acestei schițe de portret, de ab
senta unor transformări radicale in poezia, autorului Nostal
gicei triade. Ceea ce se poate insă constata este o schim
bare de accent, vizind aducerea in pnm-planul diaru teului 
liric a dimensiunii sale metafizice. Observam, cu alt prilej, 
că această schimbare a ponderii este evidentă in volumul 
Descântece de gravitație, carte dominată de obsesia irever
sibilității temporale, resimțite acut in toate fibrele ființei. 
Neglijam atunci, insă, un volum mai vechi, semnif-.cauv 
pentru evoluția, d:n acest punct de vedere, a poetului. Este 
Miazănoapte* miresmelor, volum apărut, în 1973. la Editura 
Cartea Românească. Titlul programează lectura, și. la sfirșit, 
o confirmă. „Miazănoaptea miresmelor! este imaginea care 
codifică semnele dramatice ale declinului, descoperite in 
totul înconjurător și în subiectul cunoscător. Dudă" această 
„dereglare a simțurilor", avînd ca efect degringolada, ca- 
thareis-ul prin Descînteee de gravitație și disciplina formats 
severă din Sonete și Alte sonete se impuneau ca o soluție exis
tențială de continuitate.

Poezia Iui Grigore Hagiu se află acum la apogeul ei va
loric. Moment fast, pe care poetul trebuie să și-1 asume 
deplin.

Valentin F. Mihâescu

David
umbra-mi creștea adincită prin 

depresiuni 
și se sgîrceau in adine de furtuni 
apele bolțile frinte-n reflexe metalice 
măduva lavei sărea dureros din masive 

vulcanica

goliat surd răbufni jumătate de cer 
aplecind spre apus 

șuierul brațului meu ii murea in auz 
nu-mi mai simțea mlădierea piciorului 

s prin le* 
peste masa greoaie de carne sticlind 

ca un pinten

prevesteau inserare pădurile nenuanțate 
pe punți de cărări către sate in văi 

micșorate 
scoboram Iegănind căpățina pe umărul 

drept mohorită 
cum scobor după ploaie mocanii 

cu vipere moarte pe bită

goliat lume enormă dar falsă bătrină 
decapitată de fulgerătoarea mea mină 
am trecut peste tine intrind in istorie 

dur violent 
purtindu-mi pe buze surisul subțire 

de adolescent

vulturul mi-a mai spus 
dar ce mi-a mai spus 
vulturul mi-a spus
ai grijă de tine 
eu ți-am făcut rana 
unde anume 
nu știu nici en prea bine

ai grijă 
du-o mai departe 
și mai departe, 
rănește-o de o altă rană 
poate mai vie 
mai doldora de diamante

de capătul de lemn frumos 
cind brusc zeița trage 
eu țin îmbrățișat eu toată viața 
de virfnl ascuțit de lance
să se odihnească 
să se culce 
cu înfrigurare

in nopți zgilțiitaare ți năuce 
îmi las capul pe piatra 
care singele-mi suge

trebuie smulsă
din mine cu mine
un eorp străin 
eeva trebnie smuls din mine 
dacă e floare venin 
nu știu prea bine
brici ori secure n-am 
gheară de pisică 
undiță eirlig 
fulger care despică
trebuie smulsă 
din mine cu mine 
materia vie
și nn te am la indemină 
decit pe tine
poezie •

ce ***r mă gindește 
cel repede lin trecător 
creierul norilor

rar mai răsună 
amintirea domoală 
bate ploaia
mă desface
in părțile componente 
săgeți nervi ace

dintre nenumăratele planete 
dintre cefe mai întunecate 
pe un arbore singuratec 
cine vrea să se-mbarce
rar mai răsună
amintirea domoală
in care mă-ngrop
aș vrea să fin iarăși 
marea primordială 
eea fără de scop.

ce văd
aceasta ar putea să fie
ce văd
aceasta ar putea să fie 
întunecarea norilor 
tirzie
făptura mea
sau numai brațul care scrie
din carapacea nevăzută scos 
hirtie pe hirtie
ce văd
aceasta ar putea să fie
o grea somnambulie
plouă cu grauri
pe un singur pom 
departe-n cimpie

eu am gheare și plisc 
și aripi rotitoare 
multe le pot 
altele nu
eu ți-am făcut rana 
tu m-ai mincat de tot

vulturul mi-a mai spus 
dar ce mi-a mai spus 
pierdutu-s-a deodată cu el 
in spațiul acela 
care nu posedă pentru cuvinte 
aer defel.

să se odihnească 
să se culce
nu suflete nu 
nici liniște nici pace 
nu se mai poate adăuga nimic 
nimic nu se mai poate desface

mă doare apa 
oasele mă dor 
înfățișarea norilor 
lacuri in migrare 
suavitate grandoare 
pe clătinarea spațiilor
in adincul de nori 
fecundă dezagregare 
subt aripile lor 
posomorită sudoare
mă doare apa 
oasele mă dor 
solemnul abur de zbor

scriem
de pază bună
da da scriem
să nu ne-amintim de morți 
de cei dragi
de cei toți
de cei ce-or să vie 
și nu poți
să-i imbrincești să-i scoți 
să-i tragi de subt roți
scriem
de pază bună
sau rea
de noi
înșine
de nimenea

ntre contemporanii noștri mal zgomotoși. Cezar

1 Baltag iși implinește cu discreție un destin poetic 
de anvergură. Punindu-și marile întrebări, confrun- 
tindu-se cu moartea și cu deziluziile unei existen

te plină de cotituri, artistul se află în unghiul privilegiat 
de unde se poate contempla țesătura fragilă a realității. Mai 
mult, intr-o lume dată, el poate încerca simulacrul de crea
ție, demiurgia aparentă a istoriei : „Cintind iși deschide poe
tul / hotarele destinului. // Desprinși din dntecul-inel, / văz
duh și ape impinziră / suavii zei pe care el / aievea ii isca 
din liră. // Sfioase nimfele fecioare / își ascundeau rotunzii 
sini, / cirezile de minotauri / pășteau domoli printre sal- 
cimi. // Dar sus in zborul lui frenetic, / lovit de-al sunete
lor vaer, / un zeu pe jumătate sunet / inebuni deodată-n 
aer. // Atunci crescu un joc pe care / nimic nu-1 mai putea 
opri : / Elena deveni frumoasă / și Paris se îndrăgosti. II 
Triremele o iau la goană / pe mări și iată grecii mor. / Irup 
vulcani de singe proaspăt / din craterele anilor. // De lunci 
ades pe-nsingerate l culmi ale unui timp flămind. / lipindu-si 
frunțile de scuturi poeții au cintat plingind". Acuratețea ex
traordinară, de altfel caracteristică poeziei Iui Cezar Baltag, 
nu trebuie să ne inducă in eroare, și nici limpezimea ver
sului. Se află aici sugestia jxiternscei vinovății a lumii „ar
tistice", elementul de boală, dm care se trece ușor in magia 
..neagră" și in păcatul deturnăm energiilor umane, al folosi
rii lor intr-un scop străin de vocația începuturilor. Tot așa. 
mi se pare de tot eronat să considerăm poematica pe motive 
„oculte" sau de ritual folcloric, ca p eea care invocă practici 
redescoperite in jocur.ie de copt drept o toană pur artis
tică a lui Cezar Baltag. E este un ooec «mnamer.te serica, 
trăsătura Indică este nmnai aparentă. ascunzând o invocație 
a unui târim de energii reale. Poezia devine o exbonație. un 

descântec" in sensul tmoonu al euvmtului. adică o trezire a 
forțelor adinei ale lumii. Cuvintele -urnesc aceste realități, 
de aceea este bine să ne întoarcem la ființa proprie loc, și 
așa se explică abundenta de nume grecești si din 
unele limbi orientale, zxt.ie insă intr-o structură paulintcă. 
unite in caritas. r.r. traduce Ieromnrus cuvântul grecesc 
agape (ce n-are nimic ensrun cu „amoc-, cum greșit s-a în
țeles uneori) : „lin galben rar. minat dinspre «sakimi. / râ
mași m-atinge și tresar atr-’ si trec prin cel ce sint Ș- um
blu altfel / și Împrumut un chip al altcuiva- i I Statura lui îmi 
va apare poate ’ de foarte sus. de la zemt. curind ’ ca un 
dulgher adolescent ce bate / ia căpriorii cerului rirind. II 
E-o bucurie clătim nd ecouri ! in sunetul înalt prin care 
treci, i O. miez de z. al ma-hv platouri. I tăcut cadran so
lar. albind poteci f Dm acest stnnr punct de vedere, bine
înțeles fără latura jiagxtă", dar pe lima unei spiritualități 
specifice. Cezar Baltag ru mai are in literatura noastră de
cit un singur corespondent, pe Ldia Stămloate. de asemenea 
o poetă de valoare (loan Alexandru ișf definește in al mod 
unele ..trăiri" sorginte oarecum apropiată !). Autorul Vni- 
rvrnolni ■■ agliadă ș» al Msdaari dia iad, oricit ar părea de 
paradoxal, dată fund recuzita ocuhmă. este poetul de ținută 
al unei spiritualități de factură bme precizată, iar marile mo
mente solicită ritualul din vechime : „Foc sau apă I I Ca o 
carte curgtnd / ca o ușă de apă T ca o mare însetată / ca un 
vătrai lichid f ca un lapte de jăratic / ca un rug hohotind in 
oglindă / ca un cutremur de apă / ca un ceas topit / Ioc foc / 
apă apă / / oră piatră / iască infern / laenn refrigeril ’oc de 
verdeață t de unde a fugit toată durerea / si suspinarea...*. 
Iar o poemă mai tirzie. intitulată Pnveste, pare pur și sim
plu un comentariu Ja un pasaj cunoscut al învățatului Ciril 
din Alexandria ; .Ja lumea, mi-a zis / Rotește-o. Fă-o să 
fie f A: grijă. Altă lume / nu mai avem / / $i eu am început 
să învirtesc / roata himii / / La stingă mereu și mereu •' ca 
și cum aș fi / vrut / să-mi aducă copiii in inimă . Dar dacă— 
— mi-am zis — / am uitat sensul rotirii , și a, trecut de tre
cut / și poate nici / Începutul / nu mal există //Și deodată 
am simțit / golul morții / in inimă / Numai de n-as adormi 
mi-am spus, / numai de n-aș adormi. Vreau măcar / să mal 
știu / unde era / Lumea / ? / La început a fost începutul / dar 
eu am trecut de Început / și lumea / unde / mal există ? ! / 
Așa a început insomnia*. Referințele culturale sint topite cu 
multă ftne'te in substanța versului, și iți trebuie adesea o 
mare perspicacitate și Înțelegere a lumii similară cu cea a 
poetului, pentru a le identifica. Nici chiar citatul nu este la

Indeotina oricui. Iată, intr-o miră „glo6să“. intitulată Remem

ber, am găsit. In original, un fragment dlntr-un text 
pe care il cunoaștem foarte bine : „Știu un zvon pe de 
rost, / clipa trece in zi : ce va fi a mai fost, / ce a fost va 
mai fi. // Efernera-și găsi / in secundă un rost. / Ce a fost 
va mai fi, / ce va fi a mai fost. / / Cine-și poate zidi / în 
uitare un rost î / A mai fost ce va fi ?/ Va mai fi ce a 
fost 111 Și-acel foșnet sublim / ca un ris de copil : / haveil 
hamlim hacoil haveil-.. ?*. Ultimul vers este un citat din 
Kahelet, o foarte cunoscută secvență, de altfel („Deșertăciu
nea deșertăciunilor..."), transliterată insă defectuos (mai 
aproape de adevăr ar fi : „havel havalim hakbol havel", de

și orice transpunere in alfabet latin este improprie !). Citito
rul cu puțină imaginație ar putea deduce faptul din contextul 
general al poeziei, dar numai un pricepător real poate reali
za multitudinea de sensuri. La urma urmei, sonoritatea ori
ginalului era necesară aici pentru a crea atmosfera aceeea de 
susur cosmic al trecerilor, al schimbării de fețe ale lumii, 
incit devine o licență poetică, iar autorul iși poate permite 
modificări ale pronunției intr-o limbă veche (deși nu chiar in 
toate limbile, cum este chiar aceasta, ale cărei elemente au 
un rol aparte în țesătura lumii și trebuie respectate ca atare. 
De pildă, „v“-ul din „havel" este de fapt un „b“ fără dagheș, 
pronunțindu-se deci „v“, dar de scris ar trebui scris cu „b“ !). 
Dar ce poezie este acest Remember, ce „formulă a lumii cre- 
ază ea din nou, propunînd o construcție artistică, un fel de 
orfism, din materialul unui sceptic ! Tensiunea interioară este 
dată tocmai de această disonanță, refuzind facilitatea, ușurin

ța înțelegerii.
Cezar Baltag este un poet cu profil de-mare distincție, mo

dem fără ostentație și intelectualizant fără prețiozitate, dim
potrivă, părind chiar tradiționalist și accesibil/ chiar atunci 
când nu este de loc. Valoarea lui este una dintre cele mai 
sigure din literatura actuală, prin seriozitatea angajamentului 
său moral, prin vocație spirituală și prin stringentă a preo
cupărilor intelectuale, topite într-o expresie plină de rafi
nament și de limpezime.

Aurel-Dragoș Munteanu

POEME DE
Răsfringere
Aici este soarele meu. 
aici nnl prietenii mei 
și fintinile,
aici orizontul este pe rind
roată,
deal, 
inimă,
aici din părinții părinților mei 
au zburat treptat zilele 
și s-aa rostit cuvinte 
și s-ao desfrunzit așteptări 
și an căzut ploi 
și an luminat patimi,
și la umbra foștilor arbori 
fostele frunți
au vegheat călătoriile orelor—
Inima mea
atunci 
era Miine.
trupul meu
atunci 
era Miine. 
singele men 
ineălzea un timp nenăscut, 
glasul meu netrezit 
clătina in miezul semințelor 
netrezitele ramuri.
Aici s-au aprins focuri 
și s-au arat vetre 
și s-au rostit cuvinte 
și s-au îngropat frunți 
și au fost zile și nopți 
și s-au rostogolit riuri,
și, la umbra foștilor arbori, 
fostele dragoste 
mi-au trimis pe rind 
auzul și văzul 
și vocea 
și culoarea părului 
și cuvintele,
și foșnetul pașilor mei 
in iarba prezentului.
Văzul meu e o trecere, 
auzul meu e o trecere, 
singele meu e cea mal frumoasă 

călătorie
spre inima dulcelui miine 
pe care il voi numi fiul meu 
șl ii voi da cuvintele mele 
și ochii 
și soarele-meu 
și riurile , 
și il voi pune stăpin peste numele meu 
și amintirea mea 
și izbinzile,

aici, pe aceste coline, 
unde eu voi fi mai departe 
roată,
deal, 
inimă.

Ulysse
De ani de zile
pe mare
și pămintul tot nu s-a ivit
Unii spun
că nici n-are să se ivească 
vreodată
Alții afirmă 
că uscatul nici nu mai există

Dar eu știu 
că trupul meu e pămint
Toate semnele
mării 
vuiesc 
ca la foșnetul unei coase 
răsucind valurile 
intr-o veșnică 
interogație

Oedip
înalt și uscat eu spatele drept

cu cirja in față 
Veșmintul mi-1 prind cu mina Ia piept 

ies ca din ceață 
Vin de departe de foarte demult 

de la capătul lumii 
Sunt toamnele putrezi de cînd tot ascult 

murmurul huniii 
vulcanii stinși ai ochilor văd

un țărm de departe 
Dar lung și fără de capete pod

de el mă desparte 
Pe birnele Iui tot trec și iar trec

și nu mă mai mintui 
Desculț merg prin praful de care se tem 

muritorii și zeii 
La pașii mei rari se apleacă și gem 

plopii și teii 
Din vale in vale, din sat in alt sat

sub soare sub lună 
O fiică, numele ei l-am uitat

mă poartă de mină 
Dar iată aici imprejur aud pași

și foșnet de parce 
E clipa copila mea să mă lași 

de-acum te întoarce 
La capătul orb al potecii de jar

aud o grădină 
In ea voi să intru, să fiu tinăr iar

tn cere de lumină

Pe deal
Filfiire de aripă stingă 
a cocorilor. Luna aieve-i 
șarpelui negru de lingă 
umărul tinăr al Evei

Urcă fluxul. Trupul înoată 
in palizi compuși de arsenin 
Carnea mea, cum vei ajunge 
pe celălalt mal de mileniu ?

Ci crește de-alaltăieri seară 
departe, pe-un deal auster '• 
din vertebre și tibii o scară 
nesfirșită, ce urcă la cer

Trec zidari pe cereștile schele 
și îngeri cu fața amară 
parcă suie pe oasele mele 
și pe oasele mele coboară

Poate-n turn e închisă vecia 
și-ngroparea luminii in trup e 
ritualul legînd temelia 
bolții mele să nu se mai surpe.

La-ntilnire cu lumi paralele 
pe dealul cu zodii tîrzii 
e un du-te vino de stele 
Ca-naintea unei epifanii.

în altă poveste
Ursitoarea doua 
mi-a încremenit 
basmul care incă 
nu s-a isprăvit

Cum dam să trec rîul 
riul a-nghețat 
de pe mal cu frîul 
cind a scuturat •
Basmul nostru nu e 
astăzi foarte blind 
pe mine mă prinde 
gheața înotind

Pentru descleștarea 
din temutul ceas 
ursitoarea treia 
ea mi-a mai rămas

Singura să-mi deie 
o spadă de jar 
să lovesc în sloiuri 
și să curgă iar

Ocolire nu e : 
la noi pină mori 
răscrucile toate 
sunt cu ursitori
Dans de berze negre 
iată, mă-ncunună. 
Timpu-i prins in gheață. 
Rostește-mă, zînă I

In altă poveste 
altă stea mă cere 
Curge Riul. Restul 
este Înviere.
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Pămint românesc liber
Și numai ața, eliberindu-ne 
Cerul ți-a găsit lumea, 
Aripa a devenit zbor, 
Umbra - lumină s-a prefăcut 
Și adevărul - adevăr, •

Și numai din noi venind
Ne-am putut elibera cu adevărat, - 
Mai mult decit de moarte, 
Și mai mult decit de lanțuri 
Și de nebuni sau de pușcării, - 
De tifos ți neomenesc ne-am eliberat.

Și numai din noi venind
Ne-am putut elibera cu adevărat, 
Cum cu adevărat 
l-am eliberat fi pe alții 
Fină cind însăți libertatea 
Devenise libera.

Pămint liber in miini muncite fi libere,
In miini eliberate
Și purtind in ele, pe ele 
însăți libertatea Patriei.

Și numai așa, eliberindu-ne
Din noi infine veniți,
Am putut respira cu tot ce-i al nostru 
Ca o ființă fi Țară eliberate.

La nostra gente
Tu efti mai mult decit eternitatea, 
Lumina ta cu anii se măsoară, 
Efti pururea acestui spațiu sfint 
Deschisă zilei veșnice ; tu ești INTlIA OARA.

Se duc in somn de-aiei încolo, timpii 
In scurgere de val cu val purtată, 
Sub arcuirea stelelor, planetă — 
Ești mintuirea noastră, cosmos și Durată.

Rodesc in ceruri teii floarea planetară, 
Intr-una, efti mai mult ca viitorul, 
Din fruntea ta cresc riurile noastre, 
Din inimă se-aude, prin izvoare, dorul.

Tu efti această patrie, ivirea ei din pururi, 
Cu aripi largi, purtată, in veșnică rodire, 
Dai semn fi spațiu gindului arzind 
Sub bolta frunții ca un astru in rodire.

Doina
Fluier de os ce eintă duios 
prin spații de dor și iubire 
se-aude prin eu i ger ea luminii 
de la începutul neamului, 
din prima bătaie a mânii

Vulturii, sus, in curgerea aștrilor 
bat din aripi eroice, bat din valuri

de vreme, - 
mari întinderi de griu și riuri de miere 
curg norocoase fi sfinte, prin razele inimii, 
prin sfinta mindrie a spațiului numit Românie.

Și nimic nu se datină, 
oricit s-ar clătina lumile, 
fi nimic nu se uită și nu se pierde 
oricit, in vaste sudori și oceane, 
s-ar tot invîrti lumea.
Cu strai de lumină, apa noastră are grai

de albină 
cind urcă în ierburi fi piine 
din marele azi, spre marele miine.

Trupul etern de țară eternă 
prin coloana vieții trecind, 
se rodește, pe el insuși din el insufi, - 
parfum, imn antic, românesc pămint I

In paginile 3, 4, 6, 7 și 8 : desene 
de Radu Dărângâ

La temperatura zborului
In România, Era incită a bucuriei 
E însăși libertatea comunistă din care 
Spre viitoi,
Ca niște bătăi de inimă,
Se aud izvorind toate razele biruitoare.

O muncă tinără și decisă
Prin gind și verb unanim conjugată. 
Dau Libertății temperatura Zborului 
Necesară pămintului și rodului totodată.

Acum, cind brațul fi muntele, ploaia fi fruntea 
Sint intr-o decolare egală spre viitor - 
Libertatea are insâși înfățișarea patriei, 
Izvorîtă firesc din ființa acestui popor.

La noi, viitorul vine din toate părțile 
In tot ce continuu rodesc munca și omenia, 
Căci Era inaltă a devenirii și a bucuriei 
E însăși libertatea in România.

Anotimp cosmic liber
Intiiul strigăt al frumuseți 
Și-al hranei de toate zilele.
Aerul și căldura, intiiul țipăt al copilului 
Țipătul insuși
Ești tu Libertate a noastră liberă.

Foamea de inalt, nebunia izvoarelor 
Peste un trup fericit cind se scaldă. 
Vuietul nămolit al apelor de țiței fi rouă 
Cind năvălesc peste miinile noastre
Și piinea cintind
Din vocea ridicată a soarelui, 
Toate aceste aripi intinse 
Și incă fruntea noastră
Ești tu anotimp de august etern 
Primăvară a libertății libere. Anotimp 
De August și de pace eliberată. Anotimp 
Cosmic și liber I

Pentru a înțelege un oraș, trebuie să-l 
/izitezi de mai multe ori. la intervale 
de timp care să nu fie nici prea lungi 
(in acest caz se ivește un nedorit efect 

de înstrăinare), dar nici prea scurte (de această 
dată intervine o neputință obiectivă de a ob
serva etape semnificative de evoluție).

Regula de mai sus mi-a fost sugerată de ex
periența celor trei vizite pe care le-am făcut 
la Petroșani in anul 1984.

Mai intii, in Ianuarie, o singură zi ; pe nin
soare, spre seară, orașul arăta destul de im
personal. dealurile și munții nu se puteau ve
dea ; cine trecea peste pasarela de la gară ni
merea intr-un spațiu recent obținut prin de
molări ale unor clădiri vechi șl modeste ; 
undeva, în stingă, se zărea un schelet de beton, 
despre care am aflat că este al unui viitor 
hotel ; in drumul către ..Casa de oaspeti“ a 
Combinatului minier am trecut pe lingă gră
mezi mari, rezultate din demolări ; citeva clă- 
dtri pe jumătate dărimate aduceau o notă aparte 
de umor in peisaj.

Cea de-a doua vizită, începută în februarie 
și încheiată în martie, a fost mai lungă, a durat 
treizeci de zile (mai potrivit ar fi. din acest 
motiv, să-i spun ședere sau. mai pretențios, 
sejur). In cursul ei n-am uitat să merg, din 
cind in cind, in locul unde făcusem cunoștință 
cu Petroșanii. Am fost martorul desăvirșirii 
unei metamorfoze. Resturile vechilor clădiri au 
dispărut în ritm accelerat Fundațiile noilor 
blocuri s-au constituit de la o zi la alta. Hote
lul, la fel de repede, a început să se transforme 
dintr-un schelet de beton în promisiunea con
vingătoare a unui edificiu modern. Această zonă 
s-a transformat, pentru mine, intr-un simbol al 
vitalității șl Înțelepciunii unor oameni ale căror 
existențe sint bazate pe cărbune (și la propriu, 
fiindcă sub Petroșani se află o imensă, intactă 
masă carboniferă ; specialiștii anului 2084 vor 
căuta, poate, soluții practice pentru exploa
tarea ei).

Ceea ce se vede

O colectivitate umană se prezintă in primul 
rind prin ceea ce ochii noului venit văd Ia 
suprafața solului. Petroșanii, ca si intreaga Vt!e 
i Jiului, se află, din acest punct de vedere, 
intr-o situație specială, de o frapantă originali
tate. Dacă un călător, care nu are habar de 
minerit și nici de locurile din România unce 
acesta se practică, ar nimeri in Petroșanii dtrt 
vara anului 1984. ar avea Întreaga rodreotătire
să aprecieze că parcurge străzile crru: ceas 
angrer^t in mtd văd: ..Hr-o aeriene de moder
nizare. acțiune ațe căre: cooasderaniie icrier

.e_ Penajul de dei *-
to care vii ful Mișca Cili tj Juucă rotai da
Evereai local. precum fi ".Ic-sra echir ixi pentru 
excursie, care pot fi văzut: pe străzi, l-ar de
termina pe călătorul nea virat r* te creadă in
tr-o prosperă staăuae montană, iar na. fie cto- 
dîri către care se îndreaptă si d:n»tre care v»^. 
urmind o urcătoare stradă semer.tir.ă. gru:: - 
de tineri cu cărți si caiete in m ni. l-ar ctr.e 
cu gindul la o cetate un*, crâr-a-l. sf.r- 
plimbărue pe care sceiasi ie-ăr tace, in zdc;- 
următoare, spre zonele mei '-vecS-re 
orașului i-ar stimi observapa că si - = 
la fel cu toate localitățile ,t>--ric.-.tc -
Roman-a ultimelor două decenii. a atins un anu
mit grad de dezvoltare industrială. Dar ce tel 
de industrie ? La ce folosesc, ce pildă. turnu
rile masive, inalte. cenușii, de forma unor pa
ralelipipede. pe care le-a văzut, privind csste 
linia ferată, atunci cind se afla in cartierul 
Ae.ooort * Dar cele, intrutotul asemănătoare, 
pe care le-a zărit atunci cind. trecut r>este pasa
rela din dreptul gării, ajunsese in Colonie, un 
cartier format din vechi „case familiale-, care 
cu siguranță va fi intr-un viitor nu prea în
depărtat cucerit de flota triumfătoare a blocu
rilor modeme ?

Muntele subteran

Minutul in care imaginarului nostru călător 
naiv i s-ar spune că turnurile care l-au nedu
merit sint puțurile Minei Livezeni și. respec
tiv. cele ale Minei Dilja ar echivala cu primul 
pas către cunoașterea adevăratului Petroșani, 
către apropierea reală de un aisberg viu. a că
rui bază se află scufundată mult sub colinele 
verzi. Fiindcă, da. așezarea din care se vede 
bine virful Mindra teze un oraș temeinic an
grenat pe calea modernității, este o virtuală 
stațiune montană, este o cetate universitară. 
Dar toate realizările aflate la zi (am folosit o 
expresie a minerilor) nu sint decit fructele 
unui copac ale cărui gigantice rădăcini se în
tind pe distanțe de multi kilometri si coboară la 
adincimi pe care simțul comun ar fi înclinat 
să Ie considere neverosimile.

Ineditul Petroșanilor (ca și al întregii Văi a 
Jiului) se întemeiază, apoi, pe aproape absoluta 
specifdtate a mineritului in raport cu alte in
dustrii. Mineritul seamănă numai cu el insusi. 
Cind încercăm să-l definim prin raportare la 
alte activități umane, intimpinăm, cu uimire, 
mari dificultăți.

Ce apropieri ar fi. totuși, posibile ?
Oarecum justificată pare o invocare a călă

toriilor subpămintene ale speologilor. Dar speo
logii, ne dăm numaidecit seama, sint exploratori 
ai unor forme geologice constituite, pe cind mi
nerii cuceresc, modifică in chip radical. Iar 
bezna tăcută a peșterilor nu este ostil-pindi- 
toare. nu conține nici metan, nici monoxid de 
carbon, nici praf de cărbune autoinflamabil ; 
construcțiile subterane ale naturii nu sint nici 
instabile și nici friabile.

O altă posibilitate cit de cit valabilă i-ar 
asemăna pe mineri cu scafandrii de mare adin- 
cime. care, de asemenea, lucrează intr-un mediu 
străin, la care omul cu caznă se poate adapta. 
Si scafandrii și minerii trebuie să fie oameni 
sănătoși la trup șl, poate în primul rind. la 
6uflet ; și unii și alții primesc aerul supravie
țuirii de la semeni ai lor aflati undeva departe, 
la suprafață. Dar multe, esențiale sint si deose
birile. Cea mat izbitoare dintre ele este urmă
toarea : scafandrul execută. în general, munci 
de rutină, care nu presupun solutionarea unor 
situații inedite ; minerul, dimpotrivă, este in 
permanență chemat să Ia decizii noi. dictate de 
specificul prin excelență aleatoriu al muncii 
sale, de faptul că, efectiv, configurația reală 
a minei se află într-o neîncetată schimbare (ne 
Valea Jiului se spune : „Minerul trebuie să știe 
zece "meserii").

în fine, pentru a încheia tripticul asociativ 
printr-o îndreptățită notă poetică. îi voi com
para pe mineri cu alpiniștii. cu oamenii care 
escaladează munții pentru că munții există. 
Muntele minerilor este răs*urnat, virful Iui nu 
privește spre Soare, ci. ptolemeic, spre centrul 
Pămintului ; galeriile minei sint lungile Iui 
drumuri, iar suitorii îi sint urcușuri abrupte. 
Ceva din temeritatea alpiniștilor se regăsește 
în bărbăția calmă, lipsită de orice cabotina] 
demonstrativ a celor care muncesc in adincuri.

Ce fel de oameni sint minerii ?

Ce fel de oameni sint minerii ? Ferindu-mă 
de sterpele fraze gata făcute, pe care destui 
jurnaliști și le Împrumută, cu vinovată nonșa
lanță. unul altuia, am aminat cit mai mult po
sibil să-mi răspund la această întrebare. M-am 
documentat. Am umblat îndelung prin oraș, im 
fost in subteran, mai multi specialiști (practi
cieni. dar și cadre didactice de la Institutul de 
mine) și-au dat. pe rind. osteneala să imi ex
plice practica mineritului. Una dintre răbdă
toarele. neobosit-binevoitoarele lor prelegeri am 
ascultat-o in Mina-școală Dilja .care a fost să
pată intr-un deal numai din rațiuni didactice și 
care reproduce citeva din secvențele esențiale 
ale unei exploatări carbonifere (am convingerea 
că a scrie despre mineri fără a cunoaște rela
tiv amănunțit felul in care se desfășoară munca 
lor nu poate fi decit un semn de naivă vani
tate). Acestea au fost, așa zicind. discuții ofi
ciale. Dar am stat de vorbă .in ocazii ivite in- 
timplător sau căutate cu tot dinadinsul de mine, 
și cu mineri obișnuiți. l-am rugat să-mi spună 
ce fac ei acolo in mină, ce fel este munca lor. 
Lucrează poate ntr-v.n abataj cameră ? Sau 
Intr-unui frontal ? Sau chiar la „paprică". unde 
este cel mai greu ? Sau poate la lucrări de 
preg....re ? Ori chiar la un complex mecani
zat ? Si =>-*e*tia s-au - arătat foarte binevoitori, 
mai ales a .ne; cind am fost in măsură să le

oerd se penriaoeazd dună c.txc. ie am. w.e 
mc exp?ireb.:â prezmu în cup a

oameni afiati inar-o b-zzi rmd. :e fizica si '3- 
leu.câMriă. St petaere ei am inplr.it interlocutor.

să reLeocrs si miar să fpaz-toeze n 
«hi- acrăgăt-ar» pe marfea s:

J s-n.-'.UI Gc

Fișe de roman

Cum insemnăriL-e .'..â ' sint un rencr-ai
de zxar. ci degraba s.s- :.~e de roman, 
r.J mă consider cbîsga; să .-e-'s-a diferite-
1« observații interesant-; (sau chiar metnoca- 
bje). pe care le-am aurit de la oamenii cu care 
a_— stat de vorbă in Petroșani. Așa «tind lucru
rile. diferitele „pretabricaie" ale unei definiții 
a minerului, pe care Ie v~. inșira in continuare, 
unele dintre ele nu-mi aparțin. vor aDărea ca 
și cum ar fi fost rostite de personajele unei 
cărți de ficțiune, ale căror nume nu au im
portanță.

Mina este un labirint raționalizat.
In minerit factorul uman este mai important 

decit in alte domenii ce activitate productivă, 
iar condițiile de muncă reclamă un moral su
perior.

In mină, un inginer bine dotat fizic poate 
fi avantajat ; cind acest inginer pune mina pe 
lopată și face bine față, ceilalți se simt sti
mulați.

Cu citeva mici modificări ale așezării lite
relor. din ..inginer" obținem „înger". Este un 
joc justificat fiindcă, cel puțin in ceea ce pri
vește mineritul, inginerul este „un inger pă
zitor" al muncitorilor.

In minerit nu prea ai voie să greșești.
Un inginer tinăr coboară in subteran și vede 

niște situații care i se par ameliorabile ; vine 
sus. se așează la birou și începe să facă niște 
schițe. Șeful de sector O vede si ii zice : ..Bă. 
băiatule, aici nu e scoală, aid se lucrează, nu 
se desenează". Aceasta ar fi o ilustrare a gre

Lirica de lim
Urmare din pag. 1

semnale de neliniște, care iau adesea forme 
coșmarești, kafkiene. Imaginea insului care se 
face atit de mic, incit alunecă prin gura de 
scurgere a cadei, pornind-o pe Dunăre și ieșind 
la suprafață in altă cadă, intr-un apartament 
străin (Poezie in cadă) sau senzația că „miini 
străine iși trec viața ta mereu mai departe" (Va- 
rațiune pe a doua Brukner) luminează textul 
pe dinăuntru creind. prin apelul la fantastic, o 
a doua realitate — interioară — la fel de preg
nantă ca și cea care se vede. Legătura cu ime
diatul, cu datele care se adaugă zilnic unei bio
grafii determinind-o o anumită „miercuri" sau 
„joi", o dată precisă, numele unui scriitor, o 
piesă muzicală punctează textul ; poetul se 
cramponează de fiecare amănunt de parcă ar 
simți nevoia să-și amintească toate momentele 
existentei sale, să lase mărturisiri despre tim
pul pe care l-a străbătut și deodată revolta îm
potriva inerției, a lipsei de curaj, a unor obiș
nuințe care gituie riposta demnă. Re
volta poetului depășește cadrul unor ex
periențe individuale, țintind deopotrivă con
diția dramatică a lumii moderne care 
trezește ecouri in propriul său destin. Iată un 
dialog cu un emigrant grec : „...vorbim engle
zește cu pescărușii / după douăzecișidoi de ani. 
zițe Adonis, sper / ca peste doi ani să văd ia
răși Creta / ce pot spune, zic / știu, poate ar 
trebui să-1 ajut / dar cum să-I ajute unul care 
nici n-a văzut Grecia / pe unul care de fapt a 
și uitat cum arată Grecia..." (Delfini). Referirile 
la limbă („bilingv" sau „vorbim englezește") in 
textele citate nu sint simple trouvaille-uri poe
tice. Conștiința dureroasă a exprimării într-o 
limbă străină spațiului in care trăiesc apare 
cu insistență dramatică în versurile poeților 
germani, devenind obsesivă și definitorie în 
poezia lui Richard Wagner. Senzația că trebuie 
să numești obiectele ca să le poți simți și păstra 
vii : „văd pădurea / și spun «pădurea» / de parcă

voicu 
bugariu

șitului enunț „Z" (teoria e una șl practica este 
alta).

unii spun că un student foarte slab va reuși 
să iaca tava in uuna. aoar pe oaza capavuaui 
lui ae a se .orienta", aar practica infirma acest 
„mit al descurcărețului".

in minerit dinamica unei cariere este rapidă, 
anumite nivele ierarnice pot ti atinse mai re- 
peue uecit in ane ramuri.

Majoritatea protesiilor din minerit sint profe
sii masculine.

Actualmente (dar și in mod tradițional) oa
menii care lucrează pe Valea Jiului provin din 
toata țara. Cei care se stabilesc. aici se asea- 
mana intre ei prin următoarele caiitați : sint 
„buni de lucru" și au rabdare (fără rabdare nu 
merge in minerit).

Au existat și există oameni care trăiesc mi
neritul.

cum trebuie să fie minerul ? In primul rind 
el treouie sa tie <Jm.

Cei mai reprezentativi oameni ai mineritului : 
oameni căsătoriți, cu multi copii, oameni care 
inteieg și necazul și bucuria. Mineritul, ca for
ma reprezentativă a acționarii colective, nu ii 
prea acceptă pe singuratici. Omul căsătorit, cu 
copii, are altă dragoste de a-i invăta pe tineri, 
ceiioatarii sint mai egoiști și mai orgolioși.

O poveste de demult, spusă de un bâtrin. 
Dreptatea, jerpelită și nemincată. se intilneste 
cu atrimbătatea, care arată foarte înfloritor. 
Strimoatatea o invită pe Dreptate la restau
rant. După niscaiva codeli, Dreptatea zice da. 
Mănincă și beau amindouă. După aia, Strimbă- 
tatea strigă : „Restul !“ Dar nu dăduse nici un 
ban. Vine șeful restaurantului. Strimbătatea il 
reclamă pe chelner că nu vrea să-i dea restul, 
intre timp. Dreptatea, din sfială, se băgase sub 
masă. Șeful il ia la întrebări pe chelner. Acesta 
se dă de ceasul mortii și zice : „Nu mi-a dat 
nici un ban". Apoi tot chelnerul se căinează : 
„Unde oi fi tu dreptate ?" La care Dreptatea de 
sub masă șoptește pentru sine ; „Aici sint, dar 
nu pot să zic nimic".

Despre cei care trag chiulul, minerii zic că 
seamănă cu pasărea... vint, cea care stă pe 
loc in aer pe la malurile apelor, de parcă ar 
î: nn elicopter.

Se poate vorbi despre o „limbă industrială" 
■ minei, care cumulează cuvinte si expresii 
prăvea:te direse rechini ale tării si de
’j. .tecta tar. de creme nadmablăd Bata • lim
ba car earnest A

IT-se-a ie eGe frică al uxre la mină, fiindcă 
• —mosc caracterul logic, rațional al construc
țiilor miniere.

Arta mineritului este de a Introduce lucruri 
mari In spații mici.

□ndva te zicea ..artă minieră* și nu pur și 
simplu minerit. Poate că expresia veche era 
mai aproape de realitate.

Opțiunea pentru ingineria minieră a unor ti
neri presupune o atracție deosebit de mare. In 
pomul rind. pen fu că Petroșanii sint un centru 
■universitar monofactorial, in al doilea pentru 
că Institutul de mine este unic in tară.

In mină inginerul este foarte puțin despărțit 
de miner. In ultima vreme, inginerul nici nu-și 
mal ia o cască de protecție de o culoare diferită. 
Se pcodrte o fraternizare.

Mineritul este o muncă prin excelentă so
cială ; greșelile personale pot duce la catastrofe 
colective ; peste o jumătate dintre meseriile din 
mină presupun răspunderi pentru viețile altora.

In mină, securitatea este mai ales o stare 
de spirit. înseamnă, adică, să fii treaz, atent 
tot timpul. Permisivitatea (actul de a trece cu 
vederea) este mult mai nocivă decit in alte 
activități productive).

Randamentul in muncă are cel mai important 
rol in formarea moralului unui miner.

Puține sint situațiile in care intr-ajutorarea 
umană se manifestă mai evident decit in mi
nerit. Vajea Jiului așteaptă încă un romancier 
care să știe a sugera că solidaritatea minerilor 
ar putea fi considerată un model posibil al în
seși solidarității naționale și socialiste a româ
nilor de azL

Jieni, nu momîrlani

Printre cuvintele care il șochează pe cel nou 
venit. in Petroșani se află și „momirlan". Ce 
inseamnă momirlan ?. se interesază el. Nu pu
țini sint cei care il vor informa că acest nu 
prea armonios cuvint îl denumește pe băștinaș, 
pe cel ai cărui părinți și strămoși sint de prin- 
tr-unul dintre satele învecinate cu Petroșanii.

In „Dicționarul limbii române" (Serie nouă.

bă germană
tocmai aș învăța o limbă străină..." (Poezie pen
tru m.), străbate mai toate textele acestui poet 
care se refuză oricărei tentații ironice sau fri
vole, rămînind permanent în nota unei gravități 
zguduitoare. De la problematizarea ficțiunii — 
neputința comunicării reale din cauza unei lumi 
verbalizate se trece pe nesimțite la necesitatea 
unei reducții aproape totale a discursului, co
municarea realizîndu-se exclusiv prin tăcere : 
„Sub orizont larma / planetei. Aici e lumină 
și / acolo se întunecă. Aici / tocmai se lumi
nează și acolo este iar / întuneric". (Perspectivă, 
oricind).

O notă aparte aduce în contextul liricii ger
mane din România Rolf Bossert. Prin apetența 
sa pentru ludic, parabolă și ironie, cit și prin 
repunerea in drepturi a metaforei și a imaginii 
cu puternice sugestii poetice. în general, el este, 
dintre germani, cel mai apropiat de sensibili
tatea specifică poeziei tinere românești. Poet, 
deocamdată cu un singur volum de versuri 
Siebensachen, (Mărunțișuri), 1979 următorul 
urmind să-i apară zilele acestea, abordează 
diverse modalități de expresie — de la textul 
concis, aforistic. în maniera poeziilor mal vechi 
ale lui Hodjak sau spiritual-ironic „caut ciine / 
cu două boturi / care să poată și lătra in timp 
ce mușcă" (Anunț) la desfășurările grațios 
naive ale unor tablouri, ce ne introduc în at
mosfera basmelor intimplate aevea. păstrind 
bineînțeles, in subtext, nealterat un mesaj 
matur. Din citeva observații fugare creionează 
un tablou de o plasticitate pregnantă. Iată 
această feerică viziune a gospodinei-vrăjitoare: 
„călare pe mătură / femeia are ochi verzi / ta 
arniazi iși înconvoaie spinarea ca o pisică > dacă 
nu merge liftul / zboară pe covor pină Ia par
ter / dispare in fața blocului / intr-un nor de 
praf întreabă scoica de faianță a W.C.-ului / / 
tu ești cea mai frumoasă dar fă ceva și pentru 
sufletul tău / citește poezii de Tolf bossert..." 
(Curățenie la sfirșit de săptămină). In textele 
mai recente se observă o vădită tendință de

Tom VI, fascicula a 10-a și a 11-a), cuvintul 
respectiv este socotit drept un regionalism care 
inseamnă „prost, nătărău, necioplit". Prin ex
tensie, se apreciază in același loc, cuvintul este 
un epitet depreciativ care se atribuie locuitori
lor din Valea Jiului și celor din părțile de sus 
ale Hațegului. Din aceeași sursă aflăm că in 
Moldova momirlan inseamnă „movilită de pă- 
mint făcută de rime", dar și „mănunchi de 
paie sau zdrențe care se pune ca semn de hotar 
sau ca sperietoare pe un teren cultivat".

Un profesor pensionar din partea locului, cu 
care am discutat problema și care nu tine să 
ii menționez numele, mi-a comunicat o ipoteză 
foarte interesantă și plauzibilă, pe care o rezum, 
considerind-o intrutotul potrivită in contextul 
însemnărilor de față.

Există anumite argumente in favoarea ideii 
că impunerea respectivului cuvint în Valea Jiu
lui ar fi foarte recentă, dacă se ia în conside
rare faptul că incă din cele mai vechi timpuri 
regiunea a fost, in mod neîntrerupt, populată. 
La originea intrării în uz a cuvîntului s-ar afla 
o coincidență. Prin 1840, cind a Început exploa
tarea sistematică a cărbunilor din Valea Jiului, 
au fost aduși, colonizați, muncitori din mai 
multe părți ale Europei, printre care și italieni. 
Se pare că in dialectul pe care il vorbeau unii 
dintre acești italieni figura și cuvintul „mo- 
morlano", care însemna „om de munte, mon- 
tagnard". Nu există o dovadă scrisă în acest 
sens, dar un bătrin centenar, anchetat în 1939 
de către interlocutorul meu, își amintea cu pre
cizie că atunci cind. copil fiind, intra în curtea 
respectivilor peninsulari transplantați, auzea : 
„E venuto il momorlano". O dovadă că lucrurile 
ar sta intr-adevăr așa o constituie faptul că in 
limba ungară cuvintul a fost preluat sub forma 
„momorlâny" (corelativ pluralului „momorlani"). 
Coincidenta de care aminteam ar fi intervenit 
atunci cind cuvintul italian a fost auzit de către 
muncitori proveniți din Moldova .urmarea fiind 
fortificarea unui sens peiorativ.

Este de menționat, de asemena. faptul că în 
ținuturile limitrofe cuvintul „momirlan" nu este 
folosit pentru a-i desemna pe locuitorii Văii 
Jiului. Drept exemplu, citeva versuri culese de 
Densusianu din Țara Hațegului :

La meri la Ienășel 
Văzui doamne ce văzul 
Văzul un ciopor de oi. 
Pr la oi cine sădea ? 
Sădea fsiă de lian 
C-un ficior de ardelean.

Băștinașii Văii Jiului nu sint, deci, momlr- 
lanii, ci jlenil.

Istoria curajului

Unul dintre mulții mei interlocutori de pe 
Valea Jiului mi-a propus o neașteptată apro
piere intre modul de a fi al minerilor și al 
ciobanilor. Și minerul și ciobanul sint niște oa
meni curajoși, mi-a spus el. Uite, de exemplu, 
felul în care se comportă un cioban pe timp de 
furtună, cind trăznetele cad asurzitoare, ingro- 
zindu-i pe cei mai slabi de înger ; nu intră in 
panică, iși vede mai departe de treburi, ca și 
cum cerul ar fi senin. Un miner nu face alt
fel. intrind de fiecare dată în mină perfect de 
calm și intimpinind cu seninătate dificultățile 
inerente ale meseriei pe care și-a ales-o.

Iar un altul mi-a spus că ar fi o greșeală 
dacă âș vorbi despre eroismul minerilor. Ar fi 
o greșeală, a zis el, fiindcă realmente nu des
pre eroism este vorba ; minerul nu este un 
erou, fiindcă munca pe care o desfășoară el 
urmează niște reguli bine stabilite, care nu 
numai că nu se potrivesc cu inițiativele im- 
pulsiv-ețoice, ci chiar le exclud ; în schimb, 
despre curaj este indreptătit să scrii.

Dar ce este curajul ? Ca și frica, el este un 
sentiment. Frica țintește autoconservarea fizică, 
curajul urmărește autoconservarea morală.

Curajul minerului este cumpănit, matur, bine 
strunit, întemeiat pe o vitalitate nealterată. în 
nici un caz el nu trebuie gindit numai în le
gătură cu aspectele fizice ale muncii ; nu se 
poate concepe un om curajos care nu are în
drăzneala de a spune adevărul, chiar și atunci 
cind prin acest act s-ar putea să ..își bată cuie 
in talpă". Franchețea oamenilor din Valea Jiu
lui. a minerilor îndeosebi, atinge cote imposibil 
de conceput pentru „strategii" oportunităților de 
moment.

Am deci suficiente motive pentru a înoerca 
să-mi intitulez romanul la care lucrez (si căre 
iși plasează acțiunea în Petroșanii în felul ur
mător : „Istoria curajului".

ermetizare și de sublimare a verbiajului. Inso- 
litarea, sensul abscons, omisiunea iși reclamă 
tot mai mult prezenta în discurs : „Cum trăiește 
iedera. Să intrebâm / piatra roșie // Destin 
purtat în pupilă. / / Pe fundul acestui lac clo
cotit / / pipăim miini solzoase / străinătatea 
propriei respirații".

Cu totul original prin amplul registru epic si 
prin tonul confesiv de o brutală oralitate, amin
tind de „Cronica orășelului Spoon River" de 
Lee Masters, ne apare poemul autobiografic de 
amplă respirație „Biografie. Un model" (1980), 
care l-a consacrat pe Johann Lippet. Ne aflăm 
în fața unei cronici de familie suis-generis, în 
care vocea naratorului împrumutînd dicțiunea 
Cind sfătoasă, cind mucalită a personajelor sale 
— țărani simpli din Banat, implicați în momen
tele dramatice ale războiului 'și ale perioadei 
imediat următoare. împărtășind astfel destinul 
unei întregi comunități — conferă discursului o 
curgere de o tulburătoare autenticitate. 
Remarcabilă este și structura poemului, 
construit pe multiple planuri care se in
terferează într-o ordine a memoriei afective. 
Naratorul evocă fie amintiri trăite, fie amintiri 
povestite de alții, fie amintiri amintite — ma
terialul faptic extrem de bogat extinzindu-se 
astfel pe o mare suprafață de timp. Privită din. 
acest punct de vedere, si nu numai,- cartea lui 
Lippet are valoare de document.

Fără îndoială că o generație de poeți nu se 
naște pe un teren gol și oricit de nouă ar fi 
retorica pe care o abordează, ea se raportează 
întotdeauna — fie șl combătînd — la ceea ce i-a 
premers, dar cum nu-mi propun să intru aici in 
detalii de istorie literară, aș vrea să subliniez 
doar acele elemente care o disting, atit de bine 
surprinse de criticul Mircea Iorgulescu în pre
fața la antologia „Vint potrivit pină la tare", 
Kriterlon, 1982. „Fără a începe odată cu apariția 
acestor tineri poeți, lirica germană din România 
a dobîndit insă prin ei acea identitate artistică 
necesară exprimării depline a unui spirit .origi
nal și a unei conștiințe de sine lipsite de com
plexe... cea dinții șl cea mai importantă trăsă
tură a acestei poezii constă în asumarea deschisă 
a unui destin istoric de un specific dramatism".

inplr.it


>> Războiul văzut din carlingă

și dialogul cu viitorul1'

*

— Intre cărțile închinate ultimului răz
boi mondial în limba română cele pe care 
le-ați tipărit se disting prin citeva parti
cularități : eroii lor sint aviatori, apoi ei 
sint ofițeri in primul rind, iar acțiunea 
lor începe dinainte de întoarcerea arme
lor ? Vreau să zic că ele nu intră intr-o 
schemă cunoscută. De ce, de pildă, în
cepe romanul „Biografie de război" dina
inte de întoarcerea armelor ?

— „Biografie de război" este un roman istoric. 
Caracterul istoric al unui roman nu-1 dă vechi
mea unei epoci, ci viziunea scriitorului, amploa
rea planurilor social-politice investigate, pătrun
derea în dinamica legității istorice, situarea 
acestei viziuni in sensul legicului, al noului, al 
ideilor social-politice dinamice, creatoare de is
torie. Sigur, simplific. Și, regretabil, schematizez. 
La caracterul istoric al romanului aș adăuga ca 
determinant pentru acest Caracter, momentul 
ales. După mine momentul de explozie socială, 
de trecere violentă a unor acumulări la un alt 
sens calitativ este momentul cheie de la care 
epicul iși poate revendica dreptul de a ti isto
ric. în toate sensurile. Or, Biografie de război 
tocmai de la acest moment cheie de explozie so
cială pleacă. Momentul 23 August 1914 n-a 
venit din senin. Asupra rădăcinilor lui, asupra 
climatului care l-a generat, am stăruit In Bio
grafie de război. Cu regretul că n-am stăruit 
mai amănunțit și că n-am extins analiza poate 
dinaintea unui moment cheie al celui deal doi
lea război mondial : gigantica bătăile a Sta- 
lingradului. Istoria este un flux continuu de 
cauze și efecte, a face politica struțului față de 
unul sau altul din marile ei evenimente în
seamnă a te scoate singur din istorie, a-ți pierde 
dreptul Ia dialog cu ea, a te exclude din compe
tiția pentru viitor. De aceea am început Bio
grafie de război dinainte de Întoarcerea arme
lor. Pentru a nu-mi exclude cartea, problema
tica ei, viața ei și a personajelor de la dialogul 
cu‘ viitorul.

— „Biografie de război" privește mo
mentul dinaintea întoarcerii armelor, iar 
„Recunoaștere îndepărtată", pe cel al 
ofensivei către vest. Este aici intenția 
unei reconstituiri istorice sau numai sur
prinderea unul sens al acestei „întoar
ceri" ?

— Șl una și alta. Adică o încadrare in sensul 
legic, firesc, al evenimentului, ca o finalizare 
etică, morală, politică dacă vreți, a actului de Ia 
23 August, ca șl adîncirea psihologică, explica
rea statutului european de cobeligerant antifas
cist al personajului principal. Statut de cobeli- 
gerent european dobîndit odată cu eliberarea 
Ardealului și cu primul zbor de luptă pe cerul 
Ungariei.

— Și acum o întrebare inevitabilă : de 
ce un erou aviator ? Viața și războiul se 
văd altfel de sus sau este vorba de o sim
plă pricină autobiografică ?

— Din nou răspunsul Însumează ambele sen
suri și dacă vreți, le nuanțează. Desigur, atit 
viața noastră cea de toate zilele, cit mal ales 
războiul, se văd cu totul altfel de sus. Atit ca 
amploare spațial-istorică aș spune, dacă zburăto
rul are afinități cu istoria șl cultura, cit și ca 
intensitate a combustiei interioare, mereu ali
mentată de situația limită și, inevitabil, pusă in 
relație cu întrebări definitive ale condiției uma
ne, ale statutului uman. Nu puteam ajunge la 
această viziune în care demersul uman are, 
profesional vorbind, drept parametrii Steaua 
Polară și axa polilor (am și o povestire de război 
intitulată „Mai jos de Steaua Polară") dacă n-aș 
fi fost pilot — și anume pilot de vinătoare, 
ceea ce este, Intr-un fel, un altfel de pilot.

Ați fost aviator de carieră șl se ere-

RRHIVR LITERARA:
23 AUGUST 1944

N-am lipsit de la niciunul din marile acte po
litice europene din antichitate pină la zi. Si ce 
acte ! Determinante pentru veacuri. Numai de 
la Horea incoace dacă stăm și gindim istoria 
noastră in context european, in schimbarea ra
portului de forte, in înlăturarea sferelor de in
fluentă. in ideea dobîndirii independenței și a 
suveranității. O epopee și un lung șir de ro
mane posibile în care diplomația, armele, cu
lisele, mariajele Intră tn relație cu istoria eu
ropeană determinind-o pe secvența ei estică. Și 
nu numai estică.

Păcatul nostru este că uităm prea repede. Sau 
că nu dăm ripostele cuvenite, lăsind să zburde 
scribii acefali ai unor oficine dușmănoase.

ton
potopin

RADU 
THEODORU: 
„Contribuția 
antifascistă 
românească

„Cititorul, tineretul, mai ales, este

avid de cunoașterea a deva rului'1

ocupă un loc de frunte 
în Europa'

II întoarcerea armelor era un

comandament național și popular1*

ț* de că ati luptat pe ambele fronturi. Ce
înseamnă această experiență pentrn un 
scriitor ?

— Am fost pilot de vlnătoare ; dar dumnea
voastră faceți o greșeală curentă. Aceea de a mă 
identifica si confunda cu Radu Nanu Vornicu, 
locotenentul din ..Biografie de război** ți „Recu
noaștere îndepărtată". N-am luptat in est pentru 
că am Intrat in Școala de Ofițeri de Aviație in 
anul 1943. La 23 August 1944 eram elev sergent, 
dispersat cu școala pe aerodromul Vințul de Jos, 
lingă Alba-Iulia, nu aveam instrucția de luptă 
terminată dintr-un motiv politic — se intirzia 
deliberat formarea noastră ca piloți de luptă — 
paradoxal, contactul cu germanii l-am luat ca 
infanterist ; dar am trăit războiul din plin șl 
formația mea militară, marea dramă a războiu
lui cu infinitele ei nuanțe, a însemnat totul in 
biografia mea literară.

Dacă-mi aduc aminte bine nici Șolobov n-a 
fost cazac mobilizabil in 1914 și nici Lev Tolstoi 
n-a fost contemporan cu Napoleon. Nimeni nu-1 
confundă pe Șolohov cu Grigori Melehov.

— Evenimentele anului 1944 v-au prins 
pe front, in plină viitoare ? Ele sint cele 
care au trecut in romane ? A fost vorba 
chiar de o recunoaștere îndepărtată ope
rată de aviația noastră ? Cartea este au
tobiografică sau, mai ales, adevărată ?

— Cărțile la care vă referiți sint parțial auto
biografice și, mai ales, adevărate. Parțial ade
vărate și in totul verosimile. Noțiunea de ade
văr se raportează la mai multe feluri de ade
văruri : adevărul comandanților mei care m-au 
instruit în Flotila 1 Vinătoare, toți luptători in 
cel de al doilea război mondial ; adevăr uman 
corectat cu adevărul ordinelor de operații, al 
jurnalelor de operații, al scrierilor de istorie mi
litară, zeci de tratate scrise de români, sovietici, 
germani, francezi, italieni, britanici, americani și 
japonezi. Conflagrația a fost „mondială**, nu se 
putea face o documentare parțială, să zicem nici 
măcar est-europeană. Acestui adevăr redimen- 
sionat i s-au adăugat alte adevăruri umane : ale 
piloților celebri sau mai puțin celebri cu memo
riile lor de război. De la generalul Deichmann 
comandant al Luftflotei 4 in România, la asul 
sovietic Pochrișkin ; de la Saint Exupery la 
Clostermann. Rudei, Hartmann, la biografia 
asului nostru, căpitanul Șerbănescu, Ia incă o 
bibliografie care însumează multe titluri, adevă
rul direct și desigur limitat, mult prea limitat, 
al carlingii, a fost corectat spre a corespunde 
adevărului de esență al războiului, caracterului 
său mondial.

Cit privește „recunoașterea de luptă", este o 
misiune uzuală pentru multe categorii de avia
ție șl In condițiile unei superiorități inamice, sau 
pentru rapiditate, ea a fost executată și de pi- 
lolii de vinătoare. Recunoașterea din carte a ple
cat de la o misiune a fostului meu comandant 
de escadrilă făcută tn 25 februarie 1945... Deci 
raportul dintre adevărul de viață și adevărul 
artistic este generos și profitabil pentru ultimul 
in măsura in care adevărul de viață este esen
țial.

— „Biografie de război" descrie la un 
moment dat o acțiune „snecială" a statu
lui major român efectuată deasuora linii
lor germane. Cum altfel am putea numi 
o intreprindere in care atit pilotul cit și 
însoțitorul său își schimbă identitatea 
aruncînd totul pe o carte in condiții de 
risc total ? Ce exprimă practic, în starea 
de atunci a frontului și a raporturilor 
dintre români și germani, această acțiune? 

k — Acțiunea exprimă practic un demers al Ser
viciului B, român, in sprijinul pregătirii mili
tare a întoarcerii armelor. Un control al infor
mațiilor care spuneau că la ordinul lui Gude
rian, șeful de Stat Major General al Werh- 
macht-ului, putinele tancuri germane sint scoase 
din dispozitivul Grupului de Armate „Ucraina 
de sud** și trimise Ia Grupul de Armate „Cen
tru". tn România anului 1944 existau 677 000 de 
soldați germani, din care 460 000 combatanți per
fect instruițt. Pentru a pregăti impecabil o des
prindere din dispozitivul Grupului de Armate 
„Ucraina de sud" era nevoie de informații, de un 
plan operativ minuțios pus Ia punct, de o coor
donare perfectă a mișcărilor. Asumarea riscu
rilor capitale în numele salvării patriei a fost o 
caracteristică a comandamentelor românești și 
ale vremii. Cu asta sper să fi răspuns mulțu
mitor acestei Întrebări. Adică, vreau să subliniez 
că riscul era unul Istoric. Care avea o miză uni
că : Patria. La acest nivel și din această per
spectivă trebuiesc înțelese lucrurile. Nu era 
vorba de o manevră operativ-strategică de care 
depindea destinul unei Armate. Ori al unui Grup 
de armate. Era vorba de destinul nostru națio
nal. Sper ca, din perspectiva acestei aproape ju
mătăți de veac, lucrurile să fie înțelese în toată 
grandoarea lor militară, de concepție și execu
ție, politică, de salvare a statului național-suve- 
ran ; mondială, de grăbire a sfirsitului războiului 
cu cel puțin citeva luni, scutind imense pierderi 
umane și materiale.

k____________________

—Misiunea de recunoaștere (de fapt 
două) duce la constatarea că trupele ger
mane încadrează practic trapele române 
sau incearcă să le împingă in față. Cum 
a fost posibilă operația intoarcerii armelor 
in aceste condiții ? Cum poate ea fi carac
terizată ?

— Misiunea din carte este o sinteză a istoriei 
militare a acelui moment pe frontul din Mol
dova. O sinteză in cadrul demersului artistic. 
Deci un adevăr istoric asimilat de eroi literari. 
Comentat de ei. Aparțlnindu-le lor.

A doua întrebare vizează mai puțin arta. Ea 
se adresează istoriei. însumează de fapt o șeție 
de factori psihologici, morali, sociali, economici, 
politiei despre care am vorbit, venind din epbca 
seismelor sociale : 1907, grevele și represiunile 
din perioada interbelică ; activitatea Partidului 
Comunist Român, dictatura și crimele legionari
lor, expansiunea singeroasă a fascismului, de
clanșarea celui de al doilea ră2boi mondial, dic
tatul de la Viena. «ituatia limită a României din 
1940. invazia monopoluri loc germane asigurată 
de trupele germane, pauperizarea maselor, deci
marea armatei, etc., etc.

Deci, întoarcerea armelor era un comanda
ment rațional și popular, ca și el berarea de sub 
jugul fascist. Actul a fost pasibil pentru că a 
conjugat perfect cițiva factori esențiali: voința 
poporului, voința Armatei si o situație interna
țională favorabilă.

Tn linii mari acest lucru a fost restituit artis
tic in „Biografie de război". întoarcerea armelor 
poate fi considerată ca un fapt unic tn istoria 
militară a celui de al doilea război mondial. Și, 
dacă memoria mă slujește fideL, cred că din În
treaga istorie militară europeană.

— Aveți nn termen de comparație aju
tător ei nd o armată a efectuat o operație 
militară asemănătoare la aceleași propor
ții și eu rezultate similare ?

— Hotărit, nu !
— Romanele dv. de război vorbesc des

pre suspiciunea germană față de armata 
română și despre lipsa camaraderiei. De 
ce această temă, reprezentind un mare 
adevăr al acestui război, a fost așa de pu
țin tratată in cărțile românești despre 
acest război mondial ?

— Toată lumea știa câ Ardealul ne-a fost 
smuls de Germania lui Hitler. Pe urmă, prin 
iunie-iulie 1944 aviația românească a primit or
din să nu se mai ridice împotriva anglo-ameri- 
canilor. De aici suspiciunea. La trupele terestre 
diferendele au fost uneori singeroase. încă îna
inte de Stalingrad ruptura se produsese la ni
velul combatanților, din o mie ți unul de mo
tive.

— Tn general, cum apreeiați retrospectiv 
contribuția scriitoricească din România la 
înfățișarea ultimului război mondial, par
ticipării românești la acest război și a mo
dului in care această experiență limită a 
marcat pe partlcipanțli români ?

— Dacă este vorba de contribuția scriitori
cească, deci de roman, de artă, atunci sint In 
dezacord cu prietenul meu Aurel Mihale, care, 
intr-un interviu din această revistă s-a declarat 
mulțumit de ea. Nu avem un gen — romanul de 
război — solid încastrat in literatura contempo
rană, care să aibă ecou mondial și național pe 
măsura tragediei române și a contribuției Româ
niei Ia invingerea fascismului ți la eliberarea 
popoarelor. Măcar trei : ungar, austriac, ceho
slovac, ca să nu vorbim de ajutorul dat ceho
slovacilor, polonezilor ți iugoslavilor Înainte ți 
pe timpul cit au suferit ocupația hitleristă. Nu
mai epoca ocupării Cehoslovaciei și Poloniei cu 
valurile de refugiați adăpostiți, salvați, cu tezau
rul național polonez salvat, cu dramele șl regă
sirile. constituie un nod epic de factură euro
peană.

Nu avem tradiție In gen, nu facem efort In 
acest sens, nu Instituțlonallzăm genul ca alții 
din jurul nostru sau de aiurea. Ne numărăm pe 
degetele unei singure milni cei care încercăm 
să acoperim pata albă. Pe urmă, romanul de 
război pune o mie de probleme spinoase. Sint si 
motive obiective care conduc la dezinteresul 
scriitorilor pentru temă. Unul este lipsa de do
cumente originale. Sperăm ca istoricii militari, 
excelențl istorici, cu mari deschideri, s-o su
plinească chiar din acest an. Si alte motive, 
unele inventate din lașitate, conformism, lipsă 
de răspundere, lipsă de orizont Toate ampu- 
tind un gen care ar putea să ne aducă In con
temporaneitatea planetei, nu cu dramolete mes
chine. inventate, ci aduclnd In atenția opiniei 
publice mondiale condiția istorică a unui po
por așezat la răscruce de vinturt. Ceea ce este 
altceva. Dar pentru asta e nevoie se pare să 
fim mai mult decît scriitori.

r* Am luDtat in alin centrul Budaoestei

pe cea mai grea direcție de front

antihitlerist**

— Constat că cereți scriitorului o con
știință istorică șt politică deplină. înțe

leg de aici eă nu intimplător sublocote
nentul dvs. de aviație este și istoric 
fiind poreclit Herodoi. Ce valoare poli
tică. militară și umană are acest război 
antifascist dus de România pentru eli
berarea Transilvaniei de sub trupele lui 
Horthy și Hitler, a Ungariei și a Ceho- 
lovaciei ?

— tn clipa clnd scăpăm perspectiva umană, 
națională in istorie, sintem nuli. De aceea lo
cotenentul meu este și un Herodot.

Valoarea militară a contribuției României la 
coaliția antifascistă, pentru eliberarea națio
nală și a popoarelor din centrul Europei este 
concretizată perfect In tratatele de specialitate 
care ne fixează ca a patra putere militară 
(contribuție in efective, tehnică de luptă, re
zultate. contribuția economică, cheltuieli). Va
loarea umană este inestimabilă. Atinge tra
gedia. eroicul, epopeicul. Sensibilizează și pure 
în pagină datele specifice, caracteristice, esen
țiale ale poporului român : inteligență putere 
de a răbda șl a învinge, putere de jertfă, tă
rie’ morală. Si cite altele 1 Omenie tn dipele 
clnd bestialitatea a-ar părea că stăpinețte insul 
și colectivitatea pusă să aleagă Intre viață și 
moarte. Ingeniozitate tactică ți operativă. Res
ponsabilitate. Camaraderie. Epos și ethos. O is
torie spirituală.

Am luptat in plin centrul Budapestei pe eca 
mai grea direcție de efort antifascist. Numai 
Oarba de Mureș este un roman tragic. Unitățile 
românești nu numai că au dat jertfă grea de 
singe pentru eliberarea țărilor vecine, dar au 
adus pe teritoriul eliberat pacea, ordinea, res
pectul omului. Încrederea.

N-am știut Insă șl nu știm Încă să punem tn 
valoare această contribuție adusă Istoriei mon
diale.

— Tn „Preludiul* vă arăUți, ea scrii
tor. întristat de felul cum o parte din 
acești eroi ai războiului antifascist dus 
de români au fost tratați in timp de 
pace ? Este aici poate o cauză a modu
lui in care se ignoră uneori la noi di
mensiunea acestei Importante contribuții 
românești la pacificarea Europei ?

— A existat si acest mod neinspirat de a ne 
priva de proprii noștri eroi. De Ia Congresul al 
IX-lea totul s-a schimbat radical. Am fost tre
ziți din amnezie. Avem dreptul la iatorie. dacă 
acest drept se poate contesta. Războiul 
a fost dua cu gloanțe, nu cu lozinci, 
s-a vărsat singe din belșug. nu cer
neală. fiecare metru de pămint eliberat a cerut 
jertfă de vieți și sintem. numai in măsura in

are știm să ne espectăm și să aver m mori-. 
Numai recunoașterea propriei contribuții șt 
jertfe ne face puternici și europeni.

Recunoașterea și recunoștința.
— In „Recunoaștere îndepărtată" exis

tă un episod tensionat și memorabil al 
felului cum coexistă ostil la diverse 
etaje ale aceleași clădiri In condiții de 
luptă armată necruțătoare. români, 
germani, maghiari. Episodul este atit de 
suficient sieși incit poate fi citit auto
nom șl luat ca o parabolă. Fragmentai 
acesta de roman pleacă de la e intim- 
plare reală 7

— De Ia o mulțime de intimplări reale, eare 
au constituit istoria luptelor de stradă in Bu
dapesta iernii 1944—1945. Mă bucur că i-ați de
finit sensul simbolic. Necăutat. Izvorit din rea
litatea cea mai crudă și dură.

— Ptnă unde au ajuns trupele ro
mâne pe frontul de vest ? Cum au in
trat ele in memoria locuitorilor de din
colo de granițele țării ?

— Plnă aproape de Viena, ca și pină aproape 
de Fraga.

tn memoria popoarelor, ca eliberatori plini 
de omenie. Cozi la consultații medicale date 
de medicii militari români, pîine pentru în
fometați. lemne pentru școli, zeci de scrisori de 
mulțumire adresate comandanților români de 
către autoritățile locale ale teritoriilor elibera :e 
ordine și medalii pentru eliberatori. On. 
pomeniți pe undeva, pe la vreun colț, așa. 
dintr-o jenă de neînțeles. Cindva, uitucilor, le 
va fi rușine de el șl de cimitirele noastre, 
de-acolo.

— Făcuse, nu chiar de mult, carieră o 
teorie a retragerii românilor din istorie, 

a absenței lor de Ia marile acte istorice. 
Este această participare gestul unor fă
cători de istorie ori ai unor oameni care 
se retrag din istorie ?

Contribuția antifascistă românească 
este un fapt Important In istoria con
temporană a Europei ?

— Contribuția antifascistă românească are 
un loc de frunte in Europa : Spania, Fran
ța, (vorbesc de voluntari antifasciști, de 
maquisarzi, de partizani), iar întoarcerea 
armelor este comentată ca cel mal im
portant eveniment politico-mllttar al anului 
1944 pe Întregul teatru de operațiuni mllttare 
european. Comentarii ale posturilor de radio de 
pe tot globul, ca și al presei mondiale. Nu 
avem spațiu că v-aș da citate edificatoare de la 
New Yoik ptnă la Tokio. Cit despre teoria re
trageri! românilor 1e la istorie, a absentei lor 
de la marile acte istorice este rizibtlâ. Poate nu 
contribuim la popularizarea marilor noastre 
acte istorice pe măsura acestor acte. Asta este 
altceva.

— Exeeptind „Delirul", și alte citeva 
cărți, poziția și contribuția românească 
in cadrul celui de al doilea război mon
dial preocupă prea puțin pe scriitorii ro- 
tpânl. Această experiență fundamentală, 
profund traumatizantă, cu consecințe în
delungate care a fost ultimul război 
mondial a intrat in prea puține pagini de 
cărți memorabile. S-a petrecut Ia fel și 
după primul război mondial. Ce expli
cație dați ca scriitor ? Ce factori (lite
rari, psihologici, sociali, politici) func
ționează aici ?

— Parte din răspuns se deduce din răspunsu
rile anterioare. Nu există un interes unanim al 
criticii literare care să favorizeze genul. Cind 
vorbesc de climat vorbesc de toți factorii sociali, 
in afară de cititor. Cititorul, tineretul mai ales, 
este avid de cunoașterea adevărului. 11 interesea
ză deopotrivă evenimentul, condiția umană in 
război, peripeția, dar îndeosebi il interesează 
rațiunile intime, determinante ale politicului, ale 
jocului de interese. Radiografia claselor, anta
gonismele. Cu un cuvint mecanismul istoric.

Genul este major, de substanță, esențial mai 
ales pentru un popor ca al nostru. Tre
buie să constituie o permanență spirituală, o 
componentă morală, un element de referință al 
generațiilor. Oridt de exigent! am fi. de la 1877 
incoace. putem face un bun raft de bibliotecă, 
raft în care, spre cinstea generației mele, am 
prima noi. contemporanii. Asta înseamnă că 
dacă mai mulți scriitori ar fi preocupați de 
această specie, am împlini condiția care ne-ar 
pune in situația să acoperim multe goluri ale 
istoriei noastre literare, și dintr-un raft de bib
liotecă să ocupăm un loc esențial in conștiința 
noastră istorică.

— Am văzut cu toții multe pelicule 
faimoase despre ultimul război mondial, 
cărțile cele mai populare, de audientă 
europeană. Tn aceste producții de masă, 
care modelează conștiințele colective, con
tribuția românească nu este avută in ve
dere. Care credeți că trebuie să fie ri
posta scriitorului român ?

— Stimate Mihai Ungheanu, te rog mult, 
nu trece toate responsabilitățile pe umerii scrii
torului român. Intli : că alții nu se îngrijesc de 
noi. este firesc. Nu văd cum s-ar ocupa de 
Armata română un scenarist de aiurea. Obli
gația de a ne ocupa de noi. ne revine. De a ne 
ocupa tn așa fel Incit să ne impunem istoria 
prin pelicule de mare audiență. Haide să 
recurgem la experiența personală. Am scris 
un scenariu de film „Misiune de sacrificiu", 
după romanul „Recunoaștere îndepărtată". Sce
nariul a fost primit cu aplauze dar n-a ajuns 
să fie film.

Pe cit este posibil scriitorul român tși face 
datoria. Numai eu știu trei confrați de prima 
mină, cu trei romane zguduitoare l-gate de 
război.

Nu de forțe creatoare ducem totuși lipsă. Du
cem lipsă de un interes generalizat și coordonat 
activ, sensibil la idee, cu priză la esențial, lu
crând in perspectiva timpului mondial, prezent in 
forumul opiniei publice mondiale indusă in 
eroare de neprieteni foarte activi șl dibaci, 
prezent acolo cu marele adevăr românesc. .

Apropo de riposta scriitorului român.
Cind se dă, vai ce cor lamentaoil se ridică — 

o, nu numai peste hotare — nu numai al ecri- 
. bilot plătiți, dar aici, al grijuliilor Bgptăitpri it 

prin diverse fotolii dintr-o dată alertați, că : ,
»6e ridică probleme". Sperietoarea spiritului 
mic-btu-ghez, laș, birocratic, a ruginii inlelec- , 
tuale, a confortului. „PROBLEMA". Dar • asta ! 
intră, poate, intr-o convorbire viitoare. Hai să 
discutăm cindva, public, despre „Problemă" în 
artă 1

— Cum an primit aviatorii trilogia de 
război?

— Nuanțat. In raport de cultură, gradul de 
detașare, informația, evoluția sau involuția fie
căruia. Cei mai tineri, cu deschidere firească 
spre un timp eroic dramatic și nu de puține 
ori controversat, cu fapte și oameni de la care 
se revendică in tradiție. Generația in cauză, 
recunoscindu-se în tipologia romanului, de la 
negarea vehementă pină la adoptarea totaiă, 
pe o spirală ciudată, plină de întrebări com
plementare, in care confuzia intre roman șl 
memorialistică este frecventă.

— Ce a ciștigat literatura română, 
proza românească îndeosebi In dece
niile de după război ?

— Maturitatea. Complexitatea. Modernitatea. 
Apartenența la istorie. Varietatea. Statutul artis
tic. Incorporarea specifică a social-politicului. A 
filozoficului. Conjugarea intimă cu esteticul. 
Cu un cuvint : universalitatea. Romanul româ
nesc contemporan este bine in avangarda roma
nului care se scrie astăzi pretutindeni. Că nu 
este cunoscut ia adevărata lui valoare, asta 
este, altceva.

— Ce direcții, cărți șl autori vă inte
resează in proza actuală ?

— Toate direcțiile și autorii care le repre
zintă esențial. Interes profesional. Asta insem- 
nind lectură cu creionul in mini I-aș spune, 
lectură obligatorie. Chiar dacă nu am afinități 
cu genul parabolic, ori cu romanul poligonal, 
ori lirico-mi tic, ori de tip Joyce, ori al uni
versului mutilat, etc. etc.

Esențial mă interesează o structură în care 
s-ar concentra virtuțile romanului polifonic, ci
clic, cu cele ale romanului frescă. Cred că o 
asemenea structură se conjugă perfect cu epoca ; 
ori este emanația cea mai complexă a complexi
tății evoluției istorice din aceste patru dece
nii de după război, cind revoluția a operat 
schimbări esențiale in societatea românească, 
edificind un ev incă necunoscut istoriei noastre. 
Deci, mă interesează preponderent, romanul is
toric românesc. Am explicat ce înțeleg prin ro
man istoric. Călinescu, Zaharia Stancu, Marin 
Preda, Ion Lăncrănjan. Paul AngheL Eugen Bar
bu. Aurel Mihale, Frânase Păcurariu, Ion 
Brad, Constantin Tolu, Mihail Diaconeacu, 
intr-o ordine care exclude cu vehementă 
□rice ierarhie, și intr-o listă care nu se sfirșește 
aici, incluzindu-o luminos pe Ioana Po6telnicu, 
pentru câ nu pot neglija romanul — document 
scris ingenios de Corneliu Leu, Haralamb Zincă 
sau Petru Vintilă, pentru eă nu pot trece peste 
romanul cazurilor, să zicem Ion Arieșanu și 
Constantin Novac, al traumelor și al universu
lui mutilat : Laurențiu Ful ga și Alecu Ivan Ghi- 
lia. Ce prozator poate trece peste fascinanta 
aventură a limbii române contemporane care se 
numește Fânus Neagu ? Ori Eugen Barbu ? 
Sau al straniului univers numit D. R. Popescu ? 
Sau al civismului lui Platon Pardău 7 Sau peste 
lumea angoasată a lui Nicolae Breban 7

Vedeți 7 Numai o simplă punere in pagină, 
trunchiată și se conturează un tablou al pro
zei românești demn de epocă și cu totul remar
cabil din însăși perspectiva istoriei literaturii 
române. Dacă n-aș fi atit de circumspect cu 
cuvintele, ți-aș spune stimate Mihai Ungheanu 
că 6-a maturizat spectaculos o generație de pro
zatori care dau literaturii contemporane operele 
care-o reprezintă esențial

— După ..Biografie de război", după 
„Recunoaștere îndepărtată", după „Prelu
diul", ciclul dvs. care-și are toate rădăci
nile în materia celui de al doilea război 
mondial continuă. Ce va urma ? Este car
tea unei generații ?

— Va urma „Viitoarea", eare-i va face o mie 
de cucuie, dar sint optimist știind că spaima de 
adevăr nu este organică contemporaneității ro
mânești. Desigur, tetralogia „Biografie de răz
boi", „Biografie de pace", care are toate șan
sele să devină un roman-fluviu in 6 sau 8 vo
lume este romanul unei generații. Al uneia din 
cele mai încercate generații. Gen ’rația care a 
făcut războiul, deci România contemporană șl 
care s-a zidit vreme de 40 de ani in acest nou 
ev românesc, zidindu-1 la rindul -?L

M. Ungheann

Stă țara dreaptă-n August
Stă țara dreaptă-n august, suveranâ 
stăpînâ pe destin precum o vrem 
dar n-a uitat cicatrizată rană 
stâ țara dreaptă-n august, suverană 
sub tricolorul visului suprem.

Sint patruzeci de ani de împlinire 
de vis cu fapta strins îngemănat 
și cu fierbintea patriei iubire 
sint patruzeci de ani de împlinire 
pe-un drum de glorii maii invețmintat.

Partidul vrerii noastre unanime 
stat in fruntea tuturor mereu 

spre piscul comunist, din înălțime 
partidul vrerii noastre unanime 
prezent acolo unde-a fost mai greu I

Ales să fie-al țării Președinte 
și al Partidului Conducător 
bărbatul drept, cu inima fierbinte 
ales să fie-al țării Președinte 
deschide porți de vis spre viitor.

El e simbolul păcii mondiale 
vrea lumea cum ea însăți lumea vrea 
printre cununi de puncte cardinale 
el e simbolul păcii mondiale 
scăpată de povara morții grea„.

Prin el vorbește toată România 
pecetea așezindu-și in cuvint 
in rod bogat a-nveșmîntat cimpia 
prin el vorbește toată România 
și demnitatea-ntregului pămint.

Cuvintele-i veghează la hotare 
purtind fosforescența unui gind 
din inima ce bate-n piept mai tare 
cuvintele-i veghează la hotare 
ca torțele, arzind, mereu arzind.

Și ne urmăm, uniți, Conducătorul 
spre piscul comunismului înalt 
pe care-l profilează viitorul 
și ne urmăm, uniți. Conducătorul 
de neclintit, ca munții de bazalt I

Timp comunist
E timpul - știu I — cutezătoare daltă 
sub care,-n vremuri, uneori, te pleci 
dar timpul comunist pe culmi ne saltă 
statornicit in patrie pe veci 
Corola lui de certitudini poartă 
vis, cutezanță, adevăr ți har 
ne colorează un destin pe hartă 
ți toarnă veșnicie in pahoiv ■ . - ;jț »h

- — o n-o
Sus, pe orbita veacului înscrie 
o epocă pe care o numim ts wr .tui * * 
Epoca Ceauțescu, cu mindrie 
prin glas înalt de țară, unanim...

Azi, Ceauțescu,-n inima-i fierbinte 
râs*ringe chipul anilor ce vin 
sub steagul biruinței inainte 
desfășurat de el sub cer senin 
Solia lui, străfulgerind prin vreme 
ți fapta lui de arhitect-artist 
ca un simbol al vrerii lui supreme 
statornicește timpul comunist I

Sentimentul
existenței noastre
Pot fi lumini înalte ți ctitorii de vis 
cind zilele sint magistrale albastre 
dar mai inalt in acest timp inscris 
e sentimentul existenței noastre I

El e grăunte-al gindului, temei 
mirabil zbor al păsării măiastre 
dar magica putere din aripile ei 
e sentimentul existenței noastre I

Cetățile acestor hipersensibili ani 
purtind in frize galaxii de astro 
s-au ctitorit in țoia de titani 
din sentimentul existenței noastre I

Mai tare decît orice foc aprins 
străbătător prin ale vrenvi astre 
putere tutelară, de neînvins 
e sentimentul existenței noastre I

E-un drum de glorii țara
E-un drum de glorii Țara,-nvețmintatâ 
de-atitea ori in singe de eroi 
inima ei n-a incetat să bntă 
nicicind in veac, cum bate azi in noi.,. 
Ecoul ei, prin vreme să străbată 
precum străbate-al Dunării șuvoi 
câ nu-s puteri, din cale, s-o abată 
oricit a fost rănită de război I

Statura ei, din toate cea mai dreaptă 
spre viitor iți taie-ntiia treaptă 
din fiecare gind, din orice dor 
precum o toarnă-n bronz etern, să suie 
pe soclu,-a comunismului statuie 
inflăcăratul ei conducător.

Asemeni unui cerb
Vii, timp măreț, asemeni unui cerb 
cu dimineața-n ochi, către izvoare 
străbați pădurea veacului superb 
ca voievodul imbrăcat in soare...

Pe unde treci, peste nisip se-ațtem 
chilimuri largi de ho'de fabuloase 
ți se-og'indesc de dincolo de ierni 
coloanele de zile luminoase.

Te-am așteptat să vii ți ai venit 
purtind pe umeri amfore albastre 
ca soarele ce varsă din zenit 
toți fagurii din gușa păsării măiastre 
vii timp inalt ca nimbul cel mai pur 
pe fruntea noastră să așezi cunună 
acestei bucurii să-i dai contur 
de stea-luceafăr viu, să nu apună I

Sigiliile tale puse-n noi 
ca-ntr-un hrisov de vrednică domnie 
de cel dinții erou intre eroi 
desăvirțețte noua Românie I
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MARILOR SINTEZE

Literatura veche
— un „secol de aur“
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Spiritul sintezei, propriu unei însemnate părți a cri
ticii literare de azi nu se putea să nu se manifeste și sub 
raportul înnoirii metodologice și al inovației conceptua
le, dar pornind de la experiența literaturii române fără 
a introduce, numai din îngust spirit mimetic, tendințe 
fără legătură cu realitatea literară românească. In ino
vația conceptuală, critica românească e, după toate da
tele, strălucitoare, mai ales în anii de după al IX-lea 
Congres al P.C.R. Acum apar teoria protocronismului 
emisă de Edgar Papu, apare critica ideilor literare a Iui 
Adrian Marino, apar cercetările de istoria mentalităților, 
ale lui Al. Duțu, apar studii care, prin aportul erudiției

și al comparatismului tipologic, dau o imagine cu totul 
nouă, mai apropiată de adevăr, a istoriei literaturii ro
mâne. Cu Dan Zamfirescu, studios al literaturii vechi, 
(alături de Nestor Vornicescu și I. G. Coman descoperi
torii unei epoci străromâne), cu George Munteanu, pen
tru epoca junimistă, cu Paul Cornea — pentru roman
tism, cu Dumitru Micu pentru secolul al XX-lea, cu 
încă mulți alții, cu o întreagă mișcare colectivă aptă 
de interpretări noi, epoca pe care o trăim este pentru 
gindirea literară, românească o adevărată epocă a sin
tezei critice,

Motive literare românești
apărută în 1977, prin contribuțiile lui 

Edgar Papu (Din clasicii noștri) teoria 
protocronismului exista fără denumi
re cu mult înainte ca termenul să se 

impună. Ea are, pe teren românesc, precursori 
iluștri. Nicolae Iorga, in 1929, prin introducerea 
sintetică la Istoria literaturii române era, acre- 
ditînd ideea unei culturi românești față de Eu
ropa, protocronist. G. Călinescu simțea proto
cronismul prin ideile puse in circulație în Isto
ria literaturii române, o polemică aplicată cu 
sincronismul îmbrățișat entuziast de epigoni mai 
deciși decît maestrul să ia și litera drept spirit. 
Un eseu călinescian din 1927 (O lămurire) e 
curat protocronist.

în sfîrșit, mișcarea de valorizare a specificu
lui național nu făcea altceva, intuind că ra
portarea culturii românești la universal nu re
zistă decît pe linia diferenței specifice, corelind 
valoarea în absolut cu originalitatea. Filonul na
țional avea să ducă negreșit, chiar dacă indirect, 
la intuiții probate ulterior avînd drept punct de 
sprijin dezvoltarea literară românească fără 
obligația acordului simplist cu Europa. Dimpo
trivă, literatura română s-a intîmplat nu o dată 
să ia prima ora universală și Europa să se sin
cronizeze după ora românească. Pe scurt, pro
tocronismul avea nu numai o valoare descripti
vă ci și una interpretativă, de felul antropolo
giei literare, deși el se întemeiază ca orice teo
rie care e diacronică mai ales pe descriptivul 
cronologic și comparatist.

O asemenea teorie, care se bazează pe fapte 
In fond interpretabile și nu pe evidențe, ca în 
științele exacte, a stîrnit de altfel și o lungă 
polemică, de fapt cea mai importantă discuție 
teoretică postbelică. Ea a rezultat dintr-un com
plex de inferioritate (despre complexele litera
turii române cf. Mircea Martin — G. Călinescu 
și complexele literaturii române) care a și ge
nerat o adevărată fobie de complexe. Urni au 
crezut că pnxocrooismul nu e decît un alt 
extrașum, an eomplex de superioritate neîn
temeiat pe nimic, bun numai pentru a inventa 
priorități. Să fie intr-adevăr preocuparea pentru 
rescrierea istoriei literare o obeesie exclusiv 
românească ? O privire sumară ilustrează și in 
alte literaturi europene o asemenea idee fer
tilă. Generația spaniolă de eseiști de la 1898 era 
preocupată, prin Ramon Menendez PidaL de 
ideea protocronistă, Azorin, Ganivet. făceau 
aplicații protocroniste. Dintre formaliștii ruși, 
Jirmunski re întâlnea cu protocronismul. Astăzi, 
un Etiemble prin teza literaturii generale se 
leagă de protocronism. Respmgmd ideea unui 
centru de inovație estetică unic vin și ideile 
poligenezei inovației literare, tangente cu ideile 
protocroniste.

Această desfășurare de date re poate rezuma 
In acest fel : teoria protocronismului nu este 
o invenție recentă, ea existând in stare plasma- 
tică și cu funcționalitate interdisciplinară mult 
înainte de exprimarea ei. Meritul lui Edgar 
Papu este insă indiscutabil acela de a o fi de
numit și de a o fi teoretizai. Contribuțiile lui 
la ideea unui protocronism românesc. reunite 
in volumul Din clasicii aaștrl coagulează ideile 
precursoare intr-o teorie coberentă. Ca un sculp
tor virtuoz el a înlăturat din jurul ideii mate
rialul de prisos și in plus l-a dat un nume. 
Practic, protocronismul era o teorie din cate
goria necesității estetice a momentului, ea pă
rea să se coacă, precum un fruct, și a fost de 
ajuns impulsul ca să se înfățișeze in felul unei 
adevărate direcții. înainte de Dia clasicii aaștri 
susținuseră idei protocroniste Paal Aagbel (in 
Noua arhivă sentimentală, despre universali
tatea pură). Daa Zaaafireaen. Edgar Papa în
suși in studiile asupra arte: germane si asupra 
barocului portughez. Ideea era așteptată și ce
rută de context, mai ales că și de data aceasta 
teoria fusese anticipată de creație. De brjnă 
seamă că dezbaterea sincronism-protocronism 
nu poate fi o simplă ceartă de cuvinte din 
moment ce ea a oferit câmpul unei semnifica
tive dispute ideologice cu consecințe însemnate 
nu numai in domeniul ideilor ci și in planul 
creației. Este limpede că pnn teoria aceasta 
s-a consolidat o originală mișcare de idei, (cea 
mai potrivită epocii postbelice, mai cu seamă 
aceleia de după 1965) care pune in centrul ei 
întreaga istorie a culturii românești și a dez
voltării ei ulterioare.

Pe lingă analize, care nu sint puține (stabi
lind protocronii la Neagoe Basarab. Dimitr.e 
Cantemir, Eminescu etc) Din clasicii a aștri e 
fără îndoială o apariție pe care discuția stir- 
nîtă în jurul ideii care a întemeiat-o o depă
șește cu mult in importanță. Așa cum s-a zis, 
in mișcarea de idei Edgar Papa a lansat o armă 
de calibru greu ; ea a dat temei unei direcții 
literare contemporane, cea mai însemnată de 
după 1944. Nu sint ocolite in cadrul acesteia 
ideile-forță, cum ar fi statutul culturii româ
nești in raport cu cea universală, șansele ei, 
specificitatea, universalitatea interioară, obiec
tivele creației care, confruntindu-se cu această 
alternativă (sincronism-protocronism) este obli
gată să opteze. Efectul cel mai important al 
protocronismului în materie de climat literar 
este acela că a dat un mobil teoretic unei pu
ternice serii literare care se afla in plină afir
mare.

Fidel preocupărilor anterioare, Edgar Papa 
a continuat meditațiile sale cuprinse in stu
diile despre baroc, romantism, despre arta ger
mană, precum și, mai ales, ideile protocronice, 
într-o sinteză intitulată Motive literare româ
nești. Motivația este limpede exprimată de 
autor, el a dorit să desprindă specificul și fi
zionomia distinctivă unei literaturi „nu numai 
din cercetarea sistematică a autorilor, a cu
rentelor iau * genurilor ci și din aceea a mo
tivelor”. Motivele — spune autorul — ilustrea
ză la fel de coerent întregul ansamblu literar 
căruia ii aparțin. Largi ronduri comparatiste in 
cultura universală servesc autorului la eviden
țierea unor noi elemente protocronice dar de
monstrația nu se face pe toate motivele lite
rare românești ci doar pe acelea limitat© la 
regiuni care ne cuprind și pe noi, acelea steno- 
terme — cum le denumește Edgar Papu cu un 
termen împrumutat de la S. Mehedinți și apli
cat cercetării literare (iată o inovație care me
rită o discuție separată). Sint pe scurt moti
vele literare cele mai reprezentative.

Demonstrația despre absurd și antiliteratură Ia 
clasicii noștri, motivul avatarului in literatura 
română, metamorfoza, enigma, fata morgana, 
dorul hipostaziat la români, tradiția Orientului 
in perioada interbelică, muntele sacru, prileju
iesc raportări întotdeauna interesante, in linie 
călinesciană, la valoarea în absolut. Prejudecă
țile literare sint departe de a rămine tabu-uri 
și de aceea comparațiile pot părea hazardate 
ori prea îndrăznețe dar dezinvoltura și profun
zimea cu care Edgar Papu probează evidente 
priorități românești în plan universal convinge 
și pe cei mai obstinați. De altfel într-o mărtu
risire publicată el anticipa posibilele obiecții și 
considera că ele ar putea fi două : întiia, con
tinuarea pledoariei despre protocronism prin 
dovezi noi, structurale, și, a do-ua, alăturarea, in 
susținerea demonstrațiilor sale, a unor scriitori 
contemporani clasicilor iluștri din care exem
plifică (protocronismul pătrundea pină la ora 
ultimă a creației). De unde se poate vedea că 
într-adevăr curaj fără luciditate nu există. 
Practic, aceasta este realitatea : teoria proto
cronismului este o idee și lucidă și curajoasă.

Mariana Brăescu

Critica ideilor literare
adrian Marino este intimi cntic literar 

postbelic care a infirmat otunia lui 
Căbanca despre inaderenta crttje»- 
hiî român la problemele shell Mir ale 

■eerrwt refcurf ace tita de a tBafeBn țe 
marginea -m iru—lenieior sale de. lucra. BsnA tu 
tujicntaina .a» Marino in dc meniu. pcțtoe stat 
personalitățile care s-au încumetat să depă
șească granițele empirice ale exercițiului cri
tic ; G. Călinescu este intre aceștia.

Gindirea critică a lui Călinescu. sincronă ce
lei europene, a demonstrat pe viu că o operă 
critică autentică nu se poate susține. In te
meiurile ei, adinei, dacă nu este emanația unui 
sistem estetic precis, dacă, in structura ei. nu 
conține un repertoriu teoretic determinat de în
suși specificul literaturii la care se aplică. — 
iar nu invers. Adică specificul actului critic, 
care departe de a fi numai universal, trebuie 
să determine, să scoată la iveală însăși speci
ficul literaturii pe care o era minează. Dacă 
acest revers al primei aserțiuni este adevărat, 
înseamnă că. analizând o operă literară din 
perspectiva unui sistem filosofic și estetic 
străin ori a unei metode de import, specificul 
literaturii examinate ar trebui să poarte marea 
sistemului și metodei întrebuințate. Ori, se știe, 
Călinescu a descoperit in însăși materia lite
rară românească, specificul metodei și ..siste
mului” său critic, o rețea de concepte și intuiții 
conceptualizate capabile să examineze in pro
funzime opera literară si să-i surprindă speci
ficul și valoarea in condiționarea lor istorică și 
sociala. Istoria literatorii române de la origini și 
pină in prezent are o infrastructură teoretică 
aici implicită, a ci explicită, in mod cert un 
mod dialectic, filosofic de a medita și penetra 
in spațiul literar, cultural și istoric românesc. 
Ea oferă și astăzi o metodă de lucru, perfec
ționată. specific călinesciană.

Etapa imediat următoare acesteia. în evolu
ția ideilor critice românești, o reprezintă crea
ția teoretică a lui Adrian Marino. Privită din 
perspectiva timpului, ea este monumentală și 
reprezentat?.â pentru dramul parcurs de lite
ratura romană de Ia 1965 încoace. Se știe că. 
intr-un anumit fel se scria critică literară 
înainte de anul Coagrenlai al IX-lea și in tr
ait fel după acesta. Intervenise, in urma unor 
acumulări teoretice succesive și a apariției unor 
tineri cnlid cu formație filosofică, un rapid 
proces de radicalizare a conștiinței criticii li
terare. p o accentuată subliniere a caracteru
lui ei antidogmatic. Pentru că discreditarea ve
chilor „metode* critice, inclusiv impresionistă, 
nu era posibilă incă direct (mai acționa obi
ceiul ca „adversarul” să răspundă prin repre
salii administrative), exponenții noii direcții 
critice au apelat la o terminologie filosofică 
pusă la index de „celebrul* Mic dicționar filo- 
safie de prin anii 1954, readucind-o in peri
metrul articolelor și cronicilor lor literare. 
Fiind o terminologie de sorginte filosofică, și 
interdisciplinară. prin care analiza conceptuală 
a literaturii putea fi mai nuanțată, această 
terminologie a părut unora „gongorică”, neolo
gistică sau „beție de cuvinte”. De fapt, era unul 
din modurile prin care se manifesta, in critica 
literară, asimilarea din interior a materialismu
lui dialectic și istoric, și unul din modurile prin 
rar© limbajul proletcultist de dinaintea Con
gresului al IX-lea era silit să dea înapoi ori să 
se schimbe. Orice exagerare în această pri
vință era mult mai utilă evoluției spiritului 
critic decit apelul sau recursul la limbajul sco
lastic al unei critici de tristă amintire. Concep
tul mai era incă un element confundabil cu 
substantivul.

într-un atare context literar și istoric apare 
prima carte a lui Adrian Marino, Introducere în 
critica literară (1968) care nu face decît șă le
gitimeze și omologheze teoretic eforturile dis
parate de teoretizare, de afirmare de concepte, 
manifestate in rindurile noii generații de critici. 
Cartea lui Marino, hrănită din studierea atentă 
a fenomenului critic românesc și universal, par- 
curgind vaste terenuri bibliografice, era o in
vitație la teoretizare, la o autoexaminare a ac
tului critic contemporan, la instaurarea unei 
noi metodologii și direcții în critica literară. 
In continuarea Introducerii, Adrian Marino pu
blică Dicționarul ideilor literare (1973), operă 
monumentală chiar dacă din ea a apărut doar 
prima parte. Este o lucrare menită să ofere 
aproape toate conceptele și categoriile de bază 
cu care operează critica literară ; ca orice lu
crare cu caracter teoretic ea își depășește sar
cinile propuse și devine, indirect, o carte de l'i- 
losofia criticii și a literaturii. în capitolele bine 
structurate, precis delimitate și nuanțat redac
tate, el arată care sint legitățile interioare ale 
gîndirii critice și teoretice, sistemul ei de fi
liații și, mai ales, care trebuie să fie finalita

tea deiBeiSwum erifcc ; nu n descoperirea și 
sublinierea specificități: literare a subiectului, ci. 
mai ate« a eetui istoric. îlrt de care caracterul

|| al * opera on poate exista ia 
afara cr*u n-nuă.

Dar pțntn. a accede La asriel da defisuiâri in 
spațiul anaiiwv- — ta. e nevoie. susține, pe 
bună dreptate. Adnaa Marino, o gindire critică 
in acțiune trecuse sa peaede o metodă proprie 
de analiză si sateză. pe sa fond unitar de 
gmoire filosofică. Arcul cr tic trebu.-e să fie 
enuuiația tmui sisie coerent de gindire teo
retică. iar na o g;-—re de tip imprest crust și 
pozitivist. Că pledoaria ha Adrian Manno pen
tru o critică reflexiv? bogată in ne: și sugestii 
teoretice, a rămas o insulă inconjarată de o 
mare de imprestfotlelorustic. că ea n-« 
avut ecoul scontat <a crceiccrti literari ai eta
pei parcurse, nu este ia măsură «ă micșoreze 
meritul contribuției sale teoretice, ci. dimpo
trivă. să demonstreze ci aserțiunea iui Căli
nescu cu privire la inaderenta criticului roman , 
la abstract mai erte := rigoare.

Același lucru s-a intîmplat fi cu Critica idei
lor literare (1974). al treilea volum din seria 
preconizată de Adrian Marmo. volum rămas ți 
el ca un relief teoretic inalt ți inaccesibil, peste 
întinderile de savană ale culegerilor de foile
toane .eseuri si „teme” literare. Reabilitarea si 
readucerea in discuție teoretică a unor ter
meni ca „hermeneutică* și „euristică*. a rapor
turilor axiologice ți epistemologice dintre a- 
cestia și dintre alții, a făcut ca si această carte 
a lui Adrian Marino să arate că ne aflăm in 
fața unui puternic ți erudit ginditor al spiritu
lui românesc de azi. Că tensiunea teoretică a 
spiritului său critic este la Înălțimea celei eu
ropene, o confirmă cărțile sale traduse și peste 
hotare.

M. N. Rasa

• " ■ ---------------------
0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

văzut 6 da ION CUCU

Trei dintre mllitanții pentru lărgirea cunoaș
terii in Istoria culturii și literaturii române : 

Edgar Papu, Al. Duțu și Adrian Marino.

Prin „Contribuții la istoria literaturii 
române vechi” (1981), Dan Zamfirescu 
continuă ceea ce începuse cu studiile 
lui neagoiene, adică o rescriere a în- 

tîielor momente literare românești, a frescei 
ideale a vechii noastre culturi, văzute la scară 
monumentală, înnobilată de sincronii conti
nentale. Efortul, afirmat programatic, are atin
gere cu actul sugerat de G. Călinescu prin com
pararea culturii române cu un bloc de marmoră 
„în care stau, încă nenăscuți, Eminescu și 
Creangă, Caragiale și Sadoveanu. A descifra 
prezența lor virtuală în acea materie simplă, 
privind din prezent spre origini, aceasta e ma
rea misiune a unui adevărat istoric”, nota auto
rul Istoriei literaturii române de la origini pină 
în prezent. Dan Zamfirescu se implică total, 
sub semnul modernității organice, în această 
misiune deloc ușoară și construiește, alături de 
Via Magna, Istorie și cultură, Independență și 
cultură, Permanența patriei, prin aceste „Con
tribuții” fragmente din proiectata frescă a seco
lelor XVI—XVIII — ..schițe preliminarii” și 
„studii de portret” — într-o carte care, fără să 
aibă înfățișare de sinteză, reprezintă totuși 
sinteza unei importante perioade din activita
tea istoricului literar, dar și un moment în stu
diul literaturii vechi.

Organizarea materialului ne sugerează trava
liul- artistului plastic. Autorul pregătește supra
fața tabloului, „prepară fondul” prin punerea 
mai întâi in discuție a problemelor „deschise” în 
studiul perioadei' probleme care erau și sint 
incă numeroase. D. Zamfirescu se oprește, mai 
intii, asupra genezei principalelor forme de cul
tură și literatură veche, pentru a decela de 
acolo conștiința artistică. El nu crede că acei 
„autori” ar fi scris la întâmplare, el susține că 
am avea de-a face cu scriitori în toată puterea 
cuvintului. In sprijinul procesului de constitui
re a identității culturii românești este invocat 
Eminescu, savant în domeniul tiparului, al ma
nuscriselor sau al paleografiei chirilice și sint 
aduse argumente incontestabile ale unității, ori
ginalității și valorii spiritului național. în a- 
ceastă primă secțiune a cărții, istoricul literar 
intră in posesia uneltelor sale („Literatura ro
mână veche — Definiție. Delimitări. Caracteri
zare”). Literatura veche dovedește conștiința 
efortului artistic, este „originală” la nivel con
tinental de „secol de aur”, e perfect europeană 
și ilustrează toate orientările pe care le cu
noscuseră și alte literaturi. Noutatea punctelor 
de vedere este excepțională.

Următoarea „mișcare” cuprinde o suită de por
trete, „figuri simbolice” ale unei epoci de pio
nierat. Spațiul este dominat, desigur, de perso
nalitatea complexă a lui Neagoe Basarab, auto
rul celei dinții sinteze a gindirii social-politice, 
diplomatice și militare românești. „învățăturile” 
6alc, „operă fără model, fără echivalent și fără 
egal” in parenetica bizantină și slavă își gă

Modelul istoriei
mentalităților

este limpede că aria de preocupări a 
lui AJ. Duțu. in speță istoria menta
lităților, se înscrie, pe de o parte. în 
filiația Iorga — Cartojan — Vianu — D. 

Popovici si. pe de altă parte, in circuitul L. 
Febvre — J. Delumeau, — J. Le Goff — F. 
Braudel. Ancheta hermeneutică practicată de 
Al. Duțu se bazează in principal pe trei tipuri 
de mărturii : scrise, orale si figurative. Acestea 
apar și in „Sinteză si originalitate în cultura 
română” și in „Umaniștii români și cultura eu
ropeană” și in „Modele, imagini si priveliști” 
și in „Literatura comparată si istoria mentali
tăților” ; de asemenea si in alte din numeroa
sele cărți ale autorului. Așadar, „pornind de la 
mărturii spre structurile mentale, investigația 
isi propune să descopere in proiectul existen
țial coîe-rt.» o viziune despre lume. Această vi
ziune cristalizează un sistem de valori, care dau 
contururi modelului cultural. Un model care, pe 
planul cultivării naturii umane, se transpune 
in modelul de umanitate.” (Umaniștii... p. 21). 
In procesul de stratificare a modelului „vieții 
intelectuale”, exegetul trebuie să urmărească 
modul in care operele s-au înscris pe traiecto
riile sau „undele temporale”, „cadrul exprimă
rii”. in care au fost formulate valori și tipuri 
de umanitate precum și centrele de greutate 
(ponderea deținută de grupurile sociale) în 
Jumea cărții”.

Modelul cultural, odată localizat istoric, per
mite „conturarea imaginilor dominante la un 
moment dat : imaginile care fac inteligibilă a- 
titudinea fată de moștenirea culturală sau a- 
titudinea fată de lumea in care trăiește grupul 
sau colectivitatea aduse în discuție. In altă 
parte, se propun supermodele în 3 timpi : 1) 
cadrul exprimării culturale (teme, simboluri, 
imagini mentale, reprezentări colective, forme) ; 
2) compararea modelelor culturale ; 3) inves
tigarea sincronică si diacronică a formelor de 
universalitate, in care se află înscrise modele
le culturale (Modele... p. 21—25). Sau : 1) stu
diul tendințelor generale ale societății pe plan 
economic, social, demografic : a modului de re
producere mentală a generațiilor : 2) conside
rarea sistemelor filozofice dominante in epocă : 
3) analiza raportului interior-exterior, introver- 
tire-extrovertire (Literatura comparată.» p, 
88—91).

Istoria mentalităților re(con)stituie, deci, 
structurile ideo-afective si socio-culturale de 
mult „clasate” in arhivele lumii, pe care le in
troduce apoi in circuite și rețele axiologice mo
derne. funcționale.

Comparatismul practicat de Al. Duțu în ca
drul istoriei mentalităților nu este, fără în

sește corespondentul numai In ctitoria de pia
tră de la Argeș. Expresie a vocației umaniste și 
raționaliste, opera lui Neagoe are un caracter 
reprezentativ prin afirmarea demnității ființei 
umane, prin lirismul suav, melancolia senină 
și, mai ales, prin patriotismul ardent, consub
stanțial. Galeria figurilor emblematice cuprinde 
alături de acest „Lorenzo de Medici al nostru” 
pe Nicolaus Olahus, autorul primului „cate
hism” al latinității noastre, pe Miron Costin, 
istoricul și diplomatul vorbind in numele între
gului popor român, pe Dosoftei, ale cărui „stru
ne lumești” îi conferă statutul de părinte al 
poeziei române. Peste tot, autorul studiază le
găturile „europene”, „precursoratul” (la Olahus), 
artisticitatea (la Neculce), universalitatea cu alte 
cuvinte, ceea ce în studiul literaturii vechi nu se 
mai făcuse. Neagoie e întîiul mare european, dar 
sinteza acestui „europeism” specific trebuie să fie 
abia Dimitrie Cantemir, personalitate enciclopedi
că, a cărui influență asupra conștiinței culte euro
pene a fost considerabilă. Prin Istoria ierogli- 
fică, el devansează cu 16 ani Scrisorile persane 
ale lui Montesquieu, Recunoașterea ca precursor 
al literaturii de inspirație orientală își găsește 
justificarea în paginile sale respirind culoarea 
și fabulosul orizonturilor răsăritene. Teoria pro
tocronismului, al cărei adept frecvent este și 
Dan Zamfirescu, își găsește o excelentă ilustrare 
in aceste observații.

în sfîrșit, Dan Zamfirescu înțelege să reca
pituleze problema, raportindu-se și la maeștri 
(I. Bogdan, N. Cartojan, P. P. Panaitescu, Dan 
Simonescu, Emil Turdeanu), ceea ce oferă o 
înaltă lecție de moralitate prin penetrația în
țelegerii, prin crezul umanist conținut. „Contri
buțiile” includ și articolele polemice consacrate 
circulației literaturii bizantino-slave, „Cronicii 
Buzeștilor”, (adevăratul text inaugural al lite
raturii noastre vechi, superior din toate punc
tele de vedere „Letopisețului Cantacuzinesc”) 
și, în primul rind, „chestiunii homerice” a pa
ternității „învățăturilor” lui Neagoe. Aici pa
siunea se îmbină cu luciditatea erudiției și cu 
rigoarea demonstrației dar și cu o mai rară 
însușire de a crea formule, de a veni cu im
placabila erudiție. E un adevărat cult al eru
diției, îmbinat cu spiritul comparațiilor tipologice 
care se fac mereu. Dan Zamfirescu este, prin 
sinteza aceasta, unul dintre cei mai importanți 
istorici literari ai literaturii române, apărut și 
intr-un moment în care asemenea „Contribuții”, 
polemice și savante, deveniseră cu totul posi
bile. în rescriersa mai corectă a literaturii ro
mâne vechi, el a cîștigat un război, punîndu-și 
aici semnătura propriei personalități. Dar este 
un război al literaturii române și al conștiinței 
ei literare, care, și prin studiile lui Dan Zam
firescu, și-a văzut confirmate încă o dată omo
genitatea și valoarea specifică indiscutabilă.

1 Constantin M. Popa

doială, un „joc” gratuit de bibliotecă, ci im
plică o verticalitate a conștiinței, o atitudine 
militantă, o opțiune deschisă, o asumare res
ponsabilă a rosturilor și valorilor culturii ro
mâne : „o discuție despre evoluția culturii (...) 
privește ne toți membrii unei colectivități care 
moștenesc o tradiție si o supun unei analize 
critice. Preluăm un tezaur de valori, care sus
țin activitatea prezentă si aceea pe care o pro- • 
iectăm în viitor.” (Sinteză... p. 44). De la înăl
țimea acestui orizont etic, privirea cuprinde ne
cesitatea si hazardul, mutațiile ideo-afective și 
socio-culturale ; descifrează cu limpezime in
fluentele si interferențele, sincronismele, asin- 
cronismele si protocronismele, conexiunile cul
turii românești cu fluxurile si ritmurile cul
turii universale. Omul este punctul de plecare 
si ce! de sosire a discursului hermeneutic cul
tivat de istoria mentalităților. Istoria culturală, 
ca si istoria mentalităților, „interoghează în 
primul rind oamenii, pe care-i descoperă prin 
intermediul mărturiilor.” (Umaniștii... p. 25). 
Epocile istorice sînt fenomene antropologice. Ca 
atare, se cere descifrată „esența umană”, „na
tura umană”. Pornind de la ideologia unor gru
puri umane, „istoricul îi readuce pe creatori în 
actualitate (...) ca pe purtătorii gîndurilor și 
aspirațiilor oamenilor din veacul lor. explicîn- 
du-le orientările si opțiunile”, punîndu-le in 
lumină „experiențele de viață.” (Id, p. 72). Re
constituirea tine seamă, desigur, de dimensiu
nile orale, scriptice și iconologice ale unui spa
țiu cultural pentru a explica „nu istoria tex
telor, ci a oamenilor”, care „au găsit răspun
suri la întrebările ridicate de existentă dură...” 
(Id„ p. 67). Odată circumscrise, „tendințele 
maiore din gindirea si sensibilitatea predece
sorilor noștri”, vo-r fi testate si controlate prin 
anchete duse in spatiile culturale învecinate. In
terferențele între două sau mai multe orizon
turi de existentă si conștiință dezvăluie simi
litudini. constante, analogii, pe baza cărora se 
construiesc modele „reale” ale condiției uma
ne : „Pornind de la analiza structurilor cultu
rale. întemeiate Pe structuri mentale, cerceta
rea comparată isi poate propune să dezvăluie, 
prin intermediul modelelor culturale, modurile 
diferite în care s-a organizat universul men
tal in arii diverse de civilizație și să restituie, 
în fond, varietatea experiențelor intelectuale 
făcute de popoarele pe care le-au raliat aspi
rațiile comune de a înnobila natura umană.” 
(Id„ p. 72).

Un text de lege, o listă de prețuri, un ca
talog de cărți sînt tot atîtea „porți înguste”, 
prin care istoricul mentalităților trebuie să se 
strecoare spre a (-si) dezvălui „trepidația exis
tenței umane.” (Id. p. 53), „uimitoarea bogăție 
a naturii umane.” (Modele... p. 96), „bogăția de 
manifestări ale vieții intelectuale.” (Sinteză— 
p. 54).

Cumularea rezultatelor obținute în istoria li
terară. a folclorului, a artelor plastice, a gîn
dirii. deschide „perspectivele cercetării istori
ce globale”, care îi poate re(cu)pera — prin 
intermediul documentelor — pe „oamenii din 
vremurile trecute, punind în lumină universul 
psihic din care au izvorit operele lor.” (Id„ p. 
32), ..modul in care au fost elaborate idealuri
le de viată intre coordonatele unei existente 
determinate de factori economici și modul în 
care ideile au participat la progresul societă
ții.” (Id., p. 54).

Comparatismul militant refuză hipertrofierea 
„poeticității” sau „literaturității” textului, cău- 
tînd mai degrabă să extragă „substanța uma
nă a operei de artă.” (Literatura comparată... 
n. 59). Toate cărțile sale sint. de fapt, „silabe”, 
„capitole” dintr-o unică si nedesmințit-pateti- 
că pledoarie pentru acel „fenomen global care 
se numește viață.” (Id„ p. 90). „A umaniza is
toria” (N. Iorga), „a te arunca integral în via
tă”. „a te lăsa cuprins de umanitatea prezen
tă” (L. Febvre) — acestea sînt condițiile pen
tru ca un istoric să poată reaprinde pulsul mort 
al trecutului. Rețeaua de legi și principii, de
duse din „experiența istorică” de către fieca
re popor, pare — privită din perspectivă dia
cronică — a se cristaliza intr-o constelație a 
„esenței umane”. Pusă în ecuație, formalizată, 
modelată de către hermeneutul mentalităților, 
„esența umană” își dezvăluie coerenta, devine 
„inteligibilă”. Fără să fie exhaustiv, ireversi
bil și definitiv, constituindu-se ca unul din 
multiplele scenarii posibile ale infinitei „esen
țe umane”, modelul permite, totuși, cercetăto
rului să identifice elementele care apropie sau 
depărtează culturile și literaturile, să pătrundă 
in structura imaginarului.

Această „nouă” ipostază a istoriei culturale 
nu este, așadar, un monolog în fața documen
tului, ci — chiar dacă nu în primul rind — 
un dialog cu „celălalt”. Istoria mentalităților 
se deschide, prin urmare. în special pe latura 
sa psiho-ideo-sociologică spre ceea ce școala 
anglo-saxonă numește „pragmatică”. Trinomul 
cultură — umanitate/umanism = viață repre
zintă. credem, in acest sens, „circuitul integrat” 
fundamental al sistemelor de modele pe care 
istoria comparată a mentalităților — în regia 
lui Al. Dutu — ni le pune la dispoziție. Alături 
de alti prestigioși reprezentanți ai criticii li
terare românești. Al. Duțu este un profund con
tinuator al unei tradiții autohtone de gindire 
și nu in ultimul rind. unul din cartografii Româ
niei mentale.

Narcis Zărnescu______ J
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DENIȚA VIOREL. Lungul poem Vint de oc
tombrie, începe aproape ca o nuvelă : „Vint 
de octombrie / graniță dintre anotimpuri, / 
frunzele aleargă intr-un ritm îndrăcit / Se o- 
presc. cad și iar se ridică / Și aleargă / Vije
lie... vijelii ale toamnei / O casă bătrinească. 
uitată-n spinceană de deal / fără gard / doar 
cițiva copaci negri și groși o străjuiesc / vin- 
tul vrea să-mi smulgă ușa deschisă / ce scir- 
țiie prelung, scîrțiie a moarte". Apoi neagra 
proză cuprinde somnoros, șase pagini : „In 
casă semiîntuneric / pe patul învechit un bă- 
trîn suferind întins / cu părul de argint și 
fața crispată / puterile l-au lăsat... l-au lă
sat, / printre sprîncenele-i stufoase / privește 
afară" etc. Incercați-vă norocul și puterile in 
proză cinstită.

BORIS MEHR. Slujiți sfînta rimă, și veți 
birui ca in Biografie viitoare : „Am să-mpă- 
iez cîndva un leopard, / să se prefacă ochii in 
smaragd / din creasta norilor s-alcătuiesc un 
brad, / genele tale crească-nalte ca un gard / 
profesorul să-ngenuncheze ca un bard / Sar
tre să nu mai fie Sartre ci un sard / să nu 
mai crezi că păsările ard, / Golgotha să nu
mească un bulevard, / să spăl statuile de 
fard, / să scutur guano de pe-nsemnul unul 
gard / și cînd mi-o fi mai greu, încet să cad / 
ca o ninsoare peste Galaad". Și ați cîștigat la 
Poșta Redacției in Cîntec de iubire, Cintec 
după război, Conferință, și Cuvint despre auto- 
da-fe“. Cele fără rimă sint haotice, se bîlbiie 
de mi se face milă.

MANGU IOAN : Bucuroși vă scoatem loc 
mai înalt cu acestea patru ale dv. rodii dife
rite : Dilatație : „îmi reazem capul de valul 
acesta / Se aprind luminări, / Ierburi suie 
spre albe cărări, / Timpul crește in oameni / 
Sunet de orgă, / Cu mine urcă-n ferestrele 
lunii" ; Dacă vrei : „Dactț vrei să mă cu
noști, / Caută-mă pe cimpul /... de maci, / 
Unde iarba stă de vorbă / Cu soldatul necu
noscut. / Dacă vrei s-ajungi la mine, / Cau
tă-mă în plinul femeii, / In cuibul păsărilor 
cîntătoare. / Mă vei găsi, / Cu semnul veșni
ciei pe frunte, / Cu timpul în hora păsărilor" ; 
Ascult : „Nechezatul calului meu se prelinge / 
în urechile frunzelor / de aceea, cînd mă 
culc, / cobor o secundă / în frunzișul copacu
lui, / să ascult depărtări" ; Strigă-mă : _,Stri- 
gă-mă, dar trupul meu, / un evantai în mij
locul grădinii, / bătătorit de fluturi, / îți vor 
răspunde lăstarii, porniți / din brațele mele. / 
Dacă mă strigi. / unica șansă de-a mă privi 
adevărat, / evantai in mijlocul grădinii / bă
tătorit de fluturi". Trimiteți, trimiteți.

CONSTANTIN BRÎNDUȘOIU : Treceți in 
față cu Insule : „Pe apa căutată, / văd lacri
ma frintă, / pe umăr de fecioară / un singur 
om / iși are Iadul său / Stau adine / cu o sim- 
gură vedenie / și n-o mai cuprind / Lacri
mile o spală I lacrimile păgine / și vine o

nouă vedenie / către umbrarul insulei" ; Ca
pricii : „Ochiul, stăpinul vederii / îndoaie iz
voare pe frunze / dezvăluind curgeri albe / pe 
un drum / pe care vedem viața ! șl uităm de 
moarte / pină ne picură. / în piscul ochiului, / 
stă lacrima / spre abrupt. / vine din adormi
re / cutremurînd ființa. / clipind timpului : / 
Ca o imensă învăluire / ce se apleacă / spre 
albia timpului / La poartă nisipul iubește / 
această apă vie smulsă din suspin. / Ca o tă
cere vine primăvara" ; Cintece săpate : „Cită 
durere m-a săpat, cită fericire s-a ruinat /o. 
dar fie cîntecul mut / prin dira sîngelui meu. / 
Cîntă iederă pe zid, / tremură pămintul, / 
doarme soarele pe cer / și zidul plinge / dnd 
se întinde intinsa : / N-am cu cine să te a- 
semăn / venita mea... / intiia eroare. / Ce 
sens mi-ai dat ? ! Te caut și te pierd / una 
tu și unul eu". Dacă nu trecem peste limesul 
de plumb, așezăm la vedere in Antologie, 
Mărgele, Insule, Capricii (II), Drepturile pac
tului. Răminețl pe lingă aparatele de transmi
sie ale Luceafărului.

CONTANTIN ARDELEANU : Foarte con
fuze ; care nu-s desuete, desuete foarte. Mal 
limpede Vlad : „Pe culmea de stinci a răsă
rit un brad / Furtuna și vintul le-nfruntă se
meț / E un amestec de fală și dispreț / In 
vigurosul nostru Vlad. / în vine-1 clocotește 
singe de dac / Oricind este gata «ă-nalțe 
davă / Refuză umilința, din cupă bine otra
vă / Alungă departe, departe gindul pcoae. ' 
Spectacol de lumină si sunet... t Cine străbate 
casa ca un pădurar / în căutarea căpriorsiui 
fugar ? / Copilul meu, apoteoza unui cintec*. 
Resemnare, interesantă ca „document uman* : 
„Nu știu cînd mi-a trecut viața N-a fcM in 
ea nimic de epopee. / Putea pleca demnii fi 
poate să mai steie / M-am săturat să-t Cu 
mereu paiață. / Mi-am ridicat ștacheta —ui: 
prea sus / Am doborit și dintr-a treia încer
care / Și ca învins, am fost un oarecare ' Du
rerea ce-a mocnit in mine, la r;menea n-am 
spus / Ce am pierdut in tt.">erete e desuet r. « 
tirziu / Să-ncerc a compensa in prag de se
nectute / Ești Șansa sau Iubirea ’ Orje-jse-x: 
fi, la alții du-te ■ Așteaptă-mă doar tu. Re
semnare, să jucăm tabie-n Ctșmigiu*. Mai mt 
unele pentru l'rxiea — pun o vorbă de bt=e ; 
pe-acolo am prieteni.

VAICAR CONSTANTA. Un fel de prazo- 
poeme ? Ci te va pete frumoase pe Ca akru 
roșu : „Un chip frumos de femeie. Dar intraa- 
ga ei atitudine arată o părere atlt de defini
tiv disprețuitoare tată de ceilalți. Incit vezi 
că nu există nici cea mai mică speranță de-a 
umple locul ei și cu altceva in afara et În
sămi.

Să-ți duci plugul tău, fie el fi de sur. fără 
■-ți desprinde privirea per.tn a cupe-.nde În
tinsul. ce tnbut aiurit- Tir-r-t:' ibrapt. inex
plicabil. de iarbă, de fiîtr. rid'ri*d-j-*e ±n li
vezi. de zgomotul roabe, de pământ, de uscă
ciunea albicioasă ce cuprinde straturile de

zarzavat, de aerul împins de vint deasupra u- 
nei ape vălurile, de soarele apunind in valu
rile rubinii... Mereu in genunchi, la marginea 
nimicniciei, in căutarea sunetelor, a clarității 
șt curajului—", „Căutind, in mai, pe cei duși... 
In biserică, un ziar uitat pe masă, trădind o 
lectură abia întreruptă. în apropiere, scăune
lul episcopal cu baldachin, pe care nu s-a a- 
șezat nimeni, niciodată, cu perne de atlaz cu 
monogramele enoriașilor donatori. Icoane veș
tejite de sărutări. Portretul prea laic al fostu
lui preot— Nu cumva există oameni predis
pus! spre suferire așa cum sint predispuși spre 
veseliră ? Au primii vreun ' merit, al pro
funzimii, de exemplu, doar pentru că suferă, 
ceea ce ar presupune că ceilalți au, prin con
trast, vreo vină ? Sau fiecare se află Ia a- 
ceeași distanță de adevărul obiectiv și doar 
judecata de suprafață creează o dublă distanță 
intre ei ?* — Și cu acestea noi rămînem de 
partea celor predispuși la suferire și chiar la 
suferință, deci lingă dv. Data viitoare insă, vă 
trec in grija secției de proză.

ILEANA MIREA : Reținem această Imagine : 
..între mine și o carte ! există un apartament 
intr-un bloc. Geamuri transparente, / perdele 
curate. / bocălăne. oale, crătiți. / balconul — 
există / între mine și-o carte, copiii / cum există 
Intre mine și iubitul meu < adorata sa mamă... / 
între rntne și o carte persistă / imaginea chirur
gului cm fața ceasului cu nisip / Pregătit pen
tru o nouă operație". Deci lucrați cu imagini, 
lăxati declarațiile pe seama altora.

HORIA BADILA. Ziceți „Trebuiesă aflu odată 
si odată adevărul : e ceva sau nu e ? Merită 
sau nu. să continui î*. Apoi, după o parolă en
glezească vă luau seama, și murmurați : „De 
fapt, pentru a fi s'.noer. trebuie sa recunosc că 
nu m-ar mulțumi un rămuns sec. tranșant". 
Viat* ea ■■ inaill ; arată a fi ceva, drept o 
■peranțA pentru odaA și-odată : „Copacii 
aleargă Gindunle fug > Izim.nile a ti mă in ra- 
mu-, / Parcun in noapte / Ferestre lăptoase, / 
Păra’e. / Rotunde. > Pătrate < Noaptea e in 
parcuri - Oprire : o stafie > Un om ce coboară. / 
Ur «m care urcă ' Un trunchi milenar, / Cu 
brațe ee fin * a***e stele aproape < Case stin
ghere Pe celălalt mal < Poduri oe leagă / Lu- 
nzr i care i cn ln.-n.ru care trec l Șinele : 
unduire. Paraieae. •' E tng. / Umbre. Puține i Fe
linare luxie de (hum Ce schpeac. ! întinse/ 
Op: ra : e capăt / munse, brăzdate. întinse / 
Oprna : • capăt. ' BJete not / întoarcem / Co
par. aleargă < Gindunie fug*. însă tensiunea 
slabi : triptie prea des. aproape stingindu-ee 
gktbuieieăe de culori cam anoase. Puneți pastă 
pe r„-v-.--_ nu-: '.rneen așa aproape fără sare.

EMIL MANOLACHE BÎRLAD : Poesii ro
tunde o parcă mărgele de sticlă btne orind-xte 
ia cotcri Tsamaă : „Singurătatea plopilor ! 
Rămiae • Pe obrazul adar*_-or Lacruaă*. Dori: 
.3ii simt ca ochroî rasei Neinchis / Am oeseie 
aaezaie ca n sie grnzz; Le încăperea in care 
auri •' cina upă sesnniete. / cad le ating bu- 
ae> aspre , AJe năm-ntuhn* : Nwmăral pe 
care—* „Copacul / Aruncă co taina lui / Peste 
uctca greierilor / Si-ascuită cum frunzele ' îi 
dau ocoi Mueasma fl-octicr E numărul case: •' 
Pe care-1 crteoM toamna*. Ar*ă adă : „Toamna 
armtiără ' Vmt ' La uree de bătaie > Pe piața 
anaumpchrt ' Copacii rind Rerbtrl de octom
brie ' Pisărue Acoperă cu aripa lor •' Buruna- 
ru. jerbi Să aibă de unde p3n / Foșnefiii uitat 
al a ăiMr-r.

CALIN BUCOV
Fatidica pagină
M-am trezit, era o dimineață obișnuită, 
un țipăt dureros imi apăsa timpanele 

de-o bună bucată de timp, 
am dat să mă ridic, fruntea mi s-a izbit 

de labele reci ale unui spinzurat 
„O, doamne, cine a avut atita curaj incit 
să se desființeze deasupra patului meu ?" 

m-am întrebat 
un ins In frac tocmai îmi astupa gura cu 
palma, strigătul acela î iăruitor încetă brusc, 
eram mai mult decît uimit : urlasem fără 

să vreau, fără să știu, 
un trup goi de femeie se ridica în mijlocul 
încăperii, dintr-un sicriu, 
se ridica unduitor, alb ea de lapte, 
și de-abia atunci, de-abia atunci mi-am 
adus aminte că, de fapt, aseară am uitat 
pe podea, o carte deschisă Ia pagina 77.

Am sărit in picioare, am apucat cartea 
și-am inchis-o 
parcă un înroșit fier eu înverșunare 
mi s-a răsucit in piept : 
camera deveni pustie dintr-odată ; 
îmi părea rău, aș ti putut să mai aștept, 
să m-anropll de tinăra aceea, să-l sărut 
mina și «ă-i spun : domnișoară, 
domnișoară minunată uite despre ee-i 
vorba— și să-i explie, 
dar așa : singurătate, de trei ori singurătate, 
nimic, de trei ori nimic—
Am pus mina pe telefon, 
am format numărul bineștiut,

MIHAI
CUCIURAN

Vînjos
L-ai vedea di de cala, 
«păi— ram rar «e pammeșii 
de parcă rile ri napii de-a riadul 
sad ea dmeat ar fi deactreat 
la rampa dia marginea ara^lul ;
■n timp ce pe prima pagină a entidieseler 
cran pabilrale
nat ri nm chemări la Inrieeen ; 
nmul aastrn cumpănea nnde-n d fie una.
nnda alia : 
cana o vedea rtfleaM deja, 
imprtjmuliă ea gard împletii din

la drive pani mat iaeale ginea o

in jarul d
pămrlvl ea rialuoea nă-ri adnae

rtdiltă ;

piatră
de rin : 

puterile ;

T 
am adăugat cifrele 77
și-am întrebat, ca-n fiecare dimineață, 
timid, pierdut, ca prin vis :
— „Alo, stimate Maestru, 
există, sau nu paradis 2"

intre două cuvinte de iubire
„Manuscrisele nu ard niciodată* 

(M. Bulgakov : „Maestrul și Margareta")
Mulțimi de păsări încercau să zboare, 
visleau disperat dintr-o lungă și moale aripă, 
un cubic ceas plutea peste oraș, 
fiecare oră era o omenească gură ce țipă, 
(iimbile-spade-nsingerate-arăian orele 

douăzeci și trei) 
stimate Maestru, eu v-așteptam, ca de-obicei, 
dinspre tinerețe fără bătrinete 

și viată fără de moarte 
să apăreți, urmat de-același cal 

ce poartă-n spinare o uriașă carte, 
aveam nevoie de-o singură frază 

pentru • începe 
despre curaj un lung poem ;
v-așteptam, o, cum v-așteptam în mansarda 
strălucitoare a tinereții și astăzi încă 

mă tem : 
palma dreaptă-mi pipăia pistolul din buzunar, 

fără vlagă, tremurătoare, 
pe timplă cu un X însemnasem locul unde-aș 

fi tras, 
(locui acela încă mă doare 
rană fierbinte in carne rămas—) 
Aveam nevoie de-un singur cuvint 
pentru a ști precis că :

„manuscrisele nu ard niciodată*, 
răcoarea curajului adia-n sufletul meu 

alintind. 
afară era o noapte caniculară, ciudată—

doar eîmpia curgea molcomă 
pină-n marginea drumului județean, 
iși croia cale pe dedesubt 
si trecea dincolo
unde erau doar bulgări de pămint

Nu tulbură
Apa din care va bea ; 
adevărul nu-I asmute spre lucruri, 
nu-l vaccinează împotriva tuturor celor 

posibile i 
mărunțiș este visul său, 
in parc, pe aleea betonată, el merge 

ingindurat ; 
nu-l zi cînd astfel să nu fie zărit, 
nu-i singurătate prin care să nu treacă, 
hol de policlinică incăpător 
unde aștepți cu bonul de ordlne-n mină ; 
bucurie nu este pe care să n-o evite, 
cunoștință căreia ii ești dator 
polul din care ai luat ultima conservă 

de peste: 
nn-i zi cînd să nu fie de zărit, 
nu-i minciună pe care să n-o cunoască, 
să nu-i Irigă buza după ea, 
dar 
alit
și nimic mai mult

Un moment decisiv
,Vrmare din pag. 1

M în Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1W! ae 
J arăta că pentru atingerea acestor obiective se 

cer organizarea și desfășurarea unor acțiuni 
ample și eficiente pentru „formarea unității de 
luptă și a frontului unic al clasei muncitoare cu 
muncitorii social-democrați. national-țărăniști si 
cei fără de partid... Fără unitatea clasei munci
toare nu se poate organiza cu succes nici uni
tatea de luptă pentru dezrobirea națională a po
porului român".

In vederea ieșirii României din situația gravă 
în care se afla și pentrg recucerite^, yujepen- 
denței naționale, P.C.R. a ptopils lâ 6 septem- 

3 brie 1941 tuțyjor partidelor, „grupărilor șj, per
sonalităților p'Olitice 0 Platîorma-program inti
tulată sugestiv : „Lupta poporului român pentru 
libertate și independență națională". în acest 
document partidul comunist a stabilit tactica de 
luptă corespunzătoare noilor condiții in care se 
afla țara, stabilind, următoarele obiective prin
cipale : răsturnarea regimului antonescian. for
marea unui guvern al independente: naționale 
compus din reprezentanți ai tuturor forțelor dh- 
trlotioe ; ieșire» României din războiul antiso- 
vietic și alăturarea ei la coaliția Națiunilor Uni- 
te: alungarea trapelor hitleriste din țară si eli- 

H berarea părții de nord a Transilvaniei : recu-

Datorie și demnitate
Urmare din pag. 1

tic și social, omul istoric in primă și in ultimă 
instanță, omul real : sub ce laturi acceptă sau 
iși acceptă el condiția devenirii publice ? îl ve
dem absorbit, inhibat de tehnica și rezultatele 
muncii, prins in viitoarea lor și consumator 
indiferent sau fericit al acestora sau eliberat, 
detașat de obsesia obiectelor, ieșit din raza lor 
de interes ? Intre ce gravitează, rămine la a 
avea sau a fi ? Ce este aeela omul bogat sufle
tește ? Dar omul creator, omul moral ? Este el 
un indiciu al participării sale la propria sa con
strucție sau se lasă, purtat de valuri, dus de 
curenți ? Și care este atunci criteriul său de 
identitate, care este reflexul său de persona
litate ?

E-de admis că in accepția atașamentului față 
de condiția semenilor săi și a propriului său des
tin omul nu și-a refuzat și nu-și refuză nici
odată Întrebările. Totul e ca să și le pună. Și 
in acest sens Congresul al IX-lea a adus ma
rea limpezime propunind culturii, literaturii 
și artei in special, un domeniu de predilecție ; 
omul viu. „Noi facem totul pentru a dezvolta 
in om spiritul de omenie — cum spune poporul 
nostru. Realizăm socialismul și comunismul in 
care omul reprezintă figura centrală, preocupa
rea primordială. Tot ceea ce întreprindem, sub
linia secretarul general al partidului, este con
sacrat omului, libertății, bunăstării și fericirii 
Iui. Literatura și arta nu rămineau și n-au ră
mas mai puțin concludente in această vastă 
operă a umanismului propriu zis și a umani
tății noi ce se afirma la scara întregii socie
tăți. Literatura iși reciștiga tradiția și conștiința 
marilor valori, ieșea din sfera modelelor de 
rețetă, a modelelor de directivă și intra pe teri
toriul complex și deloc simplu al . 
Din perspectiva și cu conștiința 
accepția și cu toată puterea sa de 
reprezintă un grandios și necesar 
el există, trăiește ca stare de spirit 
tatea materială și spirituală a epocii 
in absorbția și difuziunea calităților 
excepția și posibilitatea noastră dorită iar im
pactul lui in muncă, în gindire și viață produce 
nu șocuri ci curenții liniștitori și lucizi ai vo
inței de a-1 integra și a>i da cale liberă in so
cietate. Literatura — nu este singura, dar ea, 
cel puțin — și-a confirmat și iși confirmă in 
această privință nu numai datoria ci și vocația.

omului viu. 
că el, in 
a fi nou, 
proiect Că 
și că reali- 

i noastre stă 
lut El este

cenrea hoerUtii— rrtitenesri fi Mooe.-itict «rc. 
Pentru înfăptuirea *ces’« partid— co
rn an ist era gata să colaboreze ra tea e par'.ie
le. grupările si pers-tra t ă*.> st r-' tefi
patriot:: român; pentrj real:zarea er.i*re: re- 
vendxâr: dm platformă. p-.m:nd ea c:ng —n'. cm- 
tenu al colaacrăr.i aticedinea iiti ie 
hitțerișri. guvernul antonescian £ de r*zt>r.~ 
contra U.R.S.S.

Abordind in mod dialectic, diferențiat r 
tilaterai toate aspectele complexe digpoririei 
forțelor sociale inlăuntrul :an„ tînind eeama de 
raportul dintre situația internă ș: evoluția situa
ției, internaționale, a cele: de pe Ițomun in prț- 
mttj frnd. P.C.R' a putut înfăptui paa cu pas în
treg, at^aqjbl ul. de,.măsuri pplitipe, militare si 
organizatorice necesare pentru weaăt rea minu
țioasă a victoriei asuDra rasasmuzni. In aoe»t 
cadru, potrivit condițiilor României, ro'.jl betâ- 
ritor revenea clasei man r.toare rare avea Sii 
larizeze m :aru! ei mțr-un fr -• <:■—„n 
part:3e:e. grupările oers-voa: 'a', le col : e 
care i'.reau codtr.’yr: ța res'at ..r*a 
pendențe: s; integr/ta:;: nai.onaie a Rcms- e_ 

în acest d--< .mettt de c deoeeVti nsef 
pentru înțelegerea strategie- cmna-e. or-x>- a 
oartidulu: nostru se ară' ■ <4 Pam.dui Coerrrn^t 
Român es’e gata .să eo’.aboceae cp toate parti
dele. grupările, oerscanele poltttoe â cu toil pa- 
tnoțj; romani pentru realizarea ort cărei reven
dicări d:n platformă, punind ea sînrur crtier.j 
al colaborării atitudinea fată de ocupant:; h.tle- 
riști. de slugile lor trădătoare de tară*.

Ampla mișcare de rezis’entâ dezvoltată :n ron
durile întregului popor s-a îmbinat cu munca 
perseverentă desfășurată de P C R. pentru reali
zarea alianțelor de clasă ri poLtrce. Această 
activitate stăruitoare generată de insâsi situa
ția obiectivă a țării, a dat roade. In noiembrie
1942 s-a constituit, sub îndrumarea comun sti or. 
Uniunea Patriotilor. al cărei rol em astfel de
finit in documentul programatic : „Scoo-.il nos
tru principal sî imediat este unirea tuturor for
țelor națiunii române intr-un sfnzur fror.t pa
triotic de luptă pentru eliberarea patriei de sub 
jugul hitlerist*. Apelurile si chemările repetate 
ale P.C.R. adresate conducerilor si grupărilor 
politice democratice si antifasciste de a acționa 
in mod unitar in vederea închegării unui amplu 
front patriotic antihitlerist au căpătat forme 
concrete in anul 1943.

In iunie 1M3. C.C. al P.C.R. — adresindu-se 
tuturor membrilor partidului si prietenilor săi. 
tuturor patriotilor. — arăta că trebuie să aducă 
la cunoștința poporului „propunerea Partidului 
Comunist făcută tuturor partidelor si organiza
țiilor patriotice de a forma Comitetul Național 
de luptă pentru eliberarea tării, care să intru- 
nească toate forțele naționale, fără deosebire de 
clasă, partid sau religie, in Frontul Patriotic An
tihitlerist al poporului".

Un prim succes in direcția făuririi Frontului 
Național Antihitlerist l-a construit crearea, in 
toamna anului 1943. a Comitetului Frontului Pa
triotic Antihitlerist. Răspunzir.d aridului parti
dului comunist in lunile seotembrie-octombrie
1943 s-au aliat cu d. in lupta pentru elibera
rea patriei, partide si organizații patriotice ce 
se aflaseră anterior alături de comuniști in ac
țiunile contra fascismului și a nazismului ca : 
Frontul Plugarilor. Uniunea Patriorilor. Uniunea 
oamenilor muncii maghiari din România 
(MADOSZ). Partidul Socialist Țărănesc, precum 
și unele organizații locale ale Partidului Social 
Democrat. Realizarea Frontului Patriotic Anti
hitlerist — expresie a politicii consecvente a 
P.C.R. de realizare a consensului național — a 
jucat un rol deosebit de Important în lupta uni
tă pentru răsturnarea dictaturii antonesciene și 
scuturarea dominației Germaniei hitleriste.

O condiție de prim ordin pentru asigurarea 
rolului conducător al clasei muncitoare in lupta 
pentru doborirea dictaturii antonesciene. și pen
tru înfăptuirea unor transformări revoluționare 
ulterioare era realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare. P.C.R. a subliniat în repetate 
rinduri însemnătatea unității de acțiune a cla
sei muncitoare pentru coalizarea tuturor forțe
lor antihitleriste, pentru succesul luptei antifas
ciste. în vederea realizării unității de acțiune a 
clasei muncitoare, care trebuia să conrtituie co
loana vertebrală a Frontului unic național anti
hitlerist, Partidul comunist a întreprins o serie 
de acțiuni, a făcut o largă propagandă in mase 
și in armată. încă din 194], continuind bunele 
tradiții existente între cele două partide munci
torești — P.C.R. și P.S.D. — pe linia F.U.M. din 
periada anterioară dictaturii antonesciene. P.C.R. 
a stabilit contacte cu liderii P.S.D. ducind trata
tive cu el pe baza obiectivelor din platforma 
sa din 6 septembrie 1941.

Militînd cu consecventă pentru realizarea unui 
front unic național antihitlerist. întrucit consi
dera că în condițiile României de atunci aceas
ta era calea cea mai sigură pentru răsturnarea 
dictaturii antonesciene și eliberarea tării de sub 
fascism, partidul comunist a menținut in con
tinuare legăturile cu conducerea P.S.D. in ve
derea unirii într-un singur front a tuturor for
țelor naționale.

VALORI NUVELISTICE ACTUALE
II. Marii „interbelici" (IV)
^deea, de subtilă sorginte ecc-fakdorîcă. 1 urmărită in povestirea Floarea rea-

.eloi, este aceea ca, in compara pe ca 
a soacrei, arma de luptă a Stane, te 

dovedește infinit mai puternică. Drept urmare, 
victoria este de partea ei. Soacre; na-i poește 
deloc reacția Stanei și. ca atare, pare că îți 
pierde însăși rațiunea de a trăi. In urma unui 
vertiginos proces de degradare fizică, :n ir -ade
văr, bătnna iți dă sfirșitul. convingerea femei
lor din sat fiind aceea că Iova plătește cu viața 
felul ei de a fi. Discreta tentă ezoterică de care 
beneficiază interpretarea evenimentului face 
corp comun cu interpretarea moralist-poetizan- 
tă a personajului povestitor : „înțelese mai tir
ziu, din ce auzi vorbindu-se La inmomuntarea 
Iovei, că era o credință generală ; dacă Stana 
ar fi fost rea, ori cel puțin nesUÎpinită ți s-ar 
fi certat zilnic cu oacră-sa, bâtrina n-ar fi 
murit ața de curind după căsătoria lui Ion. Bă- 
trinul era de aceeași credință, numai cit el în
țelegea ceea ce alții nu înțelegeau și credeau că 
Stana se putea stăpini. El știa că tinăra nevas
tă nu avea ce să stâpinească. In sufletul ei 
era floarea soarelui, care n-are altă grijă deat 
că nici o pornire de minie sau de dușmănie nu 
se putea ridica din eL El înțelesese că Stana 
era floarea soarelui, care n-are altă grijă dedt 
să-și întoarcă fața mereu după eL Pentru Stana 
soarele era in inima ei : dragostea față de băr
batul ei". Descalificarea eresului grotesc fatidic 
cu mijloacele ce țin de idealizarea aproape ex
tatică a feminității tinere atestă de fapt sensi
bila detașare a povestitorului de viziunile teri
fiant moraliste ce-i animau altădată spiritul 
critic, chiar și in cazul unor teme ți conflicte 
oarecum similare cu acelea din poematica nara
țiune Floarea soarelui Neîndoielnic alter-ego al 
autorului, eroul povestitor, la rindu-i, prin ati
tudinea exultant afectivă ce-o adoptă continuu, 
nu face decit să expliciteze o asemenea revela
toare translație ; căci iată fraza — sentență de 
încheiere a povestirii : „Ce mlnițpi sint în lu
mea asta, iși zicea pensionarul, pe lingă care 
treci și nu le vezi și mori fără să cunoști atitea 
frumuseți ale sufletului omenesc !“.

Nu mai puțin consacrată de tradiție, inclusiv 
de proza anterioară a lui Agârbiceanu, este te
ma povestirii Vironica. Clasicul conflict con- 
stind in căsătoria forțată dintre tineri ce nu 
se iubesc, totul bizuindu-se pe criteriul Interesu
lui material — deci, iarăși tema pămintului — 
revine in atenția aproape octogenarului pro
zator. Interesant este că de data aceasta nu 
ati.t viziunile epic-conflictuale promovate de 
marea proză transilvăneană, începind cu Slavici 
și încheind cu Pavel Dan, sint acelea care defi
nesc structura povestirii, cit mai ales baladescul 
coșbucfan, cu substratul lui de un idilism sui- 
generis. Concepută și elaborată conform cu

REMEMORĂRI

Fișe de roman (xd
L

S finet oe e de vari pe o Lmbă da
rir t lA-bar.cl fi xat puțin cer- 
recată. Pe pcceca *3tazâ ir. malul lutes 
coociri :*. ș-.r incfian patra bărbați 

ra cease > ia »c .'a.-ț. Au căzr.ăș; albe și pălării 
de ierra trwe pe ochi. Se crupează ceva 

ru_: departe de re raa: sumar in veșmintați, 
a<^azâ cooșe> c: fr.-.i rpe*.;;r.:^e de mal apoi se 
iz'.cee fi »e descoperi :-. fața mării cu pietate 
st a; —_re. Pe fețele kc bronzate stxloarea stră- 

aanferâ. Râmnc ea eehh pierduți pe 
ia'.uxăerM albastră. Se sfâ'.uieac adunați In cerc. 
Ar.acă priviri furrje de-alurjul plajei iși încep 
>a ee dezbrăcă eu sfială. întit cămășile albe. 
•>:< «sooa5eșe. apoi, asez'nd pe nisip." pemta- 

. xr de îiacru !zrae=ejc lung:, de pinză, 
r i bătaia r-sstusai. Intri încet :n mare, 
Z' totnd rpa -tm: de at r.aerea răcoroasă

Nu »e xrzoe-4 prea muiu Ertzpap doi a’A 
6-» amend <tr-gâte sc-rte.

Se sc»_l pe soațe reeproe. -nctortw fi cu nă- 
eferje. Termnă r tes pe mal așerineju-ae pe 
Z -etre. cu canoi rprt^n-.t :n ntr-ru. privind întin
derea necuprinsă, nerz. jezfi ea mste staf-'i.

z.
Două ramecre arotnd pe ocărije ce cfoc la fa

leză. Amindouă : nai le. oroczaie metodic, șerpui
toare. miroaiioare a șprciun cu nuanțe exotice, 
rz si:pur: minuscule șt pâlărn tip sombrero. In 
t:ztp ce excauadeara o-mi mi> ie scărL cea din 
spate exclamă ra uxalâ oexamăcue :

— Draga, cu regimui ăsta se r de econom:: 
r.u ma; R'.seyi ua bărbos să-fi facă un pic de

j.
Trece un forofraf pe plajă Îmbrăcat îa cos

tum ae mjrtaar Are un C-uter la gii cu care ci 
semnale scurte. Un eti.ne lup pretung ți frumve 

sigurele reguli ale ..speciei*, povestirea r.j iși 
refuză ma unul din privilegiile acesteia, dim
potrivă. Din persona j-povesti tor cu o poziție 
epică oarecum marginală, cum apare In Floa
rea soarelui, acum, bătrinului Vasile Cindea i 
se conferă rol de erou central ; este partenerul 
tinerei Vironica, eroina titulară a povestirii. 
Aedvărata lui identitate abia de data aceasta sc 
relevă. Originar din satul cu pricina, bătrinul 
profesor, acum pensionar, se întoarce aici spre 
a-ți petrece bătrinețele in tihnă, ingrijindu-și 
căsuța moștenită și cultivindu-și grădina cu poa
me, legume și flori. Din perspectiva unei ase
menea „teze" poporanisto-sămănătorista. foarte 
discret sugerată, eroul povestirii receptează via
ța satului, in care, cînd împrejurările o cer, 
chiar sa implică direct, cum se intimplă și 
acum. Interesul stirnit de lectura povestirii 
Vironica provine deci din modul particular in 
care bătrinul cărturar receptează „viața la ța
ră*. Nu încape indoială că modelul, coșbucian 
este cel mai apropiat inimii iui Vasile Cindea, 
Nu mai departe, să reținem imaginea satului 
intr-o zi de vară plină de soare și liniște ; 
deci, cum se spune, elementul de decor al idilei; 
„Intr-o zi de august luminoasă și înflăcărată de 
argintul pe care soarele il topea in văzduh, 
către amiezi ieșise la portiță, după ce se tindă- 
lise multă vreme prin grădină. Era singur aca
să, ți pe lavița de la portiță se așternea acum 
umbra mărului de lingă gard și era răcoare [...]. 
Ulița era pustie. Tot satul ieșise la hotar, la lu
cru, era toiul secerișului. Rar se ivea cite un 
copil la portiță, privea în sus și in jos pe uliță 
și iar dispărea în curte. Părea că făcea un lucru 
oprit și se temea să nu-l surprindă cineva [...). 
Uneori se spărgea peste sat un cucurigat de 
cocoș sau un lătrat scurt și hodorogit de ălne. 
în tăcerea și pacea grea impinzită peste sat, bă- 
trinului 1 se părea uneori că țiuie a pustiu. Ti* 
uia peste sat sau numai in urechile lui ?“

Eventuala presupunere că schițarea unui ase
menea fundal de feerie bucolică ar atrage 
după sine imaginea contrastantă a unor intim- 
plări caracteristice prin dramatismul lor tensio
nat (cum se intimplă adesea și in marea nuve
listică agărbiceniană) nu se confirmă nicidecum. 
Din contră, ni se oferă decorul de basm rural 
in care iși face apariția autentica eroină a idi
lei ; „Deodată, tresări din ațipire, deschise ochii 
și văzu pe uliță la vale, la o bună zvirlitură 
de băț, o fată cu furca în briu, care venea către 
el, intr-un mers ușor și legănat, ca intr-o plu
tire. Era înaltă și subțire, cu capul gol, des
culță, și înainta torcind din caierul alb de Ună. 
Dreapta in care ținea fusul se depărta încet de 
trup, plnă unde ajungea, apoi depănind firul 
pe fusul rotofei de tort, aducea mina pină sub 
caierul din care stingă izvora fir nou. Vasile 
Cindea nu se înșela : fata era îmbrăcată în 
port de sărbătoare, deși era zi de lucru : lia. 
subțire, era albă ca zăpada, cu minecile largi,

11 urmărește privindu-1 inteligent Se oprește 
odată cu stăpinul care-și rostește tirada : „Ve- 
niți și vă pozați cu dinele Romeo / de la circul 
Amadeo. / Zice mamă, zice tată, / zice plajă 
adorată I toate patru deodată. . Hai, incălecați pe 
el / că e blind ca un purcel_ /

Fluieră și ci ine le face sluj fi copiii se adună 
In jurul lui incerănd să-l mingiie. Speculind mo
mentul psihologic, fotograful continuă : „Hai, 
copil, plingeti să vă fotografiați că părinții cred 
in -acrimi*-.

4- i-o 7»4Xt>loinc0 i|
Luna ca o geamandură propulsaHț.l»,„cva«îpn
5- Jusivia 
După furtună, marea d< arme 4ftveWăflWr'PMiJ>:'î

pumi de mătase. c
C.
Un delfin eșuat intre două pietre, cu spinarea 

pe jumătate afară. Pielea lui strălucește metalic 
și ochiul cu care ne privește are rugăminți 
omenești. îl desprindem ușor, și cu oarecare 
greutate, purtindu-1 spre larg.

Stă citeva clipe nemișcat după care zvîcnește 
tea-.nte dlspârind intre valuri. După amiază, in 
același loc, înainte de apus, apare impreună eu 
perechea lui, probabil, și face tumbe și se 
zbenguie in semn de recunoștință. Timp de o 
siptăminâ. invariabil la aceeași oră. apărea în 
fa_a noastră, recunoscindu-oe după semne nu
mai de el știute ți se juca grațios scoțind stri
găte scurte și neînțelese.

7.
Un părinte admonestindu-șl plodul :
— Dacă te-am adus la mare «tai pe plajă 

că de aia am plătit_
a.
Meduzele sint lacrimile delfinilor zdrobiți de 

st; no.
Miace Mica

Împodobite cu altițe de-un roșu aprins, cu fodoni 
chindlslți. Fata era încă departe șl nu putea 
distinge benta din care ieșea grumazul alb, fra
ged și rotund. Dar se minuna de șorțul cu ale- 
sături ți de cătrinta bogat împodobită. Poalele 
ii ajungeau mai jos de glesne, din piază de bum
bac care cădea albă in falduri largi". Deplin 
stăpin pe mijloacele sale, altfel zis, pe secretele 
□e elaborare a „speciei", prozatorul nu pare de
loc inhibat de riscul alunecării in plasa idili- 
zării convenționalizante. Sublimitatea poetică a 
desenului depășește cu de la sine putere un 
atare handicap. Pe de altă parte dez-obiectiva- 
rea aceluiași desen, odată cu asumarea lui de 
către bătnnul Cindea, artisticește, are efecte 
fntru-totul benefice : „Bătrinului il trecu, ca 
luată cu mina, ațipeala și nu se mai sătura să 
privească arătarea. Era o fată de la ei din sat? 
De unde a învățat să umble așa de ușor și să 
toarcă cu atita eleganță, din caierul de lină ? 
Cine i-a arătat să-și poarte trupul drept ca un 
prapure ? Să pățească măsurat ca o domniță ? 
Și cum a răsărit la ei in sat un obraz așa de fin, 
palid oleacă — cum au domnișoarele din pen
sion ?“.

Surpriza bătrinului cărturar (și a cititorului) 
este de a constata că Vironica pune la cale o 
asemenea insoenare dinadins. în disperare de 
cauză (părinții fac presiuni pentru a o mărita 
cu lonu Rafiril a lui Stan, flăcău mai înstărit 
decit Vasile Mărginean a Săndulesel, pe care ea 
11 iubește), fata vine, astfel pregătită, la bă
trinul Cindea, căruia, ldealizindu-1 condiția de 
cărturar înțelept (descoperise că-i este și radă), 
li încredințează marele ei necaz, rugindu-1 s-o 
salveze. Regula jocului, evident, se aplică in 
continuare. Vironica află deplină înțelegere din 
partea lui Vasile Cindea, care, nici mai mult 
nici mai puțin, este convins că ii stă in putință 
să rezolve întreaga chestiune („ — Nu te-ai în
șelat, Vironica. Azi e vineri. Duminică după 
biserică vin la voi și-i voi hotărî pe părinții 
tăi să te lase să-l aștepți pe Vasile" ; „ — Vin, 
n-avea grije ! Doar nu te voi lăsa să ajungi 
pe mina celui despre care ai zis că e tot în 
umbră. Tu ești făcută să trăiești în soare"). Dar, 
spre deosebire chiar de ceea ce se intimplă in 
povestirea Floarea soarelui, viziunea optimist- 
luminoasă din Vironica mai are un temei. Ac
țiunea povestirii este circumscrisă unui moment 
istoric cu semnificație crucială in viața satului 
contemporan. Și Vironica nu ezită a-și lega 
speranțele ei de fericire în dragoste de poves
tirile respectivului moment istoric. „De alt
fel — mărturisește ea in finalul povestirii — 
se vorbește prin sat că in doi-trei ani nu va 
mai avea nimeni pămintul lui, ci tot pămintul 
va fi al satului întreg, il vor lucra impreună 
șt va căpăta fiecare după cit muncește, din 
roadele pămintului. Asta ar fi o lege bună, 
uncheșule !“.

Nicolae Ciobanu

4 ÂfifâuST 1984
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ACTUL DE LA 23 AUGUST
în context internațional

Prin amploarea și profunzimea conse
cințelor lor, evenimentele din România, 
din august 1944 au intrat in sena ma
rilor cotituri ale conflagrației mondia

le dintre 1939 și 1945. Ele au fost recunoscute 
ca atare de către unii din cei mai reputati isto
rici. româhi și străini, ai ultimului război. Spre 
a da numai un exemplu, un specialist de talia 
lui B. H. Liddell Hart, probabil cel mai de sea
mă istoric militar al veacului nostru, căpitanul 
britanic „care i-a invățat pe generali", a apre
ciat fără nici un fel de reținere cotitura Româ
niei. pentru efectele ei .drept un nou Stalingrad 
cu care a fost silită să se confrunte Germania 
hitleristă. Decizia .istorică a poporului român 
de rupere a alianței nefirești cu Reichul nazist, 
răsturnarea dictaturii antonesciene și opțiunea 
clară pentru un regim democratic, pentru o 
Românie independentă si suverană, aliată cu 
Națiunile Unite in lupta pentru zdrobirea fas
cismului și pentru organizarea unei păci juste 
și temeinice s-au impus de indată intre reali
tățile celui de-al doilea război mondial. O privi
re de ansamblu asupra acțiunilor politico-diplo- 
matice și militare desfășurate in cursul zilei de 
23 August 1944 pe teatrele de operațiuni sau in 
spatele fronturilor marii conflagrații nu desco
peră. pină la un anumit moment, fapte de ex
cepție. Astfel, in cadrul luptelor din Franța au 
fost eliberate de către trupele aliate orașele 
Marsilia. Valence. Grenoble. Evreux. Meaux ș.a_, 
iar in nord-estul României fronturile 2 și 3 
ucrainiene tindeau, pornind din locuri diferite, 
spre Prut, pentru a desăvirși încercuirea Arma
tei a 6-a germane, realizată in ziua următoare. 
La Paris, insurecția este in plină desfășurare, 
mai cu seamă in Cartierul Latin, in Piața 
Concordia sau in zona Gării de Est. ceea ce nu 
împiedică agențiile de presă americane, urmate 
in grabă de altele, să anunțe anticipat — in 
condiții ce nu au fost elucidate decit după ter
minarea ostilităților zcnerale — eliberarea ca
pitalei Franței... Era prima ..știre vedetă" a zilei 
si comentariile nu au intirziat *ă abunde, nefiind 
depășite in importanță decit de erstetesile din 
cursul nopții de 23—24 august 1944 vestind 
despre faptele de la Bucuredin orele imediat 
precedente.- Era in jurul orei 21 JO. cind postu
rile centrale de radio ale României, intrerupind 
programul muzical, au început să transmită in 
mai multe rinduri invitația crainicului adresată 
ascultătorilor de a rămine pe recepție pentru a 
audia „un comunicai impartaal pcatra Tară—". 
Curind după orele 22. posturile centrale fătură 
in adevăr loc cemanicatulai. care — reunind 
proclamația regelui Mihai I către Tară, decla
rația guvernului C. Sănătescu și primele decrete 
ale acestuia — aducea la cunoștința națiunii si 
a lumii întregi știrea despre doborirea dictaturi, 
lui I. Antonescu, retragerea României din Axa 
fascistă și înrolarea ei in rindurile Națiunilor 
Unite. începerea luptei pentru alungarea cotro
pitorilor hitleriști și horthyști de pe meleagurile 
sfinte ale țării, pentru anularea dictatului odios 
de la Viena. „Orice piedică pusă in drumul în
făptuirii năzuințelor spre pace și libertate ale 
poporului român va dezlănțui — avertiza Pro
clamația noului guvern, elaborată, ca si cele
lalte documente difuzate, cu contribuția majoOâ 
a delegatului desemnat de conducerea P.C.R. — 
o luptă fără milă și fără cruțare din partea 
tuturor forțelor armate și populare imputriva 
tuturor celor ce ar incerta să mențină tara 
noastră in război eu Națiunile Unite, preinagie- 
du-se astfel zadarnic suferințele—". Comunicatul 
de la București, retransmis de mai multe cri ia 
cursul nopții, s-a impus pe dată atenuei mari
lor agenții de presă și posturi de radio străine, 
iar. cu începere din M*rii zilei următoare, fai
moaselor cotidiene interna tioaaje -Tfce T!-»*** 
sau -Pravda*. „The Near Yort TYses" saa -De 
Figaro**; ,Thi. WashlBffMn Pmt* sm -Joumdl 
de Geneve". „Izvestia" sau „The Evening Sar" 
etc., etc. Oricum, in noaptea de 23—24 august 
1944. fapta României a ..acaparat" prunul ioc 
in toate materialele reproduse atunci ia cadrul 
..războiului undelor* purtat Intre beii zer an ri_ 
Dacă initial au lipsit detaliile despre cele pe
trecute la București, acestea sosind in zilele ur
mătoare. nu au fost ignorate insă datele mne- 
rale despre România. arriimenteJe. muibute să 
temeinice, pentru precizarea naturif evenimen
telor de la 23 August, a rolului <i locului lor iu 
determinarea fazei in curs a ceru: de->al do..ea 
război mondial. A fost întocmai asa cum a r_rr- 
prins ziarista Nicolette Franck intr-o lucrare 
consacrată evoluției României i= ar.-.i 40. mn- 
statind că actul de le 23 August, asemenea unui 
fulger, a bul ersat Baicar.:. :__ Fortăreața Eu
ropa [a lui Adolf Hitler! s-a prâbwsiL Armata 
Rosie a palat traversa Remăaia fără ebazaeaȘe 
in marșul saa spre Cri msaia. Ea a fast secon
dată de Armata Română, al cărei aport [ia ab
ținerea victoriei din Mai 1943] a fom de i 
al patrulea in ceea ee privește importanta for
țelor naționale combatante ale Aliatilnr. Trupe
le Reichului din Iugoslavia si Rnlcaria no fam 
izolate prin acțiunea română de b 23 Angnst. 
iar forțele britanice an pătraaa co atât mai mor 
in Grecia. Astfel, defeetinnea României, cel mai 
important dintre sateliții Relcbulnl ee abando
nau Axa. s-a dovedit decisivă pennu eousinua- 
rea războiului— Românii au aMrere • laarw
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e. unirne-itele din România nu a fost, se înțelege, 
.o- ...«. .a tărie Axe’ fasciste ori in rindurile
5 - unite și ale statelor neutre.

?e dcjAfi surprins de decizia României. Ber
lin.. s r.pcr.s: in modul său caracteristic i in 
noaptea oe 2->—24 august 1944. Hitler a dictat 
ta ~_a rmdsu; conducerii operative a trupelor 
sase cir. tara noastră înăbușirea insurecției. 
D-ipă război, in arhivele germane s-au descope
rit aceste „considerații* semnale de Keitel și 
C.—r.. care ugerau Fuhrerului „soluția* de 
ac ..:tat . „Capitularea României (din punctul de 
v.„.r= al C-.-mamei — n.ns.), pe lingă consi
derentele imediate de ordin militar, a produs in 
aceăam cmp s» o răsturnare de fronturi extrem 
ue peracnămoă. ee va duce la pierderea terito- 
r>aăol nu numai al României, ci și al Bulgariei, 
lugmtivieă sa Greciei, punind in pericol toată 
armaia germană din Balcani*, Și, in raport cu 

frrii cauzat Reichului, cei doi ge- 
s-.ra'.; -..'.tar.;-, --t^rmandau o acțiune criminală, 
c.irsi.rd b a se lua ..toate măsurile ea Româ
nia să ănmară de pe hârb Europei și poporul 
român sa dispară ea națiune"! Așa cum se știe 
utr-â. xmte eforturile Wehrmachtului după 23 
A^sias IM4 ce a aplica un asemenea plan au 
ersz: iamestabil in fața rezistenței și eroismu
lui arsreia române și formațiunilor patriotice, 
sperjixne de întreaga noastră națiune.

îctarmea României a influențat considerabil 
enrxpnnamenaj cercurilor conducătoare ale ul- 
t-.~ne_-x suaie „satelite* ale Germaniei, determi- 
r-*ri aerijjtco: Sofia. Budapesta și Helsinki să 
grăbească negocaenle de pace separată cu re- 
prezzcia-t£> Nauirinior Unite.

ie usăra aliată si in rindul statelor neutre, 
ry.. —. Rt—rjr.iei a foot interpretată, evident 
os i-r-joebeă sa . : >cUe. convingerea generală ce 
— t &.= = aceea câ Berlinul și ultimii săi

Lrizriu: - suferiseră La 23 August 1944 o nouă 
• i tonunâ. in vreme ce Națiunile
l - -irigat a aliat de preț pe frontul

ar--lAj.--.sxe in Europa. Presa și radioul 
a. -narcisa-. xH^ra consecințelor multiple ale 
_ c-ler-je-»" P-i—ăniei dir. Axa — militare, eco- 
: pofitsco-diplomatice. psihologice etc.
C c-w.» yamcxnse și recunoașteri semnifi
ca-..-.* a aspre «E^ortanța actului de Ia 23 Au- 
psv. 1944 ir apărut sau au fost transmise in 

crsa. Arprci-—. China. Elveția. Franța. Italia. 
Se*n->. âA. ă«ae<S-i Turcia. l' Rs.S. uu 

a di 
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Tovarâșul Nicolae Ceauțescu semnind Actul final al Conferinței pentru securitate ți colaborare

0 Europă a păcii
-au împlinit, la 1 august, nouă ani de 

CB cind in sala „Finlandia" din Helsinki.
in cadrul unei ședințe solemne, șefi 
de state și guverne din 33 de țări eu

ropene, din S.U.A. și Canada și-au pus semnă
tura pe Actul final al Conferinței pentru secu
ritate și colaborare in Europa. Luînd cuvintul 
în timpul ședinței tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „De la această înaltă tribună sint îm
puternicit să afirm solemn că Republica Socia
listă România este ferm hotărîtă să acționeze 
cu toate forțele pentru a-și aduce contribuția 
la înfăptuirea securității, cooperării și păcii in 
Europa, la crearea noii ordini economice inter
naționale, la instaurarea unei păci trainice intre 
toate popoarele planetei".

Au trecut nouă ani in care acest legămînt ros
tit de președintele României în numele întregu
lui nostru popor a fost împlinit cu sfințenie. In 
toată această perioadă, tn ansamblul eforturilor 
perseverente ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea condițiilor 
externe de pace de care poporul nostru, toate 
popoarele, au nevoie pentru a se putea consacra 
in liniște și cu toate forțele propriei lor propă
șiri economice și sociale, un loc de prim ordin 
il ocupă acțiunile și demersurile îndreptate spre 
depășirea stării de încordare din Europa, spre 
continuarea procesului de edificare « securității 
și de dezvoltare a colaborării pe continentul eu
ropean.

In concepția României, securitatea europeană 
trebuie să aibă la bază un sistem de angaja
mente liber consimțite, clare și precise, din par
tea tuturor statelor, însoți* de măsuri concrete 
care să ofere țărilor garanția deplină că se află 
la adăpost de orice act de agresiune, că se pot 
dezvolta liber, conform propriilor interese și 
propriei voințe, că pot coopera pe baza respectă
rii principiilor fundamentale ale dreptului in
ternaționali. Fără îndoială că o reală securitate 
nu se poate Întemeia decit pe măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezarmare nuclea
ră Iar, in momentul de fată. România consideră 
că cea mai importantă problemă o constituie o- 
nrirea lucrărilor de amplasare a noilor rachete 
nucleare americane cu rază medie de acțiune, 
stccarea celor deja aduse pe continentul euro
pean p stoparea aducerii de noi rachete in 
Euc«ea de către S.Î’ A. tn același timp, este 
necesar ea U-.-jpen So* etică >ă anulare sau sa 
=s a^fcce w«it? șffiârcrT* îț-J.Mr* țat« e-a 
UMpL IV are artă keză ar man re Tie mitra te

(VITURA ROMANEASCĂ IN LUME

Cursuri
am fost invitat la o intilnire cu străini 

din diferite țări, profesori, studenti, 
cunoscători ai limbii noastre aflati 
pentru o lună la cursuri de perfec

ționare pe lingă Facultatea de filologie, obicei 
-*cn de ciîiva ani incoace prin grija decanului 
— profesorul Ion Coteanu și a inimosului coleg 
Eugen Marinescu, anume de a fi invitați ia 
erele Ier scriitori sau de-a avea o intilnire la 
Uniunea Scriitorilor, pentru că mai ales prin 
acești pasionați ai limbii și spiritualității româ
nești poezia, literatura noastră se află pe dru
mul cel bun. către inima altor culturi.

Un ceas și jumătate de poezie ne-a fost prea 
puțin, iar bucuria lor de-a asculta un poet in 
viață și-au mărturisit-o prin lacrimi ajunse la 
noi de departe, din țările lor. lacrima curată 
pentru Constantin Brâncoveanu și copiii săi 
despre care auzeau printr-un Imn al meu. se 
pare, in ti ia oară.

Iat-o pe această tinără. frumoasă, profesoară 
de limbă română Elena Glazova de la Universi
tatea din Moscova, cu ochii ei albaștri potopiți 
de jertfa lacrimii, pentru frumusețea poeziei ce 
dorește să ne vadă recitind studenților dumni- 
sale din aceste poezii legate de istorie și iubire, 
de patrimoniul spiritual comun al culturii euro
pene de tradiție bizantină.

Le-am vorbit despre Maramureș și Moldova 
pe care ar trebui să le vadă cu toții. Numai 
pină la Brașov a-i duce nu-i suficient. Iar dacă 

tratativele de la Geneva pentru a se ajunge la 
un acord care să asigure oprirea amplasării de 
rachete nucleare cu rază medie de acțiune, re
ducerea și distrugerea celor existente, ca un 
pas important pentru eliberarea Europei de orice 
fel de arme nucleare. Toate statele europene pot 
și trebuie să contribuie activ la găsirea căilor 
pentru depășirea actualei situații, la oprirea 
cursei înarmărilor nucleare pe continent, la rea
lizarea unui echilibru de forțe nu prin creșterea, 
ci prin reducerea stocurilor nucleare existente

Caracterul profund constructiv al poziției ro
mânești este relevat și de numeroasele propu
neri prezentate la Helsinki, Belgrad, Madrid și 
Stockholm, propuneri izvorite din preocuparea 
constantă de a se folosi toate resursele de dia
log in interesul edificării unei autentice secu
rități europene și dezvoltării conlucrării intre 
statele continentului nostru. Să amintim, intre 
aceste propuneri, doar pe cele avansate la reu
niunea din capitala Suediei. Măsurile propuse 
de România privesc notificarea prealabilă a 
manevrelor și mișcărilor militare de anvergură, 
limitarea și r^stringerea activităților militare 
importante care au loc în anumite zone sensi
bile, nedislocarea și neamplasarea de noi truno 
și neamplasarea de noi baze militare pe terito
riul altor state, încurajarea și sprijinirea creă
rii de zone ale colaborării pașnice și bunei ve
cinătăți, fără arme nucleare, în diferite zone ale 
Europei, stabilirea unui sistem de informare 
reciprocă în problemele legate de securitatea 
statelor, încheierea unui tratat general-euro- 
pean de nerecurgere la forță și la amenințarea 
cu forța.

Desigur, aceste măsuri nu înseamnă exclude
rea definitivă a riscului sau pericolului de con
flict, nu înseamnă o garanție a securității. Ele 
iși au însă importanța lor, care în nici un caz 
nu poate fi neglijată : aplicarea lor ar fi de 
natură să contribuie la eliminarea surselor ge
neratoare de neîncredere, tensiune și confrun
tare, să favorizeze crearea unui climat nou, 
care să permită abordarea cu succes a proble
melor propriu-zise de consolidare a securității, 
de dezarmare. Este limpede că numai pășindu-se 
pe calea dezarmării se va putea edifica o reală 
încredere între state, se va putea înainta spre 
înfăptuirea marelui deziderat al popoarelor — 
eliminarea definitivă a primejdiei nucleare, 
făurirea unei Europe a păcii, securității și cola
borării.

Mihai Radulescu

de vară
îmi îngădui o sugestie, organizatorilor acestor 
foarte importante cursuri pentru țara noastră, 
pe lingă aceasta spusă în legătură cu vizitarea 
zonelor de tradiție și spiritualitate ce ne repre
zintă ar fi prezenta unui stand de carte româ
nească acolo, in holul Facultății din grădina 
Botanică unde se țin cursurile. Editura Cartea 
Românească ar putea prezenta acolo din opere
le scriitorilor noștri, din cărțile epuizate din 
librării ar trebui un număr de exemplare 
păstrat tocmai pentru acești studenți.

Am o listă cu nume în fată dintre cei dor
nici să cumpere din cărțile noastre de poezie 
care din păcate nu se mai găsesc.

Uniunea Scriitorilor ar trebui să le ofere, de 
asemeni, daruri din cărțile ce si le doresc ei 
din literatura noastră.

Am fost și eu la asemenea cursuri în alte țâri 
foarte atente cu fiecare străin ce se nevoiește 
să le învețe limba, căci ei sint traducătorii de 
astăzi și de miine ai Culturii românești.

De asemeni, ar trebui să se acorde premii 
celor mai buni dintre ei, prelungirea șederii cu 
citeva zile, o excursie prin țară care să-i sti
muleze în efortul și dragostea lor pentru valo
rile românești.

Ce greu te poți despărți de ei. de acești oa
meni învățați. îndrăgostiți de graiul românesc. 
Dragostei lor curate trebuie să le răspundem 
cu dragostea și omenia noastră.

loan Alexandru
■ EDITOA ^SFPTTMVKT’ (EB 5oO» a —— 

nu de mult o foarte interesant* rnwrrțir —
tori ți otJ>ceiun a£e bulxanloe-. Artad drept »eop 
valorificarea moșteniră eulruraie. «flrra pobte* 
volume tematice destmate poțxite-aârti cucnJor 
folclorice, reliefând «stfei specficX o<i«elur_-ar p 
sârMtoriior

■ UNA DINTKE CLE MM BIXl UAintTl
case tnemprX- este Mozeul bii înr- ii Ev«*j 
Valle, maoșurat ar.X trecut â* G::oe ca
dru natural deoseOt atfi <ie aproput ■sarei— por
ter asturian. Dm creara sa est ex^aae peste • 
de tablouri tn uiei. la care se adaeaf* «■xroe* 
obiecte și documente JCMLf^arrt pentru peraoea- 
liutea artistuiLu p a epoci £□ care a trtJt

■ „BASCKl CILE BOM.KXVLCT — se m&taâmr* 
eseul lui Poo.er Gyfrty. â»epoi al ^r. G. 
Lukăcs. de a cârui eoncepve a . mareșal reaUs u- 
nu se Indepârtea2* tn aceost* e*ă*tor>e în lu^sa 
romanului european din cea de-a deoa ^■sâcâie 
a secolului al XDC-lea_ tn concepea sa. ca p a 
maestrului s*u, o eomnrt fuzxlaroeEîaM ta «voca
ția romanului o r eu? eu ir.t* pe plan sxor-e re^ofora 
de la 1IU iar in cei arerbe proza tul Flauberc ta 
oponție tns* eu LukAes. care redea esxirima roma
nului de la Flaubert La Thoman Mana z^areat* de 
superficialitate, Poder Gvâncy afirmi rr.pwu 
unui efort de tao:re a te*in:*c-.kJr nai avani: u ta 
același rmp a unei muHpbdn a domeniilor ta- 
vestigate.

■ „SA SPUI TOT ee spune originalul, al na spui 
nimic pe care orig-nalul nu-1 spune p totul d te 
spus cu corect’.tud nea p firescul limbii ta care se 
traduce* — aceasta este profesiunea de credinți a 
lui Valentin Gsrcia Yebra. profesor de greaca «1 
traducător din greacă, lat:ni. germani. francezi, 
engleză și portugheză — susținută ta volumul 
„Teoria y practica de la traduecioo*. apărut la 
Madrid In Editura Gredcs. Cele doui volume ale 
lucrării, fiecare de peste Wt de pagini cuprind va
riate orientări și precizări de ordin lexical și gra
matical, norme și exemple practice pentru reali
zarea unor traduceri cit mai bune.

■ NUMEROASE PIESE de remarcabili valoare, 
precum o cupă irakiană din secolul al IX-lea, un 
manuscris al Coranului caligrafiat în veacul al 
XI-Iea sau un vas sirian pictat la Damasc pe La

fedBOL seadevs W LTA. «ars smCposb* îm *
a flpsw cnas sg" 4*-<xd • rs-

■ ANALIZTND CREAȚIA LXTY1AKA dw n n 
Germani. Klaus Jarnutx mrpt .mie. intr-un articol

-Neue Deutescne Uteratur* s ooui
care o numește sugestiv „taa^ntar- spre o reaktate 
reali". Numeroase exemple ia literatura germani 
contemporană rm să ilustreze ap»war*^ scridtorj- 
ițn sare analiza raporrunloc temporale (prezent, 
trecut șx niton, tendmtâ ce pere a de-.erj un ade
vărat curent literar cu rea’ rin majore ta senul 
proee: scurte.

■ UN IMPORTANT FOND de documente si tipă- 
r:fjn privitoare la viața si opera mareki: prozator 
sovietic Mihail Solohov a tmbo£i:r: roiecț ile Mu- 
reulu: regional dm Rostov. Coctsuvjrt ?u ajutorul a 
numeroase donații, inclusiv dm partea rr. torului 
însuși, colecția cuprinde peste î W de documente 
ți peste 4€J de volume ale «minor scrierilor aces
tui Laurea* al Premiului Notei apărute atit In 
U-R-S-S. cit și ta străinătate.

■ INTR-UN INTERVIU ±m .Arts Rerter*. Jean 
Tinguely, sculptor și poet tnceareă si defineueă 
crezul său artistic Implicit locul și rolul artistu- 
lu: in societatea contemporani. Operele sale, arată 
Mary Rose Beaumont, autoarea mtervlului repre
zintă Juxtapuneri de piese de mațmi ta mișcare, 
cu efecte surprinzătoare. Iar pentru a demonstra 
viabilitatea opțiunilor sale artistice $1 mtețrare* ta 
viața comunității Jean Tlnguety extnre cu pre
dilecte tn aer liber, ta centrele aglomerate ale 
orașelor, tnsotindu-și apariția eu numeroase ele
mente de surpriză.

■ FAȚA DE INTERESUL cresrfnd a! pub*’culuL 
literatura S.F., socotită de dată destul de recentă 
in Iugoslavia numiră circa IM de ttlun șl doar

două lucrări de referință, tn acest context, stu
diul lui Drago Bajt — ..Oameni, stele, universuri, 
cosmos*, publicat la LjubLana. ta editura .JC.a- 
dinska Knjiga". a fost salutat cu entuz:asm Lu
crarea criticului literar sloven valorifică tntr-o 
perspectivă nouă creația literară autohtonă pe care 
o consideră net superioară producțnlor străine S.F.. 
subliniind faptul că a fost pe nedrept socotită 
„literatură secundară". Primul text de ttteratură 
S.F. dm Iugoslavia a apărut tn limba slovenă în 
anii ’70 ai secolului trecut. Draeo Ba’t oorn’nd de 
la acest fapt analizează afinitățile artistice ale slo
venilor cu domeniul literaturii SJ.

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

SPORT

Vești frumoase din California
tau în mirări și in ingenunchieri de aur. 
Știam de mult că sintem bătuți în dia
mante pe roata norocului. E noapte. Se 
sparge marea in țărmul Dobrogei. Iar 

fetele noastre, frumoasele noastre fete trimise 
in depărtarea portocalilor, il învață pe dumne
zeu cum se vislește in azur. Toate fetele din 
echipa de gimnastică a României sint cele mai 
frumoase fete pe care le-am văzut, pe care le 
sărut pe frunte ți pe codițe ți pe dorul de 
mamă, pe cea dinții ninsoare pe pereții Voro- 
nețului. Ce fete frumoase avem ți ce mult le 
iubim I Iubirea noastră e mult mai mare decit 
aurul pe care ni-l aduc ele. Cuvintele mele, in 
ciipa aceasta, aț vrea să fie simburii din mărul 
catargului ce lunecă in amurg dincolo de linia 
or.zontului. Răsare luna la Marea Neagră. Și 
noi toți ne mindrim cu fetele noastre : Ecaterina 
Szabo. Cristina Grigoraț, Simona Păuca, Lavinia 
Agache. Mihaela Stănuleț ți Laura Cutina. Plo- 
p mestecenii, dafinii, se înclină ți culeg din 
valuri lumina frumuseții lor.

Sint nițte fete minunate cărora le-aț dărui 
toate clipele prefirind topaze, rubine, safire, 
năluci ți eternitatea.

In fereastra dintre crengile plopilor din fața 
casei mele de la mare, o inimă de porumbel 
verde : vețti frumoase din California.

La Neptun, azi noapte, trandafirii au înflorit a 
doua oară, semn că fetele noastre sint aștep
tate în stesa Dobrosei.

Pe grinduri, cerbi împresurați de vitralii, căpri
oare sculptate în aur.

Singerează depărtarea : noi inserăm în aștep
tarea fetelor frumoase.

Cimbru, pelin, dropii, Marea și în suflet iluzia 
că sintem cei mai frumoși oameni care ne iubim 
fetițele cele mai frumoase. Noi trăim în uimirea 
minunii lor. Dincolo de Marea Neagră, dincolo 
de oceane, dincolo de ciuful Europei ți al Asiei, 
noi le tragem de urechi pe aceste fetițe și le 
sărutăm pe timple și pe inimă. Ele sint timpul 
nostru scump. Ele sint darurile pe care le aștep
tăm într-o seară de august și de aur in prid
vorul casei. Dragi fetițe vă sărut mina ți călci- 
iele ți degețelele. Dacă voi vreți eu vă înfiez. O 
spun in numele meu și al soției mele. Vă 
mulțumesc I

Fănuș Neagu
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