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PATRU DECENII
PATRIOTISMUL

CREAȚIEIs

O extraordinară ridicare m relief economic, la cota 
unor cifre și ritmuri care au făcut din geografia 
țării o imagine a construcției fnseși și un argu
ment cît se poate de elocvent al tuturor demer

surilor politice care au stat și stau la baza ideii de pro
gres și civilizație, a , dezvoltării pe multiple planuri și în 
consens cu propriile noastre cerințe și posibilități — 
aceasta este dovada, aceasta este inconfundabila și omni
prezenta noastră realitate, condiția de fapt prin care, la 
capătul a patruzeci de ani de libertate) ne exprimăm azi 
în ' totalitatea eforturilor și aptitudinilor noastre, din 
perspectiva pe care a consacrat-o actul fundamental de 
la 23 August 1944. Și în toată incandescența de spirit cu 
care un eveniment cum a fost Congresul al IX-lea al 
partidului a dimensionat întreaga noastră viață materială 
și spirituală plasîndu-ne în mod decisiv la orizontul unei 
adevărate renașteri naționale. Ne consemnăm astfel exis
tența după atributele și la altitudinea celei mai fertile 
epoci din istorie și numimpcu un nume propriu, de destin, 
toate marile transformări revoluționare și toate marile 
izbînzi care au dat și dau substanță prezentului și viito
rului și fac arcul de legătură cu eele mai înaintate mo
mente ale luptei, muncii și creației poporului, în nepieri
toarea moștenire pe care ne-a lăsat-o și pe care o spo
rim, trebuie să o sporim cu nesfîrșlță devoțiune și simț 
al datoriei patriotice.

Momentul de virf jubiliar pe care îl constituie împlini
rea a patru decenii de libertate într-o asemenea stare 
de spirit și pe o asemenea durată de efort și împlinire 
ne găsește, strins uniți în jurul centrului nostru vital, 
partidul și secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele și opera căruia sînt în chip indiso
lubil legate toate înnoirile care compun azi imaginea în 
plan economic și social a patriei ca și imaginea, con
figurația în destin a unui nou mod de a vedea și înțelege 
lumea, de a lupta pentru o nouă condiție a umanității.

Tot ceea ce facem este îndreptat spre asigurarea bu
năstării și fericirii omului. Aceasta, sublinia secretarul 
general al partidului, este însăși esența socialismului care 
pune în centru omul cu preocupările sale, crearea celor 
mai bune condiții, atit de bunăstare materială și spiri
tuală, cit și de manifestare deplină a personalității uma
ne. Omul este factorul hotărâtor al construcției socialiste, 
el fiind acela care trebuie să se bucure din plin de 
această măreață realizare, de socialism și comunism, 
O existență de supremă valoare, așadar, făuritor al tu
turor valorilor materiale și spirituale ale societății socia
liste, angajat în înfăptuirea unei adevărate epopei — a 
lui și a țării sale — omul,: figură înaintată, centrală, ia 
act de sine, liber și demn și participă la edificarea pro
priei sale conștiințe, fiind nu numai un beneficiar al 
istoriei ți și un producător al acesteia, virtuțile sale ser
vind virtuților și energiilor colective ale țării, în spiritul 
celor mai înaintate cuceriri ale cunoașterii umane și în 
scopul transformării acestora jntr-un orizont al gîndirii 
și muncii sale creatoare.

Cum era și firesc, literatura și arta, întregul fenomen 
cultural româftesc poartă în substanța lor pecetea acestor 
ani, transformîndu-se într-un puternic și specific factor 
de conștiință. Ca ipostază și dimensiune ale spiritului 
revoluționar, creația literară și artistică din ultimele două 
decenii reunește un impresionant număr de talente din 
toate generațiile și propune, din perspectiva istoriei li
terare, una dintre cele mai înfloritoare etape, cu valori 
ce pot prezida asupra unui sens deosebit de înalt și grav 
și anume asupra patriotismului și forței inepuizabile a 
acestuia, criteriu care, din ordinea sa istorică și necesară 
a trecut în zona de atenție a comunicării prin artă și 
reprezintă azi o modalitate a inspirației ca și una din 
coordonatele de fond ale existenței prin artă. Prin marea 
sărbătoare de care ne apropiem și din perspectiva unui 
alt eveniment, Congresul al XIII-lea al partidului, acest 
an jubiliar reprezintă astfel și un an al consemnării, sub 
raportul creației, a valorilor care compun și dau relief 
istoriei trăite și asumate, ca parte a unei epopei ce are 
în răsfrângerea sa o întreagă epocă.

Luceafărul

• IN ACEST NUMĂR : • „Onomastica liber
tății" - poem de A.l. Zăinescu • «Convergența 
generațiilor literare» 9 Articole de Nicolae Cio- 
banu • Adrian Dinu Rachieru * Narcis Zărnes- 
cu Ș Cenaclul „Numele poetului" la „Electropu- 
tere“ Craiova * Rememorări de Mircea Micu • 
Epocă și poezie : „Metamorfozele tradiției" de 
Costin Tuchilă * Mapamond * Sport de Fănuș 
Neagu • Repere * Revista străină.
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conducerea Parti- 
pentru totdeauna 
om, asigurind în
tării, consolidind

JE

Monumentul Victoriei (Constanța) — operă a sculptorului Boris Coragea

Un moment decisiv în pregătirea
actului de la 23 Augnst (ni
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Românie liberă, inde-

Maria Covaci
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o epocă de puternică afirmare a literaturii si artei

Eroi pe măsura timpului
Schimbările sociale petrecute in struc

tura societății noastre in ultimii pa
truzeci de ani au făcut ca modul de 
viață comunist să devină modul de 

existență al tuturor constructorilor socialismu
lui de la noi. Idealul comunist de viață consti
tuie idealul a milioane de oameni din țara 
noastră, o aspirație intimă a fiecărui cetățean 
patriot. Poporul român, sub 
dului Comunist, înlăturind 
exploatarea omului de către 
dependența și suveranitatea 
baza construcției socialismului in țara noastră, 
a dat viață visului secular a unui șir lung de 
generații. Mai ales realizările obținute prin dez
voltarea economică a țării preconizată la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului au fost de 
natură să strângă poporul român in jurul politicii 
partidului. Străbătând ca un fir roșu gindirea 
social-politică a secretarului general al parti
dului nostru, — „modul de viață comunist" nu 
putea să evite tocmai literatura și arta, do
menii de virf ale mișcării noastre de propagan
dă, nu putea să ignore forța Scriitorilor noștri 
de a-1 ilustra prin opere viabile, convingătoare, 
durabile. Iată de ce, nu o singură dată, tovară-

șui Nicolae Ceaușescu a afirmat necesitatea ca 
literatura de astăzi să fie la înălțimea idealu
rilor pe care ni le propunem, să fie o oglindă 
în care oamenii muncii, constructorii socialis
mului să se poată regăsi cu toate problemele, 
cu toate luptele și victoriile vieții lor. „Este 
de înțeles că odată cu dezvoltarea generală a 
societății noastre, pretențiile oamenilor muncii 
cresc și în domeniul creației cultural-artistice" 
spunea secretarul general al partidului la Con
gresul educației politice și al culturii socialiste. 
„Oamenii muncii vor să-și regăsească în lucră
rile artistice și literare propria lor fizionomie 
morală nu să găsească in romane, filme sau 
piese de teatru personaje închipuite sau eroi 
transplantați in zilele noastre din alte etape 
istorice sau chiar de pe alte planete"... „Tocmai 
oamenii muncii sint animați de idealurile cele 
mai înalte și de convingerile cele mai profunde, 
își trăiesc tMața cu pasiune și dăruire, sînt 
însuflețiți de spirit de dreptate și adevăr. Ei, 
oamenii muncii, exprimă în modul cel mai

St. Popescu
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a începutul anului 1943, liderii P.S.D., 
intr-o conferință, s-au mamfestat re
ceptivi la propunerile comuniștilor pe 
linia F,U.M.

Paralel cu acțiunile în cadrul Frontului Pa
triotic Antihitlerist, P.C.R. a continuat, in toam
na anului 1943, să facă propuneri scrise P.S.D. 
in vederea creării F.U.M. Tratativele desfășu
rate intre comuniști și social-democrați in iarna 
anilor 1943—1944, cu participarea unui număr 
mare de cadre a celor două partide, au dus la 
o apropiere a pozițiilor conducătorilor celor două 
partide, făcindu-se pași hotăritori in direcția 
realizării unității de acțiune a clasei muncitoare. 
Mărturie a acestor discuții, tratative și cores
pondențe este și scrisoarea C.C. al P.C.R. către 
conducerea P.S.D. din 15 noiembrie 1913 in care 
se arată că în septembrie 1943 conducerea P.S.D. 
a aderat la crearea Comitetului Național al 
Frontului Patriotic Antihitlerist. „Am primit — 
se arata în scrisoarea P.C.R. mai sus amintită 
— în luna septembrie anul curent, cu mare

FESTIVALUL FILMULUI PENTRU TINERET

MIZA PE TINERI

k

estivalul filmului pentru 
tineret de la Costinești, 
organizat de Comitetul 
Central al U.T.C., Con

siliul Culturii și Educației Socia
liste, ACIN și Centrala Rbmănia- 
film, ajuns la cea de-a Vll-a ediție 
se dovedește a fi un extrem de util 
laborator al filmului românesc. 
Selecția; filmelor ' prezentate in 
festival,’ diversitatea 1 genurilor — 
de la filmele studenților de Ia 
I.A.T.C.. la lung-metrajp artistice — 
au determinat o priza imediată a 
publicului tinăr care s-a manifestat 
la scenă deschisă, atit in timpul 
spectacolelor cit și un dezbaterile 
de a doua zi după vizionare, apre
ciind sau amendind, devenind adică 
partener ideal pentru actul artistic. 
In acest august sărbătoresc palma
resul festivalului a marcat citeva 
reușite incontestabile ale filmului 
politic, angajat, realizate fără ni
mic formal, scemn al unei maturi
tăți artistice care impune. „Să mori

rănit din dragoste de viață" al lui 
Mircea Veroiu, „Imposibila iubire" 
al lui Constantin Vaeni — iată fil
mele > care au cucerit premiile de 
greutatea și sufragiile publicului.

Ceea ce ni se pare a fi un mare 
ciștig al Festivalului care-și ono
rează astfel din plin statutul este, 
lapidar formulat, miza pe tineri. 
Scenarii care aduc in prim plan 
eroul tinăr, jocul strălucit al unor 
tineri actori, iată atuurile compe
tiției care a devenit in cițiva ani 
cea mai exigentă probă a filmului

românesc. Ne vom opri puțin asu
pra fenomenului caracterizat prin 
explozia in film a (merilor actori. 
Termenul nu ni șe pare deloc exa
gerat. Atita vreme cit se lucrează 
filme care aduc in rolurile prin
cipale actori ca Șerban Ionescu 
(„Imposibila iubire"). Claudiu 
Bleontz și Gheorghe Visu („Să

N.D. Fruntelată
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EROUL TINAR

bucurie artcrh pro-btiperea noas
tră in oe privește Ce —,t-rt.4g; nat: '-d
al Frontului pa'tr.V: „ar.-Jt-irW. în 
tâmp vă proțnmers — ee Ia acrisaare — să
vă uniți cu soi a cu -teietsjw ■'vsaauațu anti
hitleriste ia Ișota pentru ttșttgerea conducerii 
partidelor s o? beral.
pentru ultima r-c-t-o» oe hst-t-î pro
pus?. acestor partxai .

In luna aprâiic 19M. ca urmare a i-»4ew.S«Srâi 
contactelor reprcsasnatt’.iVr P C R. ca as P.S.D.. 
favorabile roiat»r*r f o c-ț—-,:n atu p» iota 
Frontului unic muncitoresc. s-a ia un sta
diu finăizator. Situiud j-se.la r -
ck-n’or lor in fața istoriei. te’-țr oouâ
partide ursincitorești au trecut peste ce-i-tiurle 
de vederi și. pornistd de la neceâttăcue r. rmn- 
lele vitale ale tării, au găsit — uuoa mu:: an. 
— limbajul comun. ăîit oe necesar re„ s.-r 
unității de fCțitine a clasei muncttoon».

Tratativele au fost încununate ds suceee la 
mijki. ol lunii aprilie (18 aprilie 1944). a’uugin- 
du-se Ia acordul» cu privire la Frontul Unic 
Muncitoresc intre cele două partide. El s-a n- 
chegat pe baza unei platforme de luptă antifas
cistă și de satisfacere a unor revendicări poli
tice și economice muncitorești.

Primul document politic care a consemnat a- 
ceastă înțelegere a fost Manifestul Frontului 
Unic Muncitoresc. De comun acord, conducerile 
celor două partide au decis ca hotărârea fâunrii 
F.U.M. să fie adusă lâ cunoștința opiniei pu
blice la 1 Mai, printr-un manifest difuzat in 
întreaga țară. Manifestul Frontului Unic .Munci
toresc adresa clasei muncitoare. întregului popor 
roman, un vibrant apel la ridicare la luptă 
pentru salvarea intereselor fundamentale 
patriei : „Români ! Pacea, pe care întreaga 
țiune o dorește, trebuie cucerită prin lupta 
porului — glăsuia manifestul. Muncitorimea 
Front unic își strînge astăzi rândurile la noi ca 
pretutindeni. In ziua de 1 Mai, ziua ei de lupte 
și de speranțe, muncitorimea organizată, unită, 
de la comuniști la social-democrați cheamp în
treaga clasă muncitoare, pe toți muncitorii or
ganizați și neorganizați, întregul popor român, 
toate clasele și păturile sociale, toate partidele 
și organizațiile, indiferent de culoare politică, 
credință religioasă, apartenență socială, la lupta 
hotărâtă pentru Dace imediată, răsturnarea gu
vernului antonescian. formarea unui guvern na
tional din reprezentanții tuturor forțelor antihi
tleriste din tară, sabotarea și distrugerea mașinii 
de război germane, sprijinirea armatei roșii eli
beratoare, alianța cu Uniunea Sovietică, Anglia 
și Statele Unite. Pentru o 
pendentă și democratică".

o dimensiune a angajării politice

O mare realizare
literară

EDGAR PAPU
aul Anghel este im erudit și un ghi
di tor — unul din cei mai distinși de 
astăzi — care-și exprimă calitățile 
intelectului pe calea unei excep

ționale dotări beletristice. Giganticul ciclu de 
nouă volume al Zăpezilor de acum un veac 
relevă o inițiativă de-un curaj aproape ne
bunesc. un curaj care n-a fost atins și reali
zat de nimeni în perioada interbelică, cu toată 
strălucirea acelei perioade. După ce-a dat Ia 
lumină șapte din volumele proiectate, scriito
rul lucrează acum la al optulea, adică la pe
nultimul dintre ele, anunțând, astfel apro
piata încununare a întregului.

Dar nu numai dimensiunile ciclului ne so
licită interesul ci și concepția care-1 pro
pulsează împreună cu onzontul pe care îl 
deschide. Romanul, în concepția lui Paul 
Anghel este un mod de cunoaștere, un act 
epistemologic. Nu este, insă, vorba de o 
sînplă acumulare empirică de date — în 
sensul a ceea ce noi numim informație mai 
cu seamă în elaborarea unui ciclu istoric. Nu. 
Peste achizițiile imensei sale erudiții și peste 
profunzimea documentelor privind eveni
mentele din 1877 — multe dintre ele inedite, 
rod ai cercetăr lor întreprinse personal de 
autor — se așterne o sinteză filosofică ne
așteptat de originală Este pentru prima dată 
cind se concepe la noi o filosofie a războiului 
ca un cap tol din legea entropiei. Autorul 
luptă astfel, implicit pentru procesul opus, 
dat de conservarea energie, care se traduce 
pe plan istoric prin promovarea păcii.

Apoi, in altă ordine de idei ni se învede
rează că războiul antrenează cu sine acom- 
pan amentul unei complexe istorii naturale 
cu prezența, cu mi grația, cu apariția și dis- 
pâ.riția. ara anumite porțiuni geografice bân
tuite de lupte, a atitor specii de viețuitoare.

La toate aceste trăsături, nu trebuie să 
trec- — cu vederea că ciclul lui Paul Anghel 
rea a i ■ în premieră unele mari persona- 
lităț; din -storia noastră Totodată autorul ne 
dezvăluie că războiul din 1877 n-a fost o 
simplă excursie, ci. dimpotrivă a însemnat 
un sacrificiu uriaș din’ partea poporului 
românesc. Independența noastră s-a văzut 
plătită din belșug cu singe și lacrimi.

In sfârșit, nu putem iarăși uita că ciclul în
sumează unele din cele mai frumoase poeme 
în proză, scrise pină acum în românește. Așa 
ar fi, bunăoară acea sublimă epopee a vân
turilor in cavalcada lor din centrul Asiei 
spre inima Europei. Ne sugerează o mișcare 
mimescă a năpraznicelor hoarde umane, care, 
urmând același itinerariu au pustiit continen
tul nostru.

în încheiere, trebuie să recunoaștem că am 
schematizat mult deoarece, pentru interpre
tarea cuviincioasă a acestui eveniment edito
rial se cere nu un articol, ci o carte din cele 
mai dense.

RESURECȚIA
ROMANULUI CICLIC
• Semnează : • Vasile Vetițanu • 
Artur Silvestri • H. Zalis • Nicolae 

Georgescu

Varrt ființei
Tin nuutusarbul in iluminarea 
de aftgust cum și Tu mi fii 
pe genunchi ; vara 
din calendare e vara ființei 1

Subțire și crud răsare 
Crai-Nou de renaștere 
in toată suflarea, o 
meleag suveran !

Marmoră avem pentru toți 
luptătorii ! Vocile noastre 
vintură stele. Voi numi 
casa mea Înfăptuirea dorinței,

Privighetoarea se scaldă 
in purpură : te gust 
fagure plin infăptuit. 
Inimă și tricolor dau puls 

iubirii de țară ! Prin cer 
trece Splendoarea cu 
vara de piine ; Poezia, 
rouă cuvintelor, cadă pururi 

in Hronicul Veacului 1

Ovidiu Genaru

Ostașii țării
anul trecut, am trăit o intîmplare 

dintre acelea pe care ne-am obiș
nuit să le numim coincidențe sau 
simetrii ale existenței. Prin ianua- 

1 rie, intr-o dimineață însorită și foarte geroa
să, undeva, in munți, pășeam pentru prima 
oară pragul unității militare din a cărei 
viață îmi propusesem să mă inspir și să 
scriu un roman-document. Călătorisem în 
tren cu un grup de tineri veseli și gălăgioși, 
intr-un compartiment plin de cufere noi din 
lemn — tradiționalele cufere ale recruților —, 
care plecau mai departe, la unitățile unde 
aveau să-și îndeplinească stagiul militar, și 
încă îmi mai sunau in auz cintecele lor, așa 
cum cintă mai toți viitorii oșteni în vreme 
de pace, cind mi-am dat seama că eu în
chideam, iar ei deschideau, în destinul lor, 
o paranteză. Un astfel de recrut fusesem în 
urmă cu douăzeci de ani. După două decenii, 
nemaiștiind intre timp cam ce e nou în 
armată, reveneam in lumea milităriei cu o 
emoție căreia nu-i găseam explicația — era 
ceva ca un gind care-ți dă tircoale, ba chiar 
te siciie, și rămine ascuns. Ei bine, abia pe 
terenul „de instrucție", asistînd la pregăti
rea de luptă a tinerilor din ciclul întîi, 
mi-am dat seama : tot in ziua aceea, și la 
aceeași oră de dimineață, intr-un alt capăt 
de țară, propriul meu fiu pășea, pentru prima 
oară, pragul unei unități militare ! Ar fi 
trebuit să tac, dar intensitatea nostalgiei 
m-a făcut să mă destăinui ofițerilor cu care 
stăteam de vorbă. Și, deși nu mă așteptam, 
destăinuirea mea n-a rămas ca o informa
ție banală, cum s-ar fi întimplat într-o con
versație intre „civili" : un licăr de apropiere, 
de înțelegere și simpatie, s-a făcut simțit în 
ochii gazdelor mele...

Poate că n-ar fi trebuit să încep aceste 
rînduri cu o intimplare din viața mea parti
culară, și care doar pentru mine ar putea 
avea sensul unui simbol ; adevărul este că 
simbolurile mi-au ieșit la tot pasul în docu
mentarea aceea, fără să le caut, fără să le 
„construiesc". Chiar pregătirea aceea Ia care 
asistam era un foarte complex simbol, pen
tru că lucrurile se petreceau într-o margine 
de pădure, la poalele unui deal, nu departe 
de o exploatare forestieră, din care veneau

Alex. Rudeanu
Continuare în pag. a 7-a
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opți de trecere de Constantin Stan este 
un dosar de existență cu final suspen
dat și inmînat cititorului pentru dezle
gare. Procedeul a fost încetățeni în ro

manul românesc de Camil Petrescu, prezența lui 
extinsă in romanul actual fiind întărită și din 
alte direcții. Numele lui Camil Petrescu nu este 
invocat întimplător aici. Preocuparea acestuia 
de a proceda cinstit cu cititorul său, de a nu 
trișa, de a nu poza in omniscient poate fi îptîl- 
nită și in paginile scrise de Constantin Stan, in
diferent de unde s-ar revendica autorul roma
nului pentru maniera sa de a-și concepe cartea. 
Nopți de trecere este o carte scrisă la persoana 
întii. un jurnal intim în care notația privitoare 
la social, Ia cotidian alternează cu lungi pasaje 
confesive. Eroul, dacă putem folosi termenul în 
cazul unui asemenea personaj, se află in tren, 
călătorește într-o misiune de serviciu către o 
destinație dată, iar jurnalul cuprinde imaginea 
sufocantă prin experiența absurdă a comparti
mentului, de tren, părăsită pentru un flux al 
memoriei care-i împrospătează imagini din ado
lescență și tinerețe în centrul cărora se află 
tatăl său. Cartea privește în egală măsură viața 
dinlăuntru ca și pe cea din afară. Detașarea, în
străinarea de mediul prin care circulă se explică 
prin puternica ancorare în lumea interioară, 
unde imaginea tatălui este absorbantă. Tatăl în
seamnă nu numai o moarte dureroasă și pretim
purie, dar și o enigmă : un om tăcut care n-a 
vorbit despre sine deși a făcut toată campania 
de vest a ultimului război mondial, a cărei tra
gedie a refulat-o. Ne aflăm în fața temei celei 
mai grave a cărții, care dă identitate sufleteas
că și morală tînărului reporter pornit pe drumu
rile țării. El se află intr-o campanie de recupe
rare a imaginii acestui bărbat, neindoelnic pu
ternic, lingă care a trăit iubindu-1 dar fără să-1 
cunoască. Un drum in Transilvania Ia Oarba de
Mureș, unde a luptat tatăl, dar despre care a 
spus foarte puține cuvinte, este un mod de a 
se fixa în apropierea înaintașului dispărut. Po
vestirea despre cumplita bătălie de la Oarba 
rostită de un țăran pe malul riului este o posi
bilitate de acces în intimitatea omului cane a 
vorbit zgîrcit sau deloc despre marile încercări 
la care l-a supus războiul. Dar acesta nu este 
singurul traiect uman pe care încearcă să-1 re
facă eroul romanului Nopți de trecere. înțele
gem că este reporter și că are de Îndeplinit 
sarcini de redacție intr-un roman notat conven
țional A., un oraș de provincie a cărui identifi
care ar fi inutilă, adică in afara intențiilor pro
zatorului. In orașul A_, unde reporterul trebuie 
să se ocupe de viața tinerilor el descoperi un

DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI

In ciuda numeroaselor 
colecții ..cronicăresti* a- 
supra teatrului românesc, 
prezentate mai ales de re- 
cenzentn spectacolelor si 
nu ai literaturii, istoria 
teatrului românesc con
temporan e deocamdată 
in acută suferință si crea 
ce ar fi tnebait făcut de
mult (adică un număr de 
sinteze, obligatorii spre a 
fixa corect fenomenul) se 
face abia acum, prin ă- 
teva încercări in totul 
meritorii. Adevărul este 
că numai cu îurnalistiea 

simpatică sl inteligentă a Iul Valentin Silvestru 
(critic cu merite considerabile mai ales In re
velația istoriografică și a spectacotogie; nu actua
lists) nu se putea face, în materie de sinteză, 
mare lucru : criticul e voit fragmentari'* ă 
chiar un fel de sinteză cum este „Ora 19.30“ se 
aplică numai pe un deceniu, lăsind deonarte 
creatiuni care ar fi meritat un cu totul alt tra
tament.

Intiiile sinteze asupra teatrului românesc con
temporan nu provin sistematic de la critica ma
tură si nu o dată inconsecventă in aprobările 
principiale (deși studiile lui Virgil Briiițeanj 
se înfățișează sintetic, dar sint solitare) ; ele 
emarță,.dg la autori relativi tineri si can M 
o indiscutabilă eliberare de piejiuierix A’-t* 
Romulus Diaconețcu cit, si Mircea Gtuțujs- ț_ 
fac si cronică dramatică (si o fac mulțumitor) 
însă, mai mult de atît. cunosc fenomenul teatral 
fără a porni de la raționamente părtini loare. in 
general nocive. Ei voiesc să facă sinteză si o 
fac la un nivel stimabil, cu mult deasupra unor 
acțiuni de prospectie. cum sînt acestea. S-xr 
zice că. odată cu acest moment literatura dra
matică românească poate să pornească spre ta
bloul ei integral de valori.

„Dramturgi români contemporani" (Ed. Sensul 
Românesc. 1983) de Romulus Diaconesc-u 
este o sinteză serioasă si în spirit aplicat, des- 
fășurînd opera a peste treizeci de dramatura 
de azi. de altfel si cei mai Însemnați De care ii 
avem. Omisiunile sint nesemnificative si sub 
raportul valorii, credem. Întemeiate. Romulus 
Diaconescu s-a orientat bine supunind totul ne
cesității axiologice. Omul a si teoretizat acesx 
adeziuni într-un ..argument" destul de puțin 
întins însă care e lucid si scris cu o notate 4 
fermitate. Sînt. zice criticul, „citiva autori cu 
oarecare experiență scenică, dar fără piese edi
tate [care] iju apar în această carte, după ema 
nici alții care au mai publicat cite ceva dar 
încă n-au convins ca dramaturgi-" Absenți de 
aci sînt si Al. Sever si Andi Andries si MQm 
Georgescu si I.D. Șerban. ceea ce nu scade im-

CRONICA LITERARĂ

CONSTANTIN
STAN: 
«Nopți .

de trecere»
caz pe care-1 investighează pe con: propr.u. 
Cazul cuprinde de fapt două cazuri : al unu 
chitarist cit pe ce să moară dintr-o lovitură ' • 
cap și al unei fete care a dispăru: de 'a ;-.:re- 
prinderea unde lucra fără ca disperiți* să 
alarmeze pe nimeni. Istoria personală a r*ț>v- 
terului devine rama unei alte istorii pe care re
porterul o anchetează. Și așa cum se ca.iae 
rama pune in evidența conți nu iul tobloLisL în 
ce constă cazul tinerei Carmen ’ Romanul nu 
răspunde dintr-o bucată acestei intimplări. Citi
torul e supus meandrelor unei anchete. Ia aceas
tă anchetă reporterul este ajutat de „un bătat- 
ce-o-virstă-cu mine", un localnic care prin pro
fesia lui se ocupă tocmai de asemenea cazuri. 
Ultima apariție in public a fetei se produce la 
un ceai unde este lovit in cap, — aproape mor
tal ? — chitarixfiiL Eute o legătură între cei doi ? 
Una firavă este : se In t Uni seră la o axrfetârie. 
Tot ce oferă in această etapă ancheta este '..-2 
și incoocludent Reporterul cercetează pe cei c_t 
Întreprindere. Două martore la in ide-.: depun 
succesiv ți diferit ca întindere și aspect astpn

ROMULUS
DIACONESCU:

„Dramaturgi români 
contemporani"

portanta retroepecL vei. Fe Loc» Dere u' —- 
ticul a mre . -j'-- — stau rtrcfer’ !^r- a e.-t»- 
mlza o----; jc-rozzâ. perisitxli. C*’^r-_;i cz' 
se red* tx->- «t. a sa — —- «ă
tsfâi'rte rtuterii. fi.-» «-a*. - —: occ-

e »e- -wM. 4-iwrw Prim sni'C Z3r-
=-= »• r-r j - : uVjbt
aii. rr* lOii. să *~ae»:-șz. nr- aas r*M.

Mai dc-gzrae. vzae imoăf • a mivzxi. c. 
cum nx Rn—ali Dlrow*-. -® cre
au fost vrere3 antzvt " Tab»? _1 mh: la
șase sectisni e in rerere-î <e
tene fără naotri de - ai. n
să-si ia o cSstaatl or-u--— k ra _• ri . -ra-u- 
mentare” ar 5 s_z-- - Am
est.e. totuși cttxruă a:.—.; Sap- • - -ut
buifirî Bă ae nder la " zz~»d i . *lî fe
zxperaonalizaze. e - z t-are pe
care tnsăsi materua m Se zere — m-
tea des&sura sui izrțj o rerrze-.-ivi - .-xcziC- 
e< stodimd r mere e EpiTf D-zrl —«ăc=sa 
e astfel de idee, de iri-ze-sș-Ă.
DLacooesca ar — tr-.bm: tă eu-. -. -r-acna- 
tneta pnebr-xză i- ~ la L£4 Htm cu
ra *wuac=rs afa-ă im -ze— ti. - « *; ifi-
iTCTOj dscsaazac. trizme vreme ce uz: drmee 
Si sat teue. Drarier rza aoevăratâ. ezrprissfc- 
dn-ae arm ooere rase* ta rtud atu mzi izca. 
dzmă IM5 ti ma cu neaaai dană W» zriusr-aei 
nroces de deas^C-we deaervibid au «iz- r x pa

raturi române de gri .BCratfboore '.- <r. — 
zicea Ednr Pacul, abia ta dzzmu 15 z-_ 
aecdel de t zaua ■ ar 6 ar execut frec.— v.-z 
B »ztăex«»e msă trm rar.'.-a otceemîu; <-txzxi

ct Prima este o declnmție cti real : pen-
:..J 2 _ ww>r, rar . t. rul ceaiului, cea de a doua 
aspăuamtau ;n-- id-. ..-ui : tata a fugit după 

scanris* 1 . B«i*ttM*de-r-v*rit»-3E-»>nc“. adică 
aâîer-«a«Mi «murai fața. dar aici decla-

• on Itu, avizat critic literar ți de artă.

1 remarcabil în intervențiile sale, in spe
cial, din paginile revistei ,-Astra*. 
totdeauna solid argumentate in pian 

teoretic, clare ideatic și elegante stilistic, face, 
încă o dată, dovada acestor calități in volumul 
său, Critică și strategie, apărut in colecția „Dis
cobol" a Editurii Dacia. Cartea este importantă 
datorită mizei sale, autorul avînd orgoliul să 
se pronunțe în chestiuni esențiale ale criticii de 
artă și avansind puncte de vedere originale in 
ceea ce privește spiritualitatea românească. Car
tea este organizată in trei secțiuni : Sab regi" 
teoretic, Teze pentru o teorie a •perei, Panteon 
românesc. Prima secțiune este o pledoarie lu
cidă în favoarea considerării criticii in toată 
complexitatea sa. decursă din complexitatea ra
porturilor pe care opera le întreține cu viața. 
Sînt analizate, într-un stil sobru si tranșant, 
relațiile critică-ideologie, artă-ideologie. artă- 
polttică, artă-morală. pentru a «e extrage con
cluzii privind statutul operei de artă și func
țiile criticii. Ion Itu este, evident, un critic cu 
un program ferm conturat, caracterizat, in esen
ță, prin refuzul pozițiilor extreme (autonomia 
artei vs dizolvarea specificului ei ia domenii 
laterale), simplificatoare, dar prin asumarea si 
susținerea motivațiilor profunde ale operei, re- 
clamind o strategie critică pe măsură : „Parte 
a ideologiei timpului, critica inspiră formele 
conștiinței ideologice și se însumează ea Însăși 
în sistemul acestor forme, reflecți nd orientările 
timpului istoric și caracterul spațiului social in 
care există, dar și accentele specifice fiecărei 
vocații și fiecărei posibilități constructive in 
parte. A construi, prin critici, urmează necesar 
principiului de a construi in critică : altfel spus, 
înainte de a edifica prin sistem, trebuie să ne 
supunem, in mod logic, cerinței de a funda
menta Instituționalizări In sistem. Iar un sistem, 
oricare ar fi el, nu poate fi elaborat nici de 
altcineva, și nici de el însuși înainte de a for.da 
un program și o anumită strategie modelatoare". 
In virtutea acestui program și acestei strategii. 
Ion Itu nu se sfiește să abordeze frontal ches
tiuni de atîtea ori eludate sau deformate sofis
tic de critica „rafinată". Astfel, in articolul inti
tulat „Artă și politică", criticul, după ce, pro- 
cedind logic, subliniază funcțiile de reglare și 
pilotare pe care politicul le exercită necesar în 
relațiile sale cu artisticul („Cîmpul artistic pro
duce, în ultimă instanță bunuri și anume o ca
tegorie de bunuri fără de care viața organismu
lui sociăl nu este de închipuit. Insă răspunderea 
care veghează la reglarea acestor nevoi practice 
iese de sub amprenta mișcării artistice și cade 
sub incidența politicii), atinge problema relației 
artă-partid. Partinitatea artei nu înseamnă — 
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■ J e; ana e ma> eocefalkHM*. f-srru că n-a 
••irut Ss- prop- !-;_«• z. . ti. E urmărită 
dar dispare /-• h n set ma; ,:e nimic 
dr ea. Andb<*ta pare a ta.—, ir impa» cu a Ut mai 
mult cu c*> orgzzneȘe Jocakî =«-s mulțumite de 
răscolirea unu: caz ~-3TVda!rl : reporterul se 
oprește -asupra „n-i ..T<»i-.n «-reprezentative, 
e-tc. Af - - r* • ă-ș: reintre in rolul ini
țial. să rer jurje la a afța at- . tral despre
C-nu-nn re o âr.tDceaâ șecretară de
L'.T.C. <-h a- '» r>.» im-rcinată 11 re
introduce -ar pe Lrul prunc-: li dă chiar che
ia problemei. Seemara rtic. «fer n-are rost s-o 
apună oricum s ort-ctm. I •; a pleca; cu chita
ristul care iaca r» r-’r-ua creier de mun
te. Deci, doi eroi care ■ntere sp?:eie «rr>li mediu 
în cane ei eroul pmc-p-zl rămtne. Romanul ne 
întoarce Ia drama acestu-a. cocopâcaîă de un

MIRCEA
GHIȚULESCU

„O panoramă 
a literaturii dramatice 

române contemporane"

M ta ——m BiBtocfal sa susai al istsrt» 
«^B (Berar

BaHHfaB Dtaemaseu a «hriefiza: peta IjifuC*.

ne"—O a drstzmzlu:". _De la radiaera-
La c<Kad»a=. .h.': La ‘.«ismiea etică*. JJrs-natirr- 
La r-naSDrieriăvc". -între demzmreit si ficțiune 
inertei ft. în fme ..F>» re— ‘ni dremaziri2. Nu 
* =*- rreuspfc. acru- i .muie cu totul memora
ble tzi.-. xr fi trecu:: țj fie mai abreviate) irăâ 
i-- eTărizate. ceea ce nu e wSa. Observ numai 
zi _=re=amrgia romanricr-Jar" (care este o rea- 

ar fi tx-TJt l;osf. intrude toii aceștia au 
>cirizrâ rii alte tiooio&i ne care fore'--» Dta- 
rrmrn je-a si desfășurat. AdmirabeU si ca 
■ibeasat bceârtt polemic esîe ideea dc » s=b- 
tSLa teatrul istoric (ilustrat aici de AL VotUn. 
Wi*ss a Gheorghiu. Paul AngbeL Valeria Are- 
t-i. Dan Tărznuă șt Mircea Braău). Gnd o sm- 
i^ră afuma unui deceniu, cum tinde să fie 
-O"a 19.5^* de V. Silvestru nu menționează nici 
^-reaarar-ia lui Paul Arghel si nici a lui Va- 
i - i Aminia înțelegem că perspectiva criticului 
-ze ari e cu totul demnă de stimă. In totul „Dra- 
mat.tr gî români tc ntemporoni* den ițește atm- 
ria :mr:rii’.ă prospectivă si e sinteză adevăra- 
•a. terîe-z-.itMlă bineînțeles, a unui critic al h- 
•^rfi.-rl dramatice cu inteligentă, profunzime 
s r-; fură— prejudecăti- 

accident : un grup de derfcedel, îl atacă — în
timplător ? — într-un parc și lovit la cap — 
din nou lovitura mare — trebuie să zacă într-un 
spital departe de casă. Evident, „romancierul" 
nu ne spune dacă acest atac este urmarea insis
tentei sale anchete din partea foștilor partici
pant! la ceai. Este sarcina cititorului s-o presu
pună și s-o accepte sau nu. Lacuna face parte 
din sincopele dorite de autor. „Băiatul-de-o- 
seamă-cu-mine“ încearcă să extragă de la. re
centul său prieten, reporterul, declarația că de 
fapt cazul Carmen nu este un caz și că nu me
rită nici o importanță, ceea ce precizează rolul 
de panou central al cazului Carmen în economia 
romanului.

Dar urmarea îngroașă rama tabloului. Presat 
de amintirea și enigma tatălui, de o profesiune 
care-1 îndepărtează de casă, eroul suferă și de 
neînțelegeri conjugale. Cazul Carmen se estom
pează, deși prin el se luminează întreaga prob
lematică a romanului. Dealtfel, chitaristul ne- 
ounoscut și fata singuratică, marginali și igno
rați străbat fosforescent paginile cărții ca un 
pandant la portretul iubit și enigmatic al tatălui.

Cartea depășește condiția jurnalului intim, fi
ind în această haină o compoziție complexă cu 
virtuți diverse. Portretele celor doi tineri, pe 
care Constantin Stan nu-i dorește fixați' în șa
blonul „pozitivilor", se constituie treptat, trecînd 
de la o fază la alta, ca într-o developare lentă, 
in funcție de unghiul dezvăluirilor, de informa
țiile primite, pină ce apare adevărul, ca urmare 
a unui preludiu erotic, mărturisirea revelatoare 
a secretarei de U.T.C. : dispariția n-are nimic 
criminalistic în ea : cei doi au întors spatele 
unei lumi unde nu se adaptau.

Constantin Stan este un analist fin și îngădu
itor, stăpin pe mijloacele sale, cărora nu le per
mite autonomizarea. Personalitatea cărții vine 
din puternicul el sentiment dominant, Nopți de 
trecere fiind un roman de un lirism difuz, de 
unde și autenticitatea ei. Scriere de vîrf, ca și 
Zemura de cimpie de Mircea Nedelciu, a unui 
val de noi prozatori, ea mai fixează și un profil 
spiritual de generație. Dacă-i căutăm o înseriere 
dincolo de Camil Petrescu pe una din constan
tele literaturii române vom observa că Nopți, 
de trecere se alătură prozei cu inadaptabili, 
cu intelectuali copleșiți de probleme, dar cu un 
interes pe care insurgența juvenilă poate deschi
de mai tîrzîu un alt drum.

M. Ungheanu
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„O panoramă a litera
turii dramatice române 
contemporane" (Ed. Da
cia. 1984) de Mircea Ghi- 
țulescu se deosebește în 
citeva puncte de între
prinderea lui Romulus 
Diaconescu. Ceea ce ii a- 
seamănă mal întii e. din
colo de materia comună 
care nu putea să nu adu
că similitudini, stilul for
mat. elegant și viu. pole
mic, atent : cei doi cri
tici scriu o foiletonistică 
atractivă. însă diferente 
există și ele încep încă

de la „sumar". Mircea Ghițulescu a examinat în 
amănunt douăzeci $i patru de dramaturgi 
(aproape toți analizat! si de Romulus Diaco
nescu) și a viriL in două secțiuni colective 
(de -Poeți, prozatori si publiciști" si „Autori și 
pie?e“) Încă vreo treizeci. Practic cam tot ce e 
v.- lare teatrală românească pare a fi intrat sub 
mina criticului. însă nu e asa. Din moment ce 
aci sint prezenti. cu analize detaliate, si Lucia 
-r*e :s și AL Sever este de neînțeles de ce 
criticul 1-s eliminat pe Valeriu Anemia. Paul 
Georcss.-i si V. Nicorovici pot intra într-o lun
ci : tezrofi». dar Titus Popovici — nu. Aceste 

V» • relativă importantă, iar in cazul 
’-•i Vii-?-- Ananiă. vrvit dmtre cei maț intere- 
s 4* an .Grt

troc 
î» -ria-kzx- s-r- -' pri - - m-ztiL Ea e«r. repet 
e . .-.«•da. striiâ txne și un aer rezolutiv si îu- 
vmj care • .vde bine criticului, mai ales cind el 
fi Fie ce srrjne ; apodicticul pur și fără argu
mente e Întotdeauna caraghios. Mircea Ghitu- 
leBiu e Insă un critic dotat, sigur pe materie si 
In eeneral cu optică formată, mai puțin apt 
deocamdată de tablouri tipologice, obligatorii 
lotuși ctiar intr-o panoramă. El a înșiruit, cred 
că în ehiD cronolosic niște analize (unele foarte 
«mănunțite. asupra lui Baranga. H. Lovinescu. 
P £-. erac) fixind asupra cite unui autor o for
mulă !n general acceptabilă care însă individua
lizează nu generalizează : „Umanismul clasic și 
manieri.-** Ia H. Lovinescu. „Exegezele istorice 
ale lai Pau] Anghel" etc. „Panorama" de unde 
lipsesc tipologiile rămine de aceea un sir de 
studii fără cimentul fenomenului in mijearp, 
dar studii, să fiu bine înțeles, remarcabile. Un 
eseu initial, intitulat „Dramaturgia contempora
nă intre reflectare si reflexivitate" ar putea să 
tină locul unei descrieri organizate de feno
mene insă este, pentru trebuințele unei nțnora- 
me. prea redus chiar dacă e judicios. în gene
ral. criticul Dare mai atent la.răspunsul sincro- 
n.^t decit la inițiativa originală, piăcindu-i. mi 
w oare, mai mult tradiția absurdului românesc. 
Din o—est punct de vedere, anume lacune ori 
urefertnte pot fi explicabile ceea ce nu este 
made am o SCUZĂ însă, una peste alta. ..pano
rama" Iui Miroeia Ghițulescu se poate citi cu fo- 
I-?. mai ales datorită inteligentei analitice de 
amănunt ; mai puțin sintetică, ea ilustrează 
sforțările unui critic dotat in a se elibera de 
prejudecățile curente.

A. Silvestri

CARTEA DE DEBUT

Ideograme

sentiment

Unul dintre cele mai 
convingătoare debuturi 
din ultima vreme este 
volumul lui Ion Tudor 
Iovian *), autor cu un 
univers liric deja contu
rat și cu o matură conști
ință poetică. Punctul de 
plecare al cărții e de găsit 

în tensiunea esențial ro
mantică între neprihănita 
trăire poetică în imaginar 

,-și poeții realului maculat 
:. și gjjrivitpr. . Consecințele 
■ lirițiti sînt lr»6ă profund 

moderne, • relevînd în ul
timă instanță un acut 

iși deaiolărli pe structurează 
temperamentul poetic al tînărului sqfflitor. Exis
tă în toate poednple o moițotopă piîngere a în- 
frîngejli purității, ce se convertește In barica
dele invigin^re ale versurilor .ridicate în calea 
uritului. Pe primele WeQj® ale contrastului poe
tic / apoetic vom afla cresigur1 Juvenila suferin
ță a „sentimentelor călcate în picioare" și a 
frumoaselor iluzii dezamăgite. Nu lipsește anti
teza ce opune frumuseții naturale agresiunea 
civilizației tehniciste : „în tufărișul placat în ne
gru / pete mari de benzină și schijele lunii și 
mucuri de țigări / și ambalaje murdare lingă 
trupul unui faun pe moarte /“. Citeva poeme 
folosesc aici recuzita hiperrealistă, dar Ion Tu
dor’Iovian trece peste capcanele ultimei mode, 
viziunea sa proprie ajutîndu-1 să-și găsească re
pede timbrul personal : „dar dinspre cîmp uruit 
de roți / și saxofoane / și tropăitul mulțimii / 
și orașul pe șenile și timpanele de explozie / și 
caii înnebuniți de Rock-and-Roll / și luna in
diferentă peste circuitul de automobile / colivii 
și pungi de plastic / șî pădurea retrăgîndu-se în- 
sîngerată / zidul de beton de care se sparg ploaia 
și ochii I canalele înfundate miasma conservei / / 
eu zideam în tăcere / casă / deasupra unui fir 
de iarbă / (de fapt o imagine pur abstractă)". 
Nostalgia purității rămîne o himerică alternati
vă : „de ar ninge cu fulgi uriași cit cireșii in 
floare / de-ar fi un potop alb J de fulgi uriași și 
grei care să nu mai dispară niciodată / și să 
acopere / lăzile de gunoi menager / coșurile de 
fum disperările negre ochii rătăciți / mîinile 
care nu mai știu să mîngîie / inimile șterse cu 
pămătuful cleios al propunerilor rușinoase / / 
de-ar ninge cu fulgi uriași". Accidentele concrete 
ale experienței lirice inițiale se estompează, ti- 
nărul poet căutînd cu fervoare și excelent simț 
liric inefabilul stărilor poetice, abstracțiunea lor 
generalizatoare : rămine tristețea fără motiv, 
peisajele interioare ale visului, aspirația șl spe
ranța, oboseala căutării : „dar mult mai greu de 
îndurat / e ochiul care se oglindește în propria 
lui amintire / și-și mărește stăpînirea pe do
menii pustii / și plînge / / dar mult mai greu 
de îndurat / e această formă de inimă care nu 
se mai umple de rîsete / de miresme și nici un 
singe n-o irigă / și planează în juru-ne / și nu 
ne poate include și nu poate locui în piepturile 
noastre / / și te întorci fără să știi de ce / la o 
floare care numai prin cuvinte există / / și te 
întorci / pe urmele lijsate-n zăpadă de vînt / pe 
urmele unui cuvint ce evocă / o casă anume și 
un copac anume și prieteni și flori". Ființa 
poetică simțindu-se aruncată și părăsită in 
mijlocul unei reci și vaste indiferențe urcă trep
tele inițierii în misterul melancolicei și volup
toasei poezii a absenței, singura certitudine a 
experienței sale vitale. Jocul cu absența duce 
la construcții abstracte, aeriene forme ale minții, 
străbătute de imagini ale deznădejdii cu lexic ex
presionist, poemele au grația unor arabescuri, 
dar și lipsa lor de consistență, certitudinea lu
crurilor se pierde în multitudinea ipotezelor ca 
într-un șir de oglinzi. Tehnica poetică e vag 
simbolică, cuvîntul nu numește, ci evocă, ima
ginea e o ideogramă pentru altceva, ca în liri
ca japoneză. Cizelarea și predilecția pentru 
suavitatea migăloasă a universului vegetal vin 
și ele parcă din discreția și seriozitatea extrem 
orientale. Poezia, atent lucrată ca o broderie, 
sibilinică uneori, sugerează întotdeauna intensi- 
ta‘ea trăirii autentice fără a avea însă pregnan
ta unei forțe de comunicare ieșite din comun. 
Ea riscă astfel să impresioneze n-jmai un anu
mit tip de sensibilitate a lecturii.

Ion Tudor Iovian este un spirit grav șl de
licat, cerebral și anxios, atent la vibrațiile in
finitezimale ale unei sensibilități acute, subtil 
cunoscător al poeziei lui Nichita Stănescu și 
atras de abstractele purități ale versurilor lui 
Mircea Ciobanu (singurii noștri poeți autentici 
ai neantului ontologic prefigurat de plînsul ba- 
covian). apropiat în rafinamentul devitahzat al 
elaborării imaginilor de virtuozitatea stilistică a 
poeților echinoxiști : „și vii acasă cu zilele-n 
mină / mai puțin cu o minime mai mult eu o 
rană / strada e in fiecare zi alta / prin ceea ce 
îi lipsește / deși n-hre capăt și nu va avea 
niciodată / / de Ia ferestre imaginare /*te mai 
strigă te mai agață-n cîrlig o tristețe / un rîu 
de lumină al unei dimineți uitate / îți sare-n 
grumaz gata sâ te sfișie / / de la un timp te- 
ajunge din urmă / o foarte veche dorință / des
pre care ai crezut că nu mai există și ai pără
sit-o / definitiv / așa cum îți părăsești brusc 
iubita șl casa / / dar nu poți s-o numești / și va 
rămîne mal nimic din dulceața ei / Z și vii aca
să / șl casa era la capătul străzii / și capătul 
străzii nu mai există".

La debutul său in volum Ion Tudor Iovian 
este deja im poet matur.

Alexandru Condeescu
•) Ion Tudor Iovian : „Pădurea de pini". Edi

tura „Cartea Românească", 1983
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ION ITU:
<Critică 

și strategie»
demonstrează criticul — o limitare a libertății 
de creație și Bici o exprone coercitivă a politi
cului, a un mod de raportare a artei la un tip 
eman (uptsnor. rm factor «ctiv de stimulare și 
de conștientizare a participârii artei la activita
tea de formare a ocaului nou". Acest determi
nism. asumat ca o condiție obiectivă a procesu
lui mmplex de creare și stabilizare a valorilor, 
favorizează și o înțelegere mai nuanțată a lo
cului artei in ..eareamsmele progresului moral". 
Ion Itu nu este, nici in această dezbatere, un 
dogmatic, el convocind puncte de vedere expri
mate in decursul istoriei problemei și supunîn- 
du-le unei analize critice adecvate, pentru ca, 
apoi, opinia personală să fie comunicată net, in 
termeni care nu lasă loc vreunei confuzii : „An
gajarea artei, așadar, in suprafața valorilor mo
rale nu rezistă, pe cit se pare, decit dacă este 
concepută incepind cu recunoașterea calității 
sale specifice și nu sfîrșind cu ea. Din acest 
punct de vedere, valoarea eBtetică apare ca o 
valoare axiologică, de natură sâ-și asume o 
largă arie de valori intre care, nu in ultimul 
rînd, cele din sistemul etic : să și le asume ca 
pe niște adevăruri congenitive și să le proiec
teze prin straturile realității contemporane pină 
dincolo de ecranele timpului". Sint fraze de 
mare onestitate intelectuală, la care nu se poate 
decit subscrie pe de-a-ntregul. In general, ideea 
de bază a acestei prime secțiuni a cărții lui Ion 
Itu este aceea a necesității și existenței unei 
arte angajate, dar nu în chip superficial și con-

juncturaL nu prin clișee și lozinci deformatoare, 
ci prin considerarea tuturor valențelor operei, 
prin sondarea tuturor straturilor din care 
aceasta iși extrage sevele.

A doua secțiune a cărții, Teze pentru o teorie 
a operei, are un mai pronunțat caracter polemic. 
Intr-un prim articol, autorul polemizează cu 
susținători: conceptului de „operă deschisă". Ion 
Itu nu neagă polisemia operei — ar fi aberant 
— ci încercarea de a introduce criterii de eva
luare care să conducă la absolutizarea „deschi
derii", eludind astfel orice dialectică. Criticul 
pune lucrurile la punct cu decizie elegantă, pro- 
ducînd argumente convingătoare din spațiul li
teraturii române. Demonstrația este perfectă : 
„Se știe, de pildă, că opera, de orice tip, există 
numai intrucit se supune unor norme de armo
nie și de unitate, unor simetrii interioare, ela
borate conform legităților structurale, caracteri
zate altfel decit pe traseele deschiderii. Nu cu
noaștem temeiuri pe de altă parte, care să ne 
convingă pentru ideea că opera modernă, ca 
operă cu un statut particular, s-ar putea sus
trage acestei determinări, cu toate că o bogată 
literatură critică operează cu această ipoteză, 
de multă vreme; socotind-o adevăr invulnera
bil. La urma urmei, este foarte simplu de de
monstrat că nici un proces de deschidere nu 
poate funcționa în interiorul aceleiași opere, 
decit după consolidarea ei într-un sistem în
chis, că numai intrucît există ca operă Închisă 
ea poate admite, in cercul ei acțiunea unei 

deplasări rx-centrice". Critica „infidelă" pri
mește aici o replică hotărîtoare.

In continuare, după ce analizează, erudit fără 
ostentație, aspectele formei estetice și semantica 
liniei in pictură. Ion Itu abordează, pornind de 
la Estetica lui Hartmann, mecanismul straturi
lor in opera ie artă. Sînt aduse In discuție her
meneutica planoticianâ. cea a Sf. Augustin, ee- 
formările lui Lionelo* Venturi și eliziunile Iul 
Rene Wellek. modelul Kabbalei, textele tantrice, 
topografia semantică a lui Husserl și doctrina 
intenționalității pentru ca. in final, criticai să 
propună analiza operei după o schemă de sin
teză a ^ratificărilor, dezvoltată pe cinci nivele: 
semiotic (materia obiectivă a operei, cu sem
nificațiile intrinseci), legic (organizarea intelec
tuală, legică, de la cauză Ia efect, a materiei 
operei), analogic (interpretarea figurată, alego
rică, consecutivă stabilirii relaților de simetrie 
între lucruri), analogic (nivelul metaforic, ca 
spațiu de fuziune intre sensibil și intelect, din 
a cărui asumare se produc, prin revelație, con
ținuturile noematice ; echivalează cu aristote
liana cunoaștere eidetici), tropologie (spațiul 
sublimului, contopirea „în libertatea gloriei 
eterne", teritoriul armoniei pure). Ion Itu pro
pune, se înțelege, o critică totală, prin care ana
liza exhaustivă a operei devine, progresiv, operă 
în sine, avînd și funcția de rezolvare a conflic
tului eu — lume.

A treia secțiune a cărții. Panteon românesc, 
are un caracter aplicativ, conținînd eseuri șl 
studii gedicate — cele mai valoroase — croma
tismului românesc (Încercare, reușită, de iden
tificare și descifrare a unui cod românesc al 
culorilor, determinat de situația geografică a 
spațiului românesc), operei lui Brâncuși (este, 
realmente, pasionantă decodarea nivelelor sem- 
nificante ale ansamblului de la Tg. Jiu), arta 
lui Ion Vlasiu (definită de un arhaism luxuriant, 
venit din substratul etnic și folclorjc), arhetipu
rile din arta română contemporană. Autorul do
vedește acum calități de subtil analist, atent la 
detaliul semnificativ, dar și la încadrarea aces
tuia în coerența ansamblului- Studiile sale în
cearcă să urmeze pină la capăt modelul proDriu, 
avansat în secțiunea anterioară a cărții. Orgo
liul este justificat, dar critica totală rămîne doar 
o utopie sublimă. Critică și strategie nu este, 
însă, o utopie, ci o realitate palpabilă, o carte 
serioasă și profundă, care se citește cu profit 
intelectual. Autorul ei este un critic care își 
iubește meseria, îi subliniază demnitatea și își 
asumă responsabilitatea practicării ei.

Valentin F. Mihăescu

BREVIAR
■ „ROMANII LN ISTORIA UNIVERSALA". Re- 

vis ta. „Era socialistă** a început să publice odată 
cu numărul 14/1984 o valoroasă dezbatere sub ge
nericul „Românii în istoria universală**. Calitatea 
ei e, de la început, indicată de personalitățile care 
au fost convocate : Marin Badea, Dan Berindei, 
Leonid Boicu, Gh. Buzatu, general locotenent Iile 
Ceaușescu, Virgil Cândea, Nicolae Copoiu, Vaslle 
Cristian, H. Daicoviciu, Al. Duțu, Titu Georgescu, 
Dinu C. Giurescu, St. Lache, Mircea Mușat, Pam- 
fii Nichițelea, Ștefan Pascu, Ștefan Ștefănescu și 
Răzvan Theodorescu. Cei mai mulți dintre aceștia 
sînt autorii unor contribuții demne de tot intere
sul în istoriografia românească de azi ; mai mult, 
simțul dezbaterii teoretice, care ia o înfățișare 
elocventă este, la majoritatea, foarte viu. Dezbaterea 
a luat în studiu, la această întîie parte, cîteva pro
bleme de cadru general, de unde nu dipsesc, desi
gur, aplicațiile. Astfel, sint studiate teme cum ar 
fi „național și universal în dezvoltarea Istorică", 
„românii făuritori ai unei străvechi și strălucite 
civilizații", cu „contribuții substanțiale la lupta 
popoarelor europene împotriva dominației străine, 
pentru libertate și dreptate".

Peste tot, participanții fao observații de o deose
bită însemnătate teoretică, ilustrative pentru mo
mentul istoriografie actual. în concepția lui Ște
fan Ștefănescu, civilizația sud-est europeană e o 
„zonă cu trăsături particulare**, Ștefan Pascu ob
servă că „civilizația națională nu înseamnă o sub
estimare a „civilizației altor popoare", adăugind că 
„împrumuturile și influențele- reciproce" sînt be
nefice „cu condiția respectării principiului de a re
cepta numai atît cît și ce este necesar pentru a r.u 
dăuna propriilor valori". Actuale în cel mal înalx 
grad sfiit și notațiile lui Pamfil Nichițelea care 
spune : „consider că a releva caracterul distinct 
al istoriilor naționale în istoria universală nu 
seanrnă nicidecum un simplu «particularism- sau 
«autohtonism îngust», cum susțin unele conce-- • 
europocentriste sau mondialiste. Dimpotrivă, aceasta 
constituie o modalitate esențială în însuși spiritul 
dialecticii dezvoltării istorice, de a evidenția im
plicarea diferitelor popoare în circuitul universal, 
rostul și contribuțiile lor specifice la progresul 
umanității". Practic, această dezbatere care survine 
în anul în care sărbătorim cea de-a patruzecea 
aniversare a actului revoluționar de la 23 August 
1944 are o semnificație deosebită și merită o discu
ție de detaliu atunci cînd se va produce publicarea 
întregii discuții.

■ PROZA „PROFESIONALA". Doi prozatori, 
Constantin Voivozeanu și Petre Vîrlan, publică în 
nr. 7/1984 al revistei „Pentru patrie" două proze 
profesionale, pe teme militare. Intîiul dezvoltă li
terar tema luptei antifasciste, pornind de la docu
mentația cunoscută a eroismului unor elevi de 
școală militară care au înfrînt atacul german cu 
blindate. („In apropierea legendei"). Stilul liric, 
emoțional, proiectează într-adevăr în legendă acest 
eveniment. Al doilea scrie o proză „polițistă•* 
(„Călăuză pe drum fără întoarcere") cu un remar
cabil pitoresc do limbaj, umanizînd lumea celor 
care păzesc integritatea omului și respectarea le
gilor. Iată doi prozatori care merită o mențiune.

A.S.



Sensul 
columnei

siunea
originalității

„Nu poți învia din morți decit din 
pămintul patriei"

INOCHENTIE MICU

ntoarcerea spre originar este proprie 
I’*'epocii noastre. Nu intimplător, deoa

rece in devenirea ei cea mai acută și 
mai presantă, probind parcă parado

xul, istoria nu se mai poate mulțumi cu evi
dența imediată a faptului constatat, dincolo de 
care pulsează realitatea esențială a faptului is
toric care nu poate rămine in sine. Explicația 
în istorie intră și ea, ca toate celelalte domenii 
ale cunoașterii actuale, sub zodia interferențe
lor posibile, care revitalizează înțelesul veacu
rilor de istorie, așa cum au fost ele, așa cum 
au putut să fie, așa eum acestea au „hotărit** 
devenirea de azi a istoriei veacurilor noastre, 
însumarea imediată a datelor istorice, care ar 
duce la o factologie, nu mai poate mulțumi nici 
pe istoricul adevărat, nici pe interpretul istoriei, 
nici pe evocatorul evenimentului istoric, nici 
pe „cercetătorul" de viață istorică, deoarece 
amenință să deterioreze inserția adîncime în 
fenomenul istoric, plasind-o pe această im * ine 
trunchiat pozitivistă a unei empirii-șablo.* In 
perspectiva de mai sus, întoarcerea spre origi
nar și seducția originalului apare cu o evidentă 
și explicabilă justificare în literatura de evocare 
istorică, in romanul istoric, întrucit poate 
ajunge la reconstituirea și reconstrucția între
gului, a totalității. Căci evenimentul istoric de 
acum două mii de ani, din epoca lui Burebista 
sau cel de acum o sută de ani, marcat de epo
peea independenței, cîștigată la 1877, ori cel de 
acum patruzeci de ani, al cîștigării libertății 
naționale, sint componente fundamentale ale 
acelui întreg, care dă un înțeles originilor, ori
ginalului, în devenirea pentru sine a istoriei na
ționale.

Istoria, așadar, ne spune că ea nu mai poate 
fi scrisă numai de istorici. Fața „lăuntrică’* a 
istoriei se cere descoperită pe alte căi, prin- 
tr-o implicare în fenomen, cu alte mijloace de 
pătrundere și de comunicare a sensurilor, de 
care literatura, romanul istoric, beneficiază din 
plin, fiind în măsură să descifreze dincolo de 
exactitatea cifrelor, să realizeze semnificații 
mutate ori nevăzute încă să dezvăluie coloritul 
și, ceea ce este poate mai important să dezvă
luie înlănțuirea firească a vremurilor in același 
scop, care leagă prezentul de viitor și viitorul 
de trecut.

Așa ne explicăm la ora actuală resurecția ori
ginalului în istorie, în literatura istorică, în fi- 
losofie, în filosofia istoriei. Prin această resu
recție și seducție a originalului în romanul is
toric actual nu se săyîrșește nici- o abatere de 
la cerințele proprii, ale genului la care ne re
ferim. Dimpotrivă, romanul istoric anterior 
ne-a obișnuit cu o viziune mai restrînsă, după 
opțiunile creatorilor, în care eroii erau în cău
tarea unor idealuri de neatins ori, ca haiducii 
ce populau această creație literară, se mulțu
meau cu răfuieli de moment. Nimic rău în toate 
acestea, dar insuficiente, pentru înțelegerea is
toriei din perspectiva totalității ei.

Tradiția romanului istoric, care debutează la 
noi sub zodia unui realism ce recuperează 
veacurile noastre istorice, începe in anii postbe
lici, cu creația literară a lui Camil Petrescu 
și se continuă, pină azi, in romanul istoric a lui 
Paul Anghel proiectat asupra acelei substanțe 
a originalului in istorie, înțeles ca o necesitate, 
deci ca o posibilitate de a fi, nu doar pentru 
că vrem, ci pentru ca am fost întotdeauna ceea 
ce vrem să fim. Epopeea independenței de la 
1877 este o mărturie legiferată de viață in acest 
sens. Cărțile lui Paul Anghel din Zăpezile 
de-acum un veac, sint o biruință a genului in 
reconstituirea, prin convergență, a acelui ele
ment originar al unui popor, tezaurul său de 
drept, care spune generațiilor că popoarele, ca 
și rasele vechi, moștenesc valori ireductibile : 
libertatea, eroismul, transfigurat într-o stator
nică legătură cu pâmîntul'și acel pilduitor echi
libru moral, ce conferă omului, semenului, se
ninătatea vieții. r Națiunile mici sint instăpinite 
de aceste Valori și se apără prin ele. Vor putea 
fi considerate aceste valori ca fiind universale, 
dar fără o aderență originală, specifică, legată 
de un om și de un pămînt, ele nu se pot înte
meia ca valori. Descendența lor e din originar, 
dintr-o veche străvechijne.

Undeva, într-o prefață la o carte prezentînd 
pe cei care l-au .cunoscut pe Mihail Sadoveanu, 
sugestiv, Paul Anghel scrie : că, prin literatura 
sa, cel dinții „reprezenta birul și superstiția 
unui mare trecut, intrind in niște vechimi din 
care avea să renască". Fără complexe de nici 
un fel, Paul Anghel a dat grai originilor, întă
rit de chemarea și seducția lor, pentru a înțe
lege adincimile istoriei noastre. A istoriei noas
tre, așa cutp s-a desfășurat ea. Așa cum n-a 
putut fi înțeleasă în acele momente ale desfă
șurării ei. Așa cum trebuie înțeleasă astăzi. 
Adică, o istorie supravegheată de cumplitul în
cercărilor ; ivindu-se, ea însăși și netemătoare, 
de gub aluviunile ce s-au abătut asupra-i ; re- 
grupîndu-se, în toate ale ei, sub stăpinirile hul
pave și necruțătoare, care ne puteau oricînd 
converti în tot, în datină, în credință, în obicei. 
Dar ca la o vreme a împlinirilor firești și sub 
pavăza acelorași impulsuri originare, poporul, 
cel năpăstuit și răbdător în ale lui, pentru ale 
lui, se arăta lumii statornic și nepieritor, știind, 
pe măsura probelor lui că „cei fără Dumnezeu 
și lege, nu pot da nici ei legi".

Romanul'iștoric al lui Paul Anghel reprezintă 
această masivă intrare intr-un moment crucial 
al istoriei noastre, acela al cuceririi indepen
denței. în acel binecuvîntat an, 1877. Ca fapt is
toric, cîștigarea independenței ține, pentru autor 
de anul 1877, dar ca dimensiune a vieții noastre 
istorice, ea vine din vremuri imemoriale, cu o 
putere de destin. Neatîrnarea apare in romanul 
istoric al lui Paul Anghel ca un insemn al ori
ginalului în istoria noastră, cA o modalitate 
existențială opusă dezechilibrului, agresivității 
războiului, în ultimă instanță, ca destrămare a 
umanului. „Un război, scrie Paul Anghel, e ea 
o furtună sau ca un ciclon. Locul lui de porni
re e în altă parte decit locul ravagiului in altă 
parte în spațiu și in timp. Pentru mine personal 
acel an ’77 e o chestiune de destin". Intr-adevăr, 
reflecția autorului se fixează lucid asupra 
dezastrului de la Gri vi ța, Plevna, Rahova, Opa- 
neg, Inova, Belogradgic, Smirdan sau Vidin, dar 
iluminează, la răscruce de ginduri, măreția in
dependenței. Și nu oricum. Nu in orice mod 
posibil. Ci în unicul mod posibil care-1 duce 
spre oamenii vii ai epocii de atunci, de la suve
ranii unor popoare, la generali și ofițeri, la 
prințese și diplomați versați in calculele de 
moment la oameni de stat și cărturari de seamă, 
la indivizi de diferite nații, bulgari, turci, 'sue
dezi, greci etc. marcați de un destin al lor, în
tr-o revărsare de forțe umane, confluente.

Deasupra tuturor acestora, insă, autorul îl

Vasile Vetișanu
Continuare în pag. a 6-a

Succesul de cititori fără precedent al prozei românești postbelice datorează 
foarte mplt părților preocupate de istoria politică modernă. In rindul întii din acest 
punct de vedere stă romanul ciclic Zăpezile de acum un veac, ajuns la al șaptelea 
volum Zăpezile, pe care Paul Anghel îl dedică marelui eveniment al cîștigării inde
pendenței de stat a României. Cartea este în același timp o fină și documentată 
reconstituire politică a evenimentelor de acum peste o sută de ani, dar și o vastă 
panoramă romanescă fără precedent ca amploare în literatura română. Imbinind pe 
erudit și pe artist într-o singură persoană Paul Anghel vădește posibilitățile prozei 
românești într-o direcție salutară. Realizare majoră a prozei noastre postbelice, 
ciclul Zăpezile de acum un veac este o scriere reprezentativă pentru noul spirit al 
literaturii române de după Congresul al IX-lea al partidului.

A șaptea carte: 
„ZĂPEZILE"
față de înșiruirea de șase volume pre

cedente, masive și impunătoare artisti
cește, „Zăpezile" (ed. Cartea Româ
nească, 1984) de acum aduc, in gigan- 

tescul roman al lui Paul Anghel, citeva accente 
noi, previzibile totuși fiindcă romancierul desfă
șoară materia, am observat aceasta, muzical, pe 
teme mari, prelungi, răsfrinte in ecouri persis
tente. Nouă e, ca să zic așa, viziunea universa
listă, „Zăpezile" înseamnă romanul universalist 
al frescei prin aceea că romancierul a concen
trat pe o întindere bine definită un loc geome
tric universal. Nu e vorbă, el întinsese mereu 
largi pinze epice europene și cosmopo
lite, pictind in alte pârli, pe Bismarck 
în cabinet citind rapoarte secrete încăl
țat în papuci, pe muntenegreni pregă- 
tindu-se pentru insurgență, pe țar însoțit de su
ită, pe un 'prinț rus plîmbindu-se la Moși, pe 
studenții români părăsind studiile abstruze, 
nemțești. Culoarea geografiei, mediul străin in 
fine, sint, acolo unde le așezase romancierul, 
foarte nimerite însă funcțiunea lor era mai de
grabă decorativă, in absența întregului care, 
fără discuție, dă ligamentul ultimativ. Cu ..Ză
pezile", ochiul universal îmbrățișează o lume 
desfăcută pină la a cincea esență.

In Bucureștii de după căderea Plevnei, unde 
se întorc mulți dintre combatanți, chiar și Prin
țul, populația simte euforia biruinței și tragedia 
pierderilor omenești; viața pare a se reîntoarce 
la datele inițiale 'insd această impresie e doar 
superficială căci, așa cum e după oricare război, 
nimic nu mai e cum a fost. „Zăpezile" nu con
stituie, cu toate acestea, romanul bucureștean al 
frescei (acela pare a fi mai degrabă, „Ieșirea din 
iarnă", probabil cea mai exactă descripție roma
nescă a Capitalei din întreaga literatură romană) 
ci romanul imperiilor, fiind intr-o proporție con
siderabilă și proza unui destin istoric colectiv. 
Spre a consolida o astfel de viziune, Paul An
ghel a accentuat materia transilvană și a pus pe 
un bătrin, Șiclovan, si facă un drum dincolo de 
munți spre a-și înmorminta băiatul, condamnat 
de maghiari pentru agitație românească. Lumea 
represivă și absurdă a Imperiului Austro-Ungar 
e văzută in toate culorile ei esențiale, nedezvol
tate e adevărat căci prozatorul e tot ce poate fi 
mai străin de optica pitorescă, iubind reprezen
tările dezlegate de temporar. Insă el nu s-a oprit 
aici, romancierul a pătruns adine m mentalitatea 
imperială țaristă delegind pe Iancu Ghica să-l 
însoțească pe țar pină la Petesburg in chip de 
plenipotențiar, a refăcut intr-o circularitate a 
motivelor idee a expansionistă care, in „Ieșirea 
din iarnă", se afla schițată bine și convingător. 
Otomanii lipsesc de aci, (altele sint romanele 
„otomane"), insă apar in locul lor, spre a semni
fica Orientul, japonezii. Să observ in trecere că 
ochiul strain" e prezent și in „Zăpezile", ro
mancierul scoțind, in spirit de „dix-huitieme", 
efecte bune din incrucișarea de mentalități con
trastive, aflate în plină cunoaștere acută. Sue
dezul Duimer, americanul Anderson, rușii, acum 
japonezul Nigata. lint astfel de străini al căror 
examen ca de naturalist, precis și uimit, scoate 
asupra românilor judecăți extraordinare. In 
fond, „Zăpezile" nu este doar romanul imperial 
al frescei ci și romanul „japonezeriei" (un bal 
japonez, extraordinar, la Păuna Catargi, tre
buind așezai, spre comparare, lingă Crăciunul 
românesc din „Ieșirea din iarnă") al unui Ori
ent enigmatic. care rene altfel fenomenele 
decit europenii. Dacă „Noroaiele" ilustrează 
viziunea europeană a morțit, sumbră și drama
tică, „Zăpezile" infinite, albe, suave, exempli
fică moartea orientală.

Această idee nu e intimplătoare (prozatorul 
este expert in filosofiile extrem-orientale și a 
și scris o extraordinară carte despre China) 
mai ales că efectele te vid pretutindeni, răz- 
bătînd pină la categoriile stilistice. Există in 
„Zăpezile" o adevărată metafizică a golului, 
proprie Orientului, și adeseori vidul este evocat 
de romancier ca o condiție ontologică. Intr-un 
fel de vid dispare și prințul Sanadaru, acela 
care, precum in proza lui Mircea Eliade, vie
țuiește in două lumi care stau la mari depăr
tări, intr-un vid pare a dispărea atrasă ca de 
un miraj sotnia georgiană, decisă la înconju
rarea Mării Negre (ca și cum ar reconstitui un 
drum inițiatic), golul este pretutindeni in acea 
lume de zăpezi metafizice. In sfirșit, o anumită 
retorică a golului stilistic este cultivată, acum 
în chip hotărît omogen, de către autor : el știe 
să curme pinzele epice tăindu-le cu o mișcare 
bruscă, asemănătoare unei sfîșieri și care făcea 
lumea să se suspende la un pas de haos, rămi- 
nind iu pura sugestie. Cinematografismul, des
pre care s-a vorbit îndeajuns, pare a fi, in ro
manul lui Paul Anghel, un rezultat stilistic al 
filosofiei vidului.

Cu cit înaintează (și acum, odată cu al șap
telea volum, s-ar zice că în datele principale 
romanul este consolidat) „Zăpezile de-acum un 
veac" par a fi tot mai mult un lexicon fantast, 
unde stau alături filosofii diferite, mentalități 

1 care nu se aseamănă, natura intr-o vastă des
fășurare a ei. Sint acolo și romanele lumii ani
male, ale vegetalelor, o viziune meteorologică 
și de pleistocen, o literatură a raselor egali
tare, de esență, am observat aceasta, univer
salistă completîndu-se in baza ideii unui spe
cific adine și insondabil. Dacă stilisticește 
„Zăpezile de-acum un veac" este, fără îndoială, 
un roman total, substanța lui ireductibilă îl face 
un roman antropologic.

Artur Silvestri

Coloane 
de susținere
nu putem face abstracție de efectul 

literar, in timp, a! Zăpezilor de 
afum un veac. Lunga respirație epi
că se mai oprește să răsufle sub 

greutatea marelui eveniment : un meșteșug 
de narator care fost-a )unț șir d. ani repor
ter coordonează, combina și subordonează 
cele nouă cărți despre riiboiul de indepen
dență. Scriind istoria, din unghi contempo
ran, a anilor 1877—1878. Psu! Anghel lumi
nează, transcrie, avansea -i opin sa (in 
fapt opinia noastră) dc-jr- o I. '.ură funda
mentală a existenței Q posedă
— grație elementului aies — mijloa
cele adecvate să valorii < •: « roismul unor
zile fierbinți care au motișv.ie națională. 
Gestul scriitorului : să cap-ew prin sondă 
directă in arhive, pulsația im-mă a ceasului 
îl orientează pe o pistă norcAasâ. Ciclul 
devine la Paul Anghel acei de- ” logic 
în stare să dezvăluie izvoarele n^rr-.r:’-i- 
ce, vîrstele politice, zirsurile tipsieg.: 
prinse in inserția ce ie conferă cromatism, 
savoare, perspectivă. Oricum nu iiustrati- 
vism !

Revenind la ipoteza ce opune alegerii lui 
Paul Anghel o altă alternativă (cu telul - 
al stilizării hieratice; să spunem c; proza
torul articulează liber, vreau să zic lucid, 
datele proiectului său. Început in 1977 co 
Scrisoare de Ia Rahova (cartea a V-ai 
publică un an mai tirziu Te Drum la Gri- 
vița (cartea a IlI-a), pe urmă Noaptea Oto
mană care este cartea a Vl-a. In 1980 se 
dă cartea a Il-a cu Fluviile, in 1981 cartea 
întiia. Ieșirea din iarnă, in 1982 cartea a pa
tra, Noroaiele. Ce inseamnă, in, fond ordi
nea cărților, in raport cu obsesia fundamen
tală pe care o slujesc și o transformă in în
vățătură ?

Mai nimic, deși programată așa această 
ordine înșelător capricioasă se dovedește 
perfect compatibilă cu descoperirea pe care 
scriitorul o aplică prin prisma adevărului 
său. Acaparat de dimensiunea întreprinde
rii, Paul Ănghel nu avea nici o șansă dacă 
se angaja intr-o construcție limitată strict 
arborescentă de destine, trecute in revistă 
de-a lungul timpului sau mistuite de pro
pria lor sete de a exista. Scena aleasă de 
romancier este țara, capitala, linia frontului. 
Diversitatea de înfățișări a mediilor și co
existența acestora cu dispozițiile de luptă in 
tranșee, în culisele diplomatice sau de alcov 
creionează mentalități înainte să ia forma 
atitudinii sociale și morale.

Paul Anghel este pictorul acestor atitudini 
văzute fragmentar, antagonic, schimbătoare 
pe alocuri, perceptibil conforme cu interese
le grupurilor sociale, cu cele de neam, te
nace încrezător in steaua lui. Dominînd un 
ansamblu pestriț și fabulos, prozatorul se 
vrea ceva între marton ocular și cronicar. 
Aspirația sa. ușor deghizată, il implică și* îl 
transformă. 11 implică imaginativ și îl trans
formă scriitoricește. Autorul devine pe rind 
ofițer in subordinea unor strategi, gornist in 
ajunul marelui asalt, țăran oprimat, dar gata 
să-și dea viața pentru cauza generală, per
sonaj secret și om de rind mărturisind mereu 
neliniști și speranță. Umanitatea are în a- 
ceste pagini un destin paradoxal, translînd de 
la o identitate controlabilă spre una supe
rior fictivă.

II. Zalis
Continuare în pag. a 6-a

O splendidă parabolă a columnei ne 
oferă Paul Anghel în romanul „Fluvii
le". cartea a II-a din ciclul „Zăpezile 
de-acum un * veac", pornind de la ob

servația aplicată a jocului popular și a impor
tanței lui in comunitățile rurale, restabillndu-i 
sensuri ancestrale, previzibile. Din capul locului 
trebuie spus că atenția autorului pentru joc de
rivă direct din pasiunea pentru rotund ca formă 
tipică de manifestare spațio-temporalâ a spiri
tualității românești în istorie. Imaginea pe care 
ti-o creează pregnant . întregul ciclu de pină 
acum este aceea a monumentului care s-a ridi
cat după Războiul de Independență : pe un pie
destal maiestuos, săpat în piatră, tunul în mă
rime naturală încadrat în lanțurile cu zale mari, 
din bronz, trecute din stilp in 6tilp : tunul care 
a rupt lanțurile atîrnării. Forma arhitecturală a 
momentului a impus pătratul — pină și zalele 
lanțului sint astfel ; ochiul obișnuit cu rotunji
mile reliefului, ale figurilor, ale localităților — 
vede. însă, cele două roți din mijlocul pătratu
lui. vede roata însăși și-și imaginează lanțul 
însuși. Cu episoade crescînd natural unul din- 
tr-altul. inchizîndu-se și deschizîndu-se în locuri 
fixe, strîngindu-se intre „stilpi" bine armonizați, 
constituindu-se dintr-o substanță omogenă — 
romanul întreg păstrează ca figură dominantă 
lanțul, veriga, zaua. De altfel, una dintre ima
ginile frecvente care se înlănțuie in toate volu
mele de pină acum definește rotundul : un mu
șuroi de furnici tăiat de o roată de tun ; un 
mușuroi de furnici peste care un erou așează un 
ceas de buzunar : stilistic, imaginea își găsește 
materializarea în căderea Plevnei, in acel tunel 
subpămîntean pe care prințul îl proiectează, și 
la executarea căruia asistă, pină sub piața din 
centrul localității Plevna : „Tunelul se lărgea 
aici brusc, intr-o incintă* circulară cu aspect de 
interior de basilica. Era un fel de navă de lut, 
cu două arcuri de absidă căptușite cu scinduri 
de stejar, avind in față. spre altar, peretele 
crud, la care se lucra incă" (..Noaptea otomană**, 
p. 54). Este punctul culminant al tunelului, unde 
urma să se așeze explozibilul pentru ca Plevna 
să sară in aer prin surprindere ; prințul are 
imaginația aplecată către cele religioase, pentru 
că in același timp cu săparea tunelului la Po- 
radin se ridică, din dorința sa, o biserică din 
lemn în locul uneia instalată într-o groapă de 
către localnici pentru a-și oficia cultul sub do
minația turcească.

Dacă linia orizontală a rotundului se închide 
in reduta Plevna apoteotic, determinind și un 
cerc istoric al. evenimentelor, cea verticală abia 
a fost conturată in ..Fluviile", prin jocul călușa
rilor de Rusalii. Călușarii, dans cu veche tra
diție. cu semnificații agrare dar și războinice, 
prefigurează în concepția autorului saltul spre 
cer. legătura teluricului cu divinul ; executat în 
folosul cîmpului. dansul deschide vegetația spre 
rod : „La Rusalii se legau grinele, spicele dă
deau în lapte, iar plozii omenești izbeau cu 
genunchii in pintecele mamelor. Acest secret al 
stimulării rodului il dețineau călușarii, doar 
pentru o clipă, care ținea doar două săptămini, 
clipa cit apăreau de la Măgură, in ceată, ca să 
dispară tot la Măgură, după ce miracolul era 
săvîrșit" (p. 291). în aceste vremuri de pregătiri 
intense pentru război jocul lor împreună cu 
multe alte datini au fost oprite : în privința 
oamenilor, Parva este cel care notează că răz
boiul înseamnă o „măcinare" de lume, urmează, 
deci, sensul invers, spre pămînt, al coborîrii și 
nu al înălțării. Imaginea este chiar aceasta, a 
unei mori de apă, și se aplică chiar parlamen
tului care este centrul țării : „Mulțimea dăduse 
buzna și aici intra si ieșea ea dintr-o moară a 
nimănui, ale cărei roti se rostogoleau prin me
canica scurgerii valurilor de oameni" (p. 11). în 
opoziție, dansul călușarilor executat de o ceată 
de soldați plecați din cazarmament ca să nu lase 
satul fără obiceiul împlinit. Sensul pozitiv, al 
mișcării călușarilor este fixat de un observator 
neutru, medicul suedez Dunner, care aude în
tr-o noapte numai melodia și-i simte esența. 
Pe verticală, deci, jocul călușarilor se opune 
direct „gropii" războiului, acestei „mori" care 
antrenează în curgere necesară luptătorii spre 
țarină. Tot Parva este cel care caută alte co
ordonate pentru o posibilă coexistentă a celor 
două forme de manifestare a rotundului. Parva 
transferă discuția dinspre moară spre anexele 
ei, spre stăvilar ; pune coordonatele orizontale 
ale problemei, cu alte cuvinte. Rămînem în do
meniul „morii" pentru că ne interesează, din 
punct de vedere al sensului mișcării rotii ei. 
comparația cu dansul. într-adevăr, cele două 
roți fundamentale care se opun în conștiința 
oricui sint roata de căruță și cea a morii. Prima 
continuă sensul drumului oriunde s-ar afla, 
„desfășoară" calea, are un sens pozitiv — cea 
de-a doua, dimpotrivă, se învîrte invers sensului 
de curgere al apei (ne referim, desigur, Ia roata 
de moară cu jgheabul sub-pus ; de altfel aceasta 
este și roata de povarnă, și roata de irigație — 
cea cu jgheabul deasupra fiind un caz particu
lar, intimplător). întoarce riul spre izvoare 
(â propos de țermen. in majoritatea deseînte- 
celor noastre populare „de întors" se folosește 
apă de pe roata morii !). Dubletul de verbe „a 
toarce — a întoarce" exprimă în limba română 
două sensuri de mișcare a cercului : torsul se 
execută in sensul acelor ceasornicului (și este o 
ocupație specific feminină) — întorsul. în sens 
invers acelor ceasornicului. Există, desigur, ex
cepții — dintre care cea mai importantă mi se 
pare expresia „a întoarce pămîntul". pentru „a 
ara" : dar revenind la coordonatele verticale nu 
putem să nu atragem atenția că torsul se exe
cută de sus in jos iar „întorsul brazdei" — de 
jos in sus. In comparație cu sensul torsului, cu 
ocupațiile specific feminine în general, să pri
vim. apoi. jocurile populare : în majoritatea lor 
covârșitoare au sensul invers acelor ceasornicu
lui. Desigur, există motivații fiziologice : hora 
se începe cu piciorul drept și se închide cu fața 
in interior. Dar să privim, mai departe, alergă
rile pe o pistă de atletism, ocupație strict bărbă
tească pină acum citeva sute de ani : ele se 
efectuează pe orice stadion in același sens, al 
horei. Desigur, avem și aid o explicație fizio
logică : fiind vorba de un cerc, piciorului sting 
ii convine poziția de pivot iar dreptul execută 
elanul : inima, apoi, trebuie protejată în acest 
cerc : drumul ei trebuie să fie mai scurt decit 
al umărului drept. Dar. fără a pierde firul care 
ne interesează, notăm numai că Parva găsește 
un mod de coexistență a „morii" ca simbol mar- 
tî*’ și s jocului călușarilor ca simbol al creș- 
t-r:i verticale : orivite dintr-o latură lucrurile 
.*■ ni comune. Dintr-o latură privește lucrurile si 
l-xotenentul Arghir ciad, in finalul romanului, 

nstatînd că săbiile aoldaților săi sint neascu- 
t:u . merge la o_ moară din ținut si execută 

uțirea mecanică a săbiilor ne piatra ei care 
-T învârtește orizontal : „Oțelul, scrișait pe pia
tră, i»a ea stridență. Tisneaa trim be de sci ți
ței. Dar Arghir stătea înfipt in lee. lingă tocilă, 
aiaaea aceea maaotoaă și migăloasă il captivase, 
na te știe de ee. poate din faptul eă găsise 
prompt rezolvarea, si acum te odihnea privind, 
poate fiindcă moaca însăți era raptivantă. O 
sabie o ca scutită, masă din teacă, are o anume 
virginitate. Oțelul strălucește ea oglinda, meta
lul rece e lunecos și plăcut la atingere, nu dă 
fiori, obiectul in întregimea lui e frumos, n-are 
nimic amenințător, e mut. impecabil, ea o sen
tință abstractă, echivoc ea o promisiune vagă de 
moarte. Sabia are si o anume mindrie a ținutei 
rigide, dar și ceva prietenesc, loial, eind ii 
prinzi minerul in palmă lăsindu-ți pumnul pro
tejat de ineovoierea dragonului. Primind intiia 
oară sabia, atunci eind o primise, Argbir se 
simțea investit. Sabia era un dublu al coloanei 
lui vertebrale. Pe ea se sprijinea in onoarea lui 
de ofițer. Cum uitase de săbiile soldafilor ?! Ur
mărea acum ascuțirea. In lama săbiei, supusă 
tocilei, tinută orizontal, cu amindouă miinile, 
intra discul tăios de gresie..." (p. 452).

Acești soldați își prefigurează, de fapt, rădă
cina spiralei pentru colamna lor eroică. Spirala 
columnei lui Traian — și a celor mai multe co
lumne — are tocmai sensul jocului călușarilor : 
urcă spre cer într-un șurub care, privit în plan, 
este invers ăcelor ceasornicului. Acest șurub, 
sau „șarpe" — să-l spunem chiar „dragon" ur- 
mîndu-1 pe autor — creste din scinteile pe care 
săbiile neascuțite le aruncă în spate „întoreîn- 
du-se“ din unelte de podoabă, din oglinzi ale 
mîndriei gradului, în anonime unelte ale morții 
necesare. Este momentul sublim în care „moa
ra" este obligată să soarbă spre țarină trupurile 
eroilor și să le redea către soare, pe drumul 
constituit istoric timp de două mii de ani, su
fletele.

Nicolae Georgescu

a.i. 
zăinescu

Onomastica libertății
I.

Ca o cinâ-a pâmintului foarte cinstită
Cînd griu ai pus, griu culegi
Și astfel exist.

Mă apropii de ziua ta
Ca de-o onomastică, in familie ;
Știu ți cite treburi ai, cunosc ți ce stea 
iți poartă norocul ; exist
Și asta e tot ce pot să-ți aduc.

Exist ca ființă ți speranță a ta,
Exist ca nume, exist ți repet :
Ca □ cină-a pâmintului foarte cinstită,
Cînd griu ai pus, griu culegi

II.
Este adevărat
Am mai pus noi ți luptători
Am mai pus ți prieteni, am semănat
Și bunici citeodată

Ei ies mai greu, 
încolțesc numai arareori,
Apar eind nici nu te ațtepți.
Unii au bărbile sure, rezemate in săbii,
Alții cu cite o mie de miini iți caută 
Și ochii ți capul pe cer.

Vin prin văzduh,
Sint ca floarea de soc scuturată,
Trec prin război, iți citesc scrisorile ultime, 
Se scaldă in apele adinei aurii ale griului 
Și se poticnesc numaidecit, parcă

ți-ar tăia vinele 
Cînd văd o plutitoare insulă de maci

III.
Ca o mie
De turle pe-un deal ți tot atitea 
Clopote care mustesc 
Struguri cu sunetul lor, ca o mie 
De păsări ce tree prin inima 

incinsă-a semințelor 
Și fac să inflorească multicolore aripi

in sus, ca o mie 
De dălți ce se înfig in piatra ascuțită 

a riurilor 
Și fac să iasă nițte voievozi cu hidrocentrale 

pe cap,

Parcă-ar mai fi ți țărani, parcă ți-ar mai 
ascuți coasa

Pe cite un fulger ce-a ars, parcă ți-ar mai lua 
Și de mincare cite ceva, iți întind 
Pe genunchi toată harta cerului, iată-i, 
Și se uită, întreabă : ei sub ce zodie stau î

IV.
Pe luptători unde-i ațezâm, lingă unelte î 
Și atunci focurile acelea de pe crenel, 
Scutul ți spada ți cetățile lor 
Unde mai sint î

încremeniți se uită, ord ochii lor, 
Fluiere inverzesc prin văzduh 
Și pe pămint pină departe.

V.
Dar ca să nu-i confund, 
Să nu înțeleg eu altceva, 
Vă propun să-i strigăm, fiecare 
După inima ți ochii lui.
La urma urmei toți avem cite un erou 

in familie, 
li vom zice numele in ziua ți ora aceasta 

onomastică, 
Ne vom ațeza unii lingă alții ca la o cină 
Și vom vorbi despre speranțe :

Ele sint cea dinții formă a libertății. 
Imaginați-vă că aveți copii, că sinteți 

un cosmic 
Vehicul in care-ați luat ți citeva semințe 

ți citeva 
Neînsemnate boabe de pămint, imaginați-vă 
Că sinteți speranța insăți ți ea 
In zborul ei se atinge de o picătură 

de ploaie ; 
Imaginați-vă că ați devenit transparenți 

ți că totul 
E posibil de-atunci, imaginați-vă 
Că voi ințivă sinteți libertatea 
Și ea vă va vorbi mai departe despre alte 
Și alte speranțe.

VI.
Despre onomastica libertății, 
In cuvinte care trec peste creștetul eroilor 
Și se string asemenea stelelor calde de vară 
La o cinâ-a poeților.
Ei vâ vorbesc despre August ca despre 

o patrie. 
Și vâ spun că ața cum fiecare aveți

cite un erou 
Tot ața aveți ți cite un poet in familie, 
Toți trebuie la urma urmei să cinte 
Slava lui August ți amintirea eroilor lui 
Fac să picure simburi de cer pe coline 
Și să incolțeascâ, să apară eind nici

nu te ațtepți 
Tot ce am semănat : unii - luptători, 
Alții prieteni, părinți, 
Mai mulți frați ți surori — cite unii, 
Iar alții chiar bunici.

VII.
Și uite cită adunare, ce mult 
Seamănă cu noi, numai fiecare
Cu sine seamănă parcă mai puțin 
Cev_ intre sine ți sine s-a schimbat, 
Pentru că s-a schimbat o țarâ care • 

ne adună pe toți,
Am crescut noi care sintem speranțele ei
Și sintem cea dinții zbstre a libertății 
Existăm, fiecare poate sâ spunâ : exist I

Exist ți astfel mă apropii de ziua ta 
Ca de-o onomasticâ, in familie,
Știu ți cite treburi ai, tcunosc ți ce stea 
iți poartă norocul ; exist

Și asta e tot ce pot să-ți aduc 
ți-ți sărut miinile,

Ție iți sărut inima, țară.

____ _________J
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Cenaclul «Numele poetului»
...LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

R&spunzînd invitației Ce- 
naclelui „Condeie muncito
rești" de la Craiova, sîmbătă 
24 iumie, un grup de membri 
ai cenaclului „Numele poe
tului" în frunte cu poetul 
Cezar Vvănescu și format din 
Marcela Mariana Milcu, Ga
briela Crețan, Virginia Me- 
heș, Gheorghe Alecu, Petre 
Ivancu și Mircea Șancu- 
teanu au participat la un 
moment de muzică și poezie 
'închinat aniversării a 40 de 
ani de Ia victoria revoluției 
de elibetare socială și națio
nală, antifiascLstă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 1944, 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R., precum și împlinirii

a 35 de ani de la înființarea 
Uzinelor „Electroputere", a 
grupului școlar ..Electropu
tere" și a Cenaclului „Con
deie muncitorești".

Au citit din propriile crea
ții poeții-muncitori : Paul 
Nistorescu, Barbu Stanciu 
Dolj, Constantin Iordache, 
Dumitru Florescu, Lucian 
Drind, Andre. Stanciu, Ra
du ț Constantin Argetoaia, 
Constantin Mitroi, Florea 
Florescu iar Nicolae Băbălă j 
și Constantin Mitroi — pro
ză ; au cintat muzică folk : 
Florin Stănoiu, surorile So
nia și Liliana Voinescu. 
grupul „Compact". Cristian

Cojocaru, Carmela Bădeanu 
Și alții-

Intilnirea s-a distins prin 
sinceritate, emoție și prie
tenia care odată închegată 
intre membrii celor două ce
nacluri a constituit fermentul 
uni dialog care a durat mult 
după terminarea pregra- 
mnlui. Menționăm aici apor
tul deosebit al d ir ec Coral ui 
Liceului industrial _Declru- 
pilrrf. Ma.-» Nis-Jtse.
a cărui aplecare spre poezie 
se materializează ia aai de 
muncă neostoită, ia acea vi
sare eomuatstă. făptuită fără 
preget

Puterea
unei mari uzine

Patria Platitera
Patria Platitera, atotcuprinzătoarea, 
Ne naște și ne crește, ne-aseamână cu ea 
Ea este Maica noastră, Lumina și Iertarea 
Ea este Universul, e Simbure și Stea I

In necuprinsid lumii și in a ei nepace, 
In jurul țârii mele spațiu curat se face : 
Luminâ infinită in infinită sfera
In care scinteiazâ Patria Platitera 1

Culoare sacră
Culoare sacră și eternă 
A cerului cel Mind căzind 
Pe un pavilion in berna 
Ca apa focul invingind, 
Culoare pâtrurzzind in suflet, 
Prin aer pacea aducind.

Tu ești al lumii fond lazulic 
Smalț prețios, culoare rară 
In care se răsfringe lumea 
Culoare-a cerului de Țară.

Liberi
Se deschide o poartă, prin ea un cal roșu 
trece ducind in spate un viu răvaș 
pe care cineva a scris cu virful flăcării, cu pana 

cuțitului, 
cuvinte de libertate.
O aură devine cintecul nostru și inconjurâ 

cerut
O amețeală dulce cuprinde apele - ele se 

clatină plăpind și adorm. 
Răminem pe mal, cintind o bucurie, 

ținindu-ne de caldele miini 
Stâpinitori m Minunatei Țări, 
Copii fericiți ai unui cosmos in pace, 
Liberi simțind palpitul Armoniei, 
privind fascinați lacrima Forței.

Sîngele eroului
Micul monument, atrocele, inco’-iurat ee 

intr-o pădure de lapte, o arbustoae : 
un craniu din care singe izvorăște, ca o apă 

de viață 
curgind peste frunze, marcind această 

dimineață brzie.

E singele eroului, podidit intr-o clipă 
cind incălcată a fost a cerului lege curată : 
un glonte a pornit cc 9 nebună aripă 
Dintr-un trup de pasăre surpată.

Ție mă inchin, imaginar monument, 
mir monument, atroce, înconjurat de verdeață ; 
apără-mi țara de Plumbul dement 
memoria ta aducă-i lumină și viată !

Marcela Mariana Milcu

Desene de llie Florin

, Temelia
u 35 
liere 
prin 
erau

de ani in armă, ciad festele ate- 
C.F.R. de reparat material relaaL 
Hotărârea Censilinlei de miaiștri. 
trecute in cadrul Ministerului e- 

nerglei electrice și deveneau ..ELECTROPUTE
RE", adică o întreprindere destinată produce
rii de aparate de utilaj electrotehnic. Școala pro- 
siona.lt de elevi meseriași deveaea ta rândn-i 
Școala profesională „Electroputere*. ti aceasta 
pentru că, intr-o înțeleaptă orientare de viitor, 
viabilitatea uzinei nou create n-ar fi fost posi- 
bRă fără, asigurarea necesarul oi de rodre califi
cate in domeniul industriei electrotehnice.

tn primul an de funcționare (IMS), țcaola nu
măra 290 de elevi, ce se pregăteau să devină 
constructori de mașini și aparate electrice, 
strungari in meal, lăcătuși mecanici,.- pentru 
ca, dezvoltîndu-se in stape succesive (intre ca
re și anul școlar 1966 67, cind pe lingă Grupul 
școlar s-a înființat Licenl industrial de mașini 
și 1974/75 cînd s-a înființat Liceul industrial de 
mecanică nr. 3) să devină din 1977 Liceul in
dustrial „Electroputere", eu profil mecanic și 
electrotehnic.

„Puternica bază materială — afirmă directo
rul liceului, ing. Năstase Marin — atinge 
70 000 000 lei și este compusă din trei pavilioane 
cu 30 de laboratoare și cabinete, 35 săli de clasă, 
2 500 m2 de ateliere, șase cămine, o sală cultural- 
artistică de 750 locuri, două săli de sport, tere
nuri sportive și nn parc de recreere de 5 000 m’. 
Aici sînt școlarizați anual 4 000 de elevi" — mai 
spune interlocutorul nostru, adăugind : „restul 
— muncă, efort, patos revoluționar, sprijinul or
ganelor Jocale și centrale de partid și de stat și 
nu in ultimul rind străduința exemplară a ca
drelor didactice — vă las să vi-l imaginați sin
gur !“ Se poate imagina î Sigur că se poate. E 
ca și cum ai vrea să tai un munte felie cu fe
lie pentru a-1 reconstrui alături. Așa că nu ni-I 
mai imaginăm. Ne uităm, ii sărbătorim împreu
nă cu acești minunați visători și excelenți prac
ticieni, il iubim, îi iubim in această a 35-a lor 
aniversare a muncii și hărniciei, edificiu pe mă
sura cutezătoarelor vremi pe care le trăim mun- 
citorește, sub semnul învestiturii comuniste, și 
cărora, cu vocația sa de ctitor, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a pus o temelie de istorie.

Mircea Șoncuteanu

• storia atestă că străvechea Cetate a

1 banilor olteni urcă din afunde vremi.
Cel dinții document atestator al Cra
iovei fiind certificat în urmă cu mai 

bine de cinci secole. Istoria cea nouă, scrisă 
eroic în anii de lumină iradiind din zorii zilei 
de 23 August 1944, atestă, fără putință de tăgadă, 
că orașul Craiova, asemenea tuturor așezărilor 
patriei, a devenit, exclusiv in acești 40 de ani 
ai libertății noastre, un piiternic centru indus
trial, științific, de invățămint și cultură. în 
acest timp eroic s-au materializat exemplar cu
vintele vizionare ale iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostite la mitingul 
electoral de la Craiova, din 24 iulie 1946 : „Noi, 
comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vla- 
dimirescu, sărăcită și înapoiată pînă acum da
torită jugului moșieresc, să facem o Oltenie 
bogată, cu o industrie și agricultură puternice. 
Noi dorim ca din Craiova, Cetatea banului și a 
opresiunii, cum era în trecut, să facem o cetate 
a muncii, a culturii și a științei...". Hotărit lucru, 
întreprinderea „Electroputere" este astăzi o ce
tate a muncii (cu peste 14 mii de lucrători) și 
a științei (uzina avind un puternic Centru de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică) in 
adevăratul înțeles al cuvintului, ctitoria sa 
fiind săvirșită la numai cinci ani după elibera
re, adică in septembrie 1949. Așadar, în acest an 
jubiliar, cea mai mare unitate industrială a Dol
jului socialist și cea mai reprezentativă între
prindere a electrotehnicii românești, împlinește 
35 de ani.

Puterea de astăzi a întreprinderii „Electro- 
putere" este, cum e și firesc, in consonanță cu 
puterea urieșească a patriei. Aici se realizează 
întreaga producție a tării de transformatoare 
de putere .aproape 80 la sută din cea de apara- 
taj electric de înaltă tensiune ; 65 la sută din 
cea de locomotive diesel electrice și electrice 
pentru linii magistrale, 42 la sută din producția 
țării de motoare electrice. Și încă un amănunt 
semnificativ pentru ascensiunea industrială a 
acestor străvechi și reînnoite meleaguri : într-o 
singură lună colectivul acestei citadele a elec
trotehnicii românești — in care lucrează astăzi 
de două ori mai mulți oameni ai muncii, față 
de Craiova anului 1944 — realizează întreaga 
valoare a producției industriale obținute in mu
nicipiul Craiova în anul 1960. „Electroputere" 
este un colos industrial, dar și un simbol al 
potențialului constructiv al socialismului, al for
ței creatoare a făuritorilor săi devotați care, 
i.tă. la „Electroputere", realizează cele mai pu
ternice și complexe locomotive, precum și 
t ant'armatoare gigant. Un singur transformator 
âc 400 MV A depășește 350 de tone. Printr-un 
asemenea uriaș pachet de forță se poate trans- 
r-,Pe o energie echivalentă cu cea produsă si
multan de hidrocentralele de la Btcaz și Argeș", 
afirma cu mindrie Nicolae Nicolescu, secretarul 
comitetului de partid al unității.

Da, puterea Întreprinderii „Electroputere" 
este acum fabuloasă. Are in dotare laboratoare 
ae înaltă tensiune și de mare putere unice în 

- pa și foarte rare pe glob, pentru probarea 
uriașelor sale produse. Bunăoară, pentru reali
zarea încercărilor in domeniul tensiunilor înal- 

există un generator de impuls de 4.2 MW, 
c-rc reproduce intensitatea... trăsnetului. Cum e 

firesc, o asemenea dotare a întreprinderii cu 
e tehnologice pentru producția curentă și 

a echipamente de încercări la nivelul tehnicii 
--^diale a fost impusă de profilul unității, de 
complexitatea, diversitatea și exigențele teh- 
n.ce pe care le incumbă produsele moderne fa
bricate aici, procentul anual de înnoire și mo- 
c — izare a acestora depășind 50 la sută. Faptul 
ci ' motivele, transformatoarele sau diversul 
e, ;-stai electric de înaltă tensiune, purtind 
rmU-m „Electroputere — Craiova", sînt bine- 

~ ~rte și apreciate in 40 de țări de pe toate 
«rndieaele. este, de ce să n-o recunoaștem, un 
~ ‘t de fală ți mindrie. Dar ți un pretext

-; - eă oltenii as mintea iute, precum 
—r* p b'—c Lcud- lor ni stă in vorbe, ci 

■----•' F. :s * perfor—c lucrului
r. K ee is" lev-mii.

oltenii de la „Electroputere" au obiceiul ca 
atunci cînd sînt întrebați de faptele lor de 
muncă, de izbinzile lor întru tehnică și ritmuri 
înalte, să arunce o privire înapoi. Ei au senti
mentul și certitudinea că pun mai bine in lu
mină realizările prezente, raportîndu-le la cele 
ale anilor de început. Bobinatoarea Antonie Du
mitra, singura femeie Erou al Muncii Socialiste 
de pe plaiurile doljene, lucrează la Fabrica de 
mașini electrice rotative aproape de la înfiin
țarea uzinei și iși amintește exact de „strămo
șii" produselor electrotehnice gigant ce le fa
brică azi miinile măiestre ale electroputeriștilor: 
„cazmale, lopeți, roabe, cutii pentru cremă, pa
turi metalice și, mai apoi, electrocare, locomo
tive mici de mină și tramvaie ; acestea consti
tuiau nomenclatorul de fabricație al anilor de 
debut industrial la „Electroputere". Paul Dinu, 
șeful secției transformatoare mari, alt Erou al 
Muncii Socialiste ce hărnicește la Electro
putere, a ținut să adauge : „nu numai pro
dusele noastre erau rudimentare, dar și condi
țiile de muncă și existență erau la fel. Uzina 
noastră s-a înălțat pe fosta mahala „Bordei", 
ciuruită de obuzele ultimului război mondial. în 
urmă cu exact 35 de ani, cind ne-am început ac-, 
tivitatea lucram în niște ateliere ale cefereu- 
lui, insalubre și prost dotate. Acestea erau sin
gurele obiective economice din partea de est a 
orașului".

Pe aceste locuri periferice, anodine, pe care in 
anii de început abia pîlpiiau razele industriali
zării, s-a conturat și dezvoltat în anii de mari 
accelerații materiale și spirituale ce au urmat 
îndeosebi Congresului al IX-lea al partidului, o 
impozantă platformă pe care localnicii o nu
mesc, pe drept cuvint, „Poarta industrială a 
Craiovei dinspre soare-răsare" : întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole, întreprinderea 
de aeronautică, întreprinderea mecanică de ma
terial rulant, întreprinderea de utilaj greu, în
treprinderea de autoturisme de mic litra? „OLT- 
CIT", întreprinderea de morărit și panificație și 
Facultatea de electrotehnică, iată doar o parte 
dintre principalele obiective economice și de 
invățămint superior care, împreună cu „Electro
putere", alcătuiesc astăzi Poarta industrială de 
est a Craiovei. Ea dă tărie și faimă eforturilor 
craiovenilor în marele efort al țării de edificare 
socialistă și de intimpinare a marilor evenimen
te ale anului cu succese de seamă pe frontul 
muncii.

— Edilii locali, îmi spunea Ion Voiculescu, 
prim-vicepreședinte al consiliului popular al 
municipiului Craiova, s-au ostenit în egală mă
sură să dea contur unei platforme industriale 
modeme și, în același timp, să asigure oame
nilor muncii de aici condițiile necesare unei 
vieți civilizate, prospere, demne de împlinirile 
celor 40' de ani de libertate. Pe locul fostei ma- 

i halale „Bordei", s-a ridicat o salbă cu sute 
de blocuri. în cartierele Calea București, Rovine, 
Căpușului, Dezrobirii s-au înălțat aproape 30 
mii de apartamente, un modern club muncito
resc, spital, liceu, creșe și grădinițe, biblioteci, 
cămine pentru nefamiliști. Laolaltă dau imagi
nea unei ctitorii grandioase, rod al politicii în
țelepte a partidului și statului nostru, al efor
turilor constante ale craiovenilor.

Nicolae Bâbftlăti

UN NUME • lățeai pria viața pablieă. Marin Năstase 
și-a iaehiaat asii plinei Tirste a înțelepciunii 
cr*r> mai grele miviuai amâne : pedagogia : 
mmaae gravă și periealoasă ca lansarea unei 
rachete rovmiri. fiindcă a interveni in desti
nai eaiva. a rolabara eu ardinea divină a 
lumi e mult mai mult deeit a intra curățat 
ta trup si la vesauate intr-a prisacă... Pie
tatea peMaragniai Maria Năvtase mi «-a dez
văluit ia ti-apal unei agape la eare el par
ticipa mai mult ea sufletul și in timpul că
reia aaă-a >an< priviada-au cum mănine
■ i-m rir ■iaroa-n supă_  uzi-a surâs ca un
rarer sau ca un eapil ameut. dar sfios la
■ txinaam_ Asa arată adevărații pedagogi. 
stteaL rări zilnic an sub ochii lur misterul 
«4 mai eatzvmurâtar al nniversalui. floarea 
aceea de carne careia-i ziceai făptură—

Cezar Ivănescu

Cenaclul literar
«Condeie nnincitorești»

I WWf «jCtaf-te xnun<rtore$ti“ de
C3BMX OTBanl *1 Sindicatului 

Ser Maacfl TT-WTrwțrotrTe. aniver- 
~ acest ii 35 de ard de actlvitats

«■Mrt e_3«S de-e» eu crtadela electro ten*-
ni- : E.Craiova.

Se — de an.- emarîul Înființat a avut
jj - ~ -1 Pâtileami $1 Ifi desfășura
;.-i- sindicatului Intre-

denzuiraa de rmarîul . Cezar Pe-

rnernr-- exre su x-L-vat în cenaclul nos- 
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Triptic
Pămintul țării, România 
ți Eminescu, veșnicia lui, 
realul impletit cu poezia 
cum nicăieri miracol altul nu-i.

Pămintul țării, glas de dor, 
Enescu-n rapsodii nemuritoare, 
imaginea intregului popor 
cu tril de ciocirlii tulburătoare.

Pămintul țării, Pasăre măiastră, 
Brâncuți, eternitate dăltuită, 
Sărutul ți mindria noastră : 
Coloana, România Infinită I

Românie
fntr-o zi de august
□m adunat 
atita soare 
incit florile se-mbătaseră 
de frumos 
plecind spre imnul din mine

să-ți dăruiască mugurele de cer 
adunat pe lacrimi de ploaie. 
Lujere de dragoste 
iți irrtind miinile 
spre fericire, 
spre miine, 
spre mine, spre tine.

Reportaj
Răsărit de maci 
ce-nalță griul spre spicul Coloanei. 
Piscuri de brad viguros 
ard stele pe creștetul soarelui. 
Pintecul pămintului scapără 
sub secera cu zimbet de piine 
logodită cu spațiul.
Griul arde in noi 
fără sfîrțit 
ca o mare in care 
universul iți contopește imaginea 
cu facerea lumii 
din August pină la noi I -

Florea Florescu

Carte® de debut —A! cui sînt eu“ a muncitorului 
Save! P*r.Ceanu »e a’cAtiieșre tetr-o amplă confe
siune de-a Iun mii anilor de muncă șl viață, ani 
care se identifici pe alocuri eu tnșUi anii de exis
tență al întreprinderii Eectroputere.
Cosraai _XauBlaf>e tecîepnreteni" organizat de 

comitetul sma *atului Electroputere în fiecare an, a 
avut și are darul de a descoperi noi talente care au 
confirmat mal apoi, precum Constantin Iordache, 
Cristina Popescu, Dumitru Florescu si Luminița 
Voiculescu.

La cele patru ediții ale Festivalului național 
Cin tarea României", atlt cenaclul, cit și membrii 

săi au fost nelipsiți de pe listele Laureațflor de la 
faza republicană.

In urmă cu doi ani. cenaclului literar „Condeie 
muncitorești" i- a revenit plăcuta misiune de a 
găzdui schJmbul de experiență organizat de Con
siliul Central al U.G.S.R. cu toate cenaclurile litc- 
rae ale sindicatelor din țară.

în cadrul cenaclului literar mai activează cercul 
de epigramă ..Marțial", cerc ce este condus și în
drumat de neobositul șl talentatul epigramist 
D.F. Ionescu-Ghlndenl, cercul de muzică tînâră 
condus de inginerul Florin Stănoiu precum și 
grupul de recitatori „Poetica- de la secția mecano- 
en er getic. v.

Cu prilejul aniversării a 35 de ani de la înfiin
țarea întreprinderii și cenaclului, a 40-a aniversare 
a Revoluției de eliberare socială șl națională, 
antifascistă și antilmperialistă de La 23 August 1944 
și a Congresului aJ XHI-lea al P.C.R., cenaclul 
„Condeie muncitorești" organizează o paletă de 
acțiuni în cadrul întreprinderii ,1a clubul muncito
resc, la căminele» muncitorești pentru tineret și la 
Liceul industrial Electroputere, acțiuni care vin să 
cinstească aceste mari evenimente.

Ca floarea teiului de vară
să luminăm tăcuți acest pămint 
ca floarea teiului in vară 
țarina sa de griu ne ară 
ți ne îngroapă in cuvint 

cimpia sa ne bate-n singe 
cu zorii toamnelor ce vin 
să luminăm curat acest pămint 
care ne este țară ți destin.

Ascultă, în august
să tragem lumina lingă deal 
ca un țăran căruța lingă casă 
pilpiie rouă pe un vîrf de coasă 
cum peste ovăz lacrima de cal.

străjile cîmpiei duc stele Io păscut 
la marginea sfirțitufui de veac 
iubita mea, ascultă în august 
umbrele noastre, in dropii se prefac.

Trupul luminii
in fiecare crin un clopot sună 
un orologiu de petale veșnic bate 
și de pe turtele istoriei adună 
rouă de miere pentru inalta cetate.

e august pur și iși rostește slova 
prin brazdele curate din oase de soldat 
adesea subțiați de luna veche 
ei somnul nostru il străbat

Soldații în haine de iarbă
ou trecut soldații in haine de iarbă 
pușca le inflorise in spinare 
duceau tinerețea in ranița veche 
ca pe un prinz de sărbătoare.

soldații aceia in haine de iarbă 
in august s-au făcut lumină 
umbra lor plutește peste țară 
și cintecul lor nu se mai termină.

Arcașii unui cîmp de maci 
secerătoarea verii fumegă prin nori 
cămașa griului ne-a imbrăcat senină 
sîntem arcașii unui cimp de maci 
trăind această stare de lumină.

și iată frații mei de zbor și de sudoare 
draperii de cintec pe gură ni-se-aștem 
in vara asta blinda, ca un copil de lapte 
aniversăm lumina, izvorul ei etern. ,

Vara fierbinte
dintre cite țări de țară 
viața lumii o-nmulțesc 
nicăieri nu arde vara 
ca-n pămintul românesc.

i
vota noastră este plină 
de morminte de eroi 
care s-au făcut lumină 
prin zăpezi și peste ploi.

iarba care bate cerul 
e lacrima de soldat 
care in augustul de foc 
in țarină plecat 

frunza teiului cind bate 
și salcimii cind foșnesc 
spun că vara e fierbinte 
pe pămintul românesc.

Petre Ivancu
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EROUL TÎNĂR
o dimensiune a angajării politice

Participanți Valoare și semnificație
la un portret de generație

dintre ele — în ordinea 
care o încerc — sînt 
fruntea palmaresului : 
dragoste de viață" al 

distins cu Marele premiu, și

de
și 

,.Să 
lui

14

orațiu și Sarea — cei doi prieteni din 
,<Să mori rănit din dragoste de via
ță" ; Savel, Petre și, alături dg ei, 
Garot'iță — personajele lui D.R. Po

pescu din „Căruța cu mere"; Călin Surupă
ceanu, eroul lui Marin Preda din „Imposibila 
iubire" („Intrusul") ori protagonistul din „Sin
gur de cart" ; ziaristul Mirea, justițiarul lui Ti
tus Popovici din „Secretul lui Bachus", Rada, 
Matei, Andra schițați de Petre Sălcudeanu, ori 
elevii din „Salutări de la Agigea", mai mult 
decit individualități — participanți la un por
tret de generație...

Nimic mai simplu (pentru cei ge au făcut se
lecția Festivalului filmului pentru tineret de Ia 
Costinești) ca identificarea unor pelicule cu, 
despre, implicit: pentru tineri (deși nu numai 
pentru ei!).

Sînt, printre eroii tineri ai filmelor româ
nești realizate în ultima vreme, uteciști ilega
liști ce se definesc deopotrivă prin opțiune, 
credință comunistă și acțiune revoluționară (ca 
cei din filmul lui Mircea Veroiu, încununat cu 
Marele premiu — film ce continuă problematica 
din „Valurile Dunării", „Duminică la ora 6", 
„Canarul și viscolul", „Zidul". „Intoarce-te si 
mai privește odată", „Liniștea din adîncuri" 
etc.). Sînt, printre aceștia, adolescenți surprinși 
în acel moment de răscruce care era sfîrșitul 
războiului și declanșarea revoluției de la 23 Au
gust.

Așa de pildă, eroii lui D.R. Popescu asociați 
căruței lui Mezat (ce este, totodată, o „căruță 
cu mere" — a setei de aventură, a iluziilor, a 
speranței trec, și în filmul regizat de George 
Cornea, printr-un aspru proces de maturizare, 
înțelegind că lumea in care trăiesc trebuie 
schimbată, cei doi se alătură lui Garofiță, mun
citorul ce „nu se lasă pînă nu dărîmă expoa- 
tarea".

Voința unei investigații psihologice mai com
plexe, strădania adîncirii mai nuanțate a rela
ției dintre individ și societatea contemporană a 
atras după sine o diversificare a problematicii 
și modalităților transpunerilor cinematografice 
ce au în prim-plan tînărul. Personajele filmu
lui semnat de Constantin Vaeni (ca și cel al lui 
Tudor Mărăscu) traversează, ca urmare a unor 
situații limită sau a unor mentalități, ori prac
tici azi depășite, momente dramatice — cunos- 
cind succesiv experiența iubirii și însingurării, 
a izolării și apoi a curajului unui nou început. 
Adolescenții peliculei regizate de Maria Callas- 
Dinescu, și mai apropiați de zilele noastre, se 
află la vîrsta întrebărilor, a marilor Idealuri, a 
setei de absolut, dar și a primelor confruntări 
concrete cu viața; el trăiesc cu acea acuitate 
specifică virstei șocul unor derogări de la eti
ca și echitatea socialistă. La un pol opus, elevii 
din „Salutări de la Agigea", filmul ce îmbină 
ficțiunea cu documentarul regizat de Cornel 
Diaconu, cunosc experiența generoasă sub 
pect uman a șantierului.

Tînărul, neignorat dealtfel de prozatori 
dramaturgi, pare un personaj predilect al
inului românesc. Nu numai peliculele cu desti
nație specială, ci, în general, marea majoritate 
a realizărilor din' ultima vreme e«- ia-eenteu 
eroi tineri, personaje interesante, apte a ilus
tra, — prin propriile destine și opțiuni, prin e- 
venimentele trăite orj provocate — aspecte im
portante ale contemporaneității.

Este vorba, desigur, de o consecință a obiee- 
tivității reflectării cinematografice, a realismu
lui cu care cineaștii și-au propus să oglindească

as-

ori 
fil-

în creațiile lor devenirea societății noastre din 
ultimele decenii prin efortul conjugat al genera
țiilor, fenomenele etice caracteristice acestei de
veniri, examinind relația dintre legi ori meca
nisme social-politice și individualitate, insistind 
asupra contribuției umăne. Procesele clarificării 
ideologice și forjării comuniste, rolul tinerilor ca 
martori, ca făuritori ai istoriei dar și ca purtă
tori ai ștafetei idealurilor naționale, sînt teme de 
mare recurență în fiimul nostru contem
poran: după cum frecvente sint acele pelicule 
ce ilustrează și argumentează angajarea tinerilor 
in îndeplinirea marilor imperative morale, socia
le și politice ale actualității, prezența lor activă 
pe șantierele țării. în școli, în laboratoare, con
tribuția lor la lărgirea cadrului democrației so
cialiste. la stimularea competenței și creativității.

Dacă în numeroase realizări cinematografice ti
nărul este principalul „obiect" al reflectării in 
nu puține el constituie „subiectul cunoscător", 
deopotrivă sursă a problematizării existente, 
instrument al investigării și fixării realității. 
Cercetînd lumea prin ochii adolescentului artis
tul poate transmite mesaje de maximă răspun
dere etică și totodată de acută sensibilitate. 
Chipul, privirea pătrunzătoare a tînărului, ten
siunea cu care trăiește pe coarda absolutului, 
inalta lui exigentă întinsă pînă la sacrificiu, 
actele lui exemplare favorizeâză pledoarii de 
puternic ecou în conștiințe. Evocarea copilăriei, 
adolescenței devin in aceste filme modalități de 
potențare a resurselor meditative ale filmului, 
căi rodnice de articulare a unui „discurs esen
țial", de mai largă generalitate, asupra condi
ției umane în multiplele ei determinări etice, 
sociale și politice.

Multi dintre eroii la care ne referim căpătînd 
dimensiuni simbolice — tinerețea favorizează 
importante metafore: metafora privirii neper
vertite, ultrasensibile, la început naive, apoi lu
cide asupra realității; metafora memoriei vii a 
evenimentelor; metafora angajării umane, po
litice împinse uneori pînă la sacrificiul suprem, 
(să ne amintim și „Duios 
metafora marilor speranțe 
ța în ideal și a frumuseții 
formarea lui. în realitate.

Șansa creată actorilor tineri — prin interme
diul virtuților eroilor — s-a dovedit (și in pe
liculele programate la Costinești), o șansă dață 
filmului românesc. Dacă acești eroi au prins 
viață și s-au înscris in conștiința spectatorilor, 
modelîndu-le gîndurile și atitudinile — aceasta 
se datorează in mare măsură și interpreților 
lor: Șerban Ionescu și Tora Vasilescu, încunu
nați cu premiile de interpretare, Claudiu Ble
ontz și Gh. Visu (mențiuni speciale). Emil 
IIossu, Radu Gheorglie, Dinu Manolache ori 
Mircea Diaconu. Filmele programate in festiva
lul de anul 
și varietatea 
ponibilitățile 
tă, aș spune, 
între valorificarea 
științei. Căci mai toți tinerii actori .amintiți nu 
au cules doar roadele aspirației spre perfec
țiune estetică. Efortul lor de creație își trage 
seva din angajarea socrat-poHtlcă. dorința 
lor de a face din artă locul prospectării uni
versului, omului contemporan și dezbaterii unor 
probleme adevărate și semnificative ale actua
lității. de a ridica filmul Ia rangul unei opere 
de autentică eficiență spirituală.

Natalia Stancu

Anastasia trecea"); 
generate de credin- 
luptei pentru trans-

acesta au pus in valoare bogăția 
talentelor de care dispunem, dis- 
lor deosebite. Mai mult ca altăda- 
ele au relevat legătura care există 

talentului și calitatea con-

Deceniile
afirmării

înd in urmă cu aproape 40 de ani Ră
sună valea inaugura filmografia cine
matografiei de ficțiune, situația celor 
ce lucrau pentru arta cu cel mai mare 

număr de spectatori nu era deloc de invidiat. 
Baza materială existentă pe vremea filmului lui 
Paul Călinescu era cu totul precară (ea cuprin- 
zînd în 1948 un studiou alcătuit dintr-un mic 
platou, un laborator de prelucrare a peliculei, 
cabine de montaj, o instalație de înregistrare 
a sunetului și 414 cinematografe, dintre care. în 
curînd, vor fi desființate 150 din cauza stării 
proaste a aparaturii).

Crearea bazei industriale a filmului a contri
buit decisiv la fixarea originilor unei noi etape 
fertile de dezvoltare și afirmare a cinematogra
fiei naționale, în condițiile exploatării unor do
tări tehnice moderne, conform exigențelor unei 
arte căreia îi era indispensabil suportul unei 
baze materiale corespunzătoare.

Adevărata istorie a cinematografului româ
nesc începe în perioada 1948—1955, cînd se ela
borează și se concretizează proiectele actualului 
Centru de producție cinematografică de la Buf
tea, fundamentală realizare a construcției socia
liste, instituție ce poate oferi cineaștilor condiții 
optime de materializare a operelor lor.

De la an la an ,cu salturi și reculuri datorate 
mai mult deselor reorganizări administrative, 
cu perioade de clan patetic si de luciditate 
creatoare, cil acumulări decisive în planul for
mei și conținutului cinematografia românească 
și-a conturat o personalitate inconfundabilă. a 
cărei fizionomie a evoluat permanent, statorni
cind suficiente momente de referință pentrtf 
afirmarea unei școli naționale.

Dincolo de progresul profesional înregistrat 
în categorii de creație, cu merite decisive în 
finalizarea operei filmice, progres ce a alăturat 
pe cineaștii români celor mai buni cineaști din 
Europa sau din lume (operatori, scenografi, 
compozitori, sunetiști. monteuri). am asistat la 
o evidentă maturizare a creației jalonată în pri
ma perioadă de Moara cu noroc (1957) și Pădu
rea spînzuraților (1965), două momente de re
ferință, clasice am putea spune, din întreaga 
istorie a cinematografiei românești.

Eliberarea de optica teatrală, anularea rigi
dității interpreților provocate de retorismul ges
ticii și artificialitatea rostirii, rafinarea compo
ziției imaginii în contextul generat de eferves
cența căutării unei formule diversificate de 
echivalare filmică a textului literar sînt cîteva 
ciștiguri ale primului arc de timp situat între 
cele două opere.

Acestea argumentează, dealtfel, și o nouă per
manență a cinematografiei de ficțiune româ
nești, și anume, complexa relație cu literatura, 
relație profundă și înnoitoare, ca experiență 
trăită de însuși scriitorii ce au devenit cineaști, 
relație ce a stabilit nu o dată incitante raporturi 
de creație și interpretare, generoase meditații 
asupra textului și subtextului unul dialog fas
cinant între arte.

Literatura clasicilor constituie un capitol apar
te cu realizări de valoare, dar și cu opere dis
cutabile, chiar cu eșecuri. Dealtfel, aici un cap 
de serie rămîne Ion Luca Caragiale ecranizat de 
Jean Georgescu incă din 1952 (Arendașul ro
mân, Lanțul slăbiciunilor. Vizita). Opera sa va 
continua să-i inspire pe cineaști în 1954, 1957, 
1959, 1960, 1963. 1965, șl în ultima perioadă în 
1978 și 1982 cu ecranizări ce au suscitat nume
roase discuții, semnate de Alexa Visarion după 
In vreme de război și Năpasta.

View

cxtul nu „comentează" imaginile, iar cunoscut prestigiu poate arunca asupra operei 
1“ — lumina cea mai favorabilă aducerii și în atenția

publică, după cum se-ntimplă și ca importanța 
unui premiu să crească in timp datorită tocmai 
valorii operelor pe carp le-a încununat... Este 
cazul lung-metrajelor amintite — care obligă ju
riul viitoarelor ediții la o sporită, exigență, ono- 
rind totodată creațiile care li se vor alătura.

Semnificativ, însă, mi se pare și faptul că un 
film cum este „Salutări de la Agigea", care — 
ca premise, cel puțin : tematică, subiect, perso
naje etc. — avea destul șanse să figureze in 
palmares, nu se regăsești de fel pe lista de pre
mii... E, aici, un semn sigur al competenței ju
riului — care, fără false scrupule, a eliminat 
din vederile sale un film ce nu-și justifică, cri
tic, existența.

Corelarea semnificațiilor desprinse din cele 
două fapte aduse în discuție dă măsura exactă a 
valențelor educative pe care filmul românesc 
trebuie — și poate — să le manifeste în raport 
cu spectatorul tinăr... Este, un. fapt de-acum 
știut că, in componența oricărei „săli" de ci
nema, tinerii se vor afla în proporție de, măcar, 
două treimi ; așadar ciștigîndu-i ca spectatori 
de la o vîrstă cit mai fragedă, mai apropiată de 
ieșirea din prima copilărie, și păstnndu-și-i ast
fel pe întreg parcursul maturizării lor, filmul ro
mânesc va reuși să descindă în conștiința (și 
sensibilitatea) tinerilor acel ..orizont de aștepta
re" care, odată constituit, facilitează opera de ar
tă la parametrii cît mai apropiați d£ intențiile 
producătorului ei. Rolul artei in complexul (și 
complicatul) proces de făurire a personalității 
umane a fost evocat nu o dată de secretarul 
general al partidului — mai recent, în memora
bila cuvîntare rostită la consfătuirea de lucru de 
la Mangalia : „Avem nevoie — spunea, atunci, 
tovarășul Nicolae Geaușescu — de o artă, de o 
cinematografie, de un teatru care să prezinte 
esența, modelul omului pe care trebuie să-1 fău
rim"... Un model — în sensul acestor cuvinte — 
poate constitui, pentru tinerii spectatori, fiecare 
dintre cei doi luptători uteciști : eroi ai filmului 
realizat de Mircea Veroiu după scenariul lui 
Angliei Mora ; dăruirea lor, abnegația de care 
dau dovadă în activitatea ilegală, denotă virtuți 
exemplare — izvorîte dintr-o dragoste de viață 
cu atît mai puternică în lumina sfirșitului tragic 
al unuia dintre ei.

Nici Călin Surupăceanu — eroul filmului 
„Imposibila iubire." „tras" de Constantin Vaeni 
după romanul Intrusul, al lui Marin Preda — 
nu trebuie omis, deși filmul ca atare mi s-a 
părut puțin „scapat din mină" (in ciuda premiu
lui pentru regie obținut la Costinești). Noncon- 
formismui tînărului „șantierist" — izvorînd din
tr-o atitudine eminamente constructivă — mi se 
pare pilduitor, în ciuda faptului că filmul își 
plasează acțiunea intr-o epocă istorică revolută 
și pe care Congresul al IX-lea a încheiat-o defi
nitiv.

Excelent construite dramaturgie, cele trei per
sonaje aduse in discuție au și avantajul de a fi 
interpretate de trei foarte buni actori ai tinerei 
generații : Gheorghe Visu și Claudiu Bleontz, 
respectiv Șerban Ionescu... Trei partituri diferi
te, trei personalități actoricești' distinct contura
te, trei chipuri memorabile in, gîildriw eroilor', • t -< 
neri ai filmului românesc — iată bunuri, de 
acum cîștigate și pe» -cane .n-aaa .firea 
voie să (ne facem că) le uităm : fie și numai 
ca „termen de comparație" în judecarea celor, 
ce vor veni.

, Extrem de interesant — poate nu atît prih 
ceea ce spune, cit prin ceea ce lăsa să se înțe
leagă — mi s-a părut și „personajul" seurt-me- 
trajului „Maria lui Pascu", realizat de Felicia 
Cernăianu : un film-portret dedicat unce 
femei din Apuseni care — deși căsăto
rită cu un miner (avînd, deci, perspectiva 
unei vieți la oraș, — refuză să-și părăsească 
satul natal, ținind prin munca ei o întreagă (și 
cu adevărat țărănească) gospodărie. „Maria lui 
Pascu" poate fi socotit exemplar : cu remarca
bilă sobrietate și economie de mijloace, să sur
prindă nu numai o existență ci șl o filozofie de 
viată.

Fără implicații directe (deși contextul social 
în care se mișcă personajele este surprins cu 
acuitate, „Moara lui Călifar" aduce pregnant, în 
prim-planul discursului artistic un element fără 
de care conștiința estetică a spectatorului de 
astăzi ar fi săracă, incompletă, nesemnificativă : 
etnicul considerat de un Mihail Ralea drept „ca
tegoria estetică, sub care artistul e obligat să 
vadă lumea" etnicul potențează realmente „Moa
ra lui Călifar" — care, in viziunea regizorală a 
lui Șerben Marinescu, a devenit, în bună mă
sură filmul țăranului român din Cîmpia Dunării. 

Se mai poate vorbi mult despre filmele pre
zentate in recenta ediție a festivalului de la Cos
tinești — criticindu-se „punctele slabe" ale se
lecției ori anumite „ezitări" ale juriului... Prin 
exemplele la care m-am referit, insă, am vrut 
să spun încă o dată că nici o valoare și, nici 
semnificația operei de artă nu mai pot fi conce
pute în afara angajării artistului în slujba idea
lului revoluționar al epocii pe care-o trăim. Ra
portul.dintre slova de foc și slova făurită — la 
care, intr-o cu totul altă accepție a termenilor, 
se referea Arghezi — trebuie înțeles astăzi ca o 
determinare a esteticului de către politic, ca o 
„integrare conștientă in dialectica necesității" 
(cum definea Engels libertatea). In afara acestei 
libertăți, opera de artă nu poate căpăta nici 
semnificație și nici valoare.

Nicolae Ulieriu

Imaginile nu „ilustrează textul' 
spune Roland Barthes în deschiderea 
uneia dintre cele mai frumoase cărți 

ale sale : Imperiul semnelor... înțeleg, din aceas
tă dublă negație, afirmarea unui postulat ' cu 
valabilitate intactă și pentru arta filmului — 
mai ales că, în concepția spectatorului modern 
(de cinema, dar nu numai), imaginile și cuvin
tul sint chemate să conlucreze intru aceeași 
idee: nestinjenita circulație a sensurilor.
Din acest punct de vedere — poate exclusivist, 
dar esențial in perceperea fenomenului filmic — 
selecția operată pentru ultima ediție a festiva
lului de la Costinești, încheiat sîmbăta trecută, 
și-a adjudecat citeva titluri care denumesc (incă 
de pe-acum) creații de referință ale cinemato
grafiei româneai. Și este semnificativ faptul 
că primele două 
monsirației pe 
cele aflate in 
mori rănit din 
Mircea Veroiu, 
„Moara lui Călifar", al lui Șerban Marinescu, cu 
premiul pentru debut... Și poate câ — păstrind 
proporțiile — in prelungirea liniei valorice care 
unește aceste două filme ar trebui adăugat 
scurt-metrajul „Insomnie" al tînărului Nicolae 
Caranfil. distins cu Premiul pentru cel mai bun 
film realizat de studenții de la I.A.T.C.

Intre creația de artă — ca operă făurită — și 
premiul (sau premiile) care-o sancționează exis
tă,. cred, o relație biunivocă : un premiu de re-

ÎNSEMNĂRI de scriitor

Un premiu pentru regie
n premiu frumos la Costinești pentru 
Constantin Vaeni — el, ca autor de ci
nema. Pentru că în fond acesta este 
— sau acesta ar trebui să fie — pre

miul pentru regie : un premiu pentru autorii
de cinematograf, adică, pentru cei care înțeleg 
esențial și pînă la capăt că a face film înseam
nă in primul rînd încredere — și capacitate de ■ 
a demonstra aceasta intr-un stil personal — în 
limbajul cinematografic.

Filmul lui Constantin Vaeni se numește „Im
posibila iubire" și nu „Intrusul", adică de la ti
tlu ni se comunică faptul că nu vom asista la 
o „ecranizare".

Limbaje diferite ale artei, mod de exprimare 
diferit, poate că el se va fi gindit că este 
mai greu sau că el personal nu are in bagajul 
său artistic posibilitatea de a demonstra in 
acest limbaj cinematografic, de co in definitiv, 
Călin Surupăceanu este un „intrus". A făcut-o 
Preda, folosind cuvintul.

în filmul lui Vaeni eroul nu mai este un 
„intrus" ci un tinăr care traversează istoria, prin 
impactul acesteia cu propria sa viață, și „Impo
sibila iubire" "devine o istorie a... devenirii unei 
conștiințe. Eroul său este, un om plin de cali
tăți, -un ins adevărat, -viabil, avînd o voioșie 
naturală și păstrind in substanță, excelent, in 
film, acel moromețian „pe ce te bazezi" 7 Cind 
intră in contact cu intimplări și oameni care 
„nu se bazează"» eroul nostru numai pricepe 
nimic, și aste foarte subtil, prin simplitate, felul 
cum regizorul iși poartă eroul prin povestire — 
el povestește tot timpul, povestește enorm, spune

Cadru din filmul „Să mori rănit din dragoste de viață* cu Claudiu Bleontz ți Gheorghe Visu. 
Fotografie de Victor Stroe.

toate vorbele lui Preda dar „pre limba sa cine
matografică" — și cum această „mirare" moro- 
mețiană devine factor activ, dinamic, de în
țelegere a fenomenelor, a cursului lor logic spre 
limpezire, rimind cu logica ascunsă a acestei 
„deveniri" a propriei conștiințe, cu propria lim
pezire. Tinărul nostru „rimează" istoria, se con
fundă cu ca, și de fapt, o face. Aceasta a știut 
foarte bine să exprime cinematografic Vaeni, 
construind frumos, împletind firesc dramele per
sonale ale eroului cu marea dramă socială- de 
facere și desfacere, de dialectică creștere, des
creștere, iarăși creștere.

Toate acestea și încă altele, s-au spus la pre
mieră. Am mai spus de pildă, cu acel prilej, fap
tul că aturici cînd Vaeni iși construiește „Impo
sibila iubire" din cadre strict cinematografice
— ca acele inserte de „alb-negru", acele stop- 
cadre pe fotografii de epocă, emoția care se 
creează e specială, e tipul de emoție cinema
tografică și — deloc paradoxal — atunci el e mai 
aproape decit orlcind de Marin Preda.

Pentru că in 'definitiv, discuția străveche în 
cinematografia noastră despre primatul — sau 
nu — a scenariului este în fapt o discuție despre 
anvergură, o discuție despre miză, u discuție 
despre ambiția amurului de cinema și dimen
siunile ei.

De ce nu ecranizăm noi — sau mai precis, de 
.ce nu ne inspirăm noi, cind facem film,' din 
marile cărți ale acestor patruzeci de ani de cul
tură socialistă 7 E o mirare 
tică la public și invers. Pe 
zorii, casele de filme, cind 
niște însăilări fără cap și 
oameni onorabili care n-au 
mineri nici cu literatura și nici un cinemato
graful 7 Mister. Stau in rafturi, stau in librării
— nu prea stau — cărți admirabile, de mare 
profunzime și adevăr artistic, cinematografice 
nreoc acesta este truism in secolul douăzeci, cind 
filmul influențează toate artele ! Din acest punct 
de vedere sint romane, nuvele, gata „tăiate", 
gata „montate", cu decupajul făcut, ei bine, mai 
continuăm să optăm pentru cinematograf, ale- 
gind tot felul de povestioare. Neesențiale. Care 
nu spun și nu vor nimic.

Constantin Vaeni face parte din fericita cate
gorie a oamenilor din cinematografie care sint 
chiar artiști. Adică, cei care vor să spună în
totdeauna ceva, și anume nu orice și anume nu 
oricum. El a debutat cu „Zidul" un film greu, 
un film care „spunea" mult, pentru că era încăr
cat de patetismul acela sobru, propriu cinema
tografului de valoare. El are „taina autorului", 
tema sa, pentru că se vede că 11 preocupă spați
ile închise — închise intre ziduri, închise intre 
granițe false, închise într-o crisalidă din care 
trebuie să zboare o 
„făcut" '

generală, de la cri- 
ce se bazează regi- 
pornesc la drum cu 
coadă, iscălite de 
nici m clin nici in

Alături de opera lui Caragiale, cineaștii noș
tri au ecranizat opere de mare audientă sem
nate de Ion Creangă, loan Slavici, Duiliu Zain- 
firescu. Ion Agârbiceanu, Mihail Sebastian, Ce
zar Petrescu, Camil Petrescu, Alexandru Sahia, 
Victor Ion Popa, Liviu Rebreanu, Zaharia Stan- 
cu, George Călinescu, Alexandru Ivasiuc. Marin 
Preda, constituind prin creațiile realizate o ori
ginală filmografie a ecranizărilor completată 
copios de ecranizările efectuate din literatura 
contemporană cu concursul direct al scriitorilor 
ce uneori și-au depășit condiția de scenarist de
venind ei înșiși regizori (Francisc Munteanu. 
loan Grigorescu, Nicolae Breban, Elefterie Voi- 
culescu).

Numai în ultimii 20 de ani, perioadă de afir
mare deplină a maturizării cinematografiei ro
mânești raporturile acestora cu literatura se di
versifică în ciuda faptului că am avut și încă 
mai avem scenariști de profesie, adică oameni 
capabili să realizeze și să structureze cinemato
grafic materialul de viață oferit cu predilecție 
de contemporaneitatea densă în evenimente.

Din producția caselor de film, înființate cu 
12 ani în urmă pentru o mai eficientă relație 
între realizatori și Centrul de producție cine
matografică, în ultima perioadă putem cita 
prezențele incitante pe genericele filmelor ale 
unor scriitori ca : Radu F. Alexandru, Eugen 
Rarbu, Ion Băieșu, Ion Brad, Augustin Buzura, 
C. Chiriță, Adrian Dohotaru, Nicolae Dragoș, 
Mircea Radu Iacobau, Petre Luscalov, George 
Macovescu, Nicolae Mărgeanu, Mircea Micu, 
Fănuș Neagu, Bujor Nedelcovici, Vintilă Ornaru, 
Horia Pătrașcu, Dumitru Radu Popescu, Titus 
Popovici, Petre Sălcudeanu, Dinu Săraru, Mihai 
Stoian, Sorin Titel, Nicolae Tic, Gri gore Zane.

Fără a avea pretenția epuizării numelor scrii
torilor deveniți scenariști de film și fără a nega 
contribuția celor absenți din enumerarea evi
dent parțială, putem afirma că este vizibilă re
lația protagoniștilor literaturii contemporane cu 
destinele școlii cinematografice românești.

Această relație complexă, generatoare de ex
periențe, inovații și valori artistice incontesta
bile. subliniază încă o dată perenitatea prezen
tei scriitorilor români în spațiul artei a 7-a, 
prezentă benefică. în primul, rînd pentru pro-

fesioniștii cinematografului și implicit pentru 
școala cinematografică românească.

Patosul epopeii naționale, conturarea filmului 
politic, evocarea in opere personale și puternic ' 
marcate stilistic ale unor probleme specifice ac
tualității. precum prezența intelectualilor în 
spațiul rural, tematica formării tinerilor, noile 
raporturi de muncă, aprofundarea psihologiei 
juvenile etc., etc, sint linii de continuitate ce au 
fost efectiv stabilite in complexa relație dintre 
scriitori și cineaști.

Multe opere cinematografice, ecranizări sem
nate de tineri regizori (printre care Mircea Da- 
neliuc, Alexandru Tăios, Mircea Veroiu, Alexa 
Visarion, Dan Pița) s-au bucurat de frumoase 
aprecieri în confruntări internaționale, fapt ce 
semnifică respirația europeană a cinematografiei 
românești.

Amplificările de optică socială, morală, filo
zofică. însoțite de sporirea elementelor de lim
baj transfigurator au conferit ecranizărilor ro
mânești valoarea garantată a profesionalismului 
unor oameni de artă perfect conștienti de difi
cultatea unui transfer/transplant mereu riscant, 
totdeauna discutabil .niciodată unanim apreciat.

Linie de creație egal depărtată de facilitatea 
spectaculară, cit și de artificiozitatea didactică, 
în măsura în care elementele inspiratoare nu o 
presupun, ecranizarea se circumscrie unui fer
til climat de creație afirmat cu stăruință in ul
timele două decenii, de marcante individualități 
artistice.

în 1969, Reconstituirea datorată lui Lucian 
Pintilie, ecranizare a nuvelei omonime de Horia 
Pătrașcu, deschidea cinematografiei românești 
drumul fertil al analizei înglobate într-o para
bolă mereu viabilă prin pluralismul 
într-un elevat limbaj cinematografic 
retorism.

Atunci i-am condamnat pe toți
(1972, regia : Sergiu Nicolaescu, scenariu : Titus 
Popovici), Tatăl risipitor (1974, regia : Adrian 
Petringenaru, scenariu : Eugen Barbu), Alexan
dra și infernul (1975, regia : Iulian Mihu, după

Călin Stănculescu

sensurilor, 
eliberat de

Ia moarte

Continuare în pag. a 7-a

____  j conștiință tiară. El nu a 
„ruuuL niciodată povestioare. Cînd a contribuit 
la Epopeea națională, -a ales „Miliai Viteazul", 
și avind deja in spate o ecranizare de mare suc
ces, aceasta însemna curaj și ambiție. Optînd 
pentru marea literatură, alege o operă grea, 
scrisă de cel mai mare scriitor român contem
poran — Marin Preda, Admirabil. Foarte fru
moasă ambiție, excelente opțiuni Acest tip de 
opțiuni, aceste proiecte de anvergură sînt cele 
care dau durabilitate și sens unei școli cinema
tografice naționale. Din ele s-a constituit și a 
noastră. Din anvergura conjugată a unor autori, 
a unor producători, a unor echipe. S-a spus 
despre Vaeni — și după „Imposibila iubire" și 
mai des — că vocația și meseria sa de docu
mentarist l-a ajutat foarte mult. Desigur. Acest 
lucru este valabil in măsura în care este foarte 
bine pentru un scriitor să fie ziarist, este o 
șansă, el are acces direct — și obligatoriu - la 
viață. Cu toate că, pe de altă parte, nu e deloc 
obligatoriu pentru un scriitor să fie jurnalist, 
cum nu este pentru un cineast să fie documen
tarist._______________________ _ . . .

Obligatoriu este să cunoască viața, obligato
riu este să cunoască mai ales, sensul întimplă- 
rilor vieții, obligatoriu este să construiască un 
film știind de ce o face și... „pe ce se bazează". 
Documentarist sau nu, Vaeni demonstrează ca 
știe să se uite cum se petrec intîmplările vieții 
și de ce.

De aceea spectatorii ,-,simt“ acest film, și-l 
asimilează, îl iubesc. Respectind cu religie 
prea mult chiar — litera lui Preda, cînd „se 
desprinde în cineast" Vaeni demonstrează că 
înțelege spiritul lui Preda și știe sâ-1 transpună 
cinematografic. Era foarte greu pe parcursul 
unui film lung și foarte „povestit" să nu cazi 
în capcana necinematografică a acestui „poves
tit" — $i autorul chiar cade, nu odată.

Dar ce frumos zbura Șerban Ionescu pe li
niile, acelea de înaltă tensiune, zbura Im, 
foarte aproape de pămînt și în același timp 
absolut pe cer, cu picioarele sale lungi de 
pasăre neîndemînatecă, imaterială și parca 
greoaie, planînd intr-un permanent balans, pe 
riculos și dulce. Jos, pâmîntul era foarte ma
terial, populat cu tot felul de oameni.

In aceste secvențe și in multe altele la fel, 
Vaeni era autor absolut, cineast adică, regizor, 
ba chiar laureat pe drept pentru regie.

Smaranda Jelescu

Desen de Radu Dârângâ

I

Miza pe tineri
Urmare din pag. 1

mori rănit din dragoste de viață"), Radu 
Gheorghe și Dinu 
mere"), Dragoș 
se poate spune că 
găsit o cale sigură 
impunere in circuit

Manolache („Căruța eu 
Pâslaru („Singur de cari") 

a 
de 

------ 0 întreagă generație, cu Mircea Diaconu, George 
Mihaiță. Maria Ploae, Rodica Negrea, Horațiu 
Mălăele, Dan Condurache și mulți alții. Talente 
scăpărătoare care continuă marile tradiții ale 
scenei românești. Ce-ar mai trebui pentru ca 
filmul nostru să depășească formalismul ce 
minează incă multe pelicule, abordarea minoră, 
joasă a unor teme cu adevărat importante, acest 
prelungit și fals „complex de creștere" ? Credem 
că două elemente s-ar cere întrunite cit mai 
aproape de nivelul maxim : încrederea și scena
riile. încredere în acești actori minunați pentru 
care merită să scrii un film, scenarii substan
țiale, fără ticuri și teribilisme. Probabil că asta 
e deja foarte mult. Dar merită încercat, merită 
dărimate niște preconcepții, merită renunțat la 
scenariști pseudo-profesionalizați care seamănă 
piuă la identificare cu textierii minori din 
muzica ușoară. Anii din urmă au demonstrat 
existența unor conducători de film de certă 
valoare dacă ar fi să ne referim numai la 
Mircea Veroiu, Malvina Urșianu, Constantin 
Vaeni, Dan Pifa. Festivalul de la Costinești a 
adăugat argumentul major al actorilor tineri 
(din păcate in ceea ce privește rolurile femi
nine, nimic n-a fost nou sub soarele Costineș- 
tiului). Tot la acest festival am înregistrat m 
debut în regie de înaltă ținută : tinărul Șerban 
Marinescu, autorul peliculei „Moara Iui Călifar*', 
comparabilă nu doar prin titlu cu „Moara cu 
noroc".

Făcînd 
că se 
filmului 
un examen serios al filmului românesc, promo
vat cu succes. Dar și cu mari obligații pentru 

viitorul imediat,

Singur
filmul românesc 

de autodepășire, 
universal. De fapt,
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o sumă a acestor considerații, credem 
poate afirma fără riscuri : Festivalul 
pentru tineret de la Costinești a fost I

u



Privită de sus, din punctul de vedere istorio
grafie, literatura română infățișează o dinami
că convergentă a forțelor ei creatoare, indife
rent de existența unor generații diferite că for
mație ți spirit. Chiar dacă teoretic fi practic 
fiecare generație vine cu programul fi formula 
ei, la numărătoarea valorilor, aceste diferențe 
de program' fi mentalitate dispar. Convergența 
generațiilor provine din capaciptatea lor de a 
susține literatura română prin creații de va
loare. Generația lui Arghezi fi Sadoveanu, a lui 
Călinescu fi Blaga au oferit literaturii post
belice opere de prim ordin, la care s-au ală

turat armonios cărțile generației lui Marin Preda fi Eugen Barbu, D. Stelaru 
și Tudor George. Nici spiritul, nici direcția literaturii pe care o scriu acești 
înaintași nu este contrazisă de generația lui Nichita Stănescu și Cezar Bal
tag, a lui Ion Gheorghe fi Marin Sorescu, căreia i se mai zice Generația 
Labif. Aflată la apogeu de carieră ea fi-a probat valoarea nu numai in 
poezie ci pe toate versantele literaturii române, in competiția valorii, gene
rațiile literare sint fi nu pot fi decit convergente. Ceea ce-i rămîne să ilus
treze, lucru realizat in parte de pe acum, fi generației literare mai noi.

CONVERGENTA
GENERAȚIILOR
LITERARE
„Clasicii contemporani<4

-
Un capitol distinct

• udecata cri că cea m--_ simplă. <îcr 
Jeea mai impiru p- ■. re Sie-rarera 

română de azi o imp •••- la sine 
e aceea că avem a lace cu o șc.răi j- 

cită perioadă istorico-literară. abtou*. c c.re â 
prin multitudinea elementelor sirucrorale ce o 
definesc. Este, cu alte cuvinte, vorba de un 
amplu și bogat capitol, comparabil, ca anver
gură și ca diversitate de valori proeminente, 
cu cele mai strălucite capitole ale istorie: r.x— 
raturii române de la origini si pînă in prezent. 
O asemenea ju-Jevarâ gtobață, izvor.ta
din contemplarea extins-panor.-..-n^j a fenome
nului, iși vădește temeiurile real-paipabile 
odată cu angajarea spiritului analitic in efortul 
de disociere și ierarhizare sistematică a mate
riei literare propriu-zise. A deschide deci in 
miezul intim al fenomenului literar actual este 
echivalent cu angajarea spiritului critic intr-o 
aventură pe cit de fascinantă, tot pe atit da 
plină de răspundere ; extraordinara bogăție a 
peisajului cere în egală măsură îndrăzneală și 
luciditate. Trei ni se par a fi reperele esențiale 
in funcție de care se cere a fi definită condiția 
estetică generală a literaturii române de azi : 
organicitatea lucid-crcatoare a raporturilor cil 
tradiția, ma itatea înscrierii in dialog cu uni
versalii jjțmeasiune a rsoderni < «ții
artist *u estetxo-fHoac-
fică, î morala. ■ lui din care este
receptată, eaisțența umană, in determinările ei 
social-is’orice 'și revolutionar-polirice specific 
românești.

Evident, și de data aceasta, recursul la for
mele de manifestare concretă a fenomenului se 
dovedește a fi unica soluție eficientă. Ca atare, 
apelind la criteriul cronologic, bizuit pe succe
siunea generațiilor, seria valorilor se relevă 
intr-un tablou de ample proporții și de o tulbu
rătoare bogăție, dar perfect coerent in alcătui
rea lui intimă. Mai intii, reține atenția generația 
marilor „interbelici" cu marile lor performanțe. 
Să încercăm deci a propune o posibilă schiță a 
tabloului, incepind cu proza : Mihail Sadoveanu, 
cu Nicoarâ Potcoavă și Camil Petrescu, cu Un 
om între oameni, incontestabile capodopere ale 
romanului de evocare istorică prin care genul 
iși reafirmă strălucit compatibilitățile de esența 
cu noile idealuri etico-filosofice ale istoriei ; 
Ion Agârbiceanu, cu marile capodopere nuve
listice pe care abia acum le desâvirșește (Stana, 
Faraonii, Pâscălierul. Jandarmul). elocvente 
însemne ale extraordinarei vitalități învederate 
de tradiția transilvăneană a ..genului scurt", 
cărora li se adaugă fermecător-idealizantele 
povestiri scrise acum (voi. Din amintirile unui 
fals vinător, Din copilărie. Din munți și din 
cimpii, File de cartea naturii), din seria cărora 
se detașează două adevărate mici bijuterii : 
Floarea soarelui și Vironica : George Căiinescu. 
cu Bietul Ioanide și Scrinul negru, monumen
tale elaborați! epice in care opțiunile dasici- 
zant-balzaciene ale autorului fac un impresio
nant impact cu formule narative absolut inso
lite prin eclectismul lor barochist sui-geoeris. 
tulburătoare radiografii epopeic-analiuce aie 
existenței moderne captivante prin inefabilul 
lor substrat ironico-satiric. de un dinamism, 
spiritual inegalabil ; Ion Marin Sadoveanu, ’ eu 
acel temeinic edificiu romanesc care se 
numește Sfîrșit de veac in București, ro- 
man-cronică de o maximă rigoare analitică, 
angajat in lucida acțiune de reconstituire a 
unui fragment de timp istoric semnificativ 
„ilustrat" de destinele umane ce-i dau viață ; 
Ton Vinea, cu romanul postum Lunatecii, pro
eminentă reconstituire epică funambulescă. 
într-o viziune introspectiv-lirică de mare ten
siune satirică, a mediilor citadine interbehee ; 
Vasile Voiculescu, realmente șocant prin feno
menala sa operă de nuvelist, în care fabulosul 
mitic autohton cristalizează' intr-un unive-r? 
epico-fantastic in toate privințele comparabil 
(tocmai prin extraordinara lui originalitate) cu 
acela din marea nuvelistică a lui Mircea Eliade. 
în bună măsură, și aceasta, emanație a efortu
rilor creatoare desfășurate de marele scriitor 
în deceniile postbelice.

Trecind la poezie, este absolut obligatoriu să 
facem precizarea că in afara luării in conside
rare a strălucitei linii de continuitate reîevată 
de opera marilor „interbelici- Arghezi, Blaga. 
Philippide. Voiculesta -i Călinescu .»rice încer
care de reconstituire eruic-sintetică a istoriei 
poeziei românești de azi este, practic, servită 
eșecului, a „restitui" ercăția din epoca noastră 
a acestor giganți ai tirismitiui exclusiv perioadei 
interbelice este, fără îndoială, o eroare intole
rabilă. Dupâ cum, de . .-m- r.e i. a pr.’-ceua. 
maniheist. la ruperea ac. st ■. creații ce cea 
anterioară nu e mai pu^Jn ir.a •u.-ribil. Adevărul, 
in esență, este acela că prlr. .ei pașru mari poeți 
6e realizează, din interior, tn lemeiul unei orga- 
nicități sieși suficientă, viaal necesara joncțiune 
dintre lirismul modern nterbe.ic și cel contem
poran. Sublimul porad.tx ce definește poezia 
lor rezidă tocmai in acest „cumul" de structuri 
revelator bivalente. fie eâ avem in atenție 
patetic-melancolicul lirism arghezian, fie câ ne 
lăsăm subjugați de exultanța paradisiac natu
ristă blagiană. fie că ne înscriem pe traiectul 
abisalelor monologuri philippidiene. fie că ne 
confundăm in reveria amar-s’enică. de o fabulo- 
zitate sublimată, a sonetelor voiculesciene. fie 
in sfirșit, că ne simțim părtași privilegiați la 
hesiodica ..laudă a lucrurilor" pe care proteicul 
spirit creator , călinescian o pune la cale cu 
superbă gravitate confesivă.

Fără a insista prea mult, să arătăm că 
ipostaza de autori dramatici . contemporani a 
acelorași mari „interbelici" (Blaga, Voiculescu, 
Călinescu, Camil Petrescu), cărora li se alătură 
dramaturgi de profesie precum Victor Eftimiu, 
Alexandru Kirițescu, L. Luca, Mircea Ștefă- 
nescu, Tudor Șoimaru, se cere necondiționat 
relevată. In ultimă instanță, opera dramatică a 
acestor scriitori revendică un statut istorico-lite- 
rar similar cu acela impus fie de opera lor epică 
fie de cea poetică. Un amplu și cu totul distinct
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es aaîenaor.le o. diferite prilejuri,
am nurr.'.t* marea ți permanenta lecție a tradi
ției. Ce tnae-a.-r.-i nu e greu să .pre-
c:em daca be gincm la noile monografii (despre 
Grigere Aiexandrescu, N. Fiiimon, Eliade Ra
dulescu și ceCuRit. la cscCstca ți contribuțiile, 
ce o diversitate uluitoare, semnate de G. Căli
nescu, la temcin-c modemele aplicații critico-6U- 
Itstx» și la bogata operă .-xegeticâ (pe teme 
naționale și umversale) semnate de Tudor 
Vianu. la mereu viile sale „met-, uni critice" ale 
lui Perpesstctus nesn'recutui editor al lui Emi- 
nescu, La -angulara op- ră critica a lui Vladimir 
Strein: stare este Versificați» modernă sau la 
prottjîioaaa activitate de ne jos ’ foiletonist a 
aa Serbau Ciocileacu. Luind seama la unjxx— 
țurânea special ă că o bună parte -a scrierilor 
cate» La iveală de acești mari critici și esteticieni 
se circumscriu unei perioade de timp — anii 
‘50—’60 — cind. cum bine se știe, spiritul critic 
autentic este supus unor ingeniuțe atît de bru
tale (ne gindim. în primul rind la G. Călinescu, 
Tudor Vianu și Perpessicius), excepționala 
importanță a actului lor se relevă fără putință 
de tăgadă.

Așadar, revenim la cele spuse la început, 
conchidem arătind că în ordine cronologică și 
nu mai puțin valorică, prezența marilor „inter
belici" in cimpul literaturii române actuale 
constituie cel mai de seamă simptom propriu 
genomenului de clasicizare căruia, spre lauda 
ei, aceasta i se supune.

______

Nicolae Ciobanu

. ■---- — —

-a scris mult despre generația Labiș 
și nu din compiezență ; ba chiar cu 
acreli negativiste. S-au iscat discuții 
inflamante și euforisme triumfaliste. 

Fără a înșira aici un pomelnic de nume, voi ob
serva că abia Ultimii ani vădesc dobindirea 
„nucleului ideatic de generație", adăugind soli
dității creației solidaritatea — epurată de inte
rese mărunte — a- membrilor ei, 
deasupra diversității artistice o 
specifică.

Generația Labiș este o generație de „autodi- 
dacți", intrată in arena literară intr-o epocă în 
care tradiția și .pacificul erau privite cu suspi
ciune. Or, continuitate» esențială, chiar înro
bită servitutilor, și-a păstrat vitalitatea râzbă- 
tind de sub lespedea literaturii restrictive, „cu 
program fix", sacralizind anumite principii de 
interpretare ; ceea ce se consideră in fluxul li
teraturii noastre o sincopă de creație — in- 
cercuind producția rudimentară. In absența spe
cificității literare, prin infiltrarea ideii nocive 
a „modelelor unice" — elimină ipoteza unei 
•ontinuități lineare, fără seisme. Dar nici ob
sesia opoziției totale nu poate fi îmbrățișată, 
igiena reevaluărilor oferind suficiente puncte 
de contact cu literatura imediat anterioară. Pre
zența unor mari creatori, deși surdinizatâ, a 
fertilizat spiritele prin ricoșeu intelectual.

Epoca obliga la maturizări rapide, ștergind 
semnele indicatoare ale circulației literare. Ge
nerația Labiș și-a cucerit responsabilitatea sfi- 
dind tocmai interdicțiile. Crescută in obsesia te- 
matismului, ea va polemiza cu tendința retoric- 
publicistică a poeziei fără lirism, a versificației 
impersonale ori, pe linia prozei, va pleda pentru 
trecerea de la rigiditatea maniheismului la com
plexitatea epică, eliminind perceperea restric
tivă a umanului. Regăsirea interiorității, a omu
lui lăuntric a pregătit ecloziunea lirismului ; e 
drept, pleiada de poeți a dat tonul, dar dezghe
țul dogmatic fusese anunțat de romanele mai 
vârstnicilor Marin Preda. Eugen Barbu, ale lui 
Titus Popovici ș. a., obligînd la reașezarea va
lorilor. Este comod a spune că generația Labiș 
a fost beneficiara noîi conjuncturi. In fapt, prin 
unii dintre componenții ei, generația și-» asu
mat riscurile umairii. Ea venea, am văzut, 
după eclipsa proletcultistă exaltind figuri lite
rare minore, ceea ce este elocvent pentru a sub
linia vitregia condițiilor formative.

Consider că este presant necesar aici a in
teroga contextul. Excavațiile de epocă, refuzînd 
ressmetica literară, vorbesc despre injoncțiunile 
p-rioadei. Scriitorii „erei entuziasmului" trăiau

■ :r.-.jul istoric ; o epocă bintuitâ de obsesii 
fundamentale. înrolind sub flamura realismului

talist și numeroși tribuni firavi și gingavi, nu 
producea insă valori de eprubetă și scriitori de 

varrj. In genere, epocile seismice trăiesc beția
■ - z. . de circumstanță, imbelșugind apoi cimi
tire».? literare. O generație care a intrat în is- 
: r:. pnntr-in Poet, care și-a suprapus biogra- 
- -.Oriei (ident:ficindu-se cu idealurile ei), a

iat-.t tr.bc’.ul acelor ani, rezistmd însă diagnos- 
tiului critic (derivat. firește, din examenul es
tetic). Dacă scriitorii nu puteau ti izolați <lc 
i ■' >ă avînd puterea de a renaște (deși, zic unii, 
n nașterea a fost „tulbure"), dacă restabilind le
it -jrile cu tradiția ei se legau — organic — de

• ntfnentul* literaturii noastre, chiar întreaga 
!.:• ra’.ură postbelică trebuie așa privită ; adică 
r <portindu-i valorile la scara literaturii române, 
nu judecind — in chip definitiv, in numele eu- 
forismului actualist — pe porțiuni mici, fără a 
vedea dincolo de realitatea literară imediată. 
Paradoxal, continuitatea presupune ruptura ; 
car. dincolo de aparențe, curenții de adincime 
in mișcarea literaturii noastre demonstrează vi
talitatea și penetranta realismului organic (des
pre care vorbea încă Iorga, gîndindu-se la Ko- 
gălniceanu). Bătea ora specificului și generația 
Labiș. fructificind noua conjunctură, are și me
ritul de a fi preluat și continuat — cu alte mij-
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purtind pe 
fizionomie

Desen de Radu Dărângă

Generația
„mirabilei semințe

ă fie această generație, denumită pînă 
acum „a războiului", o eroare pildui
toare. f/ertilă, a istoriei ? Generația 
pierdută, generația de sacrificiu, de 

la răspintiile obsedantului deceniu să fi fost 
doar un imperativ categoric al culturii române? 
Una din premizele misteriosului silogism al is
toriei 7 Generația ^războiului" care merită de
numită „generația m-rabilei semințe" rămine 
fără doar ți poate an dosar deschis. Nu o pro
blemă insolubilă, desigur, ci mai ales o expe
riență paradigmatică la care trebuie să ne ra
portăm. O experiență car^ pentru generația ’60
■ fost «n punct de sprijin și un punct de re
ferință. Existența unei asemenea generații re- 
surecte ni' este o pură int-.mplare si ea n-ar tre
bui să mire pe nimeni, cu ații mâi mult cu cit 
cuhurc r^m.neaaca are rocafia saerificialâ, mo- 
no’b.ică. intru întemeiere și înălțare. Româ
nul z-e, ș: a am: cmtotdeauna. vocația și con- 
ș: • ■•a profundă că dăruindu-se pe sine 
mira uoăr frea pârniniului, a tării, a isto
riei, a neamului său ra deveni .nemuri- 
lor-, iși ra mc-usic des::"-iî in piatra unei 
columne infinite. Privite din perspectiva mile
nară a spiritualității românești, starea de jertfă 
iți dobindețte întreaga rezonanță eroică iar se
cunda — cind mața sau moartea unui individ, 
fi.^,ța iui. devin necesare, se cer zidite intr-una 
d-n manie cetăți ale gindului românesc — a- 
cec sec'-ida de jertfă, chiar eternă, nu mai poa
te fi înțeleasă decit ca un dar. Revenind
■ rtă !c obsedantul deceniu" — la dosarul că-
r„:c romanriem. c’e la Marin Preda la Ion 
Lc-.crcT,-n„ adaugă noi piese — se cuvine să 
remarcăm na c:ii greșelile politice, -cit micile 
ervn ia i-iscnerea r.e o-bite. '„.;le scurt-circuite 
si deregiâri ideclog-.ee. fisuriie intre cerere si 
ofertă, nes-.neronszâriie mt*e conștiința literară 
si exicen'eie Se curi’.e de asemenea,
să deosebim in generației pierdute două
mei curer.it : v . xâcai". celălalt curgind la 
suprafață nes::-q; c-.t. Scriitorii din primul 
„curent" er-y considerați pe atunci fie inadap- 
tafi fie indzz-.r.~bîU. Ccitalfi erau „angajați". De 
'apt si unii și ceRaiți. priciți din 1984, erau an
gajați, iar -ecc-â'i e și recuperările, reconside- 
-anle. rcr.as ificâ-.leț șț - șituegrarile care au 
avut loc intre ''.."P sint mai vault d cit convin
gătoare. Marea ccmflogratie ntondiolă împărți
se nu numai lumea :■ coud zone de influență ci 
și conștiințele, istoria, valoarea, i iesle ', era un 
timp al mutațiilor ideologice, al echilibrului fra
gil. Conștiința literară, est:‘.'ă, a „generației 
războiului" fusese și ea fisu-Aă. conștiința cul
turală a acestei epoci era. s-ar putea spune, o 
..conștiință aisberg". Deși toate facțiunile gene
rației aveau un potențial cultural similar, asi
gurat de aceeași rețea de inaltă tensiune inte
lectuală, as cărei centrii raaio-activi ii formau 
revista iui Tudor Arghezi „Bilete de papagal"; a 
lui G. Călinescu .Jurnalul literar", a lui Zaha- 
ria Stancu, „Revista română" revistele „Alba
tros", „Timpul", „Națiunea". „Ecoul"; deși in- 
cdrcătura ideatică, voltajul spiritual le era si
milar. orientarea in spațiul literaturii ca și opțiu
nile axiologice au fort divergente fără a deve
nii deocamdată antagonice. Astfel, dacă grupul 
concentrat in jurul revistei „Orizont" cerea ca 
scriitorul să fie un luptător cu pana, „o armă 
temerară, menită să lumineze și să incinte min
țile", cerchiștii de la Sibiu criticau „imixtiunea
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valorilor extraestetice in teritoriul artei", deși 
Pe de altă parte combateau purismul estetic și 
sprijineau „literatura constructivă", „limpezită 
de zgurele extremiste". Sinusoida ideatică, am
biguitățile și incertitudinile opționale ale mo
mentului, accentele contradictorii erau transcri
se deja de G. Călinescu intr-o elegantă dialec
tică speculativă : „A exprima viață înseamnă a 
te abstrage de 'evenimente, ridicindu-te la con
cept". Dar, „ca să ajungi pe promontoriut de 
unde se zărește viața in universalitatea ei, tre
buie să te urci pe treptele evenimentelor". 
Necesitatea păstrării coerenței, continuității și 
unității spiritualității românești în ciuda unor 
rupturi aparente, era exprimată cu limpezime 
și clarviziune între alții de Mihai Ralea : „Ti
neretul revoluționar de azi va aduce contribuția 
celi de a treia generații pusă în serviciul acelo
rași idei. La noi, tradiție și revoluție sint unul 
și același lucru, nici o îndoială, nici o ezitare 
nu stînjenește viitoarea noastră acțiune". Deși 
asupra cercului literar (Radu Stanca, Ovidiu Co-

Dimensiunea
Urmare din pag. a 3-a

așează pe acel anonim al' istoriei, acel om din 
popor, care, in răbdătorul său destin de care se 
lasă împresurat, dă istoriei viață prin viața sa 
trecută in moartea eroică. Toată strădania lite
rară a lui Paul Anghel pane să fie tutelată și 
covirșită de prezența acestui anonim al istoriei 
purtător al originilor și apărător al lor, în chiar 
clipa supremă a jertfei pentru apărarea colțului 
său de lume, a propriului său pămînt. El știe că, 
intr-adevăr „nu poți învia din morți decît din 
pămintul patriei", iar pentru această împlinire, 
pămîntul patriei Se cere apărat de toate 
năpăstuirile.

Există două momente semnificative, în sensul 
de mai sus, in proza lui Paul Anghel. Primul se 
leagă de sărbătoarea Anului Nou, prin revărsa
rea acelor anonimi ai istoriei, la Vodă, cu dati
nile și urările lor de acasă, care au ținut și vor 
ține întotdeauna acest pămînt într-o posibilă 
neatimare. Acest lucru vrea să-1 sugereze veni
rea la Vodă, a țăranilor, cu rînduiala tradițiilor 
lor ce revin din originar. In aceste tradiții stau 
puterile pămintului, incit ca pentru o aducere 
aminte, spune autorul, în Scrisoare de la Raho
va „s-au cutremurat, intr-adevăr zidurile pala
tului, plafoanele cu stucaturi și candelabrele, 
sticlăria ferestrelor, cristalele din vitrine și de 
pe console, cind au pornit a pocni harapnicele 
de cinepă cu sfirc de borangic, cind au început 
a detuna glasurile sparte ale țăranilor, ale plu- 
gușoarelor indemnători de boi, ale argătimii flă- 
minde care trăgea buhaiele, bătea tobele și 
smintea tălăngjle de schijă și clopotele de ara
mă" E aici o iluminare ce vine de departe și 
prin care, adaugă autorul, românii reașezau lu
mea lor „după ce haosul ritual, făcător de 
lume, era dezlănțuit, iar starostele, o voce 
zgrunțuroasă și blajină, grea de pămînt și grea 
de cer (s.n.), rostea cuvinte tulburi și hieratice."

loace și pe alte cărări — o tradiție glorioasă. 
Gestul creator era și unul recuperator ; marile 
experiențe anterioare nu erau experiențe 
dute.

Prin Labiș, talentul învingea incă o 
tirania schemelor. O generație entuziastă, 
pind „singe nou" in arterele literaturii, purtată 
pe aripile largi ale romantismului revoluționar 
își croia drum, gardind măreția și ironia istoriei. 
Copilul Labiș este mentorul acestei generații. 
Prin frenezie vitalistă. ingenuitatea receptă
rii, lăcomia concretului, patosul romantic (po
etul va vorbi de „văpaie de cratere-n erup
ții" a sentimentelor), prin ardere purifica
toare, Labiș este o conștiință angajată și inte
rogativă. El țișnește dintr-o joasă cotă lirică a 
deceniului și primenește atmosfera epocii, ven- 
tilind-o ; la temperatura romantismului sufle
tesc, poetul „primelor iubiri" dezvoltă fiorul 
reflexiv și dispoziția etică. Labiș trăiește incan
descent și pe cont propriu, dar climatul poetic 
— și pe baza unor coincidențe de biografie — 
va prelua motivele labișiene, bătătorite cu hăr
nicie apoi ori refuzate, tot din exces polemic.

Labiș, scriau D. Micu și N. Manolescu in Li
teratura română de azi (1944—1964), este fcauto- 
rul unei lecții de poezie" ; el ar fi — potrivit 
acelorași — mai însemnat în consecințe, decit in 
valoare absolută (voi. cit. p. 143). Să fie Labiș 
țjoar potențial un mare poet 7 In fond, nici 
Gh. Grigurcu — deși recunoaște indelebila am
prentă labișiană — nu crede altceva, din mo
ment ce e convins că „izolatul Labiș" nu a lă
sat o posteritate. Efectul Labiș este insă dublu : 
opera, valoroasă în sine se Însoțește cu exem
plul labișian (contagios), atins de fiorii matu
rizării, trăind — cu adolescentină candoare — 
o experiență esențială : luarea în posesie a lu
mii. Sfera de influență labișiană a fost întinsă 
și impactul decisiv pentru o întreagă promoție 
literară, vădind afinități de sensibilitate. Atitu
dinea față de epocă trebuie să evite însă, 
judecățile de negativism integral. Mo
mentul Steaua, de pildă, publicație-fa- 
nion, face în contextul epocii figură aparte. 
Revista modelată de Baconsky a și fost con
siderată — prin programul antiidilic — o apa
riție prematură. Rolul ei depășește cadrele 
generației pe atunci tinere și „uluitoarea publi
cație clujeană" (Petre Stoica), chiar neferită de 
umori (cazul .Moromeților, roman întîmpinat cu 
răceală) invită la o corectă reconstituire. Isto
ria contemporană a literaturii trebuie să decu
peze, cum spunea M. Ungheanu, realele centre 
de greutate ; revista Steaua a fost o asemenea 
prezență.

Trecînd cu ușurință peste vitregia condițiilor 
formative, belșugul și rezistența producțiilor, 
mulți comentatori reproșează generației ușu
rința afirmării : întimpinată cu ovații, această 
generație (înțeleasă lirpitativ — deci fals — doar 
ca o generație de poeți) a fost răsfățată, bucu- 
rindu-se de o recepție sărbătoarească. Ea a res
tituit scriitorii veritabilei vocații militante, 
desființînd antinomia dintre real și poetic : La
biș, întemeietorul ei tragic, era cutreierat de 
„spiritul adîncurilor", Nichita Stănescu, preluînd 
ștafeta, plutea în sferele eterice ale gîndului, 
oferind deschideri novatoare de larg ecou, cu 
efect regenerator. La ora bilanțului, generația 
prezintă un palmares invidiabil. Ea ilustrează o 
strălucită epocă literară (care, nutrită de cioc
nirea literaturii cu evenimentele politice, ar 
putea fi a treia noastră renaștere), de mare 
densitate intelectuală, răsfrîntă — doar -parțial 
adecvat — in oglinzile criticii. Ea și-a decantat 
valorile, precizîndu-și aderențele- culturale (tră- 
gîndu-și. sevele din specificul național), i-rin 
generația Labiș curentul organicist își taie, im
petuos, drum. Fac doar precizarea că privind 
fugitiv la scara unei generații, deslușim aici 
notele ei esențiale, fără a discuta cazurile in
dividuale, desfășurînd evantaiul unor talente 
deosebitoare prin calibru și nuanțe de orientare. 
Generația, refuzînd exhibiționismul (supus, se 
știe demolărilor rapide) și voga talentelor 
deturnate, bolnave de ironism dilatat, monopo
list, poartă obsesia lui Labiș ; ea îi transportă 
mitul și dă seama de vitalitatea spiritualității 
noastre, fiind o generație culturală, „de legă
tură" și — în egală măsură — lansînd și lăsînd 
opere, vegheate de conștiința estetică. Prin 
Labiș, stegar al unei puternice generații, înflo
rea poezja adoȚoscentf.. Cpezinnea generației nil 
se întemeia doar'pe virsta "său -Vestimentație.

Dramatismul' condițiilor formative face din 
generația lui Labiș o generație polemică, anti
dogmatică. Interdicția, ca orice interdicție.a 
născut efecte inverse. Descoperindu-și tirziu 
maeștrii, generația Labiș a luat totul de la ca
păt. recucerind tradiția. Crezul labișian („Știu 
eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie 
bună, / Și că-s menit să înving veșnicii și ge- 
nună") se adeverește. Poetul a intrat în timpul 
cel fără de timp iar generația sa a scris și con
tinuă să scrie un capitol distinct, de remarca
bilă încărcătură problematică și densitate axio
logică în curgerea literaturii noastre. Ucenicii 
de altădată au devenit maeștri.

Adrian Dinu Rachieru

pier-

dată 
pom-

truș, Radu Enescu, Ștefan Augustin Doinaș, 
loanichie Olteanu, C. Regman, Eugen Todoran) 
se exercită presiunile modelatoare ale lui Lucian 
Blaga, D.D. Roșea, Liviu Rusu, N. Mărgineanu; 
deși, pe de altă parte, șprițul tinerilor „ucenici 
neascultăori" (E. Barbu, Nina Cassian, Paul 
Cornea, Geo Dumitrescu, M. Gafița, Dinu Pillat 
Veronica Porumbacu. Marin Preda, C. Tone- 
garu, V. Torynopol, C. Țoiu) din București este 
polarizat de G. Călinescu, Mircea Florian, M, 
Ralea, Tudor Vinnu, D. Guști — în ciuda aces
tor multiple fluxuri formative adevărata con
fruntare va avea loc, simbolic evident, între 
Maiorescu și Dobrogeana Gherea. intre „auto
nomia esteticului" și „sociologie". Spiritul critic 
maiorescian, echilibrat, armonios, avea să fie re
găsit cultura românească in chiar deceniul șase. 
Fapt semnificativ ! Experiența maioresciană- 
adevărată paradigmă a spiritului critic românesc, 
străjuiește intrarea și ieșirea din labirint. Deși 
„cerchiștii" au avut conștiința continuității noas
tre spirituale, a moștenirii culturale și a speci
ficului românesc soluția „înapoi la Maiorescu" 
li se părea inacceptabilă. Lipsindu-le dimensiu
nea maioresciană a conștiinței estetice, ritmul 
spiritului critic ei nu vor reuși să se sincroni
zeze cu marele curs al istoriei decît mult mai 
tirziu. Deocamdată „Generația mirabilei semin
țe" avea, la suprafața vieții literare numai o 
parte din reprezentanți.

Narcis Zărnescu

originalității
Un al doilea- moment, dătător de seamă pentru 

înainte, este cel din Fluviile, a doua Carte, din 
romanul : Zăpezile de-acum un veac, unde Paul 
Anghel, regrupează forțele anonime ale istoriei 
în acea tulburătoare dezlănțuire a unui obicei 
ancestral : Călușarii, prin care ei, anonimii, își 
revendică drepturile nescrise la un pămînt al 
lor și al tuturor strămoșilor lor. Unul singur . 
dintre ei știe să scrie, dar tocmai acela „Mutul" 
nu-l va vinde pe ceilalți, căci ascultă de porun
cile libertății lăuntrice. „Mutul" acel anonim al 
istoriei, soldatul Costică Popescul, va scrie „ce
rerea" către comandament ca pe o „tablă a 
legii", astfel : „Trăiți, Dom’ colonel. Subscrișii : 
Făsui Ion, Boacă Nic, Beteagu Grigore, Chili— 
manțu Florea, Fefelea Eugen, Carcalete I. Nieu- 
lae, Caraulă Toader, Jitaru Constantin, Chivără 
Păun, Telească Gheorghe, Untișor Petre, Ursu- 
lache Mihai, avînd între noi și pe Nuțu din 
Căluș, pe nume Popescu Costică, cu respect vă 
rugăm să dați ordin ca să plecăm acasă de 
Rusalii, ca să nu stea satul fără Căluș, anu acest, 
noi neșdiind 1 cava fi război cînd am tocmit 
ceata am trecut, la spartul Călușului de după 
Rusalii, cu jurămint.

„Să trăiască Măria-Sa, Trăiască România"
Nu sint oare cele două momente din romanul 

istoric al lui Paul Anghel despre 1877 frînturi 
din acel întreg, originar în care ființează de 
veacuri independența celor ce aparțin unui 
pămînt și-1 apără ? Desigur ! Războiul e un ac
cident al răului. Cei mulți i se opun acesui 
rău cu viața lor, cu ființa lor fizică, dar și cu 
viața îndătinată într-o nemurire spirituală, ce 
vine din originar, din tradiție ca însemn ne
pieritor al neatirnării. Romanul istoric al, lui 
Paul Anghel reabilitează așadar istoria, la 
dimensiunea originalului, ca o statornicire în 
timp și ca o înaintare spre prezent.

de

REMEMORĂRI

Fișe
roman (12)1

u mai știu bine dacă aveam treispre
zece ani sau poate mai puțin și in 
lungile vacanțe școlare petrecute în 
pustă, unica, absoluta și de înlocuit 

distracție era pescuitul. Făcusem rost de trei
bețe de alun lungi și elastice de vîrful cărora 
legasem fir rezistent de cinepă uns cu săpun. 
Cirligele erau ace de siguranță călite în foc. 
Plutele din cocean de porumb bine uscat. Mer
geam vreo trei sau patru kilometri pînă la un 
riuleț leneș ce se numea, sugestiv, Teuz. Aveam 
locul meu, un ochi de apă înconjurat de nu
feri cu potecă tăiată între trestii. Multă vreme 
n-am prins decît un tel de somn pitic, somn 
american îi ziceam - noi, mustăcios șl cu două 
ace așezate lateral sub branhii. într-o după 
amiază pluta a zvîcnit altfel ca de obicei și cind 
am ridicat bățul elastic, la capătul sforii s-a 
arătat o minune de pește.

Era cu totul și cu totul de aur, semăna a 
biban dar avea instelări și o spinare mult mai 
măreață și mai trufașă și aripioarele roșii-gălbui 
păreau calcifiate. L-am desprins ■ cu greutate din 
ciriig, mi-a singerat miinile și l-am lăsat să 
cadă în iarba pufoasă și verde. Se zbatea cu o 
putere neobișnuită și scotea parcă mici strigăte, 
niște chițăieli, de fapt.

Citisem legenda peștișorului de aur și încă 
mai credeam in ea. Așa că l-am prins de coada 
sîngerie și rugîndu-1 să-mi îndeplinească “’~ 
trei dorinți l-am aruncat în unda limpede 
rece. Am așteptat pînă seara tirziu și 
mai apoi. Zadarnic...

Peștișorul de aur n-a mai apărut 
Uneori, cînd Îmi este foarte dor de 
mă gindesc la peștișorul mincinos și-1 
aștept să-mi îndeplinească cele trei dorințe.

Și el nu mai vine. ~ 
veni cînd eu însumi 
i-ara cerut ?

cele
Și 

multe zile

niciodată, 
copilărie, 
visez, și-1

Dar, de fapt, de ce-ar mai 
nu mai știu prea bine ce

8

plaja de la Neptun :Dialog surprins pe
— Mamă, hai să mergem pînă la buturugi, zice 

un ține arătind stabilopozii bine infipți pe pi
cioarele lor cu forme antedeluviene.

Mama se jenează de incultura băiețelului și-1 
corectează întrebind :

— Bine, mă, alea e buturugi 7
— Da’ ce e ? se miră mucosul.
— Alea e stincl, prostule...

3

Nu de mare mă cutremur ci de culorile ei.

4

Mă invită un prieten la o cină de pește. Pe 
o tavă nichelată bucăți mari și albe pră
jite la grătar. Gust cu circumspecție de arde
lean încercînd să dibui oasele. Nu există. Gus
tul cărnii e delicios, puțin straniu, metalic parcă, 
îmi zic că e din pricina mujdeiului. înfulec cu 
dezinvoltură și plăcere patru-cinci halci se
rioase. Nu găsesc nici un os și mă simt mîntuit. 
Termin și întreb pe departe ce soi de pește a 
fost.

— Ți-a plăcut ? zice amicul.
— Foarte mult.
— Păi, să-1 recomanzi ardelenilor că văd că 

l-ai devorat fără crîcnire.
— Ce pește a fost ? insist eu.
— Rechin de Marea Neagră !
Belesc ochii, vorba unui prozator contempo

ran și aștept reconfirmarea. Amicul îmi explică 
în detaliu cum devine chestia : că e mic, că nu 
e carnivor, că are multe proteine, că se prinde cu 
pește viu, că în sfîrșit, ce mai, e rechin de Ma
rea Neagră.

Mă ridic de la masă, mă duc în cameră după 
ce mulțumesc și mă întind în pat așteptînd să 
mi se faci rău. Degeaba-..

După două zile îi întreb cu umilință :
— Domnule, era rechin sau nu 7
— Da ! Rechin era.
— Și de ce mi-ai spus ce-am mincat 7
— Mi-era frică să nil crezi că are oase. Voi 

ardelenii căutați oase și în carnea de broască 
țestoasă...

Mircea Micu

Coloane 
de susținere 

Urmare din pag. a 3-a
Era ■ fatal să se întîmple așa ț în ultimă in

stanță statura unora împrumută de la cei din 
jur elemente de comportament, virtuți ori de
fecte prin care rolul lor in scenă se susține la 
cota spectacolului. Originalitatea fiecărei parti
turi consimte un fel de sacrificiu dacă patro
nează amploarea elanului colectiv.

Jurnalul subiacent al compoziției, jurnalul în
țelegerii problemelor percepute în planul prac
tic al redactării, reabilitează o nouă formulă 
ciclică. Deschisă la un unic eveniment ea îl în
registrează, în sutele de fațete și în zecile de 
inspirații ■ care îi-atestă, suprema ambiție. Paul 
Anghel a lăsat deoparte o viziune care pre
supunea prezența unuia sau mai multor per
sonaje unificatoare. Trăind prin toate prezen
țele o posibilă concomitentă (concomitență ne
cesară) a insuflat indivizilor o rezonanță de 
tip angajant, iar reacțiilor separate puterea de 
a simboliza, o conștiință însuflețită de aderențe 
și divergențe privite prin însumare. O însumare 
care se vede greu, ascunsă de formula parti
cipării la istorie. Dar care trebuie pusă la so
coteală atunci cînd constatăm că scriitorul știe 
6ă răspundă referințelor de la care se justifică 
biografiile, sublimarea sociologică, nu în ulti
mul rind scenografia de ansamblu.

S-a vorbit în legătură cu Zăpezile de acum 
un veao de o deschidere epopeică de tip tolsto
ian, un fel de Război și pace. Este, nu mai e 
nevoie s-o repetăm, altceva. Subiectul leagă 
identitatea noastră de istoria balcanică și euro
peană. Locul românilor în veac este decis acum. 
Romanul/romanele lui Paul Anghel stabilesc 
prin relația dintre bătăliile purtate la Grivița, 
Plevna și Rahova ce dimensiune dobîndește fap
tul istoric după ce își croiește drum de la cro
nologic la romanesc. Poetul izvodește coloanele 
de susținere. Din fiorul și sevele subiectului, 
istoria ca factor propulsiv, punctează însuși mo
dul ciclic al rememorării.

Avem în față, în calitatea de copărtaș un spa
țiu originar și, paralel, o mărturisire de credin
ță în veșnicia lui. Principiul poetic al diversi
tății de fizionomii și gesturi. dispersate întîlnește 
fericit unitatea de substanță ce asigură decu
pajul realist. Succesiunea de tablouri și distan
țele se estompează modelate de ideea interacțiu
nii moral-eroice. Constelația de scene conține 
cîmpuri de reprezentare și legitimează praxisul 
formei de finalizare. Zăpezile de acum un veac 
se confundă pentru cititor și cu o ardentă lecție 
de patriotism.

• VOLUMUL patru,al scrisorilor lui Henry James, 
cuprinzînd documente din perioada anilor 1895— 
1916, editate de Lepn Edel, a fost publicat de cu
rmi de Universitatea Harvard. Cu titlul : Al Dum
neavoastră, fără ezitare, J.I.M. Steward recenzează 
scrisorile Iul. Henry James, punîndu-le sub semnul 
declarațiilor autorului Ambasadorilor : „Cred câ 
scrisorile bune sint cele mai plăcute lucruri din 
lume, in timp ce' scrUorlle proaste sint cele mai 
neglijabile". Trăsăturile caracteristice ale corespon
denței lui James par a fi o extremă sensibilitate, 
poate chiar sentimentalitate, cu o copleșitoare pre
zență a reacțiilor afective de tot felul. Tulburătoare 
este însă lipsa de referință la propriile romane, 
absența notelor șt a datelor venite să lumineze 
aspecte controversate în ceea ce privește cărțile lui 
Henry James însuși. Din cînd în cînd, o ușoară 
notă de auto-depreclere își face loc In scrisori, o 
lipsă de prețuire a propriilor cărți, cu excepția 
Ambasadorilor, despre care Leon Edel notează că 
este romanul cel mal accesibil șl poate că de aceea 
Henry James șl l-a iubit cel mal mult.

curer.it


EPOCĂ ȘI POEZIE t

Metamorfozele tradiției actului de la
An același cadru, fixat în articolul tre- 
Icut, se înscrie și o altă tendință, 

foarte activă: detașarea spiritului de 
spatii literare considerate clișeizate. 

Dacă răsfrintă în plan sopial și. existențial iro
nia e demistificatoare, în plan .estetic ea are 
o funcție demitizantă. întruchiparea exactă a 
acestei afirmații rămîne lirica lui Marin So- 
rescu. Compunîndu-și o filosofie populară, trăi
tă, relatind în contraste ingenue mărunte ne
liniști sau mari angoase, poezia sa proclamă 
indirect depășirea prejudecăților. Ironia e aici 
de. cu totul altă factură decît in reprezentările 
anterioare: este ironia naivă — falsa ironie — 
cu o marcă atît de personală (vocea eului, foar
te puternică), coborînd inspirația „înaltă" la 
faptul cotidian. Fie că vorbește despre plăcerea 
de a „demitiza" a poetului, fie că desprinde 
procedeele „antipoeziei11, critica nu depășește 
Îndeobște o prejudecată: Marin Sorescu este 
observat doar sub aspectul, inițial, de distrugă
tor al, convențiilor literaturii. E adevărat, poe
tul „scrie delimitîndu-se întotdeauna de ceva" 
(Eugen Simion) dar nu numai atît: el scrie 
depășind întotdeauna ceva. Avind în față o 
idfee, vrea să vadă ce se află dincolo de uni
versul interpretării ei literare. Instrumentul său 
poetic este, cum s-a spus, inteligența. Dar in
teligența nu e folosită pentru a submina lite
ratura, pentru a topi tot ce a putut ea oferi în 
legătură cu o idee ci pentru a vedea dincolo 
de literatura din jurul unei idei. Erosul sores- 
cian (Descintoteca, 1976, Sărbători Itinerante, 
1978) este cea mai bună dovadă și totodată o 
involuntară deconspirare a tehnicii poetice. 
„Liniște, că ne uităm in ochi", motto pus îna
intea Descîntotecii, explică și structura viziunii 
și orizontul tematic. Senzația pe care o lasă 
poetul este de cucerire ironică a unui sublim 
plebeian........ în poezia lui Sorescu optica țără
nească a luat-o înaintea universului țărănesc" 
(Cornel Regman), a cărui expresie propriu-zisă. 
de un comic irezistibil, o întilnim în ciclul 
La lilieci. Comicul de situații — căci poezia 
narează sau înfățișează scene — și de limbaj 
se sprijină pe o imagine grotescă în care ele
mentele. pitorești ale satului oltenesc sint su
gerate cu un simț parodic extraordinar.

Satul de un pitoresc existențial, cu o nuanță 
metafizică, apărută paradoxal, al lui Marin So
rescu este o întruchipare particulară și parțială 
a unei tipologii mai largi. în care recunoaștem 
elemente fascinante ale specificiului național. 
Un fond arhaic se actualizează în forme mo
derne.

O trăsătură distinctivă a specificului național 
o reprezintă componenta balcanică. Conceptul 
de balcanism este o sferă ^moțională cuprinză
toare. căci nimeni nu mai are astăzi naivita
tea de a-1 considera. uriilăterallzîndu-L ca re
ductibil la simplul pitoresc etnografic, psiholo
gic, comportamental. El nu se configurează, a- 
rată Const. Ciopraga în Personalitatea literato
rii române (1973), carte esențială pentru tema 
tratată, ca o singură „unitate spirituală indiscu
tabilă". Nu există de fapt un singur balcanism, 
ci mai multe moduri — reprezentări structura
le, conținînd manifestarea originală a unor ca
tegorii estetice. Același autor le înregistra in
tr-un scurt inventar tipologic: „De la Filimon 
și Ion Ghica până la Princepele kri Eugen Bar
bu, fenomenul turco-fanarlot, in expresia Iui 
literară, a fost un mod al tragicului franc sau 
al tragicului deghizat, devenit fatalism ironic, 
sarcasm ori persiflare. Să se distingă un balca
nism de sorginte folclorică, semnalat intii de 
Odobescu în răsunetele poetice de la Pind. au
zite stins în Carpați, apoi un balcanism anxios, 
căutător de absolut, himeric, vizibil in dorul de 
frumusețe al meșterului Minole (...]. balcanis
mul jovial nastratinesc al unui Anton Pann. și 
un altul concretizat in forme exterioare (giu- 
bea, caftan, ciubuc). în cazul din urmă, accen
tul se abate de ■ la Orfeu miticul cintăret al 
Thraciei montane, către un Levant tulbure, sub
liniat carnal, teluric, lipsit de amintiri nobile, 
refractar dezbaterilor de conștiință, vegetlnd 
împăcat cu sine".

Poezia își are partea de contribuție, substan
țială intr-un peisaj compozit, subsumabil nu
mai schemațjc, .prin .reducție fenomenologică, 
urrei clasificări. între balcanismul Tilt Anton 
Pann și cel +4 lui. î<?p Brrțih'-țltn Clclut orien
tal distanta ăt. ft _<fe JaJ.mentalitatea populară 
la viziunea abstract ltitegratoăre. Căci prin pi
torescul balcanic autorul Jocului secund avea, 
se știe, revelația „ultimei Grecii". în felul a- 
cesta plasticitatea, „banală", egală sieși și cir
cumscrisă unei ambiguități caricaturale, se 
transforma în viziune mitologică. Balcanismul 
lui ’ Ion Barbu atinge în planul conținutului 
structurile adînci ale unui fond mitic recupe
rabil; in planul formei acestui conținut, justi
fică, s-a demonstrat, experiența textuală. Tot 
așa cum Nastratin se autodevoră („Sfînt trup 
și hrană sieși, hagi rupea din el")., textul poe
tic înaintează fluent spre mistuirea de sine : 
materiile bogate care il „compun" trec subtil 
în irealitate.

Tradiția literară este urmată, in poezia ac
tuală. în sens generativ, ea fiind mai mult in
formație decît structură literară; informația 
care dinamizează spiritul în vederea optimizării 
personale a unei tematici, a unui stil, în gene
ral a unui topos poetic. Aspecte ale acestei di
namici interioare a istoriei poeziei pot fi în
registrate prin balcanismul barbian al lui Leo
nid Dimov sau epicureismul — învecinat — al

Ostașii tării
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întruna remorci cu bușteni, se auzeau strigătele 
și comenzile de lucru ale tăietorilor de pădure, 
fiecare ctț treaba lui, îmi ziceam, dacă nu ar 
fi fost monumentul. Cîțiva militari își clădiseră 
armamentul, in „piramidă", la un pas de gri- 
laju. acelui monument, ridicat în amintirea 
ostașilor căzuți pe aceste locuri în toamna 
anului 1944. Fulguia des, și zăpada acoperise li
terele, mai mult ghiceam inscripția de pe 
placă, ce înseamnă patruzeci de ani ? mă în
trebam. Dacă n-ar fi căzut, atunci, acolo, toți 
acești Ion și Florea și Alexandru și Gheorghe, 
ale căror nume le descifram prin giulgiul pufos 
a! ninsorii, ar fi putut să mai muncească 
și-acum în exploatarea asta forestieră, nesin- 
chisindu-se de tinerii ăștia, numai ochi și urechi 
la explicațiile ofițerului carâ le prezintă arma
mentul modem din dotarea armatei române. 
Nu le-a fost dat. Le-a fost dat în schimb să 
intre în nemurire, în veșnicie, prin chipul de 
azi al țării pe care se pregătesc și învață s-o 
apere acești băieți...

Cit am stat printre ei. în unitatea aceea, am 
discutat cu militari de diferite grade, din gene
rații diferite, fiecare cu modul său de a fi și 
de a gindi (nu-i adevărat că uniforma egali
zează oamenii, reducindu-i la așa-zisul univers 
cazon !), dar, începind cu comandantul și pină 
la ultimul îngrijitor de cai din subunitatea hipo, 
ceea ce îmi spuneau, fără să numească pe 
nume sentimentul, conținea totdeauna o imen
sa iubire de țară și un crez nezdruncinat în 
profesiunea lor de apărători. Să spui asta 
într-un roman, fie și într-unul „document", 
cum intenționam eu să scriu, fără să cazi în 
discursivitate, mi se părea, atunci, imposibil. 
Cunoscîndu-i însă mai bine, încercînd să în
țeleg complicatele mecanisme, teoretice și prac
tice, pe care ei le stăpîneau la perfecție, intîl- 
nind situații de Viață și fapte și metode inima
ginabile pentru recrutul care fusesem abia cu 
două decenii în urmă, pasiunea acestor oameni 
mi s-a transmis prin ceea ce avea mai omenesc 
în ea și am început să scriu tot așa de simplu 
și omenește despre cel mai frumos sentiment 
al oamenilor — dragostea pentru pămîntul aces
ta, unde nu există metru pătrat — cum îmi 
spunea un veteran — nestropit de singele celor 
ce au luptat pentru el... Veteranul nu vorbea 
despre istoria noastră îndepărtată, se referea la 
luptele anului 1944, dar, notîndu-mi expresia lui 
de o exactă și gravă plasticitate, mi-am zis că, 
de pe vremea oștilor dace și de-a lungul tuturor 
campaniilor militare de apărare purtate de 
acest neam, este perfect cu putință să fie în
tocmai așa : trăim pe pămîntul unei țări ajunsă 
pe. culmile ei de azi cu prețul vieții eroilor 
săi... Pădurea de simboluri nobile și pădurea 
adevărată: a țării se învecinează și-acum, cum 
se îngemănează veșmîntul verde al codrului cu 
haina verde a ostașilor noștri, întru gloria lor 

nepieritoare...

Vi. I ■ o 

Iui Emil Brumam, prin bacovianismul și rela
ția argheziană din poezia lui Cezar Jvănescu, 
prin "tradiționalismul ardelenesc al lui loan 
Alexandru ori prin expresionismul folcloric al 
lui Ion Gheorghe. sau prin cel esențtalizat al 
Angelei Marinescu, prin atitudinea suprarealis
tă fată de limbaj, cu altă finalitate inși a lui 
Constantin Abăluță sau prin „suprarealismul 
domestic" al Norei Iuga.

Ipostaza balcanică, pornind de la Ion Barbu 
dar descoperind imaginar un fond bizantin, hi
meric și metafizic, inițiind intr-un ceremonial 
In care materia se spiritualizează hieratic, ar 
fi reprezentată in mod explicit de poeți ca Leo
nid Dimov, Emil Brumaru, Dumitru M. Ion. 
Dan Mutașcu, în forme, la fiecare, originale si 
în grade diferite de substanțializare. Implica
țiile sint multiple, ecourile — uneori neaștepta
te. Cu Leonid Dimov, poetul cu cea mal bogată 
imaginație materială din întreaga literatură ro
mână, componenta balcanică pătrunde definitiv 
în lumea visului. Un soare noctambul luminea
ză cu scînteieri policrome amestecul de col
căială balcanică funambulesc^ și nebunie bizan
tină. Solarul Isarlîk s-a mutat după lungă aș
teptare — pentru a se definitiva in sferă ma
terială — în domeniul oniric. Poezia nu mai e 
„joc secund, mal pur*. ci, printr-o butada, iee 
dinții, impur. Visul — fizica «Bulei e copleși
toare. Plutirea devine stadiul imaginar, speci
fic reveriei hipnagogice, cel mai invocat. Ia 
starea de levitațle poetul toarnă cu consecven
ță apocaliptică robustețe, densitate. materie 
„plină" așadar. Amalgamul e înfățișarea norma
lă a acestei materii miraculoase, starea c fi
zică. De aceea imaginea „Turnului Babei* m- 
vocată dintr-un trecut mitic transforma- in 
prezent imaginar, acest Tnm Babei al calită
ților materiale, ajunge o redutabilă metafcră 
tematică. Spiritul iterativ e idealul secret al a- 
cestei lumi, in care tilcul substituie fEcaofia. 
căci bufonul ascunde lucrurile grave fcj b Aotul 
ludic. Nebunia lui este In același trop umană 
și inumană.

Poezia Iui Leonid Dimer este mj exz tinclo- 
gic — in linia psihe’bgîcă a reveriei — de de
personalizare a subiectivități;: de absocbue a 
subiectului in otsecl. a retritium in materie. 
Eul verbal prezent in Vite nu are tuci o le
gătură cu eul profund care treixne acoperit cu 
grijă, tot așa cum Îngrijești o eoswară ce cu 
există. Plutirea asigură anulam opoctrei din
tre subiect ți obaect.

înrâurită cu imaginarul dtmov-aa este pc-tîia 
lui Emil Brunam discurs de așteptare a feri
cirii. in care epicureismul initial împletește 
cu platonismul Concepția hedgpistă este sub
stanța acestei literaturi, pentru care întoarce
rea la. natură (natura ca spațiu annelid În
seamnă regăsirea ser.rtia!-rafinată a naivității. 
Ea se traduce psihologic și estetic prin impor
tanța acordată senzației in fața reprezentării. 
Totul începe și sfirșește ev mn’i Spiritul • 
„răsturnat* in ma^rte, rizrumje fantastice iro- 
blinzite. feminizate, pînă la tm fatataa de »- 
teriar. Totul este aici naate r tews. totul 
există, preexistă In vraja spaîiultu in chix, mi
raculos al „bucătăriei*. Important este ca aceas
tă lume să fie atinsă. înfiorată de utocaii vi
tal al eresului pentru a fi pusă in nuseare.

în timp ce Leonid Dtmov visează materia, 
tui Emil Brumaru ii este proprie dispoziția de 
a trăi in materie. Comparativ cu aceste atitu
dini. bizantinismul lui Dumitru ÎL Ion este o 
„realitate interferența*. Din pianul reveriei 
..materiale*, mistuindu-șț irealitatea, trecem in 
acela al nostalgiei ceremcmoaae. mind cu un 
secret octal livresc la „cetatea helcană*. la ges
tul de cavaler răsăritean eu blavn patinat. la 
„țara plăcutului Onir*. ori la rarii parfumați 
cind „vom pleca In bagiafic", la labirintul cu
noscut al marilor, utoțăcrior simboluri. Sp>- 
en-ul ajunge în consens balcanic meteahelte. 
Scmbabul central exprimă cum no ae poate mai 
bine combinația dintre preferința pentru cere
monial. vizibilă și In planul limbajului. si atrac
ția pentru aventura „vicleană* : visăiarile. 
Practic, lirica lui Dumitru M. Ion — poet ex
celent, puțin prizat de critică — ipostaziază În
treaga tipologie cinegetică: de la spectacolul 
nordic, cețos, in care misterul răzbate in sune
tul dg luptă al cornului dar șl in clinchetul în
depărtat al săniei, la vinătoarea zeiaseă. sărbă
toare luxuriantă, ori de la vinătoarea ca me
taforă a construcției artistice la vinătoarea ea 
damnare în plan existențial Originalitatea a- 
cestui univers imaginar este remarcabilă qjs 
attt mai mult cu cit el operează a enter! : 
„cetatea balcanică*, cu superficiala ci fericire 
dar nesfirșitul pitoresc. tsi ritnre culoarea 
„carnală* in utopia purpurei reiaviate O no
blețe discretă pare a insoti mereu actul poetic 
în cărțile lui Dumitru ÎL Ion. La granița aces
tui spațiu trebuie Înregistrată experiența lui 
Dan Mutașcu, autor al unor rafinate Seriaari 
bizantine (1974). BiZan’1trusrmil său, exterior in 
raport cu cel al nii Dumitru M. Ion. e mai 
mult livresc decît existențial, deși cele două 
planuri se întllnesc și se confundă adesea. Poe
zia este aici tresărirea însingerată a actului lo- 
gotetic, legendar, reînviat in amintire ca intr-o 
inefabilă oglindă, stăpin încă peste viața afec
tivă.

Din fastul apus se înalță, timid dar dt de 
viu, ca un trandafir in lumina ineertă a zorilor 
— imnul.

Costin Tuehilă

UN ȚĂRAN TRECE STRADA
Am simțit atunci in mine un fior de lu

mină / era noapte neagră / numai bună de 
cercetare ' așa că atunci cind s-au cerut vo
luntari / am fost primul care am făcut un 
pas înainte / după mine au ieșit din front 
și alții / dar numai cițiva am fost aleși / 
am plecat aproape de miezul nopții și ne-am 
întors cind soarele se dezvelea / in zori / 
luasem prizonieri un ofițer și șoferul lui / ii 
găsisem răzlețiți pe un drumeag / greșiseră 
pare-se / că erau din spate / de la statu- 
major / așa am aflat cind mi s-a dat per
misia / că făcusem treabă bună / avusesem 
noroc / să dăm peste ei tocmai cind se ră-

Deceniile
I
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romanul lui Laurențiu Fulga), Duios Anastasia 
trecea (1980, regia : Alexandru Tatos, scenariu : 
Dumitru Radu Popescu), O lacrimă de fată, 
(1980, regia : Iosif Demian, scenariu : Petre Săl- 
cudeanu), Vinătoarea de vulpi (1980. regia : 
Mircea Danelluc, scenariul Dinu Săraru). Pro
bleme personale (1981, regia : D. Reu, scenariu : 
Grigore Zanc), Semnul șarpelui (1982. regia : 
Mircea Veroiu, scenariu : Mircea Micu), Orgolii 
(1982, regia : Manole Marcus, scenariu : Augus
tin Buzura), sînt cîteva din ecranizările cu am
plă audientă ce ilustrează dreapta alegere a ci
neaștilor între cărțile ce meritau a vedea lu
mina ecranelor. Dealtfel. întreaga paletă a pro
blematicii ecranizărilor, doar schițată aici, de
monstrează cu prisosință nu numai deschiderea 
spre o tematică majoră, atribut indispensabil 
unei școli naționale de film, ci și amplitudinea 
unui dialog pasionant la urma urmei si pentru 
scriitorii care au devenit fie scenariști, fie re
gizori și care au avut ce învăța din contactul 
cu regulile jocului artei a 7-a.

CUMPĂNA ZECE
I. Intre săgeată și ținta ei este restul 

săgeții.
II. Orice poet minor speră ca in poste

ritate să împlinească „virsta majo
ratului".

III. Poezia conține critica ei pe care
critica nu o cunoaște.

IV. La nașterea unui poet ursitoarele 
recită din poemele lui.

V. In timp ce săpa un puț căpăta con
vingerea că-și construiește turnul 
lui de fildeș.

VI. Important nu este să nu te contra

Eroi 
pc măsura timpului
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pregnant adevăratul caracter al poporului nos
tru. sensibilitatea și frumusețea sa morală 
uni-5 ia felul ei".

Strâns legat de datele realității, de comnn- 
dsmemele sociale, tipul cel mai reprezenta’.;’/ ?! 
literaturii a fost, nu o dată, in acești ani, și va 
fi In mod necesar și de aci înainte — COMU
NISTUL — Înțeles nuanțat de către creatorii 
opereioc de artă, nu ca un exponent ariKicinl 
al realității d ca factor de decizie in impitai- 
rea lucidă, dramatică, încordată, a sarcinilor 
economice, politice, sociale. Pe problemele iui 
și in irul biografiei lui a crescut o literatură 
extrem de vie și de puternică in hotarele căreia 
intră și reportajul și proza -curii și romanul 
țxJiiic și piesa de teatru și poemele patric-tiee 
aagajate pe probleme de stricta arie liitate, 
poeme „răspuns* la întrebările fierbinți sie 
epocii. A fi comunist. In gindirea tovarășului 
NUuîae Ceaușescu nu Înseamnă nici pa departe 
im avantaj social, o comoditate, d di —potrivă 
„comunîștii trebuie fă servească interesele ma
selor. ale poporului. El nu au și nu pot avea 
drepturi deosebite in societatea se-daliate- Ei au 
ir.să. ca revoluționari care In mod conștient s-au 
angajat să acționeze pentru Înfăptuirea idealu
ri ec socialismului și comunismului, datoria de 
a-ș> îndeplini cu cinste îndatoririle in toate do
meniile de activitate*. In acord cu aceste de
ziderate. literatura nu putea nid ea să ramină 
la vechil? «ale modele și personajul comunist 
a cunot ut in literatura noastră o evoluție spe
cifica. De la ipostaza patetică, idealizată, in e re 
ne a- irea.tn primii ani de după 23 August 19+4, 
ei a dștigat prin timp foarte mult in autenti
citate. dev n-t un exponent al adevărurilor so
ciale. ua om botărit să privească realitatea in 
față in dup h+cid. să .sșeze intr-o balanță 
reală bine*e <Ur s greul, pronanlnd soluții 
edntabGe, menite să sporească, in ciuda tu
turor greutățdar, aenrimentul utilității sociale, 
atit de necesar aspirațiilor omenești. Implicat 
pnn rhtxr natura realității intr-un proces ex
trem de complex de afinități și de sentimente, 
de capacități ce decizie și de mobilizare, recla
mat ca atare jotărit. întreprinzător și dinamic* 
in toate euviniărue și. intervențiile tovarășului 
Nicoiae Ceausescu, „erev! comunist* al litera
turii oe arttr atit de depart* de vechile scheme 
rigide și idilice in rere fusese înlănțuit, este nu 
doar o proiecție a literaturii ci și un exemplu 
concret despre modul in care gîndirea politică, 
serială, a tovarășului NicoUe Ceaușescu ideile 
domniei sale despre roiul literaturii și artei in- 
tLnesc. dinamizezi p influențează literatura și 
arta in mod concret, fiind un reflex al convin
gerilor profund umaniste fi patriotlte, integrate 
In chiar politica „socialismului românesc*.

Emanație specifică ■ yjtBnelor păna. decenii 
de cultură socialists’^—-personajul csamtinist re- 
pmgiil o mare, urușă deschidere a literaturii 
către problemele notiie dar ți gr«Te ale epocd 
noastre, o Implicare specifică „epocii Ceautescu*. 
acestui timp pe rare II f i-run și străbatem cu 
cocștuața iimpede că particpâra la istorie.

IMNURI CĂTRE ȚARA Șl PARTID
(I In întîmptnArca &z..venârd a £*cen£l âe.

la actul iatcric dxn asignat 1*4* 91 * al
Xm-Iea al P.C.R-. Muzeul rogrine a or
ganizat la Casa meccoriali â-a
Mărțișor, ua festival de poezie r ‘ cu par
ticiparea unor scriitori si actori*

Dupâ cuvin tui introcncir- rtxstr*. d* crttlr-2’ lite
rar Dumitru M:cu. a2 curh cm-a proprie
poeții : AL Andrtțoiu. Dumitra BJLAet- 
Is trate. Ioo Pot o pin gi Vloîet- ftrr*—a
care actrițele Mitzura ArgherL Tina Ia«5«x. 
Ruxandra Petru și au ir. ..-rrpretat
versuri din opera autorului „Csseizii OsuSui*.

CONFABULE

tăciaeră de ai lor i bană treaM băieți / se-a 
spat maiorul / ia ziceți / ee-ați vrea / deco
rație sau permisie / permarie dom* maior 
eă-s plecat de mult de acaod ți s-au sirius 
multe acolo I la gospodărie si atei no știu 
dacă mai apuc să-mi văd altfel copiii si ne
vasta.

Iulian Neacșa

afirmării
Eranizarea rămîne doar o fațetă, o compo

nentă in evantaiul de modalități prezente in 
creația cineaștilor români, in unele momente 
predilecte și generatoare de autentice valori ci
nematografice. Vitalitatea impusă de literatură 
cinematografului, ascendenta șî prestanța sursei 
literare este demonstrată ri In selecția recentei 
ediții a Festivalului filmului pentru tineret de 
la Costinești. unde printre semnatarii scenariilor 
îi întilnim pe Dumitru Radu Popescu. Ioan Gri- 
gorescu, Petre Sălcudeanu, In concurs mai fi- 
gurind Moara lui Călifar și Imposibila iubire 
ecranizări după opere semnate de G. Galaction. 
respectiv. Marin Preda.

Denotind tinerețea unei școli naționale oricind 
receptive la dialogul cu alte arte, ecranizarea 
rămîne o ipoteză a creației generoase, consa
crate milioanelor de spectatori, cu infringed și 
reușite, cu incitante ipoteze de citire filmică a 
operelor literare, cu accente șl soluții deosebite 
în dificilul proces de echivalare a modelelor li
terare pe ecran.

zici ci să nu te contra
zici la modul fundamental, depășind 
limitele identității unui singur Eu.

VII. Nu este de ajuns ca o idee (ficțiune) 
importantă să devină un bun comun 
pentru a i se uita sursa.

VIII. Văile și crestele munților : pliurile 
unei armonici ancestrale.

IX. Ochiul este intr-un singur loc, au
zul — pretutindeni.

X. De la mare înălțime un uliu se re
pezise in curtea cu păsări înspăi- 
mintate. Cind a atins pămintul și-a 
înfipt ghearele și ciocul într-o rimă 
voinică.

George Alboiu

Un moment decisiv în pregătirea
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Manifestul de la 1 Mai al F.U.M. prin reven
dicările și lozincile pe qare le proclama punea 
sarcina îmbinării luptei pentru revendicări eco
nomice imediate ale clasei. muncitoare cu lupta 
pentru rezolvarea sarcinilor naționale vitale 
care stăteau in fața in’.regului popor.

Realizarea unității de hcțiune a clasei munci
toare a contribuit la creșterea forței eî de luptă 
și a capacității de a stringe In jurul ei și sub 
conducerea sa toate forțele patriotice antifas
ciste din România a asigurat ridicarea pe o 
treaptă superioară a luptei poporului in vederea 
dobcrlrii regimului antonescian.

Dezvoltarea crizei regimului antonescian și 
înfăptuirea vr.itâtii de acțiune a clasei munci- 
tcMi.’ siî determinat diferite grupări ale clase
lor dominent» si unii lideri si fruntași ai parti
delor burgheze adopte o poziție mai construc
tivă . de ioeea colaborării cu partidul co
munist.

Deși atitudinea acestora era determinată de 
cauze și scopuri diferite, ea corespundea impe
rativului —tr.eral ai etapei date. Contactele an
terioare ale comuniștilor și social-democraților 
cu reprezentanții acestor grupări duseseră in 
luna mai a anului 1£M4 la Încheierea unei în- 
țelețeri cercurile liberale de sub influența 
Iu- Gbeorgbe Tătărăscu si cu reprezentanții 
Partidului național-democrat, condus de dr. 
Țope. Șt astfel s-a constituit Coaliția Național 
Democrată. Reprezentanții P.C.R. au semnat 
pre-ie-rul verbal al înțelegerii in numele tuturor 
organizațiilor politice din Frontul Patriotic Anti- 
t.tieris’.

Concomitent au continuat tratativele șl cu 
conducStorii Partidului Național-Țărănesc și ai 
Partidului National-Liberal. în fața îndelunga- 
te or tergiversări la care recurgeau liderii Parti- 
•dulxi Național Țărănesc, la 24 aprilie 1944. C.C. 
al P.C.R. a adresat o scrisoare conducerii P.N.Ț., 
prin care ii cerea. în mod expres, să-și preci
zeze poziția față de propunerea privind crearea 
Frontului Unic Național. „Vă cerem deplina cla
rificare e atitudinii Dartidului ce conduceți în 
chr c-;a colaborării* și. continua scrisoarea, „vă 
r.: -âm deci ca in termen de 3 zile să ne răspun
deți. fie in scris, fie verbal, prin mijlocirea de
legatului nostru, care a stabilit cu dv. un con
tact permanent — dacă Da sau Nu conducerea 
P.N.T., este Rata să adere la realizarea Fron
tului Național Patriotic al tuturor forțelor anti
hitleriste, trimitind unul sau doi delegați în co
mitetul lui de conducere*.

La sfîrșitul lunii aprilie 1944 în condițiile cind 
starea de spirit antifascistă a maselor se mani
festa cu tot mai multă vigoare în țară, cind 
Frontul Unic al clasei muncitoare se înfăptuise, 
dnd Frontul Patriotic Antihitlerist exista din 
toamna anului 1943 și împreună cu Coaliția Na
țională Democratică reprezentau o importantă 
coalizare de forțe social-politice în jurul P.C.R., 
cind tratativele Partidului comunist cu cercurile 
palatului regal și armata evoluau sigur spre în
cheierea înțelegerii de colaborare și cînd chiar 
in propriile rinduri se accentua curentul spre gă
sirea unei soluții eficace in vederea scoaterii 
țării din războiul hitlerist. conducătorii P.N.Ț. 
și P.N.L. au hotărit, pentru a nu rămîne în afara 
evenimentelor, să dea curs propunerilor partidu
lui comunist Si astfel la sfîrșitul lunii aprilie 
și începutul lunii mai 1944 s-a format un Comi
tet Central de Acțiune, în care cele patru par-

Soarta războiului antifascist
a fost pecetluită

Urmare din pag. a S-a

tirziu ; un bombardier cvadrireactor „Arado Ar 
234", zburând cu 880 km/h, la peste 11 000 m... 
Și armamentul. de bord cunoaște a spectacu
loasă evoluție, dacă ne referim, de pildă, - la 
tunul - conceput pentru atacarea navelor de 
război, calibrul 350 mm. obuzul avind greutatea 
de 635 kg (tun fără recul): un tun antitanc au
tomatic de 75 mm, cu 12 focuri in magazie, 
montat la bordul bombardierului de asalt „Hens
chel Hs 12»“. proiect a cărui dezvoltare a în
ceput în timpul •.■erii lui 1944, pentru ca, la 
începutul lui 1945. testai in condiții de front, in 
doar 14 misiuni, să distrugă 9 tancuri grele ; un 
tun de 20 mm. ..Mauser MK 213 C". avind o ca
dență de 1 400 focuri pe minut ; bomba pla- 
nanta radioghidată „Fritz X", încărcătură ex
plozibilă de 1 400 kg (variante ulterioare, trans- 
portind 2 500 kg explozibil) ; bomba planantă 
teleghidată „Blohm & Voss Bv 246", care putea 
fi lansată la 200 km. depărtare de țintă, de unde 
se autodirija urmărind fasciculele emise de 
radarurile inamice aflate la soL tocmai pentru 
a produce breșe in apărarea antiaeriană ; ra
chetă aer-aer „X-4*. produsă de Ruhrstahl A.G., 
destinată avioanelor „Me 282* și „Fw 190". diri
jată prin fir, pentru a nu-i fi bruiat ghidajul-. 
Altă armă : „Flîegerfaust*, lansator de rachete 
individual, eu 9 tuburi de 20 mm. trăgea două 
6alve de 5 și de < rachete, la o distanță de o 
zecime de secundă, atingea 1 800 m. înălțime, 
omologat in ianuarie 1945, s-a purces la fabri
carea unui lot de 10 000 bucăți, dar comanda n-a 
mai apucat să fie onorată. Un efort susținut au 
depus constructorii de arme în domeniul ra
chetelor ghidate : „Wasserfall" — rachetă sol- 
aer supersonică, radioghidată pină în apropie
rea țintei, dupâ care se autoghida printr-un 
sistem infraroșu, după căldura emisă de mo
toarele aparatului inamic, și chiar dacă rata 
ținta, datorită unui declanșator de proximitate 
sensibil la infraroșu. exploda totuși in vecină
tatea avionului vizat ; „Enzian*. fabricat de 
Messerschmitt, cu o jumătate de tonă explozi
bil ia bord ; „Rhelntochter*. rachetă sol-aer. 
plafon 12 000 m, radioghidată, explodind in 
apropierea țintei, dacă a ratat-o. din pricina 
zgomotului motoarelor aparatului dușman... Altă 
armă : supertancul „Maus*. 183 tone, tun de 
128 mm, motor de 1 375 cai-putere. blindaj de 
225 mm. Alte arme : tun cu țeava cu secțiune 
conică (calibrul diminuează spre gură), ceea ce 
are drept efect dobindirea unei viteze foarte 
mari ; lansator de rachete antitanc de 88 mm, 
ex’rem de ușor îi maniabil ; „Fohn*. o piesă 
cu 35 compartimente, fiecare din cele 35 ra
cle? avind 77 mm. tir în salvă, in ultima fază 
a războiului n-a mai fost folosită împotriva 
avtejiei, ci ca armă de cimp. Enumerarea ar- 
nte.-or secrete naziste ar mai putea continua.„

Scurtarea războiului a impiedicat perfecțio
narea, experimentarea, producerea in serie și, 
prin urm?np_ foiostrea lor pe cimpul de luptă. 
Ș; din acest punct de vedere, însemnătatea lui 
23 August 1944 se ilustrează din plin.

5.
Ecoul moc.citai ai Revoruției de eliberare so

cială «i națională, aaufascisiă și anttimperâalte- 
tă. s-a oglindit, pe merit, in comentariile ne- 
r.umărateloc agenta de presă, in ziare și re
viste. la posturile de radio, ca ți in opiniile 
expr.mate de speciahșt; din diferite domenii de 
Ecti-.ntaie sau in comunicate oficiale, căci — așa 
cum s-a văzut — in momentul declanșării sale, 
sxirta războiului nu era pe deplin bocărită. to
tuși eforturile șt riscurile implicate, imense, au 
fost asumate, cu luciditate și profund patrio
tism :

„De acum înainte România este din nou un 
eliat in tabăra Națiunilor Unite, manifestindu-și 
voința de a se alătura luptei ce se duce împo
triva inamicului comun* (din comentariul postu
lui de radio american din Europa — la 20 de 
minute după miezul nopții de 23 spre 24 au
gust) ;

„30 de divizii românești, alături de trapele 
sovietice, luptă acum împotriva trupelor ger
mane încercuite" (din textul transmis de postul 
de radio Atlantic — la două ore și 40 minute 
după miezul nopții de 23 spre 24 august) ;

„Fapta României constituie un act de mare 
curaj și acest act va grăbi sfîrșitul războiului" 
(din comentariul postului B.B.C. — 1944, au
gust 24 — ora 5,15) ;

„[Istoria va consemna actul de la 23 august] 
ca unul dintre cele mai hotărâtoare evenimente 
ale intregului război" (din comentariul cotidia
nului „New York Times" — 1944, august 25) ;

„Ieșirea României din Axă are o importanță 
covirșitoare nu numai pentru această țară, ci 
pentru întregul Balcani, deoarece prin această

23 August (io
tide — P.C.R., P.S.D., P.N.Ț., P.N.L. — erau 
reprezentate prin Lucrețiu Pătrășcanu, Constan
tin Titel-Petrescu, Iuliu Maniu și C.I. Brătia- 
nu. De asemenea, s-a alcătuit un Birou al Co
mitetului, ca organ executiv, din care făceau 
parte Petre Constantinescu-Iași și Vasile Bîgu 
(P.C.R.). Ștefan Voitec si Iosif Jumanca (P.S.D.), 
Ghiță Pop și Nicolae Hudiță (P.N.Ț.), Bebe 
Brâtianu și Gh. Zamfirescu (P.N.L.). Reprezen
tanții celor patru partide au hotărit ca denu
mirea coaliției să fie Blocul Național Democra
tic și au consimțit asupra documentului progra
matic, propus de P.C.R., ca bază a acestei co
laborări.

Documentul oficial de constituire a Blocului 
Național Democratic a fost semnat la 20 iunie 
1944. Declarația de înființare a Blocului Națio
nal Democratic prevedea : „1. încheierea fără 
întîrziere in baza ofertei făcute de Aliați, a 
unui armisțițiu cu Națiunile Unite (Uniunea So
vietică, Marea Britanie, Statele Unite ale Ame
rică), căutînd a obține condițiile posibile cele 
mai bune. 2. Ieșirea României din Axă, elibe
rarea țării de sub ocupația germană, alăturarea 
ei Ia Națiunile Unite și restabilirea independen
tei si suveranității naționale. 3. în acest scop, 
înlăturarea actualului regim de dictatură și în
locuirea lui cu un regim constituțional democra
tic, pe baza acordării drepturilor și libertăților 
civice tuturor cetățenilor țării. 4. Menținerea 
unei ordini democratice și realizarea păcii con
form cu interesele statului și poporului român".

Formarea, la 20 iunie 1944, a Blocului Național 
Democratic a constituit un însemnat succes al 
activității desfășurate de Partidul Comunist Ro
mân în vederea coalizării tuturor forțelor socia
le și politice a angajării tuturor păturilor popu
lației in lupta pentru interesele naționale ale po
porului. S-a realizat astfel. în vara anului 1944, 
Frontul Național Antihitlerist, expresie a poli
ticii de alianțe inițiată și urmărită cu tenacitate 
de partidul comunist, ceea ce a angajat la o 
luptă hotărâtoare pentru interesele sale funda
mentale naționale cele mai largi pături ale popu
lației, întregul popor român. Partidul Comunist 
Român a jucat rolul conducător, dinamizator 
al tuturor forțelor politice capabile să-și aducă 
intr-o măsură mai mare sau mai mică, indi
ferent de motive și scopuri proprii, contribuția 
la opera de eliberare națională a țării șl de res
tabilire a unui regim democratic, ceea ce consti
tuia obiectivul fundamental al epocii.

Evidențiind rolul fundamental al amplului sis
tem de alianțe politice înfăptuite din inițiativa 
și sub conducerea Partidului Comunist, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta : „O însemnătate 
deosebită a avut crearea, în primăvara anului 
1944, a Frontului Unic Muncitoresc între comu
niști și socialiști — eveniment remarcabil în pro
cesul unirii clasei muncitoare precum și a Blo
cului Național Democratic, expresie a coaliză
rii tuturor forțelor democratice, naționale în 
lupta împotriva fascismului".

Capacitatea Partidului comunist de a dirija 
concret energiile revoluționare ale națiunii, de a 
fixa obiectivele esențiale ale luptei sale a făcut 
ca din mișcarea antifascistă a întregului popor 
să se dezvolte nemijlocit revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944, care a deschis poporului 
român calea spre realizarea năzuințelor sale 
multiseculare de libertate, independentă, pro
gres economic și social.

lovitură se prăbușește întregul sdstem de domi
nație german din sud-estul Europei. însemnă
tatea acestui din urmă fapt nu poate fi subes
timată. Ziarul „Trud" scrie că ieșirea României 
]...] din alianța cu Reichul nazist înseamnă cra
hul sistemului politic-militar al Germaniei din 
6ud-estul Europei" (din comentariul postului de 
radio Moscova — 1944, augiist 27 — ora 11,15) ;

„Importanța ieșirii României din Axă depă
șește cadrul României. Presa străină are drep
tate să spună că aceasta înseamnă prăbușirea 
intregului sistem de apărare germah din Bal
cani..." (din comentariul politic al ziarului 
„Pravda" — 1944, august 28) ;

„Intr-un articol apărut astăzi In „New York 
Times" se afirmă că ieșirea României din răz
boi, provoacă o considerabilă scădere a forței 
germane din sudul Europei și chiar prăbușirea 
totală a nazismului {...] în mijlocul războiului 
Isubl. nș.j. România ,și-a păstrat înțelepciunea 
care a îndemnat-o să vină acolo unde se află 
locul ei de onoare" (comentariul postului de 
radio „Voice of America" — 1944, august 28 — 
ora 20,45) ;

„[...] admirabilul act de la 23 August 1944, 
România a adus, prin contribuția ei, o scurtare 
a războiului de cel puțin șase luni* (Pierre Du
rand — 1946, ianuarie 12 — comentariu difuzat 
de postul de radio Paris) ;

„[...] la 23 august 1944, cind nu era încă evi
dențiate perspectivele desfășurării viitoare a 
evenimentelor militare și cind soarta Germa
niei era departe de a fi dară, politica externă 
a României a luat o întorsătură hotărâtoare" 
(A. I. Vișinski — delegat al U.R.S.S. la Confe
rința de pace «ie la Paris — 1946, august 13).

• Intr-o conflagrație mondială de amploarea și 
intensitatea celui de-al doilea război mondial, 
scurtarea — cu șase luni — a luptelor, echiva
lează cu salvarea a sute și sute de mii de vieți, 
a unor incalculabile bunuri materiale și spiri
tuale, performanță izbutită de români prin 
proprie decizie și prin propriul sacrificiu de 
singe. Pentru că, atunci cind S.U.A. se vor ve
dea puse in situația de a opta, după capitu
larea necondiționată a Reichului nazist, intre 
continuarea conflictului cu Japonia exclusiv 
prin mijloace „clasice*, ți. dimpotrivă, scur-. 
tarea războiului și prezervarea de vieți ameri
cane prin orice mijloace, așadar fie și prin fo
losirea, pentru tatlia oară in istoria umanității, 
a unei bombe atomice — „Băiețașul" de la Hi- 
roșima, —, nu vor pregeta să aleagă soluția din 
urmă, dezastruoasă nu numai dacă vorbim din 
punct de vedere militar, ci și din punct de ve
dere moral !_ Imediat după Hiroshima, la trei 
zile distanță, altă bombă atomică lansată asupra 
orașului japonez Nagasaki, in total provocîn- 
du-se, in 6 și 9 august 1945, moartea instanta
nee și rănirea gravă a peste 380 000 de oameni, 
plus destui alții, care, pe parcursul deceniilor 
ulterioare, de „pace", vor pieri ca urmare a 
efectelor radiațiilor solare. Comparația se 
impune.de la sine : atunci cînd a trebuit să fie 
luată o decizie vitală pentru țară și fiii ei, 
totodată pentru soarta continentului european, 
dar implicînd și destinul altor zone ale lumii, 
un popor relativ mic, mal puțin înstărit și în
zestrat cu mijloace de distrugere în masă, 
ROMANII, au acționat ca unul și au socotit 
firesc să purceadă la fapte prin propriu sacri
ficiu, nicidecum prin sacrificarea altora.

Un bătrînesc proverb popular românesc afir
mă : „Oricine ești și oriunde ești, adu-ți aminte 
că om ești“f

Cu mina pe inimă poți spune : românii n-au 
uitat asta niciodată ! Nici la 23 August 1944.
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Soarta războiului antifascist 
a fost pecetluită

1.

hitler (după o parte a „monologului” 
său interminabil, de citeva ore. cu 
care iși fericea, de regulă, oaspețiii) : 
Totuși, neîndoielnic că nu se cuvine 

a fi trecut cu vederea faptul că. intr-un război 
modern, problemele tehnice joacă un mare rol. 
De aceea, pierderile materiale suferite de Ger
mania în sectorul mijlociu al frontului de 
răsărit sînt simțitoare. Wehrmachtul a pierdut 
acolo aproape două treimi din întreaga pro
ducție pe luna iulie [...]. Este adevărat că 
aceste pierderi, grație producției suplimentare 
care, în baza noilor măsuri, poate fi obținută in 
interval de o lună, vor fi, practic, reechilibrate, 
independent de ceea ce urmează a fi livrat fron
tului francez și celui italian [...] în 1942, pro
ducția lunară a unor tipuri de aparate [avioa
ne] n-a atins decit 8—9 la sută din actuala pro
ducție pusă la punct de Speer și Sauckel. Prin 
centralizarea intregii producții în mina acestor 
doi oameni, a fost posibilă o uriașă creștere. Atit 
în ceea ce privește eficacitatea, cit și cantitatea 
producției, producția germană de armament nu 
rămîne, în momentul de față, în nici o privință, 
in urma celei a inamicului [Fiihrerul face re
feriri concrete la armele lui „de ultimă oră“, 
perfecționate, chiar revoluționind tehnica : 
pistolul-mitralieră 44, „cea mai bună armă de 
acest fel și care se fabrică în masă", capabilă 
de cel mai mare număr de lovituri atinse, iar 
dacă „inamicul ar anihila acest avans, Germania 
va fi în măsură să obțină o nouă sporire a nu
mărului de bătăi, ceea ce, din punct de vedere 
tehnic, a și fost pus la punct" ; mortierele de 
felurite tipuri, ca de pildă cel de 15 cm., tră- 
gînd cu o muniție specială la distanța de 16 
km., iar tunul de 17 cm. lovind pină Ia 30 km. ; 
aruncătorul de grenade și aruncătoarele de 
ceață, majoritatea „net superioare armelor si
milare ale inamicilor" ; carele blindate, cum ar 
fi „Panther" de vînătoare cu tun calibru 81, sau 
.,Tiger" de vinătoare cu tun de 12,8 cm și blin
daj de 250 mm ; etc.].

De obicei. Hitler fantazează, își la halucina
țiile drept realitate, însă, de astă dată, și în 
acest moment acut al conflictului, cele spuse de 
el au un temei material, cunoscut fiind astăzi 
faptul că, in 1944 și apoi în 1945, Germania na
zistă a atins un nivel record al producției sale 
de armament și muniții, atit din punct de vedere 
cantitativ, cit și calitativ. Deocamdată, Fiihrerul 
își continuă perorația, vorbind și despre o nouă 
mină, de sticlă, care nu poate fi descoperită 
prin radioelectrică, sau :

— In SCURTA V.REME [subl. ns. — atenție ! 
începutul lui august 1944], Germania va dis
pune și de cel mai modern bombardier din 
lume [...]. Dar producția nu crește doar ca va
loare, ci și din punct de vedere numeric [...] 
ARME NOI [subl. ns.] nu vor fi utilizate decit 
atunci cind le vom avea la dispoziție intr-un 
număr atît de mare, încît să existe garanția că, 
datorită lor, SE POATE OBȚINE O COTITURA 
ÎN DESFĂȘURAREA RĂZBOIULUI [subl. ns.]...

Sublinierile noastre iși au rostul lor precis, 
constituind premiza demonstrației pe care do
rim să o facem, pe temeiul unor date revelate, 
mai cu seamă, mult zlupă Încheierea războiului 
și .capitularea, fără condiții, a Germaniei 
hitleriste.

2
Confruntat cu realitatea. Hitler se vede obli

gat să ordone, așa cum va relata generalul-co- 
lonel Hans Friessner, cind iși va scrie in tihnă 
memoriile, la el acasă, in R.F. Germania:

„Măsurile asupra cărora convenisem la 22 au
gust cu mareșalul Antonescu n-au mai fost 
aplicate ; in seara [după-amiaza] zilei de 23 au
gust mareșalul a fost arestat in palatul regal 
din București [...]. Mi-am subordonat, pe pro
pria mea răspundere, toate trupele și forurile 
germane de pe teritoriul românesc. Dar măsu
ra, pe care n-aveam dreptul s-o iau, in fond, 
a fost prea tirziu adoptată. Către ora 23 l-am 
chemat pe Hitler la telefon [oră la care Fuhre- 
rului i se comunicase difuzarea, de către postul 
de radio București, a Proclamației „Către țară” 
și a listei noului guvern ; incă de la 22.45, 
Fiihrerul a început să lanseze un intreg șir de 
ordine, pină tirziu. după miezul nopții, pentru 
recîștigarea țării care-i scăpase, total, de sub 
control]. L-am informat asupra evenimentelor 
din ultimele ore și i-am raportat preluarea, că 
de la mine putere, a comenzii depline asupra 
tuturor forurilor și trupelor •germane din Româ
nia. Hitler si-a dat consimțămintuL I-am ară
tat urmările de neprevăzut care ar putea rezulta 
din aceste împrejurări, pentru trupele noastre 
angajate in grele lupte pe front si pentru insti
tuțiile Wehrmachtului. spitale, depozite etc„ din 
spatele frontului. Am socotit că sarcina cea mai 
urgentă era transferarea, cit na: rapidă, pe 
teritoriul ungar, a tot ceea ce putea să ma. tte 
salvat, pentru ca acolo să se organ: arae un aotl 
front de apărare.

Hitler a promis o „dispoziție euprvtrătaare”. 
Apoi mi-a ordonat :

— înlăturați această ciică trădătoare și insti- 
tuiți un nou guvern !

Cind i-am spus că acest ordin este impcstbil 
de adus la îndeplinire, el a replicat iritat :

— Atunci dațt imediat sarcina ceĂii ma. de 
nădejde general român că formeze un guvern 
sigur !

N-am putut sâ-i raportez. însă, altceva decit 
rezultatul negativ al ccnvorbirtior mele cu co
mandanții armatelor române [anterior, autorul 
însemnărilor luase legătura, din proprie iniția
tivă, cu generalii Petre Dumitrescu și Ilie 
Șteflea. comandanții Armatei a 3-a si a Arma
tei a 4-a române. încadrate pină de curind in 
Grupul de armate „Ucraina de rud*. fără re
zultat, așa cum se precizează in jurnalul de 
război al respectivei grupări militare naziste : 
„Nici un general român nu este dispus să con
tinue lupta de partea Germanic:, nici măcar 
comandantul diviziei blindate România Mare, 
generalul Cornea, in care se puseseră nădejdi 
in acest sens"]. Convorbirea a luat sfîrșit cu 
un răspuns incilcit :

— Intr-o oră veți primi Doi ordine : [n-au 
venit intr-o orâ. deoarece abia peste trei ore, 
noaptea, cu multă intirziere. se va ține, la 
Rastenburg. consfătuirea militară zilnică, in ca
drul căreia avea sâ se discute, in amănunt, cu 
feldmareșalul von Weichs, situația nouă care 
s-a creat in Balcani]. Judecind după reacția 
lui Hitler la cele ce-i spusesem, am rămas cu 
impresia că el incă nu era pe deplin convins 
de gravitatea situației. Zguduitoare impresie!" 

O doză din echilibrul cu care Fiihrerul 
vrea să facă față dezastruoaselor evenimente 
capabile să șubrezească, definitiv. Axa, derivă, 
probabil, și din certitudinea pe care i-o dă 
ultima carte de joc ținută, ca trișorii, în mi- 
necă?! Teribilele lui arme secrete. de 
mult aflate in experimentare, in producție, po
sibile „argumente” in desfășurarea războiului 
ajuns intr-un punct nodal, insă nicidecum, 
lesne de tăiat..

Ostași români in acțiune pe străzile Budapestei

3.
„Fapta poporului român a surprins atunci 

întreaga opinie publică internațională și cartie
rele generale politice și militare ale beligeran- 
ților De ce ?

Mai întii. pentru că ridicarea armată a po
porului român a avut loc intr-un moment cind 
soarta războiului nu fusese incă decisă, cind 
Reichul nazist și MAȘINA LUI DE RĂZBOI 
FACEA DOVADA UNOR MASIVE DISPONI
BILITĂȚI DE REZISTENȚA, CÎND INDUS
TRIA GERMANA ATINSESE VlRFUL PRO
DUCȚIEI SALE PE ÎNTREAGA DURATA A 
CONFLICTULUI MONDIAL [subl. ns.].

Apoi, pentru că insurecția a izbucnit in con
diții militare eu totul neobișnuite. Pe o lun
gime de 654 km, la aripa de sud a FrontuL;” -de 
Est, era in curs de deșfâșKrure o gigantică bă
tălie germano-sovietică. sctrenind circa 1.7 mi
lioane ccmbatami. La sud, sud-vest șs nord te
ritoriul României era iS« (re*,. iu-
tzaae sau aliate 'arestcri. Lacari*. rufe-i-

via și Bulgaria re cDaa rmparu*ate ei- 
germane (29 divizin și ale afcaîRor Re; - . .

în sfirșft, dar nu in rele din urmă, pe- tru câ 
actul românesc s-a declanșat fără o i=‘-leș»TT 
prealabilă cu Națiunile Unite, care să-i facili
teze desfășurarea.

Și totuși, în aceste condiții militare și poli
tice extraordinar de complexe și cu un grad de 
dificultate maxim, insurecția romană a izbin- 
dit. Biruința ei a avut urmări remarcabile 
asupra desfășurării războiului mondial in an
samblul lui. grăbindu-i sensibil sfirșitul in Eu
ropa. In trei mari domenii ale tabloului belie 
european — militar, economic și politic — in
surecția română a precipitat evenimentele și 
A COMPRIMAT TIMPUL DE DESFĂȘURARE 
A RĂZBOIULUI APROPIIND VICTORIA NA
ȚIUNILOR UNITE [subl. ns.] [...]

In primul rind, operația militară românească 
insurecțională a condiționat o uriașă translație 
de front. Trupele sovietice, cărora li s-a aliat 
armata română, odată cu începerea insurecției, 
au avut posibilitatea să reia luptele de anver
gură cu inamicul la o distanță de 620—750 km 
spre vest de locul în care se aflau la 23 august 
1944. De la Birlad, unde se găseau la 23 august, 
pină la Drobeta-Tumu Severin, localitate atinsă 
la 6 septembrie, după străbaterea teritoriului 
sudic românesc, armata sovietică n-a mai în- 
timpinat rezistențe germane serioase. Ea a 
exploatat succesele militare insurecționale 
românești, ceea ce exegetul militar britanic 
B. H. Liddel Hart a numit „cel mai larg flanc 
deschis cunoscut vreodată în războiul mo
dern". Șeful de stat major al Frontului 2 ucrai
nean, generalul M. V. Zaharov, a apreciat că 
marile unități motorizate din subordine „înain
tau cu mai mult de 50 km pe zi, iar cele de 
infanterie cu 35—38 km. Aceste ritmuri erau 
mult mai mari decit într-o serie de alte ope
rații".

La 6 octombrie, la 44 zile de la declanșarea 
Revoluției de eliberare sociala și națională, 
antitexristâ și antiimperialistă. forțele sovie
tice, in alianță de luptă cu cele românești, de
butau la atac la o distanță de circa 900 km spre 
vest de zona in care sn găseau la 23 august. 

1 in numai I zîie de luptă insurecțională 
(24—31 august) au tari degajați circa 150 000 km 
pălrsț:. ceea ce echivalează cu o medie de circa 
19 £9 km pătrat! eLberau in 24 ore. în cursul 
orrrație: ofensive din Bielorusia, media zil- 
r. â i sC--_'.ată pe intervalul 23 iunie—28 iulie 
1944) a ÎO6t de C Mă km pătrați, iar in opera
ția Fr-.rt_ri!or î și 3 ucrainiene din Ucraina 
de 2 SM km : =mați.

o wtn-r.t-atie cu totul excepțională a 
fast Iwpn inia strategică militară a teritoriu- 
M «literal. S-au d, jhis două direcții ofen- 
»:r* majarr dc la est spre vest pe eșicherul 
rtnăegac cmUaen-.M : direcția balcanică și di- 
rtvțte Denar.i. [...] Hitler a enumerat, la 
U ». r -.-.re1X4. nt^ri'.e crize mtlxtare ale 
î-r-b_’-. tn vara ea : sărăpungerea so-

tr »ț trc.ntvlu! e r-
rsano-sovretiz. EYEN1MENTEL1 DIN ROMA
NI A (*ubl. r,- un ’e -prin trădare (termen cu 
care rnnsti.i au desemnat insurecția noastră) 
ru*d au aji.r.z in spatele trupelor germane, ceea 
re a adu* cu sine pierderea Armatei a 6-a» și 

-.-Ie militare din Franța după debar- 
' • . ..'â din Normandia (6 iunie 1944)“ (ge
nera.-: - trnent dr. Ilie Ceaușescu — maior 
tir. Mthad E. Ionescu).

4.
rwt.-u i! ■feOBM pcnd.-rii pe care au avut-o 

ta dtow&șerarea și deznodămintul celei de a 
. re cosflsgrații mondiale — prin reducerea 
r» aproximativ șase luni a războiului — cute- 
.•. « ■. • Usini politico-militare românești de
la B Aagaat 1944, se cuvine a fi operate co- 
r. ttu-r.i w-mnificative : germanii aveau în fa- 
tr..-at.-. gata experimentate sau intr-un avan- 
• >• i'K j de proiectare, un șir intreg de teri- 
f.autr «rnw „secrete”. In acest sens, trebuie sâ 
f>e citat faptul că, devreme, la scurt interval 
d- ta Utoomirea războiului, Fiihrerul afirmase 
Intr-un dtacurs, speranța categorică in victoria 
.„-v.nc-.bilu!ui“ Reich nazist, tocmai datorită 
. —retor noi secrete".- Astăzi, pe temeiul dez- 
vâluir.’iur de după înfrângerea fascismului, cu- 
auvjîsm o însemnată parte a acestor „născo
ciri diavolești”, motiv pentru care — deloc re
torte ! — merită să ne întrebăm dacă valoarea 
o v șase luni de război mondial, ciștigate/re- 
-:.=e d;_~ritâ românilor și lui 23 August, nu 
r> ■ -r,tă mult mai mult decit s-ar părea la 
pruna vedere ?—

Enumerăm doar citeva asemenea „mize” 
tu-enste : de la cel dinții avion de luptă — 
.Jfc-s^rschmitt Me 163“ — înzestrat cu motor- 

-La, ai cărui zbor de probă, incă din mai 
l»U. a constituit un succes, o serie de tipuri 

sonate au apărut pe planșetele construc- 
tcrHor. ca și in văzduh, astfel incit, in perioada 
premergătoare sfirșitului război, se putea vorbi 
despre un interceptor cu motoare rachetă, des- 
târu-r apărării obiectivelor prioritare supuse ma
sivelor atacuri aeriene aliate, capabil să deco
leze vertical, atingind o viteză de 1000 km/h 
și înălțimea de 13 000 m, cu 24 rachete de 73 
mm in bot. fabricat din lemn bătut in cuie, in
el fax. așadar extrem de ieftin, deci jetabil 
(conceput pentru o singură misiune); din punc
tul maxim al ascensiunii sale, „Vipera" („Nat
ter-) pornea la interceptarea aparatelor adverse, 
pilotul se parașuta, iar transportorul cădea la 
pămint, autodistrugîndu-se (proiectul „Natter" 
figura la loc de qjnste in preocupările socie
tății „Bacbem" chiar din august 1944, acceptat 
in septembrie, primele încercări cu un prototip 
tractat de avion — noiembrie, experimentat au
tonom — februarie 1945. pină la încheierea osti- 
liiăților vor fi fabricate 30 asemenea intercep- 
toare) ; tot in perioada la care ne referim, 
exista proiectul unui bombardier „Focke-Wulf 
Fw 1 000 x 1 000 x 1 000, capabil sâ transporte 
1 000 kg. bombe, viteza 1 000 km/h, rază de ac
țiune 1 000 km, ceea ce ar fi constituit o gravă 
amenințare pentru Anglia ; un alt „Focke-Wulf 
Fw 03-10 225“ era conceput pentru transportarea 
a 3 000 kg. bombe la o distanță de 8 000 km, in 
stare să traverseze Atlanticul și să bombardeze 
orașele americane de pe coasta de est ; un avion 
de vînătoare bireactor „Messerschmidtt Me 
262", cel mai rapid aparat din războiul al II-lea 
mondial. înarmat cu patru tunuri de 30 mm, la 
sfirșitul anului 1944 ieșeau de pe benzile de 
montaj, în fiecare lună, 100 de „Me 262", pen
tru ca apoi, pină la încheierea conflagrației, 
producția să crească în mod considerabil, prea

Mihai Stoian
Continuare în pag. a 7-a

Cea de a doua serie a „Bibliotecii de artâ" 
de la editura Meridiane se recomandă cu 
titulatura „Arte și civilizațiidin care 
ie amintim și acum, marile apariții de 

la începuturi, cum ar fi Arta faraonilor de Etienne 
Driton și Pierre du Bourguet, o carte fundamentală 
(care poate reprezenta punctul de plecare al unei 
bune informări în materie, alături de Enciclopedia 
civilizației și artei egiptene de George Posener în 
colaborare cu Serge Sauneron șl Jean Yoyotte, pu
blicată de aceeași editură, doi ani mai tirziu, adică 
in 1974, in deschiderea unei suite de splendide lu
crări cu caracter similar, dedicate artei flamande, 
italiene, etc., constituind ele singure un titlu de 
mîndrie al culturii noastre de astăzi 1), mai apoi 
solidele istorii ale lui Henri Focillon, cele ale Iul 
John Rewald și multe altele, lucrări specializate 
cum este cartea lui Sabatino Moșeați, Lumea feni
cienilor (deși avem în românește un studiu mai 
bun in materie, datorat lui Constantin Daniel, e 
adevărat că posterior traducerii de la Meridiane), 
făcind puține concesii prostului gust și lipsei de 
autoritate științifică (v. Ivar Lissner, Culturi enig
matice, 197^), ceea ce probează fermitate intelec
tuala și orientare sigură, intr-un domeniu nețăr
murit, în care succesul facil poate induce în eroare 
chiar și pe editorul cel mai prudent cu putință. 
Prestigiul întregii colecții este dat tocmai de ținuta 
constantă și de severitatea cu care a zăgăzuit im
postura, atît în ceea ce privește alegerea autorilor 
și a titlurilor, cit și a colaboratorilor pentru tra
duceri și a prefațatorilor. Poate că s-ar fi cuvenit 
o mai mare temeritate în domeniul actualității, 
avînd în vedere unele producții străine din ultimul 
deceniu., precum și încurajarea unor sinteze origi
nale, în domenii unde specialiștii români ar avea 
un cuvînt de spus (cele citeva titluri de pină acum 
mi se par de tot insuficiente !). Cu toate acestea, 
reluarea unor capodopere, cum este recenta Cetate 
antică a lui Fustei de Coulanges (pentru a doua 
oară tradusă în românește, de data aceasta într-o 
versiune diamantină, sub semnătura Mioarei și a 
lui Pan Izverna) este cum nu se poate mai bine 
venită. Cartea eruditului francez șl-a depășit epoca 
printr-o lecție de gîndire „clasicizantă11, contrazi
când în substanța ei chiar unele reflexe de viziune 
.pozitivistă, datorate secolului său, care se află 
în însuși textul lucrării și dau tonul unor afirmații 
din prefața de altfel ponderată « lui Radu Flo- 
rescu (cea mai exactă afirmație este aceea că 
Fustei de Coulanges este depășit prin cercetările 
mai noi, dar nu este totuși depășit. Indiscutabil că 
așa se prezintă lucrurile.,.). Accentul pus pe „ve

REVISTA STRĂINĂ

• O CARTE mult discutată publică profesoara 
Afaf Lufti Al-Sayyd Marsot, Egiptul sub regimul 
lui Muhammad Ah, consacrată nașterii ideii națio
nale arabe în nordul Africii. Lucrarea a fost com
parată cu studiul clasic al lui Henry Dodwell, 
Fondatorul Egiptului modern, apărut mai întîi în 
1937 și reeditat în 1967. Deosebirile dintre perspec
tiva lui Dodwell și cea a profesoarei Marsot constau 
in faptul că aceasta din urmă pune marile realizări 
ale domniei lui Muhammad All pe seama forțelor 
interne și a tendințelor inerente evoluției societății 
egiptene. într-o recenzie amănunțită, P. J. Votikio- 
tis, un cunoscut specialist în problemă, salută noua 
contribuție, atrăgînd atenția asupra faptului că cele 
două puncte de vedere trebuie de fapt îmbinate 
pentru a înțelege problema în toată complexitatdn. 
ei. Dorința de independență față de Imperiul Oto
man și planurile de stabilire a unui vast imperiu 
comercial arab, nutrite de Muhammad Aii, au fost 
bine scoase în evidență de Afaf Marsot pe baza 
consultării unor arhive locale, cu date privind agri
cultura, industria, finanțele, și alte aspecte econo
mice egiptene. Eforturile lui Aii au fost însă con
tracarate de puterile europene, îndeosebi de Anglia, 
din motive de politică globală, pentru că nu ve
deau cu ochi buni o slăbire prea mare a Impe
riului Otoman, care ar fi dus la accesul forțelor 
țariste in Bosfor. Opoziția lui Palmerston față de 
naționalismul egiptean avea ca sursj preocuparea 
lui privind echilibrul de forțe în Europa. Studiul 
istoriei regionale nu se poate astfel dispensa de o 
perspectivă globală.
• monografiile de problemă, tendințele ana-

om OMmer.iX istoriografiei au condus La re- 
r.. cum veda și in recenta lu-
crsTE a ?_.» A-rireti M. inovațiile Mricole
in lumea islamică timpurie. Difuziunea culturilor 
ți a tehnicilor agrare Intre anii 100—1108, apărută 
la Universitatea Cambridge. Este dezvoltată teza 
paradoxală după care un popor de cuceritori no
mazi și <ărâ vocația lucrării pămîntului, cum pă
reau pe atunci, a favorizat introducerea de nai 
specii și o practică agricolă avansată, cu produc
tivitate mare. Prima parte a cărții este de altfel 
dedicată pătrunderii pe această cale, în bazinul 
mediteraneean și în Orientul Apropiat a unor noi 
culturi de grîu, a bumbacului, trestiei de zahăr, a 
bananelor și spanacului, aduse din India, China și 
sud-estul asiatic. In acest fel, cucerirea arabă a 
însemnat „o deschidere de frontiere pentru difu
ziune botanică și intelectuală", cum spune Robert 
Irvin într-o recenzie, adăugîndu-se urMr inovații în 
domeniul tehnologiei hidraulice și unor perfecțio
nări instituționale, care au permis o creștere 
„vastă" a producției agricole, Chiar dacă nu luăm 
In considerare decît faptul că toate noile culturi 
erau de vară, într-o zonă obișnuită mai ales cu 
producția de iarnă, — avem deja o imagine ă marii 
revoluții introduse prin venirea arabilor în Orientul 
Apropiat. Cartea lui Watson conține un atrăgător 
portret al lui Ibn Wahshiyya, agronomul cel mai 
ilustru al epocij, o personalitate multilaterală, gîn- 
ditor și om de stat în același timp.
• MONTAREA PIESEI lui Tennessee Williams, 

Împărăția pămintului, la Teatrul Hampstead din 
Londra este salutată de toți cronicarii. Lucrarea 
era puțin cunoscută, deși pare un text aparte în 
dramaturgia lui Tennessee Williams, fiind scrisă

sport Stele de aur
și delfini în

^eri noapte, la ora eind delfinii exe- 
Icută dansuri nupțiale, luna cea nouă, 

otundă și trufașă, s-a văzut încon
jurată de șaisprezece stele cu totul și 

cu totul de aur. Pină spre dimineață, desprinse 
din caierul depărtării, sint sigur, vor răsări 
altele. E semn de bucurie. Marea închipuie din 
orga ei subterană un cintec profund și ador
mitor. Dinspre îndepărtata Californie cu pa- 
minturile ei roșii ca rugina uitării vin vești 
năucitoare ca niște rindunici de cristal. Pe 
malul lacului ce se cheamă Casitas miile de 
spectatori învață să cinte in cor Imnul de stat 
al României. Nimic mai plăcut sufletului meu 
amețit de susurul plopilor neliniștiți ca miresele 
in noaptea nunții.

Faleza singuratică e păzită de un batalion de 
fluturi excitați de lumina pocalilor de neon. 
Faleza pustie — o lungă pistă de atletism pe 
care, țișnind din fantezia mea, Doina Melinte 
pare o gazelă singuratică liiindu-se la întrecere 
doar cu vintul.

Visez fișii de apă foșnitoare pe care lunecă 
pirogi suple de brad.

Un crap de aur adus intr-un acvariu de ru
bin îmi șoptește la ureche vorbe despre Patzai- 
chin și Simionov, zeii Deltei încoronați cu flori 
de lauri și nuferi regali. 11 sărut pe mustățile 
umede (â la Mircea Micu) și jur să nu mai 
măninc saramură in vecii vecilor . Tot mai bun 
e peștele oceanic plin de proteine, consumați-1 
gospodine că este vitaminat de la A la Z...

Se face de ziuă in stațiunea cu nume de zeu 
marin. Trei mesteci dezbrăcați dansează slă
viți de un roi de albine. Un delfin cuprins de 
insomnii se bronzează pe un ciot de stabilopod.

A răsărit soarele, chiar în clipa aceasta și 
briciul lui de argint spintecă burta cerului in- 
singerind-o. Mă gindesc că în curind după ce 
se va întoarce acasă și băiatul acela care se

________________________________________________ 

chiul vechi regimca să-i spunem așa, reprezintă, 
în aproape tot primul volum din actuala ediție 
romanească, o formă de determinare a „conserva
torismului", în sens moral, in opoziție atît cu reac
ționarismul, cît și cu prostia demofilă, care a exis
tat șl în antichitate, Sînt pagini de o mare adîncime 
și cu valoare tipologică excepțională, îndeosebi cele 
referitoare la natura proprietății in epoca romană 
veche, o formă de proprietate privată, dar nu indi
viduală. Pentru cine caută sursele unei ordini uma
ne mai adinei, acestea sînt teme fundamentale, mai 
ales într-o epocă ce înmulțește întrebările. Fustei 
de Coulanges afirmă aproape de încheierea capito
lului VI, înainte de trecerea la dreptul de succe
siune : „...omul din vremurile vechi a fost scutit 
de .rezolvarea unor probleme prea grele. Fără % 
strădanie, fără umbra vreunei ezitări, el a ajuns 
dintr-o dată și numai în virtutea credințelor sale la 
concepția dreptului de proprietate, a acestui drept, 
unde își are originea orice civilizație, pentru că 
prin el, omul îmbunătățește păfnîntul și devine el 
însuși mai bun“. Evoluția acestui drept de pro
prietate privată la cea individuală i se pare deja 
o mică alienare lui Fustei de Coulanges, deși noi 
credem, împreună cu unii istorici ai dreptului ro
man, că se precizează doar trăsăturile care dau 
propriu zis caracterul de proprietate („...drept ex
clusiv, absolut, real și perpetuu", Edouard Guq, 
Manuel des Institution Juridiques de Romains, Pa
ris, 1917, pg. 244). Oricum, în această zonă găsește 
autorul francez sursa unui sentiment pe care îl nu
mim astăzi patriotism, iar citatul din Cicero este 
■tulburător : „...aici mi-e neamul, aici sînt urmele 
lăsate de străbunii mei ;nu știu ce far<n*ec se află 
aici, un farmec ce-mi pătrunde inima și simțurile". 
Omul de demult avea un cult al locului său : „...ei 
își aflau în interiorul casei principala lor divinitate, 
providența lor, cea care îi ocrotea pe fiecare în 
parte, care le asculta rugile și le îndeplinea dorin
țele. In afara locuinței sale, omul nu se mai simțea 
ocrotit de zeu ; zeul vecinului era un zeu ostil. 
Omul își iubea pe atunci casa așa cum își iobește 
astăzi biserica. (...) Acești zei trăiau în interiorul 
fiecărei case : omul șl-a iubit deci casa, locuință 
sa fixă și trainică, pe care o avea moștenire de 
la străbunii săi și pe care urma să o lase urma
șilor ca pe un sanctuar". Așa se explică atașamen
tul omului clasic față de locul său. El nu-și putea 
muta sufletul și zeii din loc în loc și nimeni altul 
decît vrăjmașii săi nu-și putea pune problema să-l 

dezrădăcineze. Legătura individului cu cetatea are 
la Fustei de Coulanges și alte implicații.

Aurel-Dragoș Munteanu

pe un ton optimist, care rupe vălul negru de pe 
umanitatea infernală a dramaturgului, permițînd 
personajelor să-și ridice ochi. „z>upra unei lumi mai 
normale, Iată ce scrie Haro.u Hobson în. T.L.S. : 
„împărăția pămîntului poate &a nu fie cea mal du
reros poematică dintre piele lui Tennessee Williams, 
dar este sigur cea mai optimistă. Personajul femi
nin iese cel mai mult în evidență, atît în sens li
teral, cît și metaforic. Atunci cind riul Mississippi 
inundă cu furie, la sfirșitul piesei, întreaga casă, 
Myrtle se urcă pe acoperiș. Acompaniată de iubitul 
ei, se sugerează pînă și faptul că ei vor înscena 
Romeo și Julieta, pină cind apele se vor retrage. 
Această scenă este însă melodramatică în mod 
absurd, șl există momente în piesă cînd Williams 
pare să piardă orice sens al realității teatrale".
• LUCRAREA lui Degas, Helena Rouart în stu

dioul tatălui său, a polarizat de curînd toată aten
ția criticilor de artă. Ne aflăm de fapt în anul celei 
de a o sută cincizecea aniversări a lui Degas, iar 
la Berlin s-a deschis una dintre cele mai mari ex
poziții consacrate vreodată graficii artistului, ceea 
ce a permis o serie de concluzii privind, geneza și 
semnificațiile unor lucrări în ulei. A fost eviden
țiat de pildă faptul că Degas eta un artist foarte 
conservator. Experiențele contemporanilor săi nu 
l-au afectat decît puțin, Iar portretistica de studio 
i-a rămas o preocupare constantă. Lucrarea dedicată 
Helenei Rouart, expusă recent la Londra, constituie 
un bun exemplu în' acest sens. Ea transcrie senti
mentele lui Degas la prăbușirea unei familii solide, 
care a constituit pentru el, cîndva. un loc de re
fugiu. Compoziția din 1886 este disonantă față da 
altele, mal stenice, dedicate de artist acestei fa
milii. Acum planează asupra chipului Helenei și 
asupra interiorului de studio un aer sumbru, Iz- 
vorit din împrejurările dispariției D-nel Rouart, 
mama personajului portretizat. Degas a realizat o 
capodoperă, în care neliniștile se exprimă cu pu
tere, dincolo de o suprafață aparent calmă.
• TRADIȚIA scriitorilor care au admirat pe 

sportivi și le-au înălțat imnuri datează din anti
chitate, cînd învingătorii concursurilor atletice erau 
considerați eroi ai cetății. Să nu uităm însă că în 
epoca noastră au trăit cîteva figuri legendare, cum 
ar fl celebrul baschetbalist Bob Cousy,, care și-a 
văzut statuia înlțată încă în timpul carierei, și care 
a evoluat în anii ’60 cu echipa „Boston Celtics" și 
în România. De curînd, scriitorul Geoffrey Wansell 
a publicat în Sunday Telegraph un portret al lui 
Lester Piggott, considerat a fi cel mai mare jockeu 
al tuturor timpurilor, și nu se poate spune că aler
gările de cai au apărut de curînd în istorie. El este 
comparat cu marele Frank Buclele, cel care a cîș- 
tigat, la începutul secolului trecut, peste douăzeci 
și șapte de victorii ale celor cinci concursuri cla
sice englezești. în total, Lester Piggott a cîștig it 
de fapt patru mii de concursuri, fiind înzestrat, 
așa cum spune un alt mare alergător de curse, 
Sir Gordon Richard : „Cu o trăsătură diavolească și 
cu una de geniu". Iată începutul portretului sem
nat de Geoffrey Wangel ; „Cu ochii săi atențl șl 
cu o expresie de Intensitate pe fața sa cu linii 
sigure, Lester Piggott are ceva de pistolar din fil
mele western. El zîmbește rar și pare să stea întot
deauna singur, tăcut și impasibil, ca un om cu 
care nu te poți juca."

dans nupțial
numește Vasile Groapă, o să-I invit să ne 
plimbăm la șosea purtind fiecare pe umăr cite 
o ladă de cincizeci de kilograme de sticle, 
plus două in buzunare. Vom trece pe lingă 
Arcul de Trumf și pe malul Lacului Herăstrău 
le vom deșerta in ape spre invidia căpitanilor 
de apă dulce.

Prietenul meu, poetul Tudor George zis Ahoe, 
Îmi scrie o ilustrată primită ieri pe calea aeru
lui. E bine, sănătos și se află cazat la o mă
năstire de călugări. Scrie: „Află Babane că 
mă simt bine și reciproca. Am invățat româ
nește o trupă de doamne din Armata salvării. 
Azi trecem la arta poetică. Prima poezie devine 
cam așa : Viața nu-i decit o frunză / Ce plu
tește pe un lac / Vine vintul și-o alungă / Și-o 
sucește, și-o-nvîrtește după plac /. Eu stau 
prost cu dicția, ele cu... interdicția !“.

Risipă de aur pe țărmul Mării Negre, Miros 
năucitor de salcie, argintie.

Cineva, venit din inima Dobrogei îmi de
clară mirat că toate lanurile de floare soarelui 
privesc spre indepărtatul Los Angeles.

Fănuș Neagu
P.S. Ieri a avut loc meciul de fotbal București— 

provincie terminat cu scorul de 5—0 pentru pro
vincie. Au jucat următoarele echipe : la București 
— Dolfl Solomon, Fănuș Neagu, Corneliu Leu, 
Traian Iancu, Nicolae Țic, Nicolae Manolescu șl 
Marius Tupan. La provincie — Augustin Buzura, 
An di Andrleș, Romulus Cojocaru, Mlrcea Radu 
Iacoban, Nicolae Ioana și Dumitru Arhip (că n-au 
mai avut om). Arbitru — D. Matală. Timp frumos,, 
tehnică înaltă, observator federal Ion Dodu Bălan. 
„Prensa latina" — Darie Novăceanu. „Agenda 
Tass" — Leonida Teodorescu. Din partea revistei 
„Albina" — Ion Vurjui. Medicul echipei : dr. do
cent Al. Piru.
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