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în freamătul

istoriei adevărate
NOTfWNEA de independență națională este desigur o 

cucerire a înaintării în istorie a spiritului de libertate, de 
unitate, de conștiință a propriei identități a unui popor, 
într-o perspectivă a propriei rațiuni tiințiale pe păniintul, 
sacru, cel al patriei sale, in deplina-i legitimitate.

Nu întîmplător și nu zadarnic spunea Ștefan cel Maro 
si Kfîui spre dreaptă călăuză urmașilor săi : „Iar dacă 
dușmanul vostru v-ar prescrie condiții rușinătoare. atunci 
mai bine muriți prin sabia lui decît să fiți privitori împi
lării și ticăloșirii țării voastre", — îndemn eroic in freamă
tul istoriei adevărate, căci, îfi al său „apus de soare". Ște
fan adăuga că se va ridica oricum cineva „carele va așeza 
iarăși pe urmașii voștri în libertatea și puterea de mai 
înainte". Argument de foc pentru Eminescu de a scrie in 
„Timpul" din 17 noiembrie 1877 : „Niciodată pentru Româ
nia nu a existat un timp de vasalitate", iar intr-un articol 
din 14 februarie 1880, de a formula acel pregnant adevăr 
că independența „e suma vieții noastre istorice". Prin 
aceasta autorul capodoperei de gîndire politică în cea mai 
elevată structură estetică, Scrisoarea a III-a. veritabil ma
nifest peste veac al conștiinței noastre patriotice, însuma 
el însuși întreaga tradiție a înaintașilor săi, de ta cronicari 
pină la pașoptiști, pină la făuritorii revoluției pentru eli
berarea națională și socială, apoi ai Unirii și ai statului 
național român în accepția lui europeană modernă. Cuvin- 
tut lui Nicolae Bălcescu, cel din „România viitoare" a anu
lui 185#, stăruia ca o poruncă a-tot-cuprinzătoare ; „Vrem 
să fim o nație, una. puternică si liberă prin dreptul și da
toria noastră și a celorlalte nații, căci voim fericirea noas
tră și avem o misie a împlini în omenire".

Așadar — dimensiunea reală a noțiunii de independenta 
1 In înțelesul nrofund multilateral, conferindu-i valabilitate 

peste timn. dimensiune ce avea să primească sigiliul jert
fei de singe a poporului român în războiul de la 1877— 
1878. spre a pecetlui astfel legitimitatea actului de procla
mare a independenței României, la 9 Mai 1877.

Deosebit de semnificativ este faniul că nrin cucerirea, 
astfel, a statutului imnllcind atributele de libertate și suve
ranitate, de stăpină la ea acasă, pe avuțiile pămintului și 
roadele muncii ponorului său, ne drentul de a-și afirma 
nestingherită pronria-i personalitate si conduită in lume. 
— dobîndirea independenței nat'oriale — precum arată 
Programul Partidului Comunist Român — a dat un nou 
și puternic imbold dezvoltării economice și sociale a țării, 
a exercitat o profundă înrîurire asupra întregii evoluții 
istorice a României pe drumul progresului social, a per
mis afirmarea, tot mai viguroasă a poporului nostru ca 

^—■vțiune de sine stătătoare.
condițiile României ca stat independent, evoluția 

structurală modernă s-a accentuat, economia ei a cîștigat 
noi capacități, mai adecvate. în sensul unei baze de dez
voltare industrială și. ca atare, de formare și pășire i>e 
arena istoriei a noii clase — cea a proletariatului. Nu în
timplător, în primul număr, din 26 mai 1877, al ziarului 

» ■socialistul", se afirma : „Azi e timpul cînd românii, în 
avintnl și entuziasmul suvenirilor trecute, iau armele pen- 

1 tru a-și apăra independenta". Totodată, articolul exnrima 
dorința ca pacea să vină cît mai curînd. pentru „înfrățirea 

I oamenilor și dezvoltarea artelor în umbra păcii". Un alte 
f cuvinte. umanismul, intrinsec ideologiei clasei muncitoare, 

era încă de atunci afirmat, în perspectivele lui.
Peste veac. Partidul Comunist Român avea să fie acela 

care să .confere întreaga semnificație acestor legități ale 
| evoluției istorice prin însăși concretizarea lor deplină, 

prin noua structură economică, prin revoluția socială, 
prin afirmarea viguroasă a voinței de a fi deplin stăpîni 
la noi acasă, printr-un întreg program, neîncetat îmbogă
țit in consecvența lui, de politică internă si internațională 
a partidului și statului nostru. Este concepția și modul de 
acțiune — astăzi cunoscute și apreeiate pe toate meridia
nele globului — susținute și desfășurate de secretatul 
general al Partidului Comunist Român, de președintele 

. tomâniei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — ve- 
^^uabll program al cărui fir conducător este independența 

ionelă, în toate valențele ei creatoare : independența 
i in drept dar și in faptă mereu vie, independența politică, 

fortificată de cea economică și de cea culturală ; în același 
timp, dreptul și efectuarea în act a acestui drept ea fie
care națiune să-și spună — în condiții de autentică egali
tate — cuvîntul privind soarta întregii omeniri, în vastul 
ansamblu năzuind la consolidarea păcii, la eliminarea 
subdezvoltării. Ia propășirea tuturor popoarelor sub sem
nul geniului uman.

fn acest spirit și in această perspectivă de efervescentă 
kîncredere în viitor întimpinăm centenarul Independentei 

României, sub acest arc al orizontului istoriei noastre ne 
înflăcărăm sufletele, vibrind profund la evocarea acelui 
I Mal 1877.

CUCERIREA REDUTEI GRIVIȚA - litografie de Coral MONUMENTUL VICTORIEI - sculptură ■ de Boris
Popp de Sxathmorf Carageo

Gînduri la anul ’77

9 Mai care, în 1945, avea să se integreze încă mai reve
lator, pe spirala glorioasei noastre istorii, ca ziua solida
rității intru infrîngerea celui mai monstruos dușman al 
independenței, al libertății popoarelor — imperialismul 
iascist. Zi care, prin lupta noastră — plină de atitea 
jertie — alături de Națiunile Unite, • sărbătorim ca 
Ztua Victoriei.

Sunâ gornistul din plin, ca atunci, - 
și nu-i un părelnic ecou :
Inima, Patrie, arde să-i dai noi porunci, 
oricind și oriunde din nou.

Ce mindru iți poartă destoinic stegar 
albastru și galben și roș' tricolorul ! 
Danubii de jertfe nu a dat în zadar 
copilul tău pașnic — Poporul.

Știu : Multe milenii de pace-ți rămîn — 
cît cele prin lupte trecute :
Viteaz de zici astăzi, ca și-atunci, zici român. 
Zidirile-ți, Maică, pentru noi tot sînt redute.

Eu — ca la voievozi, în bătrîni, mă închin 
stindardului muncii : Socotu-I 
drept ctitor și scut la un mare destin.
Te dăruie, cintec, cu totul,

te dăruie, cîntec, acestui pămînt
și demnului său viitor
cum cei de la Plevna — reduta luînd.

Altfel, - nici nu ai crezămînt, — 
altfel - sfarme-și lira, arunce-și-o-n hău 
că-n van a trăit cîntărețul 
de nu â-nțeles, asemeni poporului său, 
ce scump libertății i-e prețul.

Tiberiu Utan

George Ivașcu
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I

Semnificative declarații ale 
tovarășului Hicolae Ceausescu

AMPLUL interviu acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ziua de 29 aprilie a.c., ziaristului japo
nez Masashi Egawa, trimisul special al grupului de 
presă „Mainichi“ din Japonia, este in atenția cercu
rilor internaționale prin deosebita însemnătate a pro
blemelor abordate. Intr-adevăr, râspunzind la între
barea asupra liniei fundamentale a politicii externe a 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevind că in 
politica internațională s-^au produs și continuă să *aibă  
ioc mari transformări revoluționare, sociale și națio
nale, a subliniat că linia generală a acestor 
schimbări este în favoarea unei politici noi, de 
egalitate, respect al independenței și suveranității na
ționale, neamestec in treburile interne, de așezare a re
lațiilor dintre state pe baze echitabile, de recunoaștere a 
dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, pe partici
parea cu drepturi egale a tuturor popoarelor la soluțio
narea problemelor complexe ale vieții internaționale.

REALIZAREA -unei politici noi. democratice, de ega
litate intre națiuni a constituit axul întregului interviu, 
tovarășul Nicolae Ceausescu ținind să sublinieze că are 
în vedere și rezolvarea problemelor subdezvoltării, fău
rirea noii ordini economice, realizarea dezarmării, pre
cum și soluționarea altor probleme ee preocupă ome
nirea. Căci, numai odată cu găsirea soluțiilor care să 
decidă calea rezolvării acestor probleme complexe se 
poate vorbi de o reală destindere.

în acest context de ansamblu mondial, deosebit de 
Televantă este afirmarea că noi legăm problema destin
derii în Europa de problemele dezarmării, de înfăptui
rea unor relații noi, bazate pe respectul fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

O DEOSEBITA pregnanța, în ansamblul interviului, 
o constituie răspunsurile privind problema drepturilor 
omului și, în finalul interviului, atitudinea față de 
apropiata Conferință de la Belgrad.

România — în centrul politicii căreia stă. ca țel 
suprem, asigurarea în fapt a exercitării drepturilor 
fundamentale ale omului, dezvoltarea largă a demo
crației, realizarea bunăstării și fericirea întregului 
popor — consideră — a declarat președintele țării noas
tre — că încercările pe care le fac anumite cercuri din 
Străinătate de a denatura esența acestor noțiuni, de a 
escamota adevărul din propria societate și de a orienta 
mijloacele de propagandă asupra aspectelor formale 
ale libertății omului și în direcția incitării la emi
grarea forței de muncă spre statele dezvoltate eco
nomic, nu servesc nici rezolvării problemei drepturilor 
fundamentale, nici cauzei destinderii și colaborării in
ternaționale.

în ce privește apropiata Conferință de la Belgrad, 
presa internațională relevă din cuprinsul interviului 
afirmația președintelui României că Ia apropiata reu
niune ce va avea loc la Belgrad trebuie să se asi
gure continuarea politicii începute la Helsinki — gă- 
sindu-se noi căi pentru realizarea în viață. a docu
mentelor semnate în comun și care constituie un tot 
unitar, pentru lărgirea colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, a schimburilor spirituale și din
tre oameni. în mod deosebit, România acordă atenție 
problemelor dezangajării militare, considerînd că secu
ritatea și destinderea în Europa și în lume sînt legate 
de reducerea înarmărilor, de trecerea la dezarmare. Noi. 
dorim ca la această conferință să nu se ajungă la o 
confruntare, ci. dimpotrivă, să se acționeze pentru gă
sirea căilor spre realizarea acestor obiective — a în
cheiat tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării

RĂSPUNSUL Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia la scrisoarea secretarului general al O.N.U. pri
vind sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării constituie un document-sinteza 
& poziției consecvente a țării noastre, a președintelui 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în problema-proble- 
melor contemporaneității noastre : dezarmarea. Pre
cum se arată în scrisoare, România acordă o mare im
portanță convocării sesiunii speciale a O.N.U. consa
crate dezarmării din 1978 și se pronunță, totodată, pen
tru organizarea unei conferințe mondiale destinate 
opririi cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor 
nucleare. w

Guvernul român consideră că această sesiune specialei 
este chemată să adopte măsurile necesare care să per
mită Organizației Națiunilor Unite să joace un rol mai 
Bețiv în realizarea dezangajării militare și dezarmării 
ea parte integrantă a procesului de făurire a unei noi 
ordini economice și politice internaționale, care, să asi
gure condițiile necesare pentru dezvoltarea liberă și 
independentă a tuturor statelor, fără nici un amestec 
din afară, extinderea largă a colaborării neîngrădite 
dintre toate națiunile.

In continuare, Răspunsul guvernului nostru desfă
șoară temeinicele sale argumente pentru ca această se
siune specială să constituie un for de sine stătător, in 
măsură a adopta hotărîri de importanță crucială pen
tru pacea și securitatea mondială, — în acest sens, 
■esiunii programate în mai -— iunie 1978 Tevenindu-i 
sarcina de a dezbate și adopta principii, decizii ți 
măsuri pentru o nouă eră de negocieri — era dezarmă
rii concrete, reale.

Cronicar

București
• Asociația Scriitorilor 

din București, în colabo
rare cu Casa Universita
rilor și Universitatea 
cultural-științifică Bucu
rești (Sala Dalles), a or
ganizat două spectacole 
literar-muzicale ale căror 
încasări au tost depuse 
în Contul 1977. Au citit 
poeme patriotice Ion Bă- 
nuță, Vlaicu Bârna. Vir
gil Carianopol, Eugen 
Frunză, Dinu Ianculescu, 
Ioanichie Olteanu. Steli- 
an Păun, Al. Raicu, Vio
leta Zamfirescu.

Și-au dat concursul nu
meroși actori ai scenelor 
din Capitală.

• Asociația Scriitorilor 
din București invită 
membrii Uniunii Scriito
rilor și alți colaboratori 
să trimită materiale pen
tru „Almanahul literar” 
ediția 1978. pină la data 
de 30 mai 1977. Manuscri
sele, dactilografiate in 
trei exemplare, vor fi 
trimise pe adresa : Calea 
Victoriei nr. 115, pentru 
„Almanahul literar". Ma
nuscrisele nepublicate nu 
se înapoiază.

Timișoara
• La Cenaclul Asoci

ației Scriitorilor din Ti
mișoara a fost prezenta
tă expunerea „Războiul 
de Independență și inte- 

Simpozion- 
dezbatere 
dedicat 
Centenarului 
Independenței

• Academia „Ștefan 
Gheorghiu" în colaborare 
cu „Muzeul Literaturii 
Române" organizează vi
neri 6 mai 1977, la Facul
tatea de ziaristică a acade
miei, un simpozion-dezba- 
tere pe tema „Ideea de 
independență — o per
manență a spiritualității 
românești". Participă is
torici și critici literari, 
cercetători, personalități 
ale vieții cultural-artis- 
tice din Capitală.

Tagore—prieten 
și vizitator 
al României

• Secția de indianis- 
tică a Facultății de 
limbi romanice, clasice și 
orientale, Universitatea 
din București, organizea
ză spectacolul Poetul lu
mii, Tagore — prieten și 
vizitator al României, în 
cadrul manifestărilor 
cultural-artistice închi
nate Centenarului inde
pendenței României. Spec
tacolul va avea loc în ziua 
de 8 mai 1977, ora 10 di
mineața, la „Casa Uni
versitarilor" din str. Di- 
onisie Lupu. 

[Calendar
• 1.V.1921 — s-a născut Vladimir 

Colin
• 1.V.1933 — s-a născut Miron Sco- 

robete
• 1.V.1938 — s-a născut Marin

Tarangul
• 2.V.1909 — s-a născut Teodor 

Rudenco (m. 1967)
• 2.V.1924 — a murit folcloristul 

L G. Bibicescu (n. 1848)
• 2.V.1928 — a murit George Ra- 

netti (n. 1875)
• 2.V.1940 — s-a născut Ion Lo- 

treanu
• 3.V.1906 — s-a născut Paul B. 

Marian
• 3.V.1946 — s-a născut Mihai Nea- 

gu Basarab
• 3.V.1971 — a murit Sidonia Dră- 

gușanu (n. 1908)

• 4.V.1902 — s-a născut Elena Ior- 
dache Sfcreinu
• 4.V.1922 — s-a născut Vlad Mu- 

șatescu
• 4.V.1928 — a murit Ion Dragoslav 

(n. 1875)
• 4.V.1974 — a murit fladu Tomo- 

ioagă (n. 1916)
• 5.V.I919 — s-a născut Mihnea 

Gheorghiu
e 5. V.1927 — s-a născut Vicu Mândra
• 6.V.1908 — s-a născut Ion Vlasiu
• 6.V.1922 — s-a născut italienistul 

George Lăzărescu
• 6.V.H30 — s-a născut Dorel Do

rian
> 6.V.1943 — s-a născut Laurențiu 

Ulici
• 6.V.1961 — a murit Lucian BLaga 

(n. 1895)
• 7.V.1920 — a murit C. Dobro-

geanu-CBierea (n. 1855)
• 7.V. 1937 — a murit George Topîr- 

eeanu (n. 1886)
• 7.V. 1938 — a murit Octavian

Goga (n. 1881)

lectualitatea din Banat". 
A conferențiat istoricul 
Ioan Dimitrie Suciu. Au 
citit poezii dedicate ma
relui eveniment George 
Drumur, Al, Jebcleanu, 
Victoria Corina Șein și 
Aurel Turcuș. De aseme
nea, Asociația Scriitori
lor din Timișoara a orga
nizat lansarea noului vo
lum „Mozaic Bănățean" 
de Franz Liebbard pre
zentat la Cenaclul literar 
„Adam Miiller Guten- 
brunn" al scriitorilor de 
limbă germană de Nico
laus Bei-wanger, și a vo
lumului „Trec zilele" de 
Zvetomir Raieov, prezen
tat de Neboisa Popoviei 
la Cenaclul scriitorilor 
de limbă sirbă.
• La ultima ședință a 

Cenaclului scriitorilor de 
limbă germană, organiza-, 
tă în colaborare cu stu
dioul de radio, au ci
tit Nikolaus Berwanger, 
Franz Liebhard, Hans 
Kehrer, Hans Mokka, 
Peter Kiesz, Erika Scharf, 
N. Samson, Ștefan Lud
wig Schvartz.

lași
• La Librăria „M. Emi- 

nescu" din Botoșani, Aso
ciația Scriitorilor din Iași 
a organizat lansarea vo
lumului „Poeme" de 
George Lesnea, apărut 
în Editura Junimea. Des
pre activitatea poetului 
au vorbit Nicolae Iliiiță, 
directorul centrului jude

„Independența e suma 
vieții noastre istorice**

. • Muzeul Literaturii' 
Române a organizat o 
nouă manifestare omagi
ală „Independența e 
suma vieții noastre isto
rice". Cuvintul de deschi
dere a fost rostit de a- 
cad. Șerban Cioculescu. 
Expoziția de la sediul

Lansarea volumului

„Aforisme și cugetări", 
de Constantin Tsatsos

• La Librăria „Mihail 
Sadovcanu" din Capitală 
a avut loc lansarea vo
lumului „Aforisme și cu
getări" de Constantin 
Tsatsos, președintele Re
publicii Elene. Cartea, a- 
părută în Editura Uni
vers, este tradusă de Ion 
Brad și Dumitru Niculae, 
iar prefața este semnată 
de Mircea Madița.

La festivitatea lansării 
au participat Miu Do
brescu, președintele Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al Minis
trului Afacerilor Externe, 
Virgil Teodoreseu, pre-

în
• La Moscova s-a des

fășurat o consfătuire or
ganizată de revista „Deț- 
kaia Literatura" cu tema 
„Literatura socialistă pen- 

spiritul colaborării reciproce

țean de librării, Lucian 
Valea și Horia Zilieru.

• Revista „Convorbiri li
terare" a inițiat, cu spri
jinul Asociației Scriito
rilor, în cadrul Festivalu
lui „Cîntarea României", 
o întâlnire cu muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și 
funcționarii de la „între
prinderea Metalurgică 
Iași". Despre istoricul re
vistei, care a împlinit 110 
ani de existență, au vor
bit Daniel Dimitriu, AI. 
Dobrescu și Horia Zilie
ru. Au citit din lucrările 
lor George Lesnea, Iua- 
nid Romaneseu și Dumi
tru Ignea.
• Editura Junimea a- 

nunță cititorii care i-au 
adresat scrisori în legă
tură cu procurarea volu
mului „Puterea de a fi" 
(4 martie 1977 — din 
cronica unui cutremur) 
că nu dispune de stocuri 
destinate comercializării. 
Toate solicitările vor fi 
adresate direct librăriilor 
și centrelor de librării 
din întreaga țară. 

Cluj-Napoca
• Asociația Scriitorilor 

din Cluj-Napoca a orga
nizat șezători literare, a- 
vind ca teme „Răscoalele 
țărănești de la 1907“ și 
Războiul de independen
ță de la 1877, la Liceele 
nr. 6 și 13. Âu citit poe
me patriotice Valentin 
Tașcu și Eugen Uricaru.

Muzeului Literaturii Ro
mâne ilustrează printr-un 
bogat material documen
tar — manuscrise, stam
pe de epocă, fotografii, 
publicații ale vremii etc. 
— lupta de veacuri a po
porului nostru pentru li
bertate, imitate si inde
pendență națională.

ședintele Uniunii Scriito
rilor, reprezentanți ai In
stitutului Român pentru 
relațiile culturale cu stră
inătatea și ai Asociației 
internaționale de studii 
sud-est europene, acade
micieni, directori de edi
turi, scriitori, profesori, 
cercetători, alți oameni 
de cultură din Capitală.

A fost prezent Dimitri 
A. Papadakis, ambasado
rul Republicii Elene la 
București.

Volumul a fost prezen
tat de Romul Munteanu, 
directorul Editurii Uni
vers.

tru copii". Din țara noas
tră, la lucrările consfă
tuirii a participat o de
legație compusă din Vi- 
niciu Gaiița și Lucia Ol- 
teanu.

Semnal
• Marin Preda — 

VIAȚA CA O PRADA. 
După Imhosibila urtaar- i 
cere și alte pagini de1 
mărturisiri, noua carte a 
lui Marin Preda ae con
stituie ca un roman-băo- 
grafie, evoclnd o epocă 
literară și fazele formă
rii unei personalități 
scriitoricești- Ca întreaga 
creație a probatorului, 
volumul stă sub semr.ul 
reflexivității lucide : „To
tuși, aventurile vieții 
noastre sînt ale conștiin
ței, deși viața ei adevă
rată nu e niciodată libe
ră de instincte și nu o 
dată e neputincioasă in 
fața lor, în rău, dar și 
în bine". (Editura Alba
tros, 350 p„ 7,50 lci„ 
105 000 ex.).

• Nicolae Ciobanu —
ÎNSEMNE ale MO
DERNITĂȚII. Volumul 
cuprinde o suită de studi^ 
și eseuri, menite să punM 
în evidență conceptul cdP 
modernitate in literatura 
română, raportat la ope
ra și personalitatea unui 
important număr de 
scriitori clasici, moderni 
și contemporani : V.
Alecsandri, C. Negruzzi, 
Șt. O. Iosif, Liviu Re- 
breanu, G. Ibrăileanu, G. 
Baeovia, Hortensia Pa- 
padat-Bengescu, Lucian 
BLaga, Camil Petrescu, 
G. Călinescu, Ionel Teo- 
doreanu, Pavel Dan, 
A. E. Baeonsky, Eusebiu 
Camilar, Marin Preda, 
Șt. Augustin Doinaș și 
alții. (Editura Cartea 
Românească, 296 p„ II,.30 
lei, 4 070 ex.).

O Toma George Maio- 
rescu — HOINAR PE 
MERIDIANE. O nouă 
carte de însemnări de 
călătorie a autorului Es
calelor Mediteraneene 
din Operațiunea 0,17 
(1972). Zona geografică 
străbătută cu sentupentul 
descoperitorului de va
lori umane este cuprinsă 
acum „Intre Tanger și 
Cercul Potar". (Editura 
Sport-Turism, 276 p., 11,50 
lei, 8 915 ex.).

• Jacques Chabannes 
— ÎN RANIȚA, BASTO
NUL DE MAREȘAL. 
Apărută in „Colecția ro
manului istoric", lucra
rea președintelui Socie
tății oamenilor de litere 
din Franța, apreciat au
tor dramatic, romancier 
și jurnalist, este consa
crată zbuciumatei peri
oade 1796—1813 dinr isto
ria franceză. Traducerea 
romanului este semnată 
de Andriana Fianu. (Edi
tura Univers, 240 p„ 6,75 
lei, 40 130 ex.).

• — PERSONALI
TĂȚI ALE ȘTIINȚEI. 
Micul și utilul dicționar 
(2 800 termeni) care des
chide seria de dicționare 
de personalități se referă, 
la domeniile matematicii, 
logicii, chimiei, fizicii, 
astronomiei, biochimiei, 
medicinei, botanicii, zoo
logiei, paleontologiei, an
tropologiei, geologiei și 
geografiei. (Editura ști
ințifică și Enciclopedică, 
312 PA 20,50 Iei. 20 000 
ex,).

• în colectă*  _lt wp**
a Editurii au
apărut : Luetaa Maț» — 
MEȘTERUL MANOLK 
(164 p-, IX In. U —

TREI GENEXAȚH 03 
P-, S lei. 2 IM «X

• La Făttan ăaateaaa 
au apărut: *** — f SR- 
TEA PATRIEI C3B K. 
7 kx fiOâM exj . G. Cte 
liaesca — ■■MKB 
(024 ș ll iti ssooo ei); 
George Lesaea — tvL

, ME (352 p_ n faâ. 4000 
| exj ; AL taMăeaea —
I ȘTII. $1 LIMBAJ OK pi.

I 8 lei. 3*  ex.) ; A. Bru
mă. R. Cionte» — PO£- 

| ZII CL JLL VRU (72
I 7j# iei. M0M ex ).
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Literatură și istorie
OATE mai mult decît în alte lite
raturi, datorită și condițiilor speci

fice In care ne-am făurit ființa națională și origina
litatea culturii, sentimentul acut al istoriei constituie 
unul dintre stimulii fecilnzi ai creației noastre. Un 
itinerar bogat în semnificații atestă de-a lungul 
veacurilor un intim raport între istorie (istoria reală) 
Si „istorie" (povestire, discurs poetic) de la un cap 
ie drum, al cronicarilor, stînd sub semnul matein al 
„pajerelor încleștate", reeognoscibil și în opera epică 
a lui Dimitrie Cantemir, pînfi la scriitorii autentici ai 
contemporaneității. Desfășurarea acestui raport com
plex e detectabilă (ca fenomen al istoricității litera
turii) atît la nivelul producției operelor — autor, grup 
social — în spiritul concepției lui Goldmann. cit și la 
acela al unei sociologii preconizate de Escarpit. al di
fuzării și receptării operelor, ori la nivelul textului 
si lecturii. Incît. pînă și diversele tipuri de metodă 
critică modernă țin de un coeficient al relației isto
rice. după încercările (și tentațiile), succesive de a 
eluda, in analiza textuală, orice raport de istoricitate. 
în ce ne privește, o reabilitare a studiului istorico-li- 
ierar trebuie să țină seama de cel puțin trei vectori 
mereu activi în spațiul scrisului românesc : ideca de 
participare la istorie, de solidarizare cu destinul na
tional și cea de creație (in spiritul unei tradiții, al 
unui ethos, al invocării istoriei în fine). De-a lungul 
vremilor. scriitorii români și-au asumat (nu o dată 
eu riscul vieții) rolul activ în viața statului, ocupind 
funcții de răspundere si contribuind astfel la progre
sul istoric al neamului, de la Ureche, Miron Costin 
și Neculce, la Dimitrie Cantemir si Cantacuzino Stol
nicul. de la Bălcescu. Kogălniceanu, Heliade, Alecsan- 
dri. Bolintineanu — la Maiorescu, Delavrancea, N. loc- 
ga. Sadoveanu ș.a.

Exponentă ai politicii de unire și neatirnare, apă- 
rind interesele Țării în oficiile diplomatice ori în ma
rile foruri internaționale ei au marcat — de la mi
siunile strălucit pledate ale lui Bălcescu și Alecsan-

- dri. la acelea, nu mai puțin dificile, din preajma ma
rii Uniri din 1918, ilustrate de O. Goga, Elena Văcă- 
rescu, Delavrancea si pînă la prestigioasele prezențe 
diplomatice mai apropiate, ale lui Lucian Blaga sau 
Tudor Vianu, Mihal Ralea ș.a. — o funcție civică, 
patriotică, implicit istorică. Ea nu s-a limitat, firește, 
’a simplul rol al unei reprezentativități în afara gra
nițelor țării, ci s-a extins adesea la participarea po- 
litică internă, ca forță a unei intelectualități superi
oare, de oare trebuia să se țină seama chiar în con
cepția unei orînduiri mai curind dispusă a-i privi pe 
scriitori drept niște „paria". împingîndu-I la marginile 
vieții publice.

Cînd Gherea definea condiția „proletarului intelec- 
•ual", cind așa-zisa „boemă literară" de la 1900 își 
analiza la rindul ei relațiile cu oficialitatea (magistral 
exprimate apoi în lirica bacoviană), cînd Camil Pe
trescu iniția. îndată după prima conflagrație, mișcarea 
..noocratica". de solidarizare a „muncii intelectuale0, 

nd — mai apoi — un Al. Sahia. M. R. Paraschivescu, 
I^Bsharia Stancu. Geo Bogza. Eugen Jebeleanu ș.a. ex- 

o. imau pentru artist revendicarea altui destin, con-
■ lanț cu lupta de eliberare socială și națională, 

-•-•ca participării n-a fost mai puțin strălucit ilustra
tă Dacă Delavrancea avea acces în parlamentul țării

1 Pentru a-si rosti viguroasa retorică, cuvîntul unor 
d- zmoșteniți" (în optica guvernanților) precum Emi- 

aescu sau Caragiale, Tudor Arghezi sau N. D. Cocea 
au atirna mai puțin greu în conștiința publică a mo
mentului. Convertirea acestei forțe virtuale, de nimeni 
ignorată pînă la urmă, în actul de solidarizare cu is
toria tării s-a concretizat cu prilejul fiecărui moment 
decisiv pentru destinele naționale, de la cuvîntul scris 
ori rostit — la acțiunea directă, uneori cu prețul pri
gonirilor, exilului, închisorii ori suprimării: surghiu
nul lui Kogălniceanu și Alecu Russo, tragicul exil a! 
lui Bălcescu, cel voluntar (ca protest în extremis) al 
lui I. L. Caragiale, riscurile militantilor unioniști, pri
goana dezlănțuită in 1907 împotriva „instigatorilor” 

-Aorga. Sadoveanu, Vlahuță. Coșbuc, procesele de presă 
de lese-majestate, complotul de anulare a operei 

si autorilor (în cazul Iul Arghezi și Camil Petrescu), 
pînă la asasinatul propriu-zis : Iorga, Fundoianu etc. 
Mici unul dintre acești scriitori — și enumerarea ar 
putea, desigur, continua — n-au refuzat implicarea ia 
actul politic, ieșirea în arena deschisă, odată cu gru
pările, revistele, scrisul lor cotidian, de atitudine ală
turată luptei pentru salvgardarea intereselor majore 
ale patriei. Căci în fiecare rînd al lor vibrează con- 
știința ardentă exprimată de N. Iorga în memorabila 
frază : „Cînd o țară are de apărat o muncă cinstită, 
nimic n-o poate doborî".

T
MPLICAREA în istorie semnifică 
însă și creația, înțeleasă ca o da

torie a depoziției pentru posteritate. Simpla răsfoire 
a revistelor’ ce apar în momentele de cotitură ale de
venirii noastre ca popor liber, cu o limpede conștiință 
a rosturilor sale în această parte a lumii, o atestă : 
în 1848, în 1877-78, în 1907, în preajma actului de la 
1918, in timpul rezistenței antifasciste și în tot ceea 
ce a urmat actului de la 23 August 1944, creația lite
rară se conjugă cu mărturia directă, cu documentul 
trăit. E suficient să exemplificăm o atare situație cu 
momentul luptei pentru independentă (1877—1878) așa 
cum apare diseminat în poezia, proza și publicistica 
vremii. Inventarul pur și simplu al acestei producții 
literare (important și pentru studiul de sociologie li
terară : centru de interes, difuzare, receptare, climat 
spiritual etc.)' însumează poate sute de nume de li
teratori ce și-au cheltuit generos entuziasmul sincer, 
dacă nu si talentul. O antologie recentă, datorată lui 
Teodor Vârgolici. Ecourile literare ale cuceririi inde
pendenței naționale, enumerind multe texte uitate, 
nume intrate in quasi-anonimat, reține insă și relieful 
particular al participării prin creație (sau texte para- 
literare) a lui V. Alecsandri, G. Coșbuc, Mihai Emi
nescu, I. L. Caragiale, AL Odobescu, Duiliu Zamfi- 
rescu. Emil Gârleanu. Gala Galaction etc. Intre faptul 
de sociologie, reacție spontană a unei conștiințe pu
blice soldată ades în forme naive, cu valoarea unui 
document doar, și opera unui Coșbuc sau Duiliu Zam- 
tirescu, consacrată, aceasta, prin criteriul estetic al is
toriei literare, există un raport analog celui stabilit 
undeva de larga între istoria înțeleasă nu ca o „co
lecție de amănunte", ci ca însuși nexul dramatic al 
vieții naționale.

Pentru creatorii autentici așadar, istoria nu poate fi 
simplă ilustrare în maniera, oricît de sinceră, a cro- 
molitografiilor de epocă,și ea a fost cu adevărat în
țeleasă altfel de marii scriitori din toate epocile : Ne- 
cuice ori Cantemir au avut sentimentul acestei isto
rii tragice, ale cărei semne și simboluri prințul mol
dav le-a convertit în meditația alegorică ; Școala ar
deleană are conștiința unei istorii-stimul, cum gene
rația de la ’48 o avea pe aceea a istoriei în marș, în 
continuii progres, cum Bălcescu, Hasdeu și Eminescu 
credeau în istoria-model iar marii poeți ai secolului 
XX (Arghezi in primul rînd) o invocă drept hrisov al 
drepturilor legitime, grav amenințate (ciclul Letopiseți) 
în vreme ce pentru alte voci lirice (Bacovia, Philip- 
pide, Blaga dintr-un anume moment), presiunea isto
riei, a celei cotidiene, e trăită în tangajul prezentului. 
Din viziunea sceptică ori eroică a „panoramei deșer
tăciunilor". filon eminescian insinuat în țesătura pro
zei lui Mihail Sadoveanu. descind și patosul, exalta
rea, sarcasmul ori duioșia „imnelor" lui loan Alexan
dru. elegiilor lui Nichita Stănescu sau Răceala lui 
Marin Sorcscu. La rindul ei. proza contemporană, în 
citeva din operele capitale, multe apărute în ultima 
cițiva ani și semnate de scriitorii tinerei generații, se 
revendică de la aceeași implicare în istorie, depoziție, 
document al unei participări amintind parcă versul 
poetului Imnelor : „Ceea ce știm și am văzut / Sînt 
strîns de git de nu voi spune / Și mărturia mea va fi / 
Că nemurirea va rămîne".

I E LA cronicari și pînă azi, nexul 

marii drame, consemnată ori e- 
vocată de scriitorii succesivi a fost în esență 
apărarea independenței, a ceea ce Eminescu nu
mea ,șuma vieții noastre istorice". Și a tot ce a- 
vea să decurgă de aici, schițat premonitoriu tot în vi
ziunea genialului Poet : „Vom fi un stat independent ; 
cum vom face uz de această independență, aceasta e 
chestiunea cea mare" (1879) ; ori : „Soarta, viitorul 
nostru și al urmașilor noștri atîmă de înțelepciunea 
noastră și de buna chibzuință cu care vom înainta 
spre realizarea misiunii istorice ce ni se cuvine și 
numai spre a acesteia uneia și singure misiuni". Căci, 
așa cum El avertiza în 1880, „ar fi un act de adinca 
ingratitudine către strămoșii noștri, dacă ne-am în
chipui că cu noi se începe lumea în genere și Româ
nia îndeosebi, că numai noi am fost capabili a avea 
instinctul neatârnării, cînd la dreptul vorbind, n-am 
făcut decît a mănținea cu mult mai mult ori mai pu
țin succes ce ei au cîștigat. fie prin sîngeroase lupte, 
fie prin dezvoltarea unei- isteții extraordinare, puse 
amindouă adeseori in serviciul acestei unice preocu- 
pațiuni, a păstrării neamului și țării". Consonantă și, 
într-un fel, testamentară prin prelungirea 'gîndului iz
bucnește slova de foc a lui Nicolae Iorga, plătită în 
cele din urmă cu ființa sa însăși : „Neam părăsit la 
răscrucea furtunilor care bat aici din veac în veac și 
vor bate totdeauna în aceste locuri de ispititor belșug 
și de trecere a oștilor. Apți pentru cea mai înaltă civi
lizație și siliți a trăi de la o bejenie la alta. Oricare 
alții s-ar fi risipit în lume... Noi am rămas. Cu sabia 
în mină de strajă la toate zările, iar cînd s-a frint o 
clipă, ca să se lege din nou, tainic, oțelul, am întina 
brutalității arma subțire a inteligenței noastre. Și iată, 
suntem tot acasă".

Superbă lecție de istorie pentru o întreagă literatură, 
a prezentului ca și a viitorului.

Mircea Zaciu

MONUMENTUL EROILOR DE LA PAUU|

---

Arborele 
cu o sută 
de cercuri
Mă gîndesc la nopțile acelea topite in noi 
să ne apară chipul in fintina cerului 
la timpul trecut prin arterele noastre 
să trecem noi inșine in Timp 
la pașii noștri inecați în noroaiele drumurilor 
ca drumurile să devină istorie 
și la sămința 
pe care smulgind-o din vis 
cu presimțirea unui aibore falnic 
am ingropat-o-n pâmint ;
la cele o sută de cercuri ale arborelui din vis 
mingiind cerul eu păsări cintătoare 
la acel arbore ce trebuie să fi existat 

în noi DintotdeauiM
’ de unde altfel putea cuprinde dintr-odată 

majestuoasa coroană 
munți cu creste de ghiață 
țărmuri zbuciumate de mare 
cimpii pierdute-n orizont 
și inimi bâtind 
ca niște clopote de-aromâ vestind Ora 
Mă gîndesc că purtind Dintotdeauna 
nostalgia libertății 
rădăcinile acelui arbore din vis 
erau in noi de cind suntem 
risipite sub pâmint j
și se numeau uneori Decebal și Horia 
alteori Ștefan și Tudor 
sau Mihai și Nicolae Bălcescu
Mă gindese la zilele și nopțile acelea curgind in noi 
intr-o sută de cercuri deschise 
ca o spirală fără sfirșit 
ca să răminem noi inșine 
și să urcăm ca o ștafetă a generațiilor 
mereu alții 
Mă gindese 
la acei bărbați supți de tranșee 

dispăruți in forturile neatirnării 
la acei flăcăi căzuți cu fruntea-n țarină 
fără altă identitate decît un vag miros de busuioc 
la cei viteji care smulgind arborele din vis 
l-au sădit in pămintul opărit de lacrimi 

cu presentimentul eternității
să crească și sâ-nflorească după voia urmașilor 
sub cerul curat și albastru 
pe holde de aur 
arborele pe care cei mai buni intre bărbați 
l-au botezat cu singele lor numindu-l simplu : 
Libertate.

Toma George Maiorescu
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Literatura Independenței

Capitularea trupelor otomane de la Plevna
(după o cromolitografie de epocă)

EMINESCU este primul gazetar 
român, care, reluînd o frază a 
lui Mihail Kogălniceanu, a pus 
în discuție, chiar în 1877, ve

chimea ideii de independență în con
știința poporului român, adică în ma
nifestările acestei conștiințe, în litera
tura și artele române.

Ideea de independență națională n-a 
fost inventată la 1877, n-a fost împru
mutată din istoria altora, n-a fost nici 
măcar sugerată de evenimente și con
juncturi. Această idee se suprapune 
unui vis milenar pe care ni l-au insem- 
nat în scripturi de aur „cronicarii și 
rapsozii", Miron Costin, Dimitrie Can- 
temir, Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, 
Alecsandri, Heliade... Iar pregătirea mo
mentului însemnat în istorie cu data 
de 9 mai s-a făcut în toată istoria noas
tră.

Eminescu lega firele istoriei vechi de 
epoca sa luîndu-i martori pe Basarab, 
pe Mircea, pe Ștefan, pe Mihai...

Războiul nostru pentru „neatîrnare", 
cum l-a nemurit poetul George Coșbuc, 
a avut un puternic răsunet în suflete
le românilor de pretutindeni ; s-a afir
mat cu această ocazie, în mod direct, 
conștiința certă a întregului popor 
român. Conștiințele s-au unificat pe 
întregul spațiu geografic locuit de 
români, inimile au bătut la unison. 
Din Transilvania și Banat au venit 
numeroși voluntari care au luptat — 
și mulți au și murit — pentru indepen
dență ia Plevna, la Smîrdan, la Rahova, 
la Opanez. Presa politică a timpului e 
• dovadă a acestei solidarități și a 
acestei conștiințe românești unitare; 
Gazeta Transilvaniei din 2 iunie 1877 

scria în acest sens : „Cauza ostașului 
român este o cauză generală română, 
victoria lui e victoria întregei națiuni, 
fie aceea răsipită în oricare parte a 
lumii".

Ziarele și revistele românești din 
București și Iași (România liberă, Tim
pul, Presa. Telegraful, Războiul, Româ
nul etc), Familia din Budapesta, Ami
cul familiei din Cluj, Gazeta Transil
vaniei din Sibiu, dar și cele străine au 
elogiat contribuția armatei române la 
înfrîngerea trupelor turcești. Aceste 
ziare și reviste conțin, în afara știrilor 
de pe front, numeroase creații literare 
scrise sub înflăcărarea momentului. 
Este impresionant numărul de poezii 
dedicate războiului de independență. 
Multe din numele cu care s-au semnat 
poezii șau proze, care s-au încercat în 
teatrul cu subiecte eroice au căzut azi 
în neant, dar prezența lor în presă în
semna, într-o accepție de sociologie a 
literaturii, o participare a culturii și 
artei la luptă. Al. Cărpinișanu, George 
Sion, B. P. Radulescu, N. Orășanu, Za- 
haria Antinescu, C. R. Cornățeanu, V. D. 
Păun, loan Ianov, A. Zorilă, Sava M. 
Șoimescu, N. Pruncu, Gr. Bengescu, G. 
Baronzi, Iosif Vulcan, Scipione Bădescu, 
Petre Dulfu etc. sunt-numai cîteva din 
aceste nume de poeți ai momentului.

Devin notabile ca documente1 istorice 
versurile tînărului Delavrancea, înflăcă
rat pînă la incandescență, poemele di
recte ale simbolistului Macedonski, ca
dențele de imn ale lui loan Nenițescu, 
luptător pe front, autorul acelor prea 
bine cunoscute acorduri : „Eroi au fost, 
eroi sunt' încă". Prezența cea mai im
presionantă și cea mai importantă pfi 

plan literar este aceea a Bardului de la 
Mircești care declara lui Iacob Negruz- 
zi: „Mi-am văzut visul cu ochii ! Nu 
mai pot vedea nimic mai frumos !“ 
Ideea coincide și ca expresie cu poemele 
din ciclul independenței, Ostașii noștri:

Juni ostași ai țării mele 
însemnați cu stea în frunte,

Dragii mei vultani de cîmpuri, 
dragii mei șoimani de munte !

Am cîntat în tinerețe 
strămoșeasca vitejie...

Vin acum la rîndul vostru
să v-aduc o închinare, 

Vin cu inima crescută
și cu sufletul mai tare !

Alecsandri cînta la un mod elevat 
vitejia dorobanților privită din perspec
tiva omului de rind, a omului cu dem
nitate țărănească. Astfel Sergentul, sol
datul modest care primește defilarea 
unui mare regiment rus, e un om sim
plu și demn, un țăran, iar Peneș Curca
nul povestește cu un farmec rural încă 
necăzut în desuetudine.

FAȚA de euforia generală a vic
toriei, față de petardele verbale 
cu care poeții au întîmpinat 
pe ostașii întorși de pe front, 

Mihaî Eminescu este un realist, pentru 
că știe și reușește să vadă și suferința 
eroilor, care se întorceau acasă goi și 
flămînzi. Eminescu se declara solidar 
cu această masă de țărani în haine 
rupte ostășești, încălțați numai pe 
jumătate. (Dorobanții, Oștirea română), 

în proză, cum era și firesc, evenimen
tul a intrat în atenția scriitorilor puțin 
mai tîrziu, mai 'ales după întoarcerea 
ostașilor de pe front, care au furnizat 
prin povestirea luptelor material de 
inspirație. Astfel, o circulație deosebită 
a avut în epocă narațiunea lui Nicu 
Gane, Andrei Fiorea Curcanul, în care 
un erou își povestește „romanul" său de 
război : recrutarea, lupta eroică, șede
rea în spital, întoarcerea în sat, unde-și 
găsește iubita moartă. Conflictul erotic 
al narațiunii e ușor melodramatic, dar 
povestirea prin naturalețea expunerii 
în scenă a faptelor trebuie menționată.

Duiliu Zamfirescu a dedicat războiu
lui un întreg volum din ciclul Comă- 
neștenilor, In război (romanul „regene
rării prin sînge"), dar cea mai bună 
creație a sa cu această temă este nuvela 
Locotenentul Sterie, în care este tratată 
dragostea unui ofițer ce se sinucide 
pentru că cedase subiectivelor sfaturi 
familiale de a nu mai merge pe front, 
după ce-și pierduse fratele în lupte.

George Coșbuc reconstituie docu
mentar atmosfera războiului și în vi zi- 
unea sa originală scrie, începînd cu 
anul 1891, poeme aspre țărănești : Trei 
Doamne și toți trei. Rugămintea din 
urmă. Dorobanțul, O scrisoare de la 

Muselim-Selo etc. Dar, ..poetul țirănf- L 
mii" scrie și proză, un fel de istorie li-' 
teraturizată a războiului : Povestea unei 
coroane de oțel, 1899, Războiul nostra 
pentru neatîrnare, 1900.

O creație de nivel superior ne-a dat, 
pe această temă, Mihail Sadoveanu. in 
Povestiri din.război, 1905. Povestirile 
lui Sadoveanu sunt reconstituiri după • 
narațiuni reale ; chiar povestirea fapte- y 
lor se face la persoana întîi, dind im- ' 
presia de autenticitate, de participare.

Emil Gîrleanu, în schițele sale de 
război surprinde momente de duii șie, 
în care dialogul dintre soldații angajați 
în luptă devine uneori un dialog între 
oameni ; astfel, un dorobanț trimis în 
Recunoaștere îl face scăpat pe un soldat 
turc obosit și rebegit de frig, gîndindu-se 
că și el e om.

A. Vlahuță, reconstituind • biografia 
pictorului Nicolae Grigorescu, face în 
același timp și un reportaj de front, o 
dare de seamă asupra activității acestuk 
corespondent de război, chemat 
imortalizeze în creion, în peniță, în ulei 
avîntul luptătorilor noștri dar și dra
mele profund umane ale frontului.

în romanul Papucii lui Mahmud, 
Gala Galaction își imaginează o scenă 
în circiuma unui oarecare Vancea din 
Rușii de Vede, în centrul căreia stă po
vestirea unui participant la căderea 
Plevnei.

Pe urmele lui Eminescu, St. O Iosif 
în 1912 și Tudor Arghezi în 1914. vor
besc de veteranii de la 1877. Poetul 
Iosif face portretul unui veteran fără 
adăpost, un fel de naufragiat al soar- 
tei „pe-o scîndură de vas sfărmat". Ar
ghezi, într-un pamflet, vorbește de 
sergetul Marin Ionescu, mare mutilat 
de război ajuns cerșetor.

în extraordinara biografie a lui Ni
colae Iorga, O viață de om. așa cum a 
fost, un fragment este consacrat amin
tirilor din copilărie, la Botoșani, unde 
copilul recepționa starea de război prin 
intermediul atmosferei de acasă, a co
mentariilor din jur. a fizionomiilor fa
miliare.

Ar mal trebui amintiți mulți autori și 
multe opere, conferința lui Odobescu 
despre căderea Rahovei, rostită la un an 
de la război, nuvelele naționale ale lui 
N. D. Popescu, cunoscutul autor al bio
grafiilor de haiduci, însemnările acelui 
prieten al lui Eminescu, Chibici-Rîv- 
neanu. luotător ue frontul de la Plevna.

Centerarul independenței devine un 
mare muzeu imaginar în care eroii de
vin în imaginația noastră monumente; 
la conturarea acestor monumente au 
contribuit și acești literatori pe care 
i-am amintit mai sus.

Emil Mânu

Ursitoarele
tind, wozu Dichlet 

. in diirftiger Zeit ?
HOLDERLIN

Stau nevăzute, și-n graiul păstorilor 
murmură cintec de leagăn. Dar cind 

patria insăși se naște — și-aceasta 
intr-una se-ntimplă, și-n taină —

ce fel de limbă vorbesc Ursitoarele ? 
, Miezul e-n fruct, ți gustării menit ; 

simburii, insă, țarinii : căci numai 
atunci — voievod care-și ține

țara ți oamenii-n crengi - ridica.se-va 
tînărul pom. Tot ața, cind vorbim, 

carnea cuvintelor noastre-i plăcere, 
se mistuie-n gură. Dar cine,

spuneți-mi ! zvirle in țarină simburii 
limbii — să crească un grai mai curat, 

singurul care, rostit, primenește 
ți ține-n rostire poporul ?

Cel ce sădețte uda-va cu lacrimă. 
Nu orice lacrimă insă va fi 

stingere-a lacrimei : numai poeții, 
cind pling, ne răscumpără piînsul.

Mume, voi — suflet de neguri al mamelor 
voi ce-auziți — cind atit de adine 

bubuie timpul, că-n noi e tăcere — 
pe cei ce-ntr-o limbă virgină

Schimbă grăind ale patriei scutece, 
dați, Măsuratelor ! verbului lor, 

celui de singe ți foc, bunătate, 
să-i pară poporului cintec...

Ștefan Aug. Doinaș

Desen de Mihu Vulcânescu

/



Din lirica românească
antifascistă

UB sugestivul titlu Ceea ce nu 
se uită, Editura Minerva ne oferă 
o antologie Din lirica românească 
antifascistă, de George Togan, cil 

o prefață de Ioan Adam. Autorul ei și-a 
propus și a izbutit să realizeze „o re
producere exhaustivă a textelor ce 
ilustrează epopeea luptei antifasciste 

prin neomiterea nici unei atitudini 
lirice esențiale, a nici unui moment 
important al devenirii poeziei de re
zistență"'. Acesteia 1 se adaugă contri
buția scriitorilor care au debutat după 
Eliberare, unii contemporani ororilor 
fasciste, alții reprezentînd „evoluția 
conștiinței politice a scriitorilor români 
iyntemporani".

Dintre cei dinții, s-au afirmat cu 
forță și strălucire Tudor Arghezi, Vasile 
Voiculescu, Lucian Blaga, Teodor Mu- 
rășanu, Bartalis Jănos, Demostene 
Botez, Franz Liebhard, Zaharia Stancu, 
Marcel Breslașu, Traian Chelariu, Emil 
Giurgiuca, Horvăth Imre, Szemler 
Ferenc, Mihai Beniuc, Meliusz Jozsef, 
Virgil Teodorescu, George Togan, Eugen 
Jebeleanu," Miron Radu Paraschivescu» 
Salamon Erno, Aurel Baranga, Maria 
Banuș, Magda Isanos și Geo Dumitrescu 
(în ordinea din volum).

Se remarcă marea frecvență a poeți
lor ardeleni și a celor maghiari și ger
mani, solidari în lupta pentru integri
tatea Ardealului nostru, împotriva Dik- 
tatului de la Viena. Fenomenul este 
dintre cele mai elocvente. Unele din 
aceste poezii au fost publicate în pofi
da vigilenței cenzurii. Ba chiar profe
sorul D. Caracostea, om al regimului 
antonescian, a făcut loc în „Revista 
Fundațiilor'1 poeziei Iui Mihai Beniuc, 
Melița, fără a-și da seama de transpa
rentul ei simbol antifascist și relevîn- 
du-i cu exclusivitate sugestiile sonice.

Același poet reprezentativ figurează 
cu alte șase poezii, cifră egalată numai 
de Tudor Arghezi, care a reușit din 
lagăr să publice sub pseudonim, ca să 
nu atragă atenția cenzurii, cîteva poezii 
protestatare. „Furii din ogradă", în 1941, 
erau armatele hitleriste, stabilite în 
țară după odiosul Diktat. Și alte poeme 
argheziene sînt contemporane detențiu
nii de la Tîrgu Jiu, unde, în afară de 
notorii oameni politici antinaziști, erau 
puși la poprire și cîțiva din scriitorii 
progresiști.

în Ceasul de piatră și în celelalte 
cinci poeme ale lui Vasile Voiculescu, 
surprindem o notă de disperare cosmică, 
înrudită cu decentele poeziei expresio
niste, din ajunul și din timpul primului 
război mondial. în Amurg ardelenesc 
(1942),

„Rostogolit, pămîntul s-a întors cu 
fața-n umbră" pentru că

„Stă răstignit Ardealul pe crucea-ntu- 
necării".

Ultima poezie din același ciclu se în
cheie însă cu un strigăt de nădejde :

„O, Iulie-Albă, odraslele-ți strînge, 
Sbucni-va-nvierea hotarelor dragi 1“

(Alba Iulia, 1943)

Din poeziile Iui Lucian Blaga, reținem 
mai ales Cîntec despre regele Ion, în 
care sub masca suveranului englez din 
secolul XIII, se regăsește fiecare din
tre cei ce au suferit de mutilarea hota
relor noastre firești și, în straturi mai 
largi și mai adînci, întregul nostru 
popor, ostil orientării politice antones- 
ciene. Simbolul e divulgat din prima 
strofă.
,,Avem același nume, tu și eu, 
că-i iarnă sau că-i primăvară — 
ne cheamă azi pe toți la fel : 
Ion fără de țară".

Simțindu-se alături de sentimentul 
unanim al țării, Lucian Blaga își inti
tula o altă poezie : Nu sunt singur. In
teresantă este experiența poetică din 
Timp fără patrie, în care șase distihuri 

,-lncepînd cu aceeași norocoasă sintagmă, 
izbutesc totuși să evite efectele mono

toniei :

,,Timp fără patrie : rîu fără ape, 
secetă-rr albie, și subt pleoape. 
Timp fără patrie : inimi învinse, 
vîrste nerodnice, cugete stinse. 
Timp fără patrie : sură poveste, 
vuiet de cetină neagră pe creste. 
Timp fără patrie : țarini nentoarse, 
zboruri defuncte și suflete arse. 
Timp fără patrie : stingere-a torței, 
boltă neprietenă, clopot al sorții. 
Timp fără patrie : dragoste-amară, 
roiuri tînjind după raiuri și ceară".

Repetiția adîncește sentimentul jalei 
unanime, căreia-i corespunde întuneca
rea întregii naturi și a viețuitoarelor ei.

Recrutarea forțată a sașilor
și șvabilor, cu jertfele de singe 
de la Narva (1943), a inspirat 
lui Franz Liebhard o suită ri

guroasă de distihuri, impresionante și 
în tălmăcirea veteranului culegerii, La- 
zăr Iliescu. O altă mărturie a rezisten
ței naționalității conlocuitoare ne-a dat 
același poet în Cei șapte din Jimbolia 
(traducerea de Tudor Măinescu).

In versiunea magistrală a poetului 
ardelean Emil Giurgiuca figurează apo
calipticul poem al lui Bartalis Jânos, 
Rugăciunea pentru fiecare în anul 1940. 
Finalul vestește însă apropiata zi : 
„Dar în curînd se va face lumină
Și va fi primăvară-n lume. 
Cîmpurile vor da flori.
Semănături de aur se vor legăna pe 

ogoare. 
Omul va ieși 
cu mînecile suflecate 
în mijlocul cîmpurilor.
Omul va înfrunta 
puternic
urgiile dezlănțuite peste lume, 
ridieîndu-și steagul cît mai sus, 
și va striga, va striga din toată ființa lui 
împotriva morții:
Viață ! Viață !“

Autodefinindu-se în spirit critic, Mar
cel Breslașu scria în Alfabet pentru o 
școală de seară (1942) : 
„Și eu am fost un galeș compozitor de 

lieduri, 
romanțe lălîi pentru glas și clavir ; 
astăzi îmi public poemele pe ziduri 
în autografe cu tibișir".

Adaptînd momentului nostru istoric 
cunoscuta Baladă (după Villon și-mpo- 
triva dușmanilor țării), poetul bucovi
nean Traian Chelariu își încheia, astfel 
cuvenitul „envoi" în 1943 :
„Mărite Doamne, doară-I dor nespus 
rămîi'e morții și nemerniciei 
și stee, pururi, de robii răpus 
acela ce-ar vrea răul României !“

Emil Giurgiuca rostea în Nu plinge, 
cadre... (1943), speranța zilelor istorice 
viitoare : 
„Nu plînge, codre, nu jeli, cîmpie ! 
Azi-mîine rîndul nostru o să vie".

Dintre primele poeme revoluționare, 
în fața primejdiei fasciste, este acela al 
lui Virgil Teodorescu, Cum se deschid 
jurnalele (1934) :
„Ce aștept nu va fi tipărit în gazete, — 
• prea măreț ca să poată fi tipărit în 

gazete — 
dar eu deschid jurnalele cu ochi 

scăpărători 
și mirosul de tuș
îl iubesc ca pe un parfum primordial 
al unei flori de o frumusețe 

copleșitoare".
Din primul an al instalării lui Hitler 

la patere (1932), Eugen Jebeleanu slă
vea, în Răscoala, ideea dreptății sociale, 
corolar al libertății r
„Astăzi, conduși. Dar de cine ? 
Otravă, nu lotuși scuip zilnic.

Vin tocmai 
de la Plevna...
ÎN COPILĂRIA MEA, nu știam nume moi sonor și mai plin de presti

giu decit aceia de Plevna. Contribuia la aceasta, desigur, faimoasa 
poezie.

— De unde vii, străine ?
— Vin tocmai de la Plevna...
...rosteam, cu un glas ce se exersa să fie teatral, și mintea mi se 

umplea de un răpăit îndepărtat de tobe. Eram în sala de clasă, „scoși 
la tablă” pentru a spune lecția, sau ne aflam pe cîmp, strigi nd spre 
ciobanii ce-și păzeau turmele în depărtare, ceea ce din arida programă 
analitică ne entuziasmase și preluam pentru orele de joacă :

— De unde vii, străine ?
— Vin tocmai de la Plevna...
...și ni se părea că nu poate fi lucru mai grozav pe lume decit să vii 

tocmai de la Plevna.
Iar acum, într-o seară liniștită de vară, mă găseam pe străzile Plev- 

nei, privind in jurul meu cuprins de o mare uimire. Știam cu precizie 
punctul geografic ia care mă aflam, la nu preo muiți kilometri de 
București, și totuși mi se părea că am ajuns undeva pe un tărim înde
părtat, în preajma unui ocean, al cărui murmur imens îmi venea de pre
tutindeni in auz. Foșneau în mine, ca într-o uriașă scoică, toate aminti
rile copilăriei, venind tare de departe, mult.mai de departe decit orice 
punct posibil pe rotunzimea globului pămîntesc.

— De unde vn, străine ?
— Vin tocmai de la Plevna—
O, cît de mult era de-atunci I Dacă m-aș fi găsit în acea seară la 

Sidney sau la Buenos-Aires, nu mi s-ar fi părut că am ajuns atît de de
parte. Eram pe cel mai îndepărtat tărim al amintirilor mele, undeva de 
unde, înăuntrul meu, nu putecm merge mai departe, fiindcă începea 
neantul.

Așa mă aflam acolo, in seara liniștită, privind cerul înstelat ce se 
boltea asupra Plevnei și a celor mai vechi amintiri ale mele. Mergeam 
pe străzi, amestecat într-o mare mulțime de oameni, iar foșnetul ei — al 
clipei pe care o trăiam, alcătuit din glasuri de bărbați și de femei a 
căror față o priveam atent - se întilnea în auzul meu cu murmurul 
imens al amintirilor, balansîndu-mă intre trecut și prezent, ca într-un 
leagăn uriaș.

Apoi, treptat, străzile s-au golit de oameni, și eu însumi am urcat în 
camera mea. în „camera mea” de la Plevna. Am învirtit comutatorul, 
dar lumina care a țișnit din tavan n-a putut să împrăștie cu nimic ciu
data senzație pe care o trăiam. Vedeam, după cea mai reală optică, 
mobilierul camerei, și mi se părea cum nu se poate mai tulburător fap
tul că aveam să poposesc o noapte acolo, la Plevna.

— De unde vil, străine ?
— Vin tocmai de la Plevna...
M-am apropiat de patul in care urma să dorm, și am atins ușor cu • 

degetele cearșaful și perna. Gestul ar fi putut părea banal, prozaic a- 
proape, dar mie acea clipă mi se- părea de necrezut, fiindcă totul era 
privit, dinlăuntrul meu, cu ochi mari de uimire, de cel care fusesem 
odată, demult.

— De unde vii, străine ?
— Vin tocmai de la Plevna....
Așadar, îmi fusese dat să trăiesc această neașteptată și solemnă 

aventură, de a petrece la Plevna una din nopțile vieții mele. In acea 
clipă, viața și lumea mi s-au părut de o imensă, indescriptibilă frumu
sețe.

Geo Bogza 
(„Contemporanul", nr. 19 din 10 mai 1957)______ J

BRĂDUȚ COVALIU : în bivuac la Opanet

Decoratelor ruine 
le dau cu tocu-a dos, zilnic.
Miine ? O știți. De d^t*̂**»  
Pentru tine, pentru oricine, 
pentru suflet ș*  pentru cea care vine, 
pentru Libertate ”

Lui Jebeleanu îi aparține de fapt 
titlul volumului, cu ai său pcufetsc 
poem, Ceea ca n se tată (Martie — 
august 1944, București-Naipul :
„Dar eu nu uit nume. Eu sint strig iul 
Din plină zi. cu buze de cenușă.
Cel ce-și deschide vinele și vede 
Că nu mai curg în ele decit lacrimi 
Din plînsul celor răstigniți de voi*.

Nu voi încheia fără a releva contri
buția generației ultime de poeți, care 
n-au trăit zilele de groază și de revoltă, 
dar le-au intuit esența : Ioan Alexan
dru. Adrian Păunescu. Nicolae Dragoș, 

Dumitru M. Ion. în Momentul, loan 
Alexandru remarcă jertfa anonimilor 
din ambele războaie mondiale, ale căror 
prenume sînt aceleași, ilustrative și 
simbolice :
„în mijlocul satului se află 

monumentul eroilor ;
Cei căzuți în primul mare război
Cu numele de Ion, Petre, Gheorghe,

Vasile.
Și iar Ion și iar Petre și așa mai 

departe.
Șl cei căzuți în al doilea mare război 
Cu numele de Ion, Petre, Gheorghe,

Vasile, 
Și iar Ion și iar Petre și așa mai 

departe*.
Nu altul este „datul" orașului, la 

jertfa de singe de la temelia țării.

Șerban Cioculescu



Unitate de artilerie română în marț spre Plevna

la Flevna
GHEZA VIDA : Monumentul martirilor de la Moisei

Gloria trecută — Gloria viitoareScara de
Pe scări, sub gloanțe, urcă Patria I 
Vin Dorobanții cășunind alegru, 
Prin iureșul de gloanțe, fum integru — 
Și Plevna va să cadă I Va cădea I

Destul au fost trecutul crunt ți negru I 
Acum, pe această Scară-n slăvi suia 
Carpatul ți Balcanu-alăturea — 
Bulgarul, sirbul, cei din Muntenegru I

Goarna
Colac stă goarna-n cobra ei metală, 
Nemaisăltindu-ți dansul șui spre 

slavă —
Fantoma ei de spaimă ți otravă, 
Sunind atacul, Dunărea-n răscoală I

Surpat ca vîntu-n trestia bolnavă, 
Văd timpul colbuit, strins in spirală. 
Rostitul Sunet doarme sub cocleală, 
Ca glonțul ruginit uitat pe țeava I

Panegiric
La Grivița, cumplită fu arsura 
Și grindina de foc — spre paropete I 
Căzură Dorobanții, cete-cete, 
Purtind spre culme țipătul lor : -

Uraaa I...

Necum focosul viscol să se-ncete, 
Cină ei pe trepte ți-nâlțau statura. 
Nemuritoare fie-le bravura,
Luptind pe meterez — la baionete I

Peneș Curcanul
Curcanul Peneț, mindrul Căciular — 
Eroul lui Vasile-Alecsandri,
Cu care însăți Țara se mindri — 
De-a pururi stă de veghe la hotar I

La Plevna, nici o moarte nu-L opri I 
Rănit in țapte'țapte, zdravăn iar, 
Oituzul L-a primit ca voluntar, 
C-un nou indemn : „Nu-i de trecut 

p-aci l“.

Atacul de la Smîrdan

In primul plan : un turc cu fesul roț, 
Căzut pentru Alah — ii văd figura, 
Privind la cer cu negri ochi ca mura. 
Cu trunchiul răstignit ca-ntre cristoți !

Văd ți-un chipiu rostogolit d-a dura 
Și-un dorobanț, cind glonții cad 

vîrtoți,
Surpat înspre pămint - către 

strămoși —
Cu orma-n pumni, asalt de veci dind t 

Ura 

La Plevna, cînd românii urcau scara — 
Urca — in pas cu Ei — Intreogă Țara !

Ci nu luptau aici doar luptătorii, 
Ci se-nâlța, cu Ei, întregul Neam — 
Pe treapta zbuciumatei Lui Istorii 
Și-a mindrului Destin, care-l aveam L-

Dar eu l-aud ți cred că nici un ev n-a 
Sunat cindva mai dulce, 

sfintă-alarmă I —
Aud gornistul zările cum sfarmă 
Și-asaltul Dorobanților la Plevna I

Cum fiara Nopții-ți surpă semiluna,
Și donțu-i de mistreț — muțcind 

țarina L-

Sublim moment, cind Valter puse-n 
prag — 

Nimbat de gloanțe — mindrul nostru 
steag I

Asemeni jertfe nu-s de dat uitării — 
De az' pe miine, nici de ier" p-alalter - 
Ci-n veci fii pomenit, 

spre slava Țării,
Brav Căpitan — Mărăcineanu Valter I

— venerabilul!
In Ochiul Lui un astru-aprins palpită 
Și-n lnima-1 se-nalță un altar: 
Independența, Vatra Re'ntregită I — 
O Vețnică Trâire-i, oțadar I

Erou-Acesta virstă nu mai are — 
Decit Memoria Nemuritoore l—

(Transcrierea unui tablou
de Grigorescu)

Dar, peste-aceste jertfe, se repetă 
Un iureș ne-ncetat, la baionetă I

Din cei căzuți, se-nalță alt duium 
De Dorobanți semeți, croindu-și drum :

Pe-o aură de flăcări, trup din trup — 
Cuceritor se-ncheagă, zări se rup..

Tudor George

L
Noi,
Pentru Independență 

nu am făcut 
Doar un Război ! 
Am făcut 

o Istorie I
Am tezaurizat 

cu răbdore 
Jertfele, așteptarea, 

sensul speranței, 
Am privit libertatea 

firească
A cerului 

cu gindul
La libertatea firească 

a pâmintului 
Am inchis și deschis 

pumnii 
kt fiecare zi 

a acestei sute 
De ani. 
Ce ne-au despărțit 
De severa Dată 

de oțel 
A Istoriei I 

1877 I
Noi, pentru 

Independență 
Nu am făcut 

doar un Război I 
Am făcut 

o Istorie I

n.
Au căzut trupuri, cuvinte, 

conștiințe..
S-au născut 

într-o încleștare 
Cumplită 
Mari idealuri ! 
Zborul păsării 

a fost măsurat 
. In fiecare mișcare 

a sa I
Oare cum poate să 

zboare ?
Oare cum poate să urce 

atit de sus
Spre medalia soarelui * 
Oare cum arotă lumea 

de la înălțimea 
Libertății supreme ? 
Zborul păsării 

a fost studiat, 
Măsurat, cronometrat 

in fiecare secundă

Independența
N-a fost un dar al celor ce zvoniră 
că le sintem supuși și-ndatorați. 
O luptâ-a fost, o luptă milenară 
purtată-n umbra munților Carpați. 
N-a fost o vorbă inventată-anume 
spre măreția vreunui gind viclean. 
O luptă-a fost, cum n-au fost multe-n 

lume, 
purtată-n vremi de două mit de ani. 
Țara era a noastră, moștenire 
de la strămoșii bravi, daci și romani,

A sa I
Ochii noștri au sorbit 

aripile
Care se eliberau 

de lestul văzduhului.
Oare cum poate 

pasărea,
Această vietate fragilă, 
Să se mențină 

în lumină 
La altitudinea 

visului omenesc I
Au căzut trupuri, cuvinte, 

conștiințe,
Cu o ultimă privire, 

în care o pasăre,
O albă pasăre de speranță,
Iți continua 

zborul său 
înspre pulberea soarelui.. 
Sufletul nostru 

are ochii frumoși.
Ochii aceștia 

nu ne-au putut fi 
închiși, 

niciodată...

m
Celebrăm astăzi gloria 

trecută.
Aducem flori la mormintul 

eroilor.
Aducem aceste cuvinte 

la eăpătîiul eroilor 
Dizolvați in teritoriul 

lor.
Ei sînt pămintul, roadele sale, 

piinea sa.
li trăim cu fiecare 

fibră
A existenței noastre,
Sintem contemporani 

împreună I
Ale noastre sini 

aceste cuvinte, 
Ale Lor, 
Sint aceste tăceri 

uriașe
Ca niște scuturi 

care apără
Pieptul 

Istoriei I
Celebrăm astăzi 

gloria
Viitoare...

Claudiu lordach*

și noi eram ai țării, plămădiți 
din românesc pămint, din nemurire 
Ne-au vămuit cei tari, și-au vrut men 
stăpini pe vrerea noastră să tot fie, 
la Grivița, la Plevna, la Smirdan, 
am scos din jugul lor, străbuno g 
Și-am înălțat pe Omul din Carpați 
Independența, mindrul tricolor, 
ți ne-am unit românii toți, ca frct. 
rotund am împlinit străbunul dor.

Radu Selejan

6 România literară



Antologii 
ale 
Independenței

O IMPRESIE de prospețime si 
autenticitate degajă textele pu
blicate de Aurelian I. Popescu 
în antologia, scoasă la Editura 

Scrisul românesc, intitulată Războiul 
pentru independență in viziune popu
lară'1). Sînt adunate versuri și fragmente 
de memorii ale unor combatanți din 
rîndul maselor largi țărănești sau orășe
nești, exprimînd intr-un limbaj simplu, 
colorat, expresiv prin naturalețe și 
spontaneitate, suferințele, curajul, ela
nul patriotic, dorul de casă și de mun
capașnică, fericirea victoriei, comple- 
xflFsentimentelor stîrnite de acest eve
niment istoric. Autorul antologiei de- 
plinge în prefața cu care însoțește tex
tele lipsa de interes care s-a manifes
tat în epocă pentru adunarea „docu
mentelor orale" ale războiului de la 
1877 (culegerea unor atare istorii ver
sificate sau a scurtelor povestiri cu ca
racter memorialistic a fost sporadică 
și s-a datorat, în general, acelorași pa
sionați folcloriști I. A. Candrea, Ov.' 
Densusianu, Th. D. Speranția, Tudor 
Pamfile, Gr. Tocilescu, și unor învăță
tori ca Șt. St. Tuțescu sau N. I. Dumi- 
trașcu), cele mai multe din ele dispă- 
rînd cu timpul, odată cu apariția unor 
alte evenimente istorice de importanță 
copleșitoare, cum a fost primul război 
mondial.

La o analiză atentă a cîntecelor 
populare create în perioada luptelor de 
la Grivița, Plevna, Vidin, se constată, 
cum bine observă Aurelian I. Popescu, 
procedeele lirice, procesul artistic spe
cific ale creatorului popular — împle
tirea pasajelor noi, sugerînd starea de

*) Războiul pentru independență în vi
ziune populară. Antologie îngrijită și pre- 
! :țată de Aurelian I. Popescu. Editura 
Scrisul românesc, Craiova, 1976.

0 Imnurile neatîrnării. Antologie pre- 
f: că și note de Victor Rusu. Editura 
S sui românesc. Craiova. 1976.

1877 în literatura populară
in cea

spirit, imediată, cu pasajele codificate 
deja ale doinelor și baladelor stră
vechi. Poetul anonim adaptează cu su
plețe motivele, formulele de largă cir
culație în vederea exprimării unei 
trăiri directe, personale. Motivul mio
ritic al maicii bătrîne este actualizat 
și combinat cu alt vechi motiv dună
rean în intenția comunicării suferinței 
delicate a ostașului la gîndul nefericitei 
mame. „Dunăre, Dunăre, / Drum fără 
pulbere, / Nu cumv-ai văzut / Pe aici 
trecînd / Pe fiuțul meu ? / — Ba eu 
l-am văzut / Pe aici trecînd / Nu știu 
de-i al tău ! / Fețișoara lui, / Spuma 
laptelui, / Ochișorii lui / Mura cîmpu- 
lui, / Spîncenele lui, / Pana corbului. / 
Cînd pe-aici trecea, / Din gură zicea : / 
„Spune-i, de-a-ntreba / Măiculița mea / 
Că robi-amară, / Ce-o pățim în țară,/ 
M-aruncă în lume / Ca să cîștig nume / 
Și nu m-oi întoarce / Pînă nu voi 
stoarce / Din mînă de leii / Pe tot nea
mul meu / Și nu voi veni / Pîn’ n-oi 
dobîndi / Neatîrnarea-n țară, / Să scap 
de ocară !”“.

O altă trăsătură caracteristică aces
tor texte este infiltrarea în formulele 
arhaice ale versului, a limbajului oră
șenesc, jurnalistic, a expresiilor mo-- 
derne, încă neasimilate pe deplin. In 
special în povestirile participanților la 
război asemenea pasaje cu iz gazetă
resc — dovadă a. forței pe care înce
pea să o aibă presa în rîndurile mase
lor populare —- sînt foarte frecvente, 
în relatarea emoționantă și pitorescă 
a luptei de la Rahova, făcută de 
Gh. Nicola Stoian-Ojuneanu, de exem
plu, se întîlnesc expresii culte pe care 
brutarul din Bechet le folosește cu vă
dit orgoliu : „De acolo apoi s-a dus 
(șalupa Batalionului I) nainte și pe Ia 
două post meridian iar au venit, tot 
pe acea parte și cînd s-a întors au mai 
stat iar puțin în post, fără ca turcii să 
dea nici cel mai mic demers de viață, 
atît li se tăiase corajul lor cel păgîn."

Cultă
Sau în altă parte, istorisind întîmplarea 
cu un dorobanț rănit care se retrăsese 
de la Rahova : „Peste puțin, venin- 
du-și în fire, sărmanul, căci era cu 
furie de ecsaltare, îmi spuse că intrînd 
în atac au mers asupra redutei inamice 
pînă cînd nu mai avea ca 20 metre, 
cînd ridicînd arma ca să o trîntească 
mai tare de pămînt căci se înțepenise 
un tub de cartuș și nu- mai ieșea din 
ea și în deșert : manevrase cu camera, 
închizînd-o și deschizînd-o, ca să lape- 
de tabu. Atunci au venit numaidecîl 
un glonț de Ia turci și i-a zburat pușca 
din mînă împreună cu degetele. Văzînd 
dar că este pus în impas de a mai lup
ta, s-a retras înapoi și a mers Ia corp". 
Toate istorisirile cuprinse în antologie 
redau în căldura și farmecul expresiei 
lor, trăirile directe, emoțiile simple, au
tentice ale oamenilor care au partici
pat la lupte, constituind, fără artificii 
retorice, un reportaj impresionant al 
războiului, văzut din perspectiva celor 
ce l-au purtat jertfindu-și liniștea, fa
milia, viața pentru ideea neatîrnării. 
Sînt texte care dincolo de valoarea lor 
istorică de document viu, uman posedă 
o valoare sentimentală deosebită. Ele 
evocă eroi și întîmplări pe care istoria 
nu le-a consemnat, dar care au făcut 
istoria, au contribuit la victorie, la cîș- 
tigarea definitivă a independenței țării. 

O ALTĂ antologie, apărută tot la
Editura Scrisul românesc, sub în
grijirea lui Victor Rusu, in
titulată Imnurile neatirnării2), 

adună odele, marșurile, cîntecele și poe
mele scrise în perioada războiului de in
dependență sau mai tîrziu, în memoria 
jertfelor umane ale acestui război, de 
poeți consacrați. Din lectura versurilor 
cu caracter agitatoric, militant, patriotic 
ale lui Vasile Alecsandri, Scipione I. Bă- 
descu, G. Baronzi, Alexandru Cărpeni- 
șeanu, George Coșbuc, George Cretzianu,

Barbu Delavrancea, Petre Dulfu, Ale
xandru Macedonski, loan Nenițescu, 
N.T. Orășanu, G. Sion, Iosif Vulcan, N. 
Vulovici și alții, unele mai inspirate, 
altele meritorii doar pentru intenția 
lor, pentru înflăcăratele sentimente pe 
care încearcă să le toarne în forme ar
tistice, se poate observa că memoria 
colectivă culturală a păstrat pe cele 
mai expresive, mai convingătoare sub 
raport, literar, uitînd sau aproape ui- 
tînd pe cele prea amplu retorice, prea 
prozaice sau prea simpliste sub raport 
prozodic. Autenticitatea unor poeme ca 
Hora de la Plevna a lui Vasile Alec
sandri, Pe dealul Plevnei, Cîntecul re
dutei, O scrisoare de la Muselin-Selo 
ale lui George Coșbuc izvorăște din va
lorificarea cu naturalețe și simț artis
tic a versului popular, din descoperirea 
valorii emoționale pe care o conferă 
poeziei vocea lirică subiectivă, apariția 
eroului liric.

Cele două antologii se întregesc una 
pe cealaltă, comunică între ele prin vi
brația profundă a sentimentelor, prin 
elanul patriotic, prin spontaneitatea ex
presiei poetice folclorice și culte în- 
tr-un moment de mare încordare isto
rică, cum a fost războiul de indepen
dență, demonstrînd avîntul, entuziasmul 
ce cuprinsese întreaga țară.

Dana Dumitriu

Spiritul
fruntea cuprinzătoarei antolo- 

I gii*)  — întocmită- de Rădica 
JL Florea, sub egida Editurii Mi

nerva —, un text al lui Mihail 
Kogălniceanu, nu se poate mai revelator, 
ir. -..cit reprezintă o simbolică sinteză a
«piritului de acțiune cu spiritul refle- 
x.v. o sinteză pe care autorul său, căr
turar strălucit și totodată om al faptei,

i! dintre principalii făuritori ai in- 
tendenței naționale și totodată unul 
re istoricii și scriitorii ei, o întru- 

zâ într-un fel memorabil în
persoana sa, una și aceeași per- 

- ... Este vorba de Declarația rostită
„ministrul trebilor din afară" Ia 

, : ca deputaților (ședința de luni,
> 1677), privind proclamarea inde-
i-er 2-nței României ; un document is- 

de o excepțională importanță care 
p -• figura — și figurează — foarte 
■rt foarte la locul său într-o antolo- 
■ae . . caracter dominant literar, chiar 
I - - <chiderea ei, ca un fel de prefață 
.. - .:ară și totuși extrem de nuanțată,

r»i -.tă și totuși echilibrată, antici- 
i o întreagă literatură a indepen- 

p -•••.. plină de nume ilustre de scrii- 
bo-. — Alecsandri și Odobescu, Emines- 
rv si Slavici, Duiliu Zamfirescu și 
P<xjc. Macedonski și Delavrancea, 

. emu și Gala Galaction, Victor 
. • și Geo Bogza.

nistrul de externe, patriotul ar- 
■L omul învățat și omul de mare 

nu se stînjenesc între ei în textul 
a Kogălniceanu, ci se' întîlnesc și co- 
zw-ează, fără să se confunde cu totul, 
i'i-indu-șl, fiecare, o relativă identi
ce proprie ; din contactul și din 
v nea unuia asupra celuilalt, din jo- 

f miorilor stimulativi și al factori- 
-- temperanți, al notelor tari și al ace- 
r <k surdină, se naște sub ochii 
»ștrî o capodoperă nu numai de „di- 
k<c..-.e“ dar și de curată, înaltă pro-

•» Pui de lei 1877“, Antologie din lite- 
u-jra independenței naționale. Ediție și 

de Rodica Florca. Editura Miner-

autentic
ză, de oratorie politică la nivel euro
pean, dar și de literatură, în sensul cel 
mai propriu al cuvîntului.

Mihail Kogălniceanu vorbește cu 
extraordinară convingere, în același 
timp însă, dată fiind calitatea sa ofi
cială, el fiind cine este dar și ceva în 
plus, știe că trebuie să-și măsoare cu
vintele, să-și cîntărească fiecare silabă 
și fiecare ton, întrucît nu poate și nu 
trebuie să „dea drumul" sufletului și 
cuvintelor, cum ar face-o oricare altul 
într-o împrejurare ca aceasta. Calita
tea „literară" iese în chip paradoxal - 
consolidată din amestecul de imperso
nalitate și personalitate, emoție și dis
tanță critică, savoare expresivă și ră
ceală impusă de împrejurări și res
ponsabilități. „Inima" înflăcărată și 
„rațiunea rece" (ca să-i folosim formu
la) dau această pagină exemplară, a- 
tașată deopotrivă politicii și literaturii, 
și care prin înseși greutatea, echilibrul, 
vibrația ascunsă și înțelepciunea ei, 
prefigurează conținutul, spiritul (și 
chiar „stilul") prezentei antologii.

„Cînd toată Europa predică simță
mintele de justiție, este cu drept ca a- 
ceste simțăminte să se răspîndească și 
asupra noastră și să ne lase să trăim 
cu viața noastră proprie, răspunzînd 
numai pentru greșelele noastre și pri
mind chiar pedepse pentru greșelele 
noastre, iar nu pentru ale altora [...] 
Mă rezum domnilor : voim să fim in
dependenți, pentru că voim să trăim 
viața noastră proprie, pentru că nu 
voim să mai plătim pentru greșelele 
altora, pentru că voim ea la gurile Du
nării de jos să fie un bulevard în con
tra răzbelului [...] și dacă energia noas
tră va fi nedezlipită de înțelepciune, eu 
cred că vom ajunge ca, atunci cînd 
pacea se va face, România să fie și ea 
națiune de sine stătătoare și să nu i se 
mai zică nicăieri că face parte din 
Imperiul Otoman [...]. O mai declar 
încă o dată, nu cred eu că dreptatea 
Europei, că chiar interesul Europei ar 
voi să ne mai întoarcem în condițiile 

de mai înainte, jignitoare și nouă și 
chiar păcii Europei întregi".

Rostite cu pasiune cumpătată, de mi
nistrul „trebilor din afară" care se 
nimerea (dar nu tocmai la întîmplare) 
să fie un eminent scriitor, unul din 
ctitorii literaturii române, moderne, 
cuvintele lui Kogălniceanu, atît de de
cise, de însuflețite, cărora- tocmai de 
aceea le stă bine nota de cumpătare 
(„această rezervă care sunț dator s-o 
pun sentimentelor mele") își descoperă 
echivalențe în toate straturile și sub
straturile literaturii inspirate de răz
boiul independenței ; sînt reluate parcă 
din far în far, semnalînd, dincolo de 
marea diversitate de personalități im
plicate, existența unui fond stabil de 
afectivitate, dar și de „raționalitate", 
a unui fond stabil de simțire patrioti
că și bună-cuviință general umană în- 
tr-adevăr specific. Un spirit și un „cli
mat" comun, un aer de familiaritate 
unește aceste pagini altfel atît de deo
sebite ca factură, ca stil și — desigur — 
ca valoare. Pentru generațiile actuale, 
spiritul specific de care vorbeam — cu 
multiple „trimiteri" spre Odobescu, spre 
Eminescu, spre Mihail Sadoveanu — 
iradiază în admirabilul text scris de 
Geo Bogza în „Contemporanul", la una 
din aniversările mai apropiate ale Inde
pendenței :

„Din guri umbrite de fuiorul de cîne- 
pă al mustăților, pe prispe care miro
seau a lucernă și a frunză de porumb, 
am auzit întîia oară acel cuvînt, și 
mi-am dat seama că e născocit de ’Oa
meni, că nu poți vedea cu ochii ceea 
ce denumeau. Ce descoperire tulbură
toare ! In-de-pen-den-ță... Avea un în
țeles de necuprins, în care putea intra 
tot satul, cu toate casele, cu biserica 
și cu cimitirul, și cu nucul bătrîn în 
frunzișul căruia dormeau stelele, de 
vreme ce datorită lui atîta omenire, 
bărbați și flăcăi în cămăși albe, ple
case departe de tot, tocmai pe cîmpiile 
de la Plevna și din mulți nu rămăsese 
decît numele : — Ce flăcău era Pătru 
al tușii Catrina și l-a străpuns un turc 
cu baioneta.

De atunci sîngele n-a contenit să 
curgă de jpr împrejurul lumii, pentru 
dobîndirea sau apărarea independenței 
naționale. Cei ce și-o apără acum, nu 
mai înfruntă baionete, ci bombele și

napalmul. Dar într-o celulă îndepărta
tă a memoriei mele, cuvîntul auzit în 
copilărie își mai păstrează mirosul de 
lucernă și frunze de porumb".

Cuvîntul auzit din copilărie nu de
semnează doar o noțiune fundamentală, 
un drept istoric inalienabil, el a de
venit, pentru totdeauna, un element 
al firii înseși, un „miros" care nu se mai 
destramă ; o „senzație" caracteristică, 
intactă, pe care o dau numai lucrurile 
apropiate. Adevărata literatură recep
tează această senzație făcînd din ea 
un cadru de existență determinată și, 
în același timp, „un înțeles de necu
prins".

Este un merit al antologiei faptul că 
Iasă să se desprindă spiritul autentic 
al războiului de independență din des
fășurarea vie, din fluxul larg al litera
turii române înseși, . reprezentate în 
toate sectoarele ei : folclor, poezie, 
proză, teatru, publicistică, memorialis
tică. Acest din urmă capitol, alcătuit 
din scrisori de pe front, pagini de jur
nal redactate sub tensiunea luptelor, 
amintiri, mărturii directe și loiale, a- 
parținînd unor combatanți — generalul 
Cernat. doctorul Carol Davila și mulți 
alții — prezintă de altfel un interes cu 
totul deosebit pentru înțelegerea, rea
lizată „pe viu" a importantelor eveni
mente actualizate în conștiința noastră, 
după o sută de ani.

Lucian Raicu



Memorii 
si scrisori

PUBLICAREA memoriilor gene
ralului Alexandru Cernat’); mi
nistrul de război al României 
intre 2 aprilie 1877 și 25 noiem

brie 1878, interval în care se înscrie, 
așadar, întreaga perioadă de foc a lup
tei armate pentru dobindirea indepen
denței, constituie o surpriză plăcută nu 
numai deoarece ele se tipăresc acum, 
pentru întâia oară, integral. Ci și pen
tru că sub o înfățișare modestă de bro
șură, format mic, 41 p. XL (însem
nările lui Alexandru Cemat nu însu
mează mai mult de 19 pagini de caiet 
de școală) se ascunde o admirabilă edi
ție științifică, deci și critică : cu toată 
valoarea lor documentară, notațiile care 
alcătuiesc un fel de ,jurnal intim de 
campanie" — sîntem preveniți — „tre
buie privite, apreciate și interpretate" 
nu fără „un anumit discernămint”, edi
ție datorată generalului-maior doctor 
Constantin Olteanu și cuprinzînd un 
Cuvint înainte explicativ, o substanția
lă Notă biografică. textul propriu-zis al 
memoriilor, tipărit, într-o confruntare 
nu numai utilă pentru specialiști, dar 
ți de frumos efect grafic, față în față 
cu facsimilele celor 19 pagini de caiet 
ale originalului, un bogat subsol de 
note lămuritoare, alte facsimile și foto
grafii. Nota biografică (p.p. EX—XL), 
solid documentată, concepută intr-un 
spirit de exemplară obiectivitate și re
dactată intr-un stil simplu, limpede și 
ferm, de bună proză istorică, reconsti
tuie nu numai viața lui Alexandru Cer- 
nat (1828—1893), ci și campania antioto- 
mană, ruso-romănă, din 1877—1878. A- 
ceastă legătură dintre biografie și eve
niment apare cu atît mai firească dacă 
ținem seama de faptul că, la războiul 
pentru cucerirea neatârnării. generalul 
Cernat participă nu din cabinetul mi
nisterului său, ci — numit la 19 august 
comandant al Armatei de operații — 
direct de pe cîmpul de luptă. împreu
nă cu corpul de note și, evident, cu 
textul central, al însemnărilor genera
lului Cemat. Nota biografică formează, 
se poate spune, o mică dar lămuritoare 
enciclopedie a războiului din 1877. Au
torul ediției, om de arme și el, a știut, 
aducînd un omagiu de muncă reputatu
lui său înaintaș, să se ridice la nivelul 
interesului trezit de obiectul lucrării 
sale.

Din prea laconicul, spre părerea noas
tră de rău, memorial de campanie al 
generalului Cernat aflăm mai ales de
talii'* privitoare la unele aspecte ale coo
perării armatelor aliate. Interesantă este 
de pildă evocarea consiliilor de război. 
Precum cel din 29 august care fixează, 
la insistențele Marelui Duce Nicolaie, 

.pentru a doua zi, deoarece atunci cădea 
onomastica țarului Alexandru al II-lea. 
asaltul asupra redutei Grivița (1), cu

*> General Alexandru Cemat. Memorii. 
Campania 1877—78, Editura Militară. 1976. 

toate că din unele surse se știa că 
Osman Pașa era prevenit de acest atac. 
Sau cel din 9 septembrie, de la Rade- 
nița. în care s-a pus chestiunea ridicării 
asediului Plevnei ; partea română, ca și 
ministrul de război rus D. A. Miliutin 
(după cum aflăm dintr-o notă) nu au 
fost însă de acord cu această propunere 
și au opinat pentru blocarea Plevnei. 
Opinie care nu numai că a avut cîștig 
de cauză în consiliu, dar a fost și con
firmată, după cum se știe, de desfășu
rarea ulterioară a operațiilor militare. 
Un anumit interes prezintă și faptul că 
generalul Cernat, după cum rezultă din 
relatările sale, a salvat viața țarului 
Alexandru al II-lea, care, vizitând re
duta ce-i purta numele, se expusese 
obuzelor turcești (Bombele, s-ar putea 
zice, îl urmăreau încă de pe atunci pe 
Alexandru, care va fi ucis Ia 1 martie 
1881 în urma unui atentat). Nu va putea 
fi citită apoi fără emoție, și fără a me
dita asupra ei din unghiul a ceea ce 
înțelegem de obicei prin verosimilitate, 
pagina ce evocă imaginea celui dintîi 
soldat român căzut în luptă, care moare 
ca în literatură : „Cel întîi soldat român 
care au căzut în aceste lupte au fost 
serjentul Pastia, care au avut intesti
nele scoase de un obuz și în momentul 
morței s-au ridicat și au strigat «Înain
te copii ! Să trăiască România !»•“. Iată 
că viața nu se sfiește să „invente" si
tuații și atitudini care într-o operă de 
ficțiune ar putea părea teatrale, retori
ce, convenționale !

O FOARTE frumoasă corespon
dență de familie, purtată în- 
tr-un răstimp de aproape un
an, de la 18 aprilie 1877 la 31 

martie 1878, de către maiorul Eftimie 
Ulescu2), participant la războiul de inde
pendență, plecat în campanie înainte de 
a se declara oficial starea de belige
rantă cu Turcia și reîntors acasă după 
încetarea ostilităților și încheierea ar
mistițiului, și tînăra sa soție, Smaranda, 
rămasă la București, mamă, pe atunci, 
de doar cîteva luni a unei fetițe, publi
că, însoțind-o de un aparat de note și 
de un amplu și informat studiu intro
ductiv (care însă din punct de vedere 
stilistic se resimte pe alocuri de o ne
dorită emfază). Andrei Brezianu, des
cendent, în linie paternă, după cum ne 
dezvăluie, înainte de a pune punct, în 
ultima frază a prefaței, al cuplului epis
tolar de la 1877. Aceste Scrisori din 
războiul independenței pe care tiparul 
le scoate la lumină exact la un secol 
după compunerea lor, nu se referă însă 
decît într-o măsură destul de mică, și 
rareori în chip expres, la campania mi
litară propriu-zisă. Ele alcătuiesc o co
respondență privată, plină de preocu
pări domestice, și în același timp o co-

’) Scrisori din războiul independenței. 
Maior Eftimie Ulescu, 1877—78, Editura 
Militară, 1977. 

respondență sentimentală. Pasionalita- 
tea ei, în care se exprimă întreaga pu
tere de simțire a unui mariaj tînăr, în
cordată de o despărțire prea repede ve
nită și care se anunța de lungă durată, 
înfrigurată de fireștile îngrijorări ale 
momentului, se revarsă în continue 
imputări. Tînăra femeie mai ales are 
mereu impresia că e neglijată, uitată. 
Soțul ei — i se pare — întîrzie să-i răs
pundă la scrisori, nu se zbate îndeajuns 
ca să obțină — ca toată lumea — un 
concediu, nu o lasă, din cine știe ce 
motive, să vină ea la el, în tabără, ca 
atîtee alte soții de ofițeri. Bărbat chipeș 
(după cum atestă cele cîteva fotografii 
rămase de la el, reproduse în volum) 
maiorul Eftimie Ulescu putea să facă 
o femeie geloasă. Smaranda nu întîrzie 
să devină. Din surse care nu lipsesc 
niciodată unei femei predispuse să se 
alarmeze în acest sens, Smaranda crede 
a ști că la Craiova soțul ei nu rămăsese 
indiferent avansurilor pe care i le fac 
„cuconițele de pe acolo", strînse „gră
madă pe la ferestre" ca să-l admire ; 
sau că spre sfîrșitul eampaniei maiorul 
ar dispune (ca pradă de război probabil!) 
de un număr de „patru arăpoaice prea 
frumoase".. Sentimentele tinerei femei 
își urmează implacabil cursul, în apa
rență independent de cel al evenimen
telor, nesocotindu-le parcă Ele își re
vendică drepturile, după o logică a lor, 
nemiloasă, ce poate părea în acele îm
prejurări — și chiar pare uneori — 
absurdă. Nu avem de a face însă cu ca
priciile tiranice ale unei femei oareca
re, ci cu răbufnirile unei iubiri exaspe
rate de așteptare și teamă : „Silențiul 
tău mă dezesperă, mă consumă, sînt 
obosită de grija mare (s.n.) ce mi-o 
aduci prin lipsa completă de nuvele" ; 
„totul ce mă preocupă în tot minutul 
ești tu, singurul subiect de conversație 
plăcut mie e cînd mă pot întreține cu 
tine. Alaltă-seară a fost ThAridor, Guță 
aci, Sergiu, și jucau preference, am in
trat cu sfeșnicele tale cele albe să le pui 
la masă și mi-a venit groznic de greu 
cînd am văzut că numai tu lipseai".

în scrisorile sale maiorul se arată mai 
puțin volubil iar în ce privește mersul 
operațiunilor militare se poate spune că 
e chiar zgîrcit la vorbă. Disciplina pro
fesiunii și grija de a nu-și speria soția 
explică desigur această reținere, care 
mai dovedește însă încă ceva. Și anume 
că adevărații eroi — iar maiorul Efti
mie Ulescu a fost unul din eroii războ
iului de independență '— nu obișnuiesc 
să se laude din cale afară cu faptele 
lor, să facă paradă. Menirea lor e pur 
și simplu să lupte, să înfrunte primej
dia și la nevoie să-și dea viața (așa cum 
și-a dat-o în acele zile, printre mulți 
alții, și sublocotenentul Constantin 
Ulescu, fratele mai mic al lui Eftimie) : 
„Drăguță — îi scrie maiorul soției sale 
într-o scrisoare localizată Grivița-Plev- 
na și datată 1877, octombrie 25 —, îmi 
zici că de ce nu iți descriu de pe aici 

cum merg lucrurile ; îmi rezerv ace asia ' 
să ți-o descriu cînd mă voi întoarce, la 
gura sobei și cu Cecilica în brațe".

La începutul campaniei și chiar mai 
târziu, atîta vreme cit maiorul, fâcind 
mai întîi parte din Armata de observa
ție, rămîne — spre necazul său — in 
nordul Dunării, primejdia nu pare prea 
mare. Soția rămasă la București expe
diază într-una bărbatului ei, pe lingă 
scrisori, articole de corp și de îmbră
căminte, băuturi fine, delicatese. Cizme 
comode și călduroase și potcoave pentru 
mersul pe gheață comandate special de 
pe front, prin intermediul soției, 1 
București, brîie și cojoace antireumatâ- 
ce, ciorapi și pantaloni groși, borcane 
cu dulceață, sticle de vin, rom și coniac, 
cafea și cacao, calupuri de ciocolată și 
cutii cu rahat și chiar o putinică cu icre 
călătoresc neîncetat de la soție, la soț, 
constituind obiectele de referință ale 
corespondenței lor. Un război din alte 
timpuri, și-ar putea zice, cu un zîmbet 
ușor, cititorul de azi, care are în urma 
sa două conflagrații mondiale. Luptele 
au fost însă și atunci deosebit de aspre. 
De acest lucru, același cititor se va pu
tea convinge cînd regimentul 6 de linie 
din care făcea parte și batalionul ma
iorului Eftimie Ulescu va intra — după 
30 august — în foc, luînd pa^'te la lupte
le pentru cucerirea redutei Grivița 2 și 
a Plevnei, de la Smîrdan și Vidin : „La 
12 ianuarie am avut o luptă cu turcii, 
unde a luat parte batalionul meu, 
Reg.(imentul) 4-lea de linie și Reg.(i- 
mentul) nr. 9 dorobanți. Victoria a fost 
a noastră. Detaliuri poți găsi prin jur
nale, însă turcii s-au spăimîntat grozav 
văzînd că trupele noastre înaintau prin 
ploaia de gloanțe, obuze și șrapnele, că- 
zînd camarazii lor în dreapta și în stin
gă, fără să eziteze un moment. în acea 
zi am ocupat două sate și am luat trei- 
redute, patru tunuri, trei sute prizo
nieri...".

Din scrisorile Smarandei, care degajă 
un subtil parfum de epocă, pline de su
gestive notații întâmplătoare, reînvie 
tabloul Bucureștiului acelui memorabil 
an 1877 (un an, după cum rezultă și din 
această corespondență, friguros și plo
ios, de excepție și sub raport meteoro
logic), cu lectura asiduă a ziarelor, cu 
zvonurile contradictorii care circulă, cu 
grădinile și soarelele sale, cu teama de 
hoți, devenind mai îndrăzneți într-un 
oraș lipsit de trupe, cu convoaiele de 
prizonieri turci stîrnind curiozitatea 
mulțimii, cu festivitățile și iluminațiile 
prilejuite de marile victorii. Despărțiți 
de „atîta pămînt, apă, șanțuri și eveni
mente" Eftimie și Smaranda Ulescu în
cep să-și scrie fără alt gînd decît de a 
umple cu ceva distanța care-i separa. 
Fără ca ei s-o știe, pe scrisorile lor isto
ria și-a pus însă pecetea, dîndu-le o 
nouă destinație, în timp.

Vaîeriu Cristea

■ Dr. Florin Tucă evocă 
în volumul Monumentele 
neatîrnării, apărut la Edi
tura Militară (1977), itinera
rul eroic al luptelor os
tașilor români în timpul 
Războiului de Independen
ță din anii 1877—1878. Para
lel cu aceasta, autorul pre
zintă, iconografic și docu
mentar, toate monumentele 
dedicate * armatei și ostași
lor români din orașele și 
satele din țară, precum și 
cele de pe cîmpul de luptă 
de dincolo de Dunăre, în 
Bulgaria, .la Plevna, Grivi
ța, Opanez, Rahova și Po- 
radim.

■ Printre lucrările artis
tice dedicate Războiului de 
Independență din 1877-1878 
se numără și albumul Ar
mata română în Războiul 
pentru Independență (Ed. 
Militară, 1972). întocmit de 
Lt. col. Nicolae Popescu, 
albumul înmănunchează cea 
mai mare parte din lu
crările de artă consacrate 
acestui eveniment istoric : 
gravuri, picturi, desene, 
sculpturi, monumente și li
tografii ale celor mai im
portanți artiști români 
clasici și contemporani.

■ Serviciul bibliografic 
al Bibliotecii „V.A. Ure- 
chia* din Galați a avut 
lăudabila inițiativa de a al
cătui volumul — Din lupta 
poporului român pentru 
cucerirea independenței de 
stat, 1877—1878 nu ca o lu
crare bibliografică tematică, 
ci ca un corpus de docu
mente extrase din cărți și 
presă, din țară și de peste 
hotare. în peste 200 de pa
gini, volumul înmănun
chează texte oficiale istori
ce, beletristice și publicisti
ce, dintre care, unele, re
publicate abia acum, (or
dine, telegrame, ecouri 
etc.).

■ în romanul Cei șase 
de la Plevna (Ed. Mi
litară, 1977), Mihail Jol- 
dea reînvie atmosfera 
entuziastă a acelor zile 
cînd Mihail Kogălniceanu 
declara, în Adunarea Na
țională : „Sîntem inde
pendenți, sîntem națiune 
de sine stătătoare...* Prin
tre alte personaje ale ro
manului se impune unul : 
eroul necunoscut. Eroul 
care reprezintă poporul, 
țăranul, cel care și-a lăsat 
coasa și-a luat arma pen
tru făurirea României in
dependente.

Dorobanții
Veruvii de voință in piepturi

de brăzdară

Cu gindurile-n iazuri de rouă nc vădite

In căpriorii noștri armați ca o chemare

Dinspre fîntini de virste la piscuri

neymrte

Cu Burebista, Mircea și Ștefan și M

Implătoșind hotarul cu cheagul

ne-njugc-5

Și trupuri nituite in briu de Noaă Mai 

lncununară-n lanuri neatimarea țării.

Vasile Smârcndescu
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Cronica literară

Romane istorice ; wa . wț* t t o
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P UNGEREA LUI DRACULA ai
lui Cornelul Leu este un roman 
istoric de formă epistolară, atri
buind lui Vlad Țepeș o întinsă 

corespondență cu Ștefan cel Mare, după 
modelul, probabil, al Memoriilor lui 
Adrian, cartea Marguerittci Yourcenar in 
care împăratul roman cu acest nume ii 
scrie lui Mare Aureliu. Originalitatea 
Flingerii constă în alternarea ficțiunii 
biografice eu mărturii și documente de 
epoca (unele, cum ar fi. poemul lui Mi
chael Beheim, traduse acum pentru întâia 
oară la noi), prin care romanțairea poate 
fi la tot pasul verificată. Autorul îl ima
ginează pe Țepeș in închisoarea de la Vi- 
șegrad, unde îl dusese neîncrederea osci
lantului Matei Corvin, încercînd să-și 
justifice în ochii domnitorului moldovean 
contemporan faptele de arme și politica. 
Apăruseră tipăriturile germane care-i in
criminau cruzimile, prezentîndu-1 Europei 
ea pe un sadic lipsit de scrupule. își 
pierduse tronul în urma campaniei lui 
Mohamed al II-lea și Ștefan însuși îi 
luase (poate ca măsură de prevedere, 
pentru a nu cădea în mina turcilor) ce
tatea Chilia. Lovit deci din. toate părțile, 
necruțat nici măcar de prieteni, Țepeș își 
rumegă la Vișegrad -furia neputincioasă 
și dorința de răzbunare. Se observă că 
romancierul și-a asumait o sarcină difi
cilă și anume aceea de a atrage simpatia 
cititorului pentru personajul său, oarecum 
împotriva documentelor pe care, pe de 
altă parte, le transcrie cu fidelitate. Ar
tistic, problema constă in a împăca spiri
tul inevitabil patetic al scrisorilor cu ră
ceala literei mărturiilor contemporane. 
Aici apare o discrepanță periculoasă pen
tru unitatea de ton a cărții. A sublinia 
mereu bunde intenții și patriotismul de- 
făimmstului domnitor nu e totul : trebuia 
găsit unghiul psihologic potrivit pentru 
„plângerea" lui. Și încă : folosirea persoa
nei tatii într-un roman istoric e totdea
una riscantă. Cum să scapi de artificiali
tate, vorbind în numele și cu cuvintele 
lui Țepeș însuși ?

Romanul este. în ciuda acestor dificul
tăți, onorabil. Dacă trecem peste prima 
scrisoare, Închinarea nelegiuitului Vlad 
eătre făcătorul și legiuitorul său, către 
Dumnezeu adică, și peste alte cîteva mai 
mult pătimașe în. ton decît substanțiale, 
celelalte reprezintă o încercare izbutită 
de a evoca avatarurile scurtei domnii a 
Iul Țepeș. Autorul se ține strict de do
cumente. Uneori, evocarea se sprijină pe 
mai multe rindurl de documente, repro
duse cu grijă pentru confruntare. De

Comeliu Leu, Plîngerea lui Dracula, E- 
ditura Cartea românească ; Eugen Urica- 
M, Rug și flacără. Editura Dacia — 1977. 

exemplu, cursa întinsă lui Țepeș de Ka- 
tavolinos, trimisul sultanului, a relatată 
și de germanul Beheim în poemul său și 
de cronicarul grec Chaloocondil în Creș
tere» puterii turcești. La fel, prinderea și 
uciderea pretendentului la tron Dan (pe 
care Țepeș îl silește să-și asculte propria 
slujbă de inmormintare, înainte de a pune 
să i se taie capul) o găsim atit în bro
șura germană din 1477 cit și la Beheim. 
Dacă elementul brut, romancierul îl ia 
din document, sensul subiectiv îl creează 
el însuși. Iar scena cu Katavolinos ne in
teresează literar din două pricini : întâi 
pentru dezvăluirea motivației psihologice a 
lui Țepeș însuși, care, viclean, nu numai 
nu cade in cursă, dar întinde la rândul 
lui alta grecului și pașei din Vidin ; apoi 
pentru portretul, dezgustat, pe care domnul 
muntean îl face solului turcesc, surprins 
în gestul de a-și scărpina („fără smere
nie în fața mea"), cu buricele degetelor 
îngreunate de inele, o bărbuță rară de 
jivină. Astfel de prim-planuri fac valoa
rea romanului istoric : vizita lui Ștefan 
la Tirgoviște. pe o iarnă geroasă, cind 
turlele bisericilor strălucesc sub zăpada 
însorită, o vînătoare în care jderul își 
înfige ghearele in beregata boierului tră
dător, strângerea unei mici armate de 
ciumați menită a răspindi teroare în ar
mată Iui Mohamed, descrierea aparatului 
de tras în țeapă etc. Coloratura subiec
tivă devine esențială, cu condiția să fie 
mereu bazată pe concretul psihologic. Ro
mancierul greșește cind, profitând de per
soana tatii, se lasă antrenat în simple de
clarații, umflate stilistic, care amenință 
să transforme cartea într-o plictisitoare 
jelanie justificatoare a lui Țepeș. Respec
tarea titlului nu era deloc obligatorie ! 
Mai ales că se găsesc destule sugestii în 
roman pentru o zugrăvire dinăuntru și 
complexă a firii sanguinarului domnitor, 
rămase de multe ori nedezvoltate : ames
tecul de admirație și ranchiună pentru 
mai norocosul Ștefan, complexul de infe
rioritate fizică față de Radu cel Frumos, 
clarviziunea politică mereu minată de 
impulsivitate etc.

EUGEN URICARU continuă în 
Rug și flacără proza de simboluri 
difuze, intelectuală și poetic rea
listă din cartea lui de debut : a- 

ceeași eleganță a stilului (mai neglijent, 
totuși, lăstad să se simtă oarecare grabă) 
ce creează impresia de distanță ironică și 
de turnură aproape livrescă a frazei. Rug 
și flacără romanțează biografia puțin cu
noscutului revoluționar ardelean Alexan
dru Bujor (în roman Alexandru Bota), 
pașoptist, voluntar în campaniile lui Ga
ribaldi, luptător pentru independența 

României, editor de ziare și autor al unei 
cărți. Nu știu ce anume este strict ade
vărat și ce anume se datorează „interpre
tării libere a biografiei revoluționarului 
român", cum spune Eugen Uricaru ; în 
fond, nici nu are prea mare importanță. 
Procedeul nu poate fi decît acesta : si
tuarea lui Bota în epoca și în biografia 
lui Bujor. Dar, deși probabil îi trăiește 
viața, Bota nu e Bujor. E un străin în 
casa celuilalt îi poartă hainele, nu și su
fletul, pe de-a-ntregul inventat de ro
mancier, care face dto.tr-un om istoric un 
personaj literar.

în sufletul lui Bota sîni două conflicte 
majore : între vocația politică și lânce
zeala unei epoci de reflux revoluționar ; 
intre spiritul internaționalist al pașoptis
tului ardelean și sentimentele naționale 
ale românului, de la 1877. Din acest al 
doilea punct de vedere, Bota se apropie 
de David Pop și de Bologa, eroii lui Re- 
breanu, cu deosebirea că el trăiește con
flictul cu patru decenii mai devreme de 
războiul mondial. Romanul se compune 
din episoade scurte, înlănțuite convențio
nal, care pot fi citite și ca narațiuni in
dependente.

Destui de inegale ca interes, cîteva me
rită atenție. In San Giorgio ne aflăm spre 
sfîcșitul războiului lui Garibaldi contra 
Regatului celor două Sicilii. Rătăcii de 
legiunea transilvăneană a generalului 
Turr, Bota nimerește în mica localitate 
San Giorgio de la poalele Vezuviului, și 
e găzduit, împreună cu patru tovarăși, de 
Gerolamo Puddil, tip de Gargantua na- 
politan ce face abil jocul împrejurărilor. 
Mese bogate, băutură, muzică, destindere 
a „domnilor revoluționari11, albeața gîto- 
lui frumoasei Danzella — totul pe un 
fond de crispare și de frică. Trădarea 
pîlpîie în aburul vinului. In Napoli se 
povestește primirea lui Bota în frăția se
cretă „Rosarum". în F'abia regăsim de
odată atmosfera semifantastică, densă, 
borgesiană, din Despre purpură. Bota se 
îndrăgostește de contesa Fabia, care, în
tr-un Neapole plin de soldați, își unină- 
rește neabătută experiențele de parafizi- 
că. Această dragoste actualizează deodată 
in inima luptătorului politic o neștiută 
latură de contemplativitate, de abstra
gere în reverii metafizice. Fabia îl învață 
să supună realul dorințelor sale. Expe
riență sortită eșecului (voința lui Bota nu 
poate aduce zăpadă la Neapole, ci doar 
albeața cenușii Vezuviului), cel dinții 
eșec dintr-o serie mai lungă : de aci îna
inte, destinul lui Bota va fi acela al unei 
neîmpliniri amare. In episodul următor, 
eroul se află la Galați, ca agent secret 
al generalului Turc, în legătură cu un 
transport de arme destinat polonezilor 
insurgenți. Atmosfera Vlădici din Despre 
purpură apasă pe umerii agentului : por

tul dunărean e un „teritoriu" misterios 
unde veștile, misiunile, toate locurile își 
schimbă pe nesimțite înțelesul. Revoluțio
narul se stinge în așteptarea armelor ce 
nu mai vin. Aici se simte prima oară 
tema a doua a cărții : nepotrivirea dintre 
aspirațiile luptătorului și epoca postrevo
luționară, pragmatică, îndreptată spre 
compromis. Cu ironie abia perceptibilă, 
sini înfățișate peregrinările lui Bota prin 
Principate, debusolat și pierzîndu-șl în
crederea, iubirea lui pentru Marina Ve- 
lisar, ce repetă, ca o parodie palidă, iu
birea pentru Fabia, așa cum oonacul de 
la Cirligele repetă castelul contesei na», 
politane. O hotă din proza lui Borges 
răzbate acum și în discrepanța dintre 
programarea lui Bota pentru un destin 
măreț și alunecarea vieții lui intr-unui 
rizibil. Omul pare a fi trăit de evenimen
te, neajutorat în fața lor, prins într-o 
plasă carc-i îngăduie doar simulacre de 
gesturi și de acțiuni. Citeva scene din 
viața politică românească în epoca lui 
Cuza colorează fundalul : trec, doar schi
țați, pe dinaintea noastră simpaticul 
Beriicoco (C. A. Rosetti), scepticul Barbu 
Catargiu, Nicu Bibescu, Valentineanu, Bră- 
tianu. Aripi de zburat fixează un moment 
ulterior cu peste zece ani : revenit în Ar
deal, Bota iși caută mai departe un rost 
setei lui de acțiune politică. Un bătrin, 
poreclit Bonaparte, inventează o mașină 
de zbor. Povestea e simbolică : misteri
oasa mașină, ascunsă de ochii străinilor, 
semnifică nevoia românilor transilvăneni 
din imperiu de a poseda ceva care să le 
aparțină numai lor, de a-și perpetua ori
ginalitatea ființei naționale în pofida vi
cisitudinilor istorice. Ultimele două capi
tole revin la formula romanului pur po
litic și stat admirabile. Poliția secretă 
din Viena sprijină mișcarea de eliberare 
a polonezilor pentru a împiedica pe țar 
să se consacre deplin războiului cu turcii; 
în speranța acestei diversiuni, austriecii 
împing spre revolte locale și pe unguri, 
bineînțeles, fără știrea guvernului de la 
Budapesta. Bota e prins intre interesele 
frăției din care face parte și acelea na
ționale românești. Revoluționarul se vede 
silit să „trădeze" cauza revoluției în im
periu pentru a-și putea anunța compa- 
trioții de sensul acțiunii ce se pregătește, 
atit de primejdioasă pentru independența 
României. E omorit, duipâ un scurt ri
tual, de membrii frăției, nu însă înainta 
de a fi apucat să transmită mesajul prirt 
doi studenți ardeleni ce trec munții. Port 
sonajul își recapătă spre final dcmnitatel 
patetică.

Rug șî flacără e un bun roman istoric, 
inteligent și fin stilistic.

Nicolae Manolescu

Reculegere in amintirea lui Camil Baltazar

• DUPĂ marile catastrofe, dispari
țiile individuale se săvirșesc ’ înapoia 
fundalului unor prea cuprinzătoare 
dureri. Astfel, cu auzul atent sau co- 
virșit de impresionantul element co
lectiv, nu știm că trec pe lingă noi 
și se pierd în tăcere și uitare contem
porani prețuiți, dragi, a căror absență, 
a căror dispariție adaugă încă un pus
tiu în existenta noastră.

Așa ar fi putut trece un Virgil 
Gheorghiu, așa s-ar fi întâmplat și cu 
Camil Baltazar.

Plecarea dintre cei vii a unui poet 
semnifică moartea în embrion a unei 
lumi de idei, de senzații, de profeții 
nercpctabile, de stări revelatoare, de 
porțiuni de vis, cu care se mai vin
decă asprimea, banalul și divorțul in
dividului, al multitudinii eu natura 
edenică.

Camil Baltazar a fost un poet pur 
marcat in întrecerea lui de sigiliu! 
existenței tragice. A cîntat prevesti
tor, intuind propria sa întîlnire cu 
tragicul. Poemele sale de sanatoriu pe 
care le-a alcătuit crezînd că relevă o 
lume și o atmosferă aparte, nouă, in 
lirica noastră, l-au marcat, l-au ex
pulzat din firesc, nu contrafăcîndu-și ro
mantic esența, ci rămînînd al zonei, al 
atmosferei recreate. Atunci cind se pro
fila ca poet de mișcare nouă poetică, în 
cercul „Zburătorului" unde trona Eu
gen Lovinescu, nu știa că-și va părăsi 
uneltele eu care-și făurise dimensiile 
lirice, că întors din drum, crezînd să 
se completeze cu o latură a exigen
țelor burgheze de viață, lansîndu-se 
pe făgașul practic, mergea, pînă a-și 
deschide un salon de coafură pentru 
bărbați, în Piața Palatului, în casele 
laturei stingi, unde se afla Banca Na
țiunii și magazinul Ciobgnu. Era deci 
în plin centru, mercantil, pe o linie 
și companie ee-j rupea artei sale pen
tru arta practică a bunei stări, prin 

eomerț. Dar, dus și întors din această 
amăgire, fumistul practic abandona 
aceste tentații, iși marca întoarcerea 
fiului risipitor printr-un mănunchi de 
poeme cu titlul : întoarcerea poetului 
la uneltele sale.

Apoi a venit greul seism al destinu
lui său. O boala grea și o umbră ge
loasă a umbrit memoria și profilul 
celui ce se definise în literatură : Poe
tul Camil Baltazar. De atunci mergea 
lingă timpul nostru cineva ce-i purta 
numele -și-i pierduse amprentele spi
rituale. Dar contemporanii ii luau cu 
ei. suprapunînd celui prezent, lumina 
sensibilă, memoria sensibilă • celui 
plecat.

Inventarul existenței, insă, te pri
mește și te predă cu tot, cu trecut și 
prezent, și de aceea e bine să ne im- 

,prospătăm memoria, atunci cind na 
gîndim la cei ce pleacă, la cei ce ne 
părăsesc, lăsindu-ne sarcina si datoria 
să-i trecem cu cîteva cuvinte viitoru
lui.

Eugen Lovinescu îl asimila simbolis
mului românesc... Se impusese după 
răspîndite colaborări în cele mai bune 
reviste literare ale timpului. între 
1920—1930. Presa literară, critica au 
avut aprecieri și judecăți deosebite, 
diferențiate. Unele condeie malițioase 
făceau jocuri de cuvinte, pornind de 
la titluri chiar : — Flaute de mătase. 
Dar mătasea lirică a flautelor lui Ca
mil Baltazar a sunat cu o sensibili
tate și delicatețe tragice pină în Ve
cerniile sale.

Noi, cei ce l-am cunoscut și prețuit, 
am înțeles că durata valorii cântecului 
său a fost oprită de umbre. Restul ce 
a urmat pînă ce Parcele i-au rupt fi

rul a fost o melancolică amintire a 
tiițipului trecut. Poate ades sufletul și 
gîndul lui către marele cintec a su
nat elegiac și în răspîntii cu veche» 
lui imprecație în vers : „Intoarce-m- 
aș mamă. tatoarce-m-aș, dar. înghiți- 
tu-l-a nămolul copilărescul nenufar".

S-a zbătut să fie cel vechi, a căutat 
ardent să fie cel nou, al timpului. 
Dacă a înțeles că timpurile n-au În
toarcere. va fi plins interior : cu vechi 
stihuri din Reculegeri în nemurirea 
ta — „Azi pltag basmul, amar să 
plîngi 7 neîmplinita armonie de falan
gă ; / Și-n zbuciumul de tălăngi 
adinei, / Scutură-te jale. usucă-te 
creangă".

Radu Boureanu

■ Scrieri : VecernH (1923) ; Flaute do 
mătase (1924) ; Reculegeri in nemurirea 
ta (1925) : Biblice (1926) ; Strigări tru
pești (1926) ; Cina cea de taină (1929) ; 
Antologia prozatorilor ruși (1930) ; în
toarcerea poetului la uneltele sale (1934); 
Tărîm transcendent (1939) ; Scriitor și 
om (eseuri, 1947) ; Poeme vechi și noi 
(1949) ; Poeme de zodie nouă (1954) ; 
Versuri (1957) ; Contemporan cu ei (me
morialistică, 1962) ; Austria (monografie, 
1964, în colaborare) ; Soare pe zăpezi 
(1965) ; Scrisori către Camil Baltazar 
(documente, 1965) ; Întoarcerea poetului 
Ia uneltele sale (selecție retrospectivă, 
1967) ; Mi-e dragă fața omenească (1971); 
Soare pe culmi (colecția ,,Retrospective 
lirice", 1972) ; Violoncel solar (1972) ; Glo
rie iubirii (1973).

A tradus din : Pearl Buck, Theodor 
Dăubler, V. Grossmann, Heinrich și 
Thomas Mann, E. M. Remarque, Rilke. 
Ludwig Renn, Trakl, Else Lasker Schuller, 
Frans Werfel, Jacob Wassermann,
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INTR-UN articol publicat la în
ceputul anului în paginile a- 
cestei reviste, îmi mărturiseam 
convingerea și satisfacția că, 

acum și aici, marile demersuri și rea
lizări artistice ale culturii românești și 
universale își află o nouă ți plină de 
originalitate deschidere, experiența ul
timilor ani- fiind una dintre cele mai 
interesante din istoria noastră contem
porană

Incercînd să dezmint părerea unora, 
care operează determinări rigide și 
imediate între climatul cultural și pro
dusele artistice ale unui moment spi
ritual, nu întotdeauna in raport direct 
de determinare, arătam acolo că sintem 
martori ai unui complex proces de asi
milare și reconsiderare a tradiției și 
istoriei culturii, proces simetric și com
plementar celui pașoptist. Sub impulsul 
lui, mereu veghetori lucizi la noutățile 
devenirii, mereu receptivi la prefacerile 
realității, artiștii români se îndreaptă 
hotărît către importante descoperiri șt 
realizări. Varietatea extraordinară a 
modelelor înlătură temerea alunecării 
în provincialism și specios, iar cit pri
vește aderența la realități, pericolul de 
a nu le înregistra prompt, ca un oscilo
graf. este neînsemnat, pentru că nu 
modelele realităților re: in atenția, ci 
atitudinea artiștilor invitați să inter
preteze și să transfigureze. Numai un 
artist mediocru va scrie astăzi ca Aiec- 
sandri, dar idealurile estetice și morale 
ale lui Alecsandri rămin un model de 
abordare a realității, numai un nepri
ceput va picta ca Andreescu, dar în
demnurile sale intime, sistemul său de 
motivații vor rămine în veci exemplare.

Spațiul nu mi-a permis atunci să-mi 
dezvolt ideea, astfel că revin acum, în 
preajma Conferinței scriitorilor, cu 
unde precizări.

C^ILE de acces la valorile tre
cutului s-au luminat in ultimii 
ani de-a dreptul spectaculos. 
Datorită studiului unor cărtu

rari sîrguincieși și de mare responsa
bilitate, sîntem astăzi mai aproape ca 
oricînd de izvoare, stîndu-ne la înde- 
mînă serioase ediții critice ale clasici

lor noștri, multe și elocvente docu
mente privitoare la viața și activitatea 
lor. Ideile magistrale ale trecutului, 
luminile unor vreri și speranțe lucide, 
puternic străbătute de fiorul poeziei, 
atitudinea în fața devenirii realității, 
înțelegerea literaturii naționale ca o 
construcție organică, investită cu înalte 
funcții sociale și educative, ni se 
transmit integral, în toată bogăția și 
varietatea, prin intermediul textelor 
clasice devenite bunuri ale tuturor. Is
toria nu se repetă, învățămintele ei sînt. 
este evident pentru oricine, utile și de 
neînlocuit instrumente de cunoaștere și 
investigație, în vederea înțelegerii și 
aprecierii noilor evenimente.

Paralel, o tot mai largă (deși încă 
departe de a fi completă) activitate de 
traducere și informare din (și despre) 
literatura și mișcarea de idei din alte 
țări oferă posibilitatea artistului să 
compare, să se confrunte,, să-și perfec
ționeze aparatul critic și de argumen
tare estetică, să ajungă la sinteze ori
ginale și la veritabile inovații. Con
știința apartenenței artei românești la 
ilustra familie a popoarelor neolatine, 
cu ale cărei curente de idei și înțele
geri poetice a corespondat în perma
nență. conduce la conturarea tot mai 
precisă a trăsăturilor noastre stilistice 
definitorii, la descoperirea și explora
rea filoanelor fertile ale unei culturi cu 
caractere de neconfundat. Un lung și 
rodnic travaliu de investigație, de cu
noaștere, acoperind un secol de stră
danii și experiențe, a deschis în fața 
artistului de astăzi nenumărate feres
tre către toate temele și modalitățile 
majore, care, cristalizate desăvîrșit sau 
numai schițate, arată fără putință de 
îndoială că arta noastră, atingînd vîrsta 
maturității depline, are toate mijloa
cele să pătrundă subtil cele mai adinei 
sensuri și domenii ale realității con
temporane.

Trimiterile și retrospectivele tenden
țioase, simplificatoare, etichetările di
dactice și interpretările subiective devin 
mereu mai inoperante, simplul recurs 
la textul de autoritate, la fapte incon
testabile restabilind înțelegerea corectă. 
Temerile că experimentul ar duce la 

construcții artificioase, că dramaticele' 
căutări de laborator ar putea degenera 
în produse derizorii apar mai puțin în
temeiate dacă ne gîndim că accesul la 
cultură, la texte îl au’toți artiștii ade- 
vărați, că nici o încercare serioasă nu 
poate ignora depozitul de experiență și 
înfăptuiri, bine moștenit și cu grijă 
conservat. A fost o vreme cînd satira 
și comedia își pierduseră perspectivele, 
sub presiunea optimizantă și optimistă 
a altor specii ; reconsiderarea puterni
cului filon tradițional al literaturii ro
mâne clasice a pus în lumină absurdi
tatea închiderii acestei modalități, com
promisă, printre altele, și de alunecarea 
ei în anecdotă și calambur. A fost o 
vreme cînd, din extrem de variata pa
letă a stilurilor provinciale, doar cu
loarea sobră a realismului obiectiv 
ardelenesc părea a fi considerată fer
tilă, lăsîndu-se neprelungite virtuțile 
lirismului moldovenesc, cele caractero
logice și satirice ale literaturii munte
nești, considerate pe nedrept subiective. 
Astăzi, varietatea în unitate a tuturor 
viziunilor și modalităților, dreptul tu
turor genurilor și speciilor la dezvol
tare și înflorire sînt, datorită cunoaș
terii atente a întregii construcții a lite
raturii și artei românești, pe deplin asi
gurate.

DEPARTE de a invita la mulțu- 
nirea de sine, străină spiritului 
nostru, rîndurile mele afirma
tive din articolul amintit erau 

polemice și îndemnau la meditație, ri- 
dicînd problema, mereu aetuală, a ra
portului artistului cu climatul spiritual, 
îndemnul partidului nostru de a cer
ceta și a învăța necontenit din nobilul 
tezaur al tradiției artistice românești 
trebuie înțeles nu ca un paseism de 
documentarista respectuos, ci ca o 
amplă activitate de reînscriere pe or
bita înaltă a unei gîndiri perfect struc
turate, presărată de monumente inspi
ratoare de inițiativă și oferind cele mai 
largi posibilități de exprimare. Cînd se 
rupe această legătură, nu tradiția este 
vinovată, ci subțirimea spiritului nos
tru, care nu ajunge la argumentele și 
binefacerile culturii. Opinia unora, 
după care arta se poate dispensa de 

cultură, de strădanie acerbă, de frec
vente și dureroase reveniri apare în 
acest caz de-a dreptul primejdioasă.

Literele și arta românească cunosc, 
astăzi și aici, prefaceri de substanță, de 
calitate, tocmai datorită cîștigului de 
cultură al slujitorilor ei. Pentru cine 
urmărește îndeaproape activitatea din 
laboratoarele scriitorilor, din atelierele 
artiștilor plastici, din cabinetele corn- 
pozitorilor, și nu se mărginește să în
registreze automatismele veleitarilor, 
producțiile de duzină ale unor, în fond, 
ignoranți cu pretenții, fenomenul e 
concludent. Se scrie frumos și adevă
rat, se pictează inspirat, se compune 
ingenios: Dar lucrările noi trebuie 
citite, văzute, ascultate, operațiunile de 
selecție mai puțin amînate, urmărite 
pînă la nuanțe. Apariția unor cărți 
foarte diferite, ca acelea ale unor Du
mitru Radu Popescu și Mircea Cioba- 
nu, Constantin Țoiu și Tudor T°pa, 
Iordan Chimet și Tudor Octavian, 
Leonid Dimov și Mircea Dinescu, si
multaneitatea descoperirii unor viziuni 
și modalități atît de variate ca acelea 
ale unor pictori și graficieni ca Octav 
Grigorescu și Paul Gherasim, Horia 
Bernea și Wanda Mihuleac, compre
hensiunea și puterea de expresie ale 
unor Aurel Stroe și Anatul Vieru, Ște
fan Niculescu și Myriam Murbe, Liviu 
Glodeanu și Cornel Țăranu solicită ex
plicații mai puțin simplificatoare, mai 
strîns legate de organismul și impera
tivele culturii, a cărei varietate ei o 
ilustrează.

După părerea mea, apropiata Confe
rință pe țară a scriitorilor va trebui să 
pună în discuție felul in care se afirmă 
noul în literatura noastră, să sublinieze 
trăsăturile procesului de îmbogățire a 
valorilor moștenite, să pună in 1 m>.iă 
faptul că, datorită îndrumării c ros■ •e- 
vente a partidului, literatura de a ăzi 
sporește posibilitățile de înțele.-.-re a 
proceselor celor mai complicate și mai 
fine din realitatea socialistă, din con
știința oamenilor însetați să cunoască 
frumosul, adevărul, binele, în transfi
gurările sublime ale artei.

Mircea Horia Simionescu
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-transcendentale, 
contemporană 

necesară per.'.—a 
nedogmatică a

ESCIFRAREA relațiilor dintre 
: parte și întreg, dintre general 
și particular este o străveche 
cucerire a 'gîndirii umane. De 

la aserțiunile filosofilor Greciei antice 
și pînă la viziunea sintetizatoare, mar
xistă, a zilelor noastre, s-a parcurs un 
drum sinuos și complicat, angajînd 

‘această problemă-cheie a cnno-'-.-.erii 
lumii. Filosofia contemporană. o« 
nu are aceleași răspunsuri în d&ba.e- 
rea ei. Un Husserl sau un Jaszers 
neagă însăși existența reală a iaCregn- 
lui unitar obiectiv. refU0imtar«e in 
opțiuni 
marxistă 
suplețea 
nuanțată, 
lor fenomenului. întregul și 0*^ 
se definesc tocmai prin pame-jfc. 
și specificități, al căror dmp Ac 
rietate se constituie ca întrec ~ 
tr-un lanț de reacții. Parncai 
generalul nu se refuză, a « a 
este vorba de o compje-mvr.ian 
nică, ci de o fuziune dma 
lectică.

Ne-am permis aremrrî 
incursiune filosofică pexuru 
apropia de un fenomen literar a 
și anume unitatea in spirit a bl 
României socialistei, unita* care se ar
ticulează prin ființarea in spațiu. e. 
spiritual a literaturi: române imp.-- _- 
nă cu literatura maghiară, senmna, 
sîrbă, ucraineană si idiș din Romârca, 
adică a literaturii naționalităților con-
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Din problemele traducerii literare

ÎN iNTiMPINĂREA

CONFERINȚEI NAȚIONALE

A SCRIITORILOR

Din 1948, cînd traducerea litera
turii universale în limba noas
tră a devenit parte a politicii 
de stat în domeniul culturii, 

am asistat cu îndreptățită emoție la 
una dintre cele mai spectaculoase ex
plozii culturale pe care a cunoscut-o 
țara noastră și, am putea spune, din 
cîte s-au cunoscut în lume. Cu o plani
ficare de lungă perspectivă, cuprinză
toare în timp și spațiu — timpul măsu
rat în milenii ale istoriei civilizației 
umane și spațiul culturilor de pe toate 
meridianele și paralelele planetei noas
tre — s-a ajuns ca într_un sfert de se
col să se realizeze transpunerea și pu
blicarea în limba română a operelor 
capitale din literatura universală, de 
la Mahabharata pînă la ultimul roman 
la zi. Și e bine ca și în continuare 
transpunerea valorilor literaturii uni
versale în limba noastră să se facă la 
zi.

Acestei producții spectaculoase canti
tativ, vorbind despre numărul de ti
tluri și aproape incredibilele tiraje de 
care se bucură traducerile, i-a cores
puns și un cîștig de ordin calitativ. 
Traducerea literară care pe vremuri, 
cu rare excepții, încăpea pe mîna celor 
mai neavizați — preocuparea de căpe
tenie a editorilor fiihd cîștigul și nu

MONUMENTUL OSTAȘILOR ROMANI (Boia Mare)

de viziune și
locuitoare. Unitatea lor se definește 
prin realitatea patriei comune, a ace
lorași funcțiuni în cadrul societății 
noastre socialiste, a acelorași idealuri 
ale umanismului revoluționar.' Este 
evident că în același timp componen
tele fenomenului unitar constituie 
structuri particulare, specificități de
terminate de limbă, de trăsături psi
hice, de tradiții naționale și de moște
nire literară, care diferențiază și nuan
țează fenomenul fără a-i știrbi cu ni
mic caracterul unitar. într-adevăr. nu 
este vorba de o simplă complementari
tate mecanică, ci de o fuziune reală. 
Fuziuni reale nu se pot însă produce 
fără magnetismul central al fenome
nului, care dă mișcării cîmpului de 
varietăți particulare un sens centripe
tal. Tocmai aici se poate surprinde or- 
ganicitatea caracterului unitar al fe- 

<nomenulut Și tocmai realitățile ex
puse mai înainte — patria comună, 
tradițiile conviețuirii frățești în de
cursul istoriei, idealurile revoluționare 
comune — constituie acel magnetism 
cu putere fuzională, care definește 
existența întregului unitar prin parti
cularitățile sale specifice. Iată de ce 
susținem că una din victoriile de sea
mă ale democrației socialiste româ
nești este tocmai această unitate orga
nică a fenomenului literar, capacitate 

S culturală de mare eficiență și forță 
educatoare, de înrîurire a conștiințe
lor umane. Constituirea și articularea 

neapăi'at calitatea — traducerea artisti
că a fost ridicată la rangul de nobilă 
îndeletnicire. S-a recunoscut și s-a sta
tuat, atît la noi cît și pe plan mondial, 
că traducerea artistică este act de 
creație.

Iată, așadar, în linii foarte mari, ce 
s-a realizat într-un sens, acela al ab
sorbirii literaturii universale, de către 
cultura noastră. Dar fenomenul osmo
zei dintre culturi este prin sine un pro
ces care impune ambele sensuri. Cul
tura noastră și, în speță, valorile lite
raturii noastre cer cu cea mai deplină 
îndreptățire să intre în circuitul uni
versal. Fiindcă avem ce da. în Hotărâ
rea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la realizarea Programului de măsuri 
pentru aplicarea hotărârilor Congresu
lui al XI-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al culturii 
socialiste în domeniul muncii ideologi
ce, politice și cultural educative se fac 
referiri speciale la popularizarea valo
rilor culturale românești în străinătate: 
„în domeniul cărții editurile vor inten
sifica eforturile pentru editarea unui 
număr sporit de lucrări românești în 
limbi de circulație internațională, care 
prin conținutul lor să propage marile 
valori ale culturii noastre, să facă cu-

idealuri
acestui fenomen, dezvoltarea lui conti
nuă este după părerea noastră un mo
del de soluționare a unei problema
tici de o mare complexitate. Caracte
rul și dinamica fenomenului unitar al 
literaturii României socialiste refuză 
paralelismele mecanice, lipsite de în
trepătrunderi fecunde pe care le pu
tem observa în literatura unor țări ca, 
de exemplu, Elveția sau Canada, unde 
chiar și traducerile reciproce consti
tuie o adevărată excepție. Constatarea 
noastră este atestată printre altele și 
de monumentala operă Literaturile 
contemporane ale Elveției (Editura 
Kindler, 1974), în care se spune tex
tual despre viața literară: „Despre 
coordonare se poate vorbi numai la 
nivelul termenului rudimentar, iar 
despre o «organizare» în nici un caz“.

Desigur, coordonare și organizare 
sînt doar atribute administrative, pe 
cînd, la noi, dincolo de condițiile or
ganizatorice create, dar determinate și 
de viziunea unitară a literaturii este 
în primul rînd un fenomen social, 
rezultantă directă a caracterului orân
duirii noastre. Și mai ales, o conse
cință a politicii consecvente marxist- 
leniniste creatoare a partidului nostru 
în problema națională. Considerăm, 
deci, că un asemenea fenomen creator 
este unul de istorie a literaturii și că 
a venit timpul să-l tratăm ca atare.

Szâsz Jânos 

noscute străinătății realizările poporu
lui român de-a lungul existenței sale 
și, în mod deosebit, realizările actuale".

Se cere, așadar, extinsă difuzarea li
teraturii noastre pe glob. Este nevoie 
de o planificare cuprinzătoare și de 
lungă perspectivă, de genul celei amin
tite mai sus în domeniul traducerilor 
în limba română.

Ceea ce s-a realizat pînă acum se 
cere amplificat. „Revista română" care 
apare în cinci limbi de circulație inter
națională a contribuit în ultimul sfert 
de veac, prin conținutul ei reprezenta
tiv și cuprinzător, la cunoașterea cultu
rii noastre în străinătate, însă forța ei 
de difuzare este încă prea redusă. Au 
apărut’ cîteva lucrări ale scriitorilor 
noștri clasici și contemporani, editate 
fie la noi, fie în străinătate — Emipes- 
cu, Rebreanu, Zaharia Stancu, Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu etc. — dar 
numărul lor este extrem de mic. Mai 
mult, unele traduceri, în special cele de 
poezie, au fost încredințate unor per
soane care vor fi cunoscînd cutare lim
bă străină pentru că este limba lor ma
ternă, dar nu au nici un fel de contin
gență cu poezia. (Aceasta ne amintește 
de un personaj care, vizitînd capitala 
Franței, a exclamat : „Dom’le, la Paris 
pînă și birjarii știu franțuzește !“) Re
zultatul a fost că un Eminescu, un 
Arghezi, în anumite versiuni, au ajuns 
sub ochii cititorului străin mutilați în 
modul cel mai jalnic.

Și cu aceasta ajungem la problema 
atît de controversată: Cine are calita
tea de a traduce în limbi străine lite
ratura noastră? Firește, un poet auten
tic sau un prozator autentic al limbii 
respective, cu condiția ca el să cunoas
că limba română pînă în fibră și cu 
condiția ca el să aibă și darul traduce
rii artistice. Acesta este idealul, dar nu 
ușor de realizat. Iar a lucra prin inter
mediul unor traduceri așa-zis, și bine 
zis, brute, a dat pînă acum rezultatele 
cele mai nedorite, mai ales în materie 
de poezie. Pentru că transpunerea în 
altă limbă a unei bucăți literare nu

Masa de
ENTRU mine, Conferința na
țională a scriitorilor va fi, în 
primul rînd, o dezbatere asu
pra creației, asupra rosturilor 

înalte ale literaturii. O carte nouă își 
începe destinul în clipa în care expe
riența de viață, oricît de personală și 
de dramatică, s-a așezat într-o zonă 
unde nu-mi mai aparține, cînd capăt 
puterea de a o privi cu un chip străin 
dar lucid. Intensitatea creației, veghea 
în fața mesei de lucru transformă sufe
rința subiectivă în una obiectivă, sa
tisfacțiile personale în minune gene
rală a existenței. Această chinuitoare și 
binecuvîntată trecere de la subiectivita
te la obiectivitate e cea mai bună dova
dă că scrisul e o formă a iubirii, a ne
voii de comunicare. Eu știu : cu cît voi 
reuși să fiu mai obiectiv, mai realist, 
cu atît va crește romanul. Subiectivita
tea exagerată e o formă de trândăvie a 
spiritului, de egocentrism. Marii scri
itori sînt oameni pătimași, generoși, din 
această flacără s-a născut puterea de 
sinteză, capacitatea de a transforma 
intime ceasuri de deznădejde în meta
fore nemuritoare, apropiate și comune 
tuturor.

Lucruri miraculoase se întîmplă cînd 
autorul ajunge în fața mesei de lucru— 
îmi amintesc că sfînta mea mamă, care 
își iubea copiii cu o dragoste de o ega
litate aritmetică, avea la adresa mea nu 
un plus de tandrețe, ci de îngrijorare și 
de admirație. „Toader — le spunea ea 
celorlalți — e cel mai curajos dintre 
voi. Scrie". Cine a poposit zile și nopți 
în fața paginilor încă albe știe că scri
sul e un act de curaj. Iubesc meseria 
mea fiindcă e o meserie grea, de multe 
ari eroică. A sacrifica experiența ta de 
viață, și uneori chiar fericirea persona
lă, pe altarul rațiunii, a face din viața 
ta nu o înșiruire de certitudini, ci un 

este o simplă operație de traducere a 
unor cuvinte, nici măcar a unor sensuri. 
Este vorba de re-crearea într-altă limbă 
a acelui univers unic pe care-l repre
zintă opera literară.

Altă întrebare: Poate cineva stăpîni 
într-o asemenea măsură o limbă străină, 
îndeplinind și condițiile calificării pe 
plan artistic, încît să realizeze tradu
ceri valabile pentru cititorul străin de 
azi, cu exigențele sale artistice de azi, 
nu de alaltăieri, sau de acum un 
secol ? Există cazuri, însă aces
tea sînt extrem de puține. Totuși, 
dramaturgul englez Harold Pinter, 
în piesa No Man’s Land — Țara nimă
nui — (1975), spune prin glasul unuia 
dintre personaje: Translating verse îs 
an extremely difficult task. Only the 
Rumanians remain respectable expo
nents of the craft. (Traducerea de ver
suri este o sarcină extrem de grea. Nu
mai românii râmîn exponenți respecta
bili ai acestui meșteșug.) Foarte tare 
ne-ar plăcea să credem că așa' este.

Oricum, soluția optimă și realizabilă 
s-ar contura sub forma unei colaborări 
strânse, aș spune de lucru cot la cot, 
între un literat român perfect cunoscă
tor al limbii respective și poetul sau 
prozatorul străin care să se dăruiască 
acestei îndeletniciri. Lucrările astfel 
realizate ar asigura atît redarea auten
tică a scriitorului român tradus, cît și 
valabilitatea artistică și modei'nă a ace
lei redări.

O asemenea soluție se leagă și de o 
prevedere cuprinsă în Documentele 
mai sus menționate: „Se vor dezvolta 
relațiile editurilor românești cu casele 
de editare străine, acț'onîndu-se pen
tru realizarea unor coeditări sau per
fectarea publicării unor traduceri".

Toate aceste probleme invită la 
reflecție și la luări de poziție în 
cadrul dezbaterilor apropiatei Confe
rințe a scriitorilor din Republica Socia
listă România, pentru a lua măsuri co
respunzătoare și a trece la fapte.

Dan Du {eseu

lucru
mod de a înțelege viața și de a ajuta șl 
pe alții să o înțeleagă, nu e la îademî- 
na oricui. Din punctul meu de vedera 
mi-ar fi ostilă o fericire copleșitoare^ 
care m-ar domina, m-ar izola, m-ar îm
piedica să trăiesc de-a binelea și suferin
țele contemporanilor mei. Așa cum spu
nea și Steinbeck despre eroul său prin
cipal din romanul Bătălia, scriitorul • 
un om care „nu vrea nimic pentru el".

Cel mai greu este pentru un scriitor 
să ajungă în fața mesei de lucru, în 
fața sfintei pagini albe. Rebreanu ve
ghea în fața paginii albe chiar în nop
țile în care nu scria un rînd. Dar 
această veghe, chiar cînd pagina rămî- 
ne albă, este tot un act de creație ; de
test scriitorii care gîndesc puțin și scritl 
enorm, care se ridică la generalitate 
fără să înțeleagă realitatea imediată, 
căreia îi aparțin de drept. Dostoievski, 
cînd se dedica scrierii unui nou roman, 
întrerupea aproape orice comunicare^ 
ducea o viață de sihastru, voia să ră- 
mînă singur cu viața fabuloasă a per
sonajelor sale, să le judece cu înțelep
ciune, să le iubească, să le apere dacă 
acest lucru mai e cu putință. Izolarea 
în cei patru pereți ai camerei înseam
nă, de fapt, intrarea într-o lumea mai 
vastă, cea a înțelegerii lumii, a comu
nicării cu toți oamenii. Cine nu suportă 
singurătatea camerei de lucru n-are 
cum să devină un scriitor autentic, el 
va trăda masa de lucru la cea mai ba
nală ispită.

Să rămînem credincioși neobositei 
veghi în fața paginii albe ; s-o prefe
răm întotdeauna crizelor, de egocen
trism și vanitate. Ceasurile petrecute îtt 
fața paginii albe reprezintă jurămîn- 
tul nostru de credință, nevoia noastră 
de a iubi și de a comunica.

Teodor Mazilu



9 MAI
1877 INDEPENDENTA

K Rezultat al luptei eroice a armatei române îm

potriva imperiului otoman, al voinței ferme de libertate 

și neatîrnare a poporului nostru, care și-a dovedit 

încă o dată marea capacitate de luptăj— dobîndirea 

independenței naționale a dat un__nou și puternic

imbold dezvoltării economice și sociale a țării, a exer

citat o profundă înrîurire asupra întregii evoluții isto- 

rice a României pe drumul progresului social, a per

mis afirmarea tot mai viguroasă a poporului nostru ca 

națiune de sine stătătoare.

(Din PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)

„Sintem națiune 

de sine stătătoare"
ÎN PROCESUL constituirii sole ca stat independent, unitar ți suveran 

intre statele modeme ale Europei, doi ani au fost in istoria țării noas
tre, ca două praguri la care ne întoarcem cu argumentele milenare 
ale ființei noastre : 1877, anul declarării Independenței ți 1878, anul 

cîștigării Independenței prin vitejia oștirii române pe câmpia din sudul Dunării.
■ In aceste împrejurări, fluviul spre gurile căruia căutau priviri îndepărtate n-a 

mai fost o margine de țară, ci însăși inima ei. prin tot ceea ce sentimentele ți 
armele poporului român erau pregătite să educă ia lupta popoarelor balcanice 
pentru dezrobire. In acest răstimp s-au clarificat raporturile României cu marile 
puteri. Recunoscută ca singura în drept să decidă asupra teritoriului său, a par
ticipat ca putere militară suverană în acord bilateral alături de armatele 
Rusiei, iar demersurile diplomatice ale guvernului român s-au rostit cu autori
tate firească în raporturile cu guvernele statelor mteresate în politica acestei 
părți a Continentului. In nici unul din actele decisive ale veacului, cu excepția 
actului Unirii, mtiiul, pregătitor ai Independenței, nu s-a pronunțat cu atîta 
hotărîre și întemeiată judecată a istoriei dreptul națiunii noastre la viața de sine 
stătătoare, ca în Declarația lui Mihail Kogâlniceanu privind Proclamarea In
dependenței, în Adunarea deputațifor, din 9 mai 1877 : „Am ajuns la scopul 
urmărit nu de azi, ci, pot zice, de secole, și mai cu deosebire urmărit de la 
1848 încoace... Ce am fost înainte de declararea rezbelului ? Fost-am noi inde
pendenți către turci ? Fost-am noi provincie turcească ? Fost-am noi vasali ai 
Turciei ? Avut-am noi pe sultanul ca suzeran ? Străinii au zis aceasta ; noi nu 
cm zis-o niciodată. Noi nu am fost vasali. Sultanul nu a fost suzeranul nostru. 
Insă era ceva. Erau niște legături sui-generis, niște legături care erau slabe 
cind românii erau tari; niște legături care erau tari cind românii erau slabi".

Din ceasul acela decisiv, puterea românilor s-a arătat intr-alt chip, atit pe 
timpurile de bătaie, unde spiritul de jertfă al dorobanților noștri a uimit în
treaga Europă, cît și în energicele acțiuni diplomatice, intrate sub zodia nouă 
a realizării străvechilor năzuințe. Gindul la întreaga ființă a neamului s-a ex
primat și acum, în termenii noilor raporturi, dar mai cu seamă în realitatea par
ticipării la război a românilor de peste munți, cu sentimentul unanim al înso
țirii frățești și cu țintirea unor gînduri mult mai înalte. Neodihnite forțe revolu
ționare, de la mijlocul acelui veac aveau să se ridice pe toate tărimurile, la 
granița dintre imperii, in afirmarea supremă a statului român. Cimpia Blajului 
și ce i-a urmat. Gropul Frlaretului ți ce avea să vină, Divonurile, ca ultimă 
expresie turcească in dicționarul politicii române, Unirea ți statornicirea legi
lor noi ale României moderne, destinul stăpînirilor cu figuri luminate ți învol
burări de partide, treptata recunoaștere a țării, cu voia ori fără voia Sublimei 
Porți, la capătul unui timp în care s-au prăbușit imperii dar n-au pierit nea
muri asuprite, cîtă istorie intr-un mănunchi de ani, cită așezare a Europei pe 
dreptul istoric al popoarelor, ți cîtă lucrare a poporului român de pretutindeni 
pentru realizarea de fapt a independenței ți a unității sale I

Anii aceia au fost însă meniți să hotărască odată pentru totdeauna 
soarta statală a poporului român. Ne întoarcem în spațiul lor cu emoție, gă
sim acolo punctele de sprijin ale propriei noastre existențe, de-aturvci nu 
s-c stins înțelesul nici unui cuvint rostit în apărarea suveranității noas
tre, ți peste • tot ce avea să vină, rezbelul Independenței rămtne așa cum 
s-a arătat ți cum s-a povestit, de-a lungul Dunării, cu încrucișări de obuze, cu 
poduri legate ți rupte de furtuni, in cimpia bulgară cu Dorobanții ți Curcanii 
rămași in legendă, cu Domnitorul țării reprezentând puterea armatei în rapor
tori de alianță cu înaltele fețe imperiale, ți cu țăranii țării pe drumuri grele 
odunînd și cărind provizii către malul Dunării, cu medicii ți ambulanțele mili
tare, ți cu toate suferințele unei asemenea angajări a întregii națiuni.

Viața de sine stătătoare a fost pentru țara românească viața eroismului ți 
e jertfei, a suferinței ți a trecerii peste umilințele timpului ți peste neînțelege
rile lui, a rezistenței ți a înțelepciunii politice, a gindului de pace ți de bună 
vecinătate în plin rezbel și nesiguranță o hotarelor, și toate aceste virtuți ale 
ceasului decisiv au rămas valori de neinlocuit în conștiința și în destinul vieții 
noastre.

Ion Hore©

J

9 MAI 1877 - Votul pentru INDEPENDENȚĂ, la Adunarea DeputațHor 
(Basorelief de pe statuia lui C. A. Rosetti, din București)

Rădăcini adinei
• INDEPENDENȚA îți are rădăcinile 

adină înfipte in trecutul de luptă 
al neamului românesc — pînă la 
revoluțiile de la 1848 si 1821, ți mai 
departe, pînă la Mihai Viteazul. întîiul 
act pus la temelia independenței ar pu
tea fi acea sacră consemnare manuscrisă, 
din 1600, a lui Mihai Viteazul : „Și hota- 
ru Ardealului pohta ee-am pohtit, Moldo
va și Țara Românească". I s-ar mai pu
tea adăuga : Proclamația din 1821, de la 
Padeș, a lui Tu dor Vladimirescu; Procla
mația de la Blaj, de pe Cimpia Libertă
ții ; Dorințele Partidei Naționale din Mol
dova și Proclamația de la Islaz — din 
1848. Iar in fruntea acestora ar sta Întîiul 
act oficial care consemnează îndeplinirea 
Unirii — Proclamația dată de domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, la 11 decembrie 
1861 ;

Români I

Unirea este îndeplinită ! Naționalita
tea Română este întemeiată 1 Acest 
fapt măreț, dorit de generațiunile tre
cute, aclamat de corpurile Legiuitoare, 
chemat cu căldură de noi, s-a recunos
cut de înalta Poartă, de Puterile garan
te, și s-a înscris in datinele Națiunilor. 
Dumnezeul părinților noștri a fost eu 
Țara, a fost cu noi. El a întărit silin
țele noastre prin înțelepciunea poporu
lui, și a condus Națiunea către un fal
nic viitor. In zilele de 5 și 24 ianuarie 
ați depus toată a voastră încredere în 
Alesul națiunii, ați întrunit speranțele 
voastre într-un singur Domn. Alesul 
vostru vă dă astăzi o singură Româ
nie. Vă iubiți Patria, veți ști a o în
tări. Să trăiască România !

Independența începe deci de la Unirea 
Înfăptuită sub Cuza.

Sintem independenți!
• REPORTAJ parlamentar, în ziare

le noastre de acum 100 de ani :

„ADUNAREA Deputaților s-a întrunit, 
ieri, 9 Mai 1877, în ședință extraordinară, 
la ora l'/j. Sînt prezenți 84 de deputați ; 
lipsă 61. Prezidează domnul C. A. Rosetti. 
Domnul N. Fleva adresează guvernului o 
interpelare : Dacă în starea de resbel in

care ne găsim, în urma provocațiunii Tur
ciei, domnul ministru de esterne a re
chemat pe agentul nostru de la Constan- 
tinopol și dacă s-a comunicat in mod ofi
cial puterilor această stare de resbel. și 

. dacă s-au luat toate măsurile necesare ?
D-l ML Kogălmceanu, ministru de ester- 

ne, spune : (reproducem pasagiile esențial- 
mente) : Sintem independenți ; sintem na
țiune de sine stătătoare (Aplauze). însă, 
domnilor, aci se oprește travaliul nostru ? 
aci de oprește misiunea noastră ? Am a- 
juns la scopul urmărit, nu de azi, ă. pol 
zice, de secole și mai cu osebire urmărit 
de la 1848 încoace ? Mai întii de 
toate, domnilor, să ne facem între
barea : ce am fost înainte de de
clararea resbelului ? Fost-am noi vasali 
ai Turciei ? Fost-am noi independenți că
tre Turcia ? Fost-am noi provincie tur
cească ? Avut-am noi pe Sultan ca suze
ran ? Străinii au zis aceasta ; noi nu am 
zis niciodată. Noi nu am fost vasali. Sulta
nul nu a fost suzeranul nostru. însă, era 
ceva. Erau niște legături sui generis, niș
te legături care erau slabe ănd românii 
erau tari ; niște legături care erau tari 
cind românii erau slabi. încercările Tur
ciei, pretențiile Turciei în contra noas
tră, dacă nu sporeau, cel puțin se repetau 
necontenit și mai mult în scris, căci în 
fapt nu se puteau face, pentru că Turcia 
slăbea din ce în ce mai mult, și numai 
ănd slăbea socotea de cuviință a-și arăta 
fiuterea către noi pe care ne credea slabi, 
n acest mod rezistența Turdei ni s-a 

manifestat mai cu seamă în acești din 
urmă 20 de ani, nevoind să intre in în
țelegere . cu noi spre a preface acele le
gături sui generis, care nu mai sînt ale 
secolului actual și care, dacă nu mai erau 
de folos pentru noi, nu mai erau de folos 
nici pentru Turcia (Aplauze)".

în stare de resbel cu turcii
„Domnilor, eu nu voi face procesul 

Turciei ; aceasta este treaba oamenilor 
de stat și care sînt în guvern, și care au 
fost, și care astăzi iau parte în parla
mentul otoman. Ei sînt datori să vadă că 
au greșit cind au răspuns pururea și în
tr-un mod sistematic cu non possumus la 
toate cererile noastre. Aceasta este - ceea 
ce ne-a adus pe noi în trista necesitate 
de a îndrepta armele noastre în contra

(Continuare in pagina 14)

Luarea Rahovei de către români. Pe planul din fund : reduto 
ceașcă, pe care o va cuceri armata română, la 9 noiembrie 1FT7 
In stingă : cavaleria, avind in față formațiunile de dorobanț b» 
dreapta : artileria ; mai sus : ambulanțe ale Crucii Roșii. Pe oea 
comandanții armatei, călări — avind in frunte pe colonelul Gee- ț* 
Slăniceanu. (Reproducere din volumul Histoire ilIusVee Oe « 
guerre d'Orient, apărut la Paris, in 1878)



9 MAI
1945

f
El Aducem un omagiu fierbinte și exprimăm cele

mai profunde sentimente de recunoștință aie întregu
lui nostru popor față de fiii patriei revoluționari,
patrioți, ostași, partizani șț luptători din rezistență — 
care nu au precupețit nimic, nici chiar supremul sa
crificiu, pentru eliberarea țării, pentru înfringerea fas
cismului. Faptele lor de vitejie, înaltul lor exemolu de 
dăruire, devotament și spirit de sacrificiu in slujba pa- 
triei vor rămîne înscrise pentru totdeauna in cartea de
aur a națiunii noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea la împlinirea a 30 de ani de la victoria 
asupra fascismului și a 98 de ani de la cucerirea inde
pendentei de stat a României)

Experiența marilor 
poarelor pașnice și 
și treptat ca pielea 
în fața dictatorului nazist E uimitor cum această lege dialectică
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Apelul Poitidului Comunist Român, publicat in „România liberă*  din 22 martie 1944.

„împiedicați 
pustiirea țării l"

• O DATĂ memorabilă din lupta 
comuniștilor români pentru eliberarea 
țării : 22 martie 1944. La această dată. 
Partidul Comunist Român, conștient de 
gravitatea situației în care ne găseam, 
ca țară aliata ou armatele hitleriste 
invadatoare, adresează o chemare : 
Către comandanții de mari unități, 
către generalii, ț 
matei noastre, în

convocați la Palat, unde stabilesc, îm
preună cu reprezentanții armatei (cei 
care dezaprobau refuzul lui Antonescu 
de a ieși din alianța cu germanii) con
dițiile începerii insurecției.

Alături
de Națiunile Unita

ofițerii și soldații ar- 
i care se spune :

imperii de istoriei întinzîndu-se în dauna po- 
lucrătoare, apoi micșorîndu-se, zgîrcindu-se la loc 
obscură ce dă titlul romanului balzacian, stătea 

a 
expansiunii și compresiunii, caracteristică duratei unui imperiu, de la Gingis- 
Han pînă la Napoleon, nu a intrat nici un moment in calculele primelor agresi
uni. Fatal însă a fost — și asta este o altă lege a imperialismului și statelor ex
pansioniste — ca acțiunea absurdă, asîndită din capul locului la eșec, să fie 
dusă „pînă la capăt", spre propria și definitiva distrugere a atacatorului. Intre 
imaginea dictatorului bătând cu piciorul in pămînt de satisfacție în clipa capitulă
rii Franței și imaginea lui carbonizată in bunkerul înfrîngerii complete, există un 
timp-lecție, există o învățătură de minte de care, de aici înainte orice agresiu
ne potențială va trebui să țină seama. In interiorul acestui timp-lecție sau in
terval - in, care s-a verificat încă o dată, cu toată strășnicia, străvechiul prin
cipiu al istoriei : expansiunea, mai cutând sau mai târziu, duce la compresiune, 
adică la dezastru și catastrofă, definitivă, - văd și azi fața unui țăran bătrîn 
din Ialomița clătinînd din cap reprobator la auzul atacării Poloniei. Nu-mi 
aduc aminte să fi scos vreun cuvint, ori să fi făcut vreun raționament catego
ric... Omul dăduse din cap, închis în muțenia unei evidențe imposibil de ex
primat. El nu avea deloc încredere (în felul în care și-ar fi arătat dezaproba
rea și dacă fi-su s-ar fi pregătit să facă cine știe ce târg pripit) - nu credea 
că o asemenea acțiune, și tiranică și trufașă, ar fi dus la un bun sfîrșit. Viața 
lui și ce mai aflase el de la părinții lui îl învățase lucrul elementar, aplicabil 
în toate împrejurările, mari și mici, că trufia și lăcomia poartă în ele însele, 
de la început, germenele propriei și dreptei lor nimiciri. Bătrînul sătean, fără 
instrucție, fără nici o noțiune geo-politică, — fără să fi cunoscut altfel istoria 
veche decît cel mult sub chipul lui Alexandru cel Mare luînd proporții legen
dare donquijotești la hotarele Indiei, — cum circulau altădată poveștile pe la 
țară — sau al lui Napoleon rebegit de zăpezile Rusiei, — acel om simplu avu
sese, la sfîrșitul verii lui 1939, mai multă intuiție strategică și politică decît 
dictatorul ce-și iscălea, orbit, sentința de moarte în zorii lui 22 iunie 1941...

De Gaulle, în memoriile sale strălucite, „foarte secolul XIX”, cu un stil 
epic și moralist introducînd direct istoria în literatură, se întreba, înainte de 
victorie, dacă Hitler, în clipa prăbușirii, nu va vărsa, căzînd în neant, o lacri
mă de căință, — dîndu-i, cu eleganța sa de Senior de epocă, un fel de ultimă 
șansă... Nu cred că o lacrimă ar fi fost deajuns ; problema se pune altfel, în 
raport cu uriașa cantitate de sînge vărsat, irecuperabil nici dacă peste el ar 
cădea o cantitate egală de lacrimi...

In țara noastră, foarte puțini, extrem de puțini indivizi — și aceia fanatici, 
lipsiți de instinctul vieții adevărate, care e și al culturii solide — au crezut că*  
absurda, brutala, inculta aventură fascistă poate să ducă la victorie. Foarte 
puțini, și. în general, inși lipsiți de valoare.

O carte pasionantă, recent apărută, Regimul politic din România în pe
rioada sept. 1940 — ian. 1941 de A. Simion demonstrează, pe bază de docu
mente, unanimitatea populară a încrederii noastre în victoria finală a forțe 
lor democrate, încredere ai corei susținători și răspinditori cei mai fervenți ou 
fost oamenii de stânga în frunte cu membrii Partidului Comunist Român. Băr
bați politici ai altor partide, în ciuda intereselor de clasă, își păstrează și ei 
luciditatea înaintea aventurii lipsite de viitor în care fusese aruncată țara 
împotriva aliaților ei firești și, mai ales, împotriva profundului spirit democra
tic și clarvăzător în toate, specific poporului nostru.

Marile aliate nevăzute dar omniprezente, clipă de clipă, ale forțelor de
mocratice internaționale, care ou dus la victoria omenirii din Mai, au fost 
Știința și Cultura.

Tancuri, avioane, aruncătoare de flăcări și grenade... Dar și cunoștințe 
tehnice înalte ale științei libere, fără prejudecăți, precum și valori artistice și 
morale, decurgind dintr-o civilizație, liberă și ea, și făgăduind și dîndu-î gene
ros omului și întregii umanități ce li se cuvine. Arme inefabile ale Minervei, 
orme puternice, hotăritoare...

Ce pare minunat (fiind, de fapt, o regulă simplă) e că marea știință și 
marea cultură, garanții sigure, totdeauna, ale Victoriei, potrivnice concepțiilor 
retrograde ce fac din Cosmos o grotă, se întîlnesc, totdeauna și irevocabil, în 
speranțele și în înfăptuirile lor, cu înțelepciunea populară din care ele și re
zultă ca dintr-un sol fecund prin secole.

„ARMATA Roșie, 
armată a Națiunilor 
Nistru și l-a trecut. __ .____
tează zdrobind armatele Germanici hitle
riste și le va urmări fără încetare pînă la 
completa lor nimicire [...]. în această si
tuație, _ cînd prăbușirea totală militară și 
politică a lui Hitler este o chestiune de 
scurt timp, trupele naziste se îndreaptă în 
fuga lor spre teritoriul nostru, incendiind 
și devastând totul în retragerea lor. Româ
nia devine teatru de luptă și pustiirea ei e 
sigură, dacă n,u o împiedicăm Inte
resul suprem național cere ca România, 
fără nici o întârziere, să rupă alianța cu 
Hitler și să întoarcă armele împotriva 
nemților, dușmanii comuni ai Națiunilor 
Unite și ai României. Numai astfel salvăm 
viitorul țării, al poporului, al armatei [...]. 
Viitorul țării depinde de contribuția noas
tră la înfringerea lui Hitler. Azi încă ni-1 
putem asigura. Trecerea de partea Nați
unilor Unite ne asigură existența națio
nală. Armata e chemată să joace un rol 
de frunte. Antonescu trebuie dobori t. Pen
tru aceasta armata trebuie să se unească 
cu toți patrioții. Nu e nici o clipă de 
pierdut. E momentul acțiunii. Armata și 
comandanții ei poartă o mare răspundere. 
Ei trebuie să-și îndeplinească imediat da
toria patriotică. Poporul nu va uita pe cei 
ce au fost alături de el în ceasul decisiv. 
Nici pe cei ce nu și-au făcut datoria. Dati 
ordine pentru încetarea luptei in Crimeia, 
pentru întoarcerea armelor împotriva 
nemților ! [...]. împiedicați, ou armele,
pustiirea țării de către nemți ! Uniți-vă 
cu toți patrioții in lupta pentru salvarea • 
țârii !“

cea mai puternică
Unite, a ajuns la 

Armata Roșie inain-

Manifestul Frontului
Unic Muncitoresc

CINCI săptămîni mai târziu — la 1 
mai 1944 — se dă publicității Manifes
tul Frontului Unic Muncitoresc, impli- 
cind o nouă chemare :

„ROMANI ! Pacea pe care întreaga na
țiune o dorește trebuie cucerită prin lupta 
poporului, care trebuie să ia in propriile 
sale mîini soarta sa. Muncitorimea își 
etrînge astăzi rândurile în Front Unic [...] 
și cheamă la luptă hotărâtă pentru : Pace 
imediată. Răsturnarea guvernului Anto
nescu. Formarea unui guvern național, din 
reprezentanții tuturor forțelor antihitle
riste. Izgonirea armatelor hitleriste din 
țară, sabotarea și distrugerea mașinei de 
război germane. Sprijinirea Armatei Roșii 
eliberatoare. Alianța cu Uniunea Sovietică. 
Anglia și Statele Unite. Pentru o Românie 
liberă, democratică și independentă !“

Constantin Țoiu '

ECOUL celor două chemări e mare : 
mai ales în rîndurile armatei, pe care 
Antonescu n-o mai poate controla. în 
noaptea de 13/14 iunie 1944 reprezen
tanții Partidului Comunist Român sînt

• LA 7 iulie și la 20 august au loc. 
la Palat, alte două consfătuiri. în ca
drul cărora sint fixate, detaliat, ope
rațiunile împotriva armatei germane 
aflată pe teritoriul țării. Pregătirile 
fiind terminate, la 23 august 1944 s-a 
săvîrșit. la București, ceea ce a rămas 
consemnat în istoria patriei noastre 
sub denumirea : Marea insurecție na
țională armată, antifascistă si anliim- 
perialistă. România ieșea astfel din 
alianța militară cu Germania hitleristă 
și se alătura coaliției Națiunilor Unite, 
pornind pe un nou drum : cel pentru 
înfruntarea și izgonirea trupelor hi- 

’ tleriste, din Capitală și din regiunea 
Prahovei, pentru eliberarea Ardealului 
de Nord, pentru zdrobirea 
fascismului, prin campania 
ria și Cehoslovacia, pînă 
finală din 9 mai 1945.

Seara, la ora 20. în acea memorabilă 
zi de 23 AUGUST 1944, unitățile mili
tare. împreună cu formațiunile de luptă 
patriotice. încep primele acțiuni contra 
puternicelor forțe germane aflate in 
București. întoarcerea armelor împo
triva hitleriștilor era astfel înfăptuită, 
irevocabil. Lupta, deși inegală la înce
put. avea să fie câștigată de români, 
în timpul acela se aflau în București 
peste 5 000 de ostași germani și alți 
38 000 in zonele de centură ale orașu
lui. Forțele militare romanț dispuneau 
numai de șase mii de ostași ; dar 
aveau sprijinul a numeroase formațiuni 
de luptă patriotice, pregătite de P.C.R.

Eliberarea Capitalei

militară a 
din Unga- 
la victoria

• DUPĂ patru zile și patru nopți de 
lupte crîncene. Capitala a fost complet 
eliberată. Un comunicat al Marelui 
Stat Major, din 28 august 1944 pre
ciza : „Lichidarea rezistenței germane 
din regiunea petroliferă și Oltenia. 
Capitala a fost complet deblocată. Peste 
8 000 de prizonieri, între care 7 gene
rali". Deci se acționase pe o zonă în
tinsă și trupele germane fuseseră iz
gonite sau capturate din. întreaga Ol
tenie și din zona județului Prahova.

(Continuare in pagina 15)
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Comunicatul Marelui Stat Major — 28 
august 1944



Armele române sună 
Pe-ale Dunării cimpii ; 
Ele lumii vin să spună 
Că trăiesc ai Romei fii. 
Sus. române, a ta frunte ! 
Vocea tării a sunat! 
Brațul tău meargă să-nfrunte 
Iataganul încruntat !

G5OTGE £!~N 
(27 mai 1877)

Cî.i'J trăiam și noi in lume
Altă fală nu duream, 
Dzcit să purtăm un nume 
Demn de țara ce-o iubeam ; 
Și-al ei steag pe nentrerupte 
Nsrbil, miudru și curat
Prin mii taberi, prin mii lupte 
Brațul nostru l-a purtat.

G. BAROCI 
(iulie 1877)

Sîntem prea puțini la număr, fără 
număr prin virtute ;

Sintem tari c-avem dreptate ; 
neinvinși prin viitor ;

Cu coroana triumfală, din durerile 
trecute ;

Prin unire și credință, noi 
impunem ca popor !

Arma este brațul nostru ; neamul, 
forțe nevăzute ;

Vremea veche-ncurajare ; pieptul
— scut nepieritor ! 

Templu, scumpa Românie ; avem 
moartea drept credință ; 

Jertfă n-este rugăciune și 
speranța — biruință ! 

Deviza : „eăzînd în luptă vom 
trăi în viitor !“

BARBU STEFĂNESCU- 
DELAVRANCEA

Din lirica anului 1877
S PRIMUL poet român care a 

eintat în versuri eroismul și sacrifi
ciile ostașilor noștri in războiul de 
la 1877 a fost Vasile Alecsandri. 
El a scris, 'a Mircești, o seamă de 
paazii, datate, pe care le-a publi
cat în diferite reviste și apoi in vo
lumul Ostașii noștri. Prima dintre 
aceste poezii, care poartă data de 
14 mai 1877, a apărut în „Presa" 
din București și apoi în revista 
„Familia", la 27 mai 1877 (Balconul 
și Carpatu!) :

Tn sus dar fruntea ! — și voi năvală 
Renviați astăzi străvechea fală ! 
Pentru-nturnarea cea triumfală 
Gata v-așteaptă tot ce-i român ! 
Detune tunul ! Bomba să zboare ! 
I'orți de cetate jos să doboare ! 
Balcanu-n flăcări să-1 înfășoare : 
Să-și plece capul turcul păgin !

AL. MACEDONSKI
(2 august 1877)

Mult timp trecut-a, scumpă țară, 
de cînd înlănțuită stai, 

De cînd îngenunehiată, mută, de 
semne viață nu mai dai. 

înalță-te ! A ta menire mai 
mare-i între cele mari :

Ești apărată cu credință de
piepturi tinere și tari,

Făclia propășirei sfintă în mînă-ți 
nu va tremura

Printre popoare, cu izbind»,
menită ești a o purta.

IOAN NENIȚESCU
(23 august 1877)

Pleeat-am nouă din Vaslui
Și cu sergentul zece.

Și nu-i era, zău, nimănui 
în piept inima rece.

Voioși ca șoimul cel ușor .
Ce zboară de pe munte.

Aveam chiar pene la picior
Și-aveam și pene-n frunte.

Toți dorobanți, toți căcrulari,
Români de viță veche,

Purtînd opinci, suman, ițari
Și cușma pe-o ureche

Ne dase nume de Curcani
Un hilru, bun de glume. 

Noi am schimbat lingă Balcani 
Porecla in renume !

VASILE ALECSANDRI
(august 1877)_____ J
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armelor turcești îndreptate asupra noas
tră ; aceasta ne-a dus în trista necesitate 
că, precum pe noi ne pîra Poarta "și ne 
învinovățea că am trădat interesele im
periului. că am rupt buna credință, să 
declarăm și noi la rîndul nostru că. fiind
că tunul raționează și pune în aplicare 
amenințările cuprinse în nota din 2 Mai 
a lui Savfet-pașa. asemenea și noi am 
făcut recurs la tun. și tunul nostru răs
punde tunului otoman (Aplauze). Ne în
trebați acum ce sintem ? Sintem in stare 
de resbel cu turcii ; legăturile noastre cu 
Înalta Poartă sînt rupte și cind va fi ca 
pacea să se facă, nu cred că un singur 
român va mai consimți ca România să 
reintre în pozițiunea ei de mai înainte, 
râu definită și jignitoare (Aplauze). Așa 
dar. domnilor deputați. nu am cea mai 
mică îndoială și frică de a declara in 
fața reprezentanței naționale că noi sîn
tem o națiune liberă și independentă (A- 
plauze îndelung repetate). însă, domni
lor. acum încep greutățile, fiindcă noua 
noastră condițiune cu definirea indepen
denței noastre intr-un mod mai determi
nant și mai absolut trebuie să fie ac
ceptată de Europa. Aci este cestiunea, aci 
se reclamă patriotismul, aci se reclamă 
sîagele rece. Eu, cît pentru mine, nu 
m-am îngrijit (in sensul de îngrijorat, n. 
red.) deloc de notele Iui Savfei-pașa 
(Aplauze) ; dar foarte mult m-am 
îngrijit de acele cuvinte, zise la tribuna 
parlamentului din Londra, că România 
face parte integrantă din imperiul oto
man și că armata otomană poate trece 
Dunărea".

Conștiința misiunii noastre
„ACESTE cuvinte m-au îngrijit. Dar ce 

facem ? Să stăm morți ? Nu, domnilor, 
căci morților nimeni nu le poate ajuta. 
Noi trebuie să dovedim că sîntem națiune 
vie. trebuie să dovedim că avem conști
ința misiunii noastre ; trebuie să dovedim 
că sîntem în stare să facem noi sacrifi
cii pentru ca să păstrăm această țară și 
drepturile ei pentru copiii noștri, și a- 
ceastă misiune, în momentele de față, 
este încredințată fraților și fiilor noștri 
care mor la hotare (Aplauze prelungite). 
Așa dar trebuie să dovedim că, dacă 
voim să fim națiune liberă și indepen
dentă, nu este pentru ca să neliniștim pe 
vecinii noștri, nu este pentru ca să fini 

De strajă la Dunăre (după ziarul -A 
„Resboiul" nr. 120 din I9.XI.1877)

un popor de îngrijiri pentru dîr.ș:: ; dia 
contră și încă mai mult decît pină acum, 
să arătăm că sintem o națiune hotăntâ 
să ne ocupăm de noi, să ne ocupăm de na
țiunea noastră, să ne ocupăm de d- m ci
tarea ei. de dezvoltarea bunei stări mo
rale și materiale, iar nicidecum ca să în
grijim, ca să neliniștim pe cineva. N i 
voim să fim bine cu toate puteri.e. si c*a 
Rusia și cu Austria, și chiar cu Turcia ; 
și cu Turcia vom face legături nouă, --ar 
nu să rămînem în acele legături ca pină 
astăzi, care nu mai au rațiunea lor de a 
fi. Mă rezumez, domnilor : voim să fim 
independenți pentru că voim să trăim 
cu viața noastră proprie, pentru că nu 
voim să mai pătimim pentru greșelile 
altora, pentru că voim ca la gurile Du
nării de jos să fim un bulevard in contra 
resbelului (Aplauze). încă odată vă de
clar, domnilor, în numele guvernului, 
că noi ne privim ca in resbel cu Poarta, 
că legăturile noastre cu Poarta sint rupte, 
că guvernul va face tot ce va fi cu pu
tință ca starea noastră de Stat indepen
dent șl de sine stătător să fie recunoscută 
de Europa la viitoarea pace, pe care gu
vernul și Dv., și țara întreagă o dorește 
să o vadă cu o oră mai înainte. (Aplauze 
prelungite)".

Moțiunile
„TOT ieri, 9 mai 1877. Senatul a ținut 

ședință extraordinară. D-l Al. Orăscu a 
făcut guvernului aceeași interpelare, ca' 
aceea a d-lui Fleva, din Adunarea Depu- 
taților. A răspuns d-l M. Kogălnieeanu, 
cu explicațiuni aidoma ca în fața deputa- 
ților. Mulțumiți de esplicațiile primite. 
Adunarea Deputaților și Senatul au votat 
moțiuni separate de aprobare a acțiunilor 
guvernului, declarînd : „Considerăm Sta
tul Român Independinte și invităm pe 
guvern a lucra ca independența să fie 
recunoscută și garantată de Marile Pu
teri Europene".

LA Adunarea Deputaților votarea 
s-a făcut prin apel nominal. Au votat 
pentru 77 deputați și 2 s-au abținut. 
La Senat s-a votat cu bile. Rezultatul 
votului : 32 de bile albe, nici una 
contra, nici o abținere.

Pentru apărarea Independenței ast
fel instituită. 100 000 de ostași -români 
așteptau, la graniță, ordinul de intrare 
în luptă. Curind. acest ordin va veni 
și bravii noștri luptători vor da piept 
cu puhoiul inamic — și var învinge.

>•- ■■

IANUARIE
1 — România are 5 000 000 de locuitori. Ar

mata este organizată în două corpuri, cu 
patru divizii ; infanterie, cavalerie, artilerie, 
în război vor intra 100 000 de oameni. Gu
vernul este condus de Ion C. Brătianu.

— Turcii, plănuind o agresiune împotriva 
României, concentrează pe linia Dunării o 
armată de aproape 206 000 de oameni.

— Armata română începe construirea de 
fortificații la Calafat.

FEBRUARIE
23 — Grupuri de soldați turci trec pe ma

lul românesc al Dunării ; primul act de a- 
gresiune otoman. Urmează alte atacuri, de
tașamentele turcești jefuind sate în regiunea 
Giurgiu.

MARTIE ,
18 — Legea pentru contingentul 1877, pre

vede încorporarea a 14 000 de oameni (7 000 
numai pentru trupele de dorobanți).

— Turcii întăresc garnizoana Rusciuk cu 
24 000 de oameni.

APRILIE
2 — Mihail Kogălnieeanu este numit mi

nistru de externe, iar generalul Alexandru 
Cernat ministru de război.

4 — Se semnează, la București, convenția 
româno-rusă. privind trecerea armatei ruse, 
prin România, spre Turcia, în caz de război.

6 — Se decretează mobilizarea armatei ro
mâne.

12 — Rusia declară război Turciei.
23 — Nave de război turcești bombardează 

Brăila.

— Armata română este eșalonată de-a lun
gul malului Dunării, de la Turnu-Severin 
pînă la Calafat.

26 — Artileria turcă, de la Vidin, bombar
dează Calafatul, apoi Oltenița. Bateriile ro
mâne răspund atacului, timp de mai multe 
ore.

29 — Adunarea Deputaților votează o mo
țiune în care se cere proclamarea stării de 
război cu Turcia.

MAI
4 — Bateriile românești, de la Oltenița, 

răspund atacului turcesc, bombardînd Tur- 
tucaia. Alte baterii, de la Oltenița, atacă 
nave de război turcești.

9 — Adunarea Deputaților și Senatul pro
clamă Independența de stat a României.

11 — Adunarea Deputaților votează anu
larea Tributului către Poartă (914 000 de lei 
anual).

IUNIE
6 — Artileria românească bombardează 

intens Vidinul, zilnic, de la 0 la 12 iunie.
IULIE

16 — Primele unități românești trec Dună
rea, la Nicopoli (o brigadă de infanterie și 
una de cavalerie).

19 — Pentru a face față situației din fața 
Plevnei, marele comandament rus cere aju
torul armatei române. Unitățile noastre sînt 
eșalonate spre fronturile de la Plevna.

24 — Divizia 4 infanterie se află, în între
gime, pe malul drept al Dunării.

AUGUST
19 — Pontonierii români termină podul de 

vase peste Dunăre, între Siliștioara și Mă
gura (1 036 de metri).

26 — începe primul mare atac asupra Piev- 
nei. Armata română contribuie cu 38 000 de 
oameni, 7 000 de cai și 108 tunuri.

30 — Trupele românești cuceresc reduta 
Grivița 1. Pierderile noastre sînt mari : 27 
de ofițeri și 1 300 de ostași morți sau ră
niți.

SEPTEMBRIE
6 — Atac al trupelor noastre asupra re

dutei Grivița 2. Cad în luptă 929 de morți 
și răniți din rîndurile românilor.

12 —- La București sînt aduse trei tunuri 
și un drapel turcesc, cucerite de dorobanții 
români în lupta de la Grivița.

OCTOMBRIE '
7— O nouă mare bătălie între români șd 

turci, la Grivița 2. Pierdem 964 de ostași.
12 — Trupele noastre, împreuna cu cele 

rusești, după lupte grele, cuceresc pozițiile 
turcești de la Gorni Dubnik. Sînt luați 4 000 
de prizonieri.

NOIEMBRIE
z '

7 — începe marea bătălie de la Rahova. 
După două zile grele, cetatea este ocupată 
de trupele române. Avem 11 ofițeri și 129 
de ostași morți.

28 — Atacul decisiv asupra Plevnei. Tru
pele române cuceresc reduta Grivița 2. Os- 
man-pașa, comandantul forțelor turcești, este 
rănit în timpul luptelor, și se predă colo

nelului român Mihail Cerchez. Plevna a că
zut. Armatele aliate capturează 45 MB de os
tași turci și 77 de tunuri. Românii vor pre
lua : 10 500 prizonieri, 24 de tunuri șt 5 BBB 
de puști.

DECEMBRIE
2 — Domnitorul Carol dA un ordte de 11 tn 

care mulțumește ostașilor pemru FTraMr i- 
țele și sacrificiile de pe fronturi.

5 — Marele duce Nieolae al Wuitel di an. 
ordin de zi prin care îșft expeMnA ■—8U»- 
ța față de armata ronwiâ are* ewx» * 
înfrîngerea dușmanului coxiir. : 
din inimă tuturor comardar.LXr - - -
de armată. șefilor de dîvtttenL dW» • 
ostașilor români, pentru vuejia Iar ueMdrr -» 
față de un dușman care ae lupta «a Mpr 
rare“.

16 — Regimentele 4 și B Liste ateeft Mr^â- 
rețele de la Arctr-Paianca.

23 — Turcii cer x
24 — Regimentul 3 IX r - -•—i rru

tățile Osmaolte și XafBMHMa, spat SMBt 
Pațalcui.

29 — Trupele Diviziei 1 taftMSfe ab^A 
calitățile Bucovtța. Nazlr Mi'n a «: T*.

Ultimele lupee stat tete te tennaete ML 
mânii vor rwi^a SaMaai. te stea Bt A la 
22 ianuarie se ordonă lacetana taxXx X-a « 
•februarie tnceteazA win a te rteteLLaXB fe
bruarie se încheie pacea de la San dteteen. 
Prin tratatul semnat itaac. tare* aae—saa 
independența României La 1 Mte. Cuscre- J 
sul de pace ținut la Bertte mteoecte tede- 
pendența RoaUmel La 9 toile ae dure* 
tează trecerea armatei române pe prjer de 
pace.
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„PREGĂTIREA insurecției armate nu a 
fast ușoară. Ea a fast înfăptuită cu trudă 
și migală. in condițiile grele ale ilegali
tății. în cel mai strict secret, asigurindu-se 
pînă Ia capăt conspirativitatea tuturor 

rațiunilor. Planul insurecției a fost cu
sut suib absolut toate aspectele numai 
către conducerea P.C.R. și de către

cei care în mod efectiv lucrau pentru în
făptuirea lui“ (General-colonel in rezervă 
Dumitru Dămăceanu. în Seînteia", 9 
august 1964).

„Așa cum fusese stabilit prin planul 
insurecțional elaborat de Partid. în seara 
zilei de 23 August formațiunile de luptă 
patriotice și unitățile militare au ocupat 
Președinția Consiliului de Miniștri, Minis
terul de Interne. Ministerul de Război, 
Palatul Telefoanelor [...]. tncă în cursul 
nopții de 24 august, a început atacul îm
potriva obiectivelor militare germane [...]. 
Wnă în seara zilei de 26 august. întreg 

—7ritoriul Capitalei a fost complet curățat 
de trupele hitleriste" (General-maior Ion 
Rasoviceanu, în „Scânteia". 14 august 1964).

MPELE «MÂNE $1 SOVlEM
■ mi ie» bitom Bwam »
Cotmiridital spedftl din ziua 15

Comunicatul Marelui Stat Major, din 
25 octombrie 1944 : Trupele române și 
sovietice au dezrobit întreaga Transil

vanie

Dezrobirea
Transilvaniei

• ÎN săptămînile următoare au avut 
loc lupte grele pentru alungarea hit- 
leriștilor din Transilvania ; în special 
din regiunile care fuseseră smulse din 
trupul patriei prin dictatul de la Viena. 
S-a pornit de la Sfîntu-Gheorghe. in 
ziua de 26 august. Aici: au luptat uni
tățile Corpului de munte și Divizia 
..'■'i.'dor Vladimirescu". Concomitent, 
a.'e unități luptau la Timișoara, Arad ; 
apoi ÎS. Cluj.

„INFRÎNȚI în luptele de la Turda, Lu
duș și in alte localități, fasciștii își concen
traseră forțele in zona orașului Cluj, care 
reprezintă un pilon de bază în sistemul 
de apărare- al inamicului. Misiunea de a 
nimici trupele fasciste din orașul și împre
jurimile Clujului a revenit unor mari uni
tăți sovietice, și Diviziei 18 infanterie 
române [...]. In dimineața zilei de 9 oc
tombrie, pe o- vreme c;1 joasă, duipă o 
ploaie rece, trupele române, umăr la umăr 
cu trupele sovietice, au trecut la ofen
sivă pe întregul front din Podișul Tran- 
silvanipi [...]'. Pretutindeni, de la un capăt 
la altul al frontului, neînfricați. ostașii 
români și sovietici luptau cu bărbăție și 
abnegație, neprocupețindu-și nici sîngele

, nici viața pentru înfrîngerea dușma- 
"nmui comun" (Colonel în rezervă Dumi

tru C. Gheorghe, în. „Analele Institutului 
do istorie a partidului de pe lingă C.C. al 

P.M.R.“, nr. 5,1964).

La 11 octombrie 1914 Clujul era eli
berat.

La 25 octombrie se afla dezrobită în
treaga Transilvanie.

Pentru dezrobirea. Transilvaniei, ar
mata română a pus în luptă, in pe
rioada 20 septembrie — 25 octombrie, 
1944, peste 285 000 de ostași, din 26 de 
divizii de infanterie, munte, cavalerie, 
blindate si Corpul I aerian. Un comu
nicat al Marelui Stat Major arată că 
pentr-u eliberarea întregului teritoriu al 
țării, armata română a pierdut 1 500 
de ofițeri și peste 65 000 de ostași.

Pînă la victoria finală
• ARMATA română și-a continuat 

operațiunile și după eliberarea totală 
a teritoriului țării. Alături de armata 
sovietică, ostașii noștri au înfruntat 
greutățile fronturilor și s-au jertfit pen
tru eliberarea Ungariei și a Ceho
slovaciei.

„ÎN timpul grelelor lupte desfășurate de 
la Tisa pînă in. centrul capitalei Ungariei, 
din rândurile trupelor noastre au căzut 
aproape 11 000 de luptători (moirti și ră
niți) , din cei 36 348 de oameni cît aveam. 

, Cu toate condițiile grele și complexe în 
care au acționat, trupele române și-au în
deplinit cu cinste și abnegație misiunile 
încredințate, înscriind cu sîngele lor noi 
pagini de glorie militară în istoria lup
telor multiseculare ale poporului, pentru 

libertate, independență națională si pro
gres. social" (General-colonel în rezervă 
Nicolae Șova, în „Analele Institutului de 
istorie a partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R.", nr. 1/1965).

„ÎN seara zilei de 2 aprilie 1945, unită
țile Diviziei a 2-a munte au trecut riul 
Nitra, pe la Brodăny și, cu un elan nestă
vilit, au nimicit, prin lupte purtate corp 
la corp, rezistentele dușmane [...]. Con
comitent. Divizia 10 infanterie a dezvoltat 
ofensiva în lungul văii riului Nitrica, eli- 
berînd localitățile : Skacany și Hradiste 
[...]. Eliberarea orașului Bânovce de către 
Divizia 2 munte a exercitat o mare influ
ență asupra situației de ansamblu, deter- 
minlnd inamicul să se retragă precipitat 
spre vest [...]“. (Colonel în rezervă Teodor 
Ducea, în „Apărarea Patriei". 9 aprilie 
1965).

ÎN ajunul victoriei totale, la 8 mai 
1945, trupele române mai luptau încă 
— la Praga.

Un bilanț al contribuției armatei 
române la războiul antihitlerist :

Timp de 260 de zile. 540 000 de ostași 
au participat la bătăliile de pe terito
riul României. Ungariei și Cehoslova
ciei, străbătînd mai mult de 1 000 de 
km. traversînd 17 masive muntoase, 
forțind 12 cursuri mari de ape și eli- 
berind 3 831 de localități — dintre care 
53 de orașe. Ostașii români au provo
cat inamicului pierderi care s-au cifrat 
la 117 798 de prizonieri și 18 731 de 
morți găsiți pe teren. Peste. 170 000 de 
militari români și-au jertfit viața pe 
cîmpul de luptă. 300 000 de soldați, 
subofițeri și ofițeri au fost decorați cu 
ordine și medalii de război românești, 
sovietice și cehoslovace.

EFORTUL economic al României pen
tru susținerea frontului antihitlerist s-a 
cifrat, după calcule încă necomplete, la 
mai mult de un miliard de dolari !

23 August 1945
LA 23 august 1945 treceau pe sub 

Arcul de Triumf din Capitală bravii 
ostași români care au luptat pentru in
dependența patriei pină la VICTORIA 
FINALA din 9 mai 1945. La cârma țării 
se afla atunci primul guvern de largă 
concentrare democratică, condus de dr. 
Petru Groza.

• CITIM în ziarele din Capitală, la 
24 august 1945 :

„IERI ostașii, vitejii luptători împotriva 
hitlerismului. si-au făcut intrarea trium
fală. în capitala țării. La ora 10,30 a înce
put defilarea, condusă de d. general V. 
Atanasiu, comandantul Armatei I-a. Ura- 
lele mulțimii au întâmpinat pe bravii 
ostași români, întorși de pe frontul dez
robirii. După defilarea elevilor din școlile 
de infanterie, a. artileriei, a tancurilor, 
geniului si artileriei antiaeriene, a înce
put trecerea trupelor combatante.: ținită- 
țile din regimentele de infanterie, de arti
lerie grea și. ușoară,, vânătorii de munte,, 
grănicerii, cavaleria, tanchiștii, marina, 
garda călare — care au luptat, pină la vic
toria finală. Și în acest timp, avioanele 
zburau la mică înălțime, deasupra Arcului 
de Triumf".

Documentar realizat de
Ion MUNTEANU MONUMENTUL OSTAȘILOR ROMANI (Cărei)

1944
23. VIII. începutul insurecției naționale 

armate antifasciste și antiimperialiste orga
nizară sub conducerea P.C.R. Primele atacuri 
ale armatei române împotriva forțelor hit- 
leriste din București.

24. VIII. Aviația germană bombardează, 
centrul Capitalei, disțrugînd, între altele, 
clădirea Teatrului Național, a Operei, ava- 
riind Universitatea, și alte edificii culturale.

25. VIII. După lupte grele, Capitala este 
eliberată, trupele germane fiind capturate.

29. VIII. Alungarea trupelor germane din 
Dobrogea.

31. VIII. Eliberarea orașului Ploiești, a 
regiunii petrolifere din județul Prahova și 
a. regiunii Turnu-Severin —v Orșova.

6. IX. Ungaria declară război României.
9. IX. îrtcepe marea ofensivă din centrul 

Transilvaniei.
12. IX. Se semnâază la Moscova Conven

ția de armistițiu dintre guvernul român și 
guvernele Națiunilor Unite.

13. IX. Lupte grele între armata română și 
cea germană, în regiunea Timișoara-Arad.

18. IX. Postul de radio New. York trans
mite : „Prin trecerea României de partea 
aliaților, Germania este amenințată din 
sud-est, iar Ungaria se află în pragul 
prăbușirii. Drumul din sud-est care duce 
la Budapesta, Praga șr Viena este deschis. 
Este o contribuție de care poporul român 
poate să se; felicite". 

23 AUGUST 1945 : 
Defilarea, pe sub 
Arcul de Triumf din 
București, a trupe
lor române victo
rioase, venite de pe 
frontul antihitlerist.

22. IX. Eliberarea orașului Beiuș.
28. IX. Eliberarea orașului Tîrgu Mureș.,
4. X. Eliberarea orașului Turda.
6. X. Armatele române și sovietice încep 

o puternică ofensivă pentru eliberarea 
nordului Transilvaniei.

11. X. Eliberarea orașului Cluj.
12. X. Eliberarea orașului Oradea. Tru

pele române trec pe teritoriul ungariei, în 
urmărirea inamicului.

20. X. Eliberarea orașului Debrețin.
25. X Hitleriștii sînt izgoniți din orașele 

Satu Mare și Cărei, cu aceasta încheinr 
durse eliberarea întregului teritoriu al Ro
mâniei de sub ocupația fascistă.

29. X. Trupele române iau parte la ata
cul împotriva Budapestei.

5. XI. Armata română luptă la Tisa.
16. XI. Lupte grele pentru eliberarea ora

șului Tokai. /
18. XI. Trupele române luptă la periferi

ile Budapestei.
23. XI. Unități ale armatei române tra

versează Munții Biikk.
18. XII. Armata a 4-a română- pătrunde 

pe teritoriul Cehoslovaciei, unde va lupta 
pînă Ia 12 mai 1945.

28. XII. Divizia română „Tudor Vladimi- 
rescu" eliberează orașul Sălgotarjăn.

1945
1.1. Trupe ale Corpului 7 armată român 

pătrund. în orașul Budapesta.

7.1. Postul de radio Londra transmite : 
„Dintre națiunile care luptă împotriva Ger
maniei,. România se situează azi în-. al pa
trulea rînd, în ceea, ce privește numărul 
de ostași care participă la bătăliile de dis
trugere a nazismului".

10. II. începutul marii ofensive a arma
tei- române pentru zdrobirea inamicului a- 
fiat în Munții Javorina. Ofensiva se va în
cheia, victorios, la 18 martie.

9. Iii; în regiunea de nord a Transilva
niei este restabilita administrația româh
nească.

15. III. Lupte grele, susținute de arma
tele sovietice și române, pentru eliberarea, 
orașului cehoslovac Banskă-Bystrica.

25. III. Operațiuni, ofensive ale Armatei 
I-a române, între Hron și Moravia.

9. IV. Armata a 4-a română își începe 
operațiunile în Munții Tatra Mică (pînă la 
5 mai).

7. V. Trupele române, aparținînd Armate
lor l-a și a 4-a, participă la luptele. pentru 
eliberarea orașului Praga.

9. V. ZIUA VICTORIEI — reprezentanții 
U.R.S.S., Marii Britanii, ,S.U.A. și Franței 
semnează la Berlin actul de eanitulare ne
condiționată a Germaniei fasciste.

12. V. Armata română își încheie, după. 
260 de zile de luptă, participarea la răz
boiul antihitlerist.



Actul Independenței^
ca sursă creatoare

„HOTĂRÎREA" 
de Mircea Bradu

CELEBRÎND Centenarul Indepen
denței, dramaturgii au închinat a- 
cestui eveniment istoric un număr 
de piese mai mare decît al tuturor ce

lor ce au fost scrise intr-o sută de ani despre 
oamenii marelui război. Unele din lucră
rile actuale au și fost tipărite, s-au și 
jucat, altele se află acum, ca pagină ma- 
nuscrisă, în laboratorul scenei ; nu e deci 
posibil a se face o judecată globală asu
pra lor, pentru a se vedea ce e durabil 
ca literatură și ce e doar simplă bună
voință momentană. Printre cele care le 
cunoaștem și s-au și confruntat cu publi
cul, Hotărîrea de Mircea Bradu se im
pune ca o scriere realmente originală, te
meinic și inspirat întocmită, explorînd un 
strat problematic nou, în formula moder
nă a teatrului politic documentar. E cer
cetat aici războiul rece al diplomațiilor 
europene, care își confruntau interesele 
încîlcite fără să țină seama de aspirația 
poporului român, ele dorind mai ales să 
folosească pămîntul țării noastre ca teri
toriu al iminentei conflagrații. Autorul 
prelungește aceste manipulații de cabinet 
negru pînă în parlamentul de la Bucu
rești, unde mari boeri turciți, sau agenți 
austrieci, ori pur și simplu ignoranți po
litici propun soluții inacceptabile privind 
atitudinea României. Cerința independen
ței e însă a celor mai largi mase popu
lare și patrioți adevărați, oameni lumi
nați, în frunte cu ministrul de externe, 
cărturarul Mihail Kogălniceanu, deter
mină luarea istoricei decizii pe care dom
nitorul o subscrie. Culminația piesei aces
teia sobre, de ardență interioară și nu de 
inflamație verbală, e chiar clipa hotăririi, 
care, înfățișată cu artă, produce un fior 
autentic. Ceea ce spun personajele, cu o 
convingere bizuită pe secolele istoriei 
românești — spusele lor fiind extrase di
rect din discursurile și articolele anului 
1877, sau parafrazate — sună uneori atît 
de actual și exprimă o mindrie atît de le
gitimă încit par ale zilelor noastre, cind 
principiile independenței, suveranității, 
egalității în drepturi guvernează gîndirea 
de stat, in condițiile complexe ale lumii 
moderne.

Mircea Bradu face să șcrpuiască prin
tre scenele documentare și cursul unor 
biografii de ficțiune — cum e aceea a fa
miliei personajului real Ioan Bălăceanu. 
fost pașoptist, unionist, apoi complotist 
împotriva lui Cuza, mai tirziu ministru 
plenipotențiar al guvernului regal la Pa
ris, Roma, Viena, Londra, Gonstantinopol 
— sau imaginează întîmplări din viața lui 
Nicolae Russel, revoluționar socialist de 
origină rusă, care a fost prezent ca me
dic român pe front ; expulzat mai tirziu, 
și-a continuat activitatea in Japonia și 
China, murind aici în 1930. Ceea ce e rod 
al închipuirii in piesă, mai ales în terito
riul vieții afective, nu e de prea mare 
Interes și nici de tensiune dramatică. îm
binarea celor două planuri de concepție 
nu se face totdeauna convingător, astfel 
că lucrarea are un tonus narativ, cu epi
soade expozitive și altele de încordare 
reală. Reușita ei e în latura documcntar- 
politică, în afirmările viguroase ale idea
lului național al timpului și, deopotrivă, 
în considerarea lucidă a cuceririi indepen
denței ca o treaptă spre întregirea țării în 
virtutea drepturilor străvechi, inalienabile.

Realizînd chipuri frumoase, aureolate de 
noblețea patriotismului, piesa dă posibili
tatea actorilor să releve scenic oamenii de 
caracter ai momentului istoric, iar regizo
rului Alexandru Colpacci să evoce în mod 
creator, în liniile sobre ale dramei, într-un 
spectacol solid legat, esențializat, marea 
clipă a deciziei. Sînt tablouri de intensitate 
dramatică puternică : balul diplomaților la 
Viena, unde în convorbirile aparent fri
vole dar tăioase și spirituale se dispută 
în fapt chestiuni europene grave și unde 
cancelarul Andrassy (în întruchiparea ex
celentă a lui Dorel Urlățeanu — figurînd 
un diplomat încăpățînat și vetust ca în
suși imperiul ce-1 reprezintă) e înfrun
tat cu curaj și inteligență de ambasadorul 
român Bălăceanu (de asemenea, excelent 
zugrăvit de Eugen Țugulea, ca un om 
care susține politicos, dar inflexibil cauza 
sfîntă a țării sale) ; apoi scena demons
trativă a ofițerului austriac, dorind să 
arate, la punctul de graniță, oaspeților ro
mâni, cit de devotați îi sînt împăratului 
habsburg soldații de diferite naționalități, 
demonstrație eșuată atît de lamentabil, 
încit ofițerul Nehoda (jucat cu precizie și 
forță în obtuzitatea lui cazonă și politică 
de Ion Abrudan) se sinucide ; toate sec
vențele în care apare Kogălniceanu, inte
riorizat dar și om de acțiune, om politic 
de anvergură și om în toată puterea cu- 
vîntului, creat astfel de un actor de mina 

întîi, serios și pe deplin stăpîn pc mese
rie, Ian Miinea. Sînt și tablouri mai pu
țin izbutite, strict conversative, ca și în
cercări de alegorizare facilă. Atmosfera 
de pe front e realizată parțial. In ge
nere, spectacolul e prea întunecat și, din 
punctul de vedere al contextului popular 
în care s-a înfăptuit actul Independenței, 
insuficient elaborat. De aceea are, într-o 
parte a lui, un aer cam posac ; regizorul 
putea deschide mai larg aripile fanteziei 
scenice, gindind, cu mijloacele adecvate, 
și la ceea ce e dincolo de încăperi, aule 
și cabinete.

El e însă bine inspirat cînd e vorba de 
stilul interpretării — realism robust și 
claritate riguroasă — actorii de toate vîr- 
stele urmind cu încredere și cu persona
litate îndrumările sale, astfel că doctorul 
Russel (caracterizat în unghiuri ascuțite, 
cu talent portretistic, un chip de cărbune 
cu ochi de jăratic, de Mircea Constanti- 
nescu) — ziaristul englez Blowitz (Jean 
Săndulescu), Atașatul austriac (Grig 
Schițcu)), Murad (Nicolae Toma— filigra- 
nînd drama unui diplomat turc care nu 
înțelege nimic din ce i se întîmplă), Ig
natiev (Marcel Segărceanu — o subtilă 
schiță a unui personaj grosier), Rosetti 
(Laurian Jivan). soldații ardeleni Petru 
și Pavel (Radu Vaida și Ion Martin), per
sonajele feminine (sumare în text, dar 
elegant siluetate pe scenă de Eugenia Pa- 
paiani și Simona Constantinescu) compun 
un univers uman substanțial. Aspectul 
plastic (Th. Ciupe) e pauper și ilustrația 
muzicală (Cornel Pop) rutinieră. Avem 
însă în ansamblu un spectacol de teatru 
bun, in manieră contemporană, dedicat 
marii aniversări cu cinste,- adevăr și artă 
convingătoare. Hotărîrea e, deocamdată, 
cea mai pregnantă și mai vie piesă a re
pertoriului istoric legat de anul 1877, așe- 
zindu-1 pe scriitor intre dramaturgii re
prezentativi de generație nouă.

Valentin Silvestru

„IARNA
LUPULUI CENUȘIU" 

de I. D Sirbu

ALĂTURI de celelalte lucrări dra
matice care omagiază Centenarul 
independenței. Iarna lupului ce
nușiu, piesa lui I. D. Sirbu. re-de- 

monstrează multitudinea de unghiuri din 
care poate fi privit importantul eveni
ment, precum și seriozitatea cu care au 
înțeles să abordeze subiectul autorii noștri 
de teatru. Piesa de față nu sc petrece pe 
front, ci in cabinetul unui KQlkehaie (ad
junctul șefului siguranței turce), iar dez
baterea nu vizează doar faptul strict, con
cret. al războiului, ci și probleme de esență 
filosofică, politică, etică ale timpului.

Asistăm, pe de-o parte, la o dispută 
particulară, corneilleană — kiilkehaia Ab
dul și prizonierul Rudeanu sint vechi și 
buni prieteni — iar pe de altă parte, la 
un dialog mai general, mai complex, des
fășurat între legendarul lup cenușiu (sim
bolul otoman), și lupul dac — confruntare 
care are. în acel moment, o vechime de 
cîteva secole. Dincolo de interesul tema
tic, Iarna lupului cenușiu te atrage și prin 
meșteșugul cu care a fost realizată at
mosfera proprie ,.Marelui Bolnav" (Im
periul). agonia simbolicului lup cenușiu, 
cîntecele triste și sufletele cernite ale 
celor ce simt că duc ultimul lor mare 
război. De asemeni, sînt cuceritoare desele 
parabole, metafore și pilde ale bătrinului 
Iusuf (gazda din Burgas a lui Abdul). în
țelept și umorist de descendență nastra- 
tincscă.

Din păcate, textul este foarte stufos 
(chiar și in varianta brașoveană, superi
oară celei publicate), acțiunea comphcîn- 
du-se într-un mod care amintește cîte- 
odată melodrame celebre ; apar astfel : 
din umbră, un turc diabolic, care înfăp
tuiește o mulțime de rele ; apoi, a iden
titate dublă — cu consecințe funeste ; un 
mariaj brusc, spre final ; un întreg lanț 
de mașinații politice femeiești, greu cre
dibile.

Montarea de la Brașov, realizată de 
Tudor Florian, urmărește atent replica, 
fără risipă de fantezie, dar și fără stri
dențe. Un episod se ridică peste limitele 
corectitudinii : finalul. Scenografa Doina 
Spițeru a apelat la o soluție plastică mul
tifuncțională. dar... folosită și ea numai 
parțial.

Din distribuție, s-au remarcat Ion Ju- 
gureanu (sincer, calm, convingător). Vir
ginia Itta Marcu (inteligentă, feminină), 
Paul Lavric (cu umor). Mircea Andreescu 
(însă sub posibilitățile sale cunoscute) și 
Zoe Maria Albani,

Bogdan Ulmu

Moment din spectacolul Hotărî rea de Mircea Bradu, realizat 
regizoral de Al. Colpacci la Oradea

Sandu Simionică (stingă) și Romei Stânciugel in Marele soldat 
de Oun Tărchilâ, spectacol realizat de Ion Maximilian 

la Constanța

■ FELUL in care radio 
și televiziunea au făcut 
și fac în continuare din 
celebrarea independenței 
un punct esențial, de 
onoare, al programelor 
lor ne apare cu totul re
levabil. Nu este vorba 
doar de faptul că în a- 
ceste săptămîni am putut 
vedea și asculta o serie 
de emisiuni dedicate eve
nimentului. Ceea ce- apre
ciem cu deosebire este 
calitatea acestora, este 
efortul sesizabil al reali
zatorilor lor de a găsi 
cele mai adecvate și con
vingătoare forme de pre
zentare, de a aborda isto
ria din unghiul angajant 
și responsabil al actuali
tății. de a transforma do
cumentele în fapte de 
conștiință. Iată, la televi
ziune, in chiar aceste zile, 
serialul Pe urmele istoriei 
(emisiune de Horia Vasi- 
loni), cu o prefață sem-

Pe urmele

istoriei

nată de acad. Constantin 
C. Giurescu, prof. univ. 
Dan Berindei și col. N. 
Căzănișteanu. Iată, apoi, 
la radio, ciclul Ostașii 
noștri de Vasile Alec- 
sandri, transmis în serile 
Momentului poetic, sau 
sumarul ediției (LXI) a 
ciclului Literatura — mij
loc de afirmare a voinței 
de neatîrnare a poporului 
român (redactor Ileana 
Corbea), dar mai ales edi- 
ficatoarea orientare a re
pertoriului de teatru ce 
difuzează — în foarte 
bune distribuții, reunind 
principalele forțe actori
cești ale teatrelor bucu- 
reștene — texte clasice și 
contemporane avînd ca 
obiect războiul de la 1877: 
Plevna ’77, prelucrare și 
dramatizare radiofonică 
de Nae Cosmescu după 
volumul Povestiri din 
război de Mihail Sado- 
veanu (regia Titel Con-

stantinescu), premiere 
Curcanii de Grigore Ven
tura (adaptare radiofon :ci— 
de Virgil Brădățeanu. re
gia Paul Stratilat), Mun
tele cu 77 de inimi, sce
nariu de Pavel Bellu (re
gia Paul Stratilat). Ie 
război de Duiliu Zamfi- 
rescu (dramatizare radio
fonică și regia Constanta 
Moruzan), Flăcăii maio
rului Șonțu, scenariu de 
Mihail Joldea (regia Dan 
Puican), Redutele gloriei, 
scenariu de George An- 
tofi și Iancu Toma (re
gia Cristian Munteanul 
în sfîrșit, la televiz une. 
ultima’ premieră de tea
tru este Cronica de ba 
Plevna de Mircea Brada 
și Dumitru Chirilâ. pto*  
premiată la concursul de 
scenarii ediția 1976. ca 
George Motoi, Toma DȘ- 
mitriu, Margareta Poc - .
nat, Ștefan Radoff. Cna- J 
stantin Codrescu, Cor- 
Cuman, Costel ConstaafiK 
Constantin Di plan betfa 
artistică Constantia tt- 
nischiotu și Nae C5na- 
mescu).
' ■ IDEEA de md~pes- 
dență ca permane-țâ a 
spiritualității roc- ir-sa 
este obiectul și altor ia» 
teresante, substanțiale e- 
misiuni precum (la tele- X 
viziune) Moștenire petru 
viitor sau (la radio» Be- 
memorări după 32 de aai. 
ce a cuprins emoțiceeade 
pagini literare și de me
morialistică despre erots-



Am asistat la realizarea filmului

„Războiul Independenței"
IN 1912, cînd arta cinematografului 

abia silabisea, s-a făcut in Homâ- 
, nia un film de mare montare. O 
operă de înalt nivel, aș spune de 

nivel Griffith. Scenele americane de luptă 
din Nașterea unei Națiuni (una din pri
mele capodopere ale artei ecranului) nu-s, 
după părerea mea, mai presus de cele 
românești din Războiul Independenței 
făcute de un român de mare talent. 
Grigore Brezeanu, țiul ilustrului societar 
de la Teatrul National.

L-am cunoscut bine pe acest Grigore 
Brezeanu, incă de cînd eram copii. Avea 
patru ani mai mult ca mine, dar mă sim; 
patiza mult. La liceu, eu eram un fel de 
protejat al lui. Brezeanu era urit. dar 
fleoM-bit de deștept. Marioara Ventura, 
care în timpul războiului venea des la 
Iași, îmi spunea că acest om e cel mai 
inteligent actor din ciți a întilnit ea.

L-am cunoscut bine și pe actorul 
Aristide Demetriade, sub îndrumarea că
ruia, in 1909, repetam zilnic, după termi
narea orelor de liceu. Răzvan și Vidra. Am 
repetat două luni în șir. Așa că după trei 
ani, în 1912, mi-a fost foarte ușor să obțin 
de la Aristide Demetriade (care in film îl 
interpreta pe domnul Carol) să mă lase să 
asist la Bănoasa, la turnarea seenelor de 
bătălie ale filmului Războiul Independen
ței, unde și regizorul, Grigore Brezeanu, 
era o veche cunoștință de liceu.

I-am văzut atunci pe toți marii actori 
din România care au participat la acest 
film, unde toate rolurile erau egal de 
secundare, cu excepția lui Peneș Curcanul 
(Aurel Athanasescu) și Rodica, logodnica 
lui (Jeni Metaxa Doro). Pe Osman Pașa 
îl interpreta Nottara ; în scena in care 

C. Nottara (Osman-Pașa) în filmul Războiul Independenței Cadru din Războiul Independenței. în centiu, actorul Aurel 
Athanasescu, interpretul personajului Peneș Curcanul

își preda sabia învingătorilor, a făcut 
exces de zel și a improvizat un mic discurs 
într-o turcească personală de toată frumu
sețea. E drept că filmul era mut. așa că 
excesul de poliglotism al maestrului n-a 
fost înregistrat sonor, dar au fost filmate, 
adică s-au filmat figurile personajelor care 
se prăpădeau de ris. Secvența deci a tre
buit să fie refilmată.

Dintre actrițele care au jucat în filmul 
Războiul Independenței să ni le amintim 
pe ilustrele Aristizza Romanescu, Maria 
Filotti, Maria Gîurgea, Elvira Popescu, 
Maria Ciucurescu. Ecaterina Zimniceanu. 
Agepsina Macri.

Dar să ne reîntoarcem la Grigore Bre
zeanu. EI nu a fost numai un mare regizor, 
ci și un iscusit animator, precum și un 
serios organizator. El e acela care l-a con
vins pe Leon Popescu să finanțeze filmul 
Războiul Independenței, ce avea să coste 
o fabuloasă sumă. De altfel, încă din 1911, 
Grigore BrezeanU era alături de tatăl său, 
Ion Brezeanu, care Împreună cu Aristide 
Demetriade și N. Soreanu adresase directo
rului Teatrului Național (pe atunci fon 
Bacalbașa) un memoriu : „Inființînd o 
societate în scop de a cinematografia 
diverse scene interesante din toate ramu
rile activității românești — în special arta 
teatrală.; pentru a face cunoscute și peste 
graniță progresele realizate de țara noas
tră, precum și lucrările dramatice ; luind 
în vedere atît scopul acestei întreprinderi 
cî£ și avantajele ce prezintă pentru artiștii 
și scriitorii români, creindu-Ie noi resurse 
materiale — și binevoiți a încuviința ca, in 
cadrul Teatrului Național din București să 
ai se afecteze două camere pentru instala

rea laboratorului necesar developării filme
lor, precum și extrema din stingă a maga
ziei decorurilor spre a amenaja o cameră fo
tografică [...] Vă mai rugăm să ne puneți 
la dispoziție costumele, decorurile și rechi
zitele teatrului [...]“

Grigore Brezeanu era un om care 
crede*  in cinematograf. Voia (și poate 
chiar ar fi reușit) să plaseze țara noastră, 
încă de la început, printre țările cu impor
tante cinematografii. Din nefericire, a 
murit la 27 de ani. El rămine pionierul fil
mului românesc, un Melies al României.

Să ne amintim deci de o inovație a sa, 
tehnico-estetică. Pentru pauzele dintre 
actele reprezentației din 1911, cu piesa 
Inșir-te mărgărite de Victor Eftimiu, 
Grigore Brezeanu, împreună cu Aristide 
Demetriade, au realizat cîteva secvențe 
care povesteau, pe ecran, ceea ce se in- 
timpla in răstimpul scurs de la un act la 
altul. Era ca un comentariu, dar nu ver
bal, ci vizual. Idee interesantă și modernă 
care a plăcut publicului.

Grigore Brezearru a intuit acei amestec 
creator ăl cinematografului și al operei 
literare, pe care Victor Eftimiu îl invoca 
in prologul scris pentru Inaugurarea unei 
noi săli de cinema : „Pe pinza ta aș vrea 
să văd -trecutul», / Cu voevozii toți ve
nind în șir : / Pe Nottara jucînd «Apus 
de soare», / -Fintina Blanduziei» și pe 
«Lear», / Aș vrea să văd pe toți actorii 
noștri / învesmîntați în haine strămo
șești, / Jucînd povestea lungă, zbuciu
mată / A plaiurilor noastre românești".

D. I. Suchianu

Lumea vedetei
■ PREFIGURÎND cu un sfert de veac 

destinul lui Marilyn Monroe. Jean Harlow 
este steaua care a urcat pe cerul Hoily- 
wood-ului in perioada clamoroasă de la în
ceputul secolului. Era vremea cînd succe
sul se măsura in unități speciale : scan
daluri. bătăi. Înscenări, articole de gazetă. 
O lume nouă năvălise in rezervația cos
mopolită din California, și fiecare nou 
sosit voia să o cucerească prin zimbetul, 
prin cîrlionții sau. uneori, prin accentul 
său greșit. Talentul de actor — o mese
rie ca oricare alta — părea să țină. în 
acei ani. mai puțin de sensibilitate și mai 
mult de tupeu, mai puțin de prezenta în 
ecran și mai mult de aceea in rubricile 
de scandal.

Bomba blondă (Victor Fleming. 1933) 
este filmul eare definea această lume din 
chiar culisele ei, cu ajutorul lui Jean Har
low. Este filmul cel mai celebru al actri
ței care împlinise atunci 22 de ani si care 
avea să dispară peste alți patru. Si este 
filmul al cărui titlu avea să rămînă o po
reclă a protagonistei sale, pentru că în
truchipa de fapt o falsă biografie a ei. 
potrivindu-se în definitiv oricărei alte ac
trițe blonde si contemporane. Foiala a- 
ceea din jurul vedetei, vâz'rtă ca o ma
iestate chinuită de- profitori și mai ales 
de admiratori, este surprinsă cu acura
tețo. Tată-i familia gata să se înstăpâ
nească asupra timpului liber și asupra ca
sei : iată-1 pe producătorul obtuz și iată-i 
pe sprintenii săi impresari, cu pălăriile 
lor îndoite pe ochi și cu pasul lor săltat, 
de haiduci modem: ; iată-i pe pretenden- 
ții La grația artistei, cu zimbetele acelea 
cuceritoare, interbelice, lipite pe chip. 
Iată mica, dar insolenta și nedespărțita 
armată de ziariști pindind cu indiscreție 
evenimentele și pseudo-evenimentele din 
care se va naște gloria. Și iat-o. in sfirșil, 
pe ea. regina, părînd să domine lumea 
întreagă, dar dominată de propriul ma
chiaj, de propria coafură, de propriu ad
miratori. întoarsă ca într-un ghetou de 
lux din cea mai firavă încercare de a 
evada, de a-și croi o soartă mai liniștită, 
un ideal mai calm.

Filmul lui Fleming îl face pe spectator, 
chiar fără ca acesta să fi apucat viitoarea 
acelei epoci nebune, dacă nu neapărat 
s-o trăiască. în orice caz s-o simtă si să-i 
poată inhala aerul livresc, care nu arare
ori i se va lipi de ochi și de nări ca pul
berea netulburată din bibliotecile publice.

Romulus Rusan

mul ostașilor români în 
primăvara anului 1945.

B O MENȚIUNE cu 
totul specială merită 
spectacolul de teatru TV 
O stea pe rug de Sută 
Andrăs (in interpretarea 
unui colectiv al Teatru
lui Maghiar de Stat din 
Cluj-Napoea, scenografia 
Cs. Erdos Tibor, regia ar
tistică Harag Gyorgy, 
operator șef Sorin Carp), 
transmis în cadrul Emi
siunii în limba maghiară 
de săptămîna trecută, 
spectacol ce valorifică un 
text dens de idei într-o 
viziune actoricească ex
trem de interesantă (in 
rolurile principale : Lo- 
hinszki Lorând, Hejja 
Sândor).

■ AM REȚINUT, pen
tru justețea și plasticita
tea sa, concluzia filmului 
Virste (de Carmen Dumi
trescu) : construim nu nu- 
"mai prin muncă, dăruire, 
abnegație și poezie, „con
struim și cu reportajul", 
încă de la apariția sa, 
preluind în chip specific 
o tradiție de prestigiu (nu 
numai național) a docu
mentarului românesc, te
leviziunea s-a impus ca 
oglindă fidelă, selectivă și 
revelatoare a oamenilor și 
faptelor prezentului. An 
de an reporterii TV ne-au 
înfățișat ochii, sufletul și 
realizările semenilor noș
tri, gîndurile copiilor de 
9 ani și experiența acade
micienilor de 89, preocu

pările muncitorilor și pla
nurile avintate ale țăra
nilor, visele studenților și 
neliniștile creatoare de 
frumos ale oamenilor de 
artă. An de an, reporterii 
TV s-au apropiat cu dra
goste și perseverență de 
realitate, iar ecranul cel 
mic a devenit marea fe
reastră prin care fiecare 
dintre noi am avut posi
bilitatea a vedea adevă
rul despre prezent și des
pre cei ce-1 edifică. De 
cite ori. gesturile eroilor 
de reportaj nu au avut 
valoarea unui vers sau a 
unei maxime ? De cite 
ori. răspunsurile lor, în
cărcate de sens și de stră
lucitoare sinceritate, nu 
și-au prelungit ecourile 
in inima noastră ? De cite 
ori, apoi, reporterii TV 
nu ne-au uimit și bucurat 
pentru curajul și iniția
tiva 'or, pentru spiritul 
lor de finețe dar și pentru 
cel de analitică geome
trie, pentru înțelepciunea 
dar și pentru intransigen
ța lor ? Să elogiem, deci, 
în acest început de pri
măvară pe toti cei ce 
au transformat calitatea 
de reporter din meserie 
in act civic, din îndato
rire profesională în prilej 
de visare și meditație, 
constituind din filme după 
filme Marele dicționar 
enciclopedic al vieții 
noastre cotidiene.

Ioana Mălin

SECVENȚA
■ O PREMIERA de tot 

farmecul a acestei săptă- 
mîni mi s-a părut filmul 
gruzin Meciul secolului 
(titlul original : Prima rân
dunică) . Film cu un umor 
dulce (cam în sensul de 
,,Eș’ du’ ce, ’ne Iancule !“), 
eminamente simpatic și ne
vinovat, pornit de la o 
temă în stare să dea fiori 
de plăcere numai la simpla 
ei enunțare : începuturile 
anevoioase și eroice ale 
fotbalului gruzin, la 1900 și 
ceva. Nu, nu glumesc, fil
mul este realmente o mică 
bijuterie, mai ales pentru 
cine știe, cît de cît, ce va 
să zică fotbalul în viața 
omenirii, darmite în viața 
unui om. mai ales a unui 
bărbat. Filosoful însuși a 
spus, de altfel, că „senti
mentul jucătorilor de a se 
afla împreună într-o situa
ție de excepție, de a îm
părtăși în comun o proble
mă. importantă, de a se 
deosebi în comun de cei
lalți oameni și de a se sus
trage în comun normelor 
obișnuite, își extinde vraja 
dincolo de durata fiecărui 
joc în parte*;  Iar atunci 
cînd dăm și peste colțuroa
sa secvență finală, obser
văm de-a dreptul că pe
licula, departe de a fi o 
eapodoperă, este totuși un 
eseu nu doar vesel ci și 
expresiv despre cît de 
scurtă, precum linia dreap
tă între două puncte, se 
dovedește distanța dintre 
victorie și înfrîngere.

a. bc.

Meditație la comicii de simtătă seară
■ Azi nu mai e de

loc ușor să te impui ca 
„mare comie“ in dra
maturgia română. Nu 
mai e suficient să fii 
bun, dotat și cu haz. Tre
buie să fii extraordinar, 
și avem asemenea forțe 
extraordinare, neobiș
nuite în cele trei decenii 
ale spectacolului artis
tic, de văz și auz la tea
tru, televiziune și ci
nema. Și cinema ?

Marii comici ai ecra
nului nostru nu-s alții 
decît ai teatrului. Aceasta 
nu-i o judecată de va
loare — ci de realitate. 
Comedia noastră cine
matografică nu a dat 
deocamdată comicii ei 
puri — cu două excepții, 
după părerea mea, pro
digioase Papaiani și 
Jean Constantin —, ea 
și-a importat din teatru 
forțele ei de șoc. Ea le-a 
importat cu ..arme și ba
gaje" — cum se zice —, 
cu legile teatrului lor. 
eu farmecul lor scenic, 
cu schemele și ticurile 
lor, ba chiar cu reperto
riul lor. cu genul și ge
niul lor adorat de ma
rele public.

Nu cunosc film, regizor 
sau scenarist român care 
să fi modificat în cinema 
destinul și genul vreunui

mare actor comic din 
teatru. A scrie film pen
tru actorul mare și co
mic nu e altceva de- 
cit a pune pe pînză si
tuații cunoscute de pe 
seîndura scenei. Marile 
momente comice ale fil
mului nostru de actuali
tate sînt scheciuri, cu
plete, structuri de spec
tacol tv cu public sau 
de sîmbătă seară. Putem 
numi cîteva secvențe de 
teatru bine filmat —. dar 
comedia originală în arta 
ei‘ de mișcare, de fantezie 
a imaginii, "de montaj, de 
gag vizual, de plastică a 
universului departe de 
orice „scenă italiană", 
acea comedie proprie nu
mai filmului, dacă gă
sim trei, patru degete 
la o mină pentru nu
mărare, să zicem un 
Gopo, să zicem un Sai- 
zescu—

Nu-i de mirare că „ma
rii noștri comici ai ecra
nului" vin aureolați nu 
prin filme ci prin piese 
și pleacă înapoi, pe 
scenă, pentru o nouă i*-  
bîndă oonsistentă. Nici o 
creație în cinema nu su
feră comparație cu ceea 
ce au făcut în teatru sau 
la televiziune „monștri 
ai rîsuiui" ca Stela Po
pescu, Dem. Radulescu.

Marin Moraru, Cote seu. 
Rolurile din filme le sînt 
o cumsecade biografie 
care, fără a prejudicia 
onorabilitatea talentului 
lor excepțional, nu-1 pun 
intr-o altă lumină, nu-i 
dau altă perspectivă și 
mai ales nu-1 neliniș
tesc cu vreo întrebare...

Spirite unilaterale fac 
„procese" unilaterale, in- 
vinuind actorii de ne
cunoscutele lor comodi
tăți și alte trăsături ne
gative care comicilor li 
se mai iartă. Actoții ar 
juca repede și ar ,Ju- 
șeri" totul. Actorii ar pri
vi de sus scenariul și re
gia. Marii comici ai tea
trului ar da dovadă de 
superficialitate pe platou. 
Procesele nu-s deloc plă
cute în teatru. Ca atare,, 
fără a pleda pro sau con
tra — căci nu asta ne 
interesează. nu o sen
tință. ci o credință — nu 
se poate să nu se ob
serve că toate aceste ar
gumente care privesc 
starea morală și de inspi
rație a comicilor noștri 
se potrivesc de minune 
stării morale și de respi
rație a comediei noastre 
cinematografice.

Radu Casașu



P ASIONANT și dificil totodată, des
tinul artistului implicat în istorie 
și solidar cu ea prin obiectiva șa 
condiție de om social se desfă

șoară, simplificînd lucrurile, pe două di
recții, dominate în egală măsură de sen
timentul spațiului originar și de reflexul 
evenimentelor în timp.

Apartenența la un loc spiritual anume, 
nu oricare și pentru fiecare creator unic 
în dimensiunea sa generatoare de atitu
dini, idei, sentimente, valori axiologice 
este determinantă. Ea devine premisă 
obiectivă, imperativ și condiție a calității 
artistice, umane, sociale, definind și par- 
ticularizind un mod propriu de luare in 
posesiune a realității și de interpretare a 
el în scară estetică. Constantă în struc
tura specifică, matricea spirituală * este 
condiționată istoric, ea se amplifică și 
se nuanțează odată cu înaintarea^ sa în 
timp. Astfel, cealaltă dimensiune își pune 
amprenta pe concepții și sentimente, pe 
trăirea afectivă și pe cea rațională, gene- 
rînd diferite poziții artistice, în fond po
larizate de o aceeași atitudine principială 
țață de existență și fenomenele ei. Din 
acest punct începe diferențierea raportu
rilor dintre creator și eveniment, dintre 
ceeea ce istoria postulează ca reper și 
modul în care mesajul său se instituie 
ca mesaj artistic.

Atent Ia timpul său, dar șl la ceea ce, 
prin condiția apartenenței la un spațiu 
dat, intră în patrimoniul valorilor perene, 
creatorul se află permanent în fața unei 
duble tensiuni, în egală măsură atractivă 
și fertilă, oricare ar fi direcția pentru 
care optează. Om al epocii sale, social
mente sincronizat cu mecanismul istoriei 
trăite, el se poate afirma fără orgolii și cu 
lucida conștiință a destinului său, ca re
porter al evenimentului cotidian, oricare 
ar fi el. Gest natural, în fond la fel de 
vechi și de util ca și arta însăși. Pentru 
acest tip de artist banalitatea nu există, 
cel puțin nu ca o noțiune inhibantă, 
atunci cînd trebuie să-și selecteze teme 
și subiecte dintr-o diversitate adeseori 
copleșitoare și atractivă.

Dar iată că, în momentele de tensiune, 
definitorii și adeseori esențiale pentru 
destinul unei colectivități, al unei etnii.

ISTORIE și ARTA

GINA HAGIU : Aniversar*

•cest reporter imagistic, această con
știință sensibilă se transformă în luptă
torul de pe frontul ideilor, el devine ar
tist militant și nu arareori „artist vates“, 
profetul timpului ce se schimbă. Arderea 
sublimă a spiritului, implicarea afectiva 
oscilează între consemnarea patetică și 
luciditatea detașată, opera devine docu
ment și prelungire a timpului trăit Să ne 
gîndim, în acest an al comemorării Inde
pendenței. la mesajul conținut in „Car
netul de front" al lui Nicolae Grigorescu, 
pictorul prin excelență și cetățeanul spa
țiului și vremii sale, la lucrările lui G. D. 
Mirea, Sava Henția sau C. Popp de 
Szathmary. Consonanță umană, respon
sabilitate, conștiința rolului jucat de artă 
și artist în definirea și consolidarea unei 
culturi, a unui spațiu etnic, etic și moral.

Apoi, detașați de tot ceea ce a însem
nat pasiune, angajare, tensiune, adeseori 
participare directă, vine un timp cînd ar
tistul este chemat să reia de pe pozițiile 
unor noi concepții și condiții istorice ve
chile teme, pentru a le reformula in ra
port cu ecoul transmis in conștiința con

temporanilor de epocile anterioare. Este 
acesta momentul marilor comemorări, al 
reînvierii idealurilor și eroiior, exemple 
unice și totuși mereu repetabile pentru 
noile generații, este momentul cînd co
tidianul se instituie ca simbol, intrind în 
legendă, mitizindu-se. Trăirea pasională, 
afectivă prin excelență este înlocuită 
treptat de analiza rațională, de logica 
evenimentului privit din perspectiva dia
lecticii istoriei. Reporterul lasă Ioc poe
tului. metafora amplifică mesajul vechi
lor documente, adeseori inspirindu-se din 
ele. Treptat, ideile se sublimează, tind 
către sinteza temelor și a mijloacelor, 
imaginea nu mai este doar una dintr-o 
serie de înregistrări cu valoare egală ci 
afirmă unicitatea simbolului esențializant 
insumind nu numai experiența unui timp 
c: și structurile comunicative in diacro
nica tor evoluție. Timpul înregistrărilor 
febrile, adeseori doar schițate ca intenții, 
este luat de cel al comemorării prin mo
numental și epic, de arta de for public, 
memento adresat contemporanilor dintr-o 

perspectivă ce trebuie să înglobeze c*  
necesitate chiar sensul istoriei.

Sînt toate acestea generalități asupra 
cărora trebuie să ne oprim acum, in pra
gul sărbătoririi Centenarului Independen
ței și a Zilei Victoriei — coincidență ce 
marchează, in două puncte diferite, des
tinul României moderne — pentru a me
dita cu folos la ceea ce înseamnă recon
stituirea istoriei prin artă, mai ales prin 
cea monumentală, de agora. Ar trebui să 
ne gîndim acum la faptul că Atacul de la 
Smirdan, Dorobanțul, Roșiorul lui Grigo
rescu rămîn și astăzi exemple de anga
jare artistică și civică, cu valoare de ja
lon, dar că nu avem încă acel Monument 
al Independenței pe care îl dorim și il 
merităm, astăzi, că nu avem reprezentări 
simbolice sau metafore care să ni se 
adreseze direct, amestec de măreție și 
mesaj, prin intermediul sculpturii monu
mentale sau al picturii murale.

Avem, fără îndoială, multă pictură și 
sculptură de bună calitate, axată pe mo
mentul Victoriei, unele lucrări de certă 
valbare, dar încă în stadiul proiectului. 
Avem expresive și simbolice monumente 
Închinate eroilor șl eroismului, de la Cărei 
la Păuliș, de la Moisei la București Dar, 
la fel ca și în cazul Independenței, ne 
lipsește un simbol deplin, acea lucrare în 
care nivelul și solicitările conștiinței 
noastre contemporane să se materializeze 
cu toată încărcătura emoțională, cu tot 
ceea ce constituie semnificație generală 
pentru noi, cei de astăzi. Ne-ar trebui, 
nouă celor de acum și prin aceasta celor 
ce vor veni, acea privire îndreptată către 
noi de pe soclul eroismului și al dăruirii, 
sau de pe zidul construcțiilor în care ne 
regăsim de fiecare dată. Fără îndoială, 
exista numeroase calendare, convenții cu 
circulație universală sau restrînsă, ade
seori locală. Noi, românii, avem un ca
lendar al nostru, făcut de și prin istorie, 
un calendar scris cu greutatea sîngelui și 
a faptei, cu deplină credință în locul și 
rostul nostru. în el sintem așa cum ne 
știm, întregi și drepți, în el ne regăsim 
cu fiecare dată, cu fiecare zi marcată de 
fapte. în el se găsește și ziua Indepen
denței și cea a Victoriei.

Merită ca aceste zile — și nu numai 
ele — să fie scrise in piatră și în cu
loare, ca altădată Voroneț sau Argeș, Ar
bore sau Riu de Mori, ca Leșnic sau Co- 
zia, pentru aducere aminte a trecerii 
noastre în mersul continuu al României 
către mîine, pentru a spune tuturor cine 
sintem și cum am ajuns pe orbita ascen
sională a istoriei.

Virgil Mocanu

Momentul 1877 
in muzica românească
EPOCA războiului de independentă a 

coincis cu primele roade ale tine
relor Conservatoare din Iași și Bucu
rești. de la a căror fondare abia se 

împlinise un sfert de veac. Și totuși o 
remarcabilă pleiadă de compozitori, critici 
muzicali, dar mal ales interpreți au strălu
cit nu numai în piesajul românesc, ci și din
colo de hotare. Este generația de clasici 
care a pregătit terenul apariției lui Geor
ge Enescu, personalitatea ce avea să dea 
strălucire în pragul veaeului XX tinerei 
școli muzicale naționale. Totuși, se impu
ne precizarea că momentul 1877 a unit 
sub același ideal atît creatorii și interpre- 
ții din Principatele Române, cit și pe mu
zicienii din Banat, Transilvania și Buco
vina. Așa cum ne-o demonstrează docu
mentele de la 1877, munții Carpati nu au 
constituit un hotar geografic pentru mu
zicienii epocii, participarea creatorilor de 
pretutindeni la actul ihdependenței fiind 
dovada unei solidarități spirituale exem
plare.

Un cîntec-simbol a străbătut ca o che
mare la luptă pe toti compozitorii : Deș- 
teaptă-te române. Acest Imn al Revolu
ției de la 1848 a răsunat, într-o splendidă 
haină armonică semnată de Gavriil Musi- 
cescu, pe toate plaiurile românești în anii 
neatîrnării. Tema cîntecului revoluționar 
este strecurată de Ion Costescu în Imn 
patriei și în doina lui Enrico Mezzetti, 
Plingerea țârii. Iar ca vigilenta cenzurii 
imperiale din Transilvania să nu bareze 
calea cîntecului. Iacob Muresianu scrie 
fantezia română pentru pian, transparent, 
dar semnificativ intitulată De-ai fi iubito, 
gingașe floare, apelind tot la melodia pa
șoptistă. Intonația lui Deșteaptă-te române

FRAXZ LOBEXX.

l-a urmărit permanent pe Iacob Mureșia- 
nu, care avea să topească acest motiv 
înălțător în liedul Pilotul și în oratoriul 
Minăstirea Argeșului. Glasul cîntecului ro
mânesc a răsunat pină in Slovacia, unde 
corul din orășelul Martin l-a executat în 
perioada războiului de independență (ma
nuscrisul lui Deșteaptă-te române se păs
trează azi în biblioteca „Matică Slovens- 
kă“ din Cehoslovacia).

Deși cîntecul patriotic a dominat peisa
jul componistic al epocii (peste 200 de 
tipărituri cu tematică inspirată din răz
boiul neatîrnării) totuși se impune faptul 
esențial al mutației care s-a produs în 
deceniul al nouălea din secolul trecut : 
formele mari vocale (opera, opereta, can
tata, oratoriul), genul cameral instrumen
tal, orchestral și concertant au conferit 
școlii muzicale românești atributele majo
ratului artistic. Tematica istorică a cîști- 
gat priorități explicabile (operele Fata de 
la Cozia, Olteanca, operetele Sergentul 
Cartuș, Peste Dunăre, Beizadea Epami- 
nonda, lucrările vocal-simfonice Mama lui 
Ștefan cel Mare, Altarul minăstirii Putna, 
Minăstirea Argeșului etc.) : în piesele sim
fonice au răsunat, de asemenea, accente 
patriotice (uverturile Stefan cel Mare de 
I. Mureșianu, Uvertura națională de G. 
Ștephănescu, poemul Visul Dochiei de 
Constantin Dimitrescu), în actul creator 
s-a manifestat saltul calitativ realizat de 
școala națională.

Abordarea formelor și genurilor ample 
s-a produs paralel cu înființarea unor in
stituții de nivel național. Fondarea Ope
rei Române din București, instituționali- 
zarea fanfarelor militare, apariția nume

roaselor Reuniuni de muzică și cîntâri 
(mai ales in orășele, tirguri și sate) — 
toate au stimulat creația originală. înte
meierea teatrului liric național a dus la 
apariția acelei strălucite pleiade de cîntă- 
reți români ce avea să ne, impună arta 
interpretativă in contextul universal (Teo- 
dorini, Darclee, Nuovina, Leria, Assan, 
Gabrielescu, Ion Dumitrescu, Popovici- 
Bayreuth).

Este interesant de remarcat faptul că 
folclorul devine nu numai un izvor de in
spirație pentru compozitori, ci și un 
argument istoric al continuității poporului 
român pe aceste meleaguri. Călătoriile lui 
Teodor Burada la românii de pretutindeni 
și publicarea investigațiilor sale în Alma
nahurile musicale (1877—1879) au stimulat 
cercetările de folclor. în marea colecție a 
lui Dimitrie Vulpian — Mustea populară 
— se intîlnesc deseori piese din epoca răz
boiului de independență, balade istorice, 
cintece revoluționare etc.

în mai puțin de un deceniu (1879—1888) 
în toate ținuturile românești au apărut 
reviste muzicale (..Lyra română" — Bucu
rești, „Arta" — Iași, „Musa română" — 
Blaj), scrisul muzicologic transformîndu-se 
într-o pledoarie pentru afirmarea școlii 
noastre naționale. ,

în sfîrșit, o idee prețioasă care avea să 
devină de acum înainte permanență în 
tematica muzicală a compozitorilor români 
va fi originea latină. Premiul de la Mont
pellier obținut de Vasile Alecsandri în 
1878 pentru Cîntecul gintei latine a stîrnit 
un interes neobișnuit printre creatorii epo
cii Independenței. Rînd pe rînd, Eduard 
Caudella, Ciprian Porumbescu, A. Bălutză. 

Mauriciu Cohen-Lînaru, Eduard Wach- 
mann, Ion Bobociu, Dimitrie Ionescu au 
dat glas versurilor bardului de la Mircești. 
Cîntecul gintei latine se cînta în vara 
anului victoriei războiului de independență 
(1878) de către corurile sătești din Tran
silvania, de corurile școlare din Beiuș, 
Blaj și Brașov, de către aproape toate 
formațiile vocale din București, Iași, Ga
lați, Focșani, Lugoj. Curînd, cei mai de 
seamă maeștri în aranjamente corale (G. 
Musicescu, B. Anastasescu, D.G. Kiriac) 
vor transforma Cintecul gintei latine în
tr-o piesă-simljol a continuității romane 
pe aceste meleaguri, într-un imn al soli
darității poporului nostru cu neamurile de 
origine latină. Nimic nu ilustrează mai 
concret unirea idealului de independență 
națională cu gîndul romanității, ca acea 
strofă poetică adăugată de Ciprian Po
rumbescu cîntecului Pe-al nostru steag 
(1879), mobilizatorul imn al Societății aca- 
demice_ de la Viena : „Și-un sacru jură- 
mînt răsună : f Chiar pîn-la moarte-uniți 
să fim / Si scumpa «Românie Jună- / De 
orice dușman s-o.scutim. / Atunci și mica 
noastră gintă / Va fi măreață pe pâmint ,< 
’Nainte frați, deci înainte, / Cu noi e în
suși Domnul Sfînt".

Astfel, Cintecul gintei latine împrumuta 
sensuri multiple versurilor lui V. Alecsan
dri, într-o epocă în care independența si 
continuitatea se vor corobora cu latinitatea 
și unitatea neamului românesc. Ecoul in
ternațional al idealului reîntregirii națio
nale va răzbate de acum înainte în crea
ția universală pînă la actul final din 1918. 
Faptul că și muzicienii străini (FiEippo 
Marchetti, Pietro Mezzetti, Carlo Cirillri 
transpun sonor Cintecul gintei latine de 
V. Alecsandri, demonstrează ecoul ejro- 
pean al actului din 1877 petrecut in cuta 
poporului român.

Recente documente muzicale descope
rite în Austria. Slovacia și Turcia a:e 
prezenta unor cintece patriotice roman,s:l 
(Hora Unirii, Deșteaptă-te române. Cinic- 
cul gintei latine) în repertoriul forma-.'. :r 
străine în perioada anilor 1B75—1885. Ar.- 
fel, momentul muzical al epocii Ind i- 
denței României a dobîndit virtuti art:s‘. 
și politice excepționale, glasul poporul :i 
nostru răzbătînd prin cîntcc în inim * 
tuturor celor ce aspirau la liberia: ■ 
națională. Iată de ce. evenimentul din 13T7 
a însemnat pentru școala muzicală româ
nească actul hotărîtor al conștiinței de 
neam, Sxprimat răspicat și la unison de 
întreaga suflare creatoare de pe pământul 
Daciei printr-o operă încărcată de sensuri 
majore. <

Viorel Cosma
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Frontispiciul ziarului in care au apărut corespondențele lui Marc Antonio Canini

La o oră de Plevna
• Sa NU VA MIRAȚI că această scri- 

aoare va contrazice, în vreo parte, pe pre
cedenta. Nu numai aici, dar la douăzeci, 
treizeci de kilometri distantă de locurile 
pe care se petrec fapte de război impor
tante, în Bulgaria, este ades imposibil a 

adevărul. Ar trebui să te afli chiar 
pe acele locuri, și atunci s-ar produce un 
alt inconvenient. Unul știe ceea ce-i vine, 
ca să zicem așa, sub ochii săi, nimic mai 
mult ; de exemplu, dacă este în tabăra 
română ii este foarte dificil să fie infor
mat despre ce se petrece în-cea rusească, 
și viceversa. Este imposibil să cuprinzi cu 
privirea Întregul evenimentelor unei zile, 
a unui șir de zile [...1

Nu vă mirați deci că v-am scris că lup
ta de la 6/19 s-a petrecut. la fortul de la 
Bukova și nu la fortul mare al Griviței 
sau Plevniței, și trebuie să mă dezic 
acum. Alte informații culese acum două 
zile ; altele mai înainte.

Ceea ce din nenorocire este în afara 
îndoielilor e că pierderile românilor au 
fost foarte grele, de circa 1500 de oa
meni. Au sosit la București douăzeci de 
vagoane pline cu răniți.

Numim deci cele două forturi Grivița 
și Plevnița : Grivița este cel ocupat de 
români ți Plevnița cel care este în pu
terea turcilor, la circa 200 metri distanță.

Românii, pentru a se apropia de fortul 
Inamic, au săpat patru paralele, legate 
între ele și fortul Grivița prin șanțuri de 
apropiere. A treia paralelă este legată de 
a patra prin tranșee duble în zig-zag. 
Alte tranșee și galerii acoperite fac legă
tura între Grivița și lagărul român, de 
unde se duc în acest fort oameni și pro
vizii.

Turcii au executat tranșee acoperite 
prin care Plevnița comunică cu Bukova 
și cu ansamblul de tranșee din jurul ce
hii din urmă fort.

La 7 octombrie, la amiază, patru bata
lioane românești, ieșite din Grivița și -de
pășind a patra paralelă, au coborît in 
șanțul care înconjoară Plevnița, pe tind 
trupele rămase în Grivița și altele in
stalate în tranșeele laterale au deschis un 
viu foc de puști asupra turcilor, care erau 
in șanț sau pe marginea acestuia.

Cu toată via rezistență a inamicului, 
românii au pus stăpînire pe șanț ; însă 
turcii au disputat pas cu pas terenul, pri
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mind continuu întăriri din fort și din 
ansamblul de tranșee de la Bukova, ceca 
ce a făcut să se creadă că acesta era a- 
saltat de români și nu Plevnița. In Plev- 
nița, pe care ai noștri o credeau părăsită, 
erau circa 1000 de turci; alții luptau de 
pe pozițiile vecine. Românii, neprimind 
întăriri au fost siliți să se retragă ; același 
lucru s-a petrecut și cu noile trupe care 
la orele șase poetmeridîane au tentat un 
al doilea-asalt.

Să vedeți confuzie ! Osman pașa, in
tr-o telegramă din acea zi, a comunicat 
ia Con-stantinopol că aripa sa dreaptă a 
fost atacată de ruși care au fost respinși 
și n-a spus un cuvînt despre atacul ro
mânilor de la aripa sa stingă. Despre 
acea mișcare a rușilor n-a pomenit nici 
un jurnal de aici. Chiar în acea zi am 
știut ceva despre aceasta de la o persoa
nă în legătură cu guvernul dar, cum ni
meni nu scosese un cuvînt, n-am îndrăz
nit să vă dau știrea [...].

Diviziile române care erau sub Plevna, 
a 3-a și a 4-a, erau așezate în prima linie 
și a 2-a în spatele acestora în rezervă. 
Primele erau bivuacate lingă satul Gri
vița și mai Înainte ; cealaltă se afla, pînă 
la 30 august, lingă satul Verbița, de unde 
mai apoi își transportă corturile mai a- 
proape de Grivița. A 4-a este cea care a 
suferit mai mult. Acum este destinată 
ca rezervă și este sprijinită în prima li
nie de divizia a 2-a.

Alte trupe românești (ale diviziei l-a), 
unite cu trupe rusești, au ocupat de cî
teva zile o poziție puternică la Teliș, pe 
șoseaua Plevna—Sofia, Intre Vid și Isker. 
Avanposturile acestui corp sunt vecine cu 
ale turcilor, care s-au întărit la Dubnik, 
la mică distanță de Vid, la o oră și ju
mătate sau două de Plevna. A fost recu
noscut de ruși, cam tîrziu cu adevărat, că 
un corp de cavalerie nu este suficient să 
intercepteze comunicațiile dintre Plevna 
și Sofia. Nu i se recunoscuse aceasta ge
neralului Krylof și n-a fost mai norocos 
nici succesorul său la comanda cavaleriei 
ruso-române, generalul Gurko. S-a decis 
în acest scop sâ se adauge cavaleriei și 
un corp (detașament) de infanterie, și în 
acest scop s-a înființat cîmpul de la Teliș.
București, 11/24 Oct., 1877

Marc Antonio Canini

• CU această corespondență, Marc An
tonio Canini își încheia activitatea în 
România. în prefața care însoțește „Da 
Rumania, inno e traduzione del canto La 
genie latina de B. Alecsandri"*)  Canini 
isi face autobiografia2), iar în ceea ce 
privește prezența sa în țara noastră, ca și 
pe frontul de cucerire a Independenței, 
se exprimă în*  termenii următori:

„Am fost de față la trgi importante 
fapte din istoria României. Eram în 
Adunarea moldoveană la Iași, în 1859, 
cînd s-a ales de domnitor Cuza3). 
Eram în Adunarea română la Bucu
rești, în 1877, cind s-a proclamat inde
pendența României. Eram la Grivița, 
corespondent de jurnale, aproape de 
generalul Cernat, cind românii, pentru 
întîia oară, s-au luptat așa de voini
cește și au cîștigat o glorie nemuri
toare...

De la 1856, tind am venit pentru 
prima oară în Țara Românească, am 
avut ideea fixă de a înmulți raportu
rile politice, literare, economice între 
România și Italia. Cu scopul acesta am 
început să public niște traduceri din 
limba italiană. Am publicat o cărticică 
cu titlul Studii istorice asupra originii 
națiunii române4) și jurnalul româ
nesc Buletinul resbelului din Italia 
(1859), mai pe urmă Libertatea și în
frățirea (...]

Cu toate că am fost în 1859 perse
cutat de guvernul român și gonit din 
țară din cauza unui articol contra lui 
Napoleon5), eu m-am încercat totdea
una prin articole în ziare italiene, prin 
memorii înfățișate lui Cavour, ca să 
fiu folositor românilor. în 1862, de a- 
cord cu regele Victor Emanuel, cu Ga— 
ribaldi ®), cu Rattazzi am venit iar in 
regiunea danubiană spre a pregăti o 
mare revoluție contra Austriei și Tur
ciei [...]

Precum poate să vază' fiecare, eu 
sunt, acum ceea ce eram douăzeci de 
ani mai înainte, un înfocat amic al ro
mânilor. Dar nu pot să zic că simt cu 
totul același am de la 1858—62. Aveam 
atunci niște idei foarte greșite pe care 
cu grația cerului nu mai le am. Cre
deam că lucrind în folosul popoarelor

î) Tipărit in București, Tip. Theodor 
Michaescu, 1878, pp. 16.

î) Marc Antonio Canini s-a născut la 
Veneția în anul 1822, și moare in anul 
1892. A făcut studii de drept la Universi
tatea din Padova. în același timp a ară
tat interes și pentru studiile de filologie 
și pentru literatură. Cîștigat de ideile li
berale ale timpului, a fost silit să se re
fugieze in Toscana, unde a publicat un 
volum de versuri intitulat Pius al IX-lea 
și Italia, în care este combătută atitudi
nea papei față de unitatea Italiei. în 1848 
a luat parte la lupta republicii venețiene 
împotriva Austriei. Neimpăcindu-se cu 
ideile dictatoriale ale lui Daniele Manin, 
președintele republicii venețiene, ia calea 
exilului, ajungînd în Peninsula balcanică 
și în Asia Mică. Mai apoi a ajuns și în

Ultime file ale „Jurnalului"
DA BUKAREST

3)
IMtaresi, 7 ma:)!)io 1877.

Ecconii al fi ne sullo rire della Lhîmbotitza, 
di cui dice it proverbio rumanesco: < Dflm- 
bovitzn, apa dulce, cine beo nu se mai duce» 
(ocqua doieoj cbi ne beve, non se no va mai 
piu via). Io, a dir vero, ne ho bevuto, molti 
e molti anni sono, poi me ne eono ito; ma 
vi sono piu volte tomato.

I? iudugio al mio anivo nella terra ru
menesc» fu cagionato dalia interruzione pei 
recenti casi avvenuta della navigations .a 
vatiore sul Danubio luoco la riva serba e la

Facsimil după o corespondență 
a lui Marc Antonio Canini

(am făcut aceasta nu numai pentru 
români, dar și pentru alții) ași cîștiga 
prin talentul meu, prin silințele mele, 
prin sacrificiile mele popularitate și 
recunoștință. Dar acum, cînd am îmbă- 
trînit și âm căpătat prea scump — vai ! 
— o experiență mare, eu rîd de mine 
însumi și de visurile juniei mele. Pu
terea care mă împinge acum totdeauna 
pe calea cea veche, este simțămîntul 
datoriei, o nerezistibilă putere care mă 
va domni pînă la sfirșitul tuturor vi
surilor, tuturor silințelor, pînă la 
moarte.

București, 1/13 septembrie 1878.
Marc Antonio Canini*

Urmează in paginile 7—11 poemul inti
tulat Rumania, inno. Textul italian este 
publicat în paralel cu traducerea în româ
nește. Cuprinde 108 versuri în care autorul 
face elogiul latinității de la Dunăre, cu si
guranța că în curînd Europa va avea do
vada unității și latinității poporului ro
mân.

Am lăsat pe Canini însuși să spună 
cine a fost, pentru că spusele sale pot avea 
valoare de document uman despre o viață 
zbuciumată pe care omul Canini și-a chel
tuit-o spre binele popoarelor care supor
tau jugul secular^ al atotputernicilor 
timpului.

Prof, dr. Mihai Sânzianu

țara noastră, pe care a iubit-o cu mult 
devotament, deditindu-i studii, poezii, re
portaje de război și multe acțiuni poli
tice.

3) în poemul n cinque genajo, 1859, elo
giază alegerea unanimă a lui Alexandru 
Ioan I pe tronul Moldovei.

*) în primul capitol al lucrării intră în 
conflict cu Ion Brătianu, fapt care va de
termina expulzările de mai apoi.

5) A apărut în „Naționalul" (19 iulie 
1859). Cu acest prilej au fost arestați C, A. 
Rosetti și I. Valentineanu. Cel din urmă, 
prieten și colaborator al lui Canini. Au 
tradus împreună libretele operelor : Mari 
de Roan, Rătăcita (Traviata), Lăutarul (II 
Trovatore), Norma, etc.

6) A tradus în românește o „Proclama
ție" a lui Garibaldi către creștinii din 
Orient.

„Răzbelul", țăranii și limba română
■ NU ESTE, poate, lipsit de interes a 

Fti, acum, cînd sărbătorim centenarul in- 
dependenței României, că, în 1906, doi mari 
lingviști și un folclorist, I.-A. Candrea, O. 
Densusianu și Th. Sperantia, au publicat 

culegere de „texte din toate părțile 
locuite de români". Graiul nostru, în care 
țăranii povestesc amintiri din războiul din 
1877. Cei mai mulți dintre ei, tineri în vre- 

' mea „răzbelului", aveau, atunci cînd se 
desfășura ancheta lingvlstică-folclorică, 
50-55 de ani, în plină maturitate a memo
riei narative. Dar ce povesteau ? Un 
război văzut „de jos", în actele sale con
crete, în perspectiva simplu populară. 
Aflăm, bunăoară, că atacul Rahovei 
.s-o-nseput dziminiață pe niegură, s-o 
ținut toată dziulica, pănă noaptsea tîrdzîu" 
(Patru Mojnianu, Izvernia-Mehedinți], Pe 
un „căpitan Merișescu c-un bătăllon", 
turcii „i-o lovit noaptăea pe la cocoși" 
(același], ceea ce înseamnă că turcii aveau 
obiceiul de a ataca în zorii zilei. Allxandru 
Niță din Bîhnășeni-Bacău a trecut Du
nărea cu „răghimentu al paispreăelea 
dorobanț" : „an stat la Nicopol, pe urmă 
ne-au dus la Plevăna și la triizăs șî una 
agust an făcut atac la răduta Grivița, 
cin s-o și loat. S-o făcut atacu pe ploaie 

< șî s-o luat răduta". Iată descrierea lupte- 
^.tor de la Plevna : „întîi ne-o spus colonelu 
^rotie : haideț, băiet, la atac! An mers, 

ne-an dus ș-an făcut așâ, ș-o perit lume 
multă. Merzăm pe brînă șî ne aprochiiam 
și tursii da focuri din rădute. I-an scos 
de-acolo șî s-o dus în alta șî de-acolo nu 
i-am mai putut scoate pin spre ziua de 
Andril (28 noiembrie], Atună o ișit iei 
singuri, pe la niezu nopții, ș-o ișit cu atac 
pe ruș spre Vidin. că s-o nimerit liniia 
rusască pe la gura Plevănii. O tăiat tursii 
trii linii de ruș, că da șî rușii, da șî turâii... 
Pină la ziuă o ținut rușii șî, cînd s-o făcut 
ziuă ș-o văzut, ș-o dat împrejur șî o vinit 

șî rumânii. Și pe urmă s-o predat tursii. 
An fos șî ieu acolo. La trii atacuri an fost, 
la loatu Plevănii" (Graiul nostru, I, p. 434). 
Alt țăran, Ion Pascal, din Deleni-Vaslui, 
„răcut pi șeptedzes șî șepte", cu „răghi
mentu treispredzese", confirmă cele rela
tate mai sus : intervenția românilor, la 
Plevna, a salvat soarta bătăliei. „Cîn ni-o 
băgat pi noi în foc. ieșise toț tursii din 
Plevna șî gonia pi ruș, peste apa Grivița. 
Așâ pi noi ni-o-nșîrat șî i-an loat din 
urmă la bătaie, că noi ieran tilariori. Așe 
cîn cînd rusu o vădzut că-i armată rumâ- 
nă, s-o-nturnat în fața turcului. Turcu, cîn 
o vădzut că vin rușîi, s-o-htors ș-o daț 
față-n față cu răghimentu al treispredze- 
selea leș. Șî n-o avut încotro și s-o pus 
zos s-o lepădat armele șî așe s-o luat 
Plevna" (p. 485).

Uneori, tabăra românilor, în așteptarea 
bătăliei, era aproape de fortificațiile tur
cești, iar viața pe „șanțu rădutii", narată 
de alt participant la aceste evenimente 
Marin Dudă din Șocariciul Ialomiței, nu 
este lipsită de pitoresc : „cînd am ajuns 
întîi la Plevina am făcut rădute dă tunuri 
pîntru trei baterii șî, după ce li-am fîrșit. 
ni-a simțit turcii ș-a-nceput să dea focuri 
ș-a rănit trei inși din cumpania noastră ; 
ierea cu noi șî sărjăntu Stan din comuna 
Rasa... Noi am mai lucrat cu rădutele, pînă 
cînd am vinit aproape dă răduta turcilor 
șî ieram așa dă aproape că unii dă știia 
turcește, puș dă ofițerii noștri. întreba pă 
turci că au ce mai mînca. ș-ofițerii 
li-arunca citi-o pîine*.  (p. 200). Omenie 
românească, chiar în timpul războiului...

Iată și pe cei ce au văzut pe conducă
torii armatelor. Pătru Mojnianu a asistat 
la predarea lui Suliman Pașa : „ni-o venit 
ordin să nie puniem la defilare pintru pri
mirea feneralulul Suliman. L-am primit 
acolo ca pi-un răze. Dăe-aâiia a miers eu 

noi într-o unire, păn ni-am băgat în Setate 
si ni-o dat-o-n primire" (p. 4). Alixandru 
Niță, din Bihnășeni-Bacău își amintește 
de întîlnirea cu Osman Pașa : „l-am văzut 
șî pe Ozman, iera un om mititeluț" 
(p. 435), iar Nicolae Susai, bătrîn din Po- 
roschia-Teleorman, l-a văzut „pă Ozman- 
Pașa tin îl făcuse prizoner Domnitoru 
nostru, trecea-n trăsură pe la Cerveni spre 
București" (p. 146). Ion Năbârogu, și el 
bătrîn din același sat, își aduce aminte îm
prejurările în care l-a văzut pe Domnito
rul Carol, dar nu uită nici „oștirea" în 
care se aflau ai săi : „pă timpu războiului 
am fost și eu la Calafat d-am văzut pă 
Carul ; era-n căruță cu mai mult, acolo-n 
oștire aveam șî pă fiiu-meu șî pă gineri- 
meu. In timpu ala, turcii da cu ghiulele 
dă dincolo", (p. 145).

Și, însfîrșit, prizonierii turci. „Am ple
cat la București cu prezonetu. Dila Bucu
rești am ieșit cu dînșii la leș, pi zos", po
vestește Ion Pascal. „Ob mii și Sin sute 
de prezoneri o adus răghimentu nostru, al 
treisprezeselea di dorobanț, di leș", își 
amintește Vasile Anton Șchiopu din Moara 
Grecilor — Vaslui, Altul, Uță Anton Ma- 
nole, din Mizil, arată că „muscalii, după 
un an, a loat pă toț turcii din Plegna, i-a 
loat în roghie (robie] cu trinurile șî i-a 
dus în țara rusască. roghiți" (p. 217). „îi 
adusă sarasii, di la Plevna", îi compăti
mește omenia românească...

„Răzbelu ăsta a fos mare, tare morticios. 
a l’os grozav, lume multă a cherit", recu
noaște Ioan Tudor Sîn-Petru din Glodeanu 
Sărat-Buzău. (p. 223). Vasile Anton Șchio
pu adaugă însă: „an luptat bine ș-o mărs 
bine c-an fost îndrăzneț" (p. 491). în pers
pectiva acestor oameni simpli și buni, lup
tători pentru țara lor, „răzbelul" avea di
mensiuni de viață și de durere. Autorii 
culegerii Graiul nostru au știut să oglin

dească aceste aspecte umane și adevărate.
La acest nivel sociocultural să încercăm 

și noi, aici, să examinăm termenii, mili
tari mai ales, ai războiului de indepen
dență. In primul rînd trebuie subliniată 
frecvența, în vorbirea populară, a terme
nului răzbel, care, după cum se vede, 
este consacrat a denumi 
exclusiv acest război (cf. alte răs
punsuri care încep : cin cu răzbelu). 
Răzbel (rezbel), creație cultă latinistă din 
război (de origine slavă) și lat. bellum, a 
intrat în uzul popular în anii aceia de foc 
(bineînțeles, alături de război). Rezbelulu 
orientale ilustratu, al lui Artemiu Publiu 
Alessi și Massim Popp, apărut la Graz, în 
1878, despre care s-a scris în paginile 
României literare, nu conține așadar un 
termen latinizant afară din uz. Tot popu
lari au devenit, în acest răzbel, termeni 
militari tehnici și forme precum radulă 
(redută), bainetă (baionetă), antilerie 
(artilerie), atac (și hătac : s-o făcut hălac, 
a făcut atac), prezoner (prizoner și colec
tivul prezonet), ifanterie, formele răghi- 
ment, tilariori (tiraliori : fr. tirailleur). Să 
mai adăugăm și termenii, atunci actuali 
dar de „modă veche", oștire (nu armată), 
ghiulea (nu bombă), robie (nu prizonie
rat), a da împrejur (nu a se retrage), pen
tru a înțelege că războiul nostru de in
dependență a găsit limba română la fron
tiera dintre Orient și Occident, dintre 
tradiție și modernitate, dintre trecut șl 
viitor.

„Am loat steagu ăl mare al turcilor" în 
acest răzbel, purtat mai ales de țărani, 
intrînd, în același timp, definitiv, în epoca 
modernă a limbii noastre, alături de valo
rile culturii Europei.

Alexandru Niculescu



Receptarea valorilor
culturii universale
TRĂIM intr-un secol în care, 

prin cercetările lor, oamenii 
de știință contribuie la „lăr
girea" unui cosmos al reali

tății fizice cunoscute ; tot astfel, 
ginditorii, literații și artiștii multi
plică și lărgesc perspectivele noas
tre asupra universului uman. Ceea 
ce avem mai valoros în literatura 
și artele acestor timpuri participă 
la o asemenea explorare a lumii, 
la o lărgire a orizonturilor.

Nici o literatură nu se dezvoltă 
— spuneam altă dată — în vas în
chis. Gustul secolului nostru pentru 
culturile îndepărtate în timp și spa
țiu este un semn al lărgirii conștiin
ței receptive a omului pînă la di
mensiuni planetare. Nimic din ceea 
ce s-a săyjrșit vreodată — pe tărî- 
mul literelor și artelor — nu ne e 
cu desăvîrșire străin, chiar dacă o 
asemenea asimilare nu implică apre
cierea valorică a tuturor operelor 
create.

Deschiderea gustului nostru mo
dern este simptomatică. Ea indică o 
nevoie imperioasă. Trăim, desigur, 
într-o epocă a ecloziunii și dezvol
tării literaturilor naționale. Dar în
chiderea în sine orgolios-anarhică a 
unei, literaturi ca și înstrăinarea de 
specificitățile ei sînt în mod egal 
primejdioase. Există, am putea spu
ne, o legătură ombilicală între na
țional și universal, o comunicare vi- 
vificatoare.

Comunicare manifestă în dublul 
fenomen caracteristic pentru evolu
ția literelor române contemporane : 
pe de-o parte, reconsiderarea tradi
țiilor naționale, încorporarea lor in 
conștiința vie, actuală. în creația 
noastră ; pe de altă parte, o deschi
dere nouă spre valorile culturii 
universale, asimilarea operelor re
prezentative ale literaturii și arte
lor din întreaga lume.

Putem spune că, în ultimele de
cenii, cultura română s-a deschis tot 
mai mult spre un tot mai larg uni
vers al literelor și artelor. O activă 
politică a traducerilor, ca și înmul
țirea cercetărilor, a lucrărilor de cri
tică și istorie literară privind di
verse literaturi au făcut să putem 
afirma azi că marile valori ale cul
turii universale n-au rămas străine, 
necunoscute și neasimilate de con
știința literar-artistică românească 
din zilele noastre. Prețuindu-le la 
justa lor valoare, creațiile literaturii 
universale din trecut și din prezent 
au fost integrate, comunicarea cu 
ele fiind din ce în ce mai activă. 
Situarea spiritului critic românesc 
față de ele a fost și este aceea _ a 
unor participanți egali la îmbogăți
rea unui tezaur al culturii mondiale-. 
Nici un sentiment de subordonare, 
nici un complex de inferioritate n-'a 
afectat asimilarea acestor valori.

Urmăresc de aproape zece ani tra
ducerile care au apărut la noi, tra
duceri ale operelor „clasice" și „mo
derne" ale literaturii universale. 
S-ar putea întocmi un mic studiu 
privind evoluția acestui proces al 
asimilării prin tălmăcirea unor bu
nuri comune ale umanității. înainte 
de toate, a fost asimilată o „lecție" 
a clasicilor. S-a căutat, ca niciodată 
în trecutul culturii române, realiza
rea unui corpus al textelor, al tăl
măcirilor unor opere consacrate, a- 
parținînd tuturor literaturilor. Aș 
putea începe prin amintirea „Biblio
tecii pentru toți", una din cele mai 
vechi și mai constante colecții de 
opere antice și moderne, naționale 
și universale din lume. Lista lucră
rilor publicate doar în seria nouă a 
acestei „Biblioteci" de livres de 
poche se apropie de cifra 1 000. 
Printre ele un mare număr de „cla

sici" — antici și moderni — publicați 
în tiraje de masă. O serie, doar, a 
„Bibliotecii pentru toți" — seria de 
„cultură generală" — cuprinde opere 
mari de erudiție, de istorie a cul
turii, a literelor, lucrări de sinteză 
etc. Tirajele cărților apărute în a- 
ceastă colecție sînt impresionante 
chiar în spațiul lingvistic și cultu
ral al unei limbi de mult mai largă 
circulație decît limba română. Astfel, 
de pildă, celebra carte a lui Jakob 
Burckhard, Cultura Renașterii în 
Italia, la tălmăcirea căreia am tru
dit cu ani în urmă, a apărut în 
1969, în două volume, și într-un ti
raj de 86175 exemplare. Cartea, 
trebuie să adaug, e de mult epui
zată.

Ediții integrale sau parțiale, co
lecții de traduceri ca și studiile afe
rente, oferă unui public larg cunoaș
terea autorilor și a celor mai de 
seamă opere. De la Homer, prin tra
gicii greci, prin Dante, Shakespeare, 
clasicii francezi ai secolului ai 
XVII-lea, marii și micii romantici, 
pînă la prozatorii și poeții, criticii, 
eseiștii secolului trecut, p sumă a 
literaturii-universale ne stă la în- 
demînă în bune tălmăciri româ
nești. Să amintim colecții, precum 

aceea a istoricilor și filosofilor An
tichității : Tucidide, Herodot, Plutarc, 
Tit-Liviu, Tacit, Suetoniu etc., dar 
și presocraticii Platon, Aristotel 
etc. alcătuiesc, alături de traducerile 
noi din Homer, Pindar, Eschil, So- 
focle, Euripide etc., o bibliotecă 
greco-latinâ aproape completă. Nou 
întemeiata „Bibliotheca orientalis" 
numără deja cîteva apariții remar
cabile. Textele, prezentînd gîndirea 
egipteană veche, gîndirea asiro-babi- 
loniană, filosofia indiană, pe lîngă 
studiile de o excepțională valoare 
ale principalilor traducători (Con
stantin Daniel, Sergiu Al. George), 
dovedesc înalta calitate științifică a 
colecției. Pe lîngă traducerea mari
lor capodopere clasice (printre care 
trebuie să remarcăm din nou ver
siunile pe care numai un poet și un 
filolog de talia Etei Boeriu le putea 
oferi, ale Divinei Comedii, ale Can- 
zoniero-ului lui Petrarca, ale Rime
lor lui Michelangelo, ale Decamero
nului lui Boccaccio, apar și lucrări, 
neglijate îndeobște, „secundare", 
precum „minorele" homerice sau 
„minorele" dantești, Orficele antice, 
operele unor poeți precum Charles 
d’Orleans sau poeții Pleiadei. Avem, 
apoi, mai multe versuri publicate 
în ultimii ani ale aceleiași capodo
pere : Hamlet, Faust, poezia lui 
Villon etc.

Dar să nu ne oprim doar la „cla
sici". Tot ce e mai reprezentativ în 
literatura secolului nostru și-a găsit, 
sau urmează să-și găsească în viito
rul apropiat, locul în planurile edi
toriale, în colecții cum sînt : „Ro
manul secolului XX“, „Cele mai 
frumoase poezii", „Studii", „Orfeu", 
„Eseuri", „Globus", „Biblioteca de 
artă" etc. Să amintim faptul că nu
meroase opere ale unor scriitori 
reprezentativi ai acestui secol au 
apărut pentru întîia oară în ultimii 
ani. Proust, Thomas Mann, Faulkner 
pot fi citiți acum în bune traduceri 
românești. Dar, tot astfel, sînt tăl
măcite principalele studii critice, 
eseuri, lucrări de istorie și teorie 
literară apărute în ultimii ani.

O mare operă culturală se desfă
șoară sub ochii noștri și cu partici
parea noastră, sub semnul unei largi 
deschideri a literelor și artelor ro
mâne spre universul culturii.

Nicolae Balotă

Constantin Tsalsos:

Motto :
Cel ce nu a înțeles cinstea de 
a nu primi onoruri de la ni
meni cu toate că merită ono
ruri de la toți — nu este demn 
de această cinste.

CITITORUL român care ia pen
tru întîia oară contact cu scrie
rile lui Constantin Tsatsos va 
rămîne surprins chiar dacă 

inspirata introducere a lui Mircea Ma- 
lifa îi va fi ușurat accesul.

Era cunoscut, firește, luptătorul poli
tic, omul de stat, înaltul demnitar. Dar 
cartea, recent apărută la noi, ne dă, 
în același timp, bucuria de a cunoaște 
un filosof, un moralist, un critic de 
artă și de literatură, un fin cunoscător 
în ale muzicii și ale arhitecturii. Inte
lectual de rasă, familiar cu ideile, el 
este deopotrivă un artist al cuvîntului.

Nu cunoaștem cele patru volume pe 
care autorul le-a publicat în grecește 
sub titlul Aforisme și cugetări. Rămî- 
nem însă îndatorați traducătorilor 
români ((Ion Brad și Dumitru Ni- 
culae) pentru selecția pe care au 
făcut-o; cele aproximativ două sute 
de pagini apărute la Editura Uni
vers ne-au stimulat curiozitatea în așa 
măsură, îneît nu vom întîrzia să cer
cetăm opera în ansamblul ei.

Constantin Tsatsos nu este un simplu 
iubitor de cărți, de spectacole, de expo
ziții. Din scrisul lui ne dăm seama că 
a gustat cu pasiune tot ce i-a putut 
oferi cultura universală ca valori de 
pisc. Nu s-a oprit însă la evenimentul 
trecător. A extras esențe pe care le-a 
coroborat cu altele, înrudite, ce meritau 
atenția, și le-a condensat în aforisme și 
în cugetări. .(Să notăm, între paranteze, 
pentru uzul cititorului grăbit să desco
pere pleonasme, că unul e aforismul și 
alta cugetarea, unul adagiul și alta ma
xima, după cum, într-o ordine de idei 
înrudită, una este aserțiunea și alta a- 
firmația...).

Revenind, să constatăm că adevăru
rile pe care Constantin Tsatsos le des
coperă, sau le adîncește, au strălucirea

Zilele filmului
□ CA o antologie a ultimului deceniu, 

ca o selecție definitorie — reunind crea
țiile diferiților autori confirmați de apre
cierile criticilor sau ale spectatorilor — 
s-au impus „Zilele filmului danez" (des
fășurate săptămîna trecută, la București). 
Alături de legendara împlinire, prin 
moarte, a iubirii din Pelerina roșie a fost 
prezentat drumul contemporan sinuos și 
absurd al tinerilor de prisos din Balada 
lui Carl Henning ; alături de ecranizarea 
Cecilia : o tragedie a ținuturilor mlaștini
lor a fost programată comedia polițistă 
Ultimele aventuri ale Bandei lui Olsen ; 
același principiu al diversității stilistice a 
prezidat și alegerea scurt-metrajelor (de 
la Mixaj dublu, în care inventivitatea teh
nică dinamizează jocul formelor, metamor- 
fozînd intima grație a baletului, la Roșu 
și alb, repertoriu spiritual al obiectelor 
ce poartă culorile naționale, regăsite pre
tutindeni în peisajul modern, sau la poe
zia cotidianului, trăind firesc în privirile 
surprinse pe viu. în liniștea obișnuitului, 
recompus din ritmuri, atent studiate în 
Marea Centură și în Portul Bork).

Portretele de azi se înfățișează deci, 
uneori, cu străluciri umoristice (inspirația 
comică a cineastului Erik Balling, impor
tantă personalitate daneză, încă din anii 
’50, se confirmă în lunga suită de pro
ducții comerciale, care reiau peripețiile 
aceleiași „bande a lui Olsen") ; alteori, în 

evidenței, o strălucire necăutată cu 
dinadinsul, ci care se oferă ca un dar 
spontan al conștiinței formale. Scriito
rul a trăit prea mult în lumea ideilor 
ca să se lase furat de sclipirea falselor 
inovații, așa după cum omite și balastul 
tradițiilor moarte. Autorul și-a aleg 
drept specialitate universalul și lu
mea „contradicțiilor controlate". Prie
ten al durerii și al singurătății, ca 
orice veritabil gînditor, el știe să se si
tueze în afara timpului, să privească 
viața cu conștiința morții inevitabile. 
Privind ideile și vîrstele „ă voi d aigle", 
are siguranța marii sale culturi și bine- 
cuvîntarea unui original stih

Fără să urmărească succesul ime
diat pe care îl oferă consonanța 
cu ideile la modă. Constantin Tsatsos 
alege fără greș drumul spre pe
renitate. Fie că scrie despre viață și des
pre moarte, despre educație și despre 
retorică, despre libertate și despre gia- 
dire sau despre orice altă temă generală 
sau despre o personalitate creatoare, fi
losoful află împlinire în-artîst De aceea, 
după o primă lectură, simțim nevoia de 
a reveni, iar revenind, avem surpriza 
de a descoperi adevăruri și frumuseți 
pe care la prima lectură le neglijasem. 
Constantin Tsatsos trăiește natural îa 
climatul măreției.

Fie că vorbește despre Shakespeare 
sau despre Mozart, despre poezie sau 
despre roman, Tsatsos privește lucrurile 
sub perspectiva formelor, „sub unghiul 
dispariției". Cînd eleat, cind heracli- 
tean, Constantin Tsatsos rămîne, prin 
combustia lui spirituală, ultimul stoic. 
Iar prin sfidarea permanentă a destinu
lui, el își afirmă elenitatea fără să piar
dă, sub impulsul hybris-ului. simțul mă
surii și al perfecției, simț care atunci 
și acolo s-a născut.

Nu putem, desigur, avea pretenția să 
rezumăm în cîteva fraze o gîndire atît 
de variată și totuși atît de densă ; de 
aceea încheiem recomandînd această 
răscolitoare carte tuturor acelora care 
caută un drum peste toate cărțile.

N. CarancKno

danez

IC'

tonalitate monocordă se naște dr 
Baladei lui Carl Henning. oper„- 
soților Lene și Sven Gronlykke. 
aparatul preia întimplările fără 
tanță, neconstrînse in structuri 
neordonate de

Dar pentru 
creat pe Cari 
lor compoziții 
devin, poate, celelalte două petici 
de elevată și austeră construe; 
dămîntul tragic este clar enunț 
primele secvențe ale am being 
ritualul morții și al răzbunat: 
în atmosfera întunecată a v 
XII-Iea, reconstituit sensibil ti- 
om de teatru și cinema. Gabr-.-i 
gesturi hieratice, reliefate fie de 
sentimentelor, fie de eonsărurua 
tuoasă a mizanscenei. Vtoi--n 
din ținutul mlaștinilor” se de 
apăsător, secvențele evocam 
țiunii filmice. alcătuite de ret 
Leif Thomsen, fiind dominare - 
cuvinte, de structura nuveM «c

Prin plasticitatea fiecărui cad 
picturalitatea nobilă a ansamc.j 
ristic, aceste două opere 
centă — întilnesc drumuri i 
tradiții a valoroasei scoli 
daneze.

evoluții vizibil 
cinematografia 

Dreyer, maestrul r- 
plastice. mai sena



-------------- -—
Yehudi MENUHIN:

Primele întîlniri
CÎND aveam șapte sau opt ani, 

George Enescu, compozitorul și 
violonistul român, a venit la San 
Francisco să-și dirijeze o simfo

nie proprie și să cinte concertul de 
Brahms.

Muzica încă nu începuse, dar el mă și 
vrăjise. înfățișarea, minunatul păr negru 
— totul la el vorbea despre omul liber, 
omul care este puternic avînd libertatea 
spontaneității, a geniului creator, a fo
cului. Iar muzica pe care a interpretat-o 
c^pnci, atît de înflăcărată, depășea tot 
ce auzisem vreodată.

Totuși, la vîrsta de opt ani, nu aveam 
nici un motiv să cred că îl voi mai vedea 
și asculta, doar dacă ar fi făcut încă un 
turneu in America și s-ar fi oprit din nou 
la San Francisco. S-ar putea crede că ne
siguranța unei alte întîlniri mă făcea să 
mă simt frustrat și nedreptățit. Dar nu așa 
stăteau lucrurile ; sămînța ascunsă a fost 
lăsată să încolțească liniștit, iar după trei 
ani, cînd am plecat spre Europa, știam 
prea bine cine se află la capătul dru
mului [...]

Traversarea Atlanticului, pe vasul fran
cez De Grasse, spre sfîrșitul anului 1926, 
a fost o adevărată sărbătoare ; după un 
prim moment neplăcut — prima și ultima 
dată cînd am suferit de rău de mare — 
surorile mele și cu mine am trăit tot 
timpul într-o stare înfiorată de noi și noi 
descoperiri.

La Paris am găsit un apartament, 
ne-am instalat, am reluat studiul, și mi-a 
fost stabilită o audiție la Bruxelles cu 
marele violonist belgian Eugene Ysaije. 
Louis Persinger (celebru dirijor, profeso
rul din San Francisco al lui Menuhin — 
n. trad.) studiase cu el și, deîndată ce 
călătoria de un an în Europa a devenit 
o posibilitate clară, a obținut acordul lui 
Ysaije pentru o audiție. Toți erau con
vinși că destinația noastră era Bruxelles. 
Toți, în afară de mine. Eu eram sigur că 
mergem la Enescu. Cu toate acestea, vi
zita la Bruxelles n-a fost pentru mine 
numai o datorie formală. Fusesem obiș
nuit să-l privesc pe Ysaije ca pe un su
praom, un colos mai mare decît lumea, 
iar cînd m-am dus cu mama la el eram 
neliniștit și plin de venerație.

YSAIJE ne-a primit stînd într-un fo
toliu, într-o cameră mare, cu parti
turi împrăștiate peste tot și mobilă 
foarte încărcată ; era încă masiv 

și impunător, dar bătrîn, suferind și șu
brezit, țintuit în scaunul său (după cum 
aveam să aflu mai trrziu) de o gangrenă 
diabetică la picior. Vioara sa Guarnerius 
era pe o masă alături de el. După ce 
mama mi-a scos haina, am cîntat la ce
rerea lui prima mișcare din Simfonia Spa
niolă (aceasta fusese prima piesă pe care 
Persinger a auzit-o cîntată de el). Iar el, 
în acest timp, cînta în pizzicato cu atita 
indemînare incit dădea senzația unui a- 

^companiament orchestral, oprindu-se 
doar pentru a-mi urmări maî atent mîi- 
nile.

„M-ai făcut foarte fericit, băiețaș, foarte 
fericit", a spus el. Numai de mi-ar fi dat 
drumul atunci ! Pentru mine fusese nu atît 
o audiție, cît un omagiu adus unui rege 
preamărit, înfricoșător în obezitatea lui, 
solitar, încărcat de ani și onoare. Execu
tasem un pasaj strălucit și primisem bi- 
necuvîntarea lui. Acum puteam să plec 
cu sufletul împăcat. Imaginați-vă însă sur-

CU
George Enescu

■ LA începutul lunii aprilie, sub titlul Călătorie neterminată 
(Unfinished Journey), a apărut, în Editura Macdonald and Jane’s din 
Londra, cartea autobiografică a lui Yehudi Menuhin. încă înainte 
de apariția volumului în librării, suplimentul săptămînal ilustrat al 
ziarului „Observer" a publicat fragmente ample din această privire 
retrospectivă și introspectivă a marelui violonist care, ajuns la vîrsta 
de 60 de ani, păstrează, într-o originală armonie cu seninătatea sa 
de spirit obișnuită, o foarte tînără acuitate critică în discernarea valori
lor umane.

Din prima parte a însemnărilor sale, redăm aici fragmentele refe
ritoare la primele contacte cu George Enescu, cel care avea să 
marcheze întreaga existență muzicală a acestui mare artist.

prinderea mea cînd mi-a cerut să cînt un 
arpegiu m la major pe trei octave. Am 
bîjbîit pe tot gîtul viorii ca un șoarece 
orb. „Ai face bine, Yehudi", spuse el la
conic, „să exersezi game și arpegii".

Am plecat așa cum cu șase ani în urmă 
plecasem de la bătrînul cu plăcuța „Lecții 
de vioară" agățată deasupra ușii : cobo- 
rînd pe scara întunecată, fugind parcă de 
o oarecare decădere. De data asta fu
geam și de niște sfaturi profetice, dar nu 
se mai putea face nimic.

Dacă aș fi acceptat sfatul sau propu
nerea lui de a-mi da lecții, Ysaije ar fi 
putut adăuga metodă studiului meu (prin
tre multe altele, desigur) și astfel ar ,fi 
putut scurta lungul drum pe care în cele 
din urmă aveam să-l străbat către măies
trie ; dar învățarea unei metode impuse 
nu se potrivea cu firea mea. Presupun că 
orele nesfirșite de lucru pe un material 
monoton ar fi dus mai curînd la aplati
zarea decît la rafinarea interpretării pe 

care eu o dădeam muzicii. Și cred că nu 
e numai părerea mea. Mi-am dat seama, 
de atunci încoace, că un studiu rigid al 
muzicii, așa cum fusese sistematizat în 
Rusia, poate transforma expresivitatea 
personală în strălucire anonimă, numai 
naturile cele mai greu de stăpînit putîn- 
du-și păstra intactă personalitatea și mu
zicalitatea. Nu vreau să spun că Ysaije 
ar fi călcat în picioare sentimentele mele 
mai deosebite ; ci numai că eu nu eram 
în stare să primesc ceea ce el outea da.

M-AM întors la Paris. Enescu urma 
să dea un concert tn curînd, la 
care bineînțeles trebuia să mer
gem și care, în plus, era și mult 

așteptata mea ocazie de a mă face cu
noscut lui. De data asia mama mi-a spus 
că trebuie să mă îngrijesc singur de viito
rul meu. După concert, fără sprijinul pă
rinților și al surorilor — un copil tare spe
riat — m-am postat în cabina artiștilor 

stînd pînă cînd din mulțime n-au mal ră
mas decît cîțiva adulți care voiau auto
grafe. Ei au plecat dar eu nu m-am miș
cat. „Vreau să studiez cu dumneavoastră", 
am spus.

„Trebuie să fie o neînțelegere. Eu nu 
dau lecții particulare". „Da' trebuie să 
studiez cu dumneavoastră - vă rog, 
dați-mi voie să vă cînt”. „Imposibil, dra
gul meu. Mîine dimineață plec din Paris*.

De la prima propoziție la a doua, un 
refuz se transformase intr-o scuză, dar o 
astfel de scuză duce tot la ceea ce vrei 
să eviți. Astfel, propunerea mea de a-i 
cînta în timp ce el iși împacheta lucru
rile nu i-a lăsat nici o altă posibilitate, 
nu putea decît să refuze din nou sau să 
cedeze. Probabil că ceva l-a dezarmat : 
lipsa de apărare sau insistența mea, sau 
poate faptul că nu găsea un motiv mai 
bun ca să nu vin. De îndată ce a cedat, 
am fost absolut sigur că mă acceptase 
ca elev, iar cînd tata și cu mine ne am 
dus la el, în strada Clichy, la ora șase 
dimineața, eram convins că mă aflu acolo 
pentru prima lecție. Și așa a și fost.

Enescu va rămîne întotdeauna Absolu
tul în funcție de care îi judec pe alții, gă- 
sindu-le lipsuri și lor, dar mai ales mie 
însumi. Fără a mai vorbi de acele cali
tăți inefabile exprimate prin cuvinte ca 
„prestanță" și de vălul mistic al venera
ției mele, măiestria sa muzicală era pur 
și simplu fantastică. Știa pe dinafară edi
ția definitivă Bach. Mi-aduc aminte că 
odată s-a așezat la o pianină veche și, 
bătînd tactul, fredonînd și fluierînd diver
sele părți, a reprodus „Tristan și Isolda" 
mai dramatic decît un ansamblu de operă 
— fără partitură, căci și Wagner fusese 
în întregime încredințat memoriei.

Cel mai mult m-a impresionat insă o 
întîmplare petrecută în timpul unei lecții. 
Maurice Ravel intră pe neașteptate, cu o 
sonată pentru pian și vioară abia termi
nată. Se părea că editorii lui voiau s-o 
asculte imediat. Enescu ne-a ruaat stă
ruitor, pe tata și pe mine, să-l iertăm —tu- 
nînd „Ce plictiseală I" — și apoi a desci
frat împreună cu Ravel opera atît de 
complexă. Ravel s-ar fi mulțumit cu atît, 
dar Enescu a propus să mai treacă o dată 
prin lucrare și, lăsînd manuscrisul de o 
parte, a cîntat toată bucata din memorie.

îmi dădea lecții aricind ii permitea 
programul concertelor, câteodată cinci 
zile la rind, alteori deloc timo de două 
săptămini, dar fiecare lecție dura o du- 
pă-amiază întreagă, ca și cînd ar fi tre
buit să compenseze astfel ’neregularitatea 
lor. O lecție însemna inspirație. însemna 
crearea muzicii, de parcă eu as fi fost 
o orchestră cîntînd sub îndrumarea lui, 
sau solistul lui ucenic, iar el și dirijor și 
orchestră, căci, în timp ce mă acomoania 

_ja pian, cînta și diversele voci ale parti
turii. Ani de zile după aceea i-am auzit 
vocea, cîteodată în cuvinte, dar cel mai 
adesea în muzică, vorbindu-mi despre ce 
cintam, și pe măsură ce experiența mea 
creștea, sfaturile lui căpătau substanță. 
Chiar indicațiile nesemnificative aveau din 
ce în ce mai multă valoare și greutate, 
subliniind mereu profunzimea, sensibili
tatea și bogăția artei sale. Tot ceea ce 
fac poartă amprenta Itfi.

In românește de
Daniela Dolgu

Enescu ți Menuhin1977. Yehudi Menuhin cu soția sa, Diana1945. Cu Benjamin Britten



Roberto Sosa - „O lume împărțită 
pentru toți"

ROBERIV)
SOSA
■UN MONDE 
Wise 
POURTOUS

• „De fiecare dată cînd 
aflu că operele unui poet 
sau romancier din Ame
rica Latină sînt traduse în 
franceză, mă bucur ca și 
cum ar fi vorba de pro
priile mele opere. Cred 
că producția literară a 
Americii Latine trebuie să 
fie mră» mai bine cunos
cută decit este acum în 
Europa și că revelarea 
unora din valorile ei ar 
putea chiar îmbogăți 
creația artistică a unor 
țări din ceea ce s-a'con- 
venit a se numi Bătrînul 
Continent". Mărturisirea

„Ziua în care a murit Guernica"
• Este titlul cărții scri

să de doi istorici brita
nici, Gordon Thomas și 
Max Morgan-Witts, care 
timp de doi an! au făcut 
o anchetă minuțioasă, — 
avînd acces la hirtiile 
personale ale Iul Rich
thofen, străbătînd lumea 
pentru a găsi martori ai 
bombardamentului, răs
foind sute de ziare, ra
poarte. arhive — pentru 
a reconstitui cumplitul 
masacru din orașul spa

Miro vorbește

r

îi aparține lui Alejo Car
pentier și figurează pe 
ultima copertă a volu
mului de versuri apărut 
în Collection UNESCO, O 
Iunie împărțită pentru 
toți, al poetului Roberto 
Sosa, din Honduras, lau
reat al premiului pentru 
poezie al Casei Americi- 
lor în anul 1971,

Născut în 1930, Sosa 
este țăran de origine. A 
publicat prima culegere 
de poezii în 1959, a doua 
în 1966. în 1967 primește 
premiul literar „Juan 
Ramon Molina" decernat 
de Școala normală su
perioară din Tegucigalpa. 
In 1968 i se decernează 
premiul „Adonais" de 
poezie la Madrid. Pa
ralel cu activitatea poe
tică, Sosa a publicat 
și cîteva lucrări în proză: 
două lucrări despre poe
zia și povestirea in Hon
duras și un eseu in le
gătură cu creația poe
tică. Este directorul re
vistei literare „Presente" 
și profesor de literatură 
latino-americană • la Școa
la normală superioară 
din Tegucigalpa. în 1973 
a fost distins cu premiul 
național dc literatură 
„Ramon Rosa".

niol. ’Povestirea Începe 
cu trei zile înaintea bom
bardamentului. Acțiunea 
se petrece cînd la Vito
ria. cind la Burgos cu 
Legiunea Condor, cînd 
la Guernica, unde sînt 
concentrați refugiatii. In 
a treia zi survine ma
sacrul. „Spania mi-a dat 
prilejul de a-mi testa 
tinerele mele trupe ae
riene" — mărturisea cu 
cinism Goring la pro
cesul de la Nurnberg.

reușit să-l facă să vor
bească despre arta sa, 
despre prietenii săi și 
să-i dezvăluie cîteva se
crete despre munca sa de 
creație. Lucrarea este 
bogat ilustrată.

Pentru prima oară 
pe ecran

• Simone de Beauvoir 
a acceptat pentru prima 
oară ca unul din roma
nele sale să fie adaptat 
pentru televiziune. Josăe 
Dayan turnează La fem
me rornpue adaptat de 
Franțoise Very. Scriitoa
rea însăși redactează 
dialogurile. Muzica (ori
ginală) este compusă de 
Barbara. Cei doi inter- 
preți principali sînt Mal
ka Ribovska și Catherine 
Coste. După ce a turnat 
la New York, Josee Da
yan termină acum filmul 
la Lille. Nici un bărbat 
nu figurează printre rea
lizatorii acestei pelicule 
care povestește frămin- 
tările unei femei, vic
timă a unei pasiuni fu
neste.

Un interviu cu 
Veniamin Kaverin
• In preajma celei de-a 

75-a aniversări a celebru
lui scriitor sovietic. „Li- 
teratumaia Gazeta" i-a 
solicitat autorului celor 
Doi căpitani un interviu. 
Din care spicuim : „Lite
ratura rusă. în decursul 
istoriei ei de un mileniu, 
a propovăduit cinstea, dra
gostea fată de Patrie, 
demnitatea. sinceritatea. 
Am reușit eu oare, pe 
măsura forțelor si posibi
lităților mele, să sădesc 
«sentimente bune», în ini
ma cititorilor mei ? Se 
pare că da. Cea mai mare 
și poate cea mai intere
santă parte a arhivei 
mele este alcătuită din 
scrisori de la cititori. Unii 
imi mulțumesc, alții fac 
presupuneri, alții mă cri
tică. Îmi dau sfaturi, mă 
roagă să-i ajut. Un loc 
special îl ocupă scrisorile 
în care corespondenții îmi 
mărturisesc că. după ce 
mi-au citit cărțile, au de
cis să se consacre acelei 
activități pe care a ales-o 
eroul cărții mele. Mă pot 
lăuda, pare-se. că. prin 
creația mea. am determi
nat. la unii din contem
poranii mei. drumul lor 
în viață. Oare nu aceasta 
este menirea principală a 
literaturii 7 Și poate că 
nu numai drumul in via
ță ci și ansamblul idealu
rilor morale".

Documentar 
Kokoschka

• Oskar Kokoschka șl 
Viena este intitulat fil
mul documentar pentru 
pregătirea căruia muni
cipalitatea orașului Viena 
a oferit 300 000 de și
lingi. Pelicula urmează 
să fie difuzată anul a- 
cesta, cu prilejul celei 
de-a 90-a aniversări a 
nașterii artistului.

Răsturnarea 
mitologiilor 

cinematografice
• Sub auspiciile Fe

derației Internaționale a 
Criticii Cinematografice 
(FIPRESCI), între 20-24 
aprilie s-a ținut la Mila
no un colocviu interna
țional cu tema Răsturna
rea mitologiilor în cine
matograful mondial ac
tual. Referatele princi
pale au fost susținute de 
Lino Micciche (Italia), 
Ecaterina Oproiu (Ro
mânia), Marcel Martin 
(Franța).

După colocviu a avut 
loc ședința Adunării ge
nerale anuale și alegeri
le organelor de conduce
re ale Federației. Cu 
unanimitate de voturi, 
Ecaterina Oproiu a fost 
realeasa vicepreședinte 
al Federației Internatio
nale a Criticii Cinemato
grafice.

„William Saroyan și 
povestirile sale"
• Acesta este titlul 

studiului în limba rusă 
publicat la Editura Uni
versității din Erevan sub 
semnătura Nataliei Gon- 
cear. în prima parte — 
Biografie și aspecte ale 
ereației — autoarea se 
referă la viața lui Sa
royan, de la copilăria lip
sită de bucurii și ado
lescența plină de griji 
pînă la începuturile rea
lizării creatoare. în cele
lalte două părți — Cu 
limbajul sufletului și 
Vremea maturității — ci
titorul ia contact eu pro
blemele care l-au preo
cupat pe povestitor, cu 
lumea iubită și intimă a 
povestirilor lui Saroyan.

Premiul Delluc
• Premiul Delluc, con

siderat a fi „premiul 
Goncourt pentru cine
ma", a fost atribuit pen
tru anul 1976 filmului 
Judecătorul Fayard zis 
șeriful, realizat de Yves 
Boisset. Autorul filmului 
a pornit de la un caz 
autentic petrecut la Lyon 
în 1975 : asasinarea unui 
judecător numit să efec
tueze o anchetă care 
putea să dăuneze unor 
persoane influente. Acest 
film este povestea unui 
tînăr om al legii inte
gru, a cărui unică preo
cupare este de a face să 
triumfe adevărul.

Un anacronism 
descris de 

Graham Greene
• Recent, scriitorul en

glez Graham Greene, 
care are o bogată expe
riență a situațiilor so
ciale și politice din Ame
rica Latină, a făcut o 
călătorie în Panama, vl- 
zitind țara și zona cana
lului, locuind la prieteni, 
stînd de vorbă cu gene
ralul Omar Torrijos și 
cu mulți alți cetățeni pa
namezi. Rezultatul, deo
camdată : un amplu re
portaj publicat în „Tele
graph Sunday Magazine", 
conținînd o definiție cu 
caracter de diagnostic :

„Grăbitul, necinstitul 
tratat din 1904, care a fost 
semnat din partea sta
tului Panama doar de 
un inginer francez, a 
conferit Statelor Unite 
toate drepturile, puterea 
și autoritatea în inte
riorul zonei «...pe care 
S.U.A. o vor poseda și 
folosi ca și cînd ar fi 
suverana teritoriului... cu 
totala excludere a exer
citării de către Republica 
Panama a oricăror ase
menea drepturi suve
rane, putere sau autori
tate». Imaginați-vă un 
panamez suspectat de o 
infracțiune în zonă : în 
virtutea legii Statelor 
Unite, oricine poate fi 
dus pentru judecare în 
New Orleans, chiar dacă 
domiciliul său se află de 
cealaltă parte a străzii pe 
care a fost arestat, din
colo de o linie de fron
tieră mai puțin vizibilă 
decit o linie de demar
care a traficului auto".

Barrault la Tokio
• în timp ce Teatrul 

Națiunilor își va desfă
șura a treia stagiune la 
Theatre d’Orsay, compa
nia Renaud-Barrau.lt se 
va produce în Japonia. 
Va prezenta. Intre 11 
mai — 5 iunie, mai multe 
piese din repertoriul ei : 
Harold și Maude, O ! 
Frumoasele zile și Viața 
oferită. La cererea ja
ponezilor, care au și re
ținut 80 la sută din 
locuri și se pregătesc să 
urmărească spectacolul în 
limba franceză datorită 
sistemului de traducere 
simultană, trupa va In
terpreta Sub vîntul insu
lelor Baleare, pe care 
Claudel a scris-o în timp 
ce era ambasador la To
kio. în timpul turneului, 
Barrault, al cărui talent 
de mim este bine cunos
cut. va participa, împre
ună cu actorii teatrului 
No, la o confruntare pu
blică a metodelor de ex
presie corporală folosite 
in Europa și Asia.

Ce a devenit 
Minou Drouet ?
• Primul ei vo’-.-n 

Arbre, mon anti, a apărut 
cind avea șapte ani. A 
urmat un altul, Poemes 
în 1958, și apoi încă unul. 
Le pecheur dc Lune, in 
1959. Dar sînt nouă ani 
de cînd fostul copîl-mi- 
nune Minou Droiiet n-a 
mai scris poezii, după 
cum declară ea însăși. 
Acura are 28 de am. * 
fost îmblânzitoare d" 
șerpi, asistentă medica
lă, prezentatoare de 
modă, cîntăreață și au
toare de scenariu Locu
iește actualmente la Pa
ris, împreună cu soțul ei, 
cîntărețul-compozitor Pa
trick Font, pe care îl a- 
jută în aranjamentele or
chestrale.

• Georges Raillard pu
blică la Editura Seuil 
convorbirile sale cu Joan 
Miro, sub titlul Aceasta 
este culoarea viselor mele. 
Miră este puțin vorbă
reț. Georges Raillard a

Aragon și criticii 
literari

• Cercetătorul Ber
nard Lecherbonier a al
cătuit o culegere de studii 
despre creația lui Louis 
Aragon, lucrări semnate 
de numeroși critici lite
rari, urmată de o crono
logie și o bibliografie a 
operei poetului. Volumul, 
care oferă o veridică, 
vastă panoramă asupra 
creației unuia din cei 
mai populari poeți din 
Franța de azi, a apărut 
la Editura Garnier.

Festivalul cărții de 
la Nisa

• Cel de-al IX-lea Fes
tival internațional al 
cărții de la Nisa. care 
se va deschide miine, 8 
mai. va fi un omagiu de
dicat lui Andre Malraux. 
Din programul colocvii
lor și „meselor rotunde": 
accesul la carte, librăria, 
funcția scriitorului și a 
literaturii, pastișa, ex
presia literară a credin
ței ; vor avea loc dezba
teri publice despre sci
ence-fiction, memorii, 
dicționare, literatura pen
tru tineret, poezie. Evi
dent, se vor acorda pre
mii. Dar, Festivalul in
ternațional al cărții de la 
Nisa tinde să devină din 
ce în ce mai mult o în- 
tîlnire între editori și 
librari.

AM CITIT DESPRE...

Reversul unei pagini sublime
• REZISTENTA, pagină sublimă a istoriei Franței, 

a fost și este explicitată, citită, adnotată, de 32 de ani, 
pină Ia cele mai fine nuanțe și amănunte, din toate 
punctele de vedere. A venit vremea să fie privit cu 
egală atenție și reversul ei, consideră istoricul Pascal 
Ory, om sub 30 de ani. născut deci — ca și Patrick 
Modiano. care a exorcizat in trei-patru romane suc
cesive. demonii trădării de tară — după marele epi
log din 1945

„Le Nouvel Observateur" prezintă, în ultimul său 
număr, lucrările lui Pascal Ory, Colaboraționiștii, 
1940—1945 (Le Seuil, 319 pagini) și Franța germană (Gal- 
limard, 290 pagini). Doborît. strivit, dar nu anihilat cu 
germenii lui cu tot. fascismul nu poate fi împiedicat 
să reapară decit dacă sînt luafi în considerare, în 
deplină luciditate, toți factorii favorizanți. Externi și 
interni deopotrivă. Foarte franțuzeasca. în esența ei. 
observație despre caritatea bine ordonată care începe 
cu tine Însuți este aplicată acum vigilenței. Nimic mai 
comod și nimic mai amăgitor decit să consideri mon
struoasa degradare umană reprezentată de fascism, 
persecuția și crima rasistă, abdicarea, dintr-o singură 
trăsătură de condei, de Ia suveranitatea națională și 
de la demnitatea individuală, drept ceva venit și im
pus exclusiv din afară. Fasciști sînt numai „ceilalți" ? 
Nu. fiecare tară si-a avut elementele sale putrede, 
lașe. înclntate de nemaipomenita ocazie de a se „su
pune" abjecției și de a fi „obligate" s-o practice. Pas
cal Ory întreprinde, ne informează „Le Nouvel Obser
vateur". „o analiză prodigios de erudită a rețelelor 
de influentă a grupurilor dc presiune, a imperiilor dc 
presă" care, după înfrîngerea temporară din 1940. s-au 
silit să transforme partea neocupată a Franței intr-un 
stat fascist

Studiile lui Pascal Ory introduc noi argumente fap
tice in disputa privind limitele și caracterul reconsi

derării scriitorilor colaboraționiști. , Director de con
științe, om care își arogă dreptul de a modela sufle
tele semenilor săi. scriitorul este dator să-și impună 
o autodisciplinâ mai severă decit nescriitorul, țui nu-i 
este nicidecum îngăduit să se joace de-a iresponsabi
litatea. să incite la ură. la hulire, la excludere din so
cietate și din viață. Asta au făcut. CU voioasă insis
tență. cu ingenioasă și plină de zel inițiativă, scriitorii 
colaboraționiști. Si așa ceva nu se poate ierta în vecii 
vecilor. Un Robert Brasillach. care publica, la 25 sep
tembrie 1942. îndemnul „să ne despărțim de evrei și 
să nu-i păstrăm nici pe cei mici" părea mai grăbit 
decit Eichmann însuși să vadă aplicată „soluția fina
lă". Un Lucien Rebatet. nemulțumit de „inacțiunea 
franceză" și de ezitările Iui Petain, „acest ramolit, in
capabil să semneze o condamnare la moarte fără a 
cere avizul a 24 de confesori", era mai ticălos decît 
banda de Hitlerjugend pe care el o admira pentru că 
incendiase in prezența lui un ghetto, oferindu-i prile
jul „de a savura răzbunarea rasei mele". Pentru acești 
detracati si pentru cei de o seamă cu ei. rasismul nu 
era o doctrină dictată de ocupanți, el era, așa cum a 
fost din toate timpurile, forma de manifestare a pro
priei nevolnicii. Nazismul oferise. în sfîrșit. firii lor 
ranchiunoase, bîntuite de complexe de inferioritate și 
de furii oarbe, suprema descărcare, descărcarea prin 

-crimă sau. ceea ce este încă și mai bestial, prin inci
tare la crimă.

Ce păcat că inteligența, talentul, geniul chiar, nu 
constituie neapărat o pavăză împotriva ignonimiei ! La 
aniversarea victoriilor asupra răului este foarte im
portant să înțelegem exact esența lui. Pentru a pre
veni orice recidivă.

Felicia Antip

Jerzy Hoffman și „Ciumata"
• Ciumata este un ro

man al Ilelenei Mnisz-, 
kowna apărut pentru pri
ma oară în 1908, reedi
tat de mai multe ori pînă 
in 1939 și încă o dată după 
război, în 1973. A fost 
parodiat, ridiculizat, în 
sfîrșit, uitat, dar pînă la 
urmă a supraviețuit vic
torios cîtorva epoci isto
rice. bucurîndu-se pină 
în zilele noastre de ace
lași succes. Ciumata este, 
împreună cu Povestea 
unui păcat, singurul ro
man polonez adaptat de 
trei ori pentru ecran : în 
1928, 1936, și anul acesta. 
Abordind a treia versi

une a romanului.
Hoffman a opta: > - » 
convenția unei d».- - j>-
moravuri, utilizând ca
fundal frumoasele reșe
dințe vechi ale 
lor din Lancut și Ksjae. 
fotografiate, cu arta aa 
pictor, de Stanislaw Ladh 
Acțiunea se cocccntrea» 
în jurul tramei priao- 
pale — dragos’ea - —« 
tînărul moștenitor a! fa
miliei Michorow sfc w 
Stefcia Rudecka. guetr- 
nanta verișoarei aces’.
(în rolurile principale 
Elzbieta Starostecka 
Leszek Teleszynskii.

Barrau.lt


Un mukiplu 
Premiu Pulitzer

• Roots, cartea cu ca
rter genealogic a lui 

—^ț-x Haley, a primit un 
premiu -special din partea 
juriului care decernează 
celebrele Premii Pulitzer 
ale Universității Colum
bia din Statele Unite.

Premiul decernat lui 
Haley es-te doar unul din 
optsprezece, dar este pri- 

Premiu Pulitzer a- 
care 

și în 
con-

«dat unei lucrări 
înscrie parțial 

domeniul ficțiunii, 
stituind astfel un prece
dent pentru intrarea a- 
cestei distincții în cimpul 
beletristicii.

Pentru Roots este a 
doua distincție primita 
în cursul lunii aprilie, la 
interval de opt zile. Pri
ma a constat în citarea 
acestei cărți pentru me
rite deosebite, în cadrul 
listei Premiilor Naționa
le de Carte (National 

• Awards — N.B.A.)
a^Ruite de American A- 

Institute of 
Letters —

cademy and 
Arts and 
A.A.T.A.L.).

Pe lîngă Alex Haley a 
mai fost un singur mul
tiplu laureat în ediția de 
primăvară a premiilor a- 
mericane, și 
Bruno - -
cartea 
nificațiile 
basmelor 
formare 
umane. 
Uses of
The Meaning and Impor
tance of Fairy Talcs, stu
diul profesorului Bettel
heim a fost distins cu 
premiile pentru „Gindi- 
rea contemporană44 și 
„Critică44.

91 anume 
Bettelheim, cu 

sa despre sem- 
și importanța 

în procesul de 
a personalității 
Intitulat Tne 
Enchantment :

Ibsen pe ecran
• Apreciatul actor a- 

merican Steve McQueen 
a realizat de curînd un 
rol foarte dificil, acela al 
eroului titular din ecra
nizarea piesei lui Henrik 
Ibsen, Un dușman al po
porului (Doctorul Stock
man).

S-a născut o stea, 
în 1977

ATLAS

Pictorul columbian Omar Gordilio
• Timp de cinci ani, 

pictorul columbian Omar 
Gordilio a lucrat în Mexic 
cot la cot eu David Al
faro Siqueiros. Apoi a 
executat singur o frescă 
la Universitatea din 
Mexico. Colaborarea cu 
marele pictor mexican a 
contribuit mult la forma
rea sa ca artist. Pînzele 
lui. expuse recent la o ex
poziție din Venezuela, au 
fost apreciate ca ,.nea- 
vind concurență". Omar 
Gordilio are o atracție 
specială față de copii :

Cannes : selecția 
criticilor

• Selecția pentru Săp- 
tămina criticii, care se 
desfășoară intre 13—20 
mai 1977 in cadrul Festi
valului de la Cannes, 
este următoarea : Omar 
Gatlate de Merzak. Al- 
louaehe (Algeria), 20 de 
zile fără război de Alexei 
Gherman (U.R.S.S.), Ben 
și Benedicte de Paula 
Delsel (Franța). Ednoci- 
dio de Paul Ledeuc (Ca
nada — Mexic), Iubește 
viața de Lutz Eisholz 
(R. D. Germană), Cami- 
nando de Federico Wein- 
gartshofer (Mexic), Asa
sinul tinereții de Hasa- 
gava (Japonia).

„Umorul englez" al 
lui J.B. Priestley
• Se spune că dacă e 

analizat, umorul se dizol
vă, dispare. Și totuși, 
J. B. Priestley, azi octo
genar, celebru prin ro
manele și piesele sale de' 
teatru, s-a încumetat să 
supună umorul englez li
nei multilaterale analize, 
abordind sub acest aspect 
operele multor scriitori 
britanici. Rezultatul este, 
pare-se, nedistructiv, din 
moment ce, închizînd stu
diul lui Priestley, English 
Humor (Heinemann, Lon
don, 1977), cititorul ră- 
mine cu dorința de a citi 
sau reciti cărțile la care 
se referă autorul.

Un siloz do cărți
• „Librăria germană" 

din Leipzig a fost înzes
trată recent cu un depo
zit — un fel de siloz, 
înalt de 50 de metri — 
cu o capacitate de 5 mi
lioane de cărți. Este cea 
mai mare extindere din 
istoria acestei librării ce
lebre. Actualele ei dis
ponibilități, împrospă
tate în fiecare an cu 
120 000 de noutăți, se ri - 
dică la 6,4 milioane de 
unități bibliografice. tn 
colecția librăriei se păs
trează tot ce a apărut din 
1913 încoace ca scriere de 
limbă germană, precum 
și partituri muzicale, re
produceri de artă, discuri 
etc.

O antologie
• în Editura Kossuth ' 

din R.P. Ungară a apă
rut recent o antologie, 
reunind povestiri scrise 
de 12 autori contempo
rani, ai cărei eroi sînt 
reprezentanți ai clasei 
muncitoare. Printre au
tori se numără Ervin 
Lazar și Lajos Nagy. 

„încerc să tratez o serioa
să problemă socială, prea 
mulți copii latino-ameri- 
cani trăiesc în condiții de 
mizerie. Ei sînt sortiți 
foametei, sărăciei. gata 
oricind să facă orice mun
că pentru o bucată de 
piine. Dar sint copii !“

Iată una din pinzele lui 
Omar Gordilio, despre 
a cărui creație realistă 
Siqueiros spunea. în 1971, 
că „va trece dincolo de 
granițele patriei sale, de
venind un mesager al po
porului".

Octavio Paz
• Poetului și eseistu

lui mexican Octavio Paz 
ii apare la Paris, in edi
ție bilingvă. placheta 
Mise au net (Pasado en 
claro), in traducerea si 
cu prezentarea lui Roger 
Caîllois, care, de altfel, • 
afirmă de la ÎBceput: 
„Octavio Paz este unul 
dintre cei mai importanți 
poeți ai Americii Latine".

Manuscrisele 
iui Jules Romains
• Majoritatea manu

scriselor iui Jules Ro
mains au fost donate Bi
bliotecii naționale din 
Par-s de văduva scriito
rului, Lise Romains. A- 
ceastă importantă donație 
cuprinde 27 de manuscri
se ale romanului Hoiii- 
mes de bonne volonte, 
manuscrisele originale 
ale romanelor sale de 
mai mică importanță, 
între care și Les Copains, 
ale pieselor și poemelor 
sale, precum și o serie de 
texte inedite.

Expoziția 
Andre Derain

• La Grand Palais din 
Paris a fost organizată o 
expoziție consacrată lui 
Andre Derain. Este prima 
retrospectivă oficială or

ganizată la Paris după 
cea prezentată la Muzeul 
național de artă modernă, 
la scurtă vreme după 
moartea artistului, in 
1954. Ea tinde să regru
peze și să confrunte ja
loanele cele mai nece
sare pentru înțelegerea 
unei opere cunoscută 
doar parțial. Circa 60 de 
tablouri provenind din 
numeroase muzee fran
ceze și străine (Muzeul 
Ermitaj din Leningrad, 
Muzeul Metropolitan din 
New York, Institutul de 
arte din Minneapolis), 
dar și din colecții, de
sene, sculpturi, machete 
pentru decoruri, trasează 
itinerarul complex al a- 
cestui artist.

r

IARBA
MULTE, foarte multe locuri sînt în America deosebite de Europa, 

dar nimic nu e mai deosebit decît iarba. Nu mă gîndesc la excentrica 
idee a covoarelor de iarbă artificială de care se rîde în Europa, și nu mă 
gîndesc nici Ia iarba aceea din sud, cu șuvițele lungi, întunecate pînă 
dincolo de verde și purtînd în forța lor exacerbată o vitalitate aproape 
animală ; nu mă gîndesc nici la iarba aceea demnă, ascuțită, țepoasă 
înaintînd curajoasă pînă la țărmul deșerjtului din inima uscată a conti
nentului, nici la pajiștile elegante și umede din Noua Anglie ; mă gîndesc 
la însăși ideea de iarbă.

în Europa, iarba este un decor, un element cultivat cu grijă și uneori 
cu snobism, al peisajului, o parcelă de frumusețe rezervată ochiului ad
mirator, protejată de intimitatea umană. „Nu căleați pe iarbă", este un 
îndemn general, o poruncă religioasă, o interdicție filosofică. Iarba n>) 
este o formă de manifestare a naturii, ci o formă de domesticire a naturii, 
în America, dimpotrivă, iarba este travestiul degajat și naiv sub care 
natura pătrunde în orașe, este avangarda preeriilor avansînd eroice pînă 
la întretăierea marilor bulevarde și explodînd victorioasă în parcuri. De 
altfel, însăși noțiunea de parc este transformată, revoluționată de pu
terea și misterul ierbii. Departe de a mai fi o arhitectură de alei geo
metrice, flori savante și arbori masochiști, parcul este un perimetru al 
libertății totale, al stîncilor crescînd din asfalt, al copacilor păduroși, al 
triumfului ierbii. Pe iarba parcurilor se țin în America discursuri extra
vagante, se doarme, se joacă baseball, se calcă, se mănîncă, se aleargă, 
se gîndește. Iarba este însuși pămîntul făcut moaie și dulce la pipăit 
pentru oameni, pămîntul primitor și nesupunîndu-se decît de bunăvoie, 
izbucnind în raze de clorofilă neînvinsă în jurul frumuseții Statuii 
Libertății.

Ana Blandiana v__ _______  >
PREZENT*  ROMÂNEȘTI

• Acum patruzeci de 
ani, în 1937, la Hollywood 
a fost făcut un film des
pre Hollywood, bazat pe 
un alt film făcut la 
Hollywood despre Holly
wood, în 1932. Intitulată 
S-a născut o stea, și re- 
gUată de William 'Well- 
^in, producția din 1937 
prezenta, în interpreta
rea lui Frederich March 
și Janet Gaynor, povestea 
unui actor (la apogeul 
carierei dar pe cale de a 
deveni alcoolic), care se 
îndrăgostește de o tînără 
femeie pe cale de a de
veni actriță. Cei doi se 
căsătoresc..El continuă să' 
bea, iar ea se afirmă tot 
mai mult ca o mare ac
triță, depășindu-I. Nepu- 
tînd suporta comparația 
mereu prezentă, bărbatul 
se aruncă în mare, lă- 
sînd-o pe femeie văduvă.

în 1954 a fost un „re
make", semnat de George 
Cukor, interpretat de Ja
mes Mason și Judy Gar
land.
. Acum vreo patru ani, 

țtineva a avut ideea să 
Tfcîie o nouă versiune, cu 
o intrigă diferită, situată 
în lumea muzicii rock, 
dar, bineînțeles, tot la 
Hollywood. După multe 
peripeții, specifice lumii 
filmului american, a fost 
terminată, în sfîrșit, rea
lizarea acestei noi ediții, 
revăzute, adăugite etc.

■ etc., pe al cărei generic, 
^alături de regizor — 
Frank Pierson —, stau 
două nume actoricești ră
sunătoare : Kris Kristof- 
ferson și Barbra Strei
sand (în imagine).

SPANIA
• în cadrul manifestă

rilor menite să marcheze 
aniversarea centenarului 
independenței de stat a 
României, printre nume
roase alte acțiuni cu ca
racter cultural care au loc 
peste hotare semnalăm a- 
pariția in Spania a unei 
lucrări de prezentare ge
nerală a țării noastre, in
titulată România de azi. 
Editura „Alhambra", că
reia îi revine meritul de 
a fi publicat-o chiar in 
anul aniversării indepen
denței, a conceput lucra
rea ca o suită de capito
le scrise de specialiști ro
mâni, bogat ilustrată alb- 
negru și color cu imagini 
reprezentative, intr-un 
format mare (20 X 27), cu 
o supracopertă care re
prezintă culorile naționa
le și stema republicii. 
Sînt prezentate succint. în 
cele 237 de pagini : condi
țiile naturale și popu
lația, istoria și economia, 
un loc preponderent ocu- 
pînd capitolele rezervate 
învățămintului și științei, 
artei populare, literaturii, 
plasticii, muzicii, teatrului 
și cinematografiei, reli
giei, turismului și petre
cerii timpului liber.

Cooperarea cu Editura 
Științifică și Enciclopedi
că a asigurat Editurii 
„Alhambra" texte și ima
gini de bună calitate, ilus- 
trind cele mai noi cerce
tări și date în domeniile 
respective, iar reprezen
tanțele pe care editura 
madrilenă le are în Mexic, 
Argentina și Peru sînt o 
garanție că aria de difu
zare a lucrării va depăși 
granițele Spaniei, extin- 
zîndu-se practic în toată 
zona de circulație a lim
bii spaniole.

Demn de interes mi se 
pare a spicui din motiva
țiile și aprecierile cuprin
se în nota editurii care 
prezintă lucrarea : „Ro
mânia poate fi considera
tă drept frumoasa necu
noscută. în afară de fap
tul că deține mari resurse 
naturale. un teritoriu 
foarte fertil, că păstrează 
un folclor variat și că pe 
pămîntul ei Dunărea se 
varsă în Marea Neagră, 
știm puține lucruri des
pre ea, Îăsînd la o parte 
faimoasele tratamente de 
geriatrie și detaliile ne 
care ni le oferă agențiile 
de voiai...".

„în afară de grija și 
respectul cu care românii 
păstrează viu tot ceea ce 
este bun din trecutul lor. 
România actuală aproaDe 
că a renăscut din propria 
cenușă, ieșind în mod 

spectaculos din situația 
economică catastrofală in 
care se afla după cel de 
al doilea război mondial 
și. datorită muncii crea
toare a poporului, se află 
pe calea transformării in
tr-o țară in plină dezvol
tare industrială".

Panorama asupra Ro
mâniei pe care cartea iși 
propune să o prezinte 
spre a apropia pe cititor 
de România de azi vizea
ză mai ales „să-l fami
liarizeze cu un popor a 
cărui cultură- și personali
tate se revalorifică prin 
marile lui virtuți umanis
te".

ISTANBUL
• Editura „Habora" din 

Istanbul, cunoscută publi
cului românesc pentru ac
tivitatea ei de promovare 
a cunoașterii României 
prin traducerea și publi
carea volumelor Opere a- 
tese de Nicolae Ceaușescu; 
România și Ceaușescu ; 
Răscoala de Liviu Rebrea- 
nu : Darie de Zaharia 
Stancu ; Poezii de Werner 
Sdllner, a tipărit și difuzat 
recent, într-un tiraj de 
5 000 de exemplare. un 
volum intitulat Centenarul 
independenței (1877—1977) 
— Scurtă privire asupra 
istoriei României.

Cartea reprezintă o se
lecție de articole și studii 
aparținînd istoricilor C. C. 
Giurescu. A. Oțetea, Șt 
Pascu și I. G. Brătianu. 
în cele 200 de pagini, citi
torul turc poate lua cu
noștință de principalele 
momente ale istoriei pa
triei privind : strămoșii și 
formarea poporului ro
mân. continuitatea popu
lației daco-romane. lupta 
pentru păstrarea indepen
dentei. unirea țărilor ro
mâne. permanența ideii 
de unitate națională, lup
ta pentru unirea principa
telor. independența — pia
tra de temelie a edificiu
lui național (articolul inti
tulat : „1877 — un an al
eroismului") și desăvîrși- 
rea formării statului uni
tar român.

Ilustrațiile care însoțesc 
textul reprezintă pe Mir
cea cel Bătrîn și Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul 
și Mihail Kogălniceanu. o 
unitate de artilerie româ
nă in timpul războiului de 
independentă. portretele 
lui Valter Mărăcineanu si 
Gheorghe Șonțu.

Prin prezentul volum, 
activitatea meritorie a 
Editurii „Habora" își spo
rește contribuția nu nu
mai la mai buna cunoaș
tere a istoriei României 

în Turcia, dar și la întă
rirea prieteniei și stimei 
dintre cele două țări bal
canice, la concretizarea 
spiritului și literei Actu
lui Final al Conferinței 
pentru securitate și coo
perare în Europa.

Publicarea lucrării chiar 
în anul in care sărbăto
rim centenarul indepen
denței de stat a Româ
niei este un gest de pri
etenie care trebuie elo
giat cu toată căldura.

Competentul și dinami
cul director al editurii, 
dl. Bulent Habora. a pre
văzut în programul editu
rii publicarea de noi lu
crări românești sau des
pre România.

D. T.

PARIS
• în numărul 1/1977 al

* reputatei reviste franceze 
„Revue de litterature com- 
paree". profesorul de lite
ratură comparată de la 
Sorbona — Paris III, 
Jacques Voisine. comen
tează primul număr al 
periodicului român ..Syn
thesis". precum și fascico
lul din „Caniers roumains 
d'etudes litteraires" dedi
cat celui de al 8-lea Con
gres al Asociației inter
naționale de literatură 
comparată, care a avut 
loc anul trecut la Buda
pesta. Cunoscutul specia
list francez trece în re
vistă contribuțiile dato
rate autorilor români și 
străini, subliniind intere
sul deosebit al temelor 
propuse dezbaterii de cele 
două reviste române : 
„Literatura comparată și 
cercetările interdisciplina- 
re“. „Luminile și roman
tismul" — temă care, 
constată recenzentul, ’•e- 
liefeazâ trăsături specifice 
literaturilor din Centrul și 
Sud-Estui european —. 
„Comparatism și actuali
tate".

Autorul apreciază că 
dezbaterile organizate de 
români se înscriu din 
plin în problematica cea 
mai actuală a compara- 
tismului internațional

A.D.

ERATA. La Informa
ția COLOCVIU ROMA- 
NO-ITALIAN (cu tema 
Dezvoltarea criticii li
terare românești ca 
factor activ in procesul 
construirii culturii J na
ționale moderne), data 
cînd a avut loc, la 
Roma, e 22, și nu 12 
aprilie, cum, din eroare, 
a apărut în nr-ul prece
dent.



SCRISOARE din ROMA

Taormina - amfiteatrul greco-roman

Ceasul
face

Sub soarele Siciliei
Premiul „Etna-Taormina“
Ț~) EJA cufundată într-un climat pre-estival, 

Taormina și-a primit oaspeții premiului 
(poeți, critici și ziariști) cu grația sa obișnuită. Zile de întîlniri 
între italieni și străini. Literatura își află aici „insula" sa cea 
mai generoasă, sub semnul viu al celebrării activităților cul
turale.

- Nu din întîmplare data premiului internațional „Etna-Taor
mina" (încheiată în după-amiaza zilei de 25 aprilie la Catania) 
este bogată în evenimente istorice de neuitat. într-adevăr, data 
de 25 aprilie se identifică cu eliberarea poporului italian și — 
peste trei decenii — cu aceea a poporului portughez.

Andrea Zanzotto, pentru sectorul italian, portughezul Jorge 
de Sena, pentru cel străin, și românul Alexandru Bălăci, pentru 
„italieniști", sînt „învingătorii" celei de-a XV-a ediții a celui 
mai prestigios premiu mediteranean.

Festivitatea a avut loc în „Teatro 'delle Muse" din Catania, 
în prezența întregului juriu, condus de Mario Sansone și compus 
din Elio Filippo Accrocca, Guido Bezzola, Italo Alighiero Chiu- 
sano, Ruggero Jacobbi, Filippo Jelo (președintele Oficiului Pro
vincial de Turism), Angelo Maria Ripellino, Mario Sipala, Gia- 
cinto Spagnoletto, Glauco Viazzi și Giancarlo Vigorelli, secreta
rul general al premiului. Juriul a avut două ședințe de lucru la 
Roma, la 18 și 19 aprilie 1977, apoi în zilele de 22, 23 și 24 aprilie 
la Taormina, pentru o examinare definitivă a operelor italienești 
și străine în discuție, decizia fiind luată în unanimitate.

rul operelor sale publicate depășește 40 de titluri. în 1974 a pu
blicat un volum de studii asupra lui Machiavelli, Michelangelo 
și Galilei.

în formația lui Jorge de Sena se impune ca bază ideologică 
mărturia timpului nostru, fără tolerarea vreunei ipocrizii sau 
stihie provincialistă. Vocea sa este vocea omului liber, expri- 
rnînd o înaltă conștiință; Acum doi ani a apărut în Italia o an
tologie a sa cu titlul Exorcisme, îngrijită de Carlo Vittorio Cat- 
taneo și publicată de „Edizioni Accademia" din Milano.

p REMIUL pentru opera lui ANDREA ZAN
ZOTTO (născut în 1921 în provincia Tre

viso, la Pieve di Soligo) reprezintă încoronarea unei profunde 
fidelități a liniei poetice post-ermetice, maturizată în volume 
care au întîmpinat largi aprobări ale criticii, îricepind cu Dietro 
il Peisaggio („în spatele peisajului") din 1951 și continuată cu 
Vocativo („Vocativul"), IX Ecloghe („IX Egloge"). La Bcltâ („Fru
musețea"), volumul Poesie, publicat în 1973 la Mondadori, cu- 
prinzînd o selecție de versuri din 1948 pînă în 1972. Di ntre cele mai 
recente cărți ale lui Zanzotto se remarcă Selected poems, în 
ediția „Princeton Univesity Presse", și culegerea Filo (Editura 
Ruzzante, Veneția) scrisă pentru filmul Casanova al lui Felini: 
un fel de recitativ sau cantilenă în dialect venețian, care se 
cîntă la șezătorile țăranilor din acea regiune în perioada aștep
tării iernii. Balatta este o evocare populară readusă la lumină, 
plină de nuanțe și modulații pe care poetul știe să le surprindă 
și să le evoce cu multă măiestrie, cum de altfel se observă în 
toate poeziile pe care Zanzotto le plăsmuiește din rădăcinile 
unei culturi încordată de emoție și semn și, totodată, de fap
tele reale, într-o dimensiune de neliniște și forță lingvistică de 
o intensă semnificație, ifil este un poet care știe să dea curs gîn- 
durilor cu o conștiință și înțelepciune literară ce nu pot fi găsite 
ușor la alți poeți din generația sa.

ȚiUI ALEXANDRU BĂLĂCI, considerat cel 
mai bun cunoscător român de astăzi al li

teraturii italiene, i s-a acordat premiul „Salvatore Quasimodo" 
în contextul premiului „Etna-Taormina".

Desigur, cititorii români știu că e născut la Craiova în 1916 
și că este profesor la Universitatea din București. Pentru cîțiva 
ani a condus „Accademia 'di Romania", din Roma, confirmînd 
cu activitatea sa legăturile profunde existente între poporul ita
lian și cel român.

Obiectul studiilor sale îl constituie literatura italiană de la 
începuturile ei pînă în zilele noastre. într-adevăr, Alexandru 
Bălăci este autorul unui excelent comentariu la Divina Comme- 
dia în cadrul Istoriei literaturii italiene, publicată de el în două 
volume, ca și a numeroase studii critice și monografii — asupra 
lui Dante, Petrarca, Ariosto, Machiavelli, Leopardi, Boccaccio, 
Carducci. A tradus din Manzoni, Pirandello, D’Annunzio, Pascoli, 
Bontempelli, Quasimodo, Ungaretti, Montale, Pratolini, Cassola 
și alții, aducînd o importantă contribuție la cunoașterea autori
lor italieni în România.

T3ENTRU „sectorul străin", premiul a fost a- 
tribuit poetului JORGE DE SENA, născut 

îa Lisabona în 1919, adversar activ al regimului Salazar. Ingi
ner, cadet de marină, a participat la viața literară a țării sale, 
tn 1959.transferîndu-se, în exil voluntar, în Brazilia, de unde a 
plecat, în 1965. în S.U.A., pentru a preda literatura comparată la 
universitățile din Wisconsin și California.

Cunoscător al Italiei și al literaturii italiene, a fost pentru 
prima oară în Sicilia doar cu prilejul atribuirii premiului „Etna- 
Taormina". Activitatea îi este complexă : poezie, teatru, critică 
și proză narativă ; traduce neobosit din mai multe limbi. Numă

Ț> REMIUL „Etna-Taormina" cuprinde în al
bumul său nu puține nume de prestigiu, 

printre care : Saba, Quasimodo, Dylan Thomas, Supervielle, 
Barbaro, Valeri, Jorge Guillen, Tristan Tzara, Sinisgalli, Luzi, 
Carrieri, Jebeleanu, Bertolucci, Mendes, Testori, Doici, Rafael 
Alberti, Biagio Marin, Ritsos, Volonovic, Machiedo, Osterling, 
-Friedrich. O listă care face onoare Cataniei și Siciliei. Pe bună 
dreptate premiul „Etna-Taormina" rămîne cea mai precisă in
dicație a poeziei mondiale.

Ț) UPĂ festivitatea premierii a urmat o 
„masă rotundă", condusă de Gian Piero 

Orsello, vicepreședinte al Radio-Televiziunii Italiene. în 
dezbatere : Teatrul și Poezia, - în cadrul căreia, după 
o pertinentă „punere în chestiune" a lui Ruggero Jacobbi, și-au 
adus o vie contribuție Giacinto Spagnoletti, Italo Alighiero 
Chiusano, Angelo Maria Ripellino și Jorge de Sena, concluziile 
dezbaterii revenind lui Giancarlo Vigorelli.

Raportul „Teatru"-„Poezie" a fost considerat ca structural, 
în sensul că nu există un veritabil text dramatic fără a pre
supune în geneza și expresia lui o vînă poetică din cele mai 
autentice ; că atît modalitățile teatrului antic, cît și cele mai 
izbutite reprezentări teatrale de astăzi implică o manifestare și 
o valorificare poetică ; după cum poezia însăși constituie în zilele 
noastre tot mai mult o „teatralitate", în sensul recitativului 
complex, scenic, în fața unui public pe cît de larg pe atît de 
receptiv.

E. F. Accrocca
In românește de Cătălina TURCITU

Roma, 30 aprilie 1977

țaca-țaca
■ AUZISEM, și nu-mi ve- 

nea să cred, că sînt oameni 9 
care măsluiesc meciurile și 
așa mai departe. Ei, bine, de 
săptămîna trecută fac parte 
dintre indivizii cu pricina. Cu 
trei zile înaintea meciului Di
namo — Rapid m-am întilnit 
cu prietenii mei Lucescu, Dinu 
și Cheran și le-am zis : băieți, 
aveți suflet, nu le dați zece 
goluri nenorociților ălora din 
Giulești. Lasă, nea Fane, 
mi-au răspuns ei, ne cunoaș
tem de-atîta timp, n-o să-i 
năucim complet (și ca să mă 
ferească de dureri în ceafă), 
dar nu veni la meci, stai în 
satul ăla unde te-ai mutat 
Prin urmare, duminică, la o- 
rele 14,30, mi-am luat o pătură 
și o pernă și m-am lungit pe 
iarbă, în spatele casei. Vecinii 
sărbătoreau intens ziua mun
cii. S-auzea, înaltă și nițel 
învălmășită, vocea lui Nicu 
Graur :

Ceasul face țaca-țaca 
Și mațele oaca-oaca, 
Of, dor și iar dor, 
Ia-mă-n brațe prințișor.-

în aceste condiții am ador
mit buștean și m-am sculat 
cînd asfințea soarele. Cheran, 
care locuiește în sat cu mine, 
tocmai se întorcea de pe cîm- 
pul de bătaie. Ai văzut, nea 
Fane ? mă întreabă. N-am vă
zut, Florine, zic, dormeam. 
Mai bine, zice, fiindcă nici nu 
era nimic de văzut, ne-au bă
tut, Ascultă, zic, aveți un ghi
nion nemaipomenit că eu nu-i 
cunosc la față pe Zalupca și 
Rîșniță ca să-i rog să nu vă 
smintească și la toamnă. Acu
ma, urmează Florin, ar trebui 
să-i dați și lui Teașcă Napo
leon cu urît pe față. Copile 
drag, mă ridic eu. să mă scuze 
Craiova și pe urmă Steaua, 
dar noi nu mai avem timp de 
pierdut un meci, fiindcă vorba 
ălora de la Steagul roșu Bra
șov, în divizia B nici un ar
bitru nu e sigur pe viața lui 
și toți oamenii au copii de ? 
crescut și de unde să le dai la | 
toți ouă de Paști și porc de I 
Crăciun. Iar acuma să nu mă 
inviți la Zagreb, fiindcă nu 
vin, mi-e silă să călătoresc 
cu trenul o zi și o noapte. 
Sîrbilor le place foarte mult 
Argentina, dar nouă ne lasă 
gura apă după țara asia unde 
voi o să mergeți cu av'.r.u’.. 
iar eu, din cauza fricii de 
avion, cu vaporul, pe 1 
Hamburg — Buenos-Aires. 
încheiere, te anunț că m-am 
născut pe malul gîrlei ș:-rm 
place al dracului să mă ' _ 
pe apele Oceanului Atlant e. 
Ești mare, nea Fane, zice Flo
rin. Asta, mă florine, zic e-x 
dacă vrei să-mi faci un ser
viciu, spune-o mai sus și - - 
te feri s-o repeți de cite >: . 
ai prilejul.

Fânuș Neaga
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