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TREPTE
ALE ISTORIEI

■||nMtI.STA în calendarul solemn al marilor date istorice 
^ppieri și coincidențe cu valoare de simbol, ce pun 

strălucitoare nouă lumină semnificațiile profunde 
evenimentelor celebrate. înțelesurile adinei se vădesc 

atunci mai limpede, raporturile dintre fapte devin mai 
strînse. merstțl însuși al Istoriei fiind înfățișat la nive
lul unei coerențe esențiale. Evenimentele majore din 
viața unei națiuni comunică întotdeauna unele cu cele
lalte, dincolo de timpul care le desparte, o corespon
dență fundamentală stabilindu-se între ele din perspec- 

* tiva modelatoare de sensuri a contemporaneității, pentru 
care devenirea istorică nu este o simplă succesiune de 
întîmplări și situații, ci se face pe coordonatele unitare 
ale unui vast proces armonic, desfășurat pe scară amplă 
și în virtutea unor determinări de profunzime. Marile 
evenimente sint astfel percepute ca trepte glorioase ale 
Istoriei.

Cînd, la 8 mai 1921, se constituia Partidul Comunist 
Român, clasa muncitoare și masele populare din 
noastră 1...____ -------2-1- - .... - - - -
luție a prezenței lor pe scena politică și socială a țării. 
Continuînd cele mai vii. mai active și mai generoase 
tradiții de luptă revoluționară, ducînd mai departe spi
ritul mișcărilor progresiste și muncitorești de pînă atunci. 
Partidul Comunist Român a determinat efectiv apariția 
unei noi conștiințe a situării în Istorie, afirmîndu-se în 
cursul unor confruntări complexe-drept forța politică a 
viitorului, cea mai avansată, situată in fruntea luptei de 
înfăptuire a idealurilor de libertate, justiție socială, 
democrație și progres. Acefet rol a ieșit cu deosebire în 

^^idență în deceniul al patrulea, cînd Partidul Comunist 
^^^Bpân a coalizat cele mai lucide forțe ale națiunii în 

t ni de împotrivire la fascism. Una dintre cele mai 
mai substanțiale și mai eroice pagini ale rezis- 

v^Hei antihitleriste europene din acei ani s-a scris ast
fel în România, grație prezenței catalizatoare a Parti
dului Comunist Român. Marea manifestare de pe stră
zile Capitalei de la 1 Mai 1939, care s-a desfășurat sub 
lozincile „Jos fascismul !“, „Jos agresorul hitlerist !“, 
„Vrem România liberă și independentă !“, a constituit' 
dovada cea mai elocventă, prin dimensiuni și semnifi
cații, a capacității Partidului Comunist Român de a orga
niza și conduce lupta antihitleristă a maselor largi popu
lare. După înfăptuirea actului crucial de la 23 August 1944, 
în condițiile intrării destinului istoric al tării pe o nouă 
cale de dezvoltare. Partidul Comunist Român a contri
buit esențial la mobilizarea tuturor energiilor naționale 
în vederea eliberării întregului teritoriu național și a 
luptei împotriva armatelor hitleriste. Participind alături 
de Rațiunile Unite la înfrîngerea Germaniei naziste, țara 
noastră și-a adus o contribuție eroică și însemnată la 
obținerea victoriei și la încheierea celui de al doilea 
război mondial. A fost marea acțiune organizată și con
dusă de Partidul ~ 
evenimentului din 
decenii care au
toriei asupra fascismului au făcut să se vadă mai clar, 
la adevăratele proporții, importanța participării Româ
niei la zdrobirea celui mai crunt dușman al omenirii.

Apropiate în calendar, data la care aniversăm, crearea 
Partidului Comunist Român și data la care sărbătorim 
Ziua Victoriei comunică astfel în planul semnificațiilor 
și al reverberațiilor istorice, reverberații care, în raza 
lor, cuprind și aniversarea proclamării independenței de 
stat a României — 9 mai 1877.

Afirmarea deplină a rolului conducător al Partidului 
Comunist Român în desfășurarea vieții societății româ
nești, înfăptuirea cu succes a revoluției socialiste, marile 
transformări petrecute in țara noastră în avîntata peri
oadă a celor patruzeci de ani de construcție socialistă 
reprezintă continuarea firească a evenimentului petrecut 
la 8 mai 1921. „Niciodată în România — spunea secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— n-a existat un alt partid politic cu o istorie atît de 
bogată și glorioasă, care să fi luptat cu abnegație și să 
fi realizat atit pentru fericirea poporului român, pentru 
măreția națiunii noastre. Partidul nostru s-a născut și a 
crescut odată cu proletariatul, destinul său este strîns 
legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor 
român". Realizările României socialiste, cu deosebire cele 
mareînd epoca de după Congresul al IX-lea al parti
dului, îndreptățit denumită „Epoca Ceaușescu". marile 
mutații produse în toate domeniile de activitate, dobîn
direa unui înalt prestigiu internațional sînt opera stră
lucită șl incontestabilă a conducerii întregii noastre 
națiuni de către Partidul Comunist Român, a unității 
întregului popor în jurul său. Treptele istoriei eroice 
parcurse pînă acum sînt o chezășie fermă a viitorului 
patriei noastre socialiste.

țara 
intrau, prin aceasta, într-o nouă fază de evo-

Comunist
23 August 
trecut de

Român, consecventă 
1944, și cele patru 
la dobîndirea vic-

BUCUREȘTI, ARCUL DE TRIUMF. 23 AUGUST 1945: DEFILAREA SUB SEMNUL VICTORIEI FINALE

„România literară"

Prin jertfă
Ne-am cucerit independența intr-o încordare fără seamăn, 
Și liberi ne simțim noi astăzi intru izbinda tuturor.
Hotarul gesturilor noastre întrece al păsărilor zbor 
Iscat de gindul nostru cutezător și geamăn.

îngenunchind o ordine barbară 
Care tirise țara in singe și noroi, 
Eliberați de spaime și-obscurele nevoi, 
Prin jertfă ne-am născut a doua oară.

Să înțelegem bine sinteza marei clipe : 
Sămința se trezește și fulgeră-n copac, 
Dar din această clipă sublimă se desfac 
Azi, in văzduh, rotundele aripe.

Cum iese la lumină din cazna lui enormă
Grăuntele să-nchipuie o floare,
in încleștarea luptei unite, fiecare
A luat a lumii noastre nouă formă.



România literară
Director : Gtorge Ivașcu. Redactor 
șef «adjunci : Ion Horea. Secretar 
responsabil de redacție : Roger Câm- 
oeanu

Revista revistelor

„Ramuri", nr. 4

• Sub semnul aniver
sării celor patruzeci de 
ani de la sfirșitul nimi
citoarei conflagrații care 
a fost cel de-al H-lea 
război mondial, „Ramuri" 
nr. 4 se deschide cu ar
ticolul lui Constantin M. 
Popa despre semnificați
ile marii literaturi anti
fasciste europene. „Me
ditația despre istorie și 
consecințele asupra uma
nului presupune o con
știință interesată de des
tinul individului și al co
lectivității, dispusă la 
confruntare, la angajare 
superioară in reexamina
rea faptelor", notează 
autorul, exemplifici nd a- 
ceastă afirmație cu refe
rințe la unele opere re
prezentative (ale lui 
Brecht, Malraux ori ro
mane pe temă din litera
tura română). In aceeași 
perspectivă tematică se 
înscriu și evocarea din 
război a col. (r.) Aurică 
Sitaru ori amintirile sem
nate de Mitre Arambașa 
și lt.m. (r.) Adrian Nâs- 
tase. Rubrica „Viața căr
ților" conține cronici con
sacrate romanului Mu
zeul de ceară al lui Du
mitru Popescu, monogra
fiei V. Voiculescu în ori
zontul tradiționalismului 
de Mircea Braga, operei 
poetice a lui Anghel 
Dumbrăveanu și volu
mului de versuri Mina 
pe față de Doina Uri- 
cariu ; Constantin Du- 
mitrache, Ion Dur, Ion 
Pachia Tatomirescu și 
Constantin Barbu se 
apropie cu înțelegere de 
cărțile analizate, rele- 
vînd calitățile certe ce 
le împing in „vitrina" 
revistei. Cu verva-i ca
racteristică, acad. Șerban 
Cioculesscu iși continuă, 
la rubrica „Semnalizări", 
dialogul lui Eudoxiu cu 
învățăcelul pe marginea 
„Crailor..." lui Mateiu 
Caragiale, surprinzind 
eroarea lui R. Albala in 
depistarea amplasamen
tului „calului de spijă" 
invocat de „craiul" Pașa-

Festival-concurs de poezie „Mihu 
Dragomir — Odă pămintului meu"
• Comitetul de cultură 

și educație socialistă al 
județului Brăila, in cola
borare cu Uniunea Scri
itorilor din Republi-ca 
Socialistă România, orga
nizează, în perioada 8—9 
iunie 1985, cea de a IV-a 
ediție a Festivalului-con- 
curs de creație și inter
pretare „Mihu Dragomir 
— Odă pămintului meu".

Organizat 
Festivalului 
„Cîntarea 
Festivalul

in cadrul 
național 

României" 
este dedicat

aniversării a 40 de ani de 
la victoria asupra fascis
mului și a 20 de ani de 
la istoricul Congres al 
IX-lea, precum și Anu
lui Internațional al Ti
neretului.

Scopul manifestării 
este de a stimula crearea 
unor lucrări valoroase de 
lirică patriotică, inspi
rate din trecutul glorios 
al patriei și poporului 
nostru, al clasei munci
toare și al Partidului 
Comunist Român, de 
realizările prezentului so
cialist.

Festivalul-concurs are, 
de asemenea, caracter de 
emulație pentru interpre- 
ții individuali (recitatori) 
ai versurilor poetului 
omagiat zcît și din lirica 
patriotică românească 
clasică și contemporană.

Concursul are două sec
țiuni creație și inter
pretare. 

dia. Cronica literară, 
semnată de Ion Pecie, 
disecă structurile roma
nului Refugii al lui 
Augustin Buzura, cen
trat pe ideea destinului 
individual ca destin asu
mat intr-o lume „ca un 
zid al morții"- Conside- 
rindu-1 cel mai bun ro
man al anului 1984, cro
nicarul conclude pe linia 
demonstrației sale că 
omul este „agresor po
tențial" atunci ănd nu 
există limitare, ceea ce 
implică pentru alți oa
meni „refugiul". La ru
brica „Poiesis". Marius 
Ghica publică un intere
sant fragment din eseul 
Facerea poemului, in curs 
de apariție. Sub titlul Li
teratura străromânâ. Ma
rin Sorescu, Eugen Ne
griei, Dan Simonescu și 
Răzvan Theodorescu sub
liniază importanța cărții 
Primele scrieri patristice 
in literatura noastră, se
colul IV-VI (Craiova 
1984) a dr. Nestor Vor ni- 
cescu. In cadrul Orizon
tului istoric, Cristian Po- 
pișteanu prezintă primul 
volum din „Istoria mili
tară a poporului român". 
Sub semnul Anului In
ternațional al Tineretului, 
revista prezintă participa
rea la cenaclul „Ramuri" 
a tinerilor actori din 
Craiova, prin fișe perso
nale și un interviu colec
tiv. Expunindu-și expe
riența picturală angajată. 
Sabin Bălașa iși leagă, in 
discuția cu Ion Jianu, 
deschiderile de legătura 
cu satul natal, Dobriceni. 
Marin Sorescu realizează 
la rubrica Atelier inter
național un dialog inte
resant cu poetul Fabio 
Doplicher asupra stării 
poeziei europene in ge
neral și italiene in spe
cial. Creația originală 
este prezentă și ea in 
acest număr prin sem
năturile lui Ștefan Ber- 
ceanu, Nicolae Dragoș, 
AL Bosneanu și Dan 
Ciachir.

R.V.

Pentru concursul 
de creație :

Concurenții vor trimi
te cel mult zece poezii 
inedite, selecționate prin 
cercul sau cenaclul lite
rar din care fac parte, 
poezii care nu au făcut 
obiectul altor concursuri 
literare.

Lucrările, multiplicate 
in cinci exemplare, vor fi 
nesemnate și vor purta 
un „motto". In același 
plic se mai introduce un 
alt plic inchis, purtind 
același motto. in interior 
cu numele, prenumele, 
profesia, vîrsta și adresa 
exactă a autorului.

Corespondența va fi 
trimisă pe adresa : Co
mitetul de Cultură și 
Educație Socialistă al ju
dețului Brăila — Piața 
Poligon nr. 2, cod. 6 100- 
Brăila, pînă la data de 30 
mai 1985.

Pentru concursul 
de recitare :

Fiecare concurent va 
avea un repertoriu din 
lirica patriotică, clasică 
și contemporană, inclu- 
zînd în mod obligatoriu o 
poezie aparținind lui 
Mihu Dragomir.

înscrierile pentru con
cursul de recitare se fac 
pînă la aceeași dată, pe 
baza fișei anexate

BUCUREȘTI

• La invitația cenaclului 
literar ,,Mihail Sadoveanu" 
din cadrul întreprinderii de 
rulmenți din Birlad. proza
toarea Ioana Postelnicu a 
participat la o dezbatere pe 
marginea problemelor roma
nului contemporan. Au mai 
luat cuvintul prof. Vasile 
Mălinescu, Coca Androna- 
che, Elena Codrescu, George 
Irava, Ion Petrea, Chiriac 
Samoilă. în încheiere, Ce- 
zarina Tirziman a vorbit 
despre creația Ioanei Postel
nicu.

• In intimpinarea sărbă
toririi Independenței de stat 
a României, filiala din 
Buzău a Societății de științe 
filologice a organizat o vi
zită de documentare, urma
tă de un festival literar, in 
comuna Pietroasele, ur.de, 
cum se știe, au fost desco
perite un castru roman și 
tezaurul „Cloșca cu puii de 
aur". Au participat: Nico
lae Ciobanu, Gheorghe An
drei, Viorica Nebel și Con
stantin Peteu.

• Cadrele didactice de la 
Academia Militară, facultă
țile tehnice, au avut o in- 
tilnire cu Romulus Vulpescn 
și Mircea Iorgulescu, in ca
drul căreia au fost discutate 
o serie de aspecte ale litera
turii române contemporane.

• La Academia Militară 
s-a desfășurat o întilnire cu 
cititorii la care a vorbit 
celor prezenți Ion Hobana.

• La Focșani, in cadrul 
Lunii cărții in întreprinderi 
și instituții au fost lansate 
volumele : „Mondo Uma
no ?“ de Dumitru Constan
tin și „La o secundă de 
mileniul III" de Carol Ro
man. cu participarea autori
lor și a lui Ion Nistor, re
dactor șef de secție al Edi
turii Albatros.

• în intimpinarea zilei de 
9 Mai, la Universitatea din 
Galați și la Școala generală 
nr. 28 din acest municipiu a

Șezătoare literară
• La Clubul întreprinderii 

de confecții și tricotaje 
București. Comitetul pentru 
cultură și educație socialistă 
al Municipiului București și 
Revista literară Radio au 
organizat o șezătoare lite
rară dedicată marilor eveni
mente din această lună, îm
plinirea a 64 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român, sărbătorirea, la 9 
Mai, a Independenței de stat 
a României și a patru de
cenii de la „Ziua Victoriei" 
asupra fascismului.

Au participat, citind din 
creațiile lor, Teofil Bălaj, 
Vasile Băran, Victor Cră
ciun, Arcadie Donos, Ni

„Colocviul artelor"
• Sub îndrumarea Aso

ciației scriitorilor Bucu
rești p avut loc, la Casa de 
cultură „Friedrich Schiller", 
în cadrul manifestărilor 
„Colocviul artelor", un re
cital literar-muzical închi
nat Independenței și celei 
de-a 40-a aniversări a vic
toriei împotriva hitlerismu- 
lui.

Au citit din lucrările 
lor : Ion Larian Postolache, 
Arcadie Donos, Petru Ma
rinescu, Valeria Deleanu,

Ședința secției de critică
• Marii 7 mai a.c. a avut 

loc ședința Secției de critică 
5i istorie literară, cu tema : 
„Critica despre literatura 
română actuală". După ex
punerea introductivă susți
nută de Mircea Iorgulescu. 
au luat oarte la discuții : 
Z. Ornea. G. Hanganu. Ale-

Fundația „L.
• A luat ființă Fundația 

„Liviu Rebreanu" de pe lin
gă Uniunea Scriitorilor din 
Republica Socialistă Româ
nia.

Patrimoniul fundației s-a

Viata literară
9

Asociațiile scriitorilor
avut loc, în prezența autori
lor, lansarea cărților „întu
nericul de sub tălpile mele" 
de Tudorel Oancea, și „A- 
dresa mea — prezentul" de 
Coriolan Păunescu.

A prezentat Mircea Sân- 
timbreanu, directorul Editu
rii Albatros.

• Casa de cultură din 
Bușteni, cu sprijinul Comi
tetului U.T.C. de la Fabrica 
de hîrtie din acest oraș, a 
organizat simpozionul lite
rar cu tema „Eroismul osta
șilor români, semnatari ai 
Marii Victorii de la 9 Mai 
1945, oglindit în literatură".

A vorbit pe larg, relatînd 
episoade din luptele la care 
a participat, poetul loan 
Costea.

• La Direcția Generală a 
Combustibilului, la cercul de 
istorie al liceului „C.A. Ro- 
setti" și la Liceul Industrial 
C.F.R. din Capitală s-au 
desfășurat manifestări în 
cinstea zilei de 9 Mai, la 
care Ion G. Pană a evocat 
momente emoționante din 
luptele la care a participat.

CLUJ-NAPOCA

• Asociația scriitorilor 
din Cluj-Napoca a organi
zat, in intimpinarea zilei de 
9 Mai, un festival literar la 
Casa de cultură din Cirnpia 
Turzii. Au citit din lucrări
le lor pagini dedicate 
patriei, partidului, Negoiță 
Irimie. Teohar Mihadaș și 
Nicolae Prelipceanu.

• La clubul „Armonia" al 
întreprinderii „16 Februarie" 
din Cluj-Napoca, Asociația 
scriitorilor a inițiat. în 
cinstea zilei de 9 Mai, o șe
zătoare literară la care au 
participat Virgil Bulat și 
Oana Cătina.

• La Facultatea de științe 
economice din Cluj-Napoca 
s-a desfășurat o rodnică 
discuție pe marginea proble
melor romanului contempo
ran. Au participat Augustin 

colae Dragoș, Ion Horea, 
Corneliu Leu, Mircea Micu, 
Damian Necula, Gheorghe 
Pituț, Pavel Pereș, Ion La- 
rian Postolache, Mihai Sto- 
ian, Radu Teodoru, Violeta 
Zamfirescu, Radu Vaida, 
Petre Răileanu, Vasile Băr- 
dan, Florica Răducanu.

Cu acest prilej, a fost lan
sat volumul „Ieșirea din 
ceață", inmănunchind texte 
ale scriitorilor care au parti
cipat la vizita organizată de 
Uniunea Scriitorilor și Edi
tura Militară prin locurile 
unde s-au desfășurat luptele 
împotriva armatelor hitleris- 
te, pe teritoriul Transilva
niei.

Ana Lungu, Iacob Voichî- 
țoniu. Victor Gh. Stan, Lidia 
Constantinescu, Balaș Mol- 
doveanu, Manuela Nicu- 
lescu, Uea Maria Iov, Ema- 
noil Cațan, Marga Dumi
trescu.

Dr. Livia Dandara, cerce
tător la Institutul de istorie 
de pe lingă C.C. al P.C.R. a 
prezentat cartea sa „Româ
nia în viitoarea anului 
1939", apărută recent la Edi
tura Minerva.

xandru George, Ileana Vran- 
cea. G. Dimisianu. Henry 
Wald. Sanda Radian. Al. Pa- 
leologu, V. E. Mașek, Ga
briela Negreanu. Radu 
Albala. Elena Tacciu.

Ședința a fost condusă de 
Ion Ianosi. secretarul secției 
de critică sl istorie literară.

Rebreanu"
constituit din donația fiicei 
scriitorului. Puia Florica Re
breanu Vasilescu.

Fundația „Liviu Rebreanu" 
va acorda un premiu literar 
anual unui tinăr prozator.

Buzura, Petru Poantă și 
Eugen Uricaru.

• In cadrul manifestă
rilor prilejuite de Luna cărții 
în întreprinderi și instituții, 
la I.C. Mondiala din muni
cipiul Satu Mare a avut loc 
lansarea volumului de ver
suri „Colocviile vîntului" de 
Alexandru Pintescu. Au luat 
cuvintul Ion Acsan, redacto
rul cărții și Gheorghe Glo- 
deanu.

TIMIȘOARA

• La întreprinderea de 
confecții „Bega" din Timi
șoara, în cinstea • marilor 
evenimente din această lună, 
a avut loc lansarea volumu
lui de eseuri „Ab Urbe Con- 
dita" de Radu Enescu și a 
volumului colectiv de proză 
scurtă „Drumul cel mare", 
cuprinzînd texte de Acvilina 
Birăescu, Mircea Pora, Con
stantin C. Platon, Viorel 
Marineasa și Gheorghe Se- 
cheșan.

In același content, a fost 
prezentat și volumul „în
toarcerea spre asfințituri" de 
Ion Marin Almăjan.

La această acțiune au 
participat autorii, Virgil 
Podoabă și Vasile Spoială 
din partea revistei „Fami
lia", și Ion Anghel, redactor 
la Editura Fada.

• Cenaclul Asociației 
scriitorilor din Timișoara și 
al revistei „Orizont" a plani
ficat o nouă seară de poe
zie „Nichita Stănescu". 
Desipre opera marelui poet 
au vorbit Anghel Dumbră
veanu, Cornel Ungureanu, 
Marian Odangiu, Șerban 
Foarță și Coriolan Babeti.

în cadrul acestei seri, a 
fost prezentată o peliculă 
inedită realizată cu prilejul 
prezenței lui Nichita Stă
nescu în tabăra de creație 
de la Teremia Mare, peli
culă realizată de Doru Tul- 
can. In încheierea manifes
tării, actorul Doru Eugen 
Iosif a susținut un recital 
de versuri din creația auto
rului „Necuvintelor".

Simpozion 
Mateiu I.

Caragiale
• La Sediul Asociației 

scriitorilor din Timișoara a 
avut loc o manifestare dedi
cată centenarului nașterii lui 
Mateiu I. Caragiale.

In prezența unui numeros 
public, Cornel Ungureanu, 
Mandies GyOrgy, Șerban 
Foarță și Marian Odangiu 
au vorbit despre importanța 
„Crailor de Curtea-Veche" 
în evoluția romanului româ
nesc.

în continuare, sub generi
cul „Caragiale și... Cara
giale", formația de teatru 
„Thespis" a „Casei Tineretu
lui" din Timișoara a prezen
tat un spectacol cu piesa 
„Zgura", după un text-colaj 
ce îmbină partitura drama
tică din „Conu Leonida față 
cu reacțiunea" cu scriitura 
lui Mateiu I. Caragiale.

O seară 
cu prietenii 
lui Nichita 
Stănescu

• Muzeul Literaturii Ro
mâne organizează o seară 
omagială dedicată lui Nichi
ta Stănescu. Marele poet va 
fi evocat de cei mai apro- 
piați prieteni și confrați ai 
săi : Constantin Cbiriță,
Traian T. Coșovei, Maria- 
Luiza Cristescu, Mircea Di- 
nescu, Domokos Geza, Sorin 
Dumitrescu, Damian Necula, 
Gheorghe Pituț, Eugen Si- 
mion, Gheorghe Tomozei.

Din creația poetului vor 
recita actorii : Ion Carami- 
tru, Florin Călinescu, Ioana 
Crăciunescu, urmați de reci
talul lui Johny Răducanu.

Manifestarea va avea loc 
luni 13 mai, orele 18, la se
diul muzeului din str. Fun
dației nr. 4.

SEMNAL

• Atanasie Nasta — 
ORA DE POEZIE. Ver
suri. (Editura Cartea Ro
mânească, 102 p„ 10,50 
lei).

• Sergiu Adam — 
CHIPURI ȘI VOCI. Ro
man. (Editura Cartea 
Românească, 254 p„ 11,50 
lei).

• Petre Ilieșu — ÎN
TREBARE DESPRE ÎN
TOARCEREA ACASA. 
Poem. (Editura Cartea 
Românească, 64 p., 9,75 
lei).

• Paul Emil Miclescu 
- DIN BUCUREȘTII 
TRASURILOR CU CAI. 
(Editura „Litera", 1G6 p.,
14,50 lei).

• Dumitru Meni Io- 
nașcu — GLASURI IN 
CIMPIA TĂCERII. Po
vestiri. (Editura Dacia, 
196 p., 10 lei).

• Hristu Cândroveanu 
— TREI BALADE ARO- 
MANE/TREI BALADE 
ARMĂNEȘTI. Versiunea 
aromână a baladelor este 
semnată de Ioan Cutova. 
(Editura Facla, 64 p„
7,50 lei).

• Lică Rugină — SA
REA LA VREMEA EI. 
Povestiri cu un Cuvînt 
inainte de Nicolae Ve- 
lea. (Editura Cartea Ro
mânească, 184 p., 8 lei).

• Ion Dianu — UN 
RĂZBOI DE 30 DE BANI. 
Roman. (Editura Albatros, 
224 p„ 10,50 Iei).

• Ion Bucheru — 
MOSUL (OIIIilB 
1ATA Nt.VAZIT.tW 
LUM(N)II. Piesele 
în colecția „Ramp^T 
(Editura Eminescu, 172 
p., 7,25 lei).

• Mihai Berechet — 
9 CAIETE ALBASTRE, 
însemnări autobiografice
cu conexiuni în viața » 
teatrală și cinematografi- 
că. (Editura Muzicală, 
304 p„ 33 Iei).

• Dumitru Constantin 
— MONDO UMANO ? 
Publicistică grupată în 
capitolele „Comedia inu
mană", Kennedy — mit și 
mister și Procesul mer
cenarilor. (Editura Alba
tros, 224 p., 9,25 lei).

• * • * — JEUNES
POETES ROUMAINS. 
Antologie și traducere de 
Dan Ion Nasta. (Editura 
Eminescu, 222 p., 20 lei).

• Fernando Naniora^H 
MĂȘTILE. Romanul aw| 
re in traducerea semdK 
de Odette Margâiitâr.^W 
(Editura Univers, 320 ~P-> 
12 lei).

• Elias Canetti — PRO
VINCIA OMULUI. în
semnările scriitorului aus
triac, datate 1942—1972, 
apar în colecția „Cores
pondențe, memorii, jur
nale" ; traducere de Ale
xandru Al. Șahighian. (E- 
ditura Univers, 336 p.,
15,50 lei).

LECTOR

Colocviul de poezie 
„Daniel Turcea"

• Ediția din anul 1985 
a Colocviului de poezie 
„Daniel Turcea" a fost 
găzduită la liceul „I.L. 
Caragiale" din București. 
Cu acest prilej a avut loc 
și vernisajul expoziției 
de desen și pictură „Spa
țiul", care a reunit lu
crări de Daniel Turcea. 
Cristian Paraschiv, Mihai 
Sârbulescu și Horea Paș- 
tina.

Prezentarea expoziției 
a fost făcută de criticul 
de artă Mihai Ispir. Vio
loniștii Mihai Constanti
nescu și Corina Bura au 
susținut un recital mu
zical.

Poetul Ioan Alexandru 
a conferențiat în acest 
cadru despre ,rolul și lo
cul poeziei în dimen
siunea culturii românești.

La Colocviu, pe lingă 
membrii cenaclului „Da
niel Turcea", au partici
pat elevi și cadre didac
tice ale Liceului „I.L. Ca
ragiale".
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Aniversarea 
victoriei asupra fascismului

k Ț a 9 MAI, poporul român, alături
|| de întreaga omenire progresistă,
elebrează cea de-a patruzecea aniversare a victoriei 
.supra fascismului. Acest eveniment are o importanță 

extraordinară în istoria universală, semnificînd lupta 
națiunilor împotriva forțelor reacționare ale imperia
lismului, împotriva întunericului și a războiului.

Ziua mondială a marii victorii asupra fascismului 
coincide, fericit, cu sărbătoarea independenței statale 
a României, proclamată la 9 mai 1877, eveniment car
dinal al istoriei naționale și al luptei poporului român 
pentru libertate.

Cel de al doilea război mondial a fost generat de 
politica imperialistă de dominare și de opresiune, de 
reîmpărțire injustă a lumii în sfere de influențe, po
litică a cărei odioasă expresie a fost reprezentată de 
către nefastele acțiuni ale Germaniei hitleriste. Aceas
tă politică de expansiune imperialistă a fost pregăti
tă, pe plan ideologic, de către teoria profund anti- 
umanistă a „rasei superioare", continuată pe plan po
litic prin violarea normelor de drept internațional și 
prin călcarea în picioare, cinică, a tratatelor, iar pe 
plan militar prin atacul barbar și aservirea unui mare 
număr de țări europene. Ca urmare a unei politici 
mioape, de concesie, supunere și chiar de trădare a 
intereselor naționale datorată grupurilor conducătoare 
ale unor mari state europene ale acelei epoci, ocu
parea și aservirea altor popoare de către Germania 
nazistă nu s-a izbit, la inceput, de o ripostă fermă.

Prin atacul împotriva Uniunii Sovietice, cursul răz
boiului, al evenimentelor internaționale s-a schimbat, 
lucind la formarea unei coaliții mondiale antihitle- 
liste, orientată ferm împotriva politicii de dominare 
mperialistă exercitată de către Germania fascistă, o 

coaliție cu finalitatea de a salva omenirea de robia 
fascistă. Uniunea Sovietică a purtat greul războiului 
făcînd cele mai mari sacrificii în imensa, istorica bătă
lie de zdrobire a fascismului. Prețuind înalt contribu
ția militară a U.R.S.S. la victorie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
afirma în discursul pronunțat ia sesiunea solemnă 
consacrată celei de-a patruzecea aniversări a revolu
ției de eliberare socială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă de la 23 August 1944 : „Omagiem ar
mata sovietică, soldații sovietici care au purtat grele 
lupte împotriva fascismului, care s-au sacrificat pen
tru infrîngerea fascismului

O importantă contribuție la infrîngerea agresorilor 
fasciști au adus-o, de asemenea, celelalte țări ale 
coaliției antihitleriste, mișcarea antifascistă de rezis
tență, lupta de eliberare națională a țărilor ocupate 
de către naziști.

Prin amploarea și caracterul său. lupta dusă în tim
pul celui de al doilea război mondial împotriva Ger
maniei hitleriste și a Japoniei militariste a reprezen
tat cea mai vastă uniune a popoarelor, a forțelor pro
gresiste, democratice, pe care a cunoscut-o vreodată 
istoria. Ea a impulsionat intens forțele de eliberare so
cială și națională, deschizind calea unor profunde 
transformări revoluționare în Europa și în lume.

Alături de alte popoare ale lumii, poporul român 
este pe drept cuvînt mîndru de contribuția sa la gi
gantica bătălie dată de forțele coaliției antihitleriste 
împotriva fascismului. Sub conducerea Partidului Co
munist Român s-a activat cu înverșunare împotriva 
războiului antisovietic, pentru sabotarea mașinii de 
război hitleriste, pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste care a împins România — împotriva voinței 
poporului — în războiul criminal declanșat de Hitler 
contra Uniunii Sovietice, și pentru întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitleriste.

Ț~ jUPTA antifascistă a poporului ro- 
■^mân a avut, în timpul războiului, 

caracterul unei adevărate mișcări de rezistență popu
lară, națională și care, prin înfăptuirea victorioasă, 
în frunte cu P.C.R.. în condițiile internaționale favo
rabile create de către victoriile asupra trupelor Ger
maniei hitleriste repurtate de către armatele sovietice 
și celelalte forțe antihitleriste, s-a concretizat în revo
luția de la 23 August 1944.

Din acel decisiv moment istoric, al declanșării revo
luției, România s-a aliat, cu tot potențialul său eco
nomic și militar, forțelor coaliției antihitleriste și a 
luptat eroic, cu grele și mari sacrificii, pînă la eli
berarea totală a țării, pînă la victoria finală asupra

forțelor fascismului.
Angajarea României alături de forțele Națiunilor 

Unite în războiul antifascist în momentul în care 
soarta armatelor nu era încă decisă, în care victoria 
asupra Germaniei hitleriste nu era încă evidentă, a 
însemnat o grea lovitură împotriva planurilor strate
gice ale lui Hitler, a determinat prăbușirea dispozi
tivului militar al Germaniei naziste în această parte 
a Europei, a contribuit in mod esențial la scurtarea 
duratei războiului.

Prin efectivele militare angajate pe front, prin for
țele materiale și umane mobilizate în războiul anti
fascist, România s-a situat pe al patrulea loc al țări
lor care au contribuit la infrîngerea Germaniei hitle
riste.

Pentru a parafraza un articol de ziar apărut la 
București in mai 1945, se poate afirma că prin toate 
aceste jertfe, România s-a situat, cu demnitate, pe 
un loc de onoare sub soarele păcii, rămînînd însă cre
dincioasă unui ideal care considera războiul ca o 
monstruozitate, ca pe cel mai profund ultraj adus spe
ciei umane, frustrînd popoarele de comorile trecutului 
și de energiile creatoare ale viitorului.

A CEL AȘI ideal animă cele 23 de mi- 
■* ‘lioan« de cetățeni ai României so

cialiste. Astăzi, la aniversarea a patru decenii de la 
victoria finală asupra fascismului, trâgînd concluziile 
necesare ale împrejurărilor și cauzelor care au dus la 
dezlănțuirea celui de al doilea război mondial, Româ
nia face totul, activînd cu hotărîre, alături de toate 
forțele progresiste ale lumii întregi, ca acest flagel să 
fie eliminat cu desâvîrșire.

In actualele condiții internaționale deosebit de grave, 
poporul român crede că aniversarea victoriei asupra 
fascismului trebuie să fie o ocazie deosebită pentru 
toate forțele păcii de a exprima ferm voința lor și de 
a-și intensifica activitatea pentru împiedicarea unui 
nou război, pronunțindu-se hotărit împotriva politicii 
imperialiste de forță și de dictat, de menținere si de 
reîmpărțire a sferelor de influență, pentru consolidarea 
relațiilor internaționale pe principiile egalității, res
pectului independenței și suveranității naționale, al 
neamestecului în treburile interne și al avantajului re
ciproc, pe dreptul fiecărui popor de a-și decide sin
gur soarta și de a se dezvolta liber, în conformitate 
cu propria sa voință.

Conducerea României consideră necesar ca toate po
poarele — și în primul rînd popoarele Europei care, 
in cursul acestui secol, au suferit profund de urmă
rile a două războaie mondiale — să țină seama de în
vățăturile istoriei și să-și unească eforturile, să coope
reze intr-o solidaritate de granit, înainte de a fi prea 
tîrziu, pentru a opri evoluția primejdioasă a eveni
mentelor spre înfruntare și război, spre o catastrofă 
nucleară, pentru a determina oprirea sau înghețarea 
imediată a armamentelor atomice, pentru a stopa orice 
acțiune vizînd militarizarea spațiului cosmic, pentru 
realizarea unor acorduri la negocierile sovieto-ameri- 
cane relative la oprirea cursei înarmărilor, reducerea 
pînă la eliminare a armelor atomice.

Ținind seama că memoria popoarelor nu uită nici
odată rolul nefast al forțelor reacționare, obscurantiste 
și antipopulare care au pregătit terenul pentru apari
ția și ascensiunea către putere a fascismului, pentru 
dezlănțuirea politicii de agresiune, apare imperios ne
cesară denunțarea viguroasă a pericolului real al re
activării, în diferite state, a forțelor reacționare, 
neofasciste, revanșarde, intensificarea manifestărilor 
șovine, rasiste, teroriste, a instigărilor naționaliste, 
a acțiunilor de deformare a informării opiniei pu
blice și de justificare a politicii de tensiune, de înar
mare, de încălcare a drepturilor și libertăților maselor 
populare, a independentei si suveranității statelor. 
Combaterea hotărîtă a acestor manifestări este o com
ponentă inseparabilă a luptei împotriva războiului, 
pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii.

Credincios politicii sale tradiționale, datorită căreia, 
de-a lungul istoriei a fost totdeauna un element pa
cific și constructiv al progresului omenirii, poporul ro
mân — așa cum, cu exemplară consecvență, a subli
niat președintele Nicolae Ceaușescu — este gata să 
sprijine orice inițiativă aptă să asigure dreptul funda
mental al popoarelor : dreptul la existentă, la pace.

Alexandru Balac!

BUCUREȘTI : Monumentul Eroilor 
(In acest număr, reproduceri din Expoziția de artă plastică 
dedicată aniversării a 40 de ani de la victoria asupra 

fascismului și sărbătorirea Zilei independenței României)

Cintec șoptit

I
lertați-mâ - le-am spus eroilor 

Căzuți la Debrețin, la Zvolen și-n Tatra — 
lertați-mă că intru-n somnul vostru 
Venind dintr-o lacrimă mare 
Prin care poporul etern vă slăvește ; 
Eu insă mă-ndrept către voi 
Cu un foșnet de brazi din Carpați, 
Cu miresme de ierbi dunărene, 
Incercînd să vă stimpăr o clipă 
Dorul de patrie ; iertați-mă 
Pentru-acest cintec șoptit 
Ce vi-l las la căpâtii 
in formă de luminare.

Dim. Rachici

Al țârii nimb
Lumina primăverii, tandră 
prin seve proaspete și pure 
zvicnind spre soare, din adine 
un zbor de frăgezimi azure.

E ora tainică, deplină 
cind, fericit pămintul cintâ 
poemul vieții fără moarte 
slăvind a țârii glie sfintă.

Aici, in candid firul ierbii, 
aici, in gingașa petală : 
străjer la vreme numai ginduf 
ca o șoptire siderală.

Și vine griul — cintec dulce 
in unduire de mătăsuri

I
inveșmintind ca pentru nuntă 
coline-albastre, calme șesuri.

Și vine glasul veșniciei 
de neam ce, fără contenire, 
din jertfa singelui rodit-a 
al țării nimb de nemurire.

Haralambie Țugui 

k__________________________J
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Destinul literar al zilei de 9 Mai

DE Ia începuturi, in literatura ro
mână, a existat o deschidere spre 
temele ce-au marcat evenimente 
epocale în istoria patriei. Ecoul 

acelor schimbări de structură politică și 
socială a fost receptat nu numai de con
temporanii evenimentelor ; prin semnifi
cația lor eroică, prin implicarea pe care 
trecerea timpului le-o acordă, marile 
evenimente istorice din viața poporului, 
căpătînd mereu o altă perspectivă, atrag 
și atenția literatorilor ulteriori, ce n-au 
fost nici martori și nici n-au participat 
la ele. Astfel, ziua de 9 mai 1877, mar- 
cînd declararea independenței de stat a 
României și începutul unui război ce 
avea să consacre la scară internațională 
prestigiul României, a alimentat sub as
pect documentar tentativa de reconsti
tuire a epocii, dar și crearea unor scrieri 
de ficțiune, atît în literatura mai veche, 
cît și în literatura zilelor noastre.

Al doilea eveniment de grandoare isto
rică pe care-1 semnifică ziua de 9 mai 
este victoria asupra fascismului din 1945, 
eveniment la care cei mai mulți din 
scriitorii ce l-au implicat în operele lor 
au participat. în esepl nostru ne vom 
referi numai la cîteva din scrierile in 
proză dedicate de contemporani celor 
două evenimente semnificate de ziua de 
9 mai, fără să întocmim o bibliografie 
exhaustivă a temei.

RĂZBOIUL de Independență de la 
1877 a sensibilizat, desigur, pe 
scriitorii vremii, a căror operă — 
prin selecție — a devenit clasică, 

dar a interesat ca temă și ca parabolă 
istorică și pe prozatorii de azi. Paul An- 
ghel a scris o suită de romane organi
zate panoramic în ciclul Zăpezile de-acum 
un veac, Ada Orleanu a realizat o „cro
nică de familie" în narațiunea roma- 
nescă Evadare în timp. Radu Theodoru 
a prezentat evenimentul printr-o „cro
nică eroică", sprijinindu-se pe o docu
mentare adecvată, Lucian Dumitrescu a 
urmărit activitatea pictorului Nicolae 
Grigorescu pe front (Valea singelui). 
Dan Mutașcu a dedicat o carte victoriei 
de la Plevna (Lunea eea mare) și lista 
nu se încheie aici.

Suita Zăpezile de-acum un veac e o 
frescă istorică (și politică) de factură 
modernă, fiind in același timp o proză 
analitică, o reconstituire documentară, 
un scenariu de film, un comentariu 
eseistic, intr-un cuvînt, sub forma unui 
roman ciclic, o narațiune sintetică. De
parte de pitorescizare și de fantazarea 
litografică, deci departe de caracterul de 
stampă documentară, evenimentele, deși 
transformate în ficțiune, sînt tratate cu 
luciditate.

Glorioșii
Pămintul țării, celebrat de ploi, 
Păstrează in adincurile lui 
Coloane nesfirțite de eroi 
Pietrificați sub ierburi in statui.

Vulturi de bronz sculptați pe obeliscuri 
Planează peste cimpuri in eter, 
Despică timpu-n zborul lor sever 
Rotind spre soare stemele din piscuri...

Slăviți de-a pururi fie-acei bărbați
Ce moartea infruntind-o, se luptară 
Câzind semeți cu fața spre Carpați, 
Cu numele tău sfint pe buze, țară I

Cinstindu-ni-i, cum ne cinstim strămoșii,
Mari torțe-aprindem — jerbe pămintești
Pe tot întinsul gliei strămoșești
Pe unde-și dorm azi somnul glorioșii...

Ion Segârceanu

In Ieșirea din iarnă, prima secvență a 
serialului, este investigată seria de eve
nimente interne și externe ce-au prece
dat momentul declarării independenței : 
declararea războiului ruso-turc, sosirea 
trupelor rusești in România, preparati
vele diplomatice ale intrării noastre in 
război, frămîntările interne legate de 
marele eveniment istoric ce se pregătea 
etc.

Pentru a realiza această frescă istorică 
(termenul nu este totuși cel mai adecvat, 
deoarece romanul evadează din schemele 
metodologice ale genului), Paul Anghel a 
recurs la o anume scenografie prin care 
a asigurat unitatea narațiunii. A fixat 
mai intîi un punct central al cărții : pre
gătirea intrării in război, războiul deve
nind un laitmotiv politic al romanului 
dar și un eveniment istoric iminent, egal 
cu o predestinare. Toate episoadele căr
ții, indiferent de locul unde sint plasați 
eroii (Istanbul, Vîena, București. Cala
fat, Iași etc.) sint înscrise in acest decor, 
se integrează organic în această sceno
grafie.

în privința structurării personajelor și 
a ierarhizării lor in demersul narativ al 
cărții (lucru valabil pentru întregul 
ciclu), reflectorul nu cade pe un anume 
erou, nu individualizează un protagonist, 
cu toate că fiecare dintre eroi (mai mari 
sau mai mici ca rol încredințat de au
tor) are fizionomia sa proprie. Cartea re
velează citeva portrete excepționale.

Dar, așa cum spuneam, fiind vorba de 
o narațiune panoramică, accentul cade pe 
alte elemente. In secvența Fluviile, cade 
pe mișcarea oamenilor in spațiu, în 
Scrisoare de la Rahova pe reacțiile lup
tătorilor, în Te Deum la Grivița și in 
Noaptea otomană pe reconstituire etc. 
Paul Anghel n-a scris un roman încăr
cat de date, de documente militare, de 
termeni tehnici, de fraze umflate retoric, 
ci a eliminat orice iz documentarist, pri
vind epoca prin oamenii ei fideli (de- 
veniți personaje), definind această epocă 
printr-o semiotică a fragmentului sem
nificativ.

Atunci in carte lipsesc elementele do
cumentare legate de epocă ? Nici vorbă ! 
Paul Anghel a citit zeci de cărți docu
mentare ca să cunoască lumea pe care o 
revelează în ciclul său romanesc, dar a 
uitat documentele ca documente, transfe- 
rindu-le in zona esteticului. In Zăpezile 
de-acum un veac avem conservat în 
esențe parfumul timpului, fără nici un 
fel de statism ; totul are aid o cinema
tică fermecătoare prin alternanța episoa
delor.

Cartea impune, așa cum spuneam, și 
prin portrete : al Prințului, al lui Ion 
Brătianu, al lui Kogălniceanu, toate în-

cadrate în compoziția de frescă dinamică 
a războiului. Ciclul Zăpezile de-acum un 
veac (din care au apărut pînă acum 
șapte cărți, fiind în curs de apariție încă 
două) poate fi definit și ca o meditație 
asupra timpului românesc, devenit fer
ment istoric.

CUM era și firesc, cel de al doi
lea război mondial, încheiat cu 
victoria de la 9 mai 1945, a oferit 
un material imens prozatorilor 

români de azi, rămînind o temă deschisă, 
prin aspectul dramatic al faptelor, prin 
simbolurile și obsesiile pe care trecerea 
anilor le implică,. prin transferul temei 
din ce în ce mai mult în ficțiune și para
bolă. Chiar ne-am întrebat, la începutul 
însemnărilor noastre, care e autorul ro
mân de azi, a cărui operă, dedicată răz
boiului antifascist, semnifică, la modul 
cel mai emblematic, condiția umană a 
evenimentului? Și ne-am oprit la numele 
lui Laurențiu Fulga.

El însuși participant și martor lucid al 
ultimei conflagrații mondiale, Laurențiu 
Fuîga o înregistrează mai întii descriptiv 
în Eroica, roman de structură tradițio
nală. ca să ajungă prin Alexandra și In
fernul și mai ales prin Fascinația la un 
roman parabolic. In Fascinația nu avem 
de a face cu o descriere a războiului, ci 
cu o carte in care tema centrală e obse
sia războiului, individualizată prin tarele 
pe care le-a lăsat în conștiințe.

Undeva, spre finalul cărții, eroul tra
gic al romanului, ofițerul Luchian, defi
nește foarte exact această stare de con
știință : „Oriunde mă duc și oriunde mă 
întorc, de-mi este bine sau de nu-mi 
este bine, războiul se năpustește asupra 
mea ca o haită de lupi, domnule, fiecare 
smulgînd din mine dte o halcă de trup 
și cîte o ciosvîrtă de suflet".

Cei întorși din război poartă pe umeri 
memoria sutelor de mii de morți care 
și-au dat viața pentru o pace pe care ei 
ca supraviețuitori n-o mai înțeleg. In 
dialogul lor cu noile forme ale existenței 
constă dinamica romanului Fascinația, 
carte in care nu se ocolesc adevărurile 
și-n care războiul ca infern, ca stare a 
conștiinței, devine o formă a condiției 
umane.

Romanul se constituie din patru mari 
capitole, gindite ca patru cărți indepen
dente — ca acțiune — cu aceleași per
sonaje, fiecare personaj jurfnd același 
tip de roL Capitolele sint un fel de va
riații pe aceeași temă simfonică a desti
nului uman. Eroii trăiesc, ca-ntr-o me
tempsihoză onirică, patru vieți, patru ci
cluri existențiale, încadrindu-se în tipo
logii precise, ordonatoare și simbolice.

Primul capitol e o dramă erotică, cel 
de al doilea o dramă a existenței pe 
front, a condiției umane a războiului, cel 
de al treilea o dramă a claustrării, a de
tenției, ultimul, cel mai simbolic, e o 
dramă a confruntării dintre oamenii care 
au visat și care nu-și mai pot suprapune 
visele pe realitatea pe care ei au creat-o 
visind în război, constatînd antinomia 
dintre „Facerea lumii" pe front și „Fa
cerea lumii" după război. Eroul visase o 
femeie fără asemănare și destinul se 
face vinovat că i-a dat-o așa cum a vi
sat-o. In mod paralel, visul eroului are 
o corespondență socială în care nu se 
mai întimplâ același lucru. Personajele 
simbolice arestate și anchetate (de Ver- 
nescu) sînt tocmai elementele care au 
determinat apariția unui nou univers 
uman : Luchian luptătorul, Maria visul 
lui, profesorul Timotei care reprezintă 
conștiința și forma ei istorică (în comen
tariul acestui univers), zugravul de măști 
(personaj blagian) care semnifică perma
nența. istoria, eternitatea. De altfel, ro
manul se încheie emblematic, ca-ntr-o 
parabolă, cu fuga din istorie a persona
jelor ce reprezintă forța oarbă și bruta
litatea, cu dispariția lor. In istorie rămîn 
numai personajele ce simbolizează ideea 
de libertate, echivalată de autor cu visuL

Faseinația mai este și o carte autobio
grafică, dar construită fără geometria 
formelor epice învățate de la Balzac și 
fără introspecțiile fascinant insistente ale 
lui Proust, direcții estetice de care proza 
noastră de-a lungul timpului a fost mar
cată. Fulga e un autor modem care a 
impus la noi o proză în care sînt înves
tite cu voluptate idei, o proză din care 
emană o filosofie, în care se face un co
mentariu parabolic al lumii contempo
rane, o meditație, un memorial grav. 
Fascinația e o carte scrisă dintr-o nece
sitate, din nevoia de a striga niște ade
văruri viscerale, fiind, pînă la urmă, do
vada întoarcerii din război a unui autor 
sever cu istoria și cu sine însuși.

romanul de debut al lui Ion 
o carte autobiografică, un fel 
reflexiv, în care personajul 
este naratorul, un personaj

RINTRE cărțile dedicate războiu
lui antifascist, recent apărute, 
se înscriu cele două romane sem
nate de Niculae Frânculescu, Vă

duvele negre (1981) și Aligatorii de oțel 
(1985). In Văduvele negre aveam o ra
diografie a perioadei imediat anterioare 
eliberării de sub dominația fascistă, cul- 
minînd, ca acțiune, cu insurecția din au
gust 1944. Aligatorii de oțel preia acțiu
nea de unde o lăsase romanul precedent, 
urmărind destinul personajelor, începind 
cu insurecția și încheind cu terminarea 
războiului. Structura cărții e panoramică, 
urmărindu-se în esență evidențierea unei 
imagini sintetice a epocii. Ca să realizeze 
o asemenea imagine,. N. Frânculescu în
registrează în mod paralel „aventura" 
personajelor, urmărind în primul rînd să 
reconstituie atmosfera anilor de război 
și, desigur, să descifreze un sens politic 
al epocii. In realizarea scopului urmărit, 
prozatorul nu recurge la descrieri^nu 
comentează fapte, totul se proiecteaJB^M

secvcriicii im 
puse în seama sergentului Adam 
reanu, care, fie în linia întii, tie^P 
prizonierat, își retrăiește cu fidelitate 
trecutul.

Drumul, 
Gheție, e 
de jurnal 
principal 
spectator și în același timp participant la 
o acțiune nespectaculoasă și totuși ex*̂.  
trem de fascinantă. Perioada istorică 
propusă spre investigare este tot cel de 
al doilea război mondial, și anume răz
boiul nelocalizat într-un punct geografic 
anume, războiul ca monstruozitate devo
ratoare de conștiințe și de idei. Spațiul 
existențial descris și timpul psihologic 
narat sînt două dimensiuni simbolice și 
autorul reușește să le mențină pe tot 
parcursul narațiunii la același nivel, cu 
aceeași putere de seducție epică.

Pe scurt, naratorul e nevoit să fugă de 
acasă în timpul unui bombardament 
monstruos, să părăsească orașul cuprins 
între cele două linii de foc a’.e frontului. 
De acum, în biografia sa nu mai există 
noțiunea de casă și de stabilitate, în
treaga existență fiind transferată într-o 
altă realitate simbolizată de oonceptulde 
drum, drum care nu duce undeva pr^^^^^ 
sau, dacă vreți, un drum al unei nelii^Jggg 
al unei incertitudini creată de 
Iul coșmaresc al războiului.

Finalul cărții este egal cu 
postmarțiană a realității, cînd 
devine o aventură a speranței, sugerată 
numai, o reintegrare în starea umană an
terioară. Pînă la urmă personajul cen
tral al cărții devine drumul, realitatea 
incertă și palpitantă care poate schimba 
în mod structural lumea interioară nu
mai atîta timp cît o circumscrie. Odată 
scăpată din cercul coșmarului, redevine 
umană.

spect]

defularea 
drumul

De curînd a apărut romanul celor doi 
Petru Vintilă (tatăl și fiul), A doua zi 
după război, a cărui acțiune începe odată 
cu ziua de 9 mai 1945, faptele fiind pla
sate undeva în Slovacia ; aici însă, spre 
deosebire de romanul lui Fulga, războiul 
este revelat la propriu, eroii trăind cu 
picioarele pe pămînt, romanul fiind o 
cronică fidelă de front, în care ostașii 
români mai au de luptat și după înce
tarea oficială a războiului. Documentat, 
cu multă autobiografie, dar și cu sufi
cientă ficțiune pentru a da verosimilitate 
estetică faptelor de arme, acest roman 
cursiv e dedicat generației de tineri care 
au luptat pe frontul antifascist A doua 
zi după război e o carte eroică, scrisă cu 
sobrietate, nelipsită de idei, desigur, de 
idei despre război și despre dramele lui, 
accentul căzînd pe realitatea obiectivă a 
frontului.

In același gen de scrieri trebuie să i 
amintim cărțile lui Aurel Mihale, adevă- “ 
rate jurnale din războiul antifascist, jur
nale cu implicații social-politice și în 
același timp romane tipice eu o deschi
dere spre narațiunea panoramică.

Ca o foarte recentă apariție cităm car
tea lui Pavel Pereș, Mai mult decrt o 
șansă (1985).

Eseul nostru n-a înregistrat decît pu
ține titluri de cărți, și anume titluri ce 
indică și anumite categorii narative. 
Cărțile lui Fulga au o viziune parabo
lică a războiului, cartea lui Ion Gheție 
are o structură analitică și implicit sim
bolică, romanele lui N. Frânculescu oferă 
o viziune panoramică asupra epocii, 
A doua zi după război fiind o narațiune 
de tip tradițional.

Emil Mânu



ION ȚARĂLUNGA : învingători

ÎNȚELEGEREA mea a fost nusă la 
grea încercare : De ce n-a apărut, 
de ce nu apare acea carte zgudui
toare despre oamenii noștri într-o 

vreme de nemaipomenite convulsii, despre 
un drum de glorii — capodopera — de ce? 
Am citit și citesc în continuare pagini — 
nu sint prea multe, unele. însă, antolo
gice — semnate de prestigioși scriitori ro
mâni despre cel de-al doilea — și, mult 
nădăjduim, și ultimul război mondial ; 
unii dintre ei au cunoscut direct înfrun
tarea pe viată și pe moarte, alții au des
prins-o (și au trăit-o) din mărturii, docu
mente ; lector conștiincios, încerc satis
facții, în cele din urmă și regretul că 
punctul maxim n-a fost atins.

în acest al doilea război, noi. românii, am 
avut. într-un fel, soarta cea mai dramatică, 
(grenați întii, sub presiunea fascistă ac- 

ptată de cercurile guvernante, intr-un 
Iboi ce nu era al nostru, contribuind 
t>i, substantial, cu mari jertfe de singe, 
efortul întregului popor, la înfrângerea 

Germaniei hitleriste. Dovezile există : 
prin acel de neuitat 23 August 1944, eli
berarea Capitalei, prin lupta dusă de osta
șii români în colaborare cu ostașii sovie
tici. am scurtat crîncenul război ca 200 
de zile. Și, totuși... Nu dețin informații 
de necontestat, însă îndrăznesc afirmația 
că literatura și arta mai tuturor popoare
lor angajate în conflagrație, cu finalitatea 
victorioasă asupra fascismului la 9 mai 
1945, și-au dat capodoperele, larg difuzate 
în lume. Noi încă mai întîrziem... Pricini
le sint multe, și ele nu tin în primul rînd 
de talent — ne putem mîndri azi cu mari 
talente ; un imens material, de fapt o în
treagă epocă dintre cele mai complexe, 
mai contradictorii, tendințe, concepții se 
cer parcurse cu mare atenție, interpreta
te cu maximă obiectivitate, evitîndu-se o 
privire unilaterală, divagațiile conjunc- 
turale etc. Oricît de greu ar fi, acea capo

A eterniza pacea
doperă, pe care literatura, cultura, poporul 
nostru o merită, va veni, trebuie să vină.

M-am gindit la toate acestea la capătul 
unei lecturi interesante, pe alocuri sur
prinzătoare prîn maturitatea observației 
— Ieșirea din ceață (Editura Militară. 
1985. sub redacția căpitanului Petre Răi- 
leanu). Cartea este rodul unei salutare 
acțiuni organizate în toamna lui 1984 de 
Uniunea Scriitorilor și Ministerul Forțelor 
Armate, pe urmele regimentelor și divizii
lor românești ce au dat mari bătălii pen
tru „infringerea graniței fasciste dictate la 
Viena“. Nu. această carte despre infern și 
izbindă, despre intimplări trăite, ori 
aflate, receptate la înaltă tensiune, 
nu este. nu putea fi capodo
pera despre care vorbeam, insă 
ea. sint convine, va deștepta și re-deștepta 
interesul multor scriitori pentru tema răz
boiului. Am parcurs pagini emoționante 
de însemnări, note, ample considerații, 
meditații, proză și versuri, scrise cu gra
vitate. cu durere și patos : cartea aceasta, 
de evaluare și reevaluare a faptelor de 
arme, de cercetare a sufletului românesc 
într-un război drept, într-o revoluție de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. mi se pare a fi o con
tribuție demnă de toată luarea aminte 
la tezaurul literar ce definește participa
rea popoarelor la victoria din mai 1945. 
Cum apărem noi, românii, în această 
teribilă încleștare, ce temei istoric si mo
ral ne-a împrospătat mereu și mereu for
țele, ce idealuri a servit lupta noastră — 
iată ce îi preocupă cu osebire pe co
legii mei ce reconstituie una dintre cele 
mai fierbinți pagini din istoria României.

Ieșirea din ceață este o carte de lite
ratură și istorie, cu numeroase incursiuni 
în trecutul îndepărtat, cu o privire largă, 
lucidă, asupra ctitoriilor socialiste — și 
toate acestea pentru a contura mai exact 
pe ostașul român ce își apăra. în tragedia 
mondială, pămintul, nobilele sale idealuri 
de pace, construcție pașnică, dreptul la 
viitor. La noi — in atitudinea maselor, in 
conștiința luminătorilor, cărturarii cei 
mai de seamă. în acțiunile comuniștilor — 
rezistenta antifascistă n-a fost o improvi
zație de conjunctură, de întoarcere a ar
melor. ci expresia unui fel de a fi și a 
trăi ce respinge violența, antiumanismul, 
dictatura. S-au angajat in a surprinde 
această „ieșire din ceață". în momente de
finitorii. foști combatanți — Radu Theo- 
doru, Nicolae Crișan, Petre Bucșa. Va- 
sile Nicorovici. Teohar Mihadaș. Ion Po- 
topin, Ion Larian Postolache (puteam fi in 
locul oricăruia dintre cei căzuți, notează 
acum un prozator...... Războiul de mult nu
mai e o încleștare bărbătească piept la 
piept, sabie la sabie, ci o lungă, chinui
toare si continuă pregătire logistică... 
Eroismul și moartea n-au nimic specta
culos în ele“, intervine un altul), apoi 

scriitori ce au cunoscut războiul indirect, 
prin consecințele lui atunci și în timp — 
Petre Sălcudeanu, Hajdu Gyozb, Vasile 
Băran. Ion Arieșanu. Romulus Vulpescu, 
Toma George Maiorescu, Corneliu Leu, 
Nicolae Nasta, Damian Necula, si mult 
mai tinerii, născuți în anii de pace. Mir
cea Nedelciu. Traian T. Coșovei. Vasile 
Sălăjan, Titus Vijeu. Am reținut o mare 
grijă pentru document, dorința fiind de a 
se ajunge la omul ce luptă fără a cunoaș
te ezitarea, și mă emoționează lacrima 
pentru cei căzuți, a căror jertfă stăruie în 
amintirea tuturor combatanților (sînt 
transcrise, cu pioșenie, nenumărate nume, 
prietenia de arme — prietenie de-o viață, 
este evocat poetul erou Ion Șiugariu...). 
Lupta noastră împotriva fascismului, se 
subliniază, adesea, cu dovezile necesare 
ce privesc pregătirea actului de la 23 Au
gust. participarea la acțiunile gărzilor pa
triotice, efortul din întreprinderi — „To
tul pentru front, totul pentru victorie !“ — 
a fost lupta întregului popor. Colonelul 
Constantin Zamfir inserează în interven
ția sa numeroase informații ce dau o ima
gine cuprinzătoare asupra eliberării Ca
pitalei. a teritoriului românesc, apoi a 
bătăliilor din Ungaria. Cehoslovacia. Aus
tria. pînă la infringerea hitlerismului.

O întrebare străbate paginile colegilor 
mei : De unde vine, cum se explică uni
tatea, dirzenia combatanților noștri. în 
fata unui inamic fanatizat, cu o dotare 
tehnică mai bună? De unde superiorita
tea ? M-am oprit la răspunsul pe care îl 
dă poate cel mai tînăr dintre scriitorii 
antologați. Mircea Nedelciu. El are în ve
dere sentimentul național, „mărimile mo
rale" — totuși, se întreabă în continuare, 
„Nu cumva există un resort si mai ascuns 
al acestei mase?" (de luptători, n.n.) — și 
conchide : Este structura ei de masă re
voluționară. „Cu atît mai demni de admi
rație sint inițiatorii actului politic de la 
23 August 1944. Ei au aVut clarviziunea 
de a transforma o armată vlăguită într-o 
masă revoluționară". Poate că aici. într-un 
concept revoluționar despre mase, război 
și revoluție se află și secretul capodope
rei. al cărții mult așteptate, și care să 
proiecteze, în eternitate, aportul nostru, 
al românilor, la cauza libertății popoare
lor. Scrie D. R. Popescu : „Trebuie să 
treacă o sută de ani pentru ca urma unei 
tranșee să dispară : un secol va să zică 
trebuie să se scurgă ca o rană făcută nă- 
mîntului să se vindece singură". Dar 
urma unei dureri în cit timp se vindecă? 
Dar rănile sufletului ? Să fim ostașii idei
lor de umanism, de pace și colaborare 
intre toate națiunile lumii, pămintul și 
sufletul omenirii să nu mai sîngereze 
niciodată. Lupta noastră să fie, așadar, 
aceea de a eterniza pacea !

Nicolae Țic

Muzeul 
Independenței

ÎN urmă cu opt ani a fost inau
gurat la Giurgiu un muzeu unic in 
tară — Muzeul luptei pentru inde
pendența poporului român. S-ar 

putea spune, și nu fără îndreptățire, că 
asemenea muzee — cinstind eroismul si 
sacrificiile neamului nostru in aprigele 
sale bătălii pentru libertatea patriei — 
pot fi aflate pretutindeni; si la Alba Iu- 
lia, și la Iași, și la Drobeta-Turnu Seve
rin, și la Cluj-Napoca. și la Constanta, și 
la Oradea, și la Craiova, ca să nu mai 
vorbim de București. Muzeul giurgiuvean 
pare totuși să aibă ceva aparte. Nu e 
vorba de o simplă impresie subiectivă, a 
unui om al orașului, om care a văzut In 
ctitorirea acestui muzeu — act datorat iu
birii de dreaptă cinstire a trecutului — 
un semn, mult așteptat, al înălțării ve
chiului tirg din mal de fluviu la o viată 
intensă, in toate aspectele ei, nu e vorba, 
așadar, numai de opinia unui localnic în
drăgostit de orașul său și visînd pentru 
acesta un destin de însemnată așezare, ci 
o părere ce-și află validarea intru adevăr 
în opiniile — scrise sau rostite — ale mii
lor de vizitatori ai acestui lăcaș de ne
cesară aducere aminte.

Intii de toate. Muzeul e favorizat de 
așezare — in imediata apropiere a unui 
parc străjuit de o statuie a lui Eminescu 
Și mai de curind (de la înființarea Mu
zeului, de fapt), de busturile turnate in 
bronz ale citorva zeci de eroi ai Războiului 
din 1877. E vorba, în fond, de un alt mu
zeu, in aer liber, un muzeu reunind figu
rile unora dintre cei multi și bravi care 
au exprimat, vitejește, acum mai bine de 
un veac, setea de independentă a unui 
neam ce s-a voit dintotdeauna clăditor 
al propriului său destin.

tn sfirșit, organizarea sălilor este in așa 
fel gindită, incit încăperile dedicate ma
rilor zile de 9 Mai 1877 și 1945 să repre
zinte adevărate încununări ale acumulă
rii de date și imagini din sălile ce le pre
merg. Numeroase documente, obiecte și 
fotografii expuse pentru prima dată in
tr-un muzeu din tară se alătură spre a 
spune celor de azi și viitorimii despre 
bărbăția unui neam drept și iubitor de 
pace, răbdător și ințelept, dar care n-a ad
mis în veci stăpîni din afară, ridicindu-se 
in nenumărate rînduri in apărarea drep
tului său la existentă independentă, dem
nă intre națiile lumii.

Si mai are o semnificație — adinei 
și aparte — frumosul muzeu din Giur
giu : această instituție de cultură de ni
vel național vine să confirme, și in pla
nul edificiilor spirituale, transformarea și 
creșterea unui colț de țară în anii acestei 
epoci de lumină. Marile combinate indus
triale — de utilaj greu și de produse chi
mice —, platforma industrială de nord, 
urbanistica modernă reclamau și o viață 
culturală pe măsură. Și această dorință 
s-a împlinit, acest oraș respirind istorie, 
intrind in prima linie a centrelor de mare 
cultură ale României socialiste.

Epocă valorizind plenar si cu dreptate 
istoria, făurind, la rindu-i, istorie înaltă 
și dreaptă — Epoca Nicolae Ceaușescu a 
mai dat, aici, la Giurgiu, o dovadă de în
țelepciune și de fierbinte patriotism. Pen
tru că există un patriotism al timpului 
care, prin oamenii săi, își rostuiește după 
propria-i voie și după propria-i inspira
ție ziua de azi, supunind-o judecății vii
torimii. Iar Epoca noastră are ce raporta, 
are suficiente temeiuri de mândrie, fiind 
o epocă esentialmente patriotică, adică 
strins legată de voia și așteptările patriei.

Despre toate acestea — pagini aprinse 
de istorie, cu eroi multi — știuți sau ano
nimi —. cu fapte emoționante si mărturii 
de supremă jertfă bărbătească vorbește 
Muzeul Independenței, muzeu tînăr ca 
însuși orașul unde se află așezat, ca însăși 
România de astăzi.

Dan Mucenic

Zi de pace
i

Te așteptam să vii, te așteptam 
cu sufletul deschis zvicnind in soare 
în arborii scăldați într-o ninsoare 
ca un dumnezeiesc epitalam 
Erai departe, aproape,-ntre hotare 
senină zi de pace, nu știam 
peste-aie morții negre abatoare 
pe creanga unui cer albastru stăm...

Și ai venit, lăsind să-ți ningă părul 
pe umeri, luminind ca adevărul 
pe, încă, orizonturi reci, opace

ce-au devenit deodată limpezi, calde 
in apa lor curată să se scalde 
făptura ta de aur, zi de pace !

2
A devenit deodată orizontul 
o fabuloasă carte de poeme 
in creuzetul lui fatidic frontul 
cristaliza-n lumină alte steme

nu ale morții, vîntul, vagabondul 
trecea peste tranșei purtînd embleme 
din griul pîrguit, făcindu-și rondul 
sub ale dimineții diademe

Și s-a făcut și bolta zilei toată 
cu spițele de diamant, o roată 
care-nflorind pămintul, il parcurge

Lăsindu-ne atita dor pe față 
atunci, la 9 mai, de dimineață 
sub acolada păcii demiurge I

3

Victoriosul 9 mat rămine 
sigiliu-acestor patruzeci de ani 
de-atunci poporul ințelept stăpin e 
pe-acest pămint, pe codrul de tufani

peste cimpii cu ctitorii de grine 
căci de neinvins, poporul de titani 
și-a arcuit peste păduri bătrine 
luceferii din cer contemporani...

Partidul a știut să ne măsoare 
inaltul drum cu-adincile-i izvoare 
desprinse de sub lacăte de piatră

Și-n inimi a aprins, ca să existe 
dogoarea veșniciei comuniste 
să incălzească româneasca vatră I

Ion Potopin



(
Eroii
Numele lor, 
ca niște sori lumineze prin veacuri, 
pină departe !... 
căci cu aur curat 
ele au fost incrustate 
in veșnica Patriei Corle—

Generații la rind 
păstreze-i vii în memorie 

pe ei, acei care, 
prin jertfirea de sine, au temeinicit 
această măreață, nouă istorie I—

Pentru urmași 
faptele lor vitejești pururi rămiie 
invățătură și-ndemn, 
precum și firească, 
îndreptățită mindrie !—

» 
De n-ar fi fost 
maicile
Trupuri sfirtecate— 
Omăt insingerat... 
Mai avem de luat, 
mai avem de dat—

De n-ar fi fost eie, 
maicile noastre, neprihănitele, 
de unde ne-am fi luat acum 
singele 
in care să ne-nvelim 
de miile de ori 
de cile ori murim, 
el, singele care, 
atunci cind sosi-ne-va clipa 
ce nu ne aparține, 
o să ne așeze pe scut 
eoperindu-ne cu pulberea sfintă 
de lut 
așa precum, din veac, se cuvine 
celor ce s-au dus 
și s-au petrecut î—

Pentru această sfintă risipă 
de singe vărsat, 
maicilor noastre, de-apururi cinstire 
că ni l-au dat I—

Oct 1944

Nu mi te pierde, 
inima a lumii

în noaptea
Victoriei

9 Mai 1945

Un avion
S-a-nălțat către steaua polară 
Constelații stridente 
Cu ruguri de pară 
Rămin pe pămint.
Un tanc desculț
S-a-npo'.molit in șanț ;
O salcie-și lasă pletele pe-un tun ; 
Fantome de fum
Se-nalță deasupra ruinelor 
Și-n ele-și dă duhul din urmă, 
Războiul.
Oamenii
Au deschis ferestrele noaptea 
in albul perdelei
Se joacă nostalgic zefirul. 
Timpul iși deapănă firul 
in alte culori.J 
Vîntul ia de pe umeri 
Povara mantalelor roase 
Și ia de pe fețe 
Cu mîini răcoroase 
Pecetea pămiptului ars.
Femeile poartă în pași legânați 
Rochii vechi
De-așteptare și doliu 
...Un avion
S-a-nălțat către steaua polară. 
Zadarnic vibrează-n parbriz 
Cicatricea din frunte.
Ginduri albe
Plutesc liniștit printre stele
lor aripile nu se mai înclină 
Decit pentru salut către izbindâ 
Și lumină !

Nu mi te pierde, inimă a lumfi I— 
Nu mi te pierde !—
Lupta CU monstrul e, oricum, 
pe sfirșite I—
Ah, cit de frumoasă are să fie 
intiia clipă de pace, 
clipa aceea atit de scump plătită, 
atit de mult așteptată, 
mereu aminatâ 
și mereu pindită de pierzanie !— 
Fie măcar ca, prin jertfirea 
celor risipiți pe vastele cimpuri de luptă, 
lumea să fi ajuns a se cunoaște 
pe sine !—

Nu mi te pierde, inimă a lumii l— 
Nu mi te pierde 1—
Victoria e atit de aproape 
că-i simt adierea-n obraji.
Ah, cit de exuberant 
va inflori peste lume 
dimineața celei dinții zile de pace I— 
Peste vaierul gloanțelor 
și bubuitul obuzelor deslușesc 
timidul glas a ciocirliilor 
pregătindu-se, undeva in ceruri, 
pentru marea cintare—

O, cit de frumoasa 
are să fie
Cea dinții zi sfintă de pace I—
Toți cei pe care moartea 
nu i-a putut răpune 
se vor întoarce la vetre 
cu cite o pasăre a paradisului 
pe fiecare umăr...
Iar cei ce n-or să mai fie
iși vor trimite doar sufletele 
să le apere celor dinții 
pe mai departe destinul—

Nu mi te pierde, inimă a lumii I—
Nu mi te pierde I—
Mult prea destul ai singerat
și ai plins...
Victoria este atit de aproape 
că-i simt in obraji adierea...

Apr. 1945

Petre Bucșa

Mai '45. De sus, din Tatra, 
In zvon suav de primăvară, 
Precum un stol ce-și cată vatra, 
Am lunecat incet spre țară.
Dar ciți, oh, ciți n-au să mai poată 
Din munți cindva să mai coboare, 
in gropi, la rind tot ca-n armată. 
Nu vor mai ști de-i vint ori soare. 
Acolo-n Tatra, prin februoriu, 
Prin ger năpraznic și prin bezne 
Poetul blind Ion Șugariu, 
Căzu'la Polhora-pri-Brezne.
Cind vara înverzea porumbul, 
Am răsărit in prag, acasă, 
Purtam o raniță ca plumbul 
Veston cirpit și cască roasă.
Mă mai cunoaște-această poartă t
- Alt ciine-n lanț veghea atent, 
In noaptea cind sub luna moartă, 
Mă întorceam la regiment.
Tîrzie-ntoarcere. Au, cine, 
Mai știe socoti in ani, 
Ciți s-au înscris ca pe tu'pine, 
Pe chipul casei din Focșani î 
Cit timp crescu pe anii tineri I 
Oh, vremea asta, mult ciudata,
- Măicuța, parcă-i Sfintă Vineri, 
Și sfintul ăsta parcâ-i tata.
Imbâtrinirărn casă toate, 
Sub vraja timpului uituc, 
Și-a răgușit singurătatea 
In glasul ceasului cu cuc.

Deportare
Mama 
împletește ciorapi 
pentru fiul din Tatra, 
și lui, medicul 
l-a tăiat picioarele 

de la genunchi, 
degerate.
In aceeași noapte,
s-a împletit "in văzduh un cintec neauzit. 
Cintau munții din Carpați 

și munții din Tatra.
Era in o mie nouă sute patruzeci și cinci 
și munții din Tatra și cei din Carpați 
purtau ciorapi albi ; 
inzăpezirile.

Și sus de tot, 
luna purta o candelă 
cu lacrimi—

Zestrea
Transilvaniei

Peisaj 
în negru major 
Proptită in zvelte și lungi reflectoare, 
Cupola albastră a nopții trosnea ;
- Parfum de sînziiană suav tămiia, 
Cind dulce-adia cite o boare.
Ca niște meduze prin ape marine 
Rachetele albe pluteau peste noi ;
- Soldatul, m iarbă, cu fața-n noroi. 
Căzuse alături de mine.
lai timpul cursese prin rana-i fierbinte, 
Și noaptea inaltâ și caldă creștea...
- La mina, cu pete da singe pe ea, 
Doar ceasul mergea inainte.

Ion Larian Postolache

N-a venit pentru câ nu trebuia să mai vină. ’
Nici eu nu cred 
și mă uit pe geamul din dos 
care, prin bruma zăpezilor,
imi ceartă 
înțepenirea elicei.

Credeți in mine, fiul cel mare, 
cel care după războiul din pustă 
am îngropat toți frații 1 
Eu, fratele cel mare, 
vorbesc in limba țarinii...
Petreceți mamă și tată 
și mătuși și unchi.
Eu am rămas in pustă
și am să vin cu o desagă plină 
de oase 
cind voi veți adormi.
E zestrea albă a Transilvaniei.

În război
In război, 
lacrimile sint luminări stinse, 
durerea morții 
o scrisoare netrimisă.
In război, 
se-nalță-n fiecare noapte morții 
— eroii — 
care ridică brațele către cer 
și nu cer nimic.
Stau toată noaptea răstigniți 
dar, cind dau zorile, 
se-nghemuie in culcușul in care au murit 
Numai bruma e
lasă pe buzele lor 
litere nepricepute : 
tot ce-aveau de spus.

Ion Petrache 
_________________ __ _____________>
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Literatura independenței naționale

sub-

la 
inde-

ROCLAMAREA independenței 
de stat a României, la 9 Mai 
1877, și consacrarea ei prin lapte
le eroice ale armatei române și 

prin sacrificiul întregului nostru popor 
au aflat un puternic ecou în literatura 
română. Despre războiul de independen
ță, despre faptele de vitejie ale ostașilor 
și ofițerilor români, care reinviau băr
băția și gloria strămoșilor, s-au scris nu- 

. meroase pagini pline de simțire patrioti- 

. că, de o autentică și emoționantă vi
brație artistică.

Potrivit adevărului istoric, Mihai Emi- 
nescu sublinia in mod pregnant, cu pro
fundă dreptate, că independența naționa
lă „e suma vieții noastre istorice.1* Ma
rele poet demonstra că idealul indepen
denței naționale venea din vechime, fiind 
propriu poporului român în fiecare etapă 
din dezvoltarea sa istorică. Independen
ța, sublinia Emineseu, a fost „ca drept 
pururea in vigoare", iar „tradiția ei și 
încercările de a o restitui n-au incetat 

, nicicind". Premisa de la care pornea 
Eminescu era aceea că, prin cucerirea 

■independenței, poporul român urca pe o 
nouă și superioară treaptă in evoluția 
sa milenară, atrăgînd asupra sa admira
ția și prețuirea tuturor popoarelor libe
ro și civilizate. Mai mult ca oricind. 

■linia poetul, națiunea română era che
mată să-și afirme plenar dreptul 
exist mță, la o organizare statală 
pond >ntă și suverană. Pentru aceasta, în 

-viziunea eminesciană, era necesară in 
.primul rind o deplină încredere in for
țele proprii ale poporului român, o cre
dință n<-strâmutată in trăinicia ființei 
uooastre naționale. Intr-un articol publi
cat în februarie 1878, scria : „în xflața sa 
îndelungată, niciodată poporul român nu 

I^ost. la înălțimea la care se află as-
Bb... Astăzi e dar timpul, ca să întărim 
PE în români dt și in popoarele mari 
■e Apusului, credința în trăinicia po- 
Sorului român".

Cucerirea independenței naționale 
fost salutată și celebrată de poeți 
toate generațiile, de la cei angajați incă 
din perioada revoluției din 1848 și pină 
la cei mai tineri, care abia atunci își 
făceau intrarea in literatură, stabilin- 
du-se astfel o continuitate de sentimen
te și idealuri. Vasile Alecsandri a urmă
rit cu înfrigurare desfășurarea eveni
mentelor. Elanul cu care țăranii imbră- 
cați în haine militare porneau la luptă, 
înaltul lor spirit de sacrificiu patriotic, 
faptele de vitejie pe care le săvirșeau 
-i-au regenerat energiile creatoare și i-au 
revitalizat existența. Poeziile sale, scrise 
sub impresia imediată a realităților, gru
pate în volumul Ostașii noștri, apărut la 
începutul anului 1878, nu sînt poezii de 
conveniență, ocazionale, ci sînt expresia 
unei superioare conștiințe artistice. Co
respondența sa intimă din această peri
oadă este edificatoare, demonstrează că 
poetul a îmbrățișat cu totală adeziune 
cauza independenței naționale. La 16 mai 
1877 îi scria unui prieten : „Mica noastră 
oștire s-a purtat pină acum de mi-a re- 
gtocălzit sîngele bătrin ; se va lupta bine, 
Mgst. drag mănunchi de recruți luați de 

munca cîmpului... A ! dragă prietene, 
^Bnt foarte emoționat ; scriind rindurile 
Bcestea, mă silesc să-mi rețin lacrimile. 
Nu suride de entuziasmul meu ; nu poe
tul îți vorbește, ci un om nenorocit că 
nu mai e tînăr ca să se ducă să fie ucis 
la graniță." în timp ce ostașii luptau 
eroic, Vasile Alecsandri se simțea alături 
de ei, stăpînit de sentimentul solidarității 
umane și naționale, transpunîndu-și gin- 
durile și stările afective în poeziile : 
Peneș Curcanul, Sergentul, Păstorii și

a 
din

plugarii, Căpitanul Romano, Frații Jderi 
și altele. Meritul esențial al lui Aleesan- 
dri este acela că a prezentat războiul de 
independență din unghiul de vedere al 
ostașilor, al oamenilor simpli, pentru că 
ei au fost aceia care l-au purtat și au 
dobîndit victoria. Peneș Curcanul, din 
poezia cu același titlu, nu este un caz 
aparte, singular, ci are valoare de sim
bol, generalizatoare, intrupînd ostașul 
român, plecat de la plug, cu credința că 
cea mai sfintă datorie a lui este să-și 

•apere țara, înfruntind moartea cu voio
șie bărbătească. în viziunea lui Alecsan
dri, eroismul nu este o atitudine gravă, 
solemnă, ci reprezintă o coordonată fi
rească, obișnuită a comportamentului os
tașului român. Și simplitatea și modestia 
exemplară atit de caracteristice eroismu
lui românesc au căpătat o remarcabilă 
și emoționantă transpunere artistică în 
poezia Sergentul. înaltele distincții, 
acordate pentru faptele sale de eroism, 
nu-i modifică cu absolut nimic compor
tamentul moral, complet detașat de orice 
infatuare. Simplitatea eroismului său și 
modestia de tulburătoare esență umană 
se reliefează prin contrast cu acel „corp 
de oaste mindră în aur strălucind", pe 
care-1 intilnește in drumul său. mergind 
la Plevna, neștiind că el și ceilalți ostași 
români luaseră ca trofeu steagul redutei.

Alexandru Macedonski reactualiza, in 
perioada războiului de independență, con
cepția revoluționarilor români de la 1848, 
afirmînd aceeași idee a sacrificiului su
prem pentru libertatea patriei, neaccep- 
tind altă soluție in alternativa sclavie sau 
moarte. Poetul punea in fața contempo
ranilor săi aceeași problemă de conștiință 
și opțiune națională- în poezia Armatei 
române, scrisă la 2 august 1877, pornea 
de la premisa că pacea nu poate fi con
cepută in condiții de asuprire națională, 
preferind, in schimbul unei astfel de 
păci umilitoare, lupta și jertfa pentru în
lăturarea jugului străin.

LIRICA inspirată din luptele pen
tru cucerirea independentei na
ționale este reprezentată prin- 
tr-un impresionant număr de 

poeți, de mai mare sau mai modest po
tențial artistic, insă toți uniți in același 
glas de inălțător patriotism. Din genera
ția poeților tineri, la acea epocă, merită 
să-l amintim in primul rind pe Delavran- 
cea. Profundul patriotism al operei sale 
ulterioare, manifestat cu deosebire in 
drama istorică Apus de soare, s-a plămă
dit sub auspiciile incandescente ale lup
tei pentru independență națională. în iu
nie 1877 publică poezia Stanțe, al cărei ( 
mesaj tonifiant este transpus in versuri ' 
pline de patos, remarcabile sub raportul 
expresivității artistice, relevind trăinicia 
neamului românesc, conștiința justeței și 
biruinței luptei pentru libertatea patriei. 
O vie emoție au produs și produc și acum 
poeziile lui loan Nenițescu, care a luat 
parte activă la războiul din 1877. ea ofi
țer. Generații întregi au intonat și into
nează versurile sale de călduros omagiu 
adus eroismului Și demnității naționale a 
poporului român, din poeziile Pui de lei 
Și Voința neamului. în perioada răzbelu
lui de independentă au predominat ver
surile cu caracter mobilizator. George 
Baronzi scrie poeziile La steaua Româ
niei și La arme, români, pe care le in
troduce în volumul Ecouri poetice, tipă
rit chiar în 1877. Poezii-manifest publică 
și N. T. Orăsanu. în broșura Armatelor 
române, apărută tot în 1877. S-au scris si 
versuri în limba franceză, din dorința le
gitimă de a face mai larg cunoscută lup
ta poporului român. Bonifaciu Florescu 
tipărește, în 1877, placheta Quelques vers 

au profit des blesses, iar Fredâric Damă, 
publicist de origine franceză stabilit in 
România, manifestă un sincer devota
ment față de patria adoptivă, publicînd 
poemul Le reveil de la Roumanie. Demn 
de subliniat este faptul că luptele pen
tru cucerirea independenței naționale au 
aflat un viu răsunet și la poeții din Tran
silvania, ceea ce demonstrează că idealul 
libertății și unității naționale ardea pu
ternic și in sufletul românilor oprimați 
de imperiul habsburgic. în revista „Fa
milia" din august 1877, Iosif Vulcan adre
sează un apel în versuri de a veni în 
ajutorul ostașilor români răniți pe cimpul 
de luptă. în 1892, Aron Densușianu pu
blică volumul Hore oțelite, iar în 1904 
apare volumul Frunze de laur, poezii 
eroice din anii 1877—1878 de Zaharia 
Boiu. în poezii ca O scrisoare de la Mu- 
selim-Selo, Povestea căprarului, Trei 
Doamne și toți trei, Pe dealul Plevnei, 
Coloana de atac. In șanțuri, Cintecul re
dutei, Raport și altele, George Coșbuc a 
zugrăvit atit încleștarea luptei, cit și ad
mirabilele însușiri de care au dat dovadă 
ostașii români. Poetul le dezvăluie, cu to
tală participare afectivă, marile calități 
morale, patriotismul, bărbăția și erois
mul, atitudinea demnă in cele, mai tra
gice împrejurări, încrederea în biruință. 
Cunoscător al sufletului Și caracterului 
oamenilor din popor, a reîntrupat eroi 
anonimi din marea masă a ostașilor, oa
meni pentru care sacrif.ciul de sine, dă
ruit apărării patriei, se circumscrie în 
ordinea firească a atitudinilor umane și 
civice. De o cuceritoare spontaneitate si 
vibrație lirică este poezia Trei, Doamne, 
și toți trei. Versurile ei se disting prin
tr-o desăvirșită plasticitate, printr-o mare 
putere de a sugera reacțiile exterioare 
ale sufletului omenesc, de a traduce Drin 
gesturi și fapte trăirile interioare, zbu- 
ciumările lăuntrice. Durerea tatălui care 
și-a pierdut in războiul din 1877 pe toți 
cei trei feciori ai săi este înfățișată cu 
sobrietate, dar deosebit de expresiv, prin 
reliefarea modului in care suferința su
fletească se exteriorizează în fizionomie, 
în mers, in priviri, în semnificația cuvin
telor pe care le rostește obsesiv. Cind 
află că Radu „a căzut la Plevna în cel 
dinții șirag", că George s-a sfîrșit „lovit 
în piept d-un iatagan" și că Mircea a că
zut „prin văi pe la Smîrdan". nefericitul 
tată trăiește imensa durere sufletească cu 
un stoicism caracteristic bărbăției româ
nești. El nu se lamentează, nu se vaită in 
lacrimi. își înăbușă durerea lăuntric, râ- 
mînind vizibilă in comportamentul exte
rior- Durerea și resemnarea nu sînt fa
talități, ingenuncheri neputincioase in 
fața destinului, ci atestă înțelegerea pro
fundă a sensului jertfei, a necesității sa
crificiului.

ESFĂȘURAREA trepidantă a eve
nimentelor a solicitat în primul 
rind poezia, prin disponibilitatea 
ei de a fi prezentă cu promotitu- 

dine în actualitatea imediată. Datorită 
modalităților comDOzitionale și structurii 
sale specifice, epica a implicat însă, ca 
întotdeauna, o gestație ceva mai lungă, 
reclamată de cantitatea materialului fao- 
tic, de conturarea personajelor în cadrul 
acțiunii, de dimensiunea narațiunii De 
aceea, cele mai valoroase reconstituiri 
epice ale realităților din perioada cuce
ririi independenței naționale se vor rea
liza după o anume distantă în timp, cînd 
faptele vor fi mai precis cunoscute si se
dimentate, cînd sursele de informare de
vin mai accesibile. îndeosebi prin tipă
rirea unui mare număr de documente mi
litare ?i istorice, de relatări Și memorii 
ale celor care au luat parte directă la 

lupte. în istoria literaturii române, un 
loc distinct îl ocupă evocările în proză 
ale lui George Coșbuc, romanul hi război 
de Duiliu Zamfirescu. Povestirile din 
război ale lui Mihail Sadoveanu. schițele 
lui Emil Gâileanu din volumul 1877, apoi 
rememorările lui Jean Bart, consemnări
le lui Gala Galaction din romanul Papu
cii lui Mahmud etc.

Fie prin comentarii directe, fie pe ca
lea sugerării epice, George Coșbuc a sub
liniat cu claritate că dobîndirea indepen
denței naționale, în 1877, însemna pentru 
poporul român împlinirea unui vis mă
reț, transmis de secole din generație în 
generație, de-a lungul grelelor încercări 
ale istoriei. „Patru sute de ani am aștep
tat noi ziua aceasta. Pentru ea s-au lup
tat marii voievozi ai noștri, pentru ea 
s-a vărsat atîta singe românesc prin toa
te văile țării sute de ani. A sosit tirziu 
această zi, dar a sosit măreață", spunea 
George Coșbuc.

Duiliu Zamfirescu avea convingerea 
fermă, întru totul justificată, că războiul 
pentru independență a constituit cea mai 
elocventă mărturie istorică a trăini-mi 
ființei noastre naționale, a superiorității 
morale a poporului român. în viziunea 

.scriitorului, luptele pentru independența 
patriei au demonstrat inepuizabila ener
gie și vitalitate a națiunii române, au în
scris un moment de hotărîtoare însemnă
tate atît în renașterea noastră națională 
cît și în regenerarea morală a diferitelor 
categorii umane și sociale. Aceasta este 
și ideea de bază a romanului în război, 
apărut în 1897.

în ansamblul literaturii române inspi
rate din războiul de independentă. Poves
tirile din război ale lui Mihail Sadovea
nu, apărute în 1905. se disting ptint~-o 
pregnantă notă particulară, printr-o vi
ziune de profundă originalitate- Evocarea 
eroilor căzuți pe cîmpul de luptă inchide 
în ea solemnitatea gravă a acordurilor de 
orgă, se desfășoară într-o melopee sobră, 
tulburătoare, cu ecouri prelungi în sen
sibilitatea cititorului. Elogiul eroilor ano
nimi. plecați din mijlocul poporului umi
lit, dar iubitor de țară, atinge vibrația 
imnului, izvorit din profunda solidaritate 
umană și națională a scriitorului cu cei 
care s-au jertfit pentru libertatea patriei;

„Si fiecare viată umilită care se st'n- 
sese acolo, pe glia străină, și care era să 
rămîie ne veci îngropată acolo în pămînt 
străin, lăsase în urmă o fericire ori o 
durere.

Flăcăi vrednici, cu suflete potolite! Vo', 
umilitilor și nebăgaților în samă! sub na
sul vostru s-a cutremurat pămîntul străin. 
Voi ați răbdat și-ati suferit, ati lăsat în 
urmă, căminuri pustii și lacrimi: dar 
cumplita voastră vitejie a suflat negura 
de pe moșia părirfților voștri. Fraților, 
pace vouă!".

în schitele din volumul 1877, apărut în 
1908. Fmil Gârl«»anu nu se oprește asunra 
luptei propriu-zise decît fugitiv. într-o 
frază sau două, necesare creării atmos
ferei sau situării în timp Și soariu a ac
ționa schitelor respective. Scriitorul in
sistă anroaoe exclusiv asunra stărilor su- 
fl cipst; si a atitudinilor morale ale lup
tătorilor. axîndu-și schițele pe nobila idee 
de umsn'tate.

Idealul independenței și suveranității 
naționale a avut un puternic și perma
nent ecou în literatura română. Scriito
rii noștri, exponenți și interpreți ai sen
timentelor și aspirațiilor națiunii române, 
au slujit cu devotament acest sublim 
ideal, l-au afirmat cu patos patriotic, con
vingător și emoționant, în numeroase pa
gini de aleasă ținută artistică.

Teodor Vârgolici



Transilvania de Nord în marea epopee
INTÎMPINÎND cea de-a 40-a ani

versare a Victoriei împotriva 
hițlerismului. oamenii din fiecare 
regiune istoricește formată a pa

triei noastre retrăiesc alte momente și 
alte înfățișări ale. marelui proces revo
luționar care a pregătit și a înfăptuit ac
tul istoric de la 23 August 1944, ale marii 
epopei glorioase ce a început in acea 
zi deschizătoare de noi orizonturi ale isto
riei.

Eu retrăiesc cu emoție profundă anii 
grei ai stăpinirii horthyste instalate în 
Transilvania de Nord prin dictatul de la 
Viena. zguduitoarele tragedii provocate 
de frontiera demențială spintecată în 
trupul Transilvaniei ca o rană profundă, 
reînvierea treptată, sub loviturile tot mai 
grele îndurate de poporul de pe acele 
frumoase meleaguri nordice, a tradițiilor 
de umanism popular, de solidaritate fră
țească și de luptă comună care i-au unit 
pe țăranii, muncitorii și cărturarii cei 
mai buni din Ardeal în cursul celor mai 
cumplite încercări ale istoriei.

Schingiuirea cumplită a sute și sute de 
arestați, trimiterea a mii și mii de oa
meni „suspecți din punct de vedere po
litic" în „detașamente speciale de muncă" 
al căror rost era exterminarea lor. trimi
terea a zeci de mii de români și de evrei 
In detașamente de muncă forțată, nu au 
stins focul profund al mișcării revoluțio
nare de eliberare națională din Transil
vania de Nord, ci i-au zdrobit doar unele 
forme organizative, dîndu-i in schimb un 
caracter proteic, greu sesizabil, adoptat 
pretutindeni condițiilor concrete locale, 
asigurîndu-i capacitatea de a acționa 
direct și eficient în condiții practice pri
elnice.

Aceste condiții au apărut și în partea 
de nord-vest a României datorită marelui 
suflu de renaștere națională, de uriaș 
avînt patriotic, de încredere in capaci
tatea poporului nostru de a-și hotărî 
singur soarta, care a dat forță nebiruită 
revoluției de la 23 August, suflu care s-a 
extins și pe pămintul răpit prin dictatul 
fascist de la Viena. a dat noi energii și 
elanuri luptei antifasciste de eliberare 
națională, a fixat luptei împotriva co
tropitorilor obiective concrete majore.

Actul înfăptuit de poporul român la 23 
August 1944 a dovedit în fata lumii în
tregi nu numai vitejeasca hotărire cu 
care un popor știe să-și apere dreptul la 
viață liberă, dreptul de a-și hotărî singur 
soarta, dar și capacitatea extraordinară 
a unui popor mijlociu de a aduce o coti
tură de mare importanță în mersul unui 
război al giganților.

E
xemplul României era atit de 
strălucitor și de convingător incit 
o clipă am fost cu toții convinși 
că Horthy și colaboratorii săi vor 

înțelege imperativul major al salvării po
porului lor de ororile războiului ce se 
prăvălea cu putere nestăvilită asupra lui, 
și vor folosi deruta în care se afla condu
cerea militară germană pentru ieșirea din 
războiul alături de hitleriști. Aceste spe
ranțe păreau confirmate de aducerea la 
putere a unui nou guvern, prezidat de ge
neralul Lakatos. Dar în loc de pacea atit 
de dorită, noul guvern a decis lărgirea 
participării la război. La 5 septembrie. 
Armata 1 ungară, sprijinită de Armata 6 
germană, a pornit la atac in centrul Ar
dealului. urmărind ocuparea Transilva
niei de Sud. stabilirea unui aliniament 
pe creasta Carpaților si zăvorârea trecăto
rilor pentru a opri înaintarea trupelor so
vietice in fata unui puternic obstacol na
tural.

Pentru a-și lărgi frontul de izbire și a 
forța pătrunderea spre Carpații meridio
nali, la 13 septembrie au pornit la atac in 
Crișana și Banat Armata 3 horthystă și 
Armata 2 de tancuri germană, încerci nd 
să zdrobească rezistenta slabelor forțe ro
mâne de apărare a frontierei și să înain
teze pe văile Mureșului, Crișurilor și Ti
mișului.

Orice om cu scaun la cap din Transil
vania de Nord iși dădea seama că izbînda 
acestui atac ar fi însemnat prelungirea 
încă multă vreme a războiului pe melea
gurile noastre, transformarea pămintului 
Transilvaniei în cîmp al' unei înverșunate 
și îndelungate bătălii, distrugerea orașe
lor și satelor noastre. Din fericire, și in 
acele zile de'grea cumpănă ostașii noștri 
s-au găsit la înălțimea misiunii istorice 
Pe care o îndeplineau, și trupele româ
nești care apărau frontiera au zăgăzuit 
printr-o rezistență eroica, în lupte pline 
de vitejie, sprijinite din toate puterile de 
locuitorii ținutului în care se dădeau ele, 
înaintarea inamicului care ataca înverșu
nat, cu forte mult superioare, dînd timp 
marilor unități ale armatei române ca 
după zdrobirea forțelor hitleriste din par
tea centrală, de sud. sud-est și sud-vest 
a țării, să se desfășoare spre frontul din 
Transilvania și. prin puternica acțiune a 
Armatelor 1 și 4 sâ respingă pretutindeni 
trupele atacatoare hitleriste și horthyste 
■și să treacă la atac. In acest fel, sudul 
Transilvaniei a devenit un important te
ritoriu de regrupare a forțelor care ata
cau trupele hitleriste și horthyste, iar 
armatele sovietice care au pătruns aici in 
condiții de marș normal, nu de război, 
s-au putut desfășura pe direcțiile de atac 
programate, alăturîndu-se celor două ar
mate române aflate în înaintare, dînd o 
forță mult sporită atacului lor.

S-A terminat astfel primul cînt, 
plin de exemple de eroism le
gendar, al unei ample epopei 
eroice care se numește Elibera

rea părții de nord-vest a României. Printre 
momentele nemuritoare ale acestui prim 
cînt au rămas vii în amintirea noastră și 

a generațiilor care au urmat lupte me
morabile, cum a fost cea de la Păuliș, in 
defileul Mureșului, unde elevii Școlii de 
subofițeri din Radna, aflați intr-o mare 
inferioritate numerică, au oprit ofensiva 
diviziei blindate „Budapest" și a cinci 
regimente horthyste.

Din ziua sosirii in Transilvania a ma
rilor unități ale Frontului 2 ucrainean, in 
componența căruia au intrat și cele două 
armate române care luptau în Transil
vania, luptele de pe meleagurile noastre 
s-au intensificat și s-au lărgit, devenind 
o componentă importantă a marilor ope
rațiuni militare care s-au îndreptat ul
terior spre Budapesta, Viena și Praga.

In această etapă a luptelor din Transil
vania rezistența antifascistă de pe aceste 
meleaguri a dobindit o importantă creș
tere. Pe de o parte, devenise limpede 
pentru toată lumea că ezitările neputin
cioase ale conducerii horthyste. teama ei 
de a întreprinde o acțiune curajoasă, ho
tărâtă. amănunțit organizată. pentru 
ieșirea din război și contracararea lo
viturii germane pentru împiedicarea ei, 
sprijină în realitate întărirea și orga
nizarea forțelor militare hitleriste în 
Transilvania de Nord și consolidea
ză efortul de îngreunare a înaintă
rii armatelor române și sovietice, prin 
trimiterea de noi mari unități în acest 
spațiu și prin permanentele cereri adre
sate lui Hitler de a defășura in această 
zonă noi și noi divizii, în primul rind 
de tancuri. In aceste condiții, cercurile 
politice care încercau să salveze regiu

VIDA GEZA: Moisei

nea noastră de distrugerile războiului 
adresindu-i lui Horthy memorii patetice 
spre a-1 determina să ceară armistițiu 
au fost deplin discreditate și au rămas 
izolate de mase. A luat in schimb avînt 
lupta populară pentru slăbirea rezisten
ței hitleriste-horthyste in fața trupelor 
române și sovietice prin organizarea de 
numeroase dezertări din armata horthys
tă sau din detașamentele de muncă for
țată. prin acțiuni de grupuri armate pen
tru ingreunarea transporturilor de trupe 
și materiale ale fasciștilor, prin acțiuni 
de împiedicare a demontării și evacuării 
uzinelor și a aruncării în aer a podurilor, 
liniilor ferate, centralelor electrice, mi
nelor, fabricilor importante ce nu au 
putut fi evacuate, și a altor instalații de 
importanță vitală. Toate aceste acțiuni 
au fost îndreptate, uneori organizat și 
metodic, alteori spontan, prin acțiunea 
unor patrioți neorganizați dar pătrunși de 
ură împotriva ocupanților fasciști care 
le-au pricinuit atitea suferințe, spre o- 
biectivul final de a sprijini lupta eroică 
a trupelor eliberatoare, de a face posi
bilă înaintarea lor cit mai rapidă și cu 
cit mai puține jertfe de singe.

în patrioții care au luptat și adesea 
și-au dat viața pentru înfăptuirea aces
tui insuflețitor obiectiv au răsunat po
runci mai adină ale conștiinței, întrupa
te în mod grăitor într-o chemare adre
sată în zilele de după 23 August de un 
grup de patrioți din Baia Mare, ..fraților 
români și de alte naționalități din Ar
dealul de Nord", în care se spunea, prin
tre altele : „E posibil ca ei (hitleriștii și 
horthyștii — n.n.) în retragere să se gru
peze și să opună o rezistență mai mare 
sau mai mică și în Ardealul de Nord, 
unde vor căuta să distrugă orașele și 
satele noastre, fabricile, podurile, căile 
ferate, instituțiile culturale, bunurile per
sonale ale cetățenilor... Datorința fiecărui 
muncitor român, maghiar sau de altă na
ționalitate din Ardealul de Nord este să 
opună rezistentă contra fasciștilor ger
mani și unguri în retragere și să le 
zădărnicească planurile... Moarte ocupan- 

ților fasciști !“ Dar acționa în sufletele 
lor și exemplul patrioților din întreaga 
Românie, care au știut să se ridice cu 
armele în mîini pentru a sprijini armata 
noastră în zdrobirea odupanților, în cu
rățirea teritoriului țării de trupele lui 
Hitler. Și soseau, ca niște stoluri de pă
sări aducătoare de vestiri miraculoase de 
ani de zile așteptate, vești despre bi
ruințele dobindite pe toate teatrele de 
război de forțele Coaliției antifasciste, de 
Armata sovietică ale cărei forțe eroice 
au purtat greul războiului, iar pe pămîn- 
tul nostru de Armatele române și so
vietice care străpungeau cu vitejie, rînd 
pe rînd, liniile puternic fortificate ridi
cate in calea lor de trupele hitleriste și 
horthyste, eroismul pe care-1 dovedeau 
luptind pentru eliberarea noastră a tu
turor.

Luptînd în acest spirit au căzut cei 29 
de țărani uciși de jandarmii horthyști la 
Moisei, cei șapte din Prundul Bîrgăului 
in frunte cu comunistul Vasile Rațiu, 
cei doisprezece uciși la Apa, lingă Satu 
Mare, cei opt executați la Moiseni în 
Oaș, cei opt executați la Săbișa, lingă 
Baia Mare, cei unsprezece uciși la Novi- 
ciori, lingă Vișeul de Sus, cei nouă, cei 
cinci, cei neștiuți, nenumărați și netre- 
cuți în catastife, din satele Ardealului de 
Nord.

în acest spirit, luminați de acest ideal, 
au luptat patrioții din munții Maramu
reșului, în zona Săpînței și a Șugatagu- 
lui, care au zădărnicit numeroase atacuri 
îndreptate împotriva lor de companii 

horthyste întregi și de unități speciale de 
jandarmi, și care după eliberarea melea
gurilor lor natale, au acționat în spatele 
liniilor inamice pînă dincolo de Cărei, 
pentru a culege informații despre mișcă
rile inamicului. în acest spirit au acțio
nat țăranii din Sat Șugatag alăturîndu-se 
grupului de partizani sovietici parașutați 
in veănătatea satului lor și călăuzindu-i 
pe cărări știute numai de ei pentru a 
arunca în aer liniile ferate și podurile pe 
căile pe care se retrăgeau trupele hitle
riste și horthyste. în numele acestui pa
triotism al faptelor au dezarmat țăranii 
din Salva, în Țara Năsăudului, subunită
țile horthyste cantonate în satul lor și 
au pus pe fugă o coloană hitieristă, iar 
vecinii lor din Coșbuc au atacat grupul 
hitlerist lăsat să arunce în aer podurile 
minate, și au interceptat o coloană ger
mană care se retrăgea după ce jefuise 
600 de oi. In numele ei au ajutat mara
mureșenii din Cehal unitatea sovietică de 
cercetare parașutată în zona lor, au că
lăuzit-o să descopere aerodromul german 
de la Ghenci și depozitul de muniții de 
la Cehăluți, ajutînd la distrugerea lor, și 
la fel au procedat cei din Șugatag, Căl
ești, Valea Neagră și din atitea alte sate 
anonime. Se poate spune că nu a fost 
acțiune militară întreprinsă de trupele 
sovietice și române în lupta pentru eli
berarea Transilvaniei de Nord la care să 
nu fi participat și populația din satele 
vecine, ghidindu-i pe eliberatori, dezvă- 
luindu-le pozițiile, arătîndu-le căi numai 
de ei cunoscute pentru a le ocoli și a că
dea. de cite ori a fost posibil, în spa
tele lor.

AU RĂMAS pînă astăzi vii în a- 
mintirea locuitorului Clujului 
două acțiuni patriotice îndrăznețe 
desfășurate în vecinătatea ora

șului și care au făcut posibilă continua
rea vieții orașului, după eliberarea sa, în 
condiții favorabile, care au facilitat re
construcția și reintrarea vieții sale în fă
gașul normal. Una dintre acțiuni a avut 
loc la uzina electrică de la Aghireș. In 

pragul retragerii lor, unități hitleriste 
s-au îndreptat spre uzină pentru a o 
arunca în aer. Muncitorii uzinei rămăse
seră însă în incinta ei, și, cu ajutorul 
unității maghiare de pază, constituită din 
ardeleni hotărîți să nu dea curs ordinu
lui de retragere ci să se risipească încer- 
cînd să ajungă în satele lor, obținuseră 
și armele necesare ca să se apere. Atunci 
cind militarii germani au încercat să se 
apropie de uzina electrică, ei au fost în
tâmpinați cu focuri de armă. După un 
schimb viu de focuri germanii s-au retras 
pe un deal din apropiere, de unde au 
început să tragă cu tunul asupra uzinei. 
Din fericire, trupele române care înain
tau în zonă erau aproape și sesizînd ti
rul de artilerie s-au îndreptat spre lo
cul unde se afla artileria inamică și ea 
a fost scoasă în scurtă vreme din luptă. 
Cealaltă acțiune patriotică de împiedicare 
a încercărilor inamice de a distruge cen
trele vitale ale zonelor părăsite de el 
sub presiunea forțelor eliberatoare, a 
avut loc la uzina hidroelectrică So
meșul Rece, care aprovizionează Clujul 
cu energie electrică. In dimineața zilei 
de 14 septembrie 1944 un detașament 
hitlerist înzestrat cu tunuri și branduri, 
însoțit de cîteva care cu explozibil, s-a 
îndreptat spre uzină pentru a o arunca 
în aer. Pe drum, într-un loc aflat la 2 km 
de uzină, în apropierea unui pod, detașa
mentul a fost atacat de muncitorii înar
mați ai uzinei și de țăranii din compania 
română fixă de la Răcătău. Surprinși de 
focul viu al patrioților, soldații germani 
au căutat adăpost în șanțul de la mar
ginea drumului și sub pod, părăsind ca
rele cu muniții, brandurile și tunurile 
antitanc pe care Ie aveau. Lupta a durat 
pînă spre seară, rând germanii, care pier
duseră 6 morți și 8 răniți, 6-au predat 
Au fost luați 106 prizonieri și capturate 
numeroase arme de mînă, mitraliere, 
branduri și două tunuri, iar uzina a fost 
salvată de la distrugere.

O contribuție importantă la asigurarea 
reluării producției cit mai curând du*gM  
Eliberare, și în acest fel la partirâp^B 
la înzestrarea frontului eu cele nevi 
deci la grăbirea înfrângerii hitlerismul^^^*  
la apropierea ceasului victoriei împotri
va Iui, au adus și muncitorii din cele mai 
multe fabrici și mine din Transilvania de 
Nord. Muncitorii, dintre care numai un 
număr foarte redus a reușit să-și procure 
arme, nu au putut opune detașamente
lor horthyste și hitleriste o rezistență ar
mată fățișă, dar au reușit să împiedice 
demontarea și evacuarea celor mai im- . c 
portante mașini, ascunzîndu-le sub gră- 
mezi de moloz sau de deșeuri, încărcînd 
trenurile cu mașini vechi sau unelte lip
site de importanță. Au fost salvate în 
acest fel și importante cantități de mate
rii prime, esențiale pentru reluarea pro
ducției. în acest fel, multe din uzinele 
din Cluj, Tîrgu Mureș, Oradea și alte 
orașe din Ardealul de Nord și-au putut 
relua activitatea în foarte scurt timp de 
la Eliberare.

La aceste acțiuni, îndreptate spre spri
jinirea luptei armate a forțelor românești 
și sovietice înaintînd pe pămintul Ardea
lului de Nord (a cărui alcătuire geogra
fică oferă atitea obstacole naturale care 
pot fi folosite pentru defensivă, în pri
mul rînd cursuri de ape cu văi ușor de 
controlat, șiruri de dealuri succedindu-^^k 
necontenit, ca valurile unei mări de 
și de humă, lanțuri de munți cu tr^^H 
cători sau „porți" greu de străbătut 
trebuie adăugată fără îndoială mulțime!^ 
dezertorilor români, maghiari și de alte 
naționalități care, asumînd mari riscuri, 
fugeau din rîndurile armatei horthyste 
în semn de deplină desolidarizare de țe
lurile războiului hitlerist și ale aliaților 
lor horthyști, ascpnzindu-se in păduri, a- 
lăturîndu-se grupurilor de partizani sau 
încercînd să răzbată printre forțele mi
litare în mișcare, pînă în satele lor. Mi 
s-a părut și în acele zile frămintate grăi
tor numărul foarte mare de dezertori din 
Corpul secuiesc al Armatei 2 horthyste, 
care s-a destrămat în cîteva luni de la 
aruncarea sa în luptă. Trebuie să subli
niez și faptul că după spargerea alinia
mentului de pe Mureș, cam de Ia înce
putul 16i octombrie 1944, numărul solda- 
ților germani care au dezertat și au 
căutat refugiu în păduri, așteptînd tre
cerea frontului pentru a se preda, a fost 
deosebit de mare. în satul meu de lingă 
Bistrița am ajutat eu însumi, ca tălmaci, 
la înregistrarea cîtorva sute de germani 
care s-au prezentat dezarmați, pentru a 
se constitui prizonieri, ivindu-se din pă
durile înconjurătoare.

TOATE aceste acțiuni care au slăbit fără 
îndoială capacitatea de luptă a armatelor 
hitleriste și horthyste și au contribuit la 
ușurarea înaintării mai rapide a unităților 
românești și sovietice, la grăbirea zilei 
mari și mult așteptate a biruință asupra 
hițlerismului, au constituit doar simpli 
factori de facilitare a unei lupte pe care 
au purtat-o cu vitejie, vărsindu-și cu 
eroism singele pentru patrie, ostașii ro
mâni și sovietici care au purtat împre
ună greul înfruntării directe cu inamicul 
înarmat pină-n dinți.

La patru decenii de la biruința împo
triva hițlerismului, este vie în mintea 
noastră a tuturor amintirea eroilor Care 
au zdrobit inamicul în lupte crâncene, 
cum au fost cele de la Oarba de Mureș, 
cele dintre Turda și Cluj și din atitea 
alte locuri memorabile. Reamintirea fap
telor lor glorioase de acum 40 de ani con
stituie un prinos de recunoștință adus 
amintirii lor care a rămas vie și peste 
atîția ani.

Francisc Păcurariu



șrXPAN M36. VOVSIM

Semne noi de lirism
ÎNĂTOARE cu șoim reprezintă 
ceva mai mult decit o remarca
bilă culegere de versuri : s-ar pu
tea să însemne o dată în poezia 

lui Ștefan Aug. Doinaș. Trei cicluri 
din cinci (Cu imnul in gură. Descrierea 
punctului șl Itinerarii) continuă linia 
mai veche a acestei poezii. în care pre
domină inspirația clasică si impersonală, 
poemul ca parabolă metafizică, savant 
orchestrat, adevărată mașinărie de sim
boluri. Un alt ciclu. Cap $1 pajură, este, 
probabil, cel mai contingent dintre gru
pajele alcătuite vreodată de autor, conti- 
nînd pamflete amare, sarcastice, cu ar
gheziene încrîncenărl (și învîrtoșări) de 
limbă. în sfîrșit. Exerciții de amurg 
lasă să se audă un sunet nou in lirica 
poetului : o subiectivitate ascuțită si dra
matică sparge tiparul dintotdeauna ordo
nat al poemului doinașian. corupe struc
turile strofice, dereglează ritmurile, cău- 
tîndu-și o scriitură liberă, „degradată" si 
impulsivă, asemănătoare cu a lui Nichlta 
Stănescu din ultimele cărți. Voi reveni 
la acest ciclu, care mi se pare cel mai 
interesant dintre toate, anuntînd. poate, 
lirica viitoare a lui Ștefan Aug. Doinaș. 

Un anumit indiciu de schimbare ne 
oferă și poemul titular, așezat (desigur, 
nu intîmplător) în fruntea volumului și 
în afara celor cinci cicluri la care m-am 
.referit. E vorba de o baladă, in factura 
■mnoscută. în care un ..print al vînătorii". 
ma și acela din celebrul Mistreț cu colți 
de argint, îsi pune scribul să consemneze 
o nemaiauzită ispravă cinegetică. Scena
riul anterior se repetă, dar din alt unghi. 
Prințul e un poet paranoic al îndeletni
cirii sale. în năzăririle căruia hăitașii. 
cîinii și șoimul capătă însușiri aproape 
fabuloase. Scribul îl aduce de fiecare 
dată la realitate. La urmă, cînd. în în
chipuirea vînătorului. șoimul colindă tă
riile cerești, la un loc cu vulturii și ere- 
ții, ca să-i poarte faimp. scribul îi sfă- 
rîmă brutal orice iluzie : „Te-nșeli. stă- 
pîne 1 șoimul e aici / pe mîna mea și 
aripa lui scrie". Replica la Mistrețul cu 
colți de argint este evidentă. Acolo poe
tul adopta perspectiva quijotescă a prin
țului. ale cărui himere nu erau inteligi
bile pentru simțul comun al slujitorilor. 
Morala era elitistă. Aici poetul pare, din 
contra. înclinat să acrediteze viziunea 
scribului, a lui Sancho Panza, și să iro
nizeze emfaza princiară. Răsturnarea 
perspectivei nu poate fi decît deliberată 
și ea are consecințe în mentalitatea poe
tică. Quijotismul dinainte era dovada 
unui idealism romantic, reflectat în pre
dilecția pentru marile teme și pentru un 
stil „înalt" și „nobil", capabil să retină 
sublimul si tragicul, miraculosul si sacrul. 
Ijperiziunea din Vinătoare cu șoim trans
formă radical mitologia poetică. Ea expli- 

Ștefan Aug. Doinaș. Vinătoare cu șoim, 
Editura Cartea Românească, 1985 

că nu numai accentele batjocoritoare din 
Cap și pajură, dar și tot acel lirism di
rect. scuturat de simbolistică, al suferin
ței sau al dezamăgirii, din Exerciții de 
amurg. Șoimul nu mai zboară plin de 
elan în văzduhul fanteziei princiare, ci 
stă cuminte, biată pasăre împăiată, pe 
brațul unui scrib infidel, care-i smulge, 
una ăte una, penele, ca să le moaie vîr- 
ful in călimară. Că această ironie nu e 
accidentală ne-o arată si un alt poem, la 
fel de bun. intitulat Dialog la portretul 
lui Rudolf II pictat de messer Giuseppe 
Arcimboldo. în care viziunea sublimă și 
cea ridiculizantă se dispută pe fată. Cea 
dinții laudă banalul din natură devenit 
nobil în portretul unui mare bărbat. Cea 
de a doua remarcă verdeturile. morcovii, 
roșcovele si pătlăgelele de care s-a slu
jit pictorul ca să compună regalul portret 
(„imaginea — legumă a marelui urîtl"). 
încheierea e aceeași din Vinătoare cu 
șoim : „— Ce limbă subversivă ! — Nu, 
iris hotărât / ce-așează-n lucruri văzul 
ca dinamită pură". Vederea grotescă 
spulberă idealismele naive. Sancho Panza 
(sau. de ce nu. bărbierul Nicolas) 
triumfă încă o dată asupra lui Don Qui- 
jote.

O parte din volum conține poezii în 
maniera mai veche a autorului. S-a vor
bit, și pe bună dreptate, de clasicismul 
lui Doinaș. In unele poezii, lucrul acesta 
nici nu mai trebuie dovedit Iar dacă 
endecasilabii philippidieni din Elegia de 
la Cluj ar mai lăsa vreo îndoială, tema 
însăși a acestui frumos poem e cit se 
poate de clasică ! „Venit aici, ca să pre- 
sar tărînă / peste poeți, mă-ntreb : Ce 
poate, oare, / acestei limbi cerești să-i 
mai rămină. / / cînd ei se duc ? Ce limb 
fără rumoare / păstrează, pentru noi. su
blima parte / prin care-i tot mai vie-n 
timp ce moare III Căci le-a fost dat 
poeților să-și poarte / cîntarea jos, sub 
prag, o ! risipită / în apa grea căreia-i 
spunem moarte..." Unde ni-s entuziaștii. 
Visătorii, trubadurii ? Doinaș este unul 
din puținii poeți de școală clasică de 
azi, alături de Mircea Ciobanu. Alexan
dru Miran și de cîțiva alții. Clasicism 
înseamnă idee și litotă. Dincolo de o 
anumită recuzită, recunoaștem spiritul 
clasic după felul în care merge spre mie
zul lucrurilor, dezinteresîndu-se de apa
rente și de contingente. El cultivă dura
bilul și esențialul. O sugestie platonicia- 
nă era. de pildă, absolut evidentă în 
Omul cu compasul și este, șl acum. în 
Pelerinii mei. unde, prin filtru barbian, 
ochiul poetului contemplă „doar frumu
sețea care va să vie" iar urechea lui as
cultă „doar larma unei țări promise 
încă", adică increatul și virtualitatea pură. 
Dar a existat de la început la Doinaș și 
s-a accentuat pe parcurs și o tendință 
contrară. ceea ce ar putea denota o 
dualitate structurală : limpezimea ideati

că a poeziilor este obscurizată adesea de 
un limbaj sofisticat. Poetul este, in ace
lași timp, succint și verbios, vizionar și 
discursiv. Baladele metaforizau o idee 
clară și erau clasice în metodă, ca niște 
fabule cu morală metafizică, dar erau 
croite intr-un material fastuos și miste
rios. Ideea se învăluia în faldurii unei 
limbi grele, de catifea. In Terține despre 
terține poetul numește singur o parte din 
distorsiunile suferite de clasicismul său 
din cauza — în primul rînd — a gustului 
pentru raritate si prețiozitate : „O. ager 
Alfa ! Sfîntul foc și imnul / complici 
fiind — un călător și-o cale — instigă-n 
unu întreit sublimul // itinerar de umbre 
și vocale : / melodic atelaj, o suplă tri- 
gă / pe Appia, însă ah ! cu verticale / / 
porniri, sărută-un tînăr aurigă / fidelul 
endecasilab și-l bate / cu biciul rimei ce 
mereu intrigă : // extaz în lanț, trăit ca 
libertate. / nicicînd nu se retrage o ter
țină / decît lansîndu-și dulcile surate / / 
să-i sune inima și să-i mențină / pe-or- 
bite muzicale micul clopot / al pasiunii ; 
horă capuțină. / / întoarcerea silabelor în 
tropot / e numai gest rotund : o floa- 
re-ncheie / ce alta iscă și. părînd un ro
pot / / final de-aplauze nu e decît cheie / 
ce iar urzește sprintena cascadă..." Aceste 
versuri nu numai conțin o definiție 
admirabilă a terținelor, dar sînt bogate 
în elemente foarte caracteristice pentru 
arta rafinată a poetului. Acestea se văd 
cu ochiul liber : cuvinte rare sau inven
tate. rime savante. ingambamente și o 
aproape generală exprimare perifrastică. 
Toate sînt de fapt semne ale unei orien
tări baroce a liricii. Dualitatea clasic- 
baroc mi se pare, de altfel, pretutindeni 
evidentă la Doinaș, la care un spirit clar 
își aliază o expresivitate contorsionată. 
In poeziile definitorii, ideea este un sîm- 
bure tare și rațional învelit în foile foș
nitoare ale celor mai insolite imagini.

AM promis să mă întorc la Exer
ciții de amurg. Ceea ce atrage 
atenția în majoritatea este nota 
de dramatism și de impulsivitate. 

Stefan Aug. Doinaș n-a scris pînă la 
acest ciclu poezii de o factură atît de 
personală. Autobiografia s-a deghizat 
de obicei, subiectivitatea a purtat mască. 
Poetul a părut a nu vorbi despre sine. 
A preferat în tot cazul să dea impresia 
că se detașează de viața lui cotidiană, 
superficială și efemeră. Impresiile erau 
distilate de două ori. urmele prea uma
nelor emoții șterse cu guma din versuri. 
Și, dintr-o dată, un instantaneu ca urmă
torul. crud, proaspăt și nu fără o mică 
notă de autoironie : „Apari / în balcon / 
cu pisica / sporește-ți / cu două pupile / 
vederea ființei // istorii tîrzii survolează 
alertul / rubin / al sfielilor tale / pla- 
neții / în cîrje de carpen / roiesc pe sub 
tine // apari / în balcon / și inspiră 

ozonul de semne / fosforică grindină / 
în care se scaldă banalul / reintră 
în casă // apoi / să adaugi / cînd sca
de lumina / la textul / (ce nici nu 
l-ai scris) / ca erratum / funinginea ver
de din ochii pisicii". Așezarea în scară a 
versurilor, scurte. explozive, indică o 
fragmentare a poeziei neobișnuită înainte. 
Dezmembrarea textului traduce o dez
membrare a ființei : „Să nu-mi spui că 
am chip frumos 1 / îl scap / rămîn fără 
cap / / să nu-mi spui că am glas duios ! / 
îți jur / se-mprăștie-mprejur //să r»u-mi 
spui că am braț vînjos ! / te rai / am 
să ajung olog / / așa e bine 1 / apia mai 
țin bucățile / din mine / să m» se-mprăs- 
tie în toate părțile". Nu lipsește doar 
unitatea sufletului clasic. Ar și plinăta
tea lui, adică sensul. Apa-ențele obnubi
lează esențele. Neantul hstruiește acum 
ființa lirică : „Lasă-te diș ! zicea valul / 
și m-am lăsat / însă nu esa val / exaltate 
de rouă flecarele / ierbui mă pierdeau în 
aval / / fă-te ușor ! zicei calul / șl m-am 
făcut / însă nu era cal / \! atleții-n are
nă și carele / ca un pur esercițiu vocal / / 
te voi răpi ! zicea malul /și m-a răpit/ 
însă nu era mal / ci un dih al neantu
lui carele / instruiește-orice con animal". 
Modificarea de ton și de strutură se 
datorează mai ales invaziei mftivelor 
personale. Porii poeziei se dilată ca ăl 
simtă mai bine mișcarea browniană a 
subiectivității. Regrete, tristeți și iluzii 
străbat la suprafața poeziilor. Adu-ți 
aminte conține nostalgia unui instinct 
pierdut, care s-a civilizat, a unei primiti
vități- barbare, alungate în junglă de con
formismul social. Desnărțire în larg reco
mandă alcătuirea, oricît de incomodă, a 
unor rezerve sentimentale, care păstrează 
echilibrul sufletului. Dezvăț e aproape o 
apologie a renunțării, a călugăririi, cînd 
ființa se mulțumește cu înțelesul lumii, 
uitîndu-i vigoarea formelor si culorilor în 
imagini de o mare putere lirică : „Din
țate foi / trapezurl cu merinde / lipsiți 
din cale-mi ! 7 tot ce mai rețin / e DO- 
vîrnișul care mă desprinde / de foc / mai 
mult / de umbră / mai puțin //ca iede
ra pe moarte / apeducte / de gilgîit și 
murmur / mă dezvăț / lumina dansatoa
re / ieri / pe fructe / e sclavă / astăzi / 
unul alt dezmăț // plopi în sutane 
verzi / cu nimb de pilcuri / rugați-vă 1 / 
din foșnetul iubit / falange palide adună 
tilcuri — / ce grîu / mai sfînt / rîvnes- 
te-un cenobit ?“ Aproape în totul remar
cabil. acest recent volum al lui Stefan 
Aug. Doinaș promite, cum se vede, 
și o înnoire a poeziei, ceea ce nu poate 
decît să ne trezească interesul.

Nicolae Manolescu

Aurel D. Cîmpeanu 
„Avram Iancu" 

(Editura „Ion Creangă")

■ AVRAM IANCU, de Aurel D. Cîm
peanu este, de fapt, o biografie roman
țată, în versuri, a marelui nostru luptă
tor pentru libertate.

Volumul include 49 de capitole, grupate 
în următoarele secvențe : „Moții șl Avram 
Iancu", „Noa, hai", „Iancu nu doarme", 
„Strălucind ca soarele", „Fierbinte sînge-n 
calda vatră", „Vei merge !...“, „Bilanț", 
„Nopți nedormite", „Drum spre casă", 
„Norodul cere", „Singur Iancu nu mai 
vine !...“, „Răsună noaptea lui Haiducă", 
„Gloria acelor zile pline". Ele dezvăluie 
Întregul cuprins al narațiunii în versuri.

Aurel D. Cîmpeanu folosește diferite 
forme do versificație. Uneori cea popu
lară („Pe dealul Feleacului / Trec oștile 
laițcului, / Pe mijlocul drumului, / Ca 
semn al stăpînului"). Alteori, strofele au 
rime împerechiate ori încrucișate. De cele 
mai multe ori, autorul urmărește acțiu
nea descriptiv, căutînd să evoce în ima
gini sugestive fiecare nouă faptă a Ian- 
cului. Sînt însă și momente în care, păs- 
trînd firul epic al manifestării eroului, 
poetul caută să reconstituie starea de spi
rit a autorităților de atunci, care consta
tau cu uimire și spaimă că „iobagii-s ne
învinși la munte".

Autorul stăpînește în întregime adevă
rul istoric privitor la viața eroică a lui 
Avram Iancu. Dar fluidul poetic devine 
oarecum obositor în anumite capitole. Su
gerarea evenimentelor, a veștilor aflate 
cu privire la călătoria la Viena, a dru
mului spre țară ar fi conferit acestor ca

pitole, prin o mai accentuată imagine 
poetică și melodie, mai multă căldură.

Volumul Avram Iancu este o scriere 
frumoasă, adresată copiilor și tineretului 
in primul rînd, rezultată dintr-o docu
mentare minuțioasă și îndelungată prin 
satele pe unde au răsunat pașii marelui 
tribun.

Prin Avram Iancu (carte ce beneficiază 
de ilustrațiile lui Dumitru Verdeș), Edi
tura „Ion Creangă" continuă o acțiune 
binevenită de evocare, și prin poezie, a 
trecutului nostru istoric, iar autorul cîș- 
tigă o experiență poetică ce-i va folosi, 
neîndoielnic, în lucrările viitoare.

Al. Raicu

M. Constantinescu 
„Liman virtual" 

(Editura Albatros)

■ POEZIA violonistului Mihai Con
stantinescu nu-i fără legătură cu muzica 
— influența e vizibilă în arhitectura poe
melor, uneori cu o structură formală de 
sonată clasică. în fluența și orchestrarea 
incantatorie a ritmurilor, în precauția, 
uneori excesivă, față de expresia verbală. 
La antipodul discursivului și al oricărei 
retorici, elaborate și scuturate de acci
dental ca niște gnome, poemele sale sînt 
mici concentrate lirice expurgate de orice 
lest ponderabil, aspirînd la o seninătate 
izbăvitoare de traume și îmblînzitoare de 
monștri. Arta — muzica și poezia prin 
excelență — au pentru el o funcție ca- 
tartică și psyagogică revelată, în afirma
rea căreia descoperim o vitalitate de grad 
secund.

Privită cronologic, poezia din ultimul 
volum, Liman virtual, este una vesperală, 
străbătută de întrebări sapiențiale, scru- 
tînd orizontul ascuns și etern al lucruri
lor. Semnele vremii sînt supuse unei lec
turi palimpsestice, și sondarea propriilor 
amintiri pune între paranteze vîrstele 
succesive pentru a redescoperi un spațiu 
originar pur : „Un virtual eden e-n fie
care, / Abia ghicit, parfum absent, / Ce 
stăruie în adincimi, latent, / Sub nevă
zute vietăți larvare. // Configurări tecto- 
nice-s rămase / în împietrirea care le-a 
surprins / întoarcerea in propriul nostru 
ins / E ca-n cetăți cînd punțile-s re
trase. // Dar cum adesea-n roci găsim 
prezente / Fosile, urme in tipar revers, 
/ Mai stăruie în noi conturul șters / Al 
fostei purități incipiente.". întoarcerea în 
spațiul lilial uzează în mod invariabil, in 
alte poeme, de timpul viitor al verbului, 
un viitor sinteză de nostalgie și aspira
ție. Coborîrea în trecut e recucerire pe 
o altă treaptă a spiralei.

Poet al timpului, Mihai Constantinescu 
radiografiază trecerea pentru a fixa, în 
perindarea imaginilor caducității, grăun
tele de perenitate.

Absența totală a gesticulației, tenta ora
culară și desfășurarea de ritual tauma- 
turgic dau acestei spuneri monotonia 
abstractă a „murmurului" (despre care 
vorbește poetul loan Alexandru în a sa 
postfață), ale cărui rosturi în depășirea 
contingenței și în conectarea la alte rit
muri interpretul lui Bach le știe mai bine 
decît oricine. Poezia lui Mihai Constan
tinescu, lipsită de bovarismul care-i face 
pe unii slujitori ai muzelor să creadă că 
adevărata lor vocație ar fi în domeniul 
vecin, e creația unui intelectual fin, cu 
o cultură filtrată, dar și — lucru esențial 
și caracteristic — a unui practician al 
frumosului, pentru care arta este una — 
ca, de altfel, și virtuțile ei soteriologice.

Nicolae Mecu PETRE BALOGH: Victorie



Dialog cu necunoscutul
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CU TOATE că este numai gindire, 
esență și concentrat de gindire, 
poezia iui Cezar Baltag rămine 
intraductibilă in termenii obiș- 

nuiți aî comentariului critic, pentru că 
este gindire situată dincolo de cuvinte ; 
apelînd totușț la ele doar cu o clipă 
îhainte de-a. șe închide definitiv, intr-o 
tăcere impenetrabilă. E ca și cum tăce
rea însăși, înainte de a se zidi intr-o 
șdificată sfidar^ ar consimți, nu fără un 
anume dezgust, .anticipind rezultatul, la 
Qp ultim compromis cu vorbirea, la un 
iuțim pariu. Și znu e păcat că se decide 
lâ aceasta și £ă infringe, intr-o tenta
tivă produsă in climat de frontieră. în
cărcat și ințjns, rezerva, neîncrederea 
sila de rostire. Ar fi fost să se piardă 
ceea ceyin nici un caz, cu nici un preț 
nu, tțebuie să se piardă : dovada eloc- 
ventaa confruntării cu necunoscutul, cu 
limitele, cu spaima lipsei de sens. Proba 
demnității in confruntarea cu aceste pro
bleme ultime a stat și incă stă la inde- 
mîna poeziei, a poeziei esențiale, și Cezar 
Baltag o trece avizat pe deplin de ceea 
ce face, in stilul ce ii este de mult ca
racteristic, al unei competente, al unei 
autorități in materie. „Ci ei tot îmi spun 
că mai e timp / chiar dacă / pereții aceș
tia au început să plece // Ci ei tot îmi 
spun : mai este vreme / chiar dacă / 
Pămîntul a început să se Îndepărteze // 
mai e timp / cu toate că / pasărea din 
geam a plecat / și acum va zbura și fe- 
rerastră / ... // Și eu voi sta acum in 
prag / și pragul strigă : întoarce-te / 
Și deschid ușa încet / și ușa dispare / dar 
nu e nimic / timp mai este" (Timpul).

„Ai ieșit din casă / și n-a mai fost 
casa. // Ai trecut pragul / n-a mai fost 
pragul / te-a avertizat o pasăre / nu 
mai e pasărea. // Era sîmbătă. / Nu va 
mai fi sîmbătă / Numai copacul / eter-

*) Cezar Baltag, Dialog la mal, Editura 
Eminescu, 1985. 

nul / își clatină frunzele" (Prag irever
sibil).

Publicat la exact douăzeci și cinci de 
ani de la debutul paralel și solidar (în 
contraste) cu cel al lui Nichita Stănescu, 
volumul Dialog la mal *)  confirmă o 
identitate artistică excepțională, dind, în 
același timp, și măsura unei neceare 
evoluții. „La debut — observă Eugen Si- 
mion — el disprețuia firava trestie pas- 
caliană ; acum se identifică integral cu 
destinul ei. Poetul [...] își gîndește con
diția și ridică plin de demnitate ochii 
spre cerul care îl apasă".

*) Romulus Cojocaru, împărații, Ed. 
Cartea Românească, 1985.

Gindirea are caracter net revelatoriu 
în poezia lui Cezar Baltag (in recentul 
volum parcă încă și mai net decît in 
toate celelalte) și este pîndită. surprinsă 
și exprimată chiar în momentul produ
cerii sale, cu tot ceea ce comportă a- 
ceastă simultaneitate, această rară identi
tate în planul rostirii : promptitudine, 
prospețime, imediată materialitate a în
corporării. Nici vorbă de vreo abstrac
țiune într-o poezie, totuși, înalt abstractă, 
de nu se mai poate urmări, in mereu 
mai îndepărtatul de senzații ascensional 
zbor. Și totuși se urmărește, întrucît cu
vintele sînt de aici, din zona terestră a 
privitorului, din lume, din lumea fires
cului nealterat : „Sui de atita vreme / 
pe această funie fierbinte / care trece / 
printre palmele mele / insingerate // 
Urcă, imi spui, prinde-te cit poți / de 
liana pe care o țin / pentru tine. / con
tinuă să vii / chiar dacă / ți se va șopti : 
nu mai există / Pămîntul // cațără-te, 
chiar dacă / se întunecă // Totul" (Lui 
Mihai Eminescu). Ce era mai greu de 
găsit, mai istovitor de „imaginat- in dia
logul la mal era desigur (și de departe) 
tonul in care să se desfășoare, tonul asal
tat de atitea pericole al transmiterii de 
lucruri fundamentale, rupte de celelalte, 
doar interesante, demne și ele de aten
ție, tonul sublimării, al gravității, al ele
vației. Cezar Baltag l-a găsit pentru că 
a știut să-1 aștepte, iar știința așteptării 
este, cred eu. suprema știință, in poezie 
desigur, dar, de fapt și in ultimă instanță, 
nu numai în poezie. Simți efectiv, ur- 
mînd tonul și lăsindu-te in voia sa. in 
voia sa îndeajuns de aspră, că ti se oferă, 
și nu merită să o ratezi, șansa unei re
culegeri în esențial, de care agitația con
vulsivă a cotidianului te îndepărtează 
riscând, dacă te gindești bine (dar ai 
vreme, ai energie să mai și gindești ?), 
de tine însuți să te înstrăineze. Cititoru- 
lui-frate i se mai oferă șansa acestei 
sustrageri din regimul vesel trist al pre
cipitării. Și ce-i este dat atunci cu pro
priile sale urechi neacomodate să audă ? 
„Iată, iți dau un cuvint / și cu el iți dau 
lumea / și nu-ți cer nimic / numai / să 
ții minte Cuvintul. // Atit_ // Iți dau 
înțelepciunea / de a regăsi tot ce vei 
pierde ; / tu dă-mi numai risul / tău / 
pentru totdeauna // Ca și cum zilele / ar 
începe deodată să zboare / ca și cum / 

stolul / ar fi / tot mai sus // îți dau 
aripi / să te iei după ele / tu dă-mi ul
tima ta lacrimă. / Atît // Acum gata. / 
Am ajuns la ultima treaptă, 7 îți dau 
noaptea lumii. / Tu dă-mi numai obo
seala ta / mare. // Atît // îți dau fla
căra / tu dă-mi numai ultima ta / bă
taie de inimă // îți. dau înapoi lumea / 
pe care ai pierdut-o. / Tu spune-mi 
numai / Cuvintul / încredințat ție // Cu- 
vîntul. Atit." (Dialog Ia mal).

Cînd dobîndesc, și de obicei nu ratează 
momentul, și o pasionalitate „trupească", 
o marcă săgetător existențială, poemele 
ontologice, saturate de idee, au și mai 
mulți sorți să convingă. Coborîrile in 
profan sînt frecvente, asigurînd credibi
litatea corporală, la nivelul limbajului 
comun, a chinuitoarelor interogații me
tafizice și numai aparent un poem ca 
acesta (Hotel) s-ar înscrie într-o tonali
tate străină ansamblului operei : „Ca
mera 3 210. Poftiți cheia, vă rog. / Luați 
ascensorul din stînga / Bună seara, dom
nule / Bună seara, domnilor / Eu urc 
în cameră și mă odihnesc puțin. / Cobor 
într-un sfert de oră. / Ne vedem jos. Ne 
vedem sus. / Nu ne mai vedem nici
odată // ...Hei, recepția ! Unde au plecat 
toți ? / E o conferință undeva / în seara 
asta ? / Exact adineauri coridorul / era / 
înțesat de lume /... / Hai afară. E pus
tiu și orașul / Cum a mai trecut vremea, 
domTe. / n-am stat decît zece minute / 
și a început / Vacanța. / Da vacanța, se 
poate în sfîrșit / respira. / A plecat și 
Dumnezeu în vacanță // Pa, Doamne. Ne 
vedem în celălalt / în celălalt con / dacă 
mai vine vreunul / Pa ! Lumea e în va
canță. / Lumea a fost / Ceva a fost în 
tot cazul. / A fost cu siguranță ceva în 
tot timpul acesta. // Oh, dacă ne-am 'pu
tea aminti / ce anume...".

Da, e tot Cezar Baltag și aici și încă 
unul foarte autentic tocmai pentru că este 
puțin modificat, puțin altul. Nervozitatea, 
nota de ricanare, ironia superioară, sar
casmele etc. nu-1 înstrăinează de sine, 
îl exprimă deopotrivă cu nota oraculară, 
cu patosul abstract, cu aspirația spre sa
cru. Animația și amestecul stilurilor. îl 
îndepărtează de riscul solemnității lirice, 
al univocității monotone, tactul și inteli
gența (cu totul neobișnuită) intervin la 
vreme spre a semnala pericolul, excesul, 
și a restabili echilibrul. Metafora însăși 
este împiedicată să se dezvolte, frazarea 
amplă a imaginii întîmpină în poem o se
cretă rezistență, fraza însăși se întrerupe, 
se retează cu bună știință, se fringe, cu
vintul se scurtează și se înăsprește, ema
nă energie, o irezistibilă forță de șoc : 
,.într-o viață întreagă / o singură zi / 
intr-o singură zi / o singură șansă // o 
clipă / ... / Viața / ca să aștepți ziua // 
Ziua / Ca să prinzi Clipa / Clipa / ca să 
ieși din mormint / .... / Iată a bătut / 
orologiul / și ai înțeles : / viața nu era 
parcă asta / dar e prea tîrziu și nu mai / 
poți să recunoști / ziua // Ți-a mai rămas 

Clipa" (Raza) ; „Toate secundele / sunt de 
la o vreme săgeți / cineva încordează un 
arc otrăvit / și săgețile spintecă aerul 
pline de ură / nu se liniștesc decît surd / 
cînd își află odihna în .tine // ... / Vine 
seara / și săgețile se îndesesc /, se lasă 
noaptea / și drumul se învăpăiază mai 
tare / toate rănesc, ultima răpune / dar 
cîtă lumină 1“ (Călătorul) ; „Peste dea
lul / unde păsările nu zboară / acolo să 
ajungi // Pe calea unde / cocoșii nu cîn- 
tă / să apuci /.../ Să fugi și săbiile ade
vărului / în foc să te mistuie /... Și cînd 
vei ajunge ca aurul / în lumea unde pă
sările / cîntă / să te reîntorci / Lumina 
să-ți spună : / Am fost tot timpul cu 
tine. / Nu te-am părăsit nici o clipă. / 
Trezește-te. / De cînd te aștept!“ (Ca 
aurul).

Toată poezia mai nouă a lui Cezar 
Baltag, epurată, dezgolită, sustrasă ori
căror seducții și în genere voinței de 
seducere, se concentrează pe singura mare 
obsesie a adevărului ființei, aspirînd în 
același timp, cu mijloacele unui expert 
al poemului, să fie și altceva, mai mult 
decît poezie ; mai exact spus, un alt fel 
de poezie, apropiată de sursele unei re
flecții originare, cu atenția încordată și 
(încă) ne-distribuită. Intorcîndu-se mereu 
și mereu asupra propriei condiții, ca în 
extraordinarul poem dedicat în eternita
te memoriei lui Nichita Stănescu. Limi
tele dintre poezie și gîndirea cea mai 
profundă dispar aici ca de atitea alte ori 
în textul lui Cezar Baltag ; un text aus
ter la maximum, aprig, în laconismul său, 
orientat spre ceea ce este, amestec de 
vulnerabilitate și grandoare, spre ceea ce 
merită să fie, spre esențial :

„Ce om ciudat, — / se minunau fia
rele — / și cît de nepămîntește / cîntă / 
de parcă ar vrea / să îmblînzească / oa
meni /.../ dar oamenii, ca și zeii / se știe, 
nu pot fi îmblînziți // Ce zeu neștiutor 
— / murmurau oamenii — / tot vrea să 
ne păcălească / pe noi care de foarte 
multă / vreme / nu ne mai lăsăm de zei 
păcăliți // Ce ins caraghios, — se mi
rau zeii — / nu e nici om, nici fiară / 
nici pasăre, nici măcar arbore / și totuși 
pare că a fost toate astea / cîndva // 
Trebuie să ne fie milă de el, — au pro
clamat fiarele — / să-1 sfîșiem cu dra
goste, / e doar de-al nostru / și nu mai 
putem suporta // E om, fără îndoială, are 
prea multe slăbiciuni, / au murmurat oa
menii — / nu știm ce să facem cu el, 
e prieten / cu fiarele // e tot mai urît pe 
zi ce trece, / priviți-1 nici nu mai are 
chip omenesc // ...Dar el cîntă nepăsă
tor / mai departe / și fiarele ridicau fer
mecate / boturi / spre stele / și oamenii 
amuțiseră de uimire / și zeii tăceau și 
mureau și-nviau. 
ticit / in sfîrșit 
prindă / el era 
pase". (Orfeu).

// Iar cînd s-au dezme- 
/ și s-au repezit să-i 

stea de mult. Le scă-

Lucian Raicu

*

Oltenește
CU o putere de invenție epică re

dusă, mai mult punind cap la cap 
reminiscențele unor vechi clișee, 
Romulus Cojocaru a scris totuși 

Un roman *)  viabil, antrenant, colorat și 
pitoresc, savuros la lectură și foarte in
teresant ca document etnografic și ling
vistic. Esențial, împărații este un discurs 
colectiv oltenesc : viața și opiniile locui
torilor unui sat exprimate într-un grai 
foarte autentic și viu, plin de vervă, cind 
rău, tăios, agresiv, cînd pipărat, cind 
crud și batjocoritor, cînd frust, zgrun
țuros, mereu însă „afurisit". liric tocmai 
prin completa absență a lirismului. O- 
biceiuri, fapte, istorii, totul este trecut 
prin filtrul acestei oralități tribale și ca
pătă o culoare foarte specifică, memora
bilă : „«Auziși, Lenă, auziși ?» «Ce s-aud, 
dadă Marie, ce «-aud ?• -Cică una la 
Vlădaia a fătat un copil cu două capete.» 
«Cu două capete ?» «Cu două capete. Unu 
e mai mic și altu mai mare. Al mic adu
ce a cîine, ăl mare aduce a bou. Al mic 
rîde, ăl mare plinge.» «Cine spuse, dadă 
Mărie ?» «Cine văzu, cine să spună ? A 
Iu Vrăjitoru fu la Vlădaia cu lina la da- 
rac și auzi cum vorbește lumea. Vru și 
ea să-1 vadă, da’ nu-1 văzu, cică-1 scălda 
atunci și nu-1 văzu, nu avu cine să i-1 
arate. Mumă-sa, muma copilului, cică s-a 
dat de vrăjitoare și nu avea anii de vră
jitoare și nu i-a convenit lui Dumnezeu 
și-a pedepsit-o. Cînd te dai de vrăjitoare, 
î-auzi, să nu te culci cu bărbat și nici în 
casă să nu ții bărbat, că faci copii pociți. 
Asta se dăduse de vrăjitoare, da’ avea 
bărbat.» «Și ce-o să facă-acu cu copilu 

cu două capete ?» «O să stea cu două 
capete si-o să fie bine de el-“... Limba- 
iul face povestea.

Autorul însuși nu vorbește altfel. Poet, 
prozator, om foarte cunoscut in Tumu 
Severin, orașul in care trăiește, avocat 
de profesie. Romulus Cojocaru are înfă
țișarea unui haiduc trecut prin multe, ori 
a unui călugăr răspopit, din expresia 
plastică de formulă oltenească el făcîn- 
du-și un stil la fel de personal și in- 
confundabil ca și acela, muntean și băl
tăreț, al lui Fănuș Neagu. In acord însă 
cu spiritul sarcastic și malițios al locui
torilor Olteniei, Romulus Cojocaru folo
sește rareori metafora ori expresia figu
rată, registrul său stilistic fiind mai de
grabă dominat de o directețe a cărei as
prime protejează sensibilitatea. Nu există 
vorbe „frumoase" in această proză cer
tăreață, răstită, iute, in care cuvintele 
sînt parcă meli’ate. Gesturile tandre lip
sesc ori, mai exact, sint întoarse, para
doxal, în contrariul lor. Cind. spre exem
plu, unul dintre eroii cărții pleacă la răz
boi (acțiunea, cită există !, se petrece la 
jumătatea deceniului al cincilea, către 
sfîrșitul conflagrației), nu-și îmbrățișează 
nevasta, ci o plesnește peste falcă : „nu 
știu cum mi s-a pus un circel în burtă 
că, fleosc !, i-am dat una peste falcă și 
iote așa am plecat eu la război. Ce dra
cului am avut nici eu nu știu. Ce mă, s-o 
fi pupat de față cu tata și cu mama ? 
Da’ nepupată nu sta ea ?“. Delicatețea 
și sensibilitatea sînt ascunse, fire de arici 
au toate personajele și nimeni nu se for
malizează de atitudinile mai dure. Aces
tea par să facă parte dintr-un cod stră

vechi, de altfel, și femeile, cînd sînt bă
tute de bărbați, nu se plîng, se mîndresc 
și se bucură : e dovada, că sînt iubite, cea 
mai sigură. „Muierea", zice un personaj, 
nu trebuie „luată cu bombonele". Uneori, 
chiar ele ii provoacă, spre a le încerca 
trăinicia sentimentului niciodată declarat 
verbal. Bărbații, și ei, deși aplică neves
telor, eu sau fără motiv, tratamente con
tondente, sint întotdeauna foarte sensi
bili la vreun cuvint rău spus de alții des
pre ele : nu ’ există ceva mai jignitor. 
Cînd un bărbat nu-și apără nevasta, co
munitatea ii disprețuiește. Aceeași „rău
tate", care nu este decît o gingășie în
toarsă, se manifestă și in relațiile de 
prietenie. Doi invalizi de război, unul 
șchiop și altul ciung, vorbesc astfel cînd 
se revăd : „«Mă • Ristea, cum . o fi mai 
bine, mă, fără mină ori fără pjeior ? 
Dacă stau și mă gîndesc bine, tu ești în 
cîștig. Faci economie de o opincă, de un 
ciorap...» «Te ia dracu, mă, al lui Mă- 
măligăcaldă.» «Picior faci din ce vrei, te 
duci în pădure și-ți alegi copacu, faci pi
cior pe ales, te duci dimineața și la prînz 
e gata, nou-nouț. Pînă seara faci trei- 
patru picioare, dacă vrei. Să ai de z re
zervă. Din păr să faci, că e mai tare. 
Asta e de tei, ușor, hai ?» «Da, că bine 
zici, a dat bogăția peste casa mea. Fac 
economie la opinci. Ce să faci tu, că ești 
în pierdere...» «Sînt, cum să nu fiu, ci- 
ne-și mai face haina și cămașa numai cu 
o mînecă ? E musai să faci numai cu 
mina care-i lipsă și o bagi in buzunar ca 
mine, nu lași s-o fîlfiie pe lingă tine. La 
asta nu te gindești tu, deșteptule, pe tine 
dacă te mușcă un cîine de piciorul de 
lemn neam dacă te doare, pe mine dacă 
mă mușcă, mă doare, îmi face rană și 
coace și poate zac cine știe cît din cauza

ei. Și treburile îmi rămîn nefăcute, că nu 
are cine să le facă. Ei, vezi, taci.»". Fe
meile se ceartă de plăcere, ocărîndu-se 
cu voce mare, în auzul satului, care asis
tă la spectacol cu mare plăcere ; o cear
tă care durează o zi este, firește, o per
formanță de care se bucură toți. Ono
mastica este, de asemenea, foarte expre
sivă (Capmare, Fănică Belterie, Puiață, 
Căcărează, Chiorobașu, Napu, Ficate, Pi
potă, Cepoi, Cafadaru, Dugujan, Făsui, 
Chitagiu, Smearc, Gărgăune, Colțoiu, Pit
palac, Pomneață, Zăgăianu. Nicu lui 
Molea zis Derea, Zbanț, Codinache, Leu
că, Lie Ceacîr, Mîrtan, Nelă Prencea, 
Găozan, Cionac, Dovlea, Bâțlcă, Ioniță 
Purcel, Nicolae Ciocan, Ion Zăvălaș, 
Gheorghe Cucuiete, Lăpăduț al lui Mă
răcine, Dîrcă, Jurebie).

înrudit formal eu poemele lui Marin 
Sorescu din ciclul La Lilieci, romanul lui 
Romulus Cojocaru are înfățișarea unei 
monografii realizate prin însumarea de 
conversații și monologuri ce reflectă o 
conștiință colectivă surprinsă într-o mo
ment dramatic al existenței sale. Roman 
„vorbit", de o inepuizabilă oralitate, îm
părații interesează nu atît prin eveni
mente (sfîrșitul războiului, împroprietă
rirea, colectivizarea), cît prin reflexul lor 
în exprimarea, cotidiană. Este un docu
ment de grai și suflet oltenesc, remar
cabil.

Mircea lorgulescu



Prima verba

Povestitori ™
■ PROFESORUL 

de literatură Clau- 
diu Nistorescu, 
personajul unei 
proze din Boare 
de Waterloo (Ed. 
Cartea Româneas
că) de Nicolae 
Stan se arată inte
resat de elaborarea 
anui studiu intitu
lat „staticul — 
sinteză voalată a 
mișcării", temă a 
cărei substanță 1 se

revelă mai întîi pe cale empirică („am 
simțit — notează el — cum într-o stare 
de gol, de STATIC, poate exista viață, 
mișcare, preaplin") pentru ca, reflectînd 
asupră-i, să o fixeze in confortul sever 
al unei definiții savante : „Staticul e re
zultatul curgerii egale a timpului ajuns 
la conștiința de sine“ ; de privim cu 
atenție băgăm de seamă că definiția e 
complementară senzației notate anterior, 
ca într-o încercare de structurare teore- 
matică, deci demonstrabilă, a imprevizi
bilului trăirii ; ca și cum staticul și 
mișcarea ar revoca relația disjunctivă în 
care, la prima vedere, se află pentru a 
se stabili într-una de compatibilitate, de 
nu chiar mai mult, după cum enunță 
din titlu studiul personajului ; se între
vede în această congruență o viziune re
lativistă asupra mișcării, lucru care îl 
privește strict și personal pe eroul res
pectivei proze ; și totuși ne privește și pe 
noi, cititorii, întrucît raportul dintre 
mișcare și static sugerează un fel de a 
gîndi raportul dintre materia epică a unei 
povestiri și povestirea însăși ; de altfel 
toate textele din cartea lui Nicolae Stan 
denotă intenția de a găsi acestui raport 
o soluție personală. Punerea în pagină 
solicită imaginația prozatorului mai mult 
decît materia epică ; în genere banale, 

_ inspirate din existenta oamenilor din 
j^BBărăgan, situațiile epice își dezvăluie o 
js^lcmnificatie suplimentară, de regulă în 

alt registru decît cel al semnificației 
imediate, și asta numai grație modului 
ingenios de a relata al autorului ; paran
tezele divagante, dialogurile la distanță, 
punerea (grafică) în paralel a planurilor 
narative, versatilitatea naratorială, in
tervențiile auctoriale sînt principalele 

’ căi de impunere a semnificației supli
mentare ; că ele reprezintă și un efort 
de sincronizare cu modalități epice de 
dată mai recentă (nu foarte, totuși) este 
incontestabil, dar important rămîne fap
tul că prin ele autorul reușește să co
munice expresiv și să convertească în 
inedit o materie epică oarecare.

Patru texte sînt mai elocvente pentru 
orgolioasa tentativă a prozatorului : 
Vals. Drum în construcție, De veghe în 
coridor și Postfața autorului ; primul 
(din care am citat relația static-mișcare 
la începutul acestor note) e un decupaj 
simili-cinematografic, altemînd stilul 
confesiv și stilul reportericesc, ochiul 
emotiv și selectiv al omului cu ochiul 
imperturbabil și strict cantitativ al apa
ratului de luat vederi în scopul obține
rii imaginii unitare și miezoase a miș
cării ca de „vals" a vieții la țară, din 

_«^^perspectiva deopotrivă a celor care tră- •r___________ _

iese mereu acolo și a celor care se găsesc 
provizoriu în mediul acela ; al doilea 
t@ft (de la care se revendică, într-un fel, 
și titlul cărții) e o încercare meritorie 
de plasare a prezentului narațiunii în
tr-un trecut al memoriei afective, a sin
croniei textului care se scrie în diacro
nia textului deja scris (biografie), încer
care dublată de prezentarea unui program 
narativ bazat pe variante, divagații și 
operatori de tensiune epică (aici „boarea 
de Waterloo" ca expresie a raportului 
dintre forța stihială și puterea ordona
toare) ; De veghe în coridor, textul cel 
mal aproape de condiția consacrată a 
prozei și dind măsura talentului de po
vestitor al autorului, este istoria unui 
soldat de la țară, gardian de închisoare 
înainte de război, pus să păzească deți
nuți politici, comuniști și socialiști, o is
torie a neînțelegerii, în fond a lipsei 
de comunicare, între „limba" de menta
litate arhaică, guvernată de „reguli" so- 
eotite ca imuabile, a soldatului Nuță, și 
„limba" politică, impregnată de revolu
ționarism a deținuților ; în fine, al pa
trulea text poate fi interpretat ca o para
bolă a scriitorului dar și ca o „artă poe
tică", subtil denunțată textualist într-un 
decor aglomerat și zgomotos în discursul 
prezumtivului scriitor (Ilior) avînd ca 
martori personaje ce evocă patronimic 
jumătate din „cvadriga" evangheliștilor 
(Marcu, Luca). Boare de Waterloo face 
dovada abilității narative a lui Nicolae 
Stan, o abilitate însă care, cel puțin în 
textele de aici, îmi pare că e prea mult 
furată de ea însăși, neglijînd înclinația de 
povestitor a autorului, considerată pro
babil neimportantă în ordinea originali
tății dar fiind, cred eu, singura totuși 
care îi poate valida originalitatea reală.

■ TNTÎMPLARI 
din viața muncito
rilor forestieri, a 
oamenilor de la 
țară ori a micilor 
lucrători din tîr- 
guri povestește în 
manieră orală
Gheorghe Bogoro- 
dea în Cocoșul 
(Ed. Scrisul româ
nesc). Interesat 
de motivația as
cunsă a comporta
mentelor și de as

pectele obscure ale relațiilor dintre per
sonaje, tînărul prozator nu ezită să aducă 
pe scena epică situații ciudate, oarecum 
senzaționale, personaje naive, sentimen
tale, uneori violente, alteori apatice, fiind 
mereu la un pas de lacrimogen, melo
dramatic și romanțios, dar reușind mereu 
să se replieze printr-o bună intuiție a 
tragicului care-I face ca, mai ales în fi- 
nalurile povestirilor, să descopere, uneori 
cu surpriză pentru cititor, latura gravă și 
profundă a unor realități cu aparență de 
senzațional lăcrimos ; personajele lui 
au, cele mai multe, un fel elementar de 
a simți și a gîndi, o acuitate a reacțiilor 
pe măsură și chiar un mod de a vorbi 
extrem de economic, elementar el în
suși ; toate acestea le conferă un anume 
pitoresc existential care se răsfrînge și 
asupra mediului social ; descrierea corn- 

portamentelor e minuțioasă, făcută de 
aproape și cu incetinitorul, preferința au
torului pentru cazuri aparent stranii 
avînd ca efect instaurarea unui aer mis
terios în țesătura narativă, destrămat 
apoi cu bună știință prin luminarea re
sorturilor intime care provoacă reacția 
comportamentală ; observația psihologică 
joacă și ea un rol însemnat căci, fără să 
fie numaidedt ținta demersului epic, e 
mereu presupusă ca pre-text, ca bază a 
studiului comportamentist.

Citeva povestiri (Calul, Drumul, Prîn- 
zul, Nenea Mare, Piinea, Fuga) au în 
prim-planul epic figuri de copii sau de 
adolescenți in situații dramatice ; din 
pricina vîrstei personajelor și a situații- 
lor-limită -cu care autorul le pune să se 
confrunte, sensul melodramatic e mai 
pronunțat in aceste narațiuni, cu toate 
că nu lipsește nici aici momentul ade
vărului, dezvăluirea fondului grav al îm
prejurărilor. Alte citeva, grupate în ciclul 
Magazinul de mobilă (Noaptea singură
tății și povestirea ce dă titlul ciclului mai 
cu seamă), sînt confesiuni în clipe de 
cumpănă, încărcate așadar de impresio
nism și, prin asta, se află și ele la mar
ginea melodramei. Remarcabilă între 
toate textele cărții este însă povestirea 
Cocoșul, nuanțată și bine dozată investi
gație in comportamentul și in psihologia 
unui olar de mare talent ce repetă, în 
inocență și cu atît mai tulburător, mitul 
lui Pygmalion, prilej pentru prozator de 
a face nu doar o incursiune epic perti
nentă în spațiul lăuntric al artistului, 
dar și de a pune in lumină dinamica re
ceptivității operei de artă, schimbările 
de atitudine ale colectivității receptoare 
motivate de revelarea inanalizabilă a 
frumosului din produsele olarului. Oral 
prin excelență, stilul narativ al lui 
Gheorghe Bogorodea e al unui povestitor 
pasionat de descrierea și limpezirea ipos
tazelor comportamentale a căror aparență 
întunecă motivația reală ; într-o atare 
direcție, povestirile sale de început sînt 
promițătoare.

■ ÎNTR-O pre
zentare deopotrivă 
amicală și exactă, 
pusă în fața cărții 
de povestiri a lui 
Lică Rugină (Sarea 
la vremea ei, Ed. 
Cartea Româneas
că), Nicolae Velea 
zice, fără să gre
șească, următoa
rele : „Fraza scrisă 
a lui Lică Rugină 
are o riguroasă tă
ietură stilistică, o 

moldovenească, aro- 
atunci cînd te aștepți

r "z > . «s
Ucd Rugind

legănare molcomă, 
mitoare, pentru ca, 
mal puțin, să fii izbit de notații abrupte, 
fruste, cu o ruptură stilistică buimăci
toare. Mediile înfățișate sînt diverse [—1 
și sînt descrise cu savoare și culoare, 
fără să neglijeze niciodată «înțepătura» 
ideii, a comunicării unor înțelesuri largi, 
convingătoare, depășind cadrul strict al 
anecdoticii, întotdeauna

Foarte adevărat, dar 
în vorbele lui Nicolae 
nuanțat și completat în 
precise fixări a noului 

captivantă", 
adevărul cuprins 

Velea poate fi 
folosul unei mai 
prozator. Legă-

narea molcomă, „moldovenească" a sti
lului epic alternează în majoritatea pro
belor lui Lică Rugină cu înclinația „mun
tenească" spre mitologizare (ca la proza
torii dunăreni), spre ascunderea tramei 
epice sub o perdea de mister, țesută nu 
atît din șiraguri de cuvinte cu valoare 
metaforică ori liric sugestivă, cît din 
fragmente discursive așezate într-o altă 
ordine decît cea strict cronologică sau 
chiar logică. Interogîndu-și cu precădere 
propria experiență de viață, inspirat pro
babil de direcția autenticității, dar știind 
sau poate doar intuind că această expe
riență e ori prea puțină ori prea comună 
pentru a produce singură cîmpul de sem
nificație epică dorit, prozatorul și-a în
văluit-o în mister, prin procedeul enunțat 
mai înainte și, totodată, a supus-o unei 
examinări reflexive preliminare (de) 
scrierii ei sau, mai bine spus, ale cărei 
concluzii sînt chiar textul epic. De aici 
tenta obiectivă vizibilă în mai toate po
vestirile, chiar și în acelea unde narato
rul pare să se confunde cu autorul (Am 
plecat ridieînd din umeri, Sarea la vre
mea ei, Șoseaua Galațiului), intrucîtva 
paradoxală dacă ne gindim că treispre
zece din cele patrusprezece povestiri ale 
volumului sînt scrise la persoana întîi ; 
distanțarea față de sine diminuează 
ceva din tensiunea epică dar are avan
tajul că îngăduie o privire mai atentă și 
mai pătrunzătoare asupra contextului 
experienței personale, lărgindu-se astfel 
aria semnificațiilor ; pornind, în genere, 
de la un anume moment al unei bio
grafii, fie din copilăria personajului na
rator, fie din vremea maturității lui, pro
zatorul încearcă și reușește să inducă în 
particular generalul, să dea, cu alte cu
vinte, o imagine epică a cărei semnifi
cație depășește momentul strict evocat, 
sugerînd implicații pe întreg traseul 
existenței personajului, în ceea ce am 
putea numi destinul său ; dealtfel, între
bările și reflecțiile în legătură cu expe
riența biografică văzută ca destin revin 
obsedant și deseori imprevizibil în dis
cursul epic, oricît de ocazionat ar fi 
acesta de cutare sau cutare eveniment 
reținut de memoria afectivă a narato
rului : pînă si memoria afectivă, care 
constituie la Lică Rugină principala, 
dacă nu chiar exclusiva sursă de factolo- 
gie epică, se supune acestei obsesii ; nu 
o dată, explicit sau implicit, personajele 
socotesc nevoia lor de a povesti ca iz- 
vorînd din dorința de a nu uita, justi
ficată de credința, rareori mărturisită, în 
apartenența faptelor evocate la destin ; 
una din cele mai interesante povestiri, 
întoarcerea prietenului, e de-a dreptul 
o „poetică" a neuitării ca mod de reve
lare a destinului ; nu de realizare, căci, 
în această privință. Lică Rugină se apro
pie de „ardeleni" prin acceptarea, la 
urma oricărui conflict și a oricărei expe
riențe, a fatalității. Stilistic, prozele lui 
vor să împace povestirea da tio oral cu 
dicțiunea umbrită, reflexiv lirică, miste
rioasă ; o împăcare deloc ușoară, pro- 
vocînd, atunci cînd nu se întâmplă, con
fuzie ; în cele mai multe proze, autorul 
are grijă să evite confuziile, înclinind 
balanța discursului spre oralitatea dară 
și expresivă.

Laurențiu Ulici

Ginduri (nu numai) despre turism

NU mi se pare că o formulă ca 
„scriitor și/sau ziarist de turism" 
ar avea vreo acoperire sau măcar 
vreo utilitate în afara celor dic

tate de rațiuni să le zicem profesional- 
organizatorice (asociații de breaslă etc.), 
în general, specializarea tematică a scrii
torului, atunci cînd există, nu e nici
odată relevantă în sine în ceea ce privește 
apropierea adecvată de operă. Și, într-a- 
devăr. în autorul volumului O invitație 
romantică •) nu vom descoperi un „scrii
tor de turism", ci îl vom regăsi pe Toma 
George Maiorescu cel dintotdeauna, poe
tul. prozatorul, publicistul, reporterul, cel 
veșnic animat de un elan umanist plin de 
fervoare și preocupat de problematici ma- 
iore. Parcurgînd această Invitație roman
tică. ni se înfățișează, incontestabil, o vizi
une coerentă si interesantă despre turism, 
formulată -u uneltele publicisticii de aleasă 
calitate. Si totuși, mai mult decît atît! E 
neîndoielnic că apropierea la care s-a 

z aflat, o vreme destul de îndelungată și 
din rațiuni curent-profesionale, de sfera 
presei pentru turism e vizibilă în unele 
din eseurile și articolele antologate ; a re
marca. însă, numai acest lucru, ar în
semna a proceda mult prea restrictiv. Nu 
turismul (ca „tematică") a fertilizat verva 
publicistică și ideația moral-clvică a auto
rului. ci, invers, calitățile lui de scriitor 
angaiat au încărcat o tematică 
cu valențe ce o recomandă unei meditații 
fertile. De fapt, turismul, în sens limitat, 
nici nu constituie obiectul exclusiv al 
scrierilor adunate în volum : prima parte 
a acestuia, subintitulată Atitudini și deli
mitări, își onorează cu prisosință subti
tlul. Ochiul expert al reporterului și con
știința civică a scriitorului au concurat 
pentru a sublinia accente, mai îmbucură-

*) Toma George Maiorescu, O invitație 
romantică, Ed. Sport-Turism.

toare sau dimpotrivă, ale cotidianu
lui. în sensul cel mai larg, nu întotdea
una strict legate de peregrinări turistice 
și implicând varii subiecte, de la relațiile 
interumane în general, sau de la rolul 
social al literaturii, și pînă la. de pildă, 
semaforizarea unor intersecții sau intole
ranța fată de cîinii de agrement. Portrete 
și situații elocvente prin ele însele sînt 
succint dar precis creionate. Reporterul 
cedează deseori locul moralistului, iar în 
argumentația uneori pasionată recunoaș
tem poetul.

Secțiunea a doua a volumului ne apare 
însă ca o izbîndă a reporterului Toma 
George Maiorescu. Prin Cărare de aur în 
infinit — titlu sub care sînt grupate unele 
dintre cele mai interesante pagini scrise 
despre măreața epopee reală a canalului 
Dunăre-Marea Neagră — el demonstrea
ză, cu brio, cum pot fi evitate, la 
scrierea unor reportaje pe teme concrete, 
atît voltlja riscată cit și cantonarea în 
orizonturi pedestre, atît tehnicismul exa
gerat, inaccesibil cititorului comun, cît si 
„poetizarea" facilă a cotidianului. Unele 
momente de gratie au generat pagini de 
sobră poezie a naturii, a nostalgiei tărâ
murilor paradisiace. pe care călătorul 
Toma George Maiorescu are talentul de a 
le descoperi și de a le evoca în rînduri 
ce. implicit, se recomandă ca niște 
„invitations au voyage".

Volumul se încheie cu un grupaj de 
texte (articole teoretice, o anchetă-masă 
rotundă cu participare internațională, un 
interviu) ale căror titluri grăiesc de la 
sine : Turism — dimensiune spirituală. 
Turism și autenticitate. Turism și cultură 
etc. Legături ușor depistabile. cel puțin 
subtextuale dacă nu explicite, asigură co
eziunea culegerii, în pofida eterogenității 
părților.

Nicolae Bârna

• 1.V.1935 — s-a născut Dona 
Roșu.

• 2.V.1893 — a murit George
Bariț (n. 1821).
• 2.V.1928 — a murit George

Ranetti (n. 1875). 
• 2.V.1936 — s-a născut Valentin

Tudor.
• 2.V.1940 — s-a născut Ion Lo-

treanu.
• 2.V.1945 — s-a născut Dan An- 

ghelescu.
• 2.V.1979 — a murit Letiția 

Papu (n. 1912).
• 3.V.1900 — s-a născut Eugenia 

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

Marian.
• 3.V.1915 — s-a născut Corneliu 

Bărbulescu.
• 4.V.1902 — s-a născut Elena

Iordache-Streinu.
• 4.V.1922 — s-a născut Vlad

Mușatescu.
•' 4.V.1928 — s-a născut Leon

Baconsky.
• 5.V.1919 — s-a născut Mihnea

Gheorghiu.
• 5.V.1919 — s-a născut George

T Tcpă i pcph

• 5.V.1922 — s-a născut Dumitru 
Hincu.
• 5.V.1927 — s-a născut Vicu 

Mândra.
• 5.V.1933 — s-a născut George 

Zarafu.
® 5.V.1940 — s-a născut Dumitru 

Udrea.
• 5.V.1948 — a murit Sextil 

Pușcariu (n. 1877).
• 6.V.1908 — s-a născut Ion 

Vlasiu.
• 6.V.1922 — s-a născut George 

Lăzăreseu.
• 6.V.1930 — s-a născut Dorel 

Dorian.
• 6.V.1941 — s-a născut Paul 

Tutungiu.

• 6.V.1943 — s-a născut Lauren
țiu Ulici.
• 7.V.1920 — a murit C. Dobro- 

geanu-Gherea (n. 1855).
• 7.V.1925 — s-a născut G.I. To- 

hăneanu.
• 7.V.193’ — s-a născut Ștefan 

Iureș.
• 7.V.1937 — a murit G. Topîr- 

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

Goga (n. 1881).
• 8.V.1923 — s-a născut Traian 

Iancu.
• 8.V.1930 — s-a născut Florin 

Chirițescu.
• 8.V.1933 — a murit Spiridon 

Popescu (n. 1864).
• 8.V.1937 — s-a născut Darie 

Novăceanu.
• 8.V.1945 — s-a născut Antoa- 

neta Apostol.
• 8.V.1948 — s-a născut Vasile 

Dan.
• 9.V.1895 — s-a născut Lucian 

Blaga (m. 1961).
• 9.V.1918 — a murit George 

Coșbuc (n. 1866).
• 9.V.1931 — s-a născut Victor 

Vântu.
• 9.V.1943 — s-a născut Sterian 

Vicol.
• 10.V.1858 — s-a născut D. Te- 

leor (m. 1920).
• 10.V.1929 s-a născut Ion 

Horea.
• 10.V.1929 — s-a născut Kanyadi 

Săndor.
• 11.V.1914 — s-a născut Emilian ■ 

Nestor.
• 11.V.1924 — s-a născut Aurel 

Gurghianu.
• 11.V.1931 — s-a născut Lauren

țiu Cernet.
• 11.V.1940 — s-a născut Gheor

ghe Istrate.
• 11.V.1941 — s-a născut Crișu 

Dascălu.
• 11.V.1984 — a murit Virgil 

Tempeanu (n. 1888).
• 12.V.1916 — s-a ninsf Cw- 

staatin Ciopraga.
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EVOCĂM în aceste zile, împreună 
cu întreaga omenire progresistă, 
împlinirea a 40 de ani de la vic
toria popoarelor asupra fascismu

lui. eveniment de covirșitoare însemnă
tate în istoria umanității. în acea zi de 
9 mai 1945, lua sfirșit, ca urmare a efor
turilor materiale și umanei a luptei tu
turor forțelor antihitleriste, cel mai dra
matic capitol din istoria universală — 
războiul dezlănțuit de Germania nazistă, 

în această conflagrație mondială, cea 
mai mare înregistrată de istorie, s-au în
fruntat forțe armate de o cuprindere fără 
precedent, au fost provocate distrugeri de 
bunuri materiale și spirituale incalculabi
le, au fost sacrificate zeci de milioane de 
vieți omenești, au fost săvîrșite atrocități 
inimaginabile. în acest măcel planetar au 
fost antrenate 72 de state de pe toate 
continentele lumii, efectivele beligerante 
însumind 110 milioane de soldați, din care 
67 000 000 au fost uciși, răniți sau mu
tilați ; alte milioane de oameni au fost 
exterminați sau au căzut victime bom
bardamentelor : cheltuielile destinate pur
tării acestui război s-au ridicat la 930 
miliarde dolari.

în perspectiva istoriei, drumul spre cea 
mai mare confruntare militară a tuturor 
timpurilor evidențiază o evoluție de eve
nimente și momente aberante ce își găsesc 
sorgintea în continua ascensiune a fascis
mului. revizionismului și imperialismului 
agresiv, în lupta dintre statele angajate 
în cursa de reîmpărțire a sferelor de in
fluentă și dominație și cele interesate în 
conservarea statu-quo-ului politic și te
ritorial.

Politica de cedare si compromis față de 
pretențiile Germaniei naziste, promovată 
de cercurile conducătoare dintr-un șir de 
state mari ale Europei interbelice, lipsa 
lor de fermitate și unitate au încurajat 
acțiunile agresive ale hitleriștilor. care 
au atacat și cotropit, rînd pe rînd, nu
meroase țări. De înfruntarea dintre for
țele libertății, democrației și păcii, pe de 
o parte, și forțele agresiunii, r> acțiunii și 
întunericului, pe de altă parte, depindeau 
destinele întregii omeniri și ale fiecărui 
popor în parte, însuși viitorul civilizației 
umane.

Dar marea conflagrație a secolului al 
XX-lea a evidențiat, dincolo de dimen
siunile sale tragice, aspecte și caracteris
tici luminoase specifice naturii umane, 
aspirațiilor si opțiunilor fundamentale ale 
popoarelor. în fața primejdiei de moarte 
reprezentată de fascism, popoarele lumii 
s-au ridicat la luptă, nimicirea fascismu
lui. apărarea valorilor civilizației umane 
generînd necesități istorice ce au de
monstrat că e posibilă coalizarea statelor 
cu sisteme social-politice deosebite si de
pășirea antagonismului capitalism-socia
lism. Această uriașă coaliție mondială în 
lupta pentru libertatea și independenta 
popoarelor, pentru apărarea dreptului lor 
de a fi stăpîne în propria țară a avut 
rolul hotărîtor în desfășurarea 
mentelor istorice, a întregului 
războiului, a asigurat victoria 
celui mai periculos dușman al 
ției și progresului. Toate popoarele și 
națiunile largii coaliții antihitleriste și-au 
fidus contribuția — potrivit forțelor de 
care dispuneau și în formele dictate de 
împrejurările concret-istorice la vic
toria asupra fascismului. '

Poporul român sărbătorește‘Ziua Vic
toriei cu mîndria patriotică de a-si fi 
adus contribuția la lupta împotriva fas
cismului, atît în anii premergători războ
iului, prin mari acțiuni de luptă și de
monstrații patriotice, antifasciste și anti
războinice, cît și prin participarea, in- 

\ cepind din 23 August 1944, cu întregul său 
potențial material și uman, la marile 
bătălii pentru zdrobirea mașinii de război 
a Germaniei. In ultimele 8 luni ale 
războiului în Europa, România a luptat 
cu toate forțele sale materiale și umane 
împotriva hitlerismului, fiind un parti
cipant activ la infrîngerea fascismului, la 
obținerea victoriei finale. Prin acțiunile 
de sabotare a mașinii de război hitleriste. 
prin realizarea unei ample mișcări de re
zistență, care au culminat cu actul ener
gie al întregii națiuni române de răstur
nare a dictaturii militare-fasciste șl ală
turarea la coaliția antihitleristă, prin 
numărul combatanților, amploarea opera
țiunilor militare la care a participat și 
efortul economic făcut, poporul român 
și-a demonstrat adversitatea totală față de 
nazism, hotărîrea de a participa la ni
micirea acestui periculos dușman al civi
lizației și libertății popoarelor, a adus o 
prețioasă contribuție materială și de singe 
la marea victorie a popoarelor asupra 
fascismului.

Iubitor de libertate și prietenie cu 
toate națiunile lumii, cunoscînd din pro
pria sa experiență nenorocirile cauzate 
de dominația și asuprirea străină, po
porul român s-a angajat cu. întreaga 
ființă la cauza infrîngerii Germaniei na
ziste. Atitudinea unanimă, națională, ca
racterul larg popular al luptei împotriva 
fascismului, au fost demonstrate si de 
faptul că România a intrat în războiul 
împotriva Germaniei naziste și aliatilor ei 
fără o prealabilă convenție sau alianță 
externă. Totodată, intrarea României în 
război de partea coaliției Națiunilor 
te s-a realizat într-un moment 
Germania hitleristă era departe de 
învinsă, cînd soarta războiului nu 
decisă.

țărani, intelectuali, a întors 
ca un singur om — împotriva 
naziste. Acest fenomen fără 

a reliefat un aspect din ceea 
astăzi război al întregului po- 
întoarcerea armelor și angaja-

ATORITĂ stării de spirit anti
hitleriste a întregului popor român 
și ca urmare a amplei activități 
politice desfășurate de P.C.R., pen

tru organizarea coaliției forțelor patrioti
ce, antihitleriste, pentru atragerea co- 

^mandanților și soldaților de partea ac
țiunii insurecționale, începînd cu noaptea 
de 23 spre 24 August 1944 armata româ
nă, formată în marea ei majoritate din 
muncitori, 
armele — 
Germaniei 
precedent 
ce numim 
por. „Prin 
rea României, cu întregul ei potential, 
alături de Uniunea Sovietică și aliați, în 
războiul antifascist — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a dat o puternică 
lovitură planurilor strategice ale Germa
niei hitleriste. Aceasta a dus la prăbuși
rea întregului front de Sud, a deschis 
calea înaintării rapide a trupelor sovieti
ce. a accelerat zdrobirea dispozitivului 
militar al Germaniei în această parte a 
Europei".

După înfăptuirea victorioasă a insurec
ției, obiectivul fundamental, imediat, al 
armatei române a fost eliberarea terito
riului național de sub ocupația fascistă 

și anularea odiosului Dictat' de la Viena. 
deziderat vital exprimat încă din pri
mele documente politice și militare 
emise după înlăturarea dictaturii anto- 
nesciene. „Recunoașterea de -către guver
nele din Moscova, Londra și Washington 
a- nedreptății făcute României prin Dic
tatul de la Viena — se arăta în Declara
ția noului guvern din 23 August 1944 — 
dbschide posibilitatea ca armatele româ
nești, alături de armatele aliate, 
reze Transilvania de nord de 
străină".

începînd de la 5 septembrie
podișul Transilvaniei și la 13 septembrie 
1Ș44 în Banat, armatele hitleriste și 
horthyste au încercat să pună stăpînire 
pe principalele poziții strategice. Luptînd 
cu multă vitejie, umăr la umăr cu Ar
mata sovietică. Armata română a oprit 
în numai cîteva zile ofensiva inamicului 
și a trecut, la 9 septembrie, la contra
ofensiva pe tot frontul din Transilvania. 
„Trupele române, zăgăzuind presiunea 
trupelor germano-ungare, au acoperit ie
șirea unităților Armatei Roșii în cîmpia 
ungară — arăta generalul I. M. Managa- 
rov, comandantul Armatei 53 sovietice, la 
23 septembrie 1944 /.../. Aflate în condiții 
grele de luptă, unitățile și subunitățile 
române au demonstrat în aceste lupte o 
bărbăție și o fermitate exemplară și au 
îndeplinit cu cinste misiunea înaltă ce li 
s-a încredințat".

Consemnînd eroismul în luptă al elevi
lor Școlii de ofițeri de la Păuliș, colo
nelul Alexandru Petrescu, comandantul 
Detașamentului Păuliș, arăta în ordinul de 
zi: „La Păuliș, la Miniș, Chioroc și Cuvin 
în zilele de 14—20 septembrie 1944, voi. 
ofițerii, subofițerii și elevii Școlii de sub
ofițeri de infanterie de rezervă ați înscris 
cu slove de sînge. cu slove de aur, pa
gini nepieritoare în istorie. Vă citez prin 
ordin de zi pentru vitejeștile voastre 
fapte de arme, pentru spiritul de abne
gație și sacrificiu dovedit in luptele pen
tru apărarea defileului Mureșului".

Acționînd în strînsă cooperare, militarii 
români și sovietici au zdrobit prin lupte 
grele rezistentele opuse de armatele 6 și 
8 germane, 2 și 3 ungare pe rîurile Mu
reș, Argeș, Someș și pe Crișuri, în zonele 
orașelor Cluj, Oradea, Arad, Timișoara 
etc., în munții Mezeș și Făget și au de
pășit la 25 octombrie 1944 frontiera de 
nord-vest a României, după ce au izgo
nit inamicul din zona orașului Satu Mare 
și Cărei, Caracterul drept al războiului 
național de eliberare a însuflețit perma
nent pe militari în lupte. La rîndul ei. 
populația locală a întîmpinat peste tot 
armata română eliberatoare cu nețărmu
rită dragoste și a sprijinit-o multilateral. 
Dealtfel, în acele zile istorice, unitatea 
dintre popor și armată s-a vădit a .fi ex
presia concentrată a voinței întregii na
țiuni. „Războiul este al națiunii întregi 
și națiunea întreagă este în război" — 
scria ziarul „Scînteia" din 21 septembrie 
1944. Locuitorii României au răspuns ca 
un singur om înflăcăratei chemări la 
luptă și la muncă lansată de partidul 
comunist sub deviza : „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“, participînd la ac
țiuni de luptă alături de militari, furni- 
zind informații comandamentelor române 
și sovietice, aiutînd la transportul mu
niției și îngrijirea răniților sau muncind 
cu însuflețire în fabrici și uzine pentru 
sporirea producției.

Primirea făcută armatei române de lo
cuitorii satelor și orașelor eliberate a 
fost triumfală. „La apariția trupelor ro
mâne — se arată în jurnalul de operații al 
Diviziei 21 infanterie — populația satului 
(Cojocna — n.n.) în strigăte și urări de 
bucurie a ieșit înaintea lor, iar bătrînii. 
cu lacrimi în ochi, îmbrățișau și sărutau 
pe ostașii noștri", iar la marginea sa
tului Desmir, „fluturau drapelele româ
nești, scoase azi din cine știe ce fund de 
ladă, și în razele de soare totul părea în 
sărbătoare".

Dezrobirea ultimei brazde 
românesc de sub ocupația 
horthystă a avut o puternică 
națională. Reflectînd bucuria 
mate, a întregului popor român, genera
lul Gh. Avramescu, comandantul Armatei 
a 4-a. menționa în ordinul de front: „La 
chemarea tării pentru dezrobirea Ardea
lului răpit prin Dictatul de la Viena ați 
răspuns cu însuflețire și credință în iz- 
bînda dreptății neamului românesc. Tineri 
și bătrîni ați pornit spre hotarele sfinte 
ale patriei și cu pieptul vostru ați făcut 
zăgaz de neînfrînt dușmanului care voia 
să ajungă la Carpati. Apoi, alături 
armata sovietică, 
după lupte grele 
răgaz, ați înfrînt 
șului. Zdrobit de 
tileriei și de necontenitele voastre 
salturi, inamicul a fost gonit din Ardealul 
scump. încrezători în destinele neamului 
și luînd pildă de la cei ce au pus patria 
mai presus decît viața, continuăm lupta".

în luptele duse pentru eliberarea Româ
niei de sub ocupația hitâeristo-horthystă, 
au participat, începînd din prima 
lunii septembrie 1944, 275 000 de 
români, pierderile suferite de 
română ridicîndu-se la 58 330 de 
(morți, răniți și dispăruți).

ați trecut la atac 
de zi și noapte, 
dîrza apărare a 
focul năpraznic a

LIBERAREA deplină a teritoriului 
național de sub dominația hitie- 
risto-horthystă nu a însemna: insă 
și sfîrșitul luptei României ir.w 

triva fascismului. Solidar cu rezistenta ■ 
lupta de eliberare a popoarelor de sjb 
dominația fascistă. întregul popor rc-nâa. 
care cunoștea bine din propria istorie se 
înseamnă stăpînirea străină, era : - • n» 
că infrîngerea celui de-al Ill-lea P. A 
reprezenta un factor Important al c—>- 
solidării propriei independențe naticruJe 
și a suveranității de stat a Româr...... 1> 
acest spirit, ziarul „Scînteia" preciza ta 
27 octombrie 1944 : „Trebuie să 
mai departe, să nimicim în birlcs. 
fiara hitleristă. să nimicim din ră 
imperialismul german și unei: 
criminale de felul lui Szalasi".

Cu satisfacția datoriei 
dincioasă cauzei drepte 
fasciste la care lua parte, 
a continuat lupta, alături 
vietică pe teritoriile Ungariei. Ce 
ciei și a părții de nord-est a A.

Efectivele cu care armata r~_i-l 1 
participat la eliberarea Ungariei se r.t_=4 
la circa 210 000 oameni. Ele au c-jcer-: 3 
masive muntoase (Hegyalja. Bukk 2 ti
tra). au forțat 4 cursuri mari de 
(Tisa, Bodrogul, Hernadul si Ipelr ta 
au eliberat 1 237 localități, dinte -? X 
orașe. Peste întinsele cîmpii. de 
munți, în orașele și satele Unsa: 
mult de 42 700 de militari romă 
răniți și dispăruți) s-au jertfi

Defilarea trupelor române la Bekeszuba, in Ungaria Formațiune patriotică in timpul luptelor insurecționale conduse de Partidul Comunist 
Român in august 1944



CISMULUI
liberarea tării vecine de cotropitorii 
hitleriști. în afară de aceasta, armata 
română a sprijinit populația ungară sub 
diferite forme : hrană, în special pentru 
femei, copii, bătrîni ; consultații, trata
ment și chiar intervenții chirurgicale : 
transporturi și ajutor la repararea unor 
clădiri, a unor poduri ; punerea în func
țiune a unor instalații etc. Drept recu
noștință. oameni simpli, funcționari sau 
reprezentanți ai unor autorități au mul
țumit comandanților de unități, verbal 
sau în scris. Monumentele ridicate în di
ferite localități, cimitirele in care au fost 
adunate osemintele ostașilor căzuti în 
luptă sint mărturia jertfelor aduse de po
porul român pentru eliberarea Ungariei.

Pagini de glorie nepieritoare, de eroism 
Si vitejie au înscris românii și pe teri
toriul Cehoslovaciei. Trupele române, cu 
un efectiv de circa 248 500 militari, au 
pătruns în dispozitivul inamic pe o a- 
dincime de 400 km, au forțat 4 cursuri 
mari de ape (Hronul, Nitra, Văhul și Mo
rava), au străbătut prin luptă 10 masive 
muntoase importante (Munții Metalici 
Slovaci, Tatra Mică, Tatra Mare. Nitra, 
Carpații Albi. Beschizii Apuseni și alte
le), au eliberat 1 722 localități, între care 

orașe. Ele au participat la 259 lupte 
bortante. Tributul de sînge plătit de 
așii români la eliberarea Cehoslovaciei 
ridică la peste 25 la sută din totalul e- 

fectivelor angajate.
Manifestînd respect și prietenie față de 

r nulație. ostașii români au sprijinit sub 
diferite forme : au refăcut sau au con
struit lucrări de comunicații, au acordat 
sprijin în mijloace de transport și carbu
rant. in atelaje agricole, au dat asistentă 
medicală, iar în unele locuri hrană pentru 
populație, fapte consemnate în scrisorile 
de mulțumire ale unor cetățeni sau or
gane locale, în rapoartele comandanților 
de unități române.

O dare de seamă întocmită de Marele 
Stat Major al armatei române, în mai 
1945, atesta sprijinul și ajutorul material 
dat de trupele române populației civile 
din Ungaria și Cehoslovacia. Astfel. în 
documentul militar amintit se arăta că : 
„ajutorul material acordat de trupele 
române populației civile din Ungaria și 
Cehoslovacia pe timpul acestei campanii, 
a fost variat și spontan, datorită carac
terului ostașului român care prețuiește 
In cel mai înalt grad «omenia»... Nu a 
fost unitate care să nu fi luat sub pro
tecția sa, pe acolo pe unde a trecut, un 
număr variabil de persoane, compus în 

lecial din copii, bătrîni, oameni nevoiași 
k> sinistrați, cărora le servea, în gene- 
F, masă caldă zilnică.
în afară de acest ajutor organizat de 

unități, pretutindeni au fost cazuri cind 
ostașii, subofițerii și ofițerii noștri ru
peau din drepturile lor pentru a veni in 
ajutorul populației. Astfel, ajutorul me
dical s-a manifestat începînd de la_ me
dicii de batalioane și ajungînd pină la 
operații executate în ambulanțele și spi
talele noastre de campanie.

în domeniul transporturilor, toate co
loanele auto și hipo au avut dispozițiuni 
Și au executat, în limita posibilităților, 
transportul populației civile de la o lo
calitate la alta, precum și al refugiaților 
Și bagajelor lor. Pe tot timpul iernii, uni
tățile au transportat pe lingă lemnele ne
cesare lor, și mari cantități de lemne pen
tru populația nevoiașă. Aoolo unde po
durile erau stricate, trecerile cursanților 
de apă s-au executat pe portițele si pa
sarelele’ construite de unitățile noastre de 
pontonieri și pionieri. în multe cazuri, 
bolnavii au fost transportați chiar de au
tosanitarele noastre. în sate, unde uni
tățile au cantonat mai mult timp, au aju
tat populația nevoiașă atit cu brațe de 
muncă, cît și cu animale."

în cele 263 de zile de aprige^ încleștări 
cu inamicul, timp în care România a an
gajat in lupte 538 536 de militari, avînd 
permanent în prima linie de luptă cel 
puțin 180 000 de oameni, armata română 
a străbătut prin lupte peste 1 700 km, de 
la țărmul Mării Negre pînă în Podișul 
Boemiei, a eliberat aproape 4 000 de loca
lități și puncte populate, a forțat 
12 cursuri mari de apă, a escaladat circa 
20 de masivi muntoși mai importanți, a 
provocat inamicului pierderi umane echi
valente cu efectivele a 14 divizii ; pierde
rile proprii s-au ridicat la 169 822 de mi
litari moții, răniți, dispăruți. în războiul 
antihitlerist România și-a depășit obliga
țiile asumate prin Convenția de armisti
țiu. Referindu-se la efectivele angajate 
de România în lupta împotriva Germaniei 
naziste, postul de radio Londra aprecia, 
pe bună dreptate, în ianuarie 1945, că 
„dintre națiunile care luptă împotriva 
Germaniei, România se situează azi în al 
patrulea rind în ceea ce privește numă
rul de ostași ce participă la bătălia de 
distrugere a nazismului".

La cîteva luni după terminarea războ-

K Râspunzind chemărilor Partidului Comunist Român, muncitorimea română, masele 
largi populare, forțele patriotice, înaintate, ale țării s-au ridicat cu hotărire împotriva 
războiului, au desfășurat o largă mișcare de partizani împotriva fascismului, înfăptuind, la 23 
August 1944, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a 
deschis o nouă eră in dezvoltarea independentă a patriei noastre. Odată cu aceasta, întreaga 
armată și întregul popor român s-au alăturat cu tot potențialul lor militar și economic coaliției an
tihitleriste, luptind alături de armatele sovietice — care au dus greul războiului — pînă la victoria 
finală asupra hitlerismului. Despre adevăratele sentimente ale poporului român, despre contribu
ția sa la victoria finală vorbesc lupta plină de eroism și uriașele jertfe de sînge date de ostașii 
români pe cimpul de bătălie, alături de ostașii sovietici, pentru eliberarea deplină a României și 
cpoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei — pină la infringerea totală a hitlerismu
lui și încheierea victorioasă a războiului.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Discursul solemn la sesiunea Marii Adunări Naționale din 29 martie 1985)

lului, vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gh. Tătărăscu, declara : „Dintre 
toate popoarele care s-au raliat la cru
ciada Națiunilor Unite împotriva hitle
rismului, noi am dat jertfa cea mare, și 
istoria obiectivă va înregistra că la asal
tul cel din urmă România s-a clasat a 
patra putere, atit prin forțele azvirlite în 
acest asalt, cit și prin jertfele pe care 
le-a adus pentru obținerea victoriei fi
nale".

Zecile de mii de ostași români care 
și-au dat viața în luptele duse pe teri
toriul Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, 
mormintele lor împrăștiate pe pămintul 
acestor țări vor evoca de-a pururi spiri
tul de jertfă al armatei noastre, consti
tuind o expresie elocventă a solidarității 
militante manifestate de poporul nostru 
față de cauza libertății naționale a aces
tor popoare, pentru salvarea lor de sub 
dominația hitleristă și fascistă. Pentru 
curajul și vitejia dovedite pe cimpul de 
luptă, peste 300 000 de militari români 
au fost decorați cu ordine de război so
vietice, cehoslovace, ungare și românești. 
Contribuția economică a României la in
fringerea Germaniei hitleriste s-a cifrat 
cu mult peste un miliard de dolari (în 
valuta anului 1938). ceea ce echivalează 
cu cel puțin de patru ori veniturile bu
getului României din exercițiul bugetar 
1937/1938.

VITEJIA armatei române în marile 
încleștări cu mașina de război 
germană, contribuția României la 
războiul antifascist s-au bucurat 

de o caldă și binemeritată apreciere din 
partea întregii opinii publice internațio
nale. Astfel, la bilanțul războiului, mi
nistrul de externe al principalei forte a 
coaliției antihitleriste — Uniunea Sovie
tică — sublinia : „Știm cu toții că Româ
nia a fost statul care, printr-o acțiune 
hotărită, s-a eliberat de regimul fas
cist al lui Antonescu, s-a alăturat ali- 
aților... împreună cu noi, împreună 
cu trupele aliate, noua Românie demo
cratică a început lupta pentru infrin
gerea lui Hitler, a făcut sacrificii consi
derabile în această luptă și noi toți recu
noaștem sacrificiile aduse de poporul 
român acestei cauze".

Relcvind semnificația participării 
României la războiul antihitlerist, postul 

de radio New York sublinia la 18 sep
tembrie 1944 : „Dezastrul german din 
România a pecetluit soarta armatelor 
Reichillui din Balcani. Prin trecerea 
României de partea aliaților, drumul de 
sud-est, care duce la Budapesta, Praga 
și Viena, este deschis... Este deci legitim 
ca poporul român să aibă in momentul de 
față un sentiment de satisfacție, căci 
România are o contribuție însemnată la 
grăbirea sfîrșitului. Este o contribuție de 
care poporul român poate să se felicite". 
Iar postul de radio Paris, la un an șt 
jumătate de la încheierea războiului, 
conchidea : „Franța socotește că România 
a adus prin contribuția sa o scurtare a 
războiului de cel puțin șase luni...", iar 
deputatul laburist J. Tomas declara în 
Camera Comunelor, în ianuarie 1945 : „De 
vreme ce România este a patra tară cu 
efective pe frontul împotriva Germaniei, 
ar fi cazul a se propune să i se acorde 
un statut de cobeligeranță".

Armata română s-a întors în tară din 
războiul antihitlerist cu steagurile de 
luptă acoperite de glorie nemuritoare, 
trecînd pe sub Arcul de triumf ca o ar
mată biruitoare care și-a făcut cu pri
sosință datoria față de patria și poporul 
său, care și-a dobîndit recunoștința bine
meritată a altor popoare, a întregii uma
nități.

Relevînd această contribuție, ziarul 
„Scînteia", reflectind atmosfera generală 
din ziua victoriei, scria : „Am contribuit 
cu hotărîre fățișă și sinceră la grăbirea 
ceasului răsplătitor pe care îl trăim acum 
alături de întreaga omenire. Să stăruim 
pe drumul acesta, nimicind pînă la capăt 
toate urmele ascunse sau vădite ale fas
cismului și dîndu-ne partea cinstită la 
clădirea viitorului, lumii, adevărului și 
propășirii [...] Participăm cu entuziasm 
la bucuria impetuoasă a omenirii, prile
juită de victoria militară asupra fascis
mului. Să ne-o cîștigăm și pe aceea de 
a ne împărtăși din binefacerile senine ale 
păcii, să ne încordăm eforturile pentru 
a zidi a Românie luminoasă și fericită".

POPORUL român aniversează ziua 
de 9 Mai, care printr-o ferici
tă coincidență este totodată ziua 
unei alte mari sărbători a na

țiunii noastre — proclamarea indepen
denței depline de stat a României, ac

ționează pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și internaționale a parti
dului și statului nostru.

La cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
asupra fascismului, poporul român se 
prezintă cu victorii istorice in toate do
meniile de activitate. Dintr-o țară agrară 
slab dezvoltată, România s-a transformat 
intr-un stat industrial-agrar, cu o indus
trie puternică, modernă, cu o agricultură 
socialistă în plin progres, cu un nivel de 
viață materială și spirituală în continuă 
creștere.

Realizările istorice dobindite în acești 
40 de ani sint rodul înfăptuirii neabătute 
de către întregul popor a politicii știin
țifice a Partidului Comunist Român 
— centrul vital și conștiința întregii na
țiuni — care aplică în mod creator prin
cipiile fundamentale ale socialismului 
științific la realitățile României, ale epocii 
în care trăim.

Participarea militară și economică a 
României la războiul antihitlerist, alături 
de U.R.S.S. și celelalte țări ale Națiunilor 
Unite, rămîne un capitol încrustat cu li
tere de aur în istoria patriei noastre. 
Prin această luptă, țara noastră a fost 
eliberată de sub dominația nazistă, a fost 
restabilită și consolidată independenta 
țării.

„Victoria epocală asupra fascismului în 
cel de-al doilea război mondial — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a demon
strat încă o dată, la scara celei mai ample 
încleștări din cite a cunoscut istoria, for
ța cu care popoarele se ridică în apăra
rea unei cauze drepte, adevărul incontes
tabil că rolul hotărîtor în făurirea isto
riei, în apărarea libertății și independen
ței naționale îl au masele populare, mi
lioanele și milioanele de oameni ai mun
cii de pretutindeni. Războiul antifascist a 
relevat că oricît de mare ar fi pot nția- 
lul aruncat în luptă de forțele react i inii, 
oricît de puternice ar fi armatele ■ oe- 
rialiste invadatoare, ele nu pot in: .nge 
voința de libertate a popoarele*.  c s» 
acestora de a-și botări sztcwe « ~-*~-

Mircea Mot*



Radu THEODORU

Carnet de. zbor

PUSTA panonică curge lent sub 
aripile formației de bombar
dament în picaj. Albul orbitor 
al zăpezii proaspete scoate în 

evidentă, hîd și tragic, urmele războiului. 
Cele două patrule, minus un avion, pilo
tului nu-i pornise motorul, iau înălțime 
spre Budapesta. Locotenentul Gicu Bă- 
dulescu pilotează destins, cu toate că este 
In posesia tuturor datelor misiunii, date 
care confirmă. că obiectivul este apărat 
de artileria antiaeriană germană după 
sistemul generalului Weise, fostul coman
dant al apărării antiaeriene a Hambur- 
gului. mai apoi, datorită eficientei trage
rilor de baraj, numit comandantul apără
rii a.a. de la Berlin. Weise imaginase un 
baraj mișcător care urca rapid in spirală 
de la o înălțime ordonată spre înălțimea 
formațiilor de bombardament, creind vaste 
zone mortale pentru aviația atacatoare. 
Sistemul fusese comentat suculent de 
maiorul Oliver Steward, comentatorul 
oficial al B.B.C-ului și al ziarului Obser
ver. lucru care-i scăpase locotenentului 
Bădulescu. Locotenentului nu-i scăpase 
fnsă esența misiunii și antecedentele ei. 
Și anume, pe direcția de efort a Corpu
lui 7 Român comandat de generalul Sova 
în chiar centrul Budapestei. trupele 
germano-szalaziste (Horthy fusese răpit 
de maiorul Szkorzeny din ordinul lui 
Hitler) erau suculent aprovizionate cu mu
niții și alimente, cu tehnică de luptă și 
oameni pe podul de lanțuri „Lânchid“, 
singurul pod dintre Buda și Pesta rămas 
teafăr, ca și podul de cale ferată în aval 
de acesta. Corpul Aerian Român primise 
ordinul să distrugă podul inamic, după 
ce marii aliați. consultîndu-se între ei. 
Încercaseră să facă treaba singuri. Atît 
celebrele „Liberatoare" americane, cît și 
bombardamentul orizontal sovietic rata
seră tinta în cîteva misiuni. Se apelează 
deci- la Corpul Aerian Român și se mon
tează o operațiune în forță la care parti
cipă Grupul 6/8 asalt-picaj cu o escadrilă 
de bombardament în picaj avînd obiectiv 
„Lănchid", o curea metalică trecută peste 
Dunăre, și două escadrile de asalt care 
vor ataca podul de cale ferată cu „bombe 
marnă". Operația este asigurată în aer de 
Grupul 7/9 vînătoare român și de IAK-uri 
sovietice. Felul cum i s-a prezentat mi
siunea locotenentului Bădulescu nu lasă 
in conștiința lui nici o urmă de îndoială. 
Dincolo de importanta militară a obiec
tivului. dincolo de conștiința că retezînd 
cordonul ombilical al trupelor care seceră 
infanteriștii Corpului 7. ușurează efortul 
acestora si cine știe dacă nu le scade si 
tributul de singe, dincolo deci de valoarea 
militară a obiectivului, stă valoarea lui 
morală. Locotenentul Bădulescu este de
parte de a fi un orgolios. Dar la orgoliul 
„picajului", la faima si palmaresul lui 
ține- cu o tenacitate dincolo de obișnuit 
Pilotează liniștit luind înălțime, pentru 
că deasupra formației pe care o conduce 
se încrucișează „Ghe“-urile românești si 
IAK-urile sovietice, din carlmgJe cărora 
îi fac semne vinătorii. multi din ei 
camarazi de promoție, piloți de mare 
clasă, care, este sigur, nu-1 vor lăsa la 
greu.

Planul de atac pe care și l-a conceput 
i se pare realist și mai ales scontează să 
realizeze surprinderea. Adică urcă de la 
Turkeve spre Zagyva, afluentul Tisei pe 

care-1 traversează lăsînd Szolnokul in 
stingă, survolează Nagykata. lasă în 
stingă șoseaua Nagykata—Budapesta, 
trece peste Godolo, și, intrînd în terito
riul inamic, va ataca dinspre Godolo, 
unde-și propune să atingă 3 000 de metri, 
derutînd astfel observarea germană, care 
va confunda avioanele cu aviația proprie.

DUPĂ 10 minute de la decolarea pica
jului. decolează cele două escadrile de 
asalt sub comanda căpitanului Ion Efti- 
mopol. Sîntem în carlinga adjutantului 
major Anghel Niculescu. una din figu
rile de pomină ale asaltului, provenit din 
Flotila 1 vînătoare, un fel de picaro 
trăgîndu-se din mahalaua Colentinei. 
care-a cutreierat Europa între două mi
siuni. atribuindu-și calități imaginare, ca 
aceea de corespondent de război, punind 
la cheltuială subzistentele Reichului. pe 
ale armatelor S.U.A.. Âlbionului și Fran
ței cu o dezinvoltură vrednică de un 
roman picaresc. Este coechipierul căpi
tanului Eftimopol. deci extrema dreaptă, 
stînga fiind formată din celula adjutan
ților Alexandru Anghel și Ion Boghean.

Asaltul are o misiune de diversiune 
complementară. Să atace la sol bateriile 
a.a. ale podului „Margit". atrăgind focul 
acestora, să le neutralizeze cu armamen
tul de bord, după care, virînd pe drepta. 
să atace cu- bombele podul de cale 
ferată.

înălțimea de zbor — 200 metri.
Se - rulează rapid peisajul de război. 

Sate macerate. Case fără acoperișuri. Zi
duri hîite, cu spărturi mari, tencuieli 
înnegrite de fum. Carcase de autocami
oane. Tunuri cu țevile plecate în pămînt. 
Cadavre de cai. Tancuri calcinate. Pospa
iul de zăpadă pune în valoare volumele 
negre ale tehnicii de luptă abandonată 
în pustă.

Armarea tunurilor și mitralierelor. Buf
netul aerului comprimat în închizătoare. 
Escadrilele cu avioanele in linie înghit 
spațiul. Se văd cazematele răscolite ale 
centurii de apărare exterioară. Pîlniile 
obuzelor. Șanțurile de comunicații. O 
rețea de săpături, cuiburi de mitralieră, 
puncte de sprijin, totul răscolit de artile
rie, totul pisat de artilerie, apoi apele 
miloase, galbene ale Dunării, Szentendrei 
— Sziget. insula Sfîntul Andrei, viraj 
ușor peste Ujpest, parcuri, case cu gră
dini, tranșee tăind grădinile, ruine fu- 
megînde. orașul se ridică din sine însuși, 
case vechi, palate stil baroc, Anghyal- 
fold. Dunărea pe dreapta, ostroavele 
Obudai, Margit, viraj. Din ostroave. de 
pe malurile fluviului, de pe acoperișurile 
caselor, ale blocurilor și palatelor izbuc
nesc tragerile artileriei antiaeriene ușoare. 
Adjutantul Anghel Niculescu dă peste cap 
trăgaciul mitralierelor, pipăind butonul 
tunului din capul manșei. O ultimă pri
vire in carlinga familiară. Totul în 
ordine.

DE ia 3 000 de metri geografia orașului 
se caligrafiază cu hașuri viguroase. Lo
cotenentul Bădulescu virează lent peste 
pădurea si înălțimea Janos-hegy. dis
tinge pata făcută de turnul $1 fortifica
țiile feudale Erzebet-Filată, ține mereu 

fcâ ia wîiănl siinc si isi
cocsultâ rrtMQii de bord. Mai sin* doui 

tiv. Deocamdată antiaeriana inamică tace. 
Caută să descopere Szent Gellert Szobor 
— celebra inăltimei Gellert de pe malul 
Dunării și Citadela, are certitudinea că 
le identifică și că nu va confunda mo
numentul de artă cu împrejurimile obiec
tivului, urmărește volutele căii ferate, 
identifică Szecheny-hegy de unde virează 
direct spre podul care se vede limpede 
sub discul strălucitor al elicei.

CU cît tirul devine mai dens, cu atît 
adjutantului Niculescu i se pare că a 
schimbat suplul său avion de asalt cu o 
gloabă de saca. Desigur blestemă ideea 
de a căra bombele sub fuselaj și de a 
ataca nenorocitele de mitraliere și flackuri 
cu ele agățate in lansatoare. Evită gîn- 
dul „ce s-ar întîmpla dacă nenorociții ăia 
de jos m-ar pocni pe dedesubt" și de 
furie împinge ușor botul avionului, prin- 
zind in colimator o mitralieră jumelată 
care trage după șeful lui de formație. îi 
gratulează pe servanți cu o rafală 
șcurtă șl, picînd în lungul bulevardului 
Szent Istvan, vede exploziile pieselor 
grele de artilerie a.a. înnegrind cerul 
undeva sus și in stînga. înseamnă că 
picajul a sosit la obiectiv. Apa lutoasă. 
Un barcaz burdușit cu flack-uri. Picaj. 
„Nu vă recomand baia, băieți", mormăie, 
trage, trece, împroașcă inamicul de pe 
celălalt mal, este mai jos decît Bastionul 
Pescarilor din care se trage nesăbuit, 
cum dracului poți executa ordinul gene
ralului Sova de a cruța monumentele de 
artă, cînd inamicul a transformat, în 
cazemate tocmai monumentele de artă, 
statuia cavalerului înzăoat. sprijinit în 
spadă îi intră în parbriz, vede amplasa
mentul de flack din squarul vălurit din
tre statuie și zidul de incintă și-i lan
sează în cap două bombe-mamă a cite 
40 de grenade bucata. Sudoarea îi curge 
girlă pe șira spinării. Palonierele înre
gistrează tremurul absolut neregulamen
tar al picioarelor. Degajează pe dreapta, 
în coada căpitanului Eftimopol. Din de
gajare vede. „Lănchid" balansînd pericu
los între jerbe de apă înspumată.

LOCOTENENTUL Mircea Bădulescu 
ordonă eșalonarea pentru atac în clipa 
cind cele dinții explozii ale artileriei 
grele împănușează cerul în stînga sus. Se 
află ușor în dreapta obiectivului spre 
malul opus, acolo unde se vede un părcu- 
leț (mai tîrziu botezat Roosevelt), pănculet 
din care se ridică spre el umbrela de foc 
a artileriei ușoare. Acum ! Răsturnarea 
clasică. Podul se fixează în creștetul 
capului. Trage de manșă. Podul lunecă 
din creștetul capului, fixîndu-se în par
briz. Prăbușire în gol. Acul vitezometru
lui aleargă vertiginos spre 700. Are sen
zația că sutele de traiectorii luminis- 
cente care urcă spre el îi vor percuta 
retina. Mii și mii de ace arzînde îi izbesc 
ochii. Țes o pînză densă în jurul av'o- 
nului și el se prăbușește în această 
cupolă incandescentă fără să schițeze nici 
unul din gesturile care l-ar scoate din 
infern, stăpînind implacabil comenzile, 
făcind ca avionul purtător de bombe să 
pice exact pe ultima treime a podului, 
lăsind celelalte două treimi avioanelor 
care-1 urmează Avioane și ele implaca
bil picînd ne obiectiv, pilotate cu aceeași 

fiecare din ei vizînd podul și numai 
podul, prăbușindu-se cu forța necruță
toare a destinului asupra cordonului 
ombilical care alimentează moartea tri
misă infanteriștilor români și sovietici, 
invizibili în străzile desfundate și-n clă
dirile impozante macerate de nebunia lui 
Hitler care ordonase ca Budapesta să fie 
transformată în citadelă. Becul roșu. 
Șocul ușor al declanșării bombelor. Re
dresarea. încă din resursă strigătul de 
triumf al cuiva din formație.

— Atins în plin !
Apele bolborosinde ale Dunării. Jerbele 

înalte de apă înspumată. Dunărea albas
tră !... Dunărea albastră !... Gustul amar 
al unei victorii nedorite. Prea mult 
iubise și iubea valsul și tot ce tinea de 
amintirea epocii de fast care-1 născocise.

MISIUNE împlinită. Orgoliul picajului 
atinge cote înalte. Și ineditul. Adică 
eroicul în stare pură. Necontrafăcută.

Sîntem in carlinga proaspătului locote
nent Dragoș Stinghe din Grupul 7 
vînătoare. Locotenentul a văzut cele opt 
avioane Stuka picînd în umbrela de foc 
a antiaerienei, rămînind să patruleze la 
înălțime pentru a le face protecția după 
redresare. A urmărit din loja lui blindată 
întregul spectacol fascinant al asaltului, 
a văzut momentul spectaculos al ruperii 
podului, a numărat avioanele locotenen
tului Bădulescu intrînd în formație și. 
bucuros că sînt toate, și-a continuat mi
siunea de însoțire spre aerodromul de 
decolare, cînd. stupoare, iată, spre cerul 
Budapestei încă acoperit de gogoloaiele 
de fum care marchează exploziile, se 
îndreaptă un singur avion Stuka cu 
cocarda tricoloră. Avionul căruia nu-i 
pornise motorul. Pilotul care nu vrea să 
lipsească de la marea misiune. De unul 
singur în cerul inamic. Gest incredibil. 
Desigur, pilotul de pe Stuka-ul singuratic 
se face că nu vede formația care se 
întoarce de la obiectiv. Scontase să-și 
ajungă camarazii înainte de bombarda
ment. Nu i-a ajuns. Cu atît mai rău pen
tru el. Va bombarda singur.

Locotenentul Stinghe anunță coman
dantul formației de vînătoare că-1 va în
soți pe însingurat. I se aprobă cu același 
„Victor" stereotip. Degajează și cu 
coechipierul alături ajunge deasupra 
avionului care zboară spre Budapesta., 
Trece foarte aproape de cocoașa de plexi 
în care pilotul și mitraliorul. spate în 
spate, își urmează drumul în singurătatea 
cerului. Recunoaște la manșă pe unul din 
camarazii de promoție. Ii clatină aripile. 
Recepționează gestul de mulțumire. Ur
mărește zborul rectiliniu, încăpățînat, 
aproape feroce al pilotului de la picaj. 
Vede pînzele de foc care se ridică spre 
avion de pe ambele maluri ale Dunării. 
Vede miile de trasoare sfîșiind cerul în 
jurul bombardierului. Urmărește mane
vra perfectă prin care pilotul se anga
jează în picaj. O sigură țintă pentru 
toată artileria inamică. Nebunul. De mii 
de ori nebunul... Pică aproape pe ver
ticală. Degajare. Trei explozii înalte în 
prima treime a podului. Solitarul si-a 
executat misiunea. Motorul încăpățînat n-a 
fost pretext pentru a lipsi din formația 
de luptă si din misiunea-cheie.

Locotenentul Dragoș Stinghe, (l-am 
avut mai apoi comandant de escadrilă) 
îl însoțește pînă la aterizare cu blagos- 
lovelile netransmisibile decît de la zbu
rător la zburător. Cordonul ombilical al 
rezistentei germano-szalayste de pe malul 
drept al Dunării a fost rupt. Se între
vede limpede destinul orașului transfor
mat în cazemată. Capitularea își fîlfîie 
steagul alb. peste străzile martirizate, 
peste Dunărea gălbuie, peste somptuoasele 
vestigii ale Ungariei feudale.

(Fragmente din romanul-domiment eu 
același titlu).

IULIA ONIȚA : Victorie
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Ion MĂRGINEANU A

Să nu te întorci tîrziu

ION PÂNDELE : Luptele de la Oarba de Mure;

AMURGUL se strecura prin stufăriș, 
ascunzîndu-se parcă de ultimei? 
raze de 6oare. Două lișițe fugă
reau tăcerea, dîndu-se în scrâncio

bul unui val ce încrețea fruntea lacului. 
Rădăcinile sălciilor învăluiau cu încren
gătura lor gropile săpate în grabă. Pămîn- 
tul răscolit părea mușuroaie de cîrtițe. 
Cufundați pînă la gît. cu picioarele înfip
te în mîl, militarii își rezemaseră obrazul 
neras de încărcătoarele reci ale puștilor 
mitralieră, pe care le sprijiniseră pe buza 
lutului. Stăteau în nemișcare. Doar ochii 
înroșiți de neodihnă se roteau întruna. 
Intr-un tîrziu, cel mai tînăr își saltă pe 
creștet casca de oțel cu vopseaua scoro
jită, alungind cu palma un roi de țînțari. 
Întorcîndu-se spre vecinul încremenit în 
așteptare, întrebă in șoaptă :

— Cîți ori fi, dom’ sergent ? Că prea 
ne toacă...

Omul de lingă el nu răspunse. Plivirea 
îi aluneca pe luciul apei, încercînd să des
lușească vreun semn de viață pe celălalt 
mal. Pitite după cortina unui pilc de co
paci, se întrezăreau ca intr-un decor 
prăfuit de vreme, zidurile coșcovite ale 
conacului. De acolo, dintre arcadele por
ticurilor ori din turla ca de mînăstire. se 
iscase sub cerul de sineală al toamnei 
furtuna de foc, un adevărat stăvilar în 
calea torentului infanteriștilor români. 
Fiecare petec de pămînt era zdrențuit de 
obuze. Satul semănat pe coasta pleșuvă a 
dealului trecuse în amintire. I-a rămas 
doar numele scris pe o tăblie spălată de 
ploi, așezată la umbra unui Crist de ta
blă ruginită răstignit pe o cruce ciungă.

Militarii companiei comandată de căpi
tanul Zamfir se risipiseră în trăgători 
care la liziera lanului de porumb cu 
frunzele opărite de arșiță, care pe lîngă 
zidurile fumegînde, ca niște sfeșnice bă- 
trîne, ale caselor.

Pe ulițele răscolite de explozii, nici ți
penie, Femei și bătrîni ducînd de mină 
copii desculți, cu cămășoarele aspre de 
cînepă măturînd colbul, apucaseră pe 
drumul bejeniei cind a început bombar
damentul hitleriștilor. aciuiți dincolo de 
lac, la conacul grofului, „Măria Sa“ — 
cum poruncise el să-i spună țăranii. în
conjurat de stejari și de fagi, conacul era 
acum un adevărat bunker, o redută a 
disperării dușmanului în calea trupelor 
noastre silite vremelnic să zăbovească a- 
tacul. Regimentul infanteriștilor ajunsese 
la coada lacului, încercînd să-1 forțeze în 
valuri succesive. Focul mitralierelor gre-. 
le secera însă fiecare palmă de pămînt. Si 
tunurile noastre, trecute dincolo de So
meș, nu puteau interveni.

Căpitanul Zamfir se strecura de_la o 
grupă la alta ținînd lîngă el. ca o umbră, 
ostașul transmisionist, cu telefonul de 
campanie atîrnat pe umăr. Ajuns acolo 
unde, cu o zi înainte, era încă un capăt 
de sat, zări prin gardul știrb, de lemn, 
ce-ar fi trebuit să împrejmuiască o ogra
dă, o femeie, aplecată peste trupul nemiș
cat al unui animal. Dintr-iin salt, trecu 
peste șanțul năpădit de brusturi și 6e 
apropie.

Femeia stătea îngenuncheată, cu palmele 
sprijinite de lutul bătătorit și, din cînd în 
cînd, mîngîia capul vacii, cu ochii sticloși 
pironiți undeva, în depărtări.

— De ce doamne, de ce..., murmura cu 
glas stins, uitîndu-se la animalul costeliv 

răpus de schija unui obuz ce tăiase în 
două zidul de chirpici al casei.

— Ce-i cu dumneata, lele ? o întrebă 
cu duioșie ofițerul punindu-i o mină pe 
creștet. Cum de-ai rămas singură în ia
dul ăsta și n-ai plecat cu ceilalți din 
sat ? Vrei să te prăpădești ?

Fem^ja ridică ochii în care izvorul la
crimilor secase și răspunse :

— Unde, păcatele mele, 6ă merg ? Că 
nu mă țin puterile.

Ca un tîrîit de greiere, telefonul de cam
panie începu să dea semne de viață.

— Aici Șoimul... Mă auzi Stejarule ? în
treba întruna transmisionistul, tot che- 
mînd un Stejar tăcut. Apoi, aproape stri- 
gînd, îi spuse căpitanului :

— E postul de comandă.
Zamfir îi smulse din mină receptorul.
— Aici Șoimul... A fost legătura între

ruptă, domnule colonel. Va raportez că și 
astăzi, în zori, am încercat trecerea. Ser
gentul Iacob cu trei oameni au fost 
prinși de focul automatelor la mijlocul 
lacului. Știu, domnule colonel, că trebuie 
să asigurăm înaintarea. O să facem totul... 
Am înțeles...

în timp ce întindea receptorul transmi- 
sionistului, rămase pironit, văzînd strecu- 
rîndu-se tiptil, de după coșarul de nuiele, 
un băiețandru. Speriat, acesta se apro
pia cu pași mărunți, oprindu-se sfios din 
loc în Ioc. Pe cap purta o pălăriuță de 
paie, in panglica căreia prinsese un bu
jor. Ofițerul așteptă să se apropie de fe
meie și apoi îl lua de mînă. Copilul nu 
și-o trase. Cu capul plecat, își pusese un 
picior pe coarnele vacii, ca și cînd ar fi 
voit s-o îndemne să se ridice.

— Cum te cheamă, feciorule ?, îl între
bă căpitanul, săltindu-i cu arătătorul băr
bia.

Copilul, cu glasul înecat de lacrimi, răs
punse încet :

— Iosif.
— Și ce faci tu aici ? Nu vezi că-i 

război ? Te poate lovi un glonte.
Băiatul își trase nasul, își trecu podul 

palmei peste ochii neobișnuit de verzi și, 
prânzind curaj, spuse :

— Am rămas cu Buna și cu Rujana...
— Cine-i Rujana? îl iscodi Zamfir.
— Aiasta... Văcuța noastră.
Și apleeîndu-se peste animalul nemiș

cat, îi mîngie botul.

PRIN aer răzbi ca un ecou un fii— 
fîit. Ca aripile unei păsări de pra
dă. Căpitanul aproape că se azvîrli 
peste copil, trintidu-se împreună 

sub adăpătoarea scobită în trunchiul gros 
al unui copac. Peste cîteva clipe, plezni 
explozia unui proiectil.

— Iar o să înceapă blestemății bom
bardamentul, spuse ostașul transmisionist. 
care se adăpostise lîngă corpul vacii, ti- 
nînd deasupra capului telefonul de cam
panie, pentru a-1 feri.

Căpitanul se ridică scuturîndu-și praful 
de pe uniformă. Bereta îi rămăsese încă 
pe pămînt. Luă femeia și copilul și-i tra
se pe amîndoi spre gard, prin spărtura 
căruia puteau trece cu ușurință.

— Hai, lele... Și tu, Iosife... Aici nu-i 
de stat. Pierim cu toții. Două vrăbii se 
hîrjoneau pe o oală de lut așezată cu 
gura în jos pe un 6tîlp de gard. Un flu
ture cu aripile colorate 6e pusese pe vîr- 
ful pălăriei de paie a copilului. în văz

duh. plutea mirosul acru al explozibilu
lui din obuz. Cînd ajunseră toți patru la 
un pilc de salcîmi ce străjuia drumeagul 
de care, se opriră. Ofițerul ordonă trans- 
misionistului :

— Să vină comandanții de grupă.
— ’înțeles, răspunse acesta scurt și. fă- 

cînd stînga-mprejur, alergă aplecat, ți
nînd cît mai aproape de lanul de floarea- 
soarelui cu tipsiile lăsate ca niște frunți 
in reculegere.

Zamfir se trase la umbra copacilor și-i 
pofti și pe cei doi să se așeze. Apoi, 
scoase din sacul de merinde ce-i atîma pe 
umăr o cutie de conserve și o bucată de 
pîine. Cu un briceag se căzni să taie ta
bla cutiei și cînd izbuti răsturnă în ga
melă boabele de fasole acoperite cu bu
căți roșii, de carne.

— Hai... Mîncați... Furculiță n-am.
Femeia rupse cu degetele noduroase un 

dumicat de pîine și—1 întinse în sos. Luă 
cîteva boabe de fasole pe care le molfăi 
în gura știrbă. Lăsă apoi totul copilului. 
Acesta mînca încet, cu înghițituri mici, 
mușcînd ca într-un ritual dintr-o bucată 
de carne, ferindu-se să n-o termine prea 
repede. Era flămînd.

Ofițerul îl privea cu duioșie. închise 
pentru o clipă ochii și trăi cu impresia 
că simte lîngă el răsuflarea caldă a lui 
Vlăduț. băiatul lui. rămas cu maică-sa 
acasă. Oare ce-or fi făcînd ? Acum poate 
că Vlăduț s-a intors de la școală și se 
căznește să scrie prima sa compunere. îl 
cuprinse un dor nesfirșit. Scoase din bu
zunarul de la piept al vestonului o foto
grafie. cu colturile ușor îndoite, și o mîn- 
giie. îi suridea. făcîndu-i parcă cu ochiul, 
un copil suit țanțoș pe un cal de lemn. 
Fusese ideea fotografului.

Unul cite unul, soseau comandanții de 
grupă. îndreptîndu-și din mers ținuta. Se 
uitau cu mirare la ciudații oaspeți ai co
mandantului. Căpitanul se ridică.

— Ordinul regimentului este sâ redu
cem la tăcere. încă in noaptea asta, punc
tul de rezistență, al inamicului de la co
nac. Cu orice preț trebuie să asigurăm 
înaintarea. Prin atac direct nu se poate. 
Lacul e ținut sub foc continuu. Sînt in
formații că nemții au instalat in clădire 
și un depozit de muniții. Se pregătesc să 
reziste cit mai mult. Singura soluție este 
aruncarea în aer a conacului. Eu sînt ge- 
nist... E nevoie și de un voluntar.

Toți comandanții de grupă făcură un 
pas înainte. Căpitanul zimbi satisfăcut :

— Am spus, unul...
Avansă spre el cel mai tînăr dintre gra

dați. Era cel cu casca de oțel cu vopseaua 
scorojită; rămăsese în avanpost, pe malul 
lacului.

— Eu, dom’le căpitan. Am fost marinar 
pe șlep, la Giurgiu. Știu să inot și mă 
pricep și la dinamită. Nu era voie, dar 
aruncam cu ea in Dunăre să prindem 
pește.

Ofițerului îi plăcu prezentarea. îl avea 
în subordine de puțină vreme pe capora
lul Vasile Glăvan. Sosise odată cu gru
pul de uteciști. ea voluntar, și. după bo
tezul focului în luptele de la Băneasa. 
fusese avansat direct caporal. Era un tră
gător de elită.

— De acord ! Atunci, facem așa...
Căpitanul vorbea cu glas scăzut de par

că și copacii din preajmă aveau urechi.
— Ne-am înțeles. întoarceti-vă la grupe 

și acționați așa cum am stabilit. Preia co
manda plutonierul Iftode...

Militarii se pregăteau să plece cînd ofi
țerul îi opri.

— Sergent Dumitra ! Iei cu dumneata 
femeia și băiatul și îi treci șoseaua. Cu 
primul camion care pleacă spre punctul 
de comandă îi trimiți.

— ’nțeles, răspunse acesta scurt.

BĂIATUL făcu un pas înapoi șl. 
apropiindu-se de căpitan, spuse : 
— Vă rog... vă rog eu mult., pe 
mine lăsați-mă. Știu cum se poa

te ajunge la grofu...
— La cine ? se arătă surprins Zamfir.
— La casa de peste lac... Că Buna pune 

mereu cinepa la topit lîngă mal. E un 
șanț acoperit pe care te poți duce pînă 
in pivniță. Am fost și eu cu oamenii cu 
barca cînd cărau pește.

Căpitanul îl îmbrățișă cu dragoste.
— Ești un băiat curajos... Dar nu se 

poate... Asta e treabă de militari. E ne
voie să te duci cu Buna... Să ai grijă de 
ea. Vrei să rămînă singură ?

Femeia care tăcuse pînă atunci tuși 
scurt, ca pentru a-și drege glasul și spuse:

— Eu îl las... Luați-1. că-i de ispravă și 
ascultător. Nimeni nu știe mai bine ca el 
lacul aiesta. Că o crescut pe apă. cu oră
tăniile. Numa’. să ai grijă, Ioșife, să nu 
te întorci tîrziu. O să te trimită și pe tine 
domnii militari cu un motor și-o să-ți 
zică unde mă găsești.

Și, înainte ca ofițerul să răspundă, bă- 
trina îl sărută pe obraji și-l îmbrățișa pe 
copil, îndepărtîndu-se cu pas șovăielnic.

...NOAPTEA se rostogolise dintr-odată 
ca valurile iscate de vînt. Din cînd în 
cind, cerul era zgîriat parcă de linia albă 
a trasoarelor nemțești. Căpitanul Zamfir 
și caporalul Glăvan coborâseră în apa că- 
lîie a lacului, așezînd, pe plaurul meșterit 
la repezeală de ostași din stuf și crengi 
de salcie, sacul din foaie de cort cu car
tușele de dinamită. Băiatul aproape că se 
vîrîse sub plaur ținînd doar capul deasu
pra. împingeau toți trei cu mișcări do- 
moale, ferindu-se să nu izbească prea 
tare apa. în liniștea nopții, puteau fi au
ziți de pe celălalt mal. Din cînd în cînd, 
Iosif se sălta din apă. făcea palmele pîl- 
nie la gură și imita orăcăitul brotacilor. 
O luaseră de-a curmezișul, pentru a a- 
junge mai degrabă la snopii de cînepă 
puși la topit de săteni înainte de a părăsi 
satul. Se mai opreau lăsînd să se stingă 
sub suflarea vîntului străfulgerarea tra
soarelor. Fostul marinar își dovedea 
măiestria scufundîndu-se mereu sub plaur 
pentru a-i grăbi înaintarea. Cînd s-au 
oprit la locul știut de băiat, s-au vîrît în 
scorbura unei sălcii, așteptînd. Așa cum 
ordonase căpitanul la întîlnirea cu coman
danții de grupă, la o jumătate de ceas 
după plecarea lor, ostașii trebuiau 6ă 
dezlănțuie torentul de foc. Se risipiseră 
și mai mult de-a lungul malului pentru 
ca inamicul să creadă că atacul se pregă
tește din flancul drept. De la conac, nem
ții răspundeau cu lătratul prelung al mi
tralierelor grele și cu mugetul de taur al 
brandurilor.

— Acum e momentul, spuse căpitanul. 
Ia-o tu înainte. Iosife.

Băiatul ieși din scorbură, trecu pe lîngă 
plaur și prin cîteva zvîcnituri de brațe, 
ajunse la canalul deasupra căruia se țesea 
păienjenișul de răchită și de vită sălba
tecă, formînd o boltă prin care nu se mai 
zărea clipitul stelelor. înaintau în picioare 
Nămolul clisos li se lipea de bocanci și 
tălpile lui Iosif sîngerau crestate ca de 
brici, de ascuțișul papurei.

Ofițerul socotea timpul numărîndu-și 
pașii. Curînd au ajuns la pivniță. Sim
țeau sub palme cărămizile jilave și moli
ciunea mușchiului ce se prinsese de ele. 
Căpitanul aprinse lanterna, lăsînd ca lu
mina să se strecoare printre degete. Ca
poralul desprinse cti vîrful ascuțit al baio
netei cărămizi din loc în loc. croind cul
cuș cartușelor de dinamită pe care le-au 
legat între ele. Zamfir aprinse fitilul care 
ardea mocnit. Se grăbiră să se întoarcă 
pe același drum. Se țineau de mină, acum 
mergind in față căpitanul iar băiatul la 
mijloc. Mai aveau puțin pînă să ajungă la 
lac. cind ofițerul se opri brusc. Se auzea 
clipocitul ritmic al Iopeților unei bărci. 
Răzbeau frânturi de vorbe. Erau nemții. 
O patrulă pornise probabil de-a lungul 
malului in control, trăgînd la nimereală 
cu pistoalele mitralieră spre partea cea- 

• laltă a lacului.
Cei trei rămaseră în așteptare. Știau 

că pînă la plaur mai era cale de cîteva 
minute. Nădăjduiau că barca dușmanului 
se va îndepărta mai cu seamă că. de pe 
mal. ostașii români nu răspunseseră la fo
cul de armă al nemților. Căpitanul știa 
că dacă îi prinde explozia chiar la mij
locul lacului, au scăpat, Unul dintre 
nemți trase o rachetă luminoasă care se 
deschise pe catifeaua nopții, ca un buchet 
multicolor. Se vedea ca ziua. Zamfir își 
simțea inima bătînd să-i spargă pieptul. 
De s-ar stinge racheta, ar putea să încerce 
inotind pe sub apă. să ajungă la plaur. 
Deodată, o bubuitură năpraznică sparse 
in țăndări liniștea. îi urmară salve de 
detunături și bucăți din zidul conacului 
se prăvăleau în apă. La orizont, se aprin
sese candela zorilor...

Pe undele învolburate de unda explo
ziei. plutea ca o lebădă o pălăriuță de 
paie. Bujorul prins în panglica ei părea o 
lacrimă de sînge.



Dramaturgia neuitării

Din dramaturgia insurecției : Passacagfia 
de Titus Popovici (Satu-Mare) eu actorii 

Cornelia Maxim și Constantin Miron

PARMENIDE din Elea obișnuia să 
spună că Războiul, Dihonia și 
Dragostea sint porniri pe care le 
șterg fie boala, fie somnul, fie 

uitarea, fie vremea. Așa ar fi fost dacă 
oamenii nu născoceau literatura, care nu 
uită nimic, ba chiar își asumă îndatori
rea de a propovădui neuitarea. astfel că 
toate dihoniile și iubirile lumii continuă 
să trăiască in pagina scrisă și să fie 
pildă. Pe urmă e și tendința na
turală de a povesti mereu tot
ceea ce ne-a cutremurat ființa, eveni
mente mari și mici rămînind în memo
ria omenirii prin trecerea lor de la o 
generație la alta, ca o capitalizare a 
amintirilor relevabile. In acest sens, afir
mația, mai veche, că literatura dramatică 
românească reține, in opere reprezenta
tive. mai toate împrejurările importante 
din viața națiunii se verifică și la un 
conspect istoric global, dar și pentru 
fiecare perioadă în parte. Acum, cînd 
evocăm, pentru a patruzecea oară, trium
ful luptei grele și îndelungi asupra fas
cismului. doctrină sălbatică ce a pus în 
mișcare enorme forțe destructive, ulce- 
rînd carnea planetei, observăm că dra
maturgia, alături de celelalte genuri li
terare. a fost și ea puternic sensibilizată 
de eroi și circumstanțe ale luptei. Iar 
această vibrație — mai intensă în pri
mele două decenii postbelice — nu 
numai că nu s-a stins, dar a căpătat 
rezonanțe mai adinei și mai întinse ulte
rior, azi investigindu-se mai apropriat 
etiologia fenomenelor, stările de spirit 
ale împrejurărilor excepționale, cele- 
brîndu-se eroismul în formule poetice 
durabile, descoperindu-se cauze tăinuite 
ale nemerniciilor, căutindu-se, cu instru

Carnet de regizor

Note la o colaborare

COLABORĂRILE mele cu tea
trele naționale iugoslave au fost 
numeroase și rodnice. Am mon
tat la Naționalul sîrb din Belgrad 

Mutter Courage de B. Brecht, Măsură 
pentru măsură de W. Shakespeare și 
Oedip rege de Sofocle. Iar acum, cu 
Maestrul și Margareta după M. Bulga
kov, am înregistrat cea de a doua co
laborare eu Teatrul Național Croat din 
Zagreb. Prima oară, cu șapte ani în 
urmă, am realizat pe această importantă 
scenă Peer Gynt. Fusesem, atunci, invi
tat în urma turneului pe care teatrul 
nostru îl efectuase cu trei spectacole, 
dintre care două regizate de mine. 
Coana Chirița de T. Mușatescu după 
V. Alecsandri, și Beckett de Jean 
Anouilh. Aceste reprezentații au stîrnit 
interesul. (Am avut chiar prilejul să con
stat că în urmă cu puțin timp încă se 
mai vorbea despre ele.) Ca urmare, mi-a 
fost încredințată piesa lui Ibsen, o scri
ere presupunînd o amplă montare (pe 
care o sugeraseră spectacolele mele) și 
oferind multiple posibilități de valorifi
care a modernelor instalații de care dis
punea scena Naționalului din Zagreb. 
Peer Gynt, foarte bine primit de critică 
și de public, a determinat această reîn
noită colaborare cu o scriere de asemeni 
majoră a literaturii universale.

Maestrul și Margareta, capodopera cre
ației bulgakiene, a suscitat, mai ales în 
ultimul timp, interesul multor ansam
bluri și al multor creatori. Dar îmbina
rea atît de armonică. în roman, a celor 
trei planuri — real, fantastic, istoric — a 

mentar științific, prin explorări docu
mentare, explicații genetice.

Tăcerea (relativă) a autorilor — apro
ximativ între anii 1933—1944 — nu tre
buie să însele. Atitudinea celor mai buni 
s-a exprimat, nu chiar inobservabil, in 
comedii satirice și drame istorice. în 
piese de orientare simbolistă ori expre
sionistă. în timpul războiului, sub regi
mul de dublă cenzură, antonesciană și 
germană, nu s-au putut reprezenta dar 
s-au zămislit lucrări a căror mărturie a 
devenit publică mai tirziu. Muzică de 
balet de Felix Aderca e o dramă ome
nească tensionată, pe fondul dezmățului 
criminal din timpul scurtei guvernări 
legionare ; Dictatorul de Al. Kirițeșcu 
e o satiră atroce a abjecțiilor guvernării 
antonesciene. mișcind sinistre fantoșe 
ale arbitrarietății absolute. în a doua 
jumătate a deceniului cinci, și alți scri
itori mai virstnici au încercat să evoce 
momente și moduri ale împotrivirii — 
Cezar Petrescu. Mircea Ștefănescu. Tu
dor Șoimaru. Victor Eftimiu, Al. Șahi- 
ghian — in modalități dramatice care le 
erau familiare. Dar s-a instituit ca o 
sarcină mai cu seamă a noii generații 
de literali, să deseneze, conturat, rapor
tul forțelor ce se aflaseră angrenate în 
lupta politică și să schițeze portretul 
luptătorului — care, in realitatea efec
tivă. a fost comunistul, antifascistul. — 
precum și să aducă în discuție argu
mentele ideologice ce s-au înfruntat atît 
în plan social, cit și in celula familială, 
iar uneori in mentalitatea indivizilor. 
Dacă Aurel Baranga punea în lumină, 
pentru prima oară concludent, aspecte 
ale rezistenței românești antifasciste, 
intr-o construcție elaborată. Horia Lovi- 
nescu situa in coliziune conceptele doc
trinare adverse, nu fără a urmări, cu 
ascuțime a observației, consecințele 
ultime în plan existențial. Adaptări ale 
unor romane și scenarii (Mitrea Cocor. 
Nepoții gornistului) precum și cea din
ții piesă merituoasă despre tragediile 
războiului. Ultimul mesaj de Laurențiu 
Fulga. propuneau cunoașterea adevăra
tei stări sufletești și a dramaticelor con
versiuni de gîndire în rîndurile militari
lor români ; Dacrvei fi întrebat de Dorel 
Dorian perspectiva problematica din 
unghiul de vedere al unui om al justi
ției ; Liviu Bratoloveanu (Zile de februa
rie), Mihail Davidoglu (Orașul in flăcări), 
L. Kiss $i D. Kovacs (Furtună în munți) 
introduceau, prin compuneri mai mult 
6au mai puțin izbutite — unele modeste, 
schematice — aspecte din istoria lupte
lor pentru libertate și democrație.

Evoluția politică și culturală a dus. 
Inerent, și la schimbări ale gustului. A 
început să se manifeste un alt tip de 
interes al cititorului și spectatorului. Se 
acumulase o anume cantitate de date 
despre confruntările de ansamblu de odi
nioară, despre represiuni polițienești, 
jertfe — uneori în regimul estetic al 
melodramei, ce se demoda vizibil — 
astfel că, aproximativ in prima jumătate 
a deceniului șapte, a prins contur o altă 
atitudine creatoare în cimpul tematic 
dat, în incidență cu realismul robust al 
prozei și cu cerința unei cunoașteri mai 
aprofundate a psihologiilor. Dramele 
Passacaglia de Titus Popovici și Oameni 
eare tac de Al. Voitin au deschis un 
drum nou, printr-o mai fină incursiune

iscat. în mai multe cazuri, orientarea 
spre transpuneri scenice încărcate, respi- 
rind un aer baroc. Ceea ce mie mi-a 
apărut ca abatere de la intențiile auto
rului și ca estompare a unor semnificații. 
Iată de ce. ca regizor, am resimțit nevoia 
unei adaptări proprii. Mț^iune pe cit de 
captivantă, pe atît de dificilă. Fiindcă 
procesul transpunerii pentru scenă a 
unui roman implică răspunderi și riscuri 
dintre cele mai mari. Nu numai decupa
rea din materia epică a substanței dra*  
matice și a fondului de idei, nu doar 
formularea, încă din această fază, a in- 

• tențiilor regizorale, cit îndeosebi conști
ința răspunderii față de o operă bine 
cunoscută, de primă strălucire a litera
turii universale impun rigoare și clari
tate, respect și fantezie...

Pentru claritatea ideilor m-am străduit 
să ofer spectacolului un cadru de o mare 
simplitate și, în același timp, de o pu
ternică expresivitate. Am realizat un 
spațiu variabil de joc prin translarea 
unor ziduri care se desprindeau dintr-o 
Golgotă șl care închipuiau fie o încă
pere mică, fie un imens parc. O Golgotă 
pe care eroii o coboară la început și o 
urcă în final, parcurgînd prin imaginație 
creatoare treptele tragediei umane și sta
bilind timpul existenței noastre de azi și 
dintotdeauna ca element principal al or- 
dinei universale. Iar în jurul acestor zi
duri metalice apăsătoare, enorme și 
grele, cu muchii tăioase, potențînd atmo
sfera de halouri a spectacolului, am în
tins șl o plasă metalică. Ea lua, prin jo
cul divers al luminilor, forme concrete 

în universul sufletesc și intelectual al 
luptătorilor și o mai nuanțată prospec
tare a modalităților de prozelitism. Ală
turi de acești autori. Dan Tărchilă (Gară 
mică, Marele fluviu își adună apele), 
Horia Lovirtescu. prin cîteva piese într-un 
act scrise cu rigoare clasică și elevație 
tragică, și prin Surorile Boga, Eugen 
Barbu (Să nu-ți faci prăvălie cu scară), 
ALT. Popescu (Bună noapte nechemată), 
Mihai Beniuc (întoarcerea), Silvia Andre- 
es'-u și Theodor Mânescu (Epoleții invi
zibili) tind (cu mari variații valorice) să 
comute centrul conflictual. sondînd infe
rioritățile eroilor, analizînd destine indi
viduale. Totodată, ei prezintă momentul 
insurecției armate cu un accent mai pro
nunțat pe patosul viril și sentimentul pa
triotic al activității celor ce se angaja
seră în lupta pentru eliberare. Pe acest 
drum vor merge în continuare multi au- 1 
tori de felurite generații — Al.I. Ștefă
nescu și Ion D. Sîrbu. Virgil Stoenescu 
și Octavian Sava. Iosif Naghiu și Petru 
Vintilă. Ștefan Berciu și I.D. Șerban, 
Radu F. Alexandru, Dehel Gabor, Mir
cea Bradu și alții.

La drept vorbind, tema luptei democra
ției românești — luptă inspirată și ten
sionată de comuniști, care s-au aflat 
totdeauna în fruntea forțelor antifasciste, 
dind direcție curentelor progresiste de 
gîndire și formelor de acțiune, și sacri- 
ficînd cel mai mare număr de vieți — 
e prezentă fără discontinuități în toată 
perioada ultimelor patru decenii.

în climatul spiritual instaurat de 
Congresul al IX-lea al partidului. în anii 
de maximă înflorire a dramaturgiei și tea
trului românesc au apărut, și au intrat 
într-un fond stabil, piese de anvergură în 
structuri originale, cu incursiuni metafo
rice. substanță baladescă sau formule po- 
litic-documentare. Mormîntul călărețului 
avar de Dumitru Radu Popescu e o cro
nică amplă, cu suflu de epopee, iar Piticul 
din grădina de vară a aceluiași e o ba
ladă de o frumusețe particulară, cu 
interesante inserturi de folclor poetic. 
Cine a fost Adam 1, Evadarea și Fortul 
de Leonida Teodorescu constituie o tri
logie a rezistentei morale a comuniștilor 
față de opresori, în tonalități 'majore 
ale dramei analitice moderne. Cu ecouri 
mal vătuite, dar în expresii captivante, 
piese de Ion Băieșu (Vinovatul), Con
stantin Cubleșan. Ovidiu Genaru, Tudor 
Popescu (Lungă poveste de dragoste) și 
altele asigură continuitatea preocupării 

Din dramaturgia rezistenței române antihitleriste: Piticul din grădina de vară de 
Dumitru Radu Popescu (Tg. Mureș)

ori abstracte și localiza acțiunea într-un 
prezent real sau iluzoriu ori într-un tre
cut mitic, legendar. Am reușit astfel să 
valorific posibilitățile pe care mi le ofe
rea spațiul larg al scenei și să-1 reduc 
in același timp la o expresie concentrată, 
menită a-i pune in valoare pe numeroșii 
interpreți. Și lor le-am solicitat în ex
presie simplitate și concentrare pe care, 
insă, le-am obținut cu destulă dificul
tate. Maestrul și Margareta e un spec
tacol filosofic construit pe suportul tea
trului realist E un spectacol de echipă, 
lipsindu-i (ca în Peer Gynt, de exemplu) 
un erou care să se găsească permanent 
în scenă și să-i asigure, ca să spun așa. 
coloana vertebrală. El presupune o mon
tare amplă (mai rar practicată de echipa 
iugoslavă). în care fiecare interpret, indi
ferent cît timp se află în fața publicu
lui, trebuie să convingă prin elemente 
care pe el îl servesc direct poate mai 
puțin, dar care slujesc ideea. Or, în 
această direcție, a trebuit să insist. Să 
solicit expresivitatea acelor actori — tri
butari sistemului stanislavsklan, sau mai 
exact unui realism limitat — care resim- 
țeau nevoia să li se justifice prezența în 
scenă, fiind dornici să-și coloreze inter
pretarea prin acțiuni mărunte, dar care 
pierdeau din vedere tocmai ceea ce mă 
interesa în primul rînd și anume sensul 
major al fiecărei scene... în cele din 

pentru examinarea. — din unghiuri di
ferite și cu o bună cunoaștere a mate
rialului. — a unuia din capitolele cele 
mai fierbinți ale istoriei românești con
temporane. Evident, ca și la începuturi, 
cînd scriitori fără convingere, ori fără 
îndestulătoare putere creatoare mimau, 
doar, interesul pentru temă, dînd pro
ducții evanescente (pe care, de altfel, nu 
și le-au retipărit niciodată) și azi mai 
apar (dar și dispar iute) lucrări artifi
ciale în factură fals polițistă, cu schelărie 
psihologistă manufacturieră, sau în me- 
lodramatizări factice. S-au creat însă 
repere durabile ; ratificarea multora pe 
scene, de cam treizeci de ani încoace, 
editarea în volume ce se citesc și se ci
tează, o adeveresc.

De un maxim interes. In aria culturii 
literare și teatrale europene, sînt lucră
rile românești ce se înscriu, cu persona
litate, în lupta actuală pentru combate
rea reziduurilor fascismului, a mișcărilor 
de extremă dreaptă, vindicative și reven
dicative, agresiv amenințătoare, punînd 
în circulație concepte totalitariste și eli- 
tariste. Piesa lui Marin Preda, Martin 
Bormann (jucată rău. o singură dată, 
într-un spectacol denaturant — și de 
aceea lăsată, ilegitim, în părăsire), cre
ații impunătoare, prin edificiu imagistic 
și fervoare denunțiativă, ale lui Ale
xandru Sever, o diatribă de larg ambitus 
politic a lui Paul Cornel Chitic, Schim
barea la față, originalele colocvii drama
tice ale lui Theodor Mănescu, Politica și 
Dialectica, implicind declarat „rememo
rări necesare", excepționalele parabole 
ale lui Romulus Guga, Evul mediu în- 
timplător și Amurgul burghez, polemici 
percutante, de o mare valoare avertiza- 
toare, cu spiritul gregar antiumanist. vă
desc că antifascismul continuă a fi o 
sursă de cea mai ardentă actualitate și 
eficiență în plan literar. Nici nu poate 
fi părăsită, cită vreme adversarul poten
țial dăinuie, chiar în deghizamente filo
sofice, și atîta timp cit comunismul are 
a-și demonstra superioritatea ca demo
crație revoluționară, orînduire a oameni
lor liberi, împotriva unor forțe potriv
nice redutabile, ce perpetuează, printre 
altele, concepții șl metodici extrase din 
catastrofala experiență a hitlerismului. 
De aceea poate că ar fi nimerit să-i mai 
spunem literaturii pe care o consemnăm 
aici cu prețuire, și dramaturgia neuitării.

Valentin Silvestru

urmă aceștia au înțeles că in arta mo
dernă actorul convinge prin joc reținut 
și prin consum efectiv de autenticitate. 
Iar spre finalul colaborării noastre au 
observat cum momentele separate se aso
ciau și se contopeau in sfera de înțele
suri a reprezentației.

S-ar părea că încercările mele au izbu
tit și că spectacolul, după cum consem
nau importantele cotidiene din Belgrad. 
„Borba" și „Politika*.  se constituie în 
evenimentul actualei stagiuni iugoslave.- 
Mărturisesc că mi-a făcut plăcere să 
constat că unele cronici situează monta
rea mea înaintea celorlalte, care au por
nit de la aceeași operă, considerând că ea 
,.a trezit cel mai mare interes" („Dnev- 
nik") din punctul de vedere al dezbate
rii. că a cucerit prin ..bogata imaginație 
scenică, dusă pînă la dimensiuni epice*  
(„Borba") și că au remarcat în repre
zentație „o armonie a rezolvării scene
lor" propunînd „orizonturi noi in arta 
spectacolului contemporan". (Revista 
„Start" din Zagreb).

Dincolo însă de succes, colaborarea mea 
cu colectivul Teatrului Național Croat 
din Zagreb a contribuit la îmbogățirea 
experienței într-o profesie în care orice 
realizare reprezintă un nou punct de 
plecare. (

Horea Popescu



Filmele luptei antifasciste
S-A observat — și nu atit în te

meiul unui simt critic ieșit din 
comun, cit în acela al simțului 
comun — că niciodată de-a lun

gul existentei omenirii un eveniment be
lie, o conflagrație, oricît de violentă, cu 
toate premisele și consecințele sale nu 
au fost mai amplu și mai viguros evo
cate, descrise, analizate, interpretate în 
opere de literatură și de artă, de la ro
man la simfonie, de la tragedia scenică 
la fresca picturală, decît cel de al doilea 
război mondial, prevestit de agresivita
tea fascismului și a nazismului, brăzdat 
de la un capăt la altul, dincolo de cîm- 
purile de bătaie proprlu-zise, de multi
plele acțiuni armate ale nucleelor antifas
ciste și antinaziste de pe frontul clan
destin al luptei de rezistență. Firește, 
dintr-o asemenea unanimitate de inter
venții, de voci și de angajări morale și 
estetice ale scriitorilor și ale artiștilor nu 
puteau sărămină absenți cineaștii. Mai 
mult : dacă e adevărat că mișcarea cine
matografică (și poate artistică în general) 
cea mai revelatoare nu doar „de după 
război", ci de-a dreptul tîșnită din război, 
generată de acesta, a fost neorealismul 
italian — și cred că este adevărat —, 
atunci înseamnă că o întreagă mentali
tate, un întreg mod de a concepe și de a 
lace film, în a doua jumătate a secolului 
nostru — pe întreg globul — au fost 
dacă nu determinate, cel puțin influen
țate de experiența războiului și a rezis
tenței antifasciste. Aproape fiecare cine
matograf național, european și chiar 
extraeuropean. și-a avut un Roma oraș 
deschis (1945) al său. vecin in timp și în 
spiTit cu această capodoperă a lui Ro
berto Rossellini : Ziua de 6 iunie in zori 
(1945) de Jean Gremillon și Luptătorii 
din umbră (1946) de Rene Clement ; Asa
sinii sint printre noi (1946) de Wolfgang 
Staudte, . Nu-mi regret tinerețea (1946) de 
Akira Kurosawa. De asemenea, aproape 
fiecare națiune implicată victorios in 
război și-a avut propriile Jurămintul 
(1946) sau Căderea Berlinului (1949), 
amîndouă de Mihail Ciaureli, cu toate li
mitele lor ideologice și artistice...
^Cobeligeranti pe scenele teatrului de 

război împotriva Wehrmachtului și a 
trupelor horthyste si cu destui „soldați 
fjră uniformă" în bătăliile clandestini
tății —, românii și-au produs mai tirziu 
filmele dedicate participării la războiul 
antinazist și rezistentei din umbră. întâr
zierea se explică fie prin precaritatea 
mijloacelor de producție înainte de con
strucția industriei cinematografice (stu
diourile de la Buftea și-au început activi
tatea în 1955), fie prin concentrarea aten
ției, în perioada imediat postbelică, asu
pra actualității („incunabulul" nostru din 
1949 este Răsună valea), cu precădere. 
Sint, acestea, explicații și justificări efec
tive, ca să nu le spunem circumstanțe 
atenuante, dar ele se dovedesc a fi par
țiale, deoarece se cuvine să ținem seama 
de constatarea Manuelei Gheorghiu-Cer- 
nat, care în „Patosul epopeii naționale" 
(în volumul colectiv Cinematograful 
românesc contemporan, 1949—1975, Edi
tura Meridiane. 1976), înglobînd evocarea 
războiului antihitlerist și a rezistentei în 
conceptul mai larg de „film istoric", 
scrie : ... . cu începere din 1960, filmul is
toric a avut o pondere constantă în cadrul 
producției noastre. De ce numai din 1960 
încoace 7 O privire retrospectivă asupra 
filmografiei românești contemporane evi
dențiază într-adevăr un fapt cel puțin 
surprinzător : cvasitotala. parcă progra
matica absență. în primul deceniu, a fil
melor de evocare istorică. [...] Ciudat de 
remarcat că nici filmul de război n-a apă
rut decît foarte tîrziu. tocmai în 1958 
(Dincolo de brazi), deși în toate celelalte 
țări europene si în primul rind în cele 
socialiste, genul acaparase aproape toată 
producția postbelică". Consecventă. Ma
nuela Gheorghiu-Cernat înaintează prin

Radio-tv. înregistrări radiofonice
■ S-a întîmplat ca, răs

foind colecția revistei 
„Teatrul" din ultimele 
trei decenii, interesul ini
țial, de natură pur bibli
ografică, să pălească în
cet. încet, lăsînd a irum
pe în prim plan o altă 
preocupare, nu simplă cu
riozitate, ci ceva mai 
mult : cum erau și cum 
arătau spectacolele peri
oadei. Pe unele le știam 
din relatări ale spectato
rilor de atunci, altele erau 
doar o amintire difuză, de 
dincolo de perdele de 
timp, reduse, așadar, la 
cîteva replici, gesturi sau 
pete de lumină ce nu pu
teau a se organiza în con
cluzii sprijinite pe argu
mente și observații, ci în- 
temeiau o stare sufleteas
că mai degrabă inexplica
bilă dar de neuitat. Nu 
puține, însă, dintre succe
sele sau insuccesele sce
nice ale epocii se profilau 
cu destulă precizie și ci
tind cronici, mese rotun
de, interviuri, dezbateri 
tipărite în „Teatrul" au
zeam încă murmurul ee 
făcuse să vibreze misteri
oasa ridicare a cortinei, 
liniștea obligatorie de di
naintea primului dialog, 
aplauzele și pauzele ore
lor de reprezentație. Ac

tori astăzi în prima linie 
a oricărei distribuții suri- 
deau sau se încruntau pa
tetic in roluri ale exame
nului de diplomă I.A.T.C., 
detalii sau evenimente
altfel uitate sau pur și 
simplu necunoscute dă
deau o secretă semnifica
ție cercetării arhivistice, 
într-un cuvint, un frag
ment al istoriei mișcării 
teatrale actuale revenea 
cu decizie în actualitate. 
Cîte dintre acele specta
cole sînt păstrate pe ban
da de magnetofon sau de 
pelicula T.V. 7 Nu foarte 
multe, putem aprecia cu o 
destul de extinsă expe
riență în domeniu, și în
registrările existente ca
pătă, tocmai de aceea, o 
valoare aparte. Recent, 
într-o dimineață de în
ceput de săptămînă am 
reascultat la radio Passa-
eaglia de Titus Popovici 
intr-o distribuție (Jules 
Cazaban, Ileana Predescu, 
Liviu Ciulei, Lazăr Vra
bie, Fory Etterle) și regie 
(Liviu Ciulei) urmărite și 
în sala de spectacol. Im
presia a fost extrem de 
puternică, confirmînd 
amintirile de demult,
dînd, apoi, posibilitatea
unor noi aprecieri și co
mentarii. Este un mod

Cu premiera filmului Ziua „Z“ (scenariu : loan Grigorescu, regia : Sergiu Nicolaescu) s-a 
inaugurat o serie de cicluri cinematografice dedicate - in intreaga țară - Zilei Victoriei 

asupra fascismului ți Zilei Independenței României

breșa pe care singură și-a tăiat-o : „Pe 
ecranele noastre istoria a apărut așadar 
foarte tîrziu și într-o ordine cronologică 
destul de eclectică : după Dincolo de 
brazi (1958), episod din al doilea război 
mondial, un an mai tîrziu. Viața nu iartă 
(1959) se inspira din conflagrația din 
1914—1918 și de-abia în 1960, în Valurile 
Dunării, spectatorii au putut. în sfîrșit, să 
vadă, la 15 ani distantă, un film închinat 
acelui moment de unică transcendență is
torică — 23 August 1944". într-adevăr. 
cinematograful nostru inaugurează evo
carea dramaticei perioade a celui de al 
doilea război mondial cu aceste două fil
me (Dincolo de brazi și Valurile Dunării), 
indicînd în același timp și o ramificare în 
două filoane întrucâtva distincte, hrănite 
destul de asiduu după aceea, pină în ziua 
de azi : pe de o parte, urmărirea partici
pării armatei române la războiul antihitle
rist, pe de altă parte, rememorarea unor 
fapte de arme (și de inteligentă) ale par
tizanilor — organici sau cîștigați pe par
curs — înainte de 23 August 1944 sau 
chiar în această zi de început al unui ca
lendar nou.

Mai mult sau mai puțin justificat, deca
lajul în raport cu cinematograful euro
pean se manifestă global : dacă Roma 
oraș deschis e văzut de publicul româ
nesc după zece ani de la premiera abso
lută. apare aproape natural ca Valurile 
Dunării de Liviu Ciulei să fie turnat in 
1959/60, iar Serata de Malvina Urșianu și 
Zidul de Constantin Vaeni, care se apro
pie, poate, cel mai mult de un standard 
internațional, să fie înregistrate pe pe
liculă abia in 1971, respectiv in 1975. Nu 
mai puțin adevărat e că, „l’elan ătant 
donnă" (cum ar scrie criticii francezi), 
odată începutul făcut, cineaștii noștri 
s-au lansat, oricît de epigonic. in țeserea 
cu osirdie a unei consistente și colorate 
tapiserii de imagini audiovizuale. în 
urzeala căreia se desenează cu oarecare 
eficacitate eroicul itinerar străbătut îna
inte, în timpul și după insurecția armată 
de la 23 August 1944 de poporul român, 
in armonie cu idealurile sale permanente 
de libertate socială și națională, de suve
ranitate și independentă, de democrație și 
de umanism.

In spațiul aeestei construcții, de data 
aceasta, programatică, proiectată și edifi
cată de producători. discursul critic se 
poate mișca mai liber, cu mai multă ima
ginație. E legitim astfel să se afirme că 
în vederea forțării Cheilor Bicazului. in 
Dincolo de brazi, a fost nevoie. în prea- 

prin care teatrul radiofo
nic urmărește evoluția 
unui sector de real pres
tigiu al culturii noastre 
naționale și inițiative de 
acest fel trebuie, credem, 
continuate.

■ Dar nu numai prin 
înregistrări-document es
te îndeplinită o asemenea 
nobilă acțiune de valori
ficare. Pentru ascultătorul 
de peste trei decenii, 
imaginea școlii actuale de 
teatru va trăi și prin cre
ația noilor generații de 
actori chemați în studio
uri pentru a realiza piese 
din repertoriul specific al 
teatrului radiofonic. Am 
remarcat deseori intrarea 
în distribuțiile radiofonice 
a interpreților tineri și 
foarte tineri, cunoscuți și 
din sala de spectacol dar, 
ultimii ani o dovedesc, 
prezenți din ce în ce mai 
vizibil și aici, pe afișul 
teatrului fără scenă de 
seînduri si foaier. Luni 
seara, premiera Rouă pe 
trotuare de Dan Tărchilă 
(regia artistică, Leonard 
Popovici) a fost încredin
țată, astfel, actorilor Da
na Dogaru și Emil Hossu, 
ce au susținut partituri de 
autentic și elocvent re
lief.

Ioana Mălin 

labil, de acțiunile partizanilor de pe Du
năre și din Deltă, reînviate cu forță în 
Valurile Dunării și în Pădurea pierdută, 
după cum nu în zadar se jertfiseră, tot 
pe Dunăre, nu departe de Porțile de 
Fier, tînăra eroină din Duios Anastasia 
trecea sau. în alte locuri, tinerii comba
tanți cu ascuțimea minții din Să mori ră
nit din dragoste de viață sau pateticul 
utecist îngropat de viu în ascunzătoarea- 
tiparniță din Zidul. Legați prin fire ne
văzute de acești viteji anonimi, grupul 
de soldați de la stația de radio Bord-Bra- 
șov și elevii școlii de subofițeri de la 
Păuliș — transformați in eroul colectiv 
din Emisia continuă și din Pe aici nu se 
trece ! — șl-au îndeplinit mai ferm si 
mai senin datoria, pentru a înlesni impla
cabila înaintare a ostașilor din Tunelul, a 
celor din Am fost șaisprezece, ajunși pînă 
la Budapesta, ca și a celor din Prea mic 
pentru un război atit de mare, eliberatori 
generoși ai multor sate și orașe ceho
slovace. Toate acestea, însă, precedate de 
reducerea la neputință a escadrilelor din 
Luftwaffe, ilustrată în Porțile albastre 
ale orașului și. desigur, de sabotarea și 
anihilarea mașinii de război naziste, ca și 
ale intervențiilor purtind marca S.S. si 
Gestapo, în Așteptind un tren sau în 
amintita Serata.

AM înșirat aici doar cîteva titluri de 
filme, dintre cele mult mai numeroase 
care dau expresie atît prezenței în răz
boiul antinazist a armatei române — 
recunoscută ca fiind a patra în ordinea 
consistentei aportului în arme si jertfe 
de vieți omenești —, cit și dinamismului 
mișcării de rezistentă din spatele fron
turilor. Nu e vorba. însă, numai de can
titate : filme ca Valurile Dunării, Serata, 
Zidul, Duios Anastasia trecea. Să mori 
rănit din dragoste de viață, la care pot 
fi imediat adăugate La patru pași de in
finit sau Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte sau Procesul alb sînt opere 
care ar face cinste oricărei cinematogra
fii europene, chiar tinînd seama de apa
riția lor relativ tardivă, adică în momen
te cînd, cum ar fi spus Luchino Viscon
ti. e prea tîrziu să faci cronică și prea 
devreme să faci istorie. Aceste filme si 
altele încă atestă, insă. în primul rînd 
continuitatea si specificitatea unei mari 
tradiții patriotice, de apărare- a fruntarii
lor tării si a libertății ei. în cultura si 
arta românească. După ce au spus nu 
imperialismului wilhelmin. la Mărășești. 
românii au sous un nu si mai răspicat 
imperialismului hitlerist : „Pe aici nu se 
trece 1“ Făcîndu-se ecoul acestei tradiții, 
cinematograful nostru nu a ezitat să ilus
treze cu plasticitate iconografică și cu 
vigoare ideologică fundamentala vocație 
a românilor de a apăra pină la capăt va
lorile niciodată decăzute ale dreptății si 
ale libertății, ale omeniei și ale culturii, 
fără de care nu există șanse de progres 
și de pace în lume. Mai concret, aseme
nea filme sînt martore credibile ale de
cisivei contribuții politice, morale, mili
tare. economice date de România la vic
toria care își sărbătorește în ziua de 9 
mai patruzeci de ani de la dobindire.

Florian Potra

Secvențe De la povestire la scenariu
■ Mărturisesc din capul 

locului că am scris un 
scenariu de film, care în
tre timp a devenit chiar 
filmul Piciu (regia : Iosif 
Demian) și, după cuvenita 
vreme de așteptare, se 
pare că va năvăli în sfîr
șit pe ecrane. Nu l-am 
scris pur și simplu, așa 
cum ar face cineva care, 
posedat de o idee gene
roasă, nu și-o poate ima
gina decît film sau ar so
coti că numai filmul, cu 
mijloacele sale specifice, 
care sînt mult mai puține 
decît cele pe care le folo
sește, i-o poate satisface. 
La o primă judecată aș 
putea fi bănuit de așa 
ceva dar sînt absolut ne
vinovat. Am foarte multe 
argumente dar le voi 
păstra pentru mine, căci

nici măcar nu știu dacă 
nu voi mai încerca să 
scriu pentru vreun film. 
Deocamdată însă aș măr
turisi că nu mă incintă 
prea tare că singurul ci
titor al textului meu, adi
că regizorul, oferă lumii 
întregi varianta sa, care 
nici măcar nu este în to
talitate a sa.

Ca-n viată, adică din 
întîmplare. am ajuns să 
scriu acest text. E foarte 
amuzant, dar nu vreau să 
spun nimănui cum s-a 
întîmplat. Important este 
doar că la început aveam 
un sentiment reconfor
tant. mă simțeam dator 
fată de una din povesti
rile mele, de aceea am 
apucat-o într-o bună zi 
de capete și am început 
să trag de ele pînă la di

Flash-back

0 memorie inevitabilă
• FILMUL războiului ! Și filmul păcii 1 

Dacă s-ar pune cap la cap bobinele și 
s-ar face însumarea ar ieși un drum mai 
lung decît al infanteristului care a bătut 
cu pasul toate fronturile. Iar va
rietatea situațiilor din peliculă o întrece 
chiar pe-a celor din viața adevărată. De 
la un film Ia altul se întîmplă ceva care 
amintește, care anunță ceea ce nu tre
buie uitat. Avertisment ? Simplu memen
to 7 Mărturie inflamată a infernului 7 
Dovadă că omenia nu se pierde nici in 
cele mai teribile situații 7

Dac-aș deschide un dicționar la întîm- 
plare, aș găsi pe fiecare pagină un film 
de război. Dacă mi s-ar cere să înșir pe 
loc titluri legate de o temă oarecare, m-ar 
invada instantaneu acelea din jurul răz
boiului. Cred că, înaintea temelor dragos
tei sau morții (pentru că le include pe 
amîndouă), tema războiului a fost cea mai 
prezentă pe ecranul ultimilor 40 de ani, 
incit s-a ajuns în curînd la impresia că 
a fost industrializată, că obosește prin 
exces, că transformă emoția reală în e- 
moție prefabricată. Asta nu trebuie însă 
a ne împiedica să vedem reușitele. Orice 
industrie are serii și unicate, și, chiar 
dacă plecarea trenului recruților apare, 
vrei nu vrei, în atîtea pelicule, extraor
dinară mereu și cu adevărat va fi cea 
din Zboară cocorii. Și, chiar dacă tran- 
șeea face parte din decorurile oricărui 
studio, cea la care te gîndești imediat este 
aceea, gălbuie, mohorită și fără speranță, 
din Amintirea unei mari iubiri. Și de-ar 
fi vorba numai de recuzită 1 Dar nu exis
tă sentiment, nu există situație, încurcă
tură, coincidență, bizarerie, suferință, 
compensație, pe care să nu le Dotî regăsi 
în derularea fulgerătoare a a?': ti film 
compus de memoria noastră. Din rimele 
și asemănările căruia poți compune dia
gramele cele mai neașteptate.

Eroul pleacă pe front (Fidelitate). Des
coperă peisajul caselor bombardate (Co
pilăria lui Ivan). Este aviator (Drumul 
spre stele), marinar (Marea cea crudă) 
sau rezistent (Roma, oraș deschis). Se în
drăgostește de o fată inamică (Leii cei 
tineri). Se întoarce acasă să-și vadă 
mama (Balada soldatului). Joacă poker, 
întârzie în permisie și e dat dezertor 
(Porțile albastre ale orașului). E luat pri
zonier și pus la muncă forțată (Podul 
peste rîul Kwai) sau să joace fotbal cu 
adversarul (Drumul spre victorie). Rătă
cește printre ruinele fumegînde (Al trei
lea om, Pace noului venit. Germania, a- 
nul zero). Fuge de pe front (Cu toții 
acasă). După pace i se dă drumul din la
găr (Peisaj după bătălie). Ajunge acasă 
și nu o mai recunoaște (Adevăratul sfîr
șit al războiului, O atît de lungă absen
tă). Acestea sînt filmele ce se pot povesti 
intr-o frază, dar cîte-s cele da pulsație 
măruntă, în care nu poți spune pe scurt 
ce se întimplă !

Filmul de front nu poate fi slab, 
pentru că el se apără prin suferința per
sonajelor sale, a căror noblețe i se trans
mite și lui. Fiindcă vorbește de viață și 
moarte, nu-și poate permite frivolitatea ; 
fiindcă e mereu la trecut, nu-i niciodată 
guraliv, flecar. Contemplarea a făcut-o 
înaintea lui istoria. Deznodămîntul i l-a 
stabilit timpul acumulat, din ce în ce 
mai adine și mai raisonneur.

Singurul reproș ce i s-a adus este că, 
prin perenitatea peliculei, va aiunge, poa
te, cu timpul să se substituie în memorie 
războiului însuși. Vor apuca, oare, gene
rațiile mileniului trei să cunoască ultima 
tragedie planetară numai prin obiectivele 
de la „Mosfilm", „Paramount" sau „Ci- 
necittă" 7 Depinde cu cită intensitate vor 
fi împărtășite mai departe, pe cale direc
tă, marile suferințe, jertfe, angoase de 
către cei ce le-au trăit cu adevărat, și 
care n-au voie nici să le uite, nici să le 
ascundă.

Romulus Rusan

mensiunile unui film. 
După ce am izbutit acest 
lucru, l-am dat spre citit 
și de aici încolo nimic din 
ce s-a mai întîmplat n-a 
mai fost meritul meu. 
deși am fost clipă de cli
pă acolo și nu acasă. Mă 
tentează să explic acest 
fenomen, dar prefer să 
scriu’ un alt roman. în 
clipa aceasta sînt convins 
doar de un singur lucru : 
dacă voi mai scrie scena
rii nu-mi voi mai folosi 
nici o povesLire, scena
riul fiind întotdeauna 
doar o etapă de lucru co
lectiv și eu — ca actor —• 
nu de asta duc lipsă. Fil
mul după scenariul meu 
a ieșit bine, iar eu sînt 
mai bogat cu o experi
ență.

Mircea Diaconu



Istorie și simbol
(

• STRABĂTÎND istoria care a cristali
zat-o în creuzetul ei milenar, conferindu-i 
valoare de arhetip și ideal, inegalabila 
Nike din Samotrace a încetat de a mai fi 
doar opera de artă aparținind unui timp 
anume și unui spațiu pentru a deveni un 
simbol universal : VICTORIA. O anumită 
victorie, emblemă compozită în care bucu
ria triumfului asupra răului, triumful ra
țiunii asupra nebuniei și a urii născute 
din aceleași minți omenești capabile de 
sublim, se îmbină cu certitudinea regene
rării, a renașterii perpetue, sub semnul 
speranței că războiul nu se mai poate re
peta. De aceea Nike. Victoria noastră de 
astăzi, a oamenilor din totdeauna, este 
reprezentată de o femeie, simbolul vieții 
și al permanenței, al vitalității și bucu
riei, de cea care, prin chiar condiția ei, 
ee opune morții, distrugerii, durerii. As
pra seninătate, forță, elan regenerator, 
încredere în ceea ce, dincolo de avataru
rile istoriei, reprezintă planul speranței și 
al certitudinilor, toate se degajă din tri
umfătorul chip al oricărei Nike, din acela 
emblematic al prototipului milenar, ca și 
din cele ce fixează, pentru memoria afec
tivă și pentru rațiunea umanității, ora as
trală a zilei de 9 Mai 1945.

Pentru noi, românii, popor mereu încer
cat de istorie, cuprinși in arcul evenimen
telor de acum 40 de ani ca luptători și 
participant la scrierea unui capitol cu 
ample consecințe în planul devenirii ca 
jiatiune demnă, liberă, prosperă, imaginea 
Victoriei, chipul emblematic in care ne 
regăsim cu sentimentul tonic al neîntre
ruptei regenerări, poate fi cel sculptat de 
Gheorghe Anghel. Ceva din geniul aces
tui neam, din demnitatea și forța duratei, 
din conștiința idealurilor superioare ce 
depășesc imediatul și localul în favoarea 
universalității și a perenului, se regăsește 
in chipul simbolicei femei cu spadă, o 
Românie pașnică și vitală dar netemătoa
re, avind ceva de apărat, al ei anume .dar 
și al tuturor oamenilor. Mai mult decît o 
sculptură, această operă este ideea de 
victorie însăși, un semn făcut ca o nouă 
și inegalabilă Nike pentru timpuri viitoa
re. alături de altele ce vorbesc despre 
același spațiu autohton, despre oamenii si 
idealurile lui. Și, poate nu intimplător, a- 
celași meșter al marilor simboluri ce 
transcend timpul și spațiul pentru a înno
bila istoria cu repere pentru memorie, 
ne-a dat și imaginea geniului creator. 
Eminescu. o altă formă de victorie, cea a 
minții și frumosului, asupra răului și urî
țeniei. Dar iconografia Victoriei, eveni
ment cu mii de chipuri și consecințe, nu 
se rezumă la acest unic mod de interpre
tare, pentru că subiectul in sine conține și 
impune implicații ce vin din și intră in 
istorie. Victoria înseamnă, simultan, in-

dependență, pace, dezvoltare, proiecte și 
împliniri, înseamnă oameni și fapte, eroi 
cotidieni anonimi și personalități, înseam
nă clipa veșniciei ce însoțește poporul 
nostru. De aceea, incercind astăzi o jalo
nare a spațiului și istoriei prin reperul 
monumentelor închinate Victoriei, trebuie 
să ne gindim și la cele care, mareind ho
tarul unei date anume, aparțin aceluiași 
spațiu imens acoperit de aripa triumfu
lui binelui, adevărului, frumuseții.

O Victorie încărcată de bucurie și de 
semnificațiile adiacente conținute in istorie 
proiecta. în urmă cu 40 de ani, și sculpto
rul loan Gri go re Popovici, dramatic dis
părut înainte de a-și fi materializat in
tenția pe măsura talentului și pasiunii 
sale. Ea rămine in suita necesară a repe
relor valorice, parti ci pind mereu la sărbă
toarea triumfului și a renașterii, alături 

de cele înălțate pe întinsul țării, de la un 
hotar la altul. Iat-o, aceeași femeie vigu
roasă, avintată ca o sinteză a forței și 
energiei, de o vitalitate irepresibilă, stră- 
juind spațiul Pontic, așa cum a gîndit-o 
maestrul Boris Caragea. replică terestră a 
modelului heladic, înălțîndu-se în centrul 
orașului Constanța. Iat-o, metaforă conți
nută intr-o compoziție dominată de efigia 
soldatului-erou. a soldatului-om. la celă
lalt capăt al țării, la Cărei. în redactarea 
acelui artist militant care a fost Vida 
Geza, poate mai severă și mai aspră ca 
mesaj dar cu atît mai autoritară. Căci 
Victoria, realitate și idee, luptă și bucurie, 
moarte și viață, nu are un singur chip, 
nu poate fi doar o emblemă, tocmai pen
tru că ea înseamnă istorie, iar istoria în
seamnă oameni, idealuri și concretețe, 
confruntare și triumf. De aceea, ca un 

semn de omagiu și prelungire a memoriei 
în perenitate, soldatul anonim, luptătorul 
pentru libertate, independență, pace, re
generare apare în sculpturi ce punctează 
nu doar spațiul bătăliilor ci însăși istoria 
națională, transformîndu-se în semne e- 
sențiale pentru trecutul și devenirea pa
triei. La București, grupul compact repre
zentat de cei trei militari ce domină friza 
în care este schițată o trecere prin mo
mentele de luptă și triumf ale poporului 
român, a devenit nu numai o emblemă ci 
și un simbol al Victoriei, loc de pelerinaj 
și de reîntoarcere în timp pentru ca tre
cutul să nu mai revină. La Baia-Mare, in
tr-o sinteză sculpturală plină de semnifi
cații, Ideea principiului pașnic al femini
tății ca eternă sursă a regenerării se ală
tură celei de luptă, sacrificiul ostașului 
conferind dimensiuni umane Victoriei, 
chiar dacă imaginea ei lipsește în ipostaza 
clasică. Eroice, masive, proiectînd un ar
hetip și impunînd o realitate, monumen
tele de la Păuliș, loc cu rezonanțe aparte 
în istoria eliberării noastre, sau de la 
Sfîntul Gheorghe, sînt tot puncte de foc 
într-o istorie a luptei pentru independen
ță și demnitate națională, repere pentru 
pagina scrisă în urmă cu 40 de ani prin 
jertfa ostașilor români. Monumente ale 
Eliberării sau Independenței, ale succese
lor constructorilor socialismului in Româ
nia, toate la un loc acum, la sărbătorirea 
celor patru decenii trecute de la sfîrșitul 
unui inimaginabil război european, în
seamnă de fapt tot atîtea ofrande închi
nate Victoriei, înseamnă tot atitea chipuri 
ale ei, cuprinzînd-o.

ACUM, la această aniversare ce ne gă
sește făurind noi și noi victorii pașnice, 
pentru astăzi și pentru viitor, se cade să 
ne gindim nu numai la semnificația tra
dițională a emblematicului triumf, ci și la 
implicațiile largi, de fiecare zi, ale no
țiunii, la ceea ce reprezintă ea dincolo 
de ipostaza eroică, la consecințele prelun
gite creator peste timp și avataruri. Astfel 
sensul victoriei devine mai deplin, se 
rotunjește- prin contribuția faptelor co
tidiene, speranța păcii și a renașterii de
vine certitudine, spirala istoriei se proiec
tează lin și ascensional ca o ireproșabilă 
voință omenească materializata. Iar în 
spațiul simbolic al Victoriei ca sumă de 
triumfuri, elanuri și proiecte, se cuprind 
semne in egală măsură ale trecutului 
nostru, ale prezentului și viitorului, oma
gii aduse eroismului și vieții — Masa 
tăcerii și Poarta sărutului, gindite ca 
ofrande în amintirea celor ce s-au jertfit 
pentru ca România să rămînă demnă in 
istorie — sintetizate ineluctabil și inimi
tabil în Coloana infinitului, abstractă 
suprapunere și sinteză de nepieritoare 
Nike.

Virgil Moconu
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Alba lulia-Blaj:

Tinerețea capodoperelor
• LA ALBA IULIA, cetatea încăr

cată de răsunetele istoriei se înve
cinează cu zveltețea edificiilor noi. 
într-un echilibru care lasă mult loc spa
țiilor verzi ; Casa de cultură a sindicate
lor are o acustică fidelă și a fost înzes
trată cu o orgă barocă, adusă aici de zelul 
și stăruința unui muzician local, Felician 
Roșea. Atmosfera este rât se poate de fa
vorabilă găzduirii unui festival și timp de 
trei seri, între 19 și 21 aprilie, „Tinerețea 
capodoperelor" își află ecoul dorit în fața 
unui public avid de evenimentul artistic. 
La impulsurile Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Alba — 
președintele căruia, loan Sicoe, este o 
gazdă receptivă și atentă — și ale Școlii 
populare de artă — directorul Rusneag 
se află tot timpul alături de noi — Cole
giul criticilor muzicali din A.T.M. a po
posit aici „cu arme și bagaje", determinînd 
multe vîrfuri ale interpretării muzicale 
din țară să vină și să cinstească, în acest 
cadru, tricentenarul nașterii lui Bach și 
Handel, precum și împlinirea a trei de
cenii de la stingerea din viață a lui Geor
ge Enescu.

Amintirea acelor clipe de muzică este de 
neuitat: poate că în primul rind prin 
disponibilitatea sufletească și puterea de 
adaptare a artiștilor, care au simțit că 
ofranda lor este așteptată și prețuită pe 
măsură. Dan Grigore (cu ajutorul acordo- 
rului clujean Hrdlicka) cîntă pe orice 
pian și coralul din Cantata nr. 147 (sem
nătură muzicală a lui Lipatti) ca și me
nuetele și giga din Partita nr. 1 în si be
mol major, transplantează în toate inimile 
liniștea cosmică și transparența de cristal 
a splendorilor bachiene ; Martha Kessler 

(o viață închinată acestei muzici) este or.- 
cind o mare doamnă a ariilor hăndeliene 
și a mesajului șoptit iubitei soții Anna 
Magdalena Bach : Vrei să-mi dăruiești 
inima ta ? ; Marin Cazacu are, în Suitele 
pentru violoncel bachiene, o seriozitate 
invers-proporțională cu tinerețea sa, iar 
tenorul Florin Diaconescu se descurcă mai 
bine cu cintecele vioaie din ciclul lui 
Enescu pe versuri de Clement Marot de- 
cit cu cele de linie. Extraordinare acom
paniamentele pianistice ale lui Dan Gri
gore și bucuros receptate cele de orgă ale 
lui Felician Roșea, mai bine adaptate so
norității violoncelului decît a flautului.

Mai intîlnim aici pe bravii muzicieni 
brașoveni din formația ,,Cantus serenus", 
remarcabili mai ales în amplul ricercar 
din Ofranda muzicală de Bach, desfășu
rat in sonorități evocatoare ale epocii, iar 
ultima seară a festivalului înseamnă tri
umful clujenilor. Soții Vasile Horvath- 
Judith Molnar ne dau o absolut extraor
dinară (măsurabilă cu cele mai ilustre) 
versiune a Sonatei nr. 3 pentru pian și 
vioară, „în caracter popular românesc" de 
Enescu, iar membrii grupului „Collegium 
musicum academicum" ne oferă indiscuta
bil cele mai bune tălmăciri instrumentale 
de muzică barocă ce pot fi ascultate la 
noi : Ga vrii Costea — flaut, Aurel Marc 
— oboi, -lise Herbert-Laszlo — viola da 
gamba, violoncel, Ecaterina Botar — 
clavecin sînt muzicieni de marcă, Iar 
Triosonata de Handel, de pildă, este re
dată „ca pe disc" (un disc bun !). Li se 
alătură vocea somptuoasă a Lilianei Bi- 
zineche în farmecele italienizante ale 
Cantatelor de Handel.

Publicul din Alba Iulia a fost gata să 
primească tot felul de prezentări ale mu
zicii : de la torențialul One man’s show 
al lui Iosif Sava, la rezervat-academicul 
cuvînt al lui Dumitru Avakian și la co
locviul reunind în jurul Smarandei Oțea- 
nu pe Elena Zottoviceanu, Eugen Pricope, 
Avakian și semnatarul acestor rînduri. 
Ultimul a avut bucuria să deschidă apeti
tul pentru muzica „celor trei mari" și pu
blicului meloman din Blaj, după ce pri
marul orașului ne arătase cele mai inspi
ratoare locuri istorice ale acestor melea
guri.

Poate tot atît de important este că efor
turile dascălilor și elevilor muzicieni din 
Alba Iulia merită a fi mai larg cunos
cute — de data asta au fost întruchipate de 

un adorabil cor de copii condus de pro
fesoara Elisabeta Munteanu — și că la ur
mătoarele ediții ale „Tinereții capodope
relor" va trebui să li se facă mai mult 
loc.

Lazar Berman
• TREI seri de sărbătoare muzicală au 

adunat melomanii din toate generațiile la 
concertele Filarmonicii „George Enescu" 
pentru a asculta, sub bagheta lui Mircea 
Cristescu, după atractiva simfonie Ecouri 
de jazz de Dumitru Bughici, pe unul din 
marii pianiști ai timpului nostru, sovieti
cul Lazar Berman. Am mai scris despre 
el și anul trecut cînd, se pare, atmosfera 
muzicală de la noi i-a plăcut atît de mult 
incit a promis să revină în fiecare an ; 
și iată-1 acum, în 25, 26 și 27 aprilie la 
întilnire, exact la data fixată și cu pro
gramul stabilit. Și desigur, programările 
nu-i lipsesc ; dar orice artist cu adevărat 
mare își amintește de fierbințeala inimi
lor de la Ateneu — un fel de unanimi
tate a ecoului sufletesc care se dovedește 
inconfundabilă și unică.

Berman nu este numai un mare pianist: 
îl putem califica, liniștiți, ca un creator 
de lumi sonore, personaj de netăgăduită 
originalitate al tagmei interpreților. Intră 
în scenă cu aparență molcomă, de urs 
bun, nu-și încordează trupul promițînd 
spectacol, degajă, dimpotrivă, un fel de 
cordialitate a schimbului de opinii muzi
cale. Fenomenalul nu este anunțat cu 
surle și trimbițe, te invită să-1 descoperi. 
Neviolentat nici o clipă, pianul scoate 
dangăte de clopot de catedrală, un volum 
sonor uriaș însă defel brutal, alcătuit din 
mixturi savante, produse cu aparența 
maximei simplități. Patosul înfrîngerii di
ficultăților nu există și totul apare pur, 
imaginea ideală a gîndului compozitoru
lui — modelată însă nu după canoanele 
stabilite imuabil, ci chemată cu un efort 
de re-gîndire uimitor din adîncurile fiin
ței muzicii, impunîndu-se cu o evidență 
indiscutabilă. Nimic nu se înfățișează os
tentativ și demonstrativ, Berman nu ține 
să te convingă că versiunea sa este unica 
posibilă, ascultătorul vine „de bună voie 
și nesilit de nimeni" la adevărul interior 
al pianistului. De pildă, ne-am obișnuit cu 

întruchiparea strălucită a Concertului nr. 
1 de Mendelssohn-Bartholdy încetățenită 
trainic in patrimoniul nostru muzical de 
către Valentin Gheorghiu. Cavalerismu
lui înainte-mergător al virtuozului ro
mân (care rămîne unul din marii inter- 
preți, pe plan mondial, ai lui Mendel
ssohn), limpidității lui descinse din frec
ventarea clasicismului precedent, prospe
țimii timpuriu-romantice, Berman ii 
contrapune aburii de esențe grele ai per
spectivelor de secol XIX tîrziu. Virtuozi
tatea este „globală", poate mai puțin dia- 
mantin-șlefuită în detalii, cantilena în
cărcată de nostalgii aproape dureroase, 
jerbele de arpegii animate de flăcări mai 
învăluite. Ce demonstrație mai perfectă a 
adevărului că o virtute a capodoperelor 
este aceea de a permite o diversitate de' 
interpretări, egal de valabile ?

Apoi, Concertul nr. 1 de Ceaikovski. 
Ascultîndu-1 - cu Sviatoslav Richter, con
statasem că „se poate și altfel", seducția 
vitezei fiind total eliminată, tensiunea 
crescînd nebănuit tocmai prin efortul stă- 
pînirii tempo-ului, în lumina de grandoa
re clasică îndreptată asupra prea-dezveli- 
tului monument. Acum, Lazar Berman ne 
propune o altă viziune. De la faimoasele 
acorduri ale începutului, care nu mai sînt 
smulse victorios din claviatură ci deschid 
un univers de căutări, de meditații, de 
introspecție romantică, totul este îndrep
tat „spre înăuntru", sîntem solicitați să-1 
urmăm pe interpret în pasionanta excursie 
lăuntrică întreprinsă în măruntaiele ope
rei. Construcția se alcătuiește din însu
marea întrebărilor, nimic nu mai e „de 
efect", ci gîndul se îndreaptă consecvent 
spre cataclismele psihice din care s-a năs
cut Concertul. Astfel, cînd ajungem la 
cadența șolisțică a primei părți, nu o 
percepem ca pe o culminație a unui soli- 
locviu, ci ca pe o rezolvare firească a 
zbuciumului încleștînd de-a lungul par
cursului anterior doi parteneri de aven
turi sufletești — pianul și orchestra. Tot 
așa, în mișcarea mediană, melancolia 
cântului instrumental nu apare explicit 
contrazisă de jocul de iele, fantastic, al 
secțiunii centrale : este mai curînd o în
chipuire, o nălucire, un crîmpei de vis... 
Și iată cum dintotdeauna știutul Concert 
de Ceaikovski poate dobîndi semnificația 
unei prime audiții.

Alfred Hoffman



Breviar

E. Lovinescu - „Opere" co

*

LA 8 DECEMBRIE 1909, E. Lovi
nescu își susținea la Sorbona, în 
fața unui juriu compus din ele
nistul Alfred Croiset, decanul 

Facultății de Litere, Emile Faguet, ra
portorul tezei și prefațatorul ei, Gustave 
Lanson, autorul celebrului manual de is
torie a literaturii franceze, Augustin 
Gazier, autorul unei monografii asupra 
jansenismului, și Gustave Fougeres. ar
heolog, tezele sale de doctorat de Stat, 
pregătite în intervalul de numai doi ani 
de ședere la Paris. Am spus numai c. . 
ani, pentru că pregătirea unei teze de 
vastă erudiție și proporție, cum se cădea 
îndeobște, cerea circa cinci ani de docu
mentare și de redactare. Lui E. Lovines
cu, grație bunăvoinței lui Emile Fa
guet, i s-a acceptat lucrarea, de dimen
siuni modeste, dar scrisă cu fină înțe
legere și cu talent, într-o impecabilă 
limbă franceză, care a uimit juriul, cu 
excepția unuia singur : istoricul jansenis
mului. Acesta, cred, nici nu i-a citit teza, 
dar s-a bucurat să-i descopere in dedi
cația lui Lovinescu. a tezei principale 
către principele George Știrbei, fiul mai 
virstnic al domnitorului, două pleonasme: 
„offerte et dediee" și „compatriote roti- 
main“. Cu o dezarmantă sinceritate, au
torul tezei a răspuns, ca să se scuture de 
răspunderea acestora, că dedicația fusese 
redactată de însuși principele. Această 
greșeală de tact a fost speculată trium
fător de neînduplecatul Gazier. reducin- 
du-și victima la tăcere. A trebuit ca ra
portorul tezei secundare să spună ulti
mul cuvînt, relevînd și el marile merite 
ale cercetătorului și scriitorului de limbă 
străină. Dispunem de aceste amănunte, 
ca și de tot ce se leagă de obținerea 
titlului mult rivnit în lume, datorită lui 
E. Lovinescu însuși, care a consacrat un 
dens capitol episodului respectiv, in pri
mul său volum de amintiri ‘).

E. Lovinescu era îndatorat lui G. Știr
bei, prietenul intim și executorul testa
mentar al lui J.-J. Weiss * *),  care îngrijise 
de editarea postumelor lui și acoperise 
cheltuielile editării tezei.

’l Tânără lucrătoare cochetă.
*) Atît Dicționarul literaturilor, cît și 

Marele Larousse dau data nașterii 1827 și 
aceea a morții 189L

s) Istoria literaturii românești contem
porane. II. In căutarea fondului. Bucu
rești, Editura „Adevărul", 1934, pag. 145.

DIN ce în ce mai des afișele de 
concert ale Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din București 
invită iubitorii muzicii la mani

festări pe care — multe dintre acestea—, 
fără rezervă, le putem califica evenimen
te artistice. Un asemenea sentiment l-am 
trăit recent (în zilele de 25 și 26 aprilie 
a_c.) urmărind spectacolul-concert intitu
lat „Tezaur mioritic", susținut de studenți 
de la clasa de canto condusă de Georgeta 
Stoleriu : Felicia Filip—soprană, Liliana 
Petrescu—mezzosoprană, Ruxandra Vodă— 
soprană, Irina Săndulescu-Bălan—soprană, 
Ruxandra Donose — mezzosoprană, Adri
ana Urechescu — soprană. Regia specta
colului, discretă, dar fixînd mișcările în
tr-un cadru de un autentic suflu național, 
bine corelat cu expresivitatea generală a 
spațiului mioritic evocat, este semnată de 
cont univ. Anghel Ionescu Arbore. La 
pian, asigurînd un continuum sonor de 
remarcabilă suplețe și substanță, s-a aflat 
asist, univ. Krimhilda Cristescu.

Studiind numeroase pagini din lite
ratura noastră clasică și contemporană, 
Georgeta Stoleriu a selecționat momente

Cine era însă Jean-Jacques Weiss, asu
pra căruia căzuse alegerea tînărului cri
tic român, autorul Pașilor pe nisip ? In 
prefața lui Faguet la teza principală, 
marele critic îl tratează de la egal la 
egal, calificîndu-1 „l’illustre critique". 
Posteritatea i-a fost însă mai severă : in 
Dictionnaire des litteratures, redactat 
sub conducerea lui Philippe van Tieghem, 
în 1968, i se consacra numai cinci rin- 
duri : „Jurnalist și critic literar francez, 
mai întîi profesor de istorie și colabora
tor politic la ziare liberale. I se dato
rează un Essai sur l’histoire de la lite
rature franțaise (1865), în care ia atitu
dine cu vigoare, precum și o istorie a 
teatrelor în 4 voi. (1892—1896)“.

Weiss a fost totuși, în vremea lui, o 
personalitate și, după Faguet, un „origi
nal care nu-și dădea seama de excentri
citățile lui, pentru că erau rezultatul fi
resc al discordantelor sale, dar care, in
stinctiv, cam profita de ele ca să nu fie 
ca toată lumea, ceea ce servește a atrage 
atenția lumii întregi".

Or, meritul lui Lovinescu a constat în

’) Memorii 1900—1916, Editura „Cugeta
rea", București, f. d. (1930), cap. XV. 
Doctoratul meu la Sorbona. — Prințul 
G. Știrbei — A. Gazier.

2) Decedat în 1891, in vîrsiă de 64 
de ani.

ELENA GRECULESI : 1877. România
Independentă

a nu stărui asupra variațiilor tempera
mentale și ideologice ale publicistului și 
omului public, insistind mai mult asupra 
realelor calități spirituale și morale ale 
bărbatului, de o mare independență de 
caracter și de o largă înțelegere. Cu o 
pătrundere deosebită, monografistul i-a 
surprins contradicțiile interne, dar și 
„constantele" sale. Citez concluzia la ca
pitolul final :

„Moralist. Weiss era și aceasta, și era 
să zic, mai ales. înțelegea insă morala 
puțintel in felul său. Acest burghez, am 
spus-o, era dublat de o grizetă ’) ceea ce 
îl îndemna să facă in judecățile lui ciu
date. topăieU. I se intimpla și să creadă 
că lipsa milei este singura imoralitate ce 
trebuie combătută— N-are a face ! Cele 
mai bune pagini pe care le-a scris sini 
acelea ce se ocupă de morală ; studiile 
sale de moravuri sint foarte amănunțite, 
foarte pătrunzătoare, vrednice de un La 
Bruyere sau de un Vauvenargues, din 
spița cărora aparținea. Către sfirșitul 
vieții, a fost numit la Sorbona. la cate
dra de poezie franceză..; A trebuit să pă
răsească Aix-en-Provence ; a făcut-o cu 
părere de rău, căci viața provincială ii 
convenea de minune, cu înlesnirile, li
niștea și poezia ei. Veni la Paris, unde 
continuă să ducă viața provincială. A 
fost ales la Academia Franceză, la primul 
scrutin. La optzeci ‘) de ani. muri glorios, 
înconjurat de copiii și nepoții săi. Opera 
lui literară cuprinde peste treizeci de 
volume de critică, de studii morale și de 
istorie, fără a socoti nenumăratele arti
cole răspindite în reviste. N-a scris nici
odată in jurnale, deoarece le ura, ca și 
politica".

In momentul redactării tezei, Lovi
nescu s-a mărturisit sub influența co
vârșitoare a lui Faguet Există, in colec
ția Academiei R. S. România, o misivă a 
lui. dacă nu ne înșelăm, către M. Drago- 
mirescu. in care-1 numește „divinul Fa
guet". Ulterior, stilul relaxat, oral și 
uneori prolix, al mult prea productivului 
său idol l-a îndepărtat de modelul ce se 
resimte oarecum și in rindurile de mai 
sus. Teza e insă remarcabilă prin liber
tatea de spirit a judecății omului și ope
rei. deși nu lipsită de simpatie, sau. cum 
se spune curent, de ..empatie'. Faguet 
avea dreptate să-și încheie prefața cu 
aceste cuvinte :

-D. Lovinescu a făcut portretul acestui 
om captivant și abundent in surprize in
teresante, cu stăruința și simpatia unui 
explorator lucid, indrăgostit de tărâmul 
străbătut și recunoscător de a ti tea greu
tăți întimpinate".

Intr-adevăr, nu era ușor de surprins 
mobilurile variațiilor omului public, ca și 
unitatea secretă a personalității străluci
tului profesor, critic și publicist, care a 
fost Jean-Jacques Weiss. Teza a rămas, 
după atitea decenii de la apariția ei, lu
crarea de referință asupra uitatului 
scriitor.

DESPRE teza secundară a lui 
E. Lovinescu a rostit N. Iorga o 
nedreaptă judecată : d. Euge-
niu Lovinescu, Folticenean, for

mat la București și la Paris, unde-și pu
blica tesa, mediocră, despre Călători 
francesi in Orient-„“ 5).

Las’ că și titlul e greșit reprodus, din 
memorie. în loc de Călătorii francezi in 
Grecia in secolul al XlX-lea (1866—1960).

Obersturmfiihrer S. S.
închide ochii, deschide gura...
Aceste promițătoare cuvinte
Ce copil nu le-a auzit
A închis ochii, a deschis gura
Și a simțit pe limbă pătratul de ciocolată.

închide ochii, deschide gura...
Și ea le-a auzit
Mica evreică în zdrențe
Ce colinda pe la mese
In restaurantul gării Tiraspol.

închide ochii, deschide gura...
l-a spus un tînăr ofițer
Un Obersturmfiihrer S.S.
La masa căruia s-a oprit cu mîna întinsă.
Ea a închis ochii, a deschis gura
Așteptînd o fericire uitată de mult.
Dar n-a simțit pe limbă pătratul de ciocolată 
Ci între dinți ceva metalic și rece
Iar apoi gustul dulceag al sîngelui.

Geo Bogza

Mai autorizat să o judece, prefațatorul 
ei, savantul specialist Gustave Fougeres, 
încheind, după arătarea meritelor lucră
rii, astfel : „...d. Lovinescu a binemeritat 
de la amicii Greciei scriind această 
carte".

Ea cuprinde, după o Introducere care 
aruncă o privire asupra călătorilor fran
cezi in Grecia, înaintea secolului trecut, 
o serie de 51 de lucrări, eșalonate cro
nologic, dinainte de războiul pentru inde
pendență, de după, din timpul domniei 
regelui Othon I și regelui George I. Nu 
lipsește dintre ei românca Dora d’Istria 
(1828—1888), fiica marelui ban Mihalache 
Ghica, prin căsătorie. Elena Kolzof Mas- 
salski. autoarea, printre altele, a „o mie 
de pagini consacrate Greciei sub titlul 
Excursii in Rumelia și in Moreea".

Metoda lui Lovinescu e cea mai bună: 
după ce expune planul fiecărei lucrări, 
caracterizează spiritul ei. valoarea docu
mentară și pe cea literară. Astfel, despre 
Sanetuaires d’Orient, cartea scriitorului 
francez Edmond Schură, ale cărui opere 
au fost foarte răspindite și in țara noas
tră, scrie următoarele :

Pierind, de la ideea. că Grecia a creat 
trei arte necesare vieții : 1° — gimnas
tica. pentru frumusețea trupului ; 2° — 
tragedia, pentru purificarea sufletului 
prin durere ; 3°— misterele, pentru eli
berarea lui și ridicarea sa la adevărul 
suprem, d. E. Schure s-a consacrat ex
clusiv evocării vibrante a Olympiei, cu 
faimoasele-i jocuri, Athenei, cu teatrul 
lui Bacchus, și Eleusisului și misterelor 
sale. In toate aceste pagini palpită un 
suflet foarte înalt, dar nelipsit de oare
care supărătoare exaltare".

Nu putea să-i scape tînărului critic 
perspicace, nota supărătoare a scrisului 
lui Schure.

Cum explică Alexandru George puțina 
atenție ce s-a acordat tezei principale a 
lui Lovinescu ?

„Caracterul minor și prea inactual al 
personalității și activității lui Weiss a

Tezaur mioritic
ce rezonează adine în sufletele noastre și 
care vorbesc de frumusețea plaiului mio
ritic, de farmecul doinei, de savoarea lim
bii românești, de apelul la pace pe care 
poporul român îl adresează, mereu, tutu
ror națiunilor lumii. Pornind, deci, de la 
texte de Ienăchiță Văcărescu, M. Emines- 
cu. V. Alecsandri, G. Coșbuc, Tr. Deme- 
trescu, G. Topîrceanu, Șt O. Iosif, Al. 
Macedonski, T. Arghezi, E. Jebeleanu, D. 
Mutașcu, N. Stănescu, M. Sorescu, A. 
Păunescu, Z. Dumitrescu-Bușulenga, M. 
Albulescu, loan Alexandru, G. Epureanu, 
C. Săbăreanu, — Georgeta Stoleriu a 
găsit formula jdeaiă de a alterna mo
mentele de proză și poezie cu partituri 
muzicale adecvate ideii literare, creații ce 
emană lirism învăluitor sau tensiuni dra
matice, pagini realizate cu un înalt grad 
de măiestrie artistică semnate de C. 
Porumbescu, Gh. Stephănescu, Gh. Dima, 
T. Brediceanu, E. Monția, N. Lungu, G. 
Enescu, T. Rogalski, M. Jora, T. Ciortea, 
P. Bentoiu, F. Donceanu, C. Petra, D. 
Popovici, V. Donose, Ș. Nichifor.

Vorbind despre acest spectacol — la 
realizarea căruia și-au mai dat concursul 

făcut ca studiul capital despre el să nu 
fie amintit în critica noastră decît în ca
zurile rare în care vreun autor s-a ocu
pat de personalitățile mai mărunte din 
succesiunea lui Sainte-Beuve".

Așa minor însă, în cadrul marii litera
turi franceze, cum a fost intr-adevăr 
W’eiss, el a oferit talentatului E. Lovi
nescu, neașteptat de bun scriitor și în 
limba franceză, un cîmp fertil de inves
tigație critică și psihologică. De altfel, 
omul a fost poate mai interesant decît 
opera, corespunzînd dezideratului pasca- 
lian de a-1 descoperi pe autor la citirea 
căgții lui. învierea personalității foarte 
vii; în epocă, a lui J.-J. Weiss, contem
poranul căruia a fost Faguet, i-a atras 
prețuirea deosebită a acestuia. Nici pre
fața lui, nici aceea a Iui Fougeres, nu au 
timbrul fals al complezenței. Ambele au 
fost scrise din toată inima, eonștienți 
amîndoi de valoarea excepțională a tînă
rului român, atît de bun cunoscător al 
limbii și literaturii franceze.

Integrarea celor două teze, întîia oară. 
In culegerea de Opere6) a lui E. Lovi
nescu este așadar o inițiativă fericită, 
pentru care felicităm atît pe Alexandru 
George și Maria Simionescu, rit și con
ducerea Editurii Minerva7).

Șerban Cioculescu

*) Ediție îngrijită de Maria Simionescu 
și Alexandru George, studiu introductiv 
și note de Alexandru George, Colecția 
Scriitori români, Editura „Minerva", 
1983. Volumul II conține tezele de docto
rat de Stat susținute la Sorbona în 1909, 
in limba franceză. Teza principală : 
Jean-Jacques Weiss et son oeuvre littă- 
raire, avec une preface de Emile Faguet 
de l’Academie franțaise, cea secundară : 
Les voțageurs franțaig en Grrie au 
XlX-e siecle, 1800—1900 avec une prâface 
de M Gustave Fougeres.

■) Si pentru recordul, în minus, al gre
șelilor de tipar 1

Roxana Gheorma Mihăilă—mezzosoprană, 
Daniela Udrescu — flaut, Valerica Miron
— oboi, Teodor Iancu — cello, Remus 
Cozma — corn, George Pane — percuție
— nu pot să nu subliniez valoarea inter- 
preților, acești minunați studenți care, din 
plăcerea și pasiunea cu care s-au dăruit 
actului artistic, din responsabilitatea cu 
care își privesc profesiunea, au impri
mat momentelor muzical-literare sensibi
litate, profunzime, farmec juvenil, reali- 
zînd veritabile tablouri sonore de un co
lorit aparte, expresiv. îmi reamintesc cu 
plăcere faptul că, în urmă cu un an, stu
denții de la clasa de canto Georgeta Sto
leriu ne-au dăruit două spectacole-con- 
cert de aceeași elevată ținută artistică : 
„Seara Brahms" și „Seara Rameau-Cou
perin". Din experiența cîștigată atunci, 
dar în primul rînd din profunzimea de 
idei care se află concentrate în substanța 
muzical-poetică a acestui spectacol, stu
denții Conservatorului bucureștean au 
știut să realizeze acum o operă artistică 
pe măsura ideii pe care o aveau de slujit: 
tezaur mioritic,

Rodica Sava
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Literatura istorică a lumii 
înscrie în numeroase din pagi
nile ei faptele de seamă ale 
românilor. Le înscrie cel mai 

adesea la capitolele zbuciumate ale is
toriei europene. Din antichitate și pînă 
în secolul XX, lungul drum al româ
nilor pentru păstrarea ființei lor etnice 
și statale, pentru obiceiurile și credin
țele lor, pentru pămîntul și limba lor 
se află bătătorit cu sîngele și lacrimile 
lor, cu suferințele și sacrificiile înain
tașilor.

Epopeea participării românești, de
clanșată la 23 August 1944, la războiul 
antihitlerist se înalță ca un monument 
veșnic nepieritor la cota cea mai înaltă 
a eroismului și dăruirii de sine a unui 
întreg popor în lupta pentru a-și eli
bera pămîntul sacru al patriei, pentru 
ca apoi să se avînte în bătălii cu un 
inamic redutabil pentru a aduce sfînta 
zi de libertate și altor națiuni înveci
nate.

Ziua eroilor, zi a independenței ab
solute de stat de la 1877, zi a victoriei 
împotriva fascismului din 1945, 9 Mai 
înseamnă desăvîrșirea regăsirii de sine 
a României. România a luptat împotri
va fascismului și înainte de 23 Au
gust 1944, și înainte de începutul celui 
de-al doilea război mondial — dezlăn
țuit de cel de-al Ill-lea Reich — prin
tr-o puternică mișcare de rezistență, 
care începe încă din anul instaurării la 
putere a hitlerismului în Germania, 
cind, în iunie 1933, lua ființă în țara 
noastră Comitetul Național Antifascist, 
avînd în conducerea sa pe înflăcă- 
ratul militant revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, președintele de azi al Româ
niei socialiste, a cărui biografie se 
identifică de peste o jumătate de secol 
nu numai cu idealurile de libertate și 
dreptate socială și națională ale po
porului român ci și cu acțiunea consec
vent antifascistă, pentru apărarea și 
afirmarea independenței și suveranită
ții patriei. începînd de la 23 August 
1944, România a subordonat însă totul 
războiului antihitlerist. La începutul 
acestei primăveri, a celei de a 40-a ani
versări a victoriei popoarelor asupra 
ciumei brune, l-am ascultat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu expunînd 
de la tribuna Marii Adunări Naționale 
o magistrală analiză a prezenței Româ
niei în cel de-al doilea război mondial 
văzută în dialectica istorică trecut-pre- 
zent-viitor.

„Poporul român va sărbători acest 
glorios jubileu cu legitimă mîndrie pa
triotică, cu sentimentul și conștiința 
datoriei împlinite prin participarea, în 
a doua parte a războiului, cu toate for
țele materiale și umane la uriașa bătă
lie purtată alături de armatele sovietice 
și ale întregii coaliții antihitleriste îm
potriva celui mai mare dușman al li
bertății și independenței popoarelor, al 
păcii și progresului tuturor națiunilor.

După cum este binecunoscut, la înce
putul celui de-al doilea război mondial, 
dictatura militaro-fascistă antonesciană 
a subordonat România Germaniei hi
tleriste și a aruncat-o — împotriva vo
inței poporului — în războiul criminal, 
antinațional, dezlănțuit de Germania 
fascistă contra Uniunii Sovietice. în 
aceste împrejurări, răspunzînd chemă
rilor Partidului Comunist Român, mun
citorimea română, masele largi popu
lare, forțele patriotice, înaintate, ale ță
rii s-au ridicat cu hotărîre împotriva 
războiului, au desfășurat o largă miș
care de partizani împotriva fascismu
lui, înfăptuind, la 23 August 1944, re
voluția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, care a 
deschis o nouă eră în dezvoltarea inde-
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pendentâ a patriei noastre. Odată cu 
aceasta, întreaga armată și întregul 
popor român s-au alăturat cu tot po
tențialul lor militar și economic coali
ției antihitleriste, luptînd alături de ar
matele sovietice — care au dus greul 
războiului — pînă la victoria finală 
asupra hitlerismului. Despre adevăra
tele sentimente ale poporului român, 
despre contribuția sa la victoria finală 
vorbesc lupta plină de eroism și uria
șele jertfe de sînge date de ostașii ro
mâni pe cîmpul de bătălie, alături de 
ostașii sovietici, pentru eliberarea de
plină a României și apoi pentru elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei 
— pînă la infrîngerea totală a hitleris
mului și încheierea victorioasă a răz
boiului.

Aniversînd 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului și terminarea celui 
de-al doilea război mondial, trebuie să 
avem permanent în memorie jertfele 
uriașe date de popoare în acest război. 
Dar, în același timp, trebuie să nu 
uităm niciodată că cel de-al doilea răz
boi mondial a putut izbucni datorită 
lipsei de unitate și de fermitate a for
țelor antifasciste și antihitleriste, așa 
cum nu trebuie să uităm nici un mo
ment că victoria asupra hitlerismului a 
putut fi obținută datorită realizării 
unei largi coaliții antihitleriste, a an
gajării în luptă a tuturor forțelor anti
fasciste și progresiste".

O asemenea analiză trasează un ade
vărat program de acțiune ce decurge 
din evoluțiile fundamentale ale actualei 
situații internaționale.

Regăsirea de sine a României, desă
vârșită prin participarea efectivă la ob
ținerea victoriei de la 9 Mai 1945, se 
încrustează în istoria universală prin 
acele 263 de zile și nopți, de luptă care 
au scutit omenirii — după cum o dove
desc cercetările cele mai calificate de 
istorie militară — aproximativ alte 200 
de zile de prelungire a coșmarului răz
boiului, năruind definitiv orice șansă 
hitleristă de a întoarce roata conflagra
ției prin stăpînirea unor tehnici destruc
tive de ultimă oră.

Sentimentul cu care diviziile româ
nești se întorceau acasă acum 40 de 
ani era ce1, decurgînd din ținuta morală 
evidentă în întreaga noastră istorie. 
Este sentimentul pe care Nicolae Iorga 
ii explica astfel : Jiouâ nu ne-a trebuit 
împărăție prin străini ; am fost mulțu
miți cu ceea-ce am numit, cu dreptate, 
moșia noastră, adică patrimoniul nos
tru, bucata de pâmînt în care sînt mor
mintele noastre, aceea de-asupra căreia 
trăim noi, bucata de pâmînt pe care 
vom deschide drum urmașilor noștri. 
Românii n-au fost un popor cuceritor... 
Noi n-am fost un popor care să folo
sească ocazia de cucerire și chiar cînd 
au fost ocazii, nu ne-au atras. Refuzul 
de a porni o misiune de cucerire vine 
din intimitatea sufletului nostru".

Sensul adine, statornic, al istoriei ro
mânești a fost și este dorința de a trăi 
în pace cu toate popoarele mai apro
piate sau mai depărtate, de a se bucura 
de libertate socială și națională pe pă
mîntul strămoșesc. în tot decursul isto
riei, românii au fost un popor pașnic, 
n-au nutrit simțăminte de cotropire, 
n-au rîvnit bunul altora și, n-au asuprit 
alte popoare, istoria, mai veche, ca și 
aceea mai recentă, ne arată însă că ei 
au fost nevoiți să poarte nenumărate și 
grele bătălii împotriva asupritorilor 
străini, a celor care le-au cotropit pă
mîntul, provocînd pustiiri de vieți și 
bunuri materiale. Istoria lor de oameni 
pașnici, de „oameni ai pămîntului", îi 
învățase că numai în condiții de liniște 

și bună înțelegere cu celelalte popoare 
își pot împlini marile lor idealuri de 
unitate, libertate și independență națio
nală, de progres social.

ACUM cînd reverberațiile victo
riei de la 9 Mai 1945 sînt sedi
mentate în tomuri de docu
mente, memorii, monografii ce 

alcătuiesc biblioteci întregi, putem 
constata că istoriografia mondială re
levă aportul României, descifrînd în el 
o contribuție de cea mai mare valoare 
la nimicirea armatelor hitleriste, stăpî- 
nitoare ale celei mai mari părți din 
.continentul european. Judecățile de va
loare ale oamenilor de stat, participan- 
ților la evenimente și istoricilor ce res
pectă adevărul, pun cu atît mai mult 
în adevărata lumină, ignorarea sau dis- 
torsionarea realităților de acum patru 
decenii, de către unii autori de peste 
hotare, care încearcă să minimalizeze 
sau să mistifice contribuția de sînge și 
efortul unanim al poporului român în
cepînd cu 23 August 1944 în războiul 
antihitlerist.

Primul istoric străin care a preci
zat semnificația și implicațiile partici
pării României la războiul antihitlerist 
a fost Robert W. Seton Watson, unul 
dintre cei mai cunoscuți specialiști bri
tanici ai istoriei țărilor din sud-estul 
Europei. Prin solicitudinea colegilor de 
la British Museum, ne aflăm de puțin 
timp în posesia unei fotocopii a acestui 
punct de vedere publicat de Seton 
Watson senior în ziarul „Manchester 
Guardian" din 25 septembrie 1944.

Ilustrul savant britanic, autorul pri
mei masive „Istorii a românilor", apă
rută în Anglia în 1934, a fost solicitat 
să întreprindă o analiză a noii situații 
din regiunea balcanilor, survenită odată 
cu actul de la 23 August 1944 din 
România.

Articolul este intitulat „Apusul 
Quislingilor" și se referă în termenii 
următori la România : „Devenise evi
dent că smulgerea României din ghea
rele naziste, acțiune surprinzătoare și 
încununată de succes, avea să aibă re
percusiuni uriașe în toată Europa de 
Sud-Est și ea putea grăbi sfîrșitul răz
boiului— Dintr-o singură lovitură 
a dispărut și ultima speranță a 
Germaniei că, în vreme ce centrul for
țelor rusești era angajat din plin, va 
putea dezlănțui o ofensivă pe aripa 
dreaptă a frontului ei ; în schimb, în 
înseși liniile germane s-a iscat o pră
pastie oferind rușilor posibilitatea unei 
duble înaintări rapide. Una traversînd 
timpurile de grîu ale Valahiei, cealaltă 
prin chiar centrul Transilvaniei unde 
așteptau cele 12 divizii adunate de An
tonescu pentru această ofensivă, divizii 
devenite acum disponibile pentru ope
rațiile îndreptate spre marea cîmpie 
ungară și aici din nou pe două direcții 
de-a lungul văii Mureșului și a Some
șului. Poziția Bulgariei a devenit din
tr-o dată deosebit de dificilă, iar regi
mul germanofil de la Sofia s-a destră
mat aproape peste noapte" [...J.

R. W. Seton Watson se ocupă, în con
tinuare, pe larg de consecințele „re
percusiunilor uriașe ale smulgerii 
României din ghearele naziste", asupra 
teatrului de operații german din Sud- 
Estul european, precum și asupra pră
bușirii regimurilor fasciste din Bulga
ria, Grecia, Croația, Slovacia.

Analizînd la rindul său istoria ulti

In Ungaria, spre Budapesta

mului război mondial, Hugh Seton 
Watson (fiul lui R. W. Seton Watson, 
evocat nu de mult în paginile „Româ
niei literare" la dispariția sa din viață) 
subliniază că „acțiunea de la 23 Au
gust 1944 a fost unul din evenimentele 
decisive ale celui de-al doilea război 
mondial".

DOCUMENTELE de stat ale 
principalelor puteri din coaliția 
antihitleristă datînd din epocă 
elogiau acțiunea României, tn 

mesajele din 27 mai și 14 iunie 1945 
către premierul englez W. Churchill, 
șeful guvernului sovietic I. V. Stalin 
aprecia aportul României la cauza în- 
frîngerii hitlerismului și contribuția 
la terminarea victorioasă a războiului 
în Europa.

Președintele S.U.A., Harry S. Truman, 
considera, în mai 1947, 23 August 1944 
drept o „contribuție valoroasă adusă 
cauzei libertății și democrației" la care 
„răspunsul poporului român a fost ime
diat și însuflețit, el avînd drept rezul
tat ca, în decurs de cîteva zile, cea 
mai mare parte a teritoriului României 
să fie eliberat de controlul nazist, iar 
linia principală de rezistență pe frontul 
de sud-est să fie retrasă către nord- 
vest, pe o distanță de mai mult de 
500 km“.

„Ajutate de revoluția română — scria 
la rîndul său premierul britanic 
Churchill în memoriile sale, pentru care 
a fost distins în 1953 cu Premiul Nobel 
pentru literatură — armatele sovietice 
s-au apropiat de valea Dunării".

Și tot Churchill, în Memorandumul 
adresat șefilor de stat major britanici, 
la 8 septembrie 1944, scria : „Trecerea 
României de partea cauzei aliate a dat 
rușilor un mare avantaj și s-ar putea ca 
ei să intre în Belgrad și Budapesta, și 
posibil în Viena, înainte ca aliații occi
dentali să reușească să străpungă linia 
Siegfried".

Secretarul de stat american, Cordell 
Hull, spunea la 24 august 1944 : „Ger
mania își pierde astfel primul dintre 
sateliții ei. Naziștii trebuie să știe că 
stăpînirea lor asupra Balcanilor se pră
bușește".

Tot în acea vreme, în septembrie 
1944, ministrul de externe britanic An
thony Eden declara în fața Camerei Co
munelor : ,România a dat deja un aju
tor cauzei aliaților".

Pe deplin semnificative sînt o suită 
de aprecieri ale oamenilor de stat și 
diplomaților sovietici care au relevat 
pe loc importanța politică și strategică 
a contribuției românești la victoria coa
liției antihitleriste. Conferirea celui mai 
înalt ordin de război sovietic „Victoria" 
de către Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. șefului statului român în iulie 
1945 s-a făcut „pentru îndeplinirea cu 
succes a acelor operațiuni militare (la 
scara unui front sau a mai multor 
fronturi) al căror rezultat a dus la 
schimbarea situației în favoarea arma
tei sovietice".

Ulterior, în cadrul Conferinței de 
pace de la Paris, delegatul sovietic, 
A.I. Vîșinski, relua aprecierea din 
decret, spunînd : „La 24 august 1944, 
cînd nu se conturaseră perspectivele 
evoluției ulterioare a evenimentelor și 
cînd soarta Germaniei hitleriste încă 
nu se vedea cu suficientă claritate, 
România a făcut o cotitură hotărîtă în 
politica ei externă... Prin acest act



României la războiul antifascist
România a acordat ajutorul său Națiu
nilor Unite, și în primul rind Uniunii 
Sovietice, care a suportat într-o măsură 
mai mare decît alte țări greutățile 
agresiunilor militare ale Germaniei și 
sateliților ei. Desfășurarea ulterioară a 
evenimentelor militare a confirmat im
portanța pasului făcut de poporul 
român prin care el a răsturnat gu
vernul lui Antonescu, această agentură 
hitleristă și s-a situat de partea țărilor 
democratice, devenind unul din parti- 
cipanții activi la lupta împotriva Ger
maniei hitleriste și a sateliților care 
i-au rămas credincioși".

Asemenea evaluări, făcute chiar la 
momentul cînd se încheia bilanțul răz
boiului, sînt o confirmare a celor 263 
de zile grele, cînd, pentru eroismul, vi
tejia și capacitățile dovedite pe cîmpu- 
rile de luptă, armatele române de pe 
frontul hitlerist se găseau citate prin 7 
ordine ale Comandamentului Suprem 
Sovietic, prin 21 de comunicate de răz
boi sovietice, prin mai multe ordine 
de zi ale Frontului 2 Ucrainean și ale 
Comandamentelor grupurilor de arma
te sovieto-române ; ele sînt o confir
mare a decorării celor peste 300 000 de 
soldați, subofițeri și ofițeri cu ordine și 
medalii române, sovietice, iugoslave și 
cehoslovace.

Participarea țării noastre la lupta Na
țiunilor Unite se regăsește în princi
palele enciclopedii și dicționare isto
rice, ca și în memoriile și jurnalele 
multor mareșali și generali sovietici, 
americani, englezi, iar valoarea poli- 
tico-strategică a acestei participări nu 
este omisă de marii istorici ai perioa
dei. Cunoscutul istoric militar britanic 
Sir Basil Liddell Hart aprecia că „în
treaga Armată a 6-a germană, totali- 
zînd douăzeci de divizii, a fost pierdu
tă, înfringerea fiind din acest punct de 
vedere tot atît de dezastruoasă ca și cea 
de la Stalingrad". Referindu-se la con
secințele strategice ale întoarcerii ar
melor de către România contra Germa
niei, Liddell Hart scria : „a fost deschisă 
pentru Armata roșie posibilitatea de a 
exploata cel mai larg flanc deschis, cu
noscut vreodată în războiul modern."

Istoria Marelui Război al Uniunii 
Sovietice pentru Apărarea Patriei. 
1941—1945, apărută la Moscova în șase 
volume, relevă : „Participarea la război 
a României, după 23 August 1944, i-a 
dat posibilitatea să-și aducă contribuția 
la cauza zdrobirii Germaniei fasciste, 
să-și restabilească independența națio
nală șl să instaureze în țară orânduirea 
democratică... Datorită operațiilor din 
România, frontul strategic inamic în 
sectorul sudic a fost rupt pe o distanță 
de cîteva sute de kilometri".

Istoricul polonez, Juliusz Demel, în 
Historic Rumunii, scria : „La ordinul 
lui Hitler, naziștii au încercat să înă
bușe insurecția și au bombardat Bucu
reștii. în aceste condiții, armata româ
nă a fost chemată să întoarcă armele 
împotriva lor și să-și apere țara. în 
numeroase bătălii, dintre care unele 
foarte grele, ca acelea duse pe Valea 
Prahovei, Brașov, Arad, Timișoara, 
Turnu Severin, București și Constanța, 
forțele românești au lichidat complet 
forțele hitleriste aflate pe teritoriul ță
rii.

Populația civilă, încunoștiințată prin 
proclamația regală, a acordat acestor 
acțiuni un sprijin deplin și eficient...

Trecerea României de partea Aliați- 
lor a avut o mare importanță... deschi- 
zînd armatelor sovietice drumul spre 
Budapesta, Viena, Belgrad și Sofia și 
privind Reichul de aprovizionarea cu 
petrol, ceea ce a grăbit victoria Aliați- 
lor..."

în lucrarea sa în două volume, con
sacrată celui de-al doilea război mon
dial, Raymond Cartier denumește în
toarcerea armelor de către armata ro
mână împotriva Germaniei „lovitura de 
trăznet".

Cît de încărcată de semnificații apare 
istoricilor străini această ’„lovitură de 
trăsnet" dacă istoricul britanic David 
Irving socotește important într-o lucra
re de aproape 1 000 de pagini, Hitler's 
War, să descrie clipă de clipă chiar ora 
cînd dictatorul nazist a aflat cele pe
trecute la București în după-amiaza de 
miercuri 23 August 1944.

■ Să mai amintim că aproape toți marii 
comandanți germani ale căror coman
damente se aflau în zonă, ca și cei de la 
O.K.W., au scris în lucrările sau în 
memoriile lor despre acea hotărîre is
torică. Pentru generalul Kurt von 
Tippelskirch, pierderea regiunii petro
lifere românești a fost „din punct de 
vedere econmic cea mai grea lovitură 
pe care a putut-o primi Comandamen
tul militar german". Pentru feldmare- 
șalul von Rundsted — „una din cau
zele principale pentru care Germania a 

pierdut războiul a fost pierderea resur
selor din România și în special a pe
trolului". Iar generalul Kissel, referin
du-se la înfringerea trupelor naziste în 
România, aprecia că „amploarea și con
secințele militare și politice ale acestei 
înfrîngeri germane n-au fost mai puțin 
grave ca acelea ale bătăliei de la Stalin
grad". în același sens, se exprima și 
fostul ministru al armamentului și arhi
tectul lui Hitler, Albert Speer, în inter
viurile acordate pentru „Magazin isto
ric", spunînd : „Fără doar și poate, acea 
zi de 23 August 1944 a dus la o întorsă
tură decisivă în istoria producției și 
economiei de război, deci în însăși isto
ria Conflagrației". Istoricul german An
dreas Hillgruber a dedicat și el o în
treagă lucrare relațiilor dintre Hitler și 
Antonescu, ajungînd la concluzia că co
titura României a avut o maximă im
portanță.

„Abandonînd alianța cu Germania — 
conchidea în „Le Figaro" din 23 august 
1974 Maurice Baumont, membru al 
Institutului Franței, fost președinte al 
Comitetului de istorie al celui de-al 
doilea război mondial, unul dintre isto
ricii de renume ai Franței în ultimii 50 
de ani — România a pregătit terenul 
prăbușirii întregii apărări naziste în 
Sud-Estul Europei..."

în cea mai recentă lucrare franceză 
consacrată „Istoriei României" de pro
fesorul Georges Castellan, directorul 
Centrului de studii al civilizațiilor din 
Europa Centrală și de Sud-Est. vicepre
ședinte al Asociației Internaționale de 
Studii Sud-Est Europene, se ocupă pe 
larg de participarea României la răz
boiul antihitlerist. „La 23 august, orele 
23.00, noul șef al statului major român, 
generalul Mihail, dădea armatei direc
tivele pentru a împiedica reacțiile ger
mane, iar regele se deplasa in satul 
Dobrița din apropiere de Tîrgu Jiu 
care se afla izolat în munți. în dimi
neața de 24 august, Armata a treia ro
mână a părăsit frontul din Moldova în 
vreme ce la București s-au angajat 
lupte împotriva celor 8 000 de oameni 
ai Wehrmachtului ; capitala nu a fost 
în întregime eliberată decît la 26 au
gust în urma capitulării garnizoanei 
germane în frunte cu șapte generali, 
după ce a suferit însă violentul bom
bardament executat de Luftwaffe. în 
urma căruia a fost distrus, între altele, 
Teatrul Național. Armata Roșie a con
tinuat să avanseze spre București unde 
a ajuns la 30 august găsind orașul deja 
eliberat.

Armata română a luptat mai întii 
împotriva germanilor, după care în 
Transilvania și împotriva ungurilor. 
Eliberarea teritoriului național a fost 
terminată la 25 octombrie 1944. Apoi 
200 000 de oameni au fost angajați în

9 mai 1945. Militari români și sovietici, precum și cetățeni cehi, prinți în hora bucuriei 
la aflarea veștii privind capitularea Reichului nazist
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Ey Fh W.

}l 3t unoe obvUu • thett
saddun and

(V<e irrts»ersse repere ‘ ______  ___ ____ **
■ji Euro;*  :• . »»dur a <hbh haî
iftsten the **'*  .• •» »• -Kz/.vs»
«ertuJÎiy

the cî ihe
«UihoUÎUw xXitJ 
Pî-tnrir Cyn», 

b;> jwn ©£ 
fok’urks Ușt*  the

-d of the -tess as 4 wer-Sv taft pui «Uș
than ib» «Mectisn t **** * ‘ '* ...........  v < ‘ ’
Septessihctv l&S- A

of aa c/sftMve or. her cxuetne

• iî*  the GerjiUn 
to the ÎUxxx'.ASi

a ai&ăcee,
rne li 4orc • •: the -.»♦ a • $

• taft cx
etwexTC- diVGkU*;..  w'fiîCi» Ar:lOh- sC'i j iîi
• been hssrL lor ihti vcrylftwwittes
j purpose, taasșe araîhta feu ©pej
tions- țrâ&g. tfce. gnm

•pîiu»—aere by 3 ou'ețv
-tag ine vaz.cjs ol ihe ar.âjd*

■ The pc*:h-r.  of Bulgaria «t c.
, taame y ar J
■■ regâsre îs
»rr_’irb!-si Orernîțhț,
îw (wtwmm» ișiȘțTrvfe ' *

;by setîînc up tee defected
: leader

uliTfce Butbftu*  ol & tu-w» at 
..H d«r»uc» ulie. ase

..-i v; îh'c ’Jft' 
.-.ii With the HUisUfcS in 5oSa 

pres.sus»? the Rhedape to a
r-3t yet xev©akd io m

•hiyjlrni the Gri'than» 
Tr.eNbB. îftț the rattan of

.$ cf-‘ divise;ria Greece snd Mace&mj 
very i haws heoarsh Jbguîy

' ©nt the tay
-tftd 1*  lh»î Soviet Arjțțx 

then rhe
it ■$ diflko'.t to ta 
•nd dej» U rsru>

* ox tae Vartur v*Uey»«aye-j S* 
red ct aojuon and. wiih foe 

y tnateriBL 
down the serale 

ainst theîft, shep?

nJ îfiixc th«;r way 
i’.' Skoplje, thtre „s ««other

: a ^7. ~ ‘ bat I ftetkthe NÎA
ex”e. A, .er a few u ' of trying j wKeh SttetaR dews
•o Tort w f*  h-re ar - . ar •> < Vr-r^va the srde

bhy
ex'

iii

„Apusul Quislingilor'

leșuri» have -

*rfi ia

i *♦ «j

<

THE Gl-AItDlAN, MONDAY> SEPTEMBER 25
................ 1. --

QUISLING-DÂMMERLW1 ’

th*» diyfe<

luptele din Ungaria și armatele române 
au participat alături de Armata Roșie 
la bătălia Budapestei. Ele au ajuns pînă 
în Slovacia, la sfîrșitul operațiunilor, în 
mai 1945. Efortul de război alături de 
aliați a costat România mai mult de 
170 000 de oameni și aproximativ un 
miliard de dolari",

ÎNCHEIEM suita acestor con
semnări, citind cea mai recentă 
apreciere despre contribuția 
României la războiul împotriva 

celui de-al Ill-lea Reich. Ea aparține 
cunoscutului specialist britanic John 
Erickson și este formulată în monu
mentala lucrare The Road to Stalingrad 
— The Road to Berlin, apărută în două 
volume, la Londra. Data de 23 august 
— serie John Erickson — „s-a dovedit 
a fi una dintre zilele decisive ale între
gului război*  ; ea „a transformat o în
frângere militară a Germaniei într-o 
totală catastrofă, resimțită mult mai 
departe decît perimetrul unui singur 
Grup de armate... întreaga Basarabie 

de sud, Delta Dunării și trecătorile 
Carpaților se deschideau larg Armatei 
roșii. Nici Dunărea, nici Carpații nu 
mai puteau împiedica înaintarea rusă 
înaintea armatelor sovietice se așter- 
neau drumul spre cîmpia ungară, spre 
porțile Cehoslovaciei și Austriei, că și 
calea spre Bulgaria și Iugoslavia, pră
bușirea întregului sistem defensiv ger
man pe teatrul de operații sud-estic. 
Toate acestea au fost precipitate de lo
vitura Bucureștiului".

De ziua victoriei, la mormintele și 
monumentele eroilor, răspîndite pe pă- 
mîntul strămoșesc, ca și pe teritoriile 
Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei, țări 
unde ostașii români au căzut pe fron
turile antihitleriste, apar florile recu
noștinței. Fiecare rînd despre aportul 
românesc Ia victoria de la 9 Mai 1945, 
scris și apărut într-o carte străină, 
semnifică un binemeritat omagiu în 
eternitate.

Cristian Popișteanu



Retro i
• O campanie intensă 

de revalorificare. Ca și 
moda, ca și literatura, ca 
și afișul. Dar cu mult 
mai mult succes dacău- 
nul dintre protagoniști se 
numește Gilbert Becaud 
și concertul are loc, cu 
nedezmințit răsunet de 
presă și public, la Olym
pia. A sosit, de parcă era 
în '54. cu același costum 
albastru închis, cu cra
vata eternă cu buline, cu 
aceleași refrene fără vir
ată. „Nathalie", „Desiree", 
„Un peu j’amour el 
d’amitie..." Fie că-1 iubești 
sau il detești. Becaud. în 
maniera lui Brei, Bras- 
sens sau Montand, reîn
vie întreg trecutul nos
tru de amintiri, confun- 
dînd generațiile. Te duci 
«ă-1 vezi spunîndu-ti : ce 
naiba caut eu acolo ? Dar 
chipurile sale multiple, 
rîzînd, plîngînd. grimasă 
de neuitat, multiple ca 
imaginile de reflexe ale

Actrița de
• Am acceptat să joc 

într-o piesă de teatru la 
insistențele celor ce mă 
cunosc și prețuiesc, dar 
mai ales din dorința de 
a-mi încununa cariera 
artistică, cu un rol care 
reprezintă pentru mine 
un mare examen — de
clara intr-un interviu 
acordat presei Gina Lol- 
lobrigida. Actrița italia
nă, cunoscută din multe 
roluri interpretate în fil-

Prestigiul
• Dietrich Fischer Dies- 

kau, unul din marii cân
tăreți contemporani a fost 
invitat să cânte împreună 
cu Orchestra Națională a 
Franței, sub conducerea 
lui Bernard Klee, Kin- 
dertotenlied de Gustav 
Mahler. Dietrich Fischer 
Dieskau, cîntăreț de ope
ră și oratoriu, pictor, 
scriitor, filosof (a scris 
despre Schubert, despre 
relațiile dintre Wagner și

unei oglinzi, te fascinea
ză.

Am reprodus, după un 
telex Agence France 
Presse, care continuă: 
Si mi-a povestit. acest 
inegalabil Becaud. cit 
de greu este să fii 
mereu prezent in linia 
intii. de peste 30 de ani. 
Că și acum — oricât s-ar 
putea ride de asta — se 
emoționează la momentul 
autografelor atunci cind 
cineva îl spune : ..$tiți. 
din cauza cântecului dum
neavoastră. pe fetița mea 
o cheamă Nathalie...". 
Emoția unui cintec făcut 
cu sufletul, pentru su
flet. Becaud spune : pen
tru mine există Gilbert și 
există Becaud. Becaud 
este cel care are noroc. 
Este cel care lansa „Salut 
les copains". Gilbert este 
cel care, intr-o clipă de 
zimbet și tristețe, cinta 
„L*  important, e'est la 
rose"—

Cr. U.

teatru
me ca Fanfan la Tulipe, 
Frumoasele nopții. Fru
moasa frumoaselor, No- 
tre-Dame de Paris, Eu. 
eu, eu_  și ceilalți, azi in
virstă de 57 de ani. va fi 
prezentă în Statele Uni
te, pe scena Broadwayu- 
lui, unde va juca în piesa 
iui Tennessee Williams, 
The Rose Tattoo. Regia 
acestui spectacol este 
semnată de John Tillin- 
ger,

muzicii
Nietzsche) este șl un ma
estru al lidului. Concer
tul său are loc in cadrul 
uneia din manifestările 
dedicate in acest an lui 
Mahler. Prestigiul muzicii. 
Se mai poate aminti Sim
fonia a 3-a interpretată 
de aceeași orchestră și 
de corul de la Radio- 
France avind ca solistă 
pe celebra contraltă sue
deză Brigit Finila. Vor 
urma Simfoniile a 4-a și 
a 5-a.

Manuel Ribeira de Pavia
• Născut in 1910. Ma

nuel Ribeira de Pavia a 
fost un remarcabil repre
zentant al neorealismului 
In Portugalia. A încetat 
din viață la virsta de 47 
de ani in mizerie și umi
lință Abia după un an, 
in 1958. i s-a recunoscut 
marele talent cu prilejul 
organizării primei expo
ziții personale. în 1977, 
operele sale au fost ex
puse la Tirgul internațio

nal de la Lisabona. Nu 
demult a fost inaugurată, 
în orașul Evor. casa-mu- 
zeu Manuel Ribeira de 
Pavia în care sînt expuse 
numeroase documente 
referitoare la viața și 
opera pictorului, 20 din 
cele mai reprezentative 
pinze ale sale, precum și 
numeroase ilustrații la 
opere literare (în imagi
ne. un tablou de Manuel 
Ribeira de Pavia).

Kurosawa, shakespeareanul

• Regizorul de film ja
ponez Akira Kurosawa 
și-a sărbătorit recent al

la naș- 
ultimul 
a ales 
shakes- 
Reșele

75-lea an de 
tere. Pentru 
său film, el 
din nou o temă 
peareanâ — 
Lear —, situind-o in Ja
ponia secolului XVI. Este 
aceeași epocă in care se 
desfășoară și acțiunea ad
mirabilei cărți a lui Ja
mes Claveil, Shogun, da
torită căreia publicul oc
cidental s-a familiarizat

Un roman
• Socotit • unul dintre 

cei mai mari scriitori 
contemporani ai lumii, 
prozatorul algerian Ra- 
chid Boudjedra a publi
cat de curind un nou ro
man. La maceration, la 
editura pariziană Denoel, 
tradus din arabă de An
toine Moussali în colabo
rare cu autorul. Ca și în 
celelalte cărți ale sale 
(prezentate in revista

Ecranizarea romanului „Victoria'*
• Un roman de Ale

ksandr Ceakovski, in
titulat Victoria, stă la 
baza filmului omonim 
realizat în coproduc
ție de studiourile Mqs- 
film și DEFA. Pre
miera absolută a avut loc 
la cinematograful „Ok- 
tiabr" din Moscova, în 
prezența autorului roma
nului, a regizorului fil
mului, Evgheni Matveiev, 
și a doi dintre interpreți. 
actorii Gunther Grabbert 
și Klaus-Peter Thiele. A- 
bordînd istoria postbelică 
între cele două mari ja
loane reprezentate de 
Conferința de la Pots
dam, în 1945, și Conferin
ța de la Helsinki, în 1975, 
filmul aduce pe ecran 80 
de personaje istorice, 
printre care Stalin. Chur
chill și Truman, inter
pretați, respectiv, de ac
torii Ramas Cihikvadze, 
Gheorghi Mengtet și Al
gimantas Masiulis. Mai 
figurează în distribuție 
Aleksandr Mihailov, An
drei Mironov, Mihail 
Ulianov. Simultan cu pre
miera moscovită, filmul a 
mai fost prezentat în alte

1300 de cinematografe 
din Uniunea Sovietică. în 
imagine — o scenă din 
1945 ; un ofițer sovietic și 
un reporter de război 
american, pe o stradă din 
Berlin.

/---------------------------------

Am citit despre...

Agenta secretă a lui Churchill
■ JAY BEE susține că a existat. N-avem nici un 

motiv să n-o credem, mărturia ei nu aduce a inven
ție, dar nici nu s-a păstrat vreo dovadă, vreo urmă a 
nemaipomenitelor ei isprăvi. Josephine Butler, care a 
publicat în 1983, adică la virsta de 82 de ani, cartea 
Agenta secretă a Iui Churchill, a fost recrutată — scrie 
ea — în vara anului 1942, în Cercul secret al lui 
Winston Churchill, un grup de 12 agenți care nu se 
cunoșteau între ei, și i s-a dat numele de cod Jay 
Bee — inițialele ei în pronunție engleză. Despre cei
lalți 11 i s-a spus doar că erau cu toții bărbați. Exis
tența Cercului secret era ignorată pînă și de Serviciul 
operațiunilor speciale, anume creat in anii războiului 
pentru misiuni de genul celor încredințate Josephinei 
Butler. Numai că ea primea ordine direct de la șeful 
guvernului și era instruită de o singură persoană pe 
care o cunoștea doar sub numele de „maiorul". Cînd, 
la sfîrșitul războiului, i-a spus lui Winston Churchill 
că nu știe nici măcar cum îl cheamă pe „maior" a 
primit următorul răspuns : „Crede-mă că sînt motive 
serioase ca să nu știi". „Maiorul" a dispărut din viața 
ei așa cum apăruse.

Cine o va fi recrutat pe Jay Bee s-a priceput să 
aleagă. Și ansamblul calităților ei ține de neverosi
mil : unica fată intr-o familie englezească înstărită, a 
crescut ca un băiețoi, ceea ce i-a determinat pe pă
rinți ca, la opt ani, s-o trimită la o școală de maici 
in Franța. Franceza a devenit astfel a doua ei limbă 
maternă și, mai tîrziu, a avut prilejul să-și însușească 
și cîteva dintre dialectele ei. După primul război 
mondial a studiat medicina și sociologia la Sorbona. 
A rămas să lucreze la un institut de cercetări în do
meniul cancerului din Paris pînă în 1938. Nimic din 
Franța, din viața și din mentalitatea franceză nu-i 
era străin. Atu-uri suplimentare : limba germană în
vățată în prima copilărie de la „Fraiilein", o memorie 
literalmente fotografică și indelebilă, jiu jitsu și 
karate, o formidabilă prezență de spirit. Și, pe deasu
pra, nu numai că făcea parte dintr-o familie dispusă 
să slujească Anglia pînă la sacrificiu (patru dintre 

cei șase frați au căzut pe front, soțul ei a murit în

oarecum cu specificul a- 
celei etape din istoria ja
poneză. Comparația pro
mite să fie deeosebit de 
interesantă, intrucît Sho
gun prezintă Japonia vă
zută de un englez. pe 
cind filmul lui Kurosawa 
este asimilarea unei tra
gedii engleze in contextul 
japonez. Pentru a sugera 
mai bine actorilor, tehni
cienilor și altor partici
pant! la realizarea filmu
lui viziunea sa asupra 
acestei noi opere cinema
tografice, Kurosawa, care 
a fost cândva artist plas
tic profesionist, a pictat 
scene, chipuri, atitudini 
corporale. toate foarte 
expresive, tulburătoare 
mai ales prin atmosfera 
pe care au re-creat-o. în 
imagine, un cadru din 
film.

Premiul 
„Thomas Mann"
• Premiul „Thomas 

Mann",' creat în 1975, cu 
prilejul aniversării a 100 
de ani de la nașterea lui 
Thomas Mann, a fost a- 
tribuit, în cadrul unei ce
remonii desfășurate la 
Liibeck, scriitorului Sieg
fried Lenz. Juriul a apre
ciat că Siegfried Lenz, în 
virstă de 59 de ani. auto
rul a multor romane de 
succes, este „unul dintre 
puținii scriitori ai epocii 
noastre care să fi reușit 
să atingă un asemenea 
cerc larg de cititori prin- 
tr-o prezentare literară a 
realității germane", care 
să facă în același timp 
dovada „spiritului uma
nist și a largii deschideri 
către lume" — caracteris
tice operei celui care a 
creat Muntele magic.

Zeii zilei
• Continuînd, declarat, 

pe Roland Barthes din 
Mythologies, romancierul 
și eseistul Oliver Poivre 
d’Arvor a publicat un 
volum de 25 de eseuri in
titulat Zeii zilei, în care 
analizează, cu maliție 
adesea, alte obiecte, fe
nomene sau locuri comu
ne ale limbajului, ce for
mează obiectul unor „mi
tologii" contemporane. 
„Prima mea referință 
este, bineînțeles, Barthes, 
cu Mythologies, însă ceea 
ce am făcut a fost să în
locuiesc automobilul, pe 
Brigitte Bardot, detergen- 
ții OMO cu mitologii 
care ne sînt contempo
rane, pentru că în vreme 
ce forma, stilul lui Bar
thes n-au îmbătrînit, ele, 
obiectele, au îmbătrînit" 
— declară autorul. Rezul
tatul este o carte la fel 
de pasionantă ca și cea 
pe care o continuă.

„torențial-
noastră în urmă cu doi 

•ani), Rachid Boudjedra 
evocă și acum universul și 
problemele specifice lu
mii țării sale, cu o inten
sitate și intr-un registru 
stilistic socotit de comen
tatori „torențial" ceea ce 
face să fie așezat într-o 
descendență ilustră — 
Proust, Claude Simon, 
Faulkner.

De și despre Chesterton

1947 ca urmare a rănilor suferite în război), dar mai 
avea și o verișoară — fiica surorii gemene a mamei 
ei — care îi semăna ca o sosie și care, fiind măritată 
cu un văr al soțului ei, purta și același nume de 
familie.

Cînd Winston Churchill a convocat-o pentru prima 
oară în cabinetul lui și i-a cerut să renunțe la orice 
existență personală, să rupă legăturile cu ai ei și, 
continuînd să lucreze de formă la Ministerul Econo
miei de Război (unde verișoara ei avea s-o înlocu
iască, fără să se observe în timpul repetatelor absențe 
impuse de noile ei însărcinări), n-a mai fost nevoie 
decît să învețe să sară din mers dintr-un avion în 
zbor aproape de sol și să se cațăre in avion în ace
leași condiții (a antrenat-o un acrobat de circ).

Senzațional ! — îți vine să exclami citind peripețiile 
celor 50 de desanturi aeriene de una singură în teri
toriu inamic ale acestei femei care a înființat și con
dus în Franța grupuri de Rezistență (formate, para
doxal, exclusiv din comuniști) cu ajutorul cărora cu
legea informații necesare lui Churchill : a răpit un 
colaboraționist important de sub nasul Gestapoului 
și l-a expediat la Londra, a scăpat ea însăși din mîi- 
nile Gestapoului după ce fusese arestată, a, făcut 
marșuri chinuitoare, suferind de foame și de sete 
săptămîni în șir, apărea ba în zona liberă, ba în zona 
ocupată, sub identități diferite, se băga singură în 
gura lupului pentru a-i număra colții.

Memoriile ne poartă încă o dată pe un traseu is
toric de atîtea ori străbătut în cărți mai temeinice, 
cu gir mai solid. Lista întrebărilor la care premierul 
britanic 1-a cerut să răspundă este foarte lungă : dacă 
amiralul Canaris se afla sau nu la un- moment dat la 
Paris, ce fel de nave și ambarcațiuni germane navi- 
gau pe riurile Franței, unde erau masate blindatele 
generalului Rommel în ajunul invaziei, etc. etc. In
geniozitatea metodelor folosite pentru a putea să răs
pundă la întrebările de acest gen și pentru a raporta 
mereu despre mișcările trupelor germane și despre 
starea de spirit a francezilor ține de romanul de 
aventuri. In timp, însă, ce agenta secretă își asuma 
riscuri nebunești, doctorița înregistra „fotografic", cu 
dureroasă sensibilitate, distrugerile, ororile, suferin
țele inerente războiului, atrocitățile naziste, eroismul 
tăcut al celor ce țineau la libertate mai mult decît 
la viață. Și astfel, cartea Josephinei Butler, cu vi
ziunea ei foarte subiectivă, foarte personală, de la 
ferestruica prin care a privit cum se decide istoria și 
de pe trambulina de unde s-a avîntat vitejește în vîr- 
tejul ei, devine un capitol original al marii epopei ce 
nu va fi scrisă niciodată integral.

• Autorii pe care en
glezii îi citează cei mai 
frecvent, uneori chiar 
fără să știe că o fac, sînt 
George Bernard Shaw 
(1856—1950) și Gilbert 
Keith Chesterton (1874— 
1936), pentru specialiști 
aceasta fiind un semn al 
măsurii în care scrierile 
lor au pătruns în con
științe. Dar dacă despre 
Shaw, despre viața și ge
neza operei sale se știu, 
în general, foarte multe, 
existența și personalita
tea lui Chesterton au ră
mas mai puțin cunoscute, 
și nu numai publicului 
larg. Volumul antologic 
recent apărut la Londra, 
The Bodley Head G.K. 
Chesterton, include o se
lecție din eseurile și 
poeziile scriitorului, pre
cum și unul din roma
nele sale. The Man Who 
Was Thursday, precedate 
de o introducere semnată 
de P.J. Kavanagh. Meri
tul acesteia constă în în
cercarea de a însuma nu
meroasele aspecte ale 
gîndirii deosebit de ver
satile a lui Chesterton,

trasînd în același timp o 
imagine a devenirii aces
tui important și multila
teral autor, de la primele 
sale scrieri și pînă la 
operele de maturitate. 
Printre ilustrațiile cărții 
se numără și acest por
tret fotografic al celui pe 
care Kavanagh il consi
deră a fi „unul dintre cei 
mai stimulativi șl mal 
iubiți scriitori englezi".

— N. lONIȚĂ-----------------------

„Verba volant..." ?

Un homme averti en vaut deui.
(Proverb francez)

Felicia Antip



Rene Portocarrero
• A încetat din viată, 

în vîrstă de 73 de ani, 
Rene Portocarrero, unul 
din cei mai mari artiști 
cubanezi. Pictor. gravor 
și ceramist, Portocarrero 
a fost un autodidact. A 
făcut parte din așa numi
ta „Școală de la Paris" 
care desemna grupul ar
tiștilor străini influențați, 
în genere, de im
presionismul francez. Una 
din lucrările importante 
ale lui Portocarrero este 
fresca de la Palatul Re
voluției din Havana.

Premiul 
„Gebrg Buchner'*
• Premiul „Georg 

Buchner", cel mai impor
tant premiu literar decer
nat anual in Republica 
Federală Germania, a 
fost atribuit sîmbătă. 27 
aprilie, dramaturgului 
Heinrich Muller din Re
publica Democrată Ger
mană, așa cum anunță 
juriul Academiei literare 
de limbă și poezie ger
mană de la Darmstadt. 
Autorul, în vîrstă de 56 
de ani, este astfel oma
giat pentru piesele sale 
de teatru „scrise într-o 
limbă deosebit de suges
tivă. cu imagini puterni
ce, pentru protestul său 
împotriva unor anacro
nisme ale lumii contem
porane". Printre cele mai 
cunoscute piese ale la
ureatului se numără 
Corectura, Emigranta sau 
viata Ia tară, Con
strucția, opere ce i-au 
adus o binemeritată re
cunoaștere națională și 
internațională.

„Ce este 
adevărul ?**

• Această întrebare 
veche de cînd lumea este 
titlul noului volum de 
versuri ale cunoscutului 
poet englez Ted Hughes, 
apărut în editura londo
neză „Faber and Faber". 
De data aceasta, după cum 
remarcă „Times Litte- 
rary Supplement", Hughes 
scrie pentru copii, deși 
nu încape nici o îndoială 
că acest volum va fi citit 
de maturi cu egală satis
facție. Personajele prin
cipale ale parabolei poe
tice — după cum a defi
nit poetul însuși genul 
cărții — sînt un fermier, 
soția acestuia, fiica Iot și 
fiul, un păstor, preotul 
din sat și învățăto
rul. Originalitatea acestei 
scrieri ca și ideile pro
funde pe care le vehicu
lează sînt virtuți relevate 
de întreaga critică litera
ră engleză.

Opera „Trăiește 
și ia aminte**

• Romanul lui Valen
tin Rasputin, Trăiește și 
ia aminte, a inspirat com
pozitorului Kiril Volkov 
o operă. Pusă în scenă 
de regizorul Boris Po
krovski. opera a fost 
prezentată în premieră 
la Teatrul pentru muzică 
de cameră din Moscova.

„Mecanismul 
gindirii**

• Publicat recent de 
editura Einaudi. sub în
grijirea lui Maurizio Fa- 
giolo, volumul intitulat 
II mecanisme del pen- 
siero reunește pentru 
prima dată scrierile și 
însemnările marelui pic
tor Giorgio De Chirico. 
Sînt însemnări din pe
rioada petrecută la Paris 
(1911—1915), la New York 
și Milano (1936—1940), 
precum și pagini despre 
munca altor artiști, con
siderații pe marginea ar
tei. Ca pictor și scriitor 
— remarcă Maurizio Fa- 
giolo — De Chirico era 
lipsit de sentimentul 
timpului. Pentru el. mo
mentul preferat era eter
nul prezent. (In imagine: 
De Chirico — Autopor
tret. 1920).

Atlas de Istoria 
Artei

• La editura Jover din 
Barcelona a apărut un 
Atlas de Istoria Artei. 
Autorul. J. Bassegoda No- 
nell, profesor la Școala 
superioară de Arhitectură 
a Universității barcelo- 
neze, a conceput lucrarea 
bogat ilustrată ca un în
dreptar, deschizind prin 
lectură gustul cercetării 
și cunoașterii operelor 
celebre. Dacă cititorul, 
după ce și-a însușit ma
terialul (prezentat cu ri
goare științifică, într-un 
stil accesibil — remarcă 
cei care au comentat-o) 
dorește să afle amănun
te — cencetînd albume 
sau intrînd in muzee — 
autorul consideră că 
Atlasul său și-a atins 
scopul.

Juriul Festivalului 
de la Cannes

• Sub președinția lui 
Milos Forman, juriul 
Festivalului de la Cannes 
(8—20 mai) va fi alcătuit 
din : scriitorul brazilian 
Jorge Amado, actrița bri
tanică Sarah Miles, pro
ducătorul american Wal
ter Mirisch. scenaristul 
francez Francis Veber, 
criticul Michel Perez („Le 
Matin"), ziaristul Claude 
Imbert („Le Point"), ope
ratorul Almeindros. aus
triacul Edwin Zbonek — 
organizatorul festivalului 
cinematografic vienez 
Viennale —. și un repre
zentant din partea Italiei.

J.J. Rousseau 
și Balzac

• Raymond Trousson 
a elaborat un amplu stu
diu in care analizează in
fluența exercitată - de 
Jean-Jacques Rousseau 
asupra tînărului Balzac. 
Raymond Trousson de
monstrează cum în pofida 
temperamentului si a 
preferințelor literare. 
Balzac a fost influențat 
de autorul lui Emil. Pro
babil, notează autorul 
studiului, că au contri
buit educația și înclina
țiile lui Balzac-tatăL Ro
manele de tinerețe par 
marcate de La Nouvelle 
Heloîse. Apoi, treptat. 
Balzac s-a desprins de 
orice influență, creîndu-si 
stilul său inconfundabiL 
estetica sa atit de perso
nală.

Proust — 
corespondență

• La editura Pion a 
apărut al doisprezecelea 
volum din corespondența 
lui Marcel Proust — text 
stabilit, adnotat și pre
zentat de Philip Kolb. 
Anul 1913 a fost foarte 
important pentru ultime
le tentative ale roman
cierului de a-și găsi un 
editor, ultimul cu care 
discutase. Ollendorf, re- 
fuzindu-i manuscrisul. 
Swann apărea în noiem
brie, același an. pe chel
tuiala autorului. Toate 
problemele scriitorului, 
morale, afective și mate
riale. sînt incluse în acest 
ansamblu epistolar. Se 
remarcă o scrisoare a lui 
Reynaldo Hahn către 
doamna Dugle în care 
sînt cîteva cuvinte despre 
Swann : „cea mai fru
moasă carte care a apă
rut de la Educația senti
mentală, din primele 
rînduri se manifestă ge
niul"

Un „Emmy" 
pentru Laurence 

Olivier
• Celebrul actor, regi

zor și director de teatru 
englez Laurence Olivier 
a fost distins cu premiul 
de televiziune „Emmy" 
(un fel de .,Oscar" al mi
cului ecran) pentru rolul 
interpretat în serialul 
realizat după piesa Re
gele Lear de Shakes
peare.

Cervantes

O atit de tînără pace
■ CRED că întâmplările tragice cu adevărat pot fi deosebite de cele 

numai dramatice prin aceea că. netrăite, nu pot fi imaginate in intensi
tatea și nici măcar în semnificația lor reală. In pofida tuturor cărților și 
filmelor de război — atit de multe incit războiul ar fi trebuit să nu mai 
păstreze mistere și să devină o prezentă a păcii noastre de fiecare zi — 
poate, oare, să-și inchipuie un tînăr de acum clipa în care, la un simplu 
semn al istoriei — devenită deodată concretă și strivitoare — ar fi obli
gat să-și părăsească uneltele și identitatea, pentru a deveni un număr 
opus altor numere în problema de aritmetică aberantă și criminală, dar 
nu lipsită de logică matematică, de al cărei rezultat ar depinde viitorul 
omenirii sau neantul 7 Pot eu să-mi imaginez cum ar fi clipa din care 
toate gindurile și sentimentele mele ar fi înlocuite de alternativa între 
a ucide si a fi ucis ? Evident, nu. Literatura și filmele care vorbesc în
totdeauna. și în cel mai bun caz. despre lucruri care li se întâmplă al
tora nu au reușit sa ne convingă decît că acestea sînt situații din litera
tură și din filme.

Și totuși, asemenea fapte au fost trăite nu numai de locuitorii Babi- 
lonului sau de supușii lui Napoleon, ci si de părinții noștri. Cei patru
zeci de ani de pace pe care ii sărbătorim plini de îngîndurare acum : cei 
patruzeci de ani de pace împliniți de la încheierea ultimului și celui mai 
crincen război cunoscut de planeta noastră ; cei patruzeci de ani de pace 
care ne fac să ne gîndim la război ca la o nemaiînțeleasă și inimaginabilă 
calamitate preistorică sînt. de fapt, o infimă și incă nesemnificativă pe
rioadă istorică. Acest răgaz, care ne dă iluzia depărtării definitiv înțe
lepte de infern, este de fapt o perioadă de timp mai scurtă decît încă 
scurta mea viață. Cehoslovacia era țara străină pe care o cunoșteam cel 
mai bine în copilărie, pentru că despre ea ne povestea tata întors după 
încheierea păcii de pe front. Si eu însămi trăiesc numai pentru că. în 
timpul unui bombardament, mama cu mine în brațe nu a reușit să ajungă 
la adăpostul în care ne ascundeam in mod obișnuit, și care a fost distrus 
în timpul acelei întârzieri. împreună cu toți cei ce fuseseră mai punctuali 
decît noi la întâlnirea cu moartea.

Și totuși, un cimitir al eroilor din cel de al doilea război mondial nu 
mi se pare mai concret decît unul din primul război mondial, decit unul 
din războiul de independentă, decît oasele adunate de Ștefan cel Mare sub 
temelia ctitoriei de la Podul înalt. Cei căzuți pe cîmpurile de luptă se 
cuprind in aura patriei, atit de intensă incit strălucirea razelor ei împie
dică sîngele să se vadă curgind. Dar. nevăzut, dincolo de recunoștința 
noastră festivă și ingindurată. singele sutelor de mii de români uciși pen
tru pacea care împlinește acum patruzeci de ani. continuă să curgă. Și 
va curge mereu tocmai pentru ca noi, postbelicii, să nu fim niciodată în 
stare să ne imaginăm cele trăite de ei. si ca. neștiutori, să îmbătrînim. și 
in locul lor. odată cu atit de tânăra noastră pace.

Ana Blandiana<___________ J
• William Byron este 

autorul unei remarcabile 
lucrări despre autorul 
Iui Don Quijote : Cervan
tes. A Biography, Pe 
fondul unei vaste fresce 
istorice se desfășoară 
viata și opera „celui mai 
spaniol dintre romancierii 
spanioli", strîns legate de 
contextul politic. social 
și cultural al epocii, evo- 
cindu-se avatarurile isto
rice, morale și religioase. 
Bătălia de la Lepanto, 
viața timp de cinci ani 
ca sclav în Alger, deten
țiunea în închisoarea din

Un manuscris Byron
• Un manuscris pînă 

acum necunoscut, aparți- 
nind lui Byron (1788— 
1824). a fost descoperit, 
recent in pivnița unuia 
dintre cei mai cunoscuți 
editori englezi. John 
Murray. Opera in cauză, 
o prezentare satirică a 
războiului, a fost găsită 
intr-un seif de către bio
graful cel mai cunoscut al 
poetului. Leslie March
and. autorul a câtorva 
zed de studii, considerate 
a fi de referință pentru 
cunoașterea operei lui 

Sevilla sînt descrise cu 
o măestrie deosebită. 
Biografia lui Cervantes, 
„cariera" sînt reconsti
tuite cu elementele cer
cetării contemporane, 
concomitent cu analiza 
operelor. Cartea atit de 
densă a lui William By
ron este plină de obser
vații pătrunzătoare nu 
numai asupra lui Cervan
tes, ci și asupra vieții li
terare din epoca lui Gon- 
gora și Lope de Vega, 
fiind o contribuție calita
tiv superioară în biblio
grafia cervantescă.

Byron. „Fără îndoială, ne 
aflăm in fața unei opere 
literare destul de neobiș
nuite pentru ceea ce 
ne-am obișnuit să consi
derăm a fi stilul tradițio
nal Byron, dar scrisul 
aparține fără nici cea mai 
mică îndoială poetului", 
afirmă Leslie Marchand. 
Textul, scris intr-un caiet 
și purtând data de 14 mai 
1816. a fost compus în
tr-un moment în care 
poetul cunoștea dificul
tăți dintre cele mai mart

ATLAS

„Marele escroc'*

• Numele lui Herman 
Melville rămîne indisolu
bil legat de Moby Dick, 
unul din cele mai capti
vante romane de călăto
rii și aventuri. în- 1855 
cînd lucra la The Confi
dence Man, sănătatea lui 
Melville era precară, ai
doma și starea psihică, 
din cauza unui șir de 
neplăceri. printre care 
refuzarea unui post mult 
dorit. în aceste condiții 
creația >sa devine o ex
plorare analitică acidă în 
universul interior al eroi
lor. Reflex al dezamăgiri
lor și amărăciunilor per
sonale, romanul Marele 
escroc (acesta este titlul, 
în traducerea din ameri
cană, semnată de Henri 
Thomas, apărută la editu
ra Le Seuil) este departe 
de cărțile cu care Mel
ville își obișnuise cititorii.

Andre MALRAUXi

„Antimemorii" (vn
AM ajuns iarăși la brazda mea de 

garoafe de la Revel, la țigara 
mea și la chibritul meu. A doua 
zi a venit după mine altă mașină 

blindată. Lîngă mine, pe ba a din 
spate — un soldat cu armă automată. Nu 
mai mergeam sipre Sud, ci spre Est. După 
cîteva ore am intrat în Toulouse. Se 
înnopta. Piața Wilson, cafeneaua La
fayette, unde stătusem de atitea ori în 
timpul războiului din Spania. Intr-o zi, 
în părculeț, îmi manevram revolverul, cu 
țeava îndreptată' spre pămînt, în buzu
narul. pardesiului. Din neatenție apăsasem 
pe trăgaci. Zgomotul nu atrăsese atenția 
nimănui și mă alesesem doar cu o gaură 
roșietică în buzunar. Fluieram de bucu
rie, fiindcă văzusem în vitrinele libră
riilor Familia Thibault, cu banderola 
Premiului Nobel...

M-au împins într-una dintre casele 
din piață. La mezanin. încăperea — un 
salon burghez — avea o singură fe
reastră semicirculară în ușă.

Pe dinăuntru, gratii. Afară, perechile se 
învîrteau în jurul părculețului, se așe
zau pe terasele cafenelelor : viață de 
seară, dacă n-ar fi fost uniformele nem
țești. Cumnată-mea (frate-meu era pri
zonier de mai bine de o lună) locuia pe 
strada Alsacia-Lorena, la o sută de me
tri de piață..

Un comandant german a pus să mi se 
aducă ochiuri cu șuncă și o sticlă de vin 
de Bordeaux. Eram oare socotit un pri
zonier important ? Vichy-ul nu putea fi 
în cauză, fiindcă nu fusesem interogat de 
nici un francez. Mi-am adus aminte de 
un sfat : să nu golesc niciodată o sticlă, 
fiindcă Gestapoul se slujește de ea ca 
să lovească, iar sticlele goale sînt mă
ciucile cele mai dureroase. Nu ajunse
sem aici. Dialogul abia a fost interogato
riu, presărat, ca de obicei, cu „Mare
șalul Petain a semnat armistițiul" și 
„Wehrmachtul nu torturează". Am vorbit 
despre Verdun, iar comandantul a spus : 
„în momentul acela eram prizonierul 
francezilor". Mașina blindată ne-a dus 
într-un cartier cu străzi largi, a ocolit 
Monumentul eroilor și s-a oprit în fața 
unui hotel luxos. Un hol nemobilat, cu 
excepția unui birou la care lucrau doi 
subofițeri. Comandantul le-a dat actele 
mele pe care și le transmiseserâ temni
cerii mei succesivi. Un subofițer a spus : 
„Treizeci și patru" (Un număr de ca
meră ?) Tovarășul său și comandantul mă 
încadrau. Exista un ascensor ; noi am 
urcat pe scara acoperită cu un covor 
gros, prins cu bare de aramă de un roșu 
aprins. Urcam cu greu, dar cei doi nemți 
își potriveau pasul după al meu. Pe cu
loar — gărzi militare, fără altă armă 

decit revolverul în toc. Etajul al doilea. 
Ușa treizeci și patru. Un gardian a 
deschis-o, a închis-o la loc, iar covorul 
de pe culoar a înăbușit pașii celor trei 
nemți care plecau.

ERA o sală mare de baie, transformată 
în cameră. într-unul dintre colțuri, un 
pat cu o pătură și cu un cearceaf alb. în 
alt colț, un dulap. Nici o sonerie. Nici o 
clanță la ușă. Am dat in ușă cu pum
nul Sosirea santinelei care se uită urît 
la mine.

— Toaleta ?
M-a condus. într-un salon erau cel pu

țin zece urinoare verticale din ceramică 
asemănătoare celor din cafenele. A ră
mas in spatele meu. întoarcere. A în
ceput să țipe. Fără îndoială că urla că 
nu trebuie să bat în ușă. Avea să mai 
dureze mult ? L-am privit și am țipat 
la fel de tare ca el :

— Poate că m-au adus aici ca să mă 
împuște, dar nu să urli dumneata la mi
ne! Ajunge !

Uluit, ca și cînd sub ochii lui m-aș fi 
prefăcut în iepure, a tăcut și a închis 
ușa camerei mele cu o grijă amenință
toare.

Părea să fie un sanatoriu și cu toate 
astea paznicul uriașe. Am deschis dulapul. 
Pe unul dintre rafturi erau niște resturi 
de lemn, creioane și o riglă cu un capăt 
ascuțit cu grijă. Paznicul nu deschisese 
ușa cu cheia, ci cu o clanță. Am exami
nat broasca. Limba broaștei era în lăca
șul ei, dar ușa nu era închisă decît 
fiindcă se scosese clanța și tija de fier 
pe care o acționa. Prin orificiul de 
formă pătrată în care paznicul vîrîse 
clanța vedeam lumina culoarului, parcă 
prin gaura unei broaște.

Capătul riglei din dulap se potrivea în 
orificiu și intra destul de mult ca să 
deschidă. Ceea ce am și făcut fără să 
fiu simțit. Paznicul era pe culoar, un pic 
mai departe, întors cu spatele. Am în
chis ușa la ioc fără zgomot, și am pus 
rigla înapoi in dulap.

Nu puteam fugi. Nici să merg pe vîr- 
ful picioarelor, dar aș fi putut să re
nunț la pantofi. O evadare nu izbutește 
fără să-ți asumi un risc care-1 descum
pănește pe adversar ; iar acesta e la fel 
de bun ca oricare altul. Dar era ciudat 
că rigla se afla în dulap. Oare prede
cesorul meu o fi ascuțit-o și l-or fi che
mat înainte de a se putea sluji de ea ? 
Unui prizonier nu-i lași cuțitul. Poate 
să meșterească o lamă improvizată (se 
spune...) dar rigla asta era foarte bine 
ascuțită. Dulapurile nu erau oare con
trolate ? „Doborît în timpul unei încer
cări de evadare..." Ce fel de închisoare 
mai era și asta, în care se părea că se 
mulțumesc doar să înregistreze deținuții ?

Am presupus că aici comandantul re
prezenta autoritatea căreia mă încredin
țase divizia blindată. Autoritatea asta 
mă socotise demn de o pensiune de fa
milie ciudată, dar care n-avea nimic din 
anticamera plutonului de execuție. în
căperea n-avea fereastră... Dacă hotărîrea 
luată nu era să fiu împușcat — sau, cel 
puțin, nu imediat — era, cu siguranță, 
să fiu interogat la Paris. Trebuia să știu 
dacă mă puteam sluji de riglă și dacă 
ziua în casa asta onorabilă semăna cu 
noaptea. Am început să mă dezbrac.

în românește de
Șerban Velescu



Demersul de 
politică externă 
al României 
socialiste

SE împlinesc azi 40 de ani de la termi
narea celui de-al doilea război mon
dial. Pentru observatorul atent al acelor vremuri cum

plite, apare cu limpezime că victoria Aliaților împotriva 
hit lirismului s-a datorat angajării coerente și susținute a 
tuturor forțelor antifasciste și progresiste impotnvacelui 
mai odios regim pe care istoria l-a- cunoscut vreodată.

In acea incrincenare istorică. România a jucat, in ultima 
parte a războiului, un rol hotăritor. După ce dictaturii 
militaro-fascistâ a lui Antonescu subordonase t<»ra inte
reselor Germaniei hitleriste și o aruncase, împotriva vo
inței poporului, in războiul criminal împotriva Uniunii 
Sovietice, muncitorimea, masele largi populare. forțeL 
patriotice înaintate au izbutit, la chemarea Partidului Co
munist Român, să desfășoare o largă mișcare de parti
zani împotriva fascismului și. prin înfăptuirea la 23 Au
gust 1944 a revoluției de eliberare socială și națională 
antifascistă și antiimperialistă, să deschidă o eră noua 
în dezvoltarea independentă a României. Intervenția 
eroică a armatei române, alături de armatele sovietice, 
pînă la victoria din 1945. a grăbit, după cum se știe, cu 
cel puțin șase luni terminarea războiului.

In condițiile edificării noii societăți socialiste. România 
a putut apoi să elaboreze și să traducă in viață un de
mers coerent și original și in politica sa externă^ care 
s-a valorificat cu fiecare an și a căpătat profilul pe care 
i-1 cunoaștem astăzi. De două decenii, o astfel de politică 
externă a căpătat contur, vigoare, eficiență, bucurindu-se 
de un prestigiu binemeritat pe toate meridianele glo
bului.

Obiectivele au fost clare de la bun început : construirea 
unei politici de pace și cooperare internațională, care 
postula conlucrarea și înțelegerea fhtre state, eliminarea 
forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, 
apărarea libertății și independenței popoarelor, promo
varea dreptului lor de a trăi in pace, intr-o lume mai 
bună, mai dreapta și mai demnă.

Obiectivele nu erau insă de ajuns. Trebuia ca o astfel 
de politică să fie călăuzită in permanență de anumite 
principii de la care să nu se abată și care să constituie 
cheia de boltă a edificiului. Așezind la baza relațiilor sale 
externe respectarea neabătută a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional — îndeosebi respectarea ega
lității in drepturi, a suveranității și independenței națio
nale, neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc — 
România a putut să-și dezvolte și să-și diversifice rapor
turile practic cu toate țările lumii. Pe baza urior astfel 
de principii, țara noastră a acționat cu consecvență pen
tru dezvoltarea relațiilor sale de colaborare cu toate cele
lalte țări socialiste, și in primul rind cu țănle socialiste 
vecine ; pentru conlucrarea largă cu țările in curs de 
dezvoltare și nealiniate^ pentru lărgirea raporturilor sale 
cu țările capitaliste dezvoltate. Ne-am adus astfel contri
buția la circuitul internațional de valori materiale și spi
rituale, in cadrul unei strategii a păcii și înțelegerii intre 
state, pe care am elaborat-o vreme de douăzeci de ani 
cu tenacitate și consecvență. Demersul nostru de politică 
externă in cadrul bilateral a însemnat un dialog politic 
cu numeroși parteneri străini. însumi nd raporturi de cola
borare, pe multiple planuri, cu peste 150 de țâri ale 
lumii, care s-au concretizat in convenirea a 755 documente 
bilaterale. Președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. peste 200 de vizite 
oficiale în țări din Europa. Africa. Asia. America Latină 
și America de Nord și a primit in țară in vizită peste 
300 șefi de state și de partide, șefi de

* parlamente.
Concomitent cu dezvoltarea relațiilor bilaterale. Româ

nia a jucat un rol semnificativ in examinarea și găsirea 
de soluții marilor probleme internaționale cu care ome
nirea nu a încetat să fie confruntată in perioada oostbe- 
lică. Este a doua latură a demersului românesc de poli
tică externă, care a venit să completeze și să dea relief 
acțiunilor noastre bilaterale.

ȚARA socialistă europeană. Româ- 
^^nia a acordat, cum era și firesc, o 

atenție prioritară complexului de probleme legat de edi
ficarea securității și dezvoltarea cooperării pe continent. 
După cum se știe, președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
adus o strălucită contribuție, teoretică și practică, la pre
gătirea, desfășurarea și încheierea . cu succes a Confe
rinței pentru securitate și cooperare în Eurooa (C.S.C.EL). 
Țara noastră a jucat un rol decisiv in elaborarea unui 
model nou de negociere, bazat oe denlina e^aliV**®  in 
drepturi a particioanților. și a acționat ca Actul final al 
Conferinței să fie un document su**stan*ial  și an^aiant, 
care să stipuleze fără echivoc nrincimile m^njte să 
călăuzească relațiile reciproce dintre statele participante, 
să formuleze un program de acțiune in numeroase do
menii de cooperare, in sfîrșit sâ asigure continuitatea

Helsinki, august 1975. La tribuna Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

procesului multilateral început de Conferință. Dintre ță
rile mici și mijlocii. România a acționat cu cea mai mare 
perseverență pentru asigurarea continuității procesului 
C.S.C.E.. in care nu a încetat sâ vadă garanția existenței 
și dezvoltării acestuia. în eforturile de revitalizare*  a pro
cesului destinderii, de consolidare a păcii și securității 
internaționale, la nivel regional și mondial, un loc de 
seamă revine de bună seamă in prezent adincirii și con
solidării edificării unui sistem trainic de securitate in 
Europa, aplicării prevederilor Actului final de la Hel
sinki. ca și a măsurilor convenite ulterior la Reuniunea 
de la Xladrîd

Dar un sistem trainic de securitate este strins legat de 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea electivă la dezar
mare, in primul rind la dezarmarea’nucleară. In condi
țiile in care un conflict nuclear nu ar mai cunoaște nici 
învingători, nici învinși și s-ar transforma intr-un mijloc 
sigur de a nimici civilizația umană și însăși viața pe pă- 
mint, preintimpinarea unei asemenea catastrofe, conso
lidarea păcii și realizarea dezarmării au devenit problema 
cardinală a epocii noastre. De-a lungul anilor, la O.N.U., 
la C.S.C.E. și; mai recent, la Conferința de la Stockholm, 
președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat un amplu 
pțogram de măsuri și de inițiative menite să ducă la 
owterea încrederii intre state, să determine pași con- 
cr3i pe calea opririi cursei înarmărilor, a înghețării și 
reducerii bugetelor militare, să permită trecerea la măsuri 
de dezangajare militară și dezarmare, să ducă la înfăp
tuirea unei Europe fără arme nucleare.

Salutmd tratativele de la Geneva dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale America cu privire la arma
mentele nucleare și cosmice, țara noastră a arătat că se 
impun — tocmai ca o expresie a dorinței părților de a 
se ajunge la acorduri corespunzătoare — oprirea ime
diată a amplasării de noi arme nucleare și a oricăror 
măsuri de militarizare a spațiului cosmic, trecerea la re
ducerea armelor nucleare și a celorlalte armamente, re
alizarea unui echilibru al forțelor la un nivel cît mai 
scăzut al inarmărilor. în acest spirit, România a salutat 
propunerea U.R.S.S. privind instituirea, pe întreaga du
rată a tratativelor, a unui moratoriu asupra producerii, 
testării și amplasării de arme nucleare și cosmice și a 
apreciat ca deosebit de pozitivă hotărirea U.R.S.S. de a 
trece in mod unilateral la încetarea, pînă in luna noiem
brie 1965. a amplasării rachetelor cu rază medie de ac
țiune și la suspendarea înfăptuirii altor contramăsuri in 
Europa. Este de sperat, așa cum arăta recent președintele 
României, că aceste propuneri și măsuri să găsească ecoul 
cuvenit și din partea S.U.A. Totodată, in concepția țării 
noastre; problemele discutate la negocierile sovieto-ame- 
ricane de la Geneva privesc toate popoarele lumii care 
trebuie să-și aducă contribuția la soluționarea lor. In 
mod deosebit este necesar, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca țările participante la Tratatul de 
la Varșovia și cele care sint membre ale N.A.T.O. să se 
in’ilnească, să discute și să contribuie, în forme cores
punzătoare, la succesul acestor negocieri.

Paralel cu negocierile sovieto-americane, este, de ase
menea, necesar sâ se intensifice și activitatea celorlalte 
foruri și reuniuni internaționale care se ocupă de pro
blemele dezarmării : Conferința O.N.U. pentru dezarmare 
de la Geneva, negocierile militare de la Viena privind 
reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa 
centrală. Conferința de la Stockholm pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. 
Realizarea unor acorduri corespunzătoare în aceste fo
ruri de negociere ar avea o mare însemnătate pentru 
CTcqtcrca încrederii și dezvoltarea colaborării, ar da un 
nou impuls activității de slăbire a încordării internațio
nale. de dezarmare, ar constitui un puternic imbold pen
tru desfășurarea cu succes a tratativelor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. ‘

In acest context, capătă o pondere și o semnificație 
de isebite. ca parte integrantă și substanțială a procesu- 
lui C.S.C.E.. Conferința de la Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. 
In acest for democratic, la care participă, în condiții de 
realitate, toate statele semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, se impune in prezent trecerea la negocieri efec
tive care să permită realizarea unui prim acord cît mai 
substanțial cu putință. Realizarea unor astfel de înțele
geri ar avea. în condițiile internaționale actuale, o în
semnătate reală pentru creșterea încrederii reciproce și 
crearea climatului caDabil să ducă la reducerea forțelor 
armate și armamentelor in Europa. România va acționa, 
in continuare, pentru încheierea cu succes a lucrărilor 
Conferinței, prin adoptarea de măsuri eficiente de întă
rire a încrederii și securității, pentru nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța pe continentul eurooean.

Pronuntîndu-se pentru realizarea unor zone denucleari- 
zate in diferite părți ale Europei, România a făcut din 
dezvoltarea si diversificarea cooperării în Balcani o con
stantă a politicii sale externe. Ea este hotărîtă să acțio

neze și în viitor pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și 
baze militare străine, pentru organizarea în acest scop 
a unei întilniri a șefilor de stat și de guvern din țările 
balcanice.

T N ACESTE două decenii. România a 
promovat cu consecvență principiul 

reglementării tuturor conflictelor între state numai pe 
cale pașnică, cu convingerea că nu există probleme, ori- 
cît de complicate ar fi ele, care să nu poată fi rezolvate 
la masa tratativelor, dacă se pornește de la respectarea 
independenței fiecărui popor, de la interesele generale 
ale păcii și securității internaționale. România nu a în
cetat astfel să acționeze pentru soluționarea diferendelor 
exclusiv pe cale pașnica, fie că este vorba de conflictul 
din Orientul Mijlociu sau de alte conflicte, fiind bine 
știut că aceste războaie locale, mai mari sau mai mici, 
nu fac decît să slăbească țările respective și să servească 
politicii imperialiste de dominație și asuprire.

De o reală semnificație a fost și contribuția teoretică 
și practică a președintelui României lâ fundamentarea 
conceptului unei noi ordini economice și politice inter
naționale. la elaborarea obiectivelor și mijloacelor stra
tegiei internaționale menite să ducă la lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor tot mai mari care s-au creat 
între țările bogate și cele sărace, la instaurarea unor ra
porturi economice stabile și echitabile între toate țările 
lumii. în același timp, România s-a pronunțat cu tărie 
pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului, a 
tuturor formelor de rasism și a politicii de apartheid, 
acordînd un sprijin efectiv mișeărilor de eliberare națio
nală. Membră a ..grupului 77“, invitată permanentă la 
mișcarea de nealiniere. România s-a situat astfel pe po
ziții de avangardă în lupta popoarelor pentru prosperi
tate și neatirnare.

Nici una din marile probleme cu care omenirea este 
confruntată nu poate fi însă rezolvată fără participarea 
efectivă a tuturor țărilor .și, in special, a țărilor mici și 
mijlocii. Înțelegînd acest postulat al contemporaneității. 
România a militat pentru democratizarea relațiilor inter
naționale, subliniind în acest scop necesitatea creșterii 
eficienței Organizației Națiunilor Unite, care poate și tre
buie să joace un rol mai mare în soluționarea problemelor 
care stau in fața comunității mondiale. „In condițiile de 
azi — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — cind pacea 
și securitatea capătă tot mai mult un caracter indivizibil, 
o cerință de pfim ordin a soluționării problemelor ce 
preocupă omenirea este participarea activă, nemijlocită, 
a tuturor statelor la viața internațională”. Consecventă 
cu această poziție de principiu, România a adus în dez
baterea forumului mondial acțiuni și inițiative valoroase 
consacrate păcii, dezarmării și cooperării internaționale. 
Astfel, în 1965, la propunerea României, Adunarea gene
rală a O.N.U. a adoptat Declarația privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare ; în 1970, tot la iniția
tiva României, Adunarea generală a proclamat deceniul 
1970—1980 ca deceniu al dezarmării, iar ca rezultat al ini
țiativei țării noastre din' 1972 privind consecințele econo
mice și sociale ale cursei inarmărilor au fost elaborate, 
sub auspiciile O.N.U., în 1972, 1977 și 1982 studii in aceas
tă privință ; în 1975 au fost prezentate la O.N.U. docu
mente programatice privind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, dezarmarea, creșterea rolului 
O.N.U. ; în 1980 Adunarea generală a înscris pe agenda 
sa, tot la propunerea României, problema înghețării și 
reducerii bugetelor militare ; în 1982, pe baza unei Ini
țiative românești, a putut fi adoptată Declarația asupra 
reglementării pașnice 'a diferendelor internaționale : in 
sfîrșit, proclamarea anului 1985 ca An Internațional al 
Tineretului — sub deviza „Participare — Dezvoltare — 
Pace“ a fost rezultatul strădaniilor depuse de țara 
noastră.

E) EMERSUL internațional întreprins de 
România în aceste două decenii a ur

mărit, așadar, pe de o parte, dezvoltarea pe o bază prin
cipială a relațiilor de colaborare cu toate națiunile lumii, 
iar. pe de alta, participarea cu idei și soluții la analiza 
problemelor fundamentale ale vieții internaționale ac
tuale : dezarmarea, lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, excluderea for
ței din viața comunității mondiale, edificarea păcii șl 
securității în Europa și în lume. Pozițiile, tezele, iniția
tivele președintelui Nicolae Ceaușescu au dat expresie 
acestei politici consecvente și dinamice care s-a bucurat 
de o largă consacrare internațională. Politica externă a 
României socialiste nu a încetat astfel să slujească, prin 
abordările ei constructive și fecunde, obiectivele de pace, 
de securitate și cooperare ale tuturor popoarelor lumii.

Valentin Lipatti
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