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Text adaptat

Trei culori cunosc pe lume,
Amintind de-un brav popor,
E viteaz, cu vechi renume, 
în luptâ triumfător.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi, 
Să trăim stăpini în țară, 
Ziditori ai lumii noi.

Roșu, galben și albastru
Este-al nostru tricolor,
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Sîntem un popor în lume 
Strîns unit și muncitor 
Liber, cu un nou- renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește,
Și pe plaiul românesc
Socialismul se clădește
Prin elan muncitoresc.

Io Cwxnti, WC. V •-«- (Muwul d.n Unwyrvd)
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Mihail Sebastian 
și jurnalul intim

Iar tu, Românie mîndră, 
Tot mereu să dăinuiești
Și în comunista eră 
Ca o stea să strălucești.

Eroism
și patos revoluționar

obilizarea energiilor naționale In vederea 
desăvîrșiril programului istoric al Partldu- 

W-lui Comunist Român a devenii un 
JL A >caracteristic pentru stilul de muncă 

clasei noastre muncitoare, al 
popor. Lucrările recentei Plenare a ___________
Central au subliniat tocmai voința de a căuta nei 
resurse pentru sporirea avuției naționale și ridi
carea continuă a nivelului de trai material și spiri
tual din țara noastră. Documentele adoptate, hotări- 
rea de a suplimenta planul de dezvoltare al econo
miei naționale in cincinalul 1976—1980 asigură po
sibilități sporite de dezvoltare economică și aocial- 
culturală. Aceasta Înseamnă încă un pas pe calea 
îndeplinirii sarcinilor trasate la Congresul al XI-lea, 
care vizează situarea României socialist® In rîndul 
țărilor dezvoltate ale lumii. Tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, secretarul general al partidului, eviden
ția faptul că t „...hotărî rile adoptate in unanimitate 
de plenara noastră vor avea o influență însemnată 
în activitatea viitoare a organelor de partid și de 
stat, a întregului nostru partid, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de naționalitate, a Între
gului nostru popor". Unanimitatea hoUririi de a 
munci mai mult și mai bine constituie garanția 
transpunerii in viață a întregii politici a partidului 
nostru, o dimensiune fundamentală a întregii acti
vități politico-sociale din România actuală.

Plenara Comitetului Central a subliniat eroismul 
cu care poporul nostru a fost angajai in munca de 
refacere, după cutremurul care a avut loc in pri
măvara acestui an. Aceasta a însemnat o dovadă a 
uriașelor resurse de energie, a posibilităților pe 
care națiunea noastră socialistă le poate mobiliza 
in momente de cumpănă. Este un adevărat exemplu 
de tărie morală faptul că ne aflăm angajați, acum, 
intr-un proces de creștere a avintului economic, ce 
vizează nu numai refacerea, ci chiar sporirea pre
vederilor anterioare ale planului. Aprecierile și ori
entările din cuvlntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă îndemnuri la o activitate su
perioară, atit din punct de vedere calitativ, cit șl 
la diversificarea și nuanțarea procesului economic.

Noul Tmn de stat al Republicii Socialiste România 
celebrează realitățile socialiste din țara noastră, 
continuitatea istorică a eforturilor de propășire a 
patriei. Semnificația lui depășește circumstanța,

W-Comunist Romi 
JL A 4 caracteristic pentru
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întregului 
Comitetului

primind trăsături simbolice. Istoria luptelor de 
veacuri ale înaintașilor noștri culminează ari intr-o 
eră a desâvirșirii unor trăsături ce constituie din- 
totdeauna mindria poporului nostru : libertatea de 
cuget și simțire, cutezanța aspirațiilor spre mai 
bine, spre o viață luminoasă. Imnul consemnează 
caracterul unificator al acțiunii partidului nostru, 
rolul său de conducător al societății românești pe 
calea socialismului și comunismului. Patriotismul 
fierbinte al versurilor Imnului exprimă sentimen
tele întregului nostru popor, devotamentul clasei 
muncitoare din România față de patria socialistă, 
față de realizările anilor de luptă și izbinzi ale unei 
epoci istorice caracterizată prin dăruire șl patos 
revoluționar.

Luceafărul
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• MIHU DRAGOMIR : Poeme 
inedite O Biografia cărților noas
tre : Cu IOAN ALEXANDRU des

pre «Imnele Transilvaniei-

Cetatea cuvintului
ufletul unui popor trăiește în limba lui 
națională. Sufletul românesc a trăit 
milenii, trăiește și va trăi nevămuit și 

^^nealterăt in silabele limbii române ca 
in niște invincibile cetăți spiri

tuale. Ca 
vremelniciei, sufletul 
viu in cuvint, ca 
lid monument al 
votată soție de 
tirii de la Argeș. Am durat și durăm Intr-o silabă 
a limbii naționale ca o pădure într-un 
de ghindă, ca un lan de griu într-o 
Astfel am durat și durăm, construind 
nouă, socialistă, căci niciodată nu 
luptat numai cu sabia ci și cu

niște
să dureze dincolo de țărmurile 

nostru s-a adăpostit de 
într-un Impunător și so- 

o 
mănăs-

eternității,, precum 
2idar in zidurile

de-

sîmbure 
grăunță, 
o lume 

ne-am 
cuvintul 

răspicat și demn cu care ne-am cucerit drep
turile și ne-am împlinit idealurile. El ne-a ținui

• IN ACEST NUMĂR • Cronica literară df Ov. S. Crohmfilnlceanu • La rubrica Viața cărților 
semnează : • M. Ungheanu a Mihai Coman • Valentin Dumitrescu • Sultana Craia a Artur Silvestrj 
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uniți in cuget și simțiri. Cu el i-am tis doru- 
lui-dor și doinei-doină și ne-am împărtășit ste
lelor de pe cerul nostru și apelor și pădurilor 
noastre durerea și visele, și am rămas locului 
în fața tuturor viaturilor istoriei cu rădăcinile 
înfipte adine in vremea geto-dacilor de la al 
căror stat unitar vom sărbători in curind 2050 
ani. Nimeni nu ne-a putut cotropi in cazematele 
cuvintelor limbii române, căci vegheau deasupra 
lor toți moșii-și strămoșii, de două mii de ani 
și iscau cuvinte ca un fagure de miere, adevă
rate crimpeie de suflet românesc. Ni s-au trimis 
iscoade și cai troieni, dar nimeni nu ne-a putut 
lua sufletul captiv, chiar dacă ne-a trecut țara 
prin foc și sabie, dar nu ne-am dat graiul in 
care pulsa sufletul neamului. Acolo, in împărăția 
cuvintului românesc, nimeni nu ne-a putut îm
punge cu sabia, nu ne-o putut răni cu vreun 
glonte ori strivi cu vreo bombă pustiitoare. In 
spațiul aerian de suh bolta cuvintului nu a pă
truns nici o săgeată inamică. Acolo plutesc po
rumbeii gindului curat și ai păcii, acolo se înalță 
coloana nesfirșitâ a demnității românești, a uma
nismului nou socialist, pe care-l exprimăm în 
vechea și bogata limbă românească. Acolo gin- 
dul stă ca un arc peste vreme de la craiul cel 
vechi, Burebista, și pină in zarea noastră comu
nistă.

Ion Dodu Bălan

INSTANTANEE

Pro Pirgu?
A ntr-unul din cele mai atrăgătoare ca

pitole ale cărții de eseuri, semnată
Constantin Țoiu și gidian intitulată 
Alte pretexte (Editura Eminescu, 1977), 
ne-ou reținut observațiile foarte juste 

o e autorului :
..Detestat de toți- (Pi’gu. n.n.), cu demonia 

lui abjecta, deține secretul mișcării. Aparițiile 
sa'e înviorează subit na ralia, E un dat istoric al 
scrisului, "egatnntatea scandaloasă a eroilor să 
sporească interesul lecturii*.

Intr-adevăr, Pirgu este animatorul, ip periplele 
nocturne ce celor patru „crai*, el înviorează 
bruma de acțiune din splendida povestire a lui 
Mateiu I. Carogiale Dintre „cei trei P.", cum au 
fost numiți Pașadia, Pantazi și Pirgu, primii doi 
tră esc din trecut, alimentind pasiunea pentru 
acesta a celui de al patrulea, care se mulțu
mește să înregistreze, să-și manifeste admira
ția (. evlavia") și dragostea( „slăbiciunea") pen
tru Pașadia și Pantazi, precum și oroarea față 
de Pirgu. căruia totuși ii împrumută inițiativele 
și un gras limbaj periferic bucureștean, care-i 
seamănă perfect. Tot atit de adevărată este 
observația de ordin general, cum câ persona-

Șerban Cioculescu
Continuare în pap. a 9-a

Mihail Sebastian ar 
fi împlinit luna aceas 
ta 70 de ani.

Intrarea lui prema
tură In istorie actua 
Uzează — dureros — 
In plin secol al XX-lej 
tipul de scriitor ro
mantic mort tînăr 
consumat de combus
tia internă mai rapid 
decît oamenii normali 
si dispărut aproxima
tiv la vîrsta Iul Emi
nescu. Dar cel mai 
puternic argument 
pentru curiosul ro
mantism existential al 
autorului îl constituie 
raporturile absolut originale intre jurnalul intim 
și opera literară a lui Mihail Sebastian. Invo
luntar dar consecvent, scriitorul și-a dedus cea 
mai mare parte a operei din Jurnalul său.

Care Jurnal ? — se poate întreba cineva. Chiar 
dacă a rămas deocamdată cunoscut fragmentar, 
chiar dacă — pentru marea majoritate —.repre
zintă încă o operă inedită, vedem cu ușurință 
cum această cripto-operfi le-a comandat pe toate 
celelalte.

Să fi simtit Mihail Sebastian „primejdia" ? 
A intuit-o, fără îndoială, din moment ce și-a 
luat numeroase precauțiuni. Cea mai evidentă 
constă in discutarea teoretică degajată a proble
mei estetice reprezentată de jurnalul unui scrii
tor. apoi în publicarea parțială a Jurnalului sub 
forme rotunde si acceptabile, expres destinate 
publicului. în fine, in scrierea unui „jurnal de 
crea ti e“ la romanul Orașul cu salcimj — așa 
cum făcuse si Gide — inversînd subtil termenii. 
Jurnalul acesta de creație pare mai degrabă un 
jurnaL literar redactat intenționat în vederea 
susținerii autenticității unui roman provenit 
dintr-un jurnal intim, veritabil de data aceasta. 
Dinamica -flindârij Celui ce vrea să ascundă un 
fapt este atit de complicată și atît de simplă 
In același timp 1

Lăsînd la o parte speculațiile si conjecturile, 
rămînînd numai la textele cunoscute, rezultatul 
va fj foarte clar pentru ccl ce are consecventa 
de a privi printre rinduri. încă de cînd îsi pu
blica primele articole și note de lectură in Cu
vintul, Mihail Sebastian era atras cu deosebire 
de autori care au gravitat în jurul propriului 
jurnal intim sau al corespondentei : Gide, 
Catherine Mansfield, Goncourt, Jules Renard. 
Stendhal, Alain Fournier, Proust — fără indo- 
ială. acesta din urmă pentru că a dat o nouă 
dimensiune istorică mărturisirii. Paginile închi
nate acestor scriitori întrec in subtilitate pe 
celelalte. Simpatia — In sens etimologic — ae 
dovedește prea puternică pentru ca tînărul ro
mân să nu vibreze la unison. Criticul Mihail 
Sebastian, evident, „are organ" pentru marii 
Introvertit!.

Această predilecție se putea împăca ușor cu 
estetica „autenticului" la care Sebastian aderase 
de la început. „Jurnalele intime au o veche pre
ferință în alegerile mele de cetitor dezordonat... 
Mai ales pentru că aceste jurnale au un accent 
de adevăr pe care literatura nu-1 realizează 
niciodată pe de-a întregul. Fiindcă literatura, 
oricit ar fi de bună, simulează" : mărturisirea 
tranșantă datează din 1932, Este greu să facem 
abstracție de ea, deși recunoaștem ușor trucul 
ultim al scriitorului atunci cînd se declara doar 
„cetitor"

Cu alte prilejuri. Mihail Sebastian îsi mani
festă simpatia pentru un anumit tip de jurnal, 
pentru cel ce trece sub tăcere intimitatea prea 
crudă, consacrlndu-se singurelor acțiuni esen
țiale. operei de creație propriu-zisă. La apariția 
Jurnalului lui Titu Maiorescu, este entuziasmat, 
tar mobilele strict personale ale entuziasmului 
aoar vizibile pentru oricine. „Nu trebuie să 
abuzăm de Jurnale și scrisori. Avem de obicei 
înclinarea de a le socoti mai revelatoare pentru 
cunoașterea unui om decit opera sa publică’4, 
mustra aparent criticul pe cititorii medii. Dar 
era un reproș pe care, credem, și-1 adresa in 
adincul sufletului lui însuși. Probabil că invidia 
situația lui Maiorescu. autor ce dăduse altora 
partea importantă a personalității sale si păs
trase pentru jurnal partea comună sau mai pu
țin strălucită. Concluzia lui Mihail Sebastian 
avea aer nostalgic : „Nu vom căuta deci perso
nalitatea lui Titu Maiorescu în jurnalul său, ci 
In cărțile sale Care au fost lecturile lui. care a 
fost formația lui intelectuală, cum s-a orientat

Mihai Zamfir
Continuare in pag. a 9-a

RESPIRĂRI

TlNĂR IN agora

0 nouă viață
greși este omenesc... înarmați cu 
aceste patru cuvinte încetățenite la noi 
ca proverb am pornit să-i căutăm pe 
Mihai Constantin și Lungu Gh. 
Ion despre care știam că au început

nu de mult o „nouă viată". La urma urmelor 
acesta este adevărul. A greși este omenesc și 
greșeala. în afara tristului caz al pericolului so
cial. este atit de complexă, atît de încărcată de 
valențele ei obiective și subiective, de exemplele

N. Stoicescu 
Andrei Lenard

Continuare în pag. a 9«n

Uitare lungă

d
acă ea care nu mă iubește pa mine, 
ar vrea cu tot dinadinsul să mă o- 
moare, ce hartă seînteietoare de singe 
roșu s-ar întinde sub potcoavele cailor!

Dacă mama mea, scumpă și sublimă 
șl rea, din nou nu i-ar place femeia pe care 
i-aș aduce-o noră, ce plăcut ar mirosi șoseaua 
de asfalt a sîngelui meu.

La urma urmei, mă gîndesc la zborul cu aripi 
a acelei care ouă.

Ce urmă. - o respirare I Ne piatră imi este 
aerul.

Vino tu, măreț de zeu și-mi respira munții. Vi
no tu, și zboară pe pămint sub pâmint, pe mare 
sub mare, pe piatră sub piatra, pe sîngele meu 
sub sîngele meu, în inima mea.

Dar mai bine nu mai veni.
Lasă-mă singur.
Și așa mi-este piatră câ sunt, mi-este apă că 

sunt, mi-este pâmint că sunt.

Nichita Stănescu



ubllcat în colecția „U-

P
niversitas", volumul 
„Opera lui Mateîu I, 
Caragiale‘‘ are factura 
tezelor de doctorat, 
adică îmbrățișează amănunțit si 

complet întreaga activitate a 
scriitorului tratat, cu erudiție și 
metodă. Ovidiu Cotruș pornește 
calm La drum, fără teamă de 
lungimea pre narativelor. ne 
avertizează asupra căii pe care 
o va urma $i asupra popasurilor 
necesare explicațiilor. Altfel zis, 
este conștient de riscurile expu
nerii sistematice. obligată să 
zăbovească spre a furniza toate 
argumentele doveditoare ; fără 
să mizeze pe formulările fra
pante si reacțiile h umorale
spectaculoase. desfășur-indu-și 
tacticos cercetarea, cucerește
atenția cititorului prin cursivi
tate, limpezime, precizie și ele
ganță necăutatâ. Are. apoi, un 
rar talent de a tăia In scurte 
secvențe expunerea și a le da 
fiecăreia câte un titlu inspirat : 
„Semeața seminție". ..Masca 
mintuitoare", „Flacăra rece" etc, 
constituind astfel un adevărat 
scenariu palpitant.

Principial. Ovidiu Cotruș țin
tește să surprindă structura pro
fundă a operei, motivele ei ob
sesive care-i dictează alcătuirea 
intimă, lmprimindu-se atit de
taliului cit $i întregului. Esențial 
e — socotește — să pătrundă in 
rrftologia scriitorului și să cer
ceteze din această perspectivă 
tot ce a așternut pe hirtie 
Mateîu Caragiale. Pînă a a- 
Junge, însă, aici, critica tre
buie întîi reobUnuită ou respec
tul textului. inlăturind din 
timpul ei afirmațiile fără aco
perirea lui sau contrazise de ei. 
Ovidiu Cotruș întreprinde, așa
dar. In prealabil, o acțiune de 
re tortură ..fidelă- cu efecte sa
lutare. Eate uimitor cite lucruri 
inexacte s-au emis șl au ajuns 
■ă circule despre opera mateină.

N-a fost scutit nici «ubeerr- 
natul de ci te va adăugiri per
sonala făcute textului fără voie. 
Ml a-a părut astfel că Pașadia 
ae retrage undeva in munți, la o 
mînăstlre, ci nd îl apucă panda- 
liile. La feL o falsă memorie 
mi-a dictat aserțiunea că stră
moși «Ai li slujiseră pe 
Amotenl.

cronica literară

«OPERA LUI MAIEIU I. CARAGIALE»
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Dar M pare că .scriptura 
mate ini" împinge critica la fa
bulație, ca cpiaceele. De propo
ziții ponteătabile. în legătură cu 
textul „Crailor" nu scapă chiar 
Ovidiu Cotruș. Iată un singur 
exemplu din mal multe ; La 
pagina 182. autorul lucrării 
afirmă : ..El (Pantari) intim- 
pln* existența cu o conștiință 
eeninâ. identificindu-ae emoțio
nal cu alcătuirea ei trecătoare, 
fără aă fie tulburat de sentimen
tul vanității...” Dar, personajul 
n-a reușit să o uite pe Wanda 
niciodată, iubind-o — asa cum 
declară singur — in toate fe
meile. Peste atari alunecări 
inevitabile, o curățire efectivă a 
textului de depozite străine are, 
practic, ioc. Ovidiu Cotruș co
rectează lecturile neatente șl. 
mal important, reaomge consi
derațiile pe care le «xstfttte - 
cum spune politicos — ..inadec
vate-, fără timidități in fata nu
melor iluatre. cu fermitate dar 
neuitlnd că o fftrlmă de adevăr 
pot păitra Dină si tezele cede 
mai contestabile Nimic din 
ceea ce a scos la iveală judic.-- 
exogeza anterioară nu este <wni*. 
chiar când necesită distanțări 
ieri oase. StrăMtlnd canea. <-J 
sentimentul de a asista la un 
veritabil ospăț, intelectual. Auto
rul este acasă. vorbind de Juna 
și Adler. trimițindu-ne la 
Bachelard. discutlndu-1 pe Poe 
și Baudelaire. treci nd prin Ion 
Ghica sau Iooescu-Glon. Erudit 
fără nici o umbră de «tentat t, 
informat asuora noutăților as

după ureche ci direct la sursă. 
Ovidiu Cotruș iși păstrează me
reu treaz spiritul critic al auten
ticului om cult. E inteligent, are 
gustul speculației, dar dispre
țuiește acrobațiile intelectuala 
cărora le preferă adevărurile 
solide, chiar atunci cînd sînt mai 
puțin sclipitoare.

Am vorbit pînă aici de pregă
tirea Dînzei. Pe ea, criticul ii 
execută un portret lui Mateiu 
Caragiale. demn de admiratorul 
maeștrilor flamanzi. Tehnica 
picturală e a tușelor succesive 
și fino de penel, artistul mizind 
foarte mult De nuanțe. Străda
niile nu se îndreaptă către ex
presivitatea desenului prin sim
plificări și ingroșări energice. 
Umbrele, coloritul exact. inA'S- 
tența pe o anumită lumină ui
te noară au cuvintul decisiv. 
Cartea aduce astfel o adinei re 
considerabilă a înțelegerii lui 
Mateiu Caragiale. chiar acolo 
unde nu vine cu observații ab- 
șoiut noi. Totuși, cîteva linii de 
forță conferă o doză mare de 
inedit interpretării.

Primul rod al ambiției de a 
integra întreaga operă matelnă 
într-o viziune unitară luminea
ză o mitologie artistică perso
nală. detectabilă Încă din ..Pa
jero**. unde apare definită „se
meață seminție”. Apartenența 
categorială a lui Pașadia și Pan- 
tazî la rasa ..fiilor de regi" o 
prpfîgnrpazA ..Lauda cuceritoru
lui-. A doua idee fertilă a 
criticului este că prozele lui 
Mateiu sint mito-poeme și nu 
trebuie privite drept niște crea
ții epice. Partea lor cea mai re
zistentă e proiectarea spiritului 
autorului in ci te va figuri, „para
digme" ale eului său, prea pu
țin personagii și în mare măsu
ră ..trimbe de vedenii-, cum a- 
firmâ însuși scriitorul. Altfel 
roue, adevăratul li Mngurul erou 
dm „Craii de Curtea Veche- 
esie pot e-titorul. Așa-zlsul ro
man constituie, de fapt, o con
fesiune deghizată sub o ..ficțiune 
memoria:isticâ". Mateiu ae auto- 
coeJempiâ sub masca nresupu- 
•elor iui peraooaje principale, 
d^imulindu-5i mereu acearil 
pomirc. :nfltastadu-ne imaginile 
ici. as-i earn năzuia s* fi foau 
evei -rm mitoiooei sala ttoetice 
personale. îi urmărim, ded. _^nl 
real țx>;er.țat“ în Pasadia * pe 
oM „id^ăl” in Pantazi. Ne lint 
mărturisi te aversiunile scrii toru
lui față de subumanitatea 
printre ai cărei reprezentanți a 
fost sKr. să trăiască. In persoana 
ki: Pîrgu. Acesta din urmă ii 
oferă > prilejul, in rare momen

te de ne iluzionare, să-șl judece 
crunt slăbiciunile. Subtile sînt 
apoi diferențierile stabilite 
între Pașadia și Panta zi. ..de
mon is muT* unuia și ..echilibrul" 
celuilalt, frica de moarte a lui 
Pirgu ca sursă a scălimbăiellloc 
sale și a freneziei verbale pe 
care o cheltuiește ; organizarea 
muzicală a cărții după modelul 
sonatei ; mistificațiile autorului 
spre a da unor proiecții poema
tice aparența unor memorii 
foarte real Late ; atenuarea mani
heismului funciar al viziunii 
mate ine prin instinct artistic șa.

Orice interpretare cu adevărat 
originală stîmește pe lingă ad
mirație și întrebări, reflecții, 
gustul discuției in contradictoriu. 
Așa dăruie practic o viață nouă 
textului, căci acolo unde ideile 
lipsesc, nici spiritul nu se simte 
incitat să intre In acțiune. Nu 
este deloc cazul cu cartea lui 
Ovidiu Cotruș. Admițind că 
opera Iul Mateiu constituie o 
„oglindă consolatoare" a spi
ritului său. renunțînd a con
sidera ..Remember" o nuvelă și 
„Craii de Curtea Veche" un 
roman, tot forța creatoare artis
tică râmine. in ultimă instanță, 
criteriul valorificării, fie și al 
fantasmelor imaginației. Să nu 
reclamăm autorului ceea ce-i 
cerem lui Rebreanu. De acord I 
Aici, ni se pare însă că. pentru 
efectul polemic. Ovidiu Cotruș 
forțează lucrurile. Există si 
romane eminamente poetice . 
chiar Barbey d’Aurevilly și 
Villiers de l’lsle Adam au scria 
cîteva.

Iar realismul nu se reduce nici 
el la Rebreanu. îl putem desco
peri șl In Hoffman. Oricum, au- 
tocontemplarea consolatoare șl 
melancolic mohorîtă mateină se 
realizează, prin figurații chiar 
dacă flint produsul visării. 
Valoarea lor artistică nu-i 
apreciabilă fără o raporta
re la realitate, fie și D« 
o cale indirectă, sugestivă, sim
bolică. emblematică, aluzivă. 
Dealtfel. criticul Însuși proce
dează asa. de dte ori vrea să 
demonstreze ee-i convine sau 
nu lui Pasadia sau Pantazl. 
înverșunat, oe dreot să combată 
ooin-a dusă eare Mateiu ar face 
o ..cronici reeîlstl a ure
mii-. Ovidiu Cotruș sare peete 
cal Neagă astfil nini ii rawwe 
teren ..Ciimeflftrtui® .ta earcul 
cunoscut sau a Identificării sca
tiului din ..Craii de Curtea Ve
che- cu un oraș aevea. Dar puțin 
mai încolo este silit să spună 
că Mateiu și Arghezi sint ..cei 
doi mari poeți ai capitalei noas

tre- (pagina 196). La fel. caută 
a stabili cam pe unde ar fi fast 
situată casa părintească a lui 
Pan‘azi.

Mai discutabilă devine ipoteza 
cînd se referă la Pirgu. întîi. el 
deține în schema maniheică ro
lul de a-i oferi autorului ocazia 
să-și descarce ura împotriva 
lumii care l-a nedreptățit. Pe 
nesimțite. Pirgu ajunge însă și 
el un „dublu detestabil" matein. 
(pagina 367). Schema nu rezistă 
cînd Ovidiu Cotruș trebuie să 
admită că povestitorul vorbește 
de „riia ciocoiască" a „preaslă- 
vitului Pașadia". Tot așa. unde 
estetul Pantazi face din avere 
criteriul suprem al vieții sale. 
Proiecția idealizată suferă brusc 
o corectare substanțială, nu mis
tificatoare. ci de esență auto
critică. Aflăm, prin urmare, cu 
surprindere că „Mateiu a luat 
act treptat de eșecul iluziilor 
sale și a știut să le demitizeze 
prin mijlocirea lui Pirgu. fără 
să renunțe totuși la mitologia 
care a prezidat la nașterea ope
rei-. (pagina 352). Dar atunci, 
ce e asta decît realism, fie el și 
limitat, amalgamat cu ficțiuni 
idealizatoare, supus regimului 
secretelor compromițătoare di
vulgate doar pe jumătate ?

Ov'dtu Cotruș este scutit de 
meteahna atit de răspîndită a 
idealizării scriitorilor comentați. 
El refuză să ascundă scăderile 
lui Mateiu și oricîtă înțelegere 
îi arată nu-1 absolvă de păcatele 
morale si opiniile politice retro
grade. A le scoale insă pe ulti
mele dintr-o ideologie sub nu
mele de plăsmuiri curate poetice 
este o întreprindere naivă. 
„Semeața seminție". proprie 
„fiilor de regi", ține de reacțio
narismului profund al lui Gobl- 
neau la care ne trimite pe 
bună dreptate titlul cărții. Mitu
rile falsului conte n-au fost de loc 
Inocente și pur poetice, intrînd 
împreună cu teoriile lui Cham
berlain în sinteza Ideologiei ra
siste. Cînd Mateiu spune clar că. 
după revoluția franceză, timpul 
a început să „stlrvească", men
talitatea lui politică nu mai lasă 
Ioc nici unui dubiu. Chiar scuza 
trimiterii intr-un trecut neguros 
lipsește Nu fără aceleași con
cepții numește pejorativ scrii
torul răscoala din 1907, cu care a 
fost contemporan, „zurbaua". Se 
pot introduce, neîndoios, nuanțe, 
vorbi de „ideologie virtuală" dar 
a reduce problema la simpla vi
sare poetică și la efectele ei ,.su
blima toare" este pueril. Ovidiu 
Cotruș înțelege „structura" mal 
mult în sens gestalt 1st, organi
ci st, decît pozitivist, funcțional, 
adică reductibilă te o modela
re matematică, așa ca în con
cepția contemporană a criticii cu 
o asemenea orientare. Integra
rea diferitelor părți alcătuitoare 
ale „operei-. Intr-o unitate 
vie îl reușește exceptînd „co
respondența-. încercarea nu 
prea convince, lipsind explica
ția pentru ce acolo Mateiu își 
părăsește ..morga- și face pe 
„măscăricui-. Argumentul prin
cipal ar fl amestecul fran- 
țuzismelor în limbajul folo
sit de Pirgu și nu de Pașadia sau 
Pantazl. Dar tocmai la nivelul 
expresiei verbale, structuralis
mul aeataltixt și-a vădit slăbi
ciunile. Analiza nu depășește ne 
acest tărfm oonatatările ante
rioare. dnd. ..cercul ermeneutic" 
al lui Schlelermacher ar fl 
după Leo Spitzer, să aibă cen
trul situat In ..etvmon“-ul psiho- 
Ilngvtetic" definitoriu.

• Sint operații la care o carte 
sărbătorească! de mare frumu
sețe- ii finețe intelectuală, 
deimnă. deachi2ind drumuri - 
cercetărilor viitoare. Nici una 
nu-1 va uutea omite de acum 
pe regretatul Ovidiu Cotruș.
Ov. S. Crohmălniceanu

II - ...I viata cărțilorI____

I Un
Ibrăileanu 
complet

• Peste 1 000 de pagini din opera lui G. Ibrăileanu, ca 
și necunoscute cititorului de azi, au scos la lumină editorii 
Rodica Rotaru Și Al. Piru, cu prilejul alcătuirii volumelor
4 și 5 din seria de Opere, G. Ibrăileanu *) (O parte din 
ele au intrat în culegerea Campanii. Editura ,,Minerva", 
1971, prin efortul lui Mihai Drăgan). Alcătuitorii edi
ției au grupat sub titlurile Opinii literare, Campanii, Edi
țiile poeziilor lui Eminescu toate acele note, articole, stu
dii pe care G. Ibrăileanu avusese intenția de a te Strînge 
in trei volume cu aceste titluri. Textele editate, care pu
teau fi citite numai în paginile Vieții rominești sau ale 
Însemnărilor ieșene, unde de multe ori nu poartă semnă
tura criticului sînt mai ales de atitudine, texte polemice 
care se știe că dau mai bine seamă de configurația Inte
rioară a unei personalități. Un Ibrăileanu mai puțin cu
noscut este scos astfel la lumină. 8e află în volumele 4 și
5 ale seriei de opere cele mai importante contribuții ale 
lui Ibrăileanu asupra poporanismului, replicile iul cele 
mai semnificative în legătură cu poziția Vieții româ
nești și definirea poporanismului. Latura polemică este 
cea care impune la lectura lor. G. Ibrăileanu răspunde 
atacurilor lui ov. Densualanu. N. Iorga, Lovlnescu și alții. 
La teribilul articol pe care N. Iorga îl scrie cu prilejul 
apariției Spiritului critic în cultura românească, intitulat 
Teoriile literare ale unul nou profesor de Universitate, 
Ibrăileanu răspunde printr-un nu mai puțin coroziv arti
col D. N. Iorga, critic și polemist. Din polemica stîrnltă 
de apariția cărții lui E. Lovinescu Istoria civilizației 
române moderne cităm răspunsurile Iul Ibrăileanu „Pră
bușirea- poporanismului și Un răspuns fără de care în
țelegerea discuției din jurul cărții lui E. Lovinescu ră-- 
mîne lacunară. Sînt reproduce șl articolele Probleme literare 
I și II, prin care Viața românească se delimitează prin
cipial în probleme estetice de corul revistelor adversare. 
Un ioc important îl ocupă articolele închinate felului cum 
a fost editat și reeditat Eminescu, articole care pun în 
lumină extrema familiarizare a criticului cu universul 
poeziei eminesciene și cu istoria ei. Dacă pîna acum a cir
culat numai replica lui E. Lovinescu tipărită în Mutația 
valorilor estetice ca Anexă cititorul poate reface, ajutat 
de actuala ediție, într-o măsură mal mare dosarul acestei 
polemici cu o miză de excepție (integritatea textului emi
nescian) șl cerceta cu ochi proprii dezbaterea. O. îbrăi- 
leanu era un polemist de o vervă remarcabilă care ex
cludea programatic gesticulația plină de efect. Ceea ce nu 
înseamnă că polemicile lui sînt lipsite de seducție inte
lectuală. Prefața lui Al. Piru, care dă o sigură imagine 
de ansamblu asupra publicisticii criticului, oferă și o ca
racterizare exactă a polemistului Ibrăileanu. Tot aici se 
află schimbul de opinii cu Paul Zarifopol din cele două 
articole des citate de istoricii literari : Răspuns d-lui za- 
rlfopol și Greutățile criticii estetice. Pentru prima dată 
apar și cele trei scrisori către Gherea pe care Ibrăileanu 
le adresează fostului său mentor.

Culegerea întocmită de Rodica Rotaru și Al, Piru ne 
înfățișează traiectoria atitudinii lui Ibrăileanu față de 
Maiorescu, Gherea, larga, Lovinescu, restituind cititoru
lui elementele unei delimitări șl a unei polemici care au 
contribuit la cristalizarea șl la limpezirea cîtorva din cele 
mai însemnate idei pentru cultura șl literatura română. 
Dimensiunea intelectuală a criticului, rolul Său prind 
contur mai ferm prin această inspirată deshumare de 
texte din colecțiile revistelor. După apariția volumelor 4 
șl 5 din seria de Opere, anume opinii privitoare la Ibră- 
ileanu nu mai pot rămîne în picioare. Exemplara resti
tuire nu are însă în vedere decît într-o mal mică măsură 
publicistica de tinerețe a criticului. La Addenda sînt re
produse doar 12 articole din multele care ar fi completat 
nimerit sumarul. Prima polemică a lui Ibrăileanu. de 
pildă, cu profesorul său Aron Densusianu asupia iul Emi
nescu nu se află între textele preferate de editori. Nici 
prefața la traducerea din Bel-Ami. Poate că ar fi fost mai 
nimerit ca aici să fie reconstituit, după însemnările Iui 
Ibrăileanu, acel volum proiectat și neapărut la de
Note și impresii, soluție mai adecvată criteriului general 
al reeditării care reconstituie cărți pe care autorul n-a 
mai avut timp să le alcătuiască. Faptul nu scade însemnă
tatea deosebită a acestei ediții pentru înțelegerea Iul 
Ibrăileanu și a istoriei literaturii române din vremea pu
blicisticii lui, chestiuni asupra cărora yo.nl reveni.

M. Ungheanu
•) G. Ihrăileann t „Opere", 4 ș4 &, e«llț4e- crltfe* «Je Rodida 

Rotaru și Al. Ptrti, prefață de AL Piru, Editură „MinerVa", 
1877.

rin t re putinele studii 
Pde literatură compa

rată din ultimii ar~.

Dyraa șl byraaia— ul 
ta li ten tara ran»ana 

(Univers. 19T7) de Ileana tr- 
xea este unul exemplar. Desigur. 
Byron pe care Goethe ii 
egalul lui Shakespeare, a avu: 
ecou in România și a înriurx 
literatura română, a foat culu- 
vat chiar de mani poeți, ceea ce 
înseamnă că cercetarea sortii 
sale ta noi. a raporturilor cu 
literatura noastră, era necesară. 
Asemenea studii există in alte 
țări de mult. Influența Im By
ron asupra literaturii germane 
a cercetat-o. În l®01. Richard 
A Hermann (Lard By rea ieia 
Lebea. Rin Werfc. arta Elafla^a 
aut die deatsdte Uteraiar). In 
1903. O. Muoni t-a ocupat de 
La fame del Byraw e U Byraaii-
sm ia Italia. Clasică e lucrarea 
lui E- Eateve din 1W7 Byraa ef 
ta remaaiiiaM frentate- 
iar la tartane rt lioflarart de 
l'aeavre de Byraa ea France de 
1811 a lflfid. Tot din 1907 e stu
diu) lui W. E. Leonard. Byren 
aad Byraniim ia Aaertea. Se 
mai Dot a ta (liita întreagă o dă 
Ileana Verzea) : Dr. D. G. D*l- 
gada. Lard Byraai CWlde Ha- 
roM'i Pllrrimaie ta Pertagal. 
1919. Harold Spender. Byran aad 
Greeee. 1924. R_A. Arrieta. Lard 
Byroa y el Ranaolîrisma klsfi- 
m iMCrirer-, 1926. A. Fanneîli, 
Byrea a U ăyreaisma aeU’Ar- 
gcatiM. 1928. Prin periodice 
există studii despre Byron si 
byronism In Rusia. Polonia. Iu
goslavia. Rotnăma (articolele lui 
Petre Grimm : Traduceri si inu- 
tMitml reoiâncsti după literatu
ra englexă, Ttacaramaiiia. 192L 
Brm li hyrenismiL CaJUra. 
1024).

Ileana Verzea tai precede stu
diul său asupra .succesului" si 
Influenței îui Byron în literatu
ra română printr-o încercare de 
definire a personalității lui By
ron în literatura engleză si 
universală- Consultlnd o vastă 
bibliografie critic*. autoarea 
susține că Byron e un neroman- 
tic. c* ceea ce li este procrlu nu 
poate fi Însumat stilului comun 
romantic si că autorul a parcurs 
in scurta lui viață (1788—18211 
$1 «curta lui carieră literar* 
(1806—1824) două etape, una care 
începe cu Fugitive Pieces si se 
Încheie cu anul 1818. cînd a 
terminat Childe Harold i Pil
grimage. si a doua cuprinsă in
tre 1819 si 1824 cînd a scris poe
mul Don Juan. Byron, cel din 
prima fază, ar fl poetul adoles
cenței artistice, al pozei dan
dy ste. al orelor de tihnă (Hours 
ef Ildeneas), reverie, pelerinaj 
și gust pentru exotism, cel de 
al doilea poetul faustic. in con
form ist. vizionar. Primul carac
terizează byronismul. moda care 
a Wntuit la un moment dat In 
Europa, al doilea corespunde lui 
Byron, poetului autentic mai 
presus de mode și chiar de cu
rente. A| spune că. in realitate, 
cele două aspecte nu sînt chiar 
atit de contradictorii, că primul 
prevestește pe al doilea, că al 
doilea Include pe primul și că nu

CARTEA DE DEBUT

Byron și byronismul 
in literatura rumâni

vom puiea niciodată desoiru 
pe Byron de byronfem. De alt
fel. iată definiția m care Ileana 
Venea o extrage din E. Eateve 
despre byronlțm ? _ByronirmuI 
e revoltă individului Împotriva 
socivtât:;. dar e si revolta omu
lui împotriva vieții. Individua
lismul dublează de un pe<i- 
nnsm total— Byron Lsmul mai 
inceamr.ă 51 neliniștea gindim. 
setea nepotolit* de a cunoaște, 
obsesia problemei destinului si- 
lr. faia enigmei indescifrabile a 
vieții si a mortiL revolta ooetu- 
Im. indignat să coasta ie ci eu) 
său r.u este măsura tuturor lu
crurilor. căutind in radar un 
dumnezeu bun in univers $i răz- 
bunlndu-se ascunzi ort răul - By- 
ronismuL. soare deci ca o ssn- 
tez* in are ae topeac majori la
lea elementelor dndirii « visu
lui De care secolul a) 18-iea le-a 
lăsat moștenire aecolu-m al 
19-lea.-

Trecind la faima si influenta 
lui Byron în literatura romăr.ă. 
Ileana Verzea nu irită ci mai 
întîi Byron însusi a cunoscut pe 
Dimitne Cant emir $i 5-a inspi
rat din Istoria im aerial ai ata
man. versiunea engjezi TindaL 
in Don Juan. Din Byron a tra
dus întîi Grigore Alexandre seu 
poezia -Adieu, adiea native
Shore ! in 1832. Primul traducă
tor ca și integral al lm Byron 
(prin intermediar francez) e 
I. Eliad. C. A. Rosetti a tradus 
din englezește Manfred. Tradu
cători da cite o poezie sau frag
mente : T. Strimbeanu. C. D. 
Aricescu, Al. Pe 11 mon. G. Ba- 
ronzi. I. C. Fundescu. C. Negri, 
Gh. N. Lazu. majoritatea indi
rect. Nouă traducere in versuri 
din Manfred in 1903 de Constan
tin Popescu. Traduceri frag
mentare recente : Petre Solo
mon : Culegere de poeme, 1919 
și Virgil Teodorescu. Opere 11c- 
■e, 1961.

Ce s-a scris în secolul trecut 
la noi despre Byron e aproape 
neglijabil. Rosetti declara cĂ 
turbează la citirea fiecărui vers 
din Manfred, Grandea se dădea 
nepotul lui Byron, spre deliciul 
foilor satirice contemporane, un 
Grigore ILaru se întreba dacă 
„Poezia a avut un geniu mai 
sublim si veritatea un defensar 
mai înfocat" ca „poetul Albi o- 
nului". canonicul Gramma ve
dea în Byron un euflet „rătă-

c:nd spre oceanul necunoscutu
lui cu naia deschiaiâ cu vin
tre te ie rupte".

Un poet congenial cu Byron 
era Eliad : ..Avea sentimentul 
ae a figura printre spiritele ale
se. de o însingurată mlndne. 
dublară de o încruntată nemul
țumire față de neînțelegerea 
contemDOranilcr. guița erotica 
melancolică, dar încerca, totoda
tă. &ă proiecteze drama umană 
ta scară siderală_ " Aceasta «e
vede intrucitva in Visa) și Se
rafimul d heruvimul, in genere 
tasă. in poezia ia originală. 
EZiade merse pe alte căi. Unele 
ecouri dm Ghilde Hareld găsim 
in lirica de meditație patriotică 
a liri Grigore Alexandrescu. 
C. A. Rosetli si după el George 
Sion tai intitulează dte o cu
legere de versuri Ceasurile de 
■inJtamirt. adică Hours of Idle- 
neuu, mu In versiunea lui Gri
gore Ilaru. Ore de deșgust 
(1854). De fapt. Rosetti si Sion 
sint mai mult In dependența lui 
Beranger. A. Pelimon începe cu 
Poezii fugitive (1848) după By
ron (Fugitive Pieces) sau după 
categoria din Regulile sau gra
matica poeziei de I. Eliad. Poe
zii fugitive ? Atitudini byronie- 
ne se pot semnala. si Ileana 
Verzea nu le trece cu vederea, 
la Ion Cătină. G. Baronzi, Pan
tazi Ghica. Ernest Vinterhalder, 
la Bolintineanu (Conrad al aces
tuia e rod al influentelor con
jugate din Byron și Volney. iar 
Florile Bosforului deseind din 
Hugo și Byron) și la postpașop- 
tiSti. cînd byronismul devine 
manieră, la Mihail Porfiriu (în 
Tabelle sint reminiscențe din 
Darkness), Crețeanu. Radu Io- 
nescu („unul dintre cei maî au
tentici byroniști români"). Al. 
Sihleanu. Mihai] Zamfirescu 
(„tributar exemplului unui By
ron anemiat de vampiri si stri
goi"). Al. Depărtățeanu („des
cendență byronistă de factură 
satanică"). N. Nicoleanu (pe
simist byronian damnat) 
Alexandru Candiano-Popescu. 
N. Pruncu.

Care sint raporturile dintre 
Eminescu șl Byron ? .....Ținînd
în permanentă seama de alte 
influente filosofico-literare re
cunoscute. scrie Ileana Verzea, 
problema legăturii dintre Emi
nescu șl Byron este constituită 
dia următoarele aspecte temati

ce ale operei ; stări psihologice 
specific romantice (melancolie, 
rău universal, evadare in lumi 
imaginare, insatisfacție cu defu- 
lare extravertit rebelă sau in
trovertit pasivă. Inhibantă). dam
națiunea umani relația om-di- 
vinitate. jocul din raportul ex
tremelor. situația geniului, im
plicit procesul antifilistin. ma’ 
mult pe plan intelectual decît 
social, configurația cosmogoni
că..." Sint urme din Manfred in 
Mureșano. din Cala In Demo
nism, din Childe Harold în Me
mento mori, din Lara în Strigoii, 
din Oscar of Alva in Gemenii 
etc.

Trerfnd peste Petrino. Rucă- 
reanu. Volenti. Bodnăreacu. Dui- 
liu Zamfirescu. Th. M. Stoenes- 
cu. Naum și Beldiceanu (ironist 
byronian în Tata) ajungem la 
Alexandru Macedonski. socotit 
de cineva „Lord Byron de La 
Roumanle- cultivator în poezie 
a temelor byronlene : „ viziona - 
rismul dar și tiranismul poetu
lui. solitudinea geniului, melan
colia secolului bolnav. vraja 
exotismului. nonconformism ul 
rebel, comentariul sarcastic, me
ditația melancolică, neliniștea si 
blazarea de tip spleen-. Urme 
din Mazrppa în Stepa din Beppo 
in Italo etc.

In concluzie. Byron a foet imi
tat de poeți minori, n-a modi
ficat insă cu nimic itructura 
marilor poeți (El ia de. Eminescu. 
Macedonski) puncte culminante 
ale romantismului tomânesc si 
universal. înrudiți prin o latură 
a personalității lor cu poetul 
englez, cunoscut de altfel indi
rect. nu la sursă.

Al. Pini

NOT A : T^a articolul noitru Fi
lozofia criticii, C. Sorescu sene 
in Săptămîna : „în particular 
Kant și Platon n-au în comun 
decît faptul de a fi foit filo
sofi", și : „Celebrul filosof 
(Kant) ar ride știind că 1 se a- 
tribuie expresia o lume de ab- 
soluturi. de lucruri în «ine. știut 
fiind de oricine e cît decît ini
țiat în materie, că absolutul și 
lucrul In sine n-au plural-.

în realitate, Kant a luat din 
Timalos de Platon conceptul de 
noumen. esență cognoscibilă nu
mai prin rațiune, pe care l-a 
echivalat cu lucrul în sine, in
cognoscibil. fiindcă nu există, 
după el. o cunoaștere raționala, 
nemijlocită de cunoașterea prin 
simțuri. Din această cauză fe
nomenele nu sînt noumene. 1u 
crurl în sine (la plural I) « „Slnd 
Erscheinungen Dinge an sich 
selb8t< so ist die Freiheit nicht 
zu retten... Wenn dagegen 
Erscheinungen fur nichts mehr 
gelten als sie in der That slnd. 
namlich nicht f<lr Dinge an gich 
sondern blogse Vorstellungen. 
60..." etc. („Dacă fenomenele 
sînt lucruri in sine, libertatea e 
imposibil de salvat... Dacă din 
contra fenomenele nu sint luata 
decît ceea ce sînt realmente, nu 
lucruri în sine, ci simple repre
zentări, atunci...*4 etc).

Interferențe 
literare

• Cele patru studii reunite de cartea lui Teodor Vărgo- 
lici*) acoperă două aspecte deosebite ale procesului ana
lizat. Două din ele („Opinii franceze despre poeți 
români" și „Tudor Arghezi Intr-o revistă franceză din 
1W3“) constituie o necesară prezentare a unor documente 
literare. înfățlșînd aspecte necunoscute ale vieții literare, 
ele sînt utile contribuții la cunoașterea relației 
dintre beletristica română și franceză. Aflăm cu bucurie 
cA Alecsandri ori Bolintineanu au fost recenzați In revis
tele franceze și că, într-o perioadă despre care se cre
dea că Arghezi se refuzase cuvîntului, a apărut totuși un 
poem purtînd semnătura sa.

Celelalte două studii („Bâranger șl scriitorii români", 
„Ecouri ale lui Salnt-Beuve în literatura română") au 
un orizont mult mai vast, propunlndu-și discutarea com
plexului fenomen reprezentat de felul în care literatura 
noastră a asimilat operele celor două personalități fran
ceze. Erudiția istoricului literar este Impresionantă : sub 
ochii noștri defilează o arie vastă de documente (perio
dice. lucrări, broșuri, texte etc.). Trei sînt nivelele unde 
T. VArgolld situează „interferențele" literare : simpla 
amintire a respectivului nume (probabil, dovadă a cu
noașterii lucrărilor sale), citate din opera sa șl utilizarea 
ideilor Mie. In cazul lui Beranger problema este mal sim
plă : acesta pătrunde datorită mesajului politic al texte
lor sale in concordanță cu ideile revoluționare autohtone.

Foarte interesantă este discutarea bogatului material 
referitor la Salnt-Beuve și critica românească. Cu acesta 
s-a intlmț-lat ceea ce mai tlrzlu se va întîmpla șl cu 
opera Iul B. Croce ori G. Câlinescu. Adevărurile expuse 
de el, greu admise la început, au fost mal apoi unanim 
acceptate șl Larg difuzate de discipoli prin scrieri popu
larizatoare ori prin manuale. Personalitatea Ideilor, con
sistența lor originară (legată de contextul soclo-cultura] 
în care au apărut) s-a dizolvat în straturi succesive. Ceea 
ce odinioară a fost ieșit din comun poate apărea acum ca 
banal și lipsit de interes, o Întrebare este atunci fireas
că : dincolo de aceste adevăruri generale, existente obiec
tiv, nu există ceva mhi profund, mai adînc ancorat in 
personalitatea umană a criticului, care să fie cu ade
vărat definitoriu pentru opera sa ? Ecourile acestei struc
turi umane, modelatoare a creației, trebuiesc căutate în 
receptarea el ți nu în permanența unor aserțiuni generice.

Demersul critic al lui T. Vârgollcl ae caracterizează prin 
rigurozitate șl erudiție. Autorul nu ae hazardează în nici 
o afirmație nesusținută de fapte ori texte probante. De 
fiecare dată opiniile sale sînt întărite de evocarea unor 
păreri avizate. „Modelul îl oferea opera Iui Băranger, 
larg cunoscută șl admirată de scriitorii noștri... cum am 
Încercat aă arătăm tn paginile anterioare. In acest sens, 
N. iorga preciza că „sub înrlurirea literaturii poetice da 
zglobie și crudă opoziție a lui Băranger... ș.a.m.d,

Mihai Coman
•) Teodor Vârgollcl I „Interferențe literare romăno- 

franceze", Editura „Univera-, București, 1977.

Caligrafii 
lirice

• Poemele lui Llvlu Călin*) eînt niște caligrafieri, uneori 
fulgurante, ale unor stări șl evenimente de conștiință al 
căror nucleu pare să fie dorința de recuperare — evi

dent, lirică —, nu atit a efemerului (impltetnd deci fluxul 
trăirii), cît a ceea ce este rerlsqbll în ordinea existenței. 
Aceasta înseamnă că participarea poetului nu este mar
cată de alerta timpului Ireversibil, cl ea se instituie ln- 
tr-un cadru mal calm, vlzînd reconstituirea unul traseu 
depășit. Sentimentele înseși se obiectivează sugerînd ade
sea reacția exploratorului în fața lumilor necunoscute 
unde absența unor certe puncte de reper se traduce prin 
necesitatea inventării lor. imaginea „studiata" a unei reci 
și translucide dezagregări din poezia Veghe — descinzînd 
parcă dintr-un cunoscut taBlou suprarealist — lasă să se 
întrevadă o atitudine de reverențloasă lntîmpfnarfl a mis
terului : „Sub candelabre jiletca se destramă / și firele 
vechi încep să cadâ / pe lemnul de lămîl ; / lumina e o 
lamă, / o umbră verticală dlntr-o spadă. / Oglinzile pri
vesc spre dansatorul mut / rămas sub arcul de cristale, / 
în jur acum tăcerile s-ascut / sub panopliile din ceară. / 
Te-am luat de mînă / șl pragul de afară / ne-așteaptă cu 
iarba lui de vise. / Pășește-ncet să nu cadă rouă". Chiar 
sentimentul naturii, în aparență spontan, viu, apare în 
fapt mediat, filtrat prin prisma conștiințîl poetului, ast
fel îhclt el exprimă aproape întotdeauna altceva, este o 
travestire ingenioasă a complexului meditativ. Artificiul 
este acceptat în mod voluntar și lui I ia atribute nu 
funcția de vehlcol Intre eul liric și realitate, cit aceea âe 
punct terminus al unui itinerar, ptodusul împlinit al mun
cii de artizan. Desene animate estb revelator în pcest sens 
șl poate fl socotit ca o ars poetica : „Departe da lumină. 
In somn / închipuit, / Abunc petarda culorilor / Ritmate / 
Șl noi tablouri / Ies / Cu vii făclii de mit / La porțile 
din fildeș / Ca-n vechile palate. / / O iederă tresare, / E 
fulgerul de Jos / Pornit, ) Și vrea să dea contț|rUri / Făp
turilor imaginare — / Obrazul din frunzare ) Devine sem
nul luminos / Al amintirii monezilor cu lună. / / ... In colț, 
doi cal, ) Făcuți cu igHța peniței, / Țin locul de alai / Și 
semnătura, micile ovale, / Imită onomastic j Dantelele 
domniței".

Llvlu Călin este un melancolic care îșl cenzurează 
Impulsurile, de aici șl plasticitatea nu o dată fastuoasă a 
poemelor, de aici impresia de detașare pe care o transmit 
fulgurantele proiecții ale amintirii sau visului. Tema cen
trală a volumului, exprimată și în poemul care-1 prefa
țează și-i împrumută titlul, este aceea a redescoperirii, 
dar o redescoperire care este mal puțin un proces, fiind 
îndeosebi un produs artistic.

Valentin Dumitrescu
■) Llvlu Călin l „Uimitorul răstimp", Editura „Eminescu", 

1917.

Descoperirea 
semnelor

• Volumul frosă șl reflexivitate") al criticului Cornel 
Ungureanu cuprinde o «uită de „micromonografii- al că
ror ansamblu, privit prin perspectiva receptării „la Ju
mătatea drumului dintre lectura imediată și exegeza 
plurală", se constituie pe ideea ordonatoare a reflexivi
tății specifice prozei românești contemporane.

Unitatea cărții rezidă așadar în această abordare care 
tinde, explicit în postfață (Impactul lecturii), să devină 
o pledoarie a romanului ca roman, pledoarie pentru un 
anume tip de reflexivitate, ce refuză genul hibrid, con
fluența forțată a românului cu documentul, cu reportajul. 
Este, în fond, afirmarea specificității modalităților prozei 
de a fl ea însăși în raport cu realitatea : „Atunci cînd ne 
oprim asupra romanului actual ne interesează mai puțin 
cantitatea de documente reproduse, cît capacitatea scrii
torului de a medita, prin personajele sale, prin construcția 
romanului, asupra realului*.

Pe coordonatele acestei atitudini, opărind ordonator, 
Cornel Ungureanu practică o critica nu atit de analiză, 
cit de definire, de tip succint monografic. Prozatorii in
cluși în volum (Marin Preda, Eugen Barbu, Laurențiu 
Ful ga, D. R. Popescu, Ștefan Bănui eseu, Ai. Ivasiuc, Ti
tus Fopovici, George Bălăjță, Constantin Țolu) sînt defi
niți în raport cu ambianța literară a epocii, în raport cu 
modul în care au foet receptați încă de la debut, urmă- 
rlndu-se descoperirea „semnelor" proprii structurii lor 
artistice, mai ales prin descoperirea temelor.

în cele doufi secțiuni. „Repere" și „Momente", corea- 
punzînd ierarhiilor, criticul urmărește analiza structuri
lor, descoperind simetrii, opoziții, reluări și continuități 
ale temelor, similitudini și afinități între tendințele tema
tice ale unor scriitor) diferiți. Marin Preda este definit, 
latre altele, prin prezență nostalgiei ,‘,teroului pur, capabil 
de sacrificiu"^ avi nd ca reper simetric’ opus „spiritul pri
mar agresiv". O altă temă definitorie este, desigur, tema 
imposibilei întoarceri- Eugen Barbu este portretizat cu 
vervă ca „scriitor spectacol", a cărui operă prezintă la 
rîndul ei simetrii Interioare Șl afinități externe. Vaslle 
Volculescu are „perspectiva rlnascentlstă a spațiului lu- 
dic“, la Constafttin ToiU o temă centrală este „tema 
Cărții". Ștefan Bănulescu este caracterizat în primul rînd 
prin „admirabila regie a textului".

Interpretarea nu este neapărat originală, caracterul sin
tetic șl general al „profilurilor- de acrlltoH preaupunînd în 
mod firesc reluarea în discuție a unor opinii critice deja 
cunoscuta, pe care Cornel Ungureanu le acceptă sau cu 
care polemizează. Critica de definire pe care o practică 
Cornel Ungureanu realizează portrete expresive, pertinen
te, reconstituind destinul lltefar deopotrivă prin dinamica 
receptării scriitorului, ambianța culturală de care se lea
gă opera sa, structura temperamentului artistic, confi
gurația tematică a creației ; totul subsumat viziunii inte
gratoare avînd în obiectiv latura reflexivă a fiecărui pro
zator, în ceea ce are propriu șl definitor pentru el însuși 
și pentru epoca sa. Se constituie astfel un panopticum 
reprezentativ al modalităților specifice ale reflexivității 
prozei contemporane prin valorile ei fundamentale, datorat 
unul Critic înzestrat cu vervă, temperat în polemică, 
cu o scriitură decisă și cu un spirit angajat în primul 
rînd în acțiunea de identificare și definite a „reperelor".

Sultana Craia
•) Cornel Ungureanu î „Proză și reflexivitate-, Editura 

„Eminescu-. 1977.

ȘtiințS 
și literatură

I <

DELTU 
DUNDR1I

• O carte fascinantă este Delta Dunării de loan Gh. 
Petreieu4). Ignorată de literat căci pare a se înfățișa ca 
operă științifică, ea ar putea fl refuzată șl de geograf pe 
motivul „literaturizării" materiei. In fapt, adevărata operă 
științifică ae înalță de ta condiția catografiei seci șl prin 
înflăcărarea descripției poate da și literaturii un exemplu. 
Este și cazul acestei cărți de știință, cum să zic, „trăită", 
fiindcă Delta Dunării nu e pentru loan Gh. Petrescu o 
temă goală ci un obiect afectiv. Autorul e din acea catego
rie de paiionațl ai geografiei șl nu un profesor cu gîndlre 
aridă șl știință alcătuită din cifre. Sînt, aci, desigur, ilus
trații, hărți, fotografii, tabele sinoptice, așa cum ae Întoc
mește în general un opus științific ; Iniă îndărătul lor stă 
o biografie închinată unei Idei și al nu o dată Impresia că 
în spatele fiecărei propozlțiuni se ascunde o verificare La 
fața locului. Delta e pentru Ioan Oh. Petrescu o obsesie șl 
o temă literară.

Nimic din ce poate caracteriza mal bine obiectul nu-1 
scapă î istorie, geografie, factori economici, turism, puțină 
mitologie, literatură (privește zborul lebedei ca șl cum ar 
contempla un balet, îl descrie pe pelican contrazlcîndu-1 pe 
Musset etc).

Baza cărții e de aceea știlnțlflcâ șl reportericească. Au
torul Îmbracă haine groase, IȘi îndeasă o șapcă pe cap, 
cumpără cizme lungi pescărești șl pleâcă In Deltă ca într-o 
expediție tibetană. închiriază o lotcă, parcurge trasee fe
lurite, unele foarte periculoase ; pretutindeni are carnetul 
de însemnări în mînâ șl Aparatul fotografie atîmat de gît. 
Un Brunea-Fox pierdut în lolltudlnlle deltalce.

Șl din aceste investigații Infatigabile rezultă cite un ta
blou lapidar, unde sub vopseaua aparent neutră stă ascun
să poezia întinderilor șl a peisajelor exotice : „Pe înserat. 
La marginea plantației, o bufniță cu aripile-l lungi și cati
felate taie drumul și, fără a face Vreun zgomot, cl doar un 
fîșîlt imperceptibil, fie eșază pe pămlnt, unde probabil a 
ajuns din urmă un șoarece. Deasupra plantației o semilună 
delicată șl neobișnuit de mare, care pare așa din cauza va
porilor de apă din atmosferă, se arată șl fită fixă în aburul 
rece. Datorită irizației produse de picăturile de apă ca 
urmare a condensării vaporilor, seml-luna este roz-vloletă 
și strălucitoare pe cer, parcă ar închide în ea becuri și ar 
fi învelită în hlrtle colorată, ca pe Scena unui taatru- 
(p. 153).

Morile de vînt de pe grindul Letea îl dau mari perspec
tive oglinditoare, fauna Deltei 11 Inspiră condeiul cu o 
culoare de pictor englez de naturi singuratice. Șl, în totul, 
o însușire vădită de a observa geografia obiectivă și de a 
o transforma în pictură sensibilă, în literatură afectivă șl 
in reportaj grandios.

Artur Silvestri
•) loan Gh. Petrescu i „Delta Dunării-, Editura „Scrisul 

Românesc-, 1971.
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«Nu eu sunt obiectul poeziei 
mele ci eu păstrat, transfigu
rat în ceilalți...»

— Imnele dumneavoastră încearcă o dublă 
întoarcere la origini : la originile conștiin
ței (Patria) și la originile poeziei (Imnul)* 
Citez din Terna, torna fratre : „Metanoia, 
/ La origini indărăpt, / Acasă sun acope- 
rișe 7*. Aș adăuga și aceste versuri din 
Lupta : „Nu-i dectt graiul singurul cicu 
scut / Și dragostea și-această îndelunga 
Întoarcere de taină indărăpt". Cum și de 
ce ați ales acest drum al poeziei ca «.în
toarcere de taină indărăpt" ?

— A fi poet, om al cuvintului înseamnă a lui 
în grija ta totul, a luat în ocrotire, a prive^hei 
prin grai asupra luminii ce pilpiie în flecare 
creatură. Această lumină trebuie ocrotită cu pro
pria ta viață altfel putem rămînea pe întuneric, 
riscăm să pierim din condiția libertății noastre 
ca oameni. Adevărata natură a firilor lumii est' 
tainică, luminoasă, plină de bucurie și frumusețe. 
Acest Adevăr îl presimt pruncii cu toată ființa 
lor, il știu marii luminați, il cunosc și mărturi
sesc poeții care rămîn în istorie. Iar cele ce 
există, nu sint numai acum in prezent, cele ce 
sunt vin de departe, vin din origini și de aceea 
este necesară întoarcerea tocmai pentru a putea 
discerne in adincime fața viitorului. Poesia este 
memoria unui popor și poetul trebuie să-și aduc» 
de toate cite sunt aminte cu insistentă și inten
sitate pe calea cea mai grea a rațiunii inimii.

— Scrieți ascultind de izvoade. tratind 
mereu aceleași teme universale și refuzind 
instantaneul, simpllfirind formele si Umi
lind desenul liric la liniile esențiale, 
necăutînd originalitatea ci tiparele adevă
rate, codificind și canonizind imaginarul. 
Alegeți culorile grave, stenice. Poezia 
dumneavoastră cuprinde un alfabet morfo
logic al gindirii și simțirii statornic. 
Numiți literele, semnele lui fundamentale.

— Iubirea presupune statornicie și asemănare. 
Acolo unde nu-i iubire apare instantaneul, 
ciudatul, imaginarul evaziv. Cele mai necuprinse, 
mai miraculoase și greu de exprimat sunt cele 
ce sunt, inepuizabila realitate a lumii. Poesia, 
poetul nu creează o lume, el nu creează ceva nou 
ci descoperă ceea ce este : aruncă, dacă are 
ochiul plîns îndeajuns, o privire în adîncul de 
nepătruns al celor ce sînt. Inepuizabil este tran
dafirul. Iar not ca oameni nu ne putem cunoaște 
pe noi înșine decît luînd știre de la cele ce sunt 
in preajma noastră, de la alții de La Altul. Pă- 
trunzind în viața și lucrarea și jertfa lui Con
stantin Brâncoveanu. bunăoară, vin mai aproape 
de mine, de sensul existenței mele în poporul 
meu. Nu eu sunt obiectul poesiei mele ci eu 
păstrat, transfigurat în ceilalți. Dacă eu nu am 
pătruns in ceilalți, dacă altul n-are nimic in 
mine, eu încă nu exiat orlcîtă gălăgie as face. 
Este vorba de o confundare în soarta tuturor, 
de o jertfire a sinelui pentru a-și dobîndi ade
vărata identitate imperisabilă în comuniunea 
celorlalți. De aici izvorăște canonul obiectiv ce 
trebuie respectai cînd te apropii de oameni sau 
de natură ; rouă de pe firul de iarbă n-o ajunge 
raza soarelui dacă nu-i nură. Cele ce sunt ti se 
arată, vin spre tine se revelează numai în 
măsura în care găsesc vasul potrivit ce le poate 
încape frumusețea, altfel nu se deschid și rămi- 
nem singuri. Omul intre creaturi este singur. 
Logofor. Dacă inima lui este purtătoare de cu- 
vînt, natura își poate găsi aici lăcaș, se poa^e 
destăinui. Unde nu-i inimă ca sălaș al cuvin
tului, ființa naturii și a istoriei n-au ce căuta. 
Lumea zidirilor vine la noi să ceară cuvint iar 
dacă nu-1 avem în inimă rămînem străini. Cuvân
tul ce-1 vrea.de la noi trandafirul privește desti
nația lui, rostul său in univers descifrat de ființa 
mea transfigurată în istorie. Iar această transfi
gurare poate fi singura noastră originalitate. 
Toate celelalte feluri de a fi original sunt exte
rioare, șocante și ca atare de scurtă respirație. 
Căci e vorba de a te înscrie în tiparele primor
diale ale existenței, de a deveni rădăcină înainte 
de a nădăjdui încoronarea.

Dacă trandafirul ar avea să ne spună ceva nou 
nu s-ar repeta in fiecare primăvară in acelaș 
tipar nemuritor pe colinele .p|mm tuiul. 4 vedea 
noul înVr~un tipar deficit, - a-.Wedea ’fragilitatea 
universului intr-un fir de trestie bătută de vint : 
în această coflită greutatea lucrării poetului, a 
porni de lâ cele ce sunt îhtr-uiî ânurpe' loc, de 
la concretul infailibil și a putea rămine în el 
înseamnă a da un răspuns în universal, a fi uni
versal, adică a fl apt de a ți se Încredința între
gul.

— Imnul este • poezie care trăiește din 
categorii pozitive, din bucurie, comuniune, 
legitate, iubire. E • concordia discors. Des
pre universul poeților moderni Dâmaso 
Alonso spunea că e construit din concepte 
negative și, pornind de la această idee, 
Hugo Friedrich analizează exagerind toată 
poezia modernă prin prisma categoriilor 
negative* Calea imnică a poeziei, la • pri
vire superficială poate părea Incompatibilă 
cu sensibilitatea epocii noastre, mergin'! 
Împotriva (exagerez voit), unei concepții 
estetice și etice dizarmonice mai gene
rale...

— Bach făcea deosebire netă Intre artă ca 
experiment și cea care il sfințește și bucură pe 
om (der Befriedigung). O bună parte din poezia 
modernă este victima tenebrelor cum spune 
Claudel despre Baudelaire și Poe, poeți foarte în
zestrați care insă și-au pus talentul intru slujirea 
puterilor întunecate, legate de artificial, de visul 
nemăsurat și imaginativul bolnăvicios. Sunt 
oamenii singurătății care n-au voința și dăruirea 
necesare de a fi slujitori ai luminii, n-au răb
darea cerută de greul istoriei, de rinduiala 
piorală și arderea mistuitoare, invizibilă din 
iubire pentru tot ce există. Un poet adevărat tre
buie să tindă spre obiectivitate, să devină acel 
cristal pur prin care lumina poate ajunge la des
tinație, altfel se dezice de rostul său in univers 
în fruntea creaturilor. Spre această obiectivare 
fiu tins și cei mai buni poeți români pină astăzi 
de la Dosoftei pină la Voiculescu, căutînd să intre 
în legămint cu lumina, cu Binele suprem pe care 
l-au slujit în cîntările lor. Dacă astăzi in unele 
țări sint mai. citiți poeții „negativi", nu înseamnă 
că aceasta-i marea poesie ci că există de asemeni 
un cititor neformat, necultivat pe măsura voca
ției sale superioare spre obiectivitate. Chiar de 
s-ar scrie la un moment dat și s-ar citi numai 
astfel de texte negative, Poetul nu trebuie să 
abdice de la menirea lui de vestitor al biruinței 
Luminii asupra întunericului, de slujitor al 
Iubirii și Frumosului, de om încredințat în veș
nicia tuturor creaturilor în sensul jertfei de sine 
intr-o patrie pentru propășirea celorlalți. Această 
artă a edificat lumea. Imnul este de la origini 
o astfel de cintare. o astfel de sărbătoare a 
luminii, o bucurie care nu poate fi stăvilită de 
nici-o putere din univers.

«Poetul trebuie să citească pe 
înaintașii lui poeți pină în 
pînzele albe.»

— Ați tradus Odele Pythianice ale lui 
Pindar, considerat de Nicolae Balotă și 
Virgil Nemoianu, unul din dascălii dum
neavoastră recunoscuți.

— De la Holderlin am înțeles că nu se poate 
face poesie adevărată necunoscîndu-î pe vechii 
greci. Pindar a fost cel dintîi asupra căruia am 
lucrat pină la ultimul cuvînt rămas din moște
nirea sa. Am învățat enorm de la el in ce pri
vește meșteșugul și încredințarea că nu poți fi 
poet dacă nu ai Patrie, dacă nu vorbești în 
numele unui popor, dacă nu practici tu însuți 
virtuțile pe care le vestesc poesiile tale. Apoi 
Pindar a fost om de la tară, din arhaica Beoție. 
legat de tradițiile părinților săi, sănătos moral și 
spiritual conform idealului eMn, slujitor al lui 
Apollo. Cît știu din mărturiile arhaice despre 
el rămîi cucerit și de noblețea persoanei Iul. în 
egală măsură sunt legat de celălalt corifeu al 
lumii vechi mai aproape de sufletul nostru, 
Vergiliu.

— Prețuiți și imnele Bizanțului 7

— în Bizanț imnul cunoaște veacul său de aur. 
Spiritualitatea bizantină în întregul ei este una 
imnografică. Noul cîntec pe care îl încep po-
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poarele, cu care începe Evul mediu și apun 
lumile vechi este Imnul de bucurie și mulțumire 
care glorifică și împacă doxologind. Forma veche 
a versului prosodic elin bazat pe cantitatea sila
belor. devenit înțepenit și academic, este pără
sită, noul Imn punînd accentul pe calitate, pe 
ritm și suflet, pe înălțimea cuvintului. Dacă ver
sul vechi curgea monoton in ondulați) pe picioare 
scurte sau lungi. Imnul primește aripi, cuvîntul 
iese din starea pasivă tinde către înălțimi, va
riația in inălțime despre care vorbesc savantii 
este marca noului simțămînt ce-1 viețuiesc po
poarele. Acest suflu nou in Imnografie provine 
din popoare, din simțămintele oamenilor din 
popor, din cintecul popular care intră pe arena 
spirituală a omenirii. Bizanțul este expresia 
geniului popular al mai multor seminții europene 
și orientale ajunse părtașe la pacea spiritului- 
Acest duh al popoarelor, al lumii de jos ignorate 
de academismul elin în decădere se afirmă în 
noul Imn. in sutele de mii căci sunt cu adevărat 
sute de mii de Imne noi cum n-a cunoscut ome
nirea vreodată.

Amintesc de aceste imne pentru că ele fac 
parte din propria noastră tradiție : cele mai vechi 
traduceri românești s-au făcut și pe aceste cărți. 
E1e sunt și ale noastre, sunt mai mult devenite 
una cu limba și spiritualitatea noastră prin nenu
măratele veacuri de priveghere ale evului nostru 
mediu, ale tuturor cărturarilor și ctitorilor 
sufletului nostru. Am moștenit Bizanțul în Lot 
ce a avut el mai bun și trebuie să fim profund 
conștienți și asimilatori ai acestei uriașe moște
niri cu fiecare generație.

— Ce a însemnat pentru Imnele Transil
vaniei întilnirea dumneavoastră cu poezia 
iui Holderlin ?

— Dragostea pentru pămîntul Datern. pentru obi
ceiurile părinților, acest dor mistuitor după cerul 
de altădată al lumilor vechi m-a apropiat de 
Holderlin. Prin el am bătut o bună bucată de 
drum către propria mea Patrie, către iubita 
noastră Transilvanie. Goethe din păcate a ris 
de Holderlin cind acesta i-a citit niște tradu
ceri anevoioase din greacă. Truda lui pe texte cu 

-gramaticile vremii greoaie este pilduitoare per* • 
tru orice poet carp sc ia *în serios- Fraza poetică 
sărbătorească a ltii Holderlin este de neconceput 
fără această ucenicie, pe. textele fHnh și in:ac€fV 
fel superioară altor poeți german» mai comozi.

Poesia nu se poate face numai cu talentul de 
acasă, el trebuie sporit neguțătorindu-1 in casele 
înaintașilor. Poesia se citește direct din izvoare, 
poetul trebuie să citească pe înaintașii lui poeți 
pină in pinzele albe nu prin intermediari, prin 
cărți critice niciodată îndestulătoare. Înaintaș.i 
trebuie să-ți devină prieteni și frați nu maeștrii, 
or numai trudind pe textele lor te poți bucura 
de intima lor familiaritate.

— Socrate ii îndemna pe poeți in Lysis 
să fte „părinți ai înțelepciunii $i călăuze*'. 
Ascultă poezia Imnelor Transilvaniei de 
arest imperativ 7

— Cind mă duc în satul meu vin la mine dife
riți oameni cu necazurile lor să-mi ceară sfat Ei 
știu că sunt poet și prin aceasta socot că le-as 
putea fi de folos prin cuvint Vor să-i liniștesc 
pnn cuvint și mul ți dintre ei se și aleg cu un 
înțeles. Cred că la această călăuzire și grijă pa
ternă față de ceilalți, de oamenii din casa ta. 
din satul și Patria ta. după darul Chemării, se 
referă Platon. Trebuie să te inhami la greul, la 
necazurile și bucuriile neamului tău și să poți da 
un răspuns ziditor in orice situație. Cărțile 
noastre nici nu trebuie să fie altceva decît o 
călăuză. Oamenii au nevoie de un sfat bun. de 
o vorbă din inimă mai mult ca de orice. Se și 
spune la noi, mă duc după cuvint la omul cutare. 
Acest cuvint al puterii care poate schimba viata 
unui om este dat și în grija poetului ; și tre
buie să-l slujească pe măsură.

»A deveni transparență pentru 
cele ce sunt este cel mai 
greu*

— In imnurile clasice finalul sună ade
sea astfel : „voi ști să-mi amintesc de tine 
și mai tîrziu in alte imnuri" sau „Inlil 
și-ntii te cînt pe tine la inceputul stihuirii 
și iarăși începînd cu tine sint gata să-ți în
chin alt imn“. In volumul dumneavoastră 
multe poeme pot părea celui ce ignoră 
legile imnului variații pe aceeași temă : 
Pelicanul, Lumina .Izvorul.-. S-a vorbit 
legat de poezia Imnelor dvs de discursivi
tate, prozaism, experiment steril in dis
punerea versurilor cu referire la imnurile 
închinate strămoșilor. S-a vorbit și de 
manierism. Totuși trebuie să ținem seama 
de faptul că imnurile clasice aveau o 
parte epică (pars epica), un miez cunos
cut sub numele de omfalos, încadrat de o 
introducere (arhe) șl de o încheiere 
(sfagis). Ori toate imnele închinate strămo
șilor țin seama, in cărțile dvs, de această 
structură.

— Ștefan cel Mare asupra căruia revin mereu 
este o astfel de întrupare a virtuților, și a spi
ritului de jertfă din iubire pentru aproape, a 
nădfijduirii că tot binele va cunoaște desăvirșirea. 
Toate aceste fapte și ctitorii ale domnului mol
dovean fac din el un mădular cosmic. Cind il 
descoperim persoană, neștirbindu-1, este o 
transparență prin care străvedem chipul de taină 
al omului în armonia universului. Este o datorie 
sfîntă a mea ca poet român de a sesiza univer
salul prin aceste conștiințe românești, prin a- 
ceastă istorie dramatică, prin aceste persoane 
slujitoare ale idealurilor sufletului românesc a- 
desea pină la jertfa supremă. Transilvania este 
plină de astfel de vieți mai puțin sau mai mult 
cunoscute, unii zac in uitare, neridicați în cu-* 
vint, și iubirea cuvintului are puterea de a le 
restitui aura de origine.

Imnul socot că este forma cea mai potrivită în 
vederea acestei renașteri In cuvint a valorilor 
nepieritoare. în Imn lirismul este dominant, 
imnul implică participarea subiectului, a poetu
lui, pină la identificarea, la topirea obiectivă in 
lucrarea ființei, perSoanef asupra căreia și-a 
aruncat ancora cuvîntul. Acest lirism imnic nu 
este străin de disonanțe, dar modul de a le 
rezolva este de lungă respirație, relevă mereu 
lupta eroului pe care acesta o poartă conștient 
și concret in istorie împotriva răului, a morții

și a damnării. Iar cel care luptă în numele 
luminii și al adevărului cu armele jertfei de sine, 
aie iubirii este încoronat chiar pierind. Imnul 
pleacă de la adevărul că lumina, creaturile și 
omul au o destinație excepțională că nu moartea 
este vocația și perspectiva omului ci viața nepie
ritoare. Cind scriu imnul lui Matei Basarab, de 
pildă, trebuie să mă pătrund in amănunt de 
toată lucrarea lui care a însemnat o renaștere 
în poporul nostru. Nu ce mi-aș putea eu închipui 
despre Iancu sau despre Pelican, nu fantezia 
mea are valoare in Imn ci adevărul faptelor și 
ființelor lor, ele trebuie să vorbească in ce au 
ele mai profund căci ele rămîn, iar cele ce rămin 
le întemeiază poeții cum spune Holderlin. Ce a 
făcut, în istorie, cărui gind și cărei simțiri a 
inimii și brațului său l-a dat întrupare între 
oameni este foarte important. Iar aceste fapte 
trebuiesc prin Imn mărturisite- Iar aceste reali
tăți ale faptei omului in slujba Binelui Suprem, 
au puterea de a umbri și spulbera îndoiala, scep
ticismul, pesimismul tenebrele cultivate de ma
nierism în arte, pentru că manierismul este fruc
tul fanteziei, al irealizabilului, imită și vestește 
ceea ce nu are realitate vizibilă sau invizibilă, 
o proiecție a individului în lume nu o transpa
rență a lumii in persoană, cum se întimplâ in 
arta adevărată. A deveni transparență pentru cele 
ce sunt este cel mai greu, a dobîndi acea clar
viziune incantatorie care face lucrurile lumii să 
se destăinuie în fața ta cu tot ce au ele mai fru
mos. a deveni omul de încredere al lui Mihai sau 
Ștefan, al trandafirului sau al fluturilor, al ste
jarului sau al albinei al orionului și în cele din 
urmă omul Logosului, ființa cuvintului este cel 
mai greu. A fost Dante altceva în poporul sau 
decît omul în fața căruia s-a tras vălul de peste 
uitare — și a văzut Italia în veșnicie, a auzit 
și a văzut tot ce se poate ști despre sufletul po
porului său, a devenit o transparență. Numai a- 
ceastă transparență poate sesiza armonia întregu
lui, dependența creaturilor unele de altele și a 
tuturor de Logosul întrupat în ființa omenească. 
Această armonie înstelată a universului, acest 
Magnificat a tot ce există, această împăcare și 
bucurie fac din om ființa glorificării, vasul 
laudei, cuvînt imnic înainte de toate.

«Poetul nu ctitorește decît pu
nînd în lumină ctitoriile al
tora»

— Grecii numeau imnurile închinate 
unor personificări ale naturii physikoi 
hymnoi. Poeme ca Stejarul, Toamnă, 
Floarea-soarelui, Holocaust, Garoafa, 
Lumină, Macul. Plopul, Trandafirul, Teiul, 
Trestia, Părul sărac. Vară, Sămința, Trans
figurare, Secetă, Mărgăritar, Vini și 
văpaie. Luptă, Izvorul, Vița de vie ș.a. 
așează natura și universul intr-o viziune 
antropomorfă. Poetul e in ele un sacerdot. 
Morala e intr-un anume sens cosmică in 
poezia dvs. tn ce mod comuniunea cu 
natura și eu natura Patriei in special sanc
ționează conștiința și edifică Logosul 7

— Nu orice se cuvine ridicat in imn. ci numai 
ceea ce este ofrandă, jertfă pentru alții. De 
aceea imnul are această alcătuire lirică, vorbește 
in numele eroului, subiectul se topește, ae - 
tuie obiectului, il 5n viază. în imn nu vorbe* : 
poetul ci eroul, destinația nu este eroul ci eroul 
celebrează prin faptele sale înțelepciunea Logo
sului, care le-a adus in stare de rodnicie.

Prin aceasta Imnul nu-i numai evocare cd 
Aducere aminte ca răspuns prin cuvint dat cuvin
tului. Fapta deveni cuvint se ridică din empi
ric in zonele spirituale, Imnul rid;.* locul ia 
rang de Patrie, toposul celebrării păru*:» lor. în 
acest fel poetul nu ctitorește decît punind in 
lumină ctitoriile altora și in aceasti mărturia 
a faptelor altora se realizează el ca jertfitor și 
ajutor al poporului său in istorie prin cuvint. 
Imnul se realizează, poate fi socotit realizat cind 
dă de izvorul vieții, cind nu rămine ta cele de 
suprafață. Imnul physic asta și Înseamnă a ce
lebra viața stejarului, garoafei sau a vulturului, 
viței de vie și a griului, iar această viată 
naturii este grăitoare și pilduitoare pentru om -r. 
măsura in care acesta este exponentul Logosu
lui in mijlocul naturii. Natura nu ne poate ajuta 
cu nimic și noi nu sintem de nici un folos darA 
răminem numai naturali, dacă viețuim numai la 
nivelul ei, biologic. Ca fii ai cuvintului are 
natura trebuință de viață, de in-suflarea noas
tră în preajma ei. de harul in-spirației noastre. 
Boul lăcrimează cînd îi vorbește omul 5i leul 
îi scoate spinul din călcîi omului care-i vinează 
cu iubire sufletul.

— împotrivindu-se ideii că arta ar fi ud 
joc, Alain scria : „Artiștii au muncit întot
deauna ca și cum s-ar fi rugai". Acesta 
este și crezul dvs. Iată ce scrieți in Poe
tul : „Nu vrei nicicum să rostaiești nimic ! 
Ceva petrecăreț de voie bună". Cum ati 
făcut această alegere a gravității, a solem
nului, a bucuriei și nu a petrecerii prin 
poezie ?

— Ironia ca și risul înclinat spre batjocură și 
cinism nu au nimic de-a face cu Imnul. Viata 
e prea gravă șl zilele omului prea puține să le 
jertfească ușurinței și vorbelor neziditoare. 
Altceva este bucuria decît veselia petrecăreață ; 
există compasiunea, suferința împreună care il 
pot ajuta pe om sâ fie mai bun. Veacuri de-a 
rîndul ardelenii mai ales au tăcut si-au indu
rat. au dus greul istoriei cu răbdare si înțelep
ciune. Nu-i în firea lor nici să facă glume, nici 
să rămină străini de suferințele altora.

— Tipul de imn eare apare cel mai rar 
în poezia dvs, este cel cu caracter pur de 
invocație, care enumeră atributele, glorifi- 
cindu-Ie. Acesta e imnul arhaic numit de 
greci KIetikoi hymnoi. Preferați imnul mai 
complex și nu linia simplă a invocației. 
In același timp, poemele dvs. sint Cînte- 
cele aducerii aminte. Ele sint și o „carte 
de învățătură" cum a observat Nicolae 
Balotă. Ce relație așezați intre poezie, me
morie și cunoaștere ?

— De poesie tine sensul și semnificația. Poesia 
este cunoașterea lumii pe calea profundă a me
moriei inimii. Celelalte științe arată ce am făcut, 
poesia cît de mult am iubit Adevărul și Frumo
sul. Nu există alt instrument de a arăta averea 
cea mai de preț a unui popor decît Imnul, 
cuvîntul.

— Poezia începuturilor cultiva un lirism 
plural, colectiv, derivat dintr-o subiectivi
tate a lui „noi", iar nu a lui „eu", observa 
Edgar Papu și mulți alți cercetători ai 
fenomenului.

— Nu în apă se refectă cel mai bine soarele 
ci in bobul de rouă. Nu poți ști nimic despre 
umanitate, dacă nu ești om. persoană, eu abso
lut unic în istorie, de neconfundat cu nimeni 
niciodată. A deveni o astfel de persoană, a de
veni ceea ce ești chemat din origini să fii. Per
soană, este iarăși drum strimt dar unic de ales. 
Imnul este lucrarea persoanelor in istoric. Harul 
poetic este un dar absolut personal, și in sensul 
— către persoană.

«Nu poți fi poet dacă nu ai 
Patrie, dacă nu vorbești în 
numele unui popor».

— înainte de apariția Imnelor Transil
vaniei in Lexicon der Weltllteratur, Gero 
von Wilpert subliniază faptul că lirica 
dvs. e determinată de datele și imperati
vele ținutului natal, Transilvania. Ce va
lori esențiale atribuiți acestui spațiu și in 
ce mod credeți că el are o însușire purifi
catoare. psihagogică, de întocmire a sufle
tului. a conștiinței și a memoriei națio
nale ?

— Un istoric german spunea că ..Românii sunt 
cea mai tenace seminție de pe pămint“ (Die 
Rumanien șind die zăheste Menschengcischlecht 
der Erde) și această definire comentată de isto
ricul nostru loan Lupaș se referă în primul rind 
la urmașii geto-romanilor din Transilvania. Po
porul român din Transilvania a despădurit, 
desâlhăticit prin milenii cu duhul graiului, cu 
jertfa ființei, răbdării acest pămint strămoșesc. 
Am să dau un exemplu. Satele noastre din 
Transilvania din preajma satului meu, prin 
veacuri au fost mutate dintr-un loc în altuj. 
Țăranii iobagi după ce cultivau un loc prin în
delunga viețuire cu plugul și turmele, cînd pă- 
mintul în mijlocul pădurii devenise grădină, 
oamenii erau poftiți de domnii străini să se mute 
în codru, să-și defrișeze in mijlocul codrului alt 
așezămint, alt sat iar celălalt să rămină via și 
stupina și livada stăpînului. Poienile acestea 
unde au fost satele noastre se cheamă Iertăoi. 
Peste cimitire a crescut iarba. Fiecare coiină. 
fiece loc atins de soare aici in Transilvania este 
istorie milenară sfințită cu sudoare și singe de 
oamenii care au cultivat, au desălbăticit acest pă
mint închis de păduri. Unde-i o poiană trebuie 
să fie și un cimitir, unde-i o grădină qste și 
istorie. Munca ne-a sfințit, truda din zi in noapte 
pe acest pămint care ne-a crescut și ocrotit și 
care, împreunat cu ceruf, ne-a încălzit și ne-a 
ținut de urit de-a lungul veacurilor.

— Ciniati Patria, sacralizind Transilva
nia ca pe un ochi de veghe ca pe n me
morie vie și statornică a cosmosului și a 
părinților*

— Sătenii Transilvaniei nici n-au boicotat vre- 
mile, nici n-au vegetat în istorie cum au socotit 
unii, ci ei au făurit continuu istoria. Viata morală 
și spirituală a dobîndit în satele noastre un chip 
propriu superior prezent in arta noastră popu
lară ,care obligă pe cea zis cultă. Tot geniul nos
tru s-a concentrat aici, in vorbă și-n port, în con
duita de toate zilele, satul fiind organul cos
mic, gura de rai a existenței noastre și asta 
vremi îndelungate. Eu încă am găsit și trăit in 
satul meu intactă această rînduială milenară, 
această civilizație profundă strinsă in jurul Bine
lui suprem tăinuit de cuvîntul întrupat în Istorie.

— Ce valori ați vrea să câute cititorii și 
criticii in Imnele Transilvaniei în locul 
originalității, schimbării registrului liric ?...

— Imnele Transilvaniei încearcă să celebreze
ceea ce-i nepieritor în sufletul no6tru atit de în
cercat in istorie, să atragă atenția asupra spiri
tului de Jertfă ce ne caracterizează, asupra per
soanelor istorice in jurul cărora ne-am strins in 
ceasurile de urgie sau sărbătoare pe drumul 
nostru neabătut către Patria nepieritoare. Omul 
moral, omul iubirii pînă la jertfa de sine, omul 
răbdării și al lucrării ființei bucuriei și a pri
vegherii poate fi găsit în aceste imne. Cel ce 
însetează după perfecțiune morală și spirituală 
celui ce-și caută originile și destinația, celui ce 
se statornicește în ființa acestei Patrii în spiritul 
strămoșilor este adresată în primul rind această 
carte... *

«Nu există originalitate decît 
in continuitate»

— Se știe că ați copiat ca elev, intr-nn 
caiet toată opera lui Blaga după ediția 
definitivă de Ia Fundații șl că știați poe
mele sale pe de rost. Despre Imnele Tran
silvaniei s-a spus că an părăsit calea lui 
Blaga fiind mai aproape de Goga.

— Bach înainte de a-și compune propriile com
poziții. se încălzea, iși lua avint dntind din 
compozițiile inMintașilor si colegilor de breaslă. 
Pină Ui lua zborul său propriu avea nevoie de 
căldura și priceperea celorlalți. Nu există origi
nalitate decît în continuitate. Cine caută să fie 
original cu orice preț riscă să nu Însemne nimic 
intr-o cultură. Trebuie să-i asimilăm pe inain— 
tașii ■•ștri pentru a patra face un pas către noi 
iașiae. Un text vechi în greacă spune ; „Ce ai 
tu să r.u fie luat de la alții ? iar dacă ai luat la 
ce te-ai mai mlndri De la Blaga am invitat 
multe. întilnirea mea cu el ca licean a însemnat 
o dată in viața mea. îi iubesc pe Coșbuc și pe 
Goga. Satul insă ca matcă universală, ființă 
cosmică, ca vatră spirituală eternă fără anecdo
tă si pttoreac. încă n-a fost\exprimat pe măsura 
lui i» în poesia noarfrâ cultă.

— Ce arasifieație atl vrut să cnprindeți 
in Imani către Eminesea. după mine on 
i«n graealaffic. dar In primul rind etia- 
lagic rari ei il glorifică pe Poet ra pe • 
instituție, tradiție și cerem«aie î

— Să stăpinlm limba ni se cere mai lntli prin 
Emine^cu. Să nu uităm lada cu bucoavne de în
vățătură in adincă și Înțeleaptă limbă veche 
românească pe care Em in eseu o avea pururi cu 
fcL De cele mal adinei și pilduitoare tradiții de 
spiritualitatea noastră perenă sunt legat anumite 
cuvinte de neinlocuit, o anume turnură a frazei 
pe care numai frecventarea scrierilor vechi ni le 
face familiare. Poesia nu se face nici cu idei ori
ginale, nici cu sentiment ci cu cuvinte atinse de 
spirit înainte de toate.

— Calea poeziei dvs, parcurge etape : 
Infernul, Purgatoriul, Paradisul care nu mi 
se par separabile. Dimpotrivă, ele comu
nică, se tensionează, se presupun chiar. 
Din Imnele Transilvaniei nu lipsesc vizi
unea eschatologică și fața tragică a lumii, 
iar bucuria si extazul întîlnesc acel „dar 
al lacrimilor (donum lacrimarum) de c&rc 
pomeneați intr-un articol recent, închinat 
lui Vergiliu. Critica n-ar trebui să uite a- 
ceste versuri cînd preferă una sau alta din 
etapele creației dvs. : „Din iadul cel mai 
groaznic dedesubt / Simt crinul pur ce-n 
taină mă susține".

— Prototipul poetului realizat plenar în istorie 
pînă azi pentru cultura și spiritualitatea euro
peană și universală este Dante. El este Poetul 
de care într-un fel sau altul trebuie să țină 
seama fiecare dintre noi. în Dante apune pen
tru totdeauna idealul lumilor vechi, încetează 
Paideia, pedagogia și începe Inițierea sufletului 
prin vămile Paradisului către Triunghiul de aur 
al Binelui Absolut Poeți moderni ca Eliot reiau 
Triada dantescă, iar Claudel îi aduce omagiu în
tr-un poem ca Poetului suprem.

Interviu de 
Doina Uricariu

Noapte calmă
Da, poți sâ stingi lumina, mama.
Voi adormi curînd, acum.
Cu liniștea sint iar de-o seama, 
pe timple doar, mai pilpiie un fum, 
și somnul iar ca pe-un copil mă cheamă 
spre legănarea țârii lui nicicum...
voi adormi curînd, acum...

Vîslesc tăceri. Și nu-ntirzie 
decit răsuflul nopții, lin, 
și troznitura unui scrin 
ce-n fiecare noapte-nvie. - 
Dar știu câ îmi pindești, tâcind, 
din mica ta odaie bâtripeascâ, 
un geamăt, un oftat, un gind, 
tâcerea mea sâ-ți deslușească. 
Tăcerile sint prea depline 
sâ nu-nțelegi câ trece-un vint prin mine.

Tu totu-ai preștiut, și totdeauna. 
Și noaptea primei mele sârutâri, 
și deznădejdea semafoarelor din gări 
cind îngheța in inima mea luna, 
și tot ce ți-am tăcut, ți-nm ocolit, 
surîsul strimb, bravada și minciuna, 
și eînd eram departe și rănit, 
tu totu-ai preștiut, și totdeauna.

Nu sint decit, trimisâ-n lume, 
multiplicarea ta, o undă 
ce-ncearcâ întrebarea s-o- pâtrundA.
Sint lumea ta, trimisă-n âîtâ lume. 
Și, ca un radar îndreptat spre Marte, 
eu orice piedică spre tine o râsfring. 
Mă-ntorc cu gerul spațiilor moarte 
și lingă tine ca un prunc mâ string.

Cu pâru-albit in viscol de nisipuri, * 
copilărind de-o jumătate veac, 
am vrut sâ semân darul meu sârac 
scoțindu-i rod in patru anotimpuri.
Și-acum cind ziua se incenușazâ 
și-n fundul ei cocleală se depune, 
iți caut iarăși preajma, și acasâ, 
vin, tras de-un gind, ca o sâlbâtâcilme.

Se-ntoarce puiul tâu imbătrînit, 
sălbăticiunea ta civilizata...
De-atunci, de cînd in patru labe am pornit 
eu n-am stat drept decit o dată.
Dar și o datâ-i mult și, istovit, 
cu timpla de-adevăr intunecatâ, 
se-ntoarce puiul tâu imbâlrinit, 
sălbăticiunea ta civilizată...

Acuma știi, cind vreau sâ erezi câ dorm, 
de ce-am venit în vizuina călduroasă.
Țin ochii mari, dar mi-este somn, mi-e somn, 
mâ tem de somn, dar somnul mâ apasâ... 
Mâ mai agâț de-un gind, de-o seamâ, 
dar miinile mi-s mai subțiri, de fum.
Da, poți sâ stingi lumina, mamă, 
voi adormi curînd, acum...

8 decembrie 1963 - 15 martie 1964

Se-apropie ceasul
Se-apropie ceasul fără de ceas. 
Poate o zi, atit mi-a rămas.
Viața gilgiie mai departe 
și eu caut sâ intru-ntr-o carte, 
ca-ntr-un coșciug.
De-aici nu mai am unde sâ fug. 
Și de-aș avea unde, tot n-aș fugi. 
Ceasul se-apropie cu pași fumurii 
și eu mâ las, încet, pe spate, 
cu o demult presimțită voluptate. 
Poate mâ las, poate mâ ridic.
Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic.

5 februarie 1964

Și-atunci...
Și-atunci, 
cind va suna gongul marei tăceri, 
in clipa cind ziua și noaptea 
se vor cobori într-un singur anotimp, 
atunci, cind mina ce te-a mingiiat 
va fi la fel de albâ și inertă 
ca perna de care se va-ncleșta, 
și-atunci, cind ultimul fir de nisip 
alunecâ-n clepsidră 
un punct cit infinitul, 
atunci,. cind răsturnări ireversibile 
iși vor aduce ultima cadență, 
și-atunci voi fi tot eu, 
și*n hău primar mă voi zvirli urlind, 
cu pumnii încleștați, 
și-atunci...

30 ianuarie 1964
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vasile nicolescu
Cine aude...
Cine aude litania, foșnetul ierbii de mare, 
clopotele ei înșirate de gitul celor înecați, 
strigătul posesivelor alge, căderea 

unui fluture 
avertismentul fără semne al vulcanilor, 
durerea arborilor pe care ii zgilțiie vintul, 
și inima lor sărind înaintea furtunii, 
cine aude piatra născindu-se fără țipat, 

fără leagăn, 
lingă greerii care se inmulțesc din sunete, 
Cine aude...

Rugă de crin
Nu mă provocați, miinile mele nevăzute 

nu pot sâ sugrume, 
nu mă provocați, miinile mele abia dacă știu 

sâ atingă o frunză ; 
nu mă provocați, abia dacă înțeleg 

formele lucrurilor ; 
mai nebune dec it coamele melcilor, ele 

orbesc de durere.

Flash-Back
Fulgerul memoriei surpă mortarul dintre 

cărămizi și-ndeamnâ cariul 
să intre-n temelii și căpriori, păianjenii 

să-și inceapâ lucrarea 
și vintul să muște cu dinți mărunți, mărunți 
tulpina șovăielnică a bucuriei.

Exorcism
Fugiți de la mine cuvinte pricăjite, chircite, 

ponosite, 
cuvinte cu cioc de papagal, 

cu coadă de maimuță 
și strimbâtură de leu, 

cuvinte enigmatice ca apa 
cuvinte-veverițâ sfrecurindu-se in 

somnul unui arbore, 
cuvinte-ornice împietrite, dincolo 
de car« nu mai eiistă nici o speranță, 
cuvinte rămase ca naufragiații 

in mijlocul furtunii, 
• cuvinte ale tronurilor deșertăciunii si 

și ale inerției, 
cuvinte ca valurile care țin echilibrai 

nebuniilor de sub pâreint,

ni aria 
urbanovici

Strălucirea mea 
și îndepărtarea 
Trupul de aramă îmi fură din răcoare, 
mă opresc aproape chiar ia malul kâu 
orde-ma cu-otita cerului ninsoare 
să nu cern o viață binele in râu.

Verdele din harfa iovi înflorește ciotul, 
numai cu iubire de m-ai vîndoca 
dar am mers pe «aiuri, am vrăjit pâmintul 
m-a zidit apusul, el mă va îneca.

Sub adierea asfințitului
Iar mă-avele se cu-ntuneric, 
capul pe cremene păzește un porumbel 

ucis, 
oamenii au venit din cetate sâ-nfnmte 
umbra mea caldă, care scinteiazâ ca-n vis.

Ca a suflare împietresc meii 
și roșul se scurge încet in pămint 
să tulbure la aniversare somnul 
părinților stinși de tinărâ moarte. 
Respiră pinâ la noi și așteaptă 
să prefacem iubirea in lujer plăpind, 
toți sub adierea asfințitului.

Fugiți cuvinte ca mătasea broaștei, 
cuvinte ale Apocalipsei și riiei, 
ca ochii peștelui tăiat de elicea 

vaporului, 
cuvinte horcăind in asfințit, cu beregata 

ruptă de colții absurdului 
cind glasul meu încearcă să lumineze 

orașul fără moarte 
să-ntoarcâ rindunelele în streașină din 

care picură cerul.

Dezlănțuire
lată marea : urcă pe munte, nebună, 
cu talaze și alge pe buze.
Catargele ei scurmă, răstoarnă 
picioroangele pinilor in guri de meduze.

Se cutremură rauntele-scafandru-n osindă. 
Scoici uriașe spintecă piatra de viscole oarbă. 
Cu hergheliile ei ucigaș de albastre 
calcâ-n picioare ultimul țipăt de iarbă.

Toamna
înnebunind de-atita rugină arborii nu știu 

niciodată ce se intimplă 
și-ntind unii spre alții crengile îndurerate 

de așteptare. 
Jefuind curcubeele riurile se retrag in sine 
și inima — alergător de cursa lungă — 

repetă înaintea frunzelor.
Doar toamna seamănă blind nemurirea 

in lucruri.

Aproape inserare, 
aproape Înmugurire 
Nu-mi vindecă nimeni fruntea încinsă de 

rouă 
mari constelații iși pierd strălucirea intr-o 

sărbătoare 
strigă povestea lebăda-n mine 
sunet egal pe cumpăna apei inălțâtoare.

Și dacă fiii toți pornesc ca razele din trupul 
meu curat 

spre neodihnă și înțelepciune, 
eu veșnică mireasă le-am rămas 
cu soarele-n piept, care nu mai apune.

Orizontul nopții
Mergeam ușor pe ape sub scinteierea land 
veșmintele de oer se indovau pe trup, 
crinii creșteau crt cedrii ia brațele hrtunii 
iar eu uitam pământul și m puteam sâ-i rup.

Mă părăseau armate si săbale-e mare, 
trist orizontul nopții 3 dezgoleam la mal, 
induram povara apusurilor care 
dezleagă o enigmă și mi-o prefac ia val.

d
in cărarea năpădită de ierburi mari, 
bojii. costraie și măturoaie — se ve
deau prea bine, peste sîrma ghimpată, 
ciorchinii mari bob numărat, lucind în 
soare. Ioana Filigeanu își zise că i se 

arătau semnele din vis. dar nu știa încă unde 
să se oprească pentru a-i fi ocrotită implorarea. 
Fierul i-o putea zădărnici, jivinile ascunse în 
bălării sau ducindu-și ouălele la soare ar fi în
veninat văzduhul, atinse ele însele de taina ei. 
își roti privirea ; pe toate dealurile din apropie
re se întindeau viile. Trebuia un loc anume, cu
rat și neatins de oameni. ..Ăștia sînt ochii tăi. 
doamne," zise uitîndu-se din nou La struguri și în 
aceeași clipă o amețeală o clătină pe picioare.

Rămas ceva mai in urmă. Daniel grăbi pasul 
și se apropie de ea.

— Noi de ce n-avem vie. mamă ?
Ioana Filigeanu îl privi drept in creștet, cău- 

tindu-și incă un loc unde să-și desfășoare ri
tualul. Ispitită de privirea rugătoare a copilului, 
șopti aproape tainic, ca și cînd cuvintele trebu
iau să nu se mai audă niciodată.

— Am dezgropat-o înainte de nașterea ta.
— De ce ? se mtră băiatul.
— Ca să-ti meargă tio bine, știi ce pățirăm 

doar cu Radu.
Daniel o privea mirat $1 fiecare clipire a pleoa

pelor i se părea a închide restul unei întrebări. 
Ar fi vrut să nu-i mai răspundă și să-i abată 
gindurile în altă parte dar privirea lui fixă o 
subjugă ca un deccintec, o obligă să vorbească.

— Via pe lingă casă aduce boală. In ea puiază 
dezastru și nenorocirile, își fac cuib răutățile 
pămintului.

Nici ea nu știe dacă tot ce spune e adevărat 
sau numai o formă de a-1 face pe Daniel să se 
teamă. In parte credea totuși că numai odgoa
nele viei, prinse de streșina casei, aduseseră în 
viata lor răspintie și boală, singurătate și pus
tiu. Bărbatul ii pierise mult prea devreme. Radu, 
băiatul cel mare, prezentase aceleași semne ca 
ale tatălui.

Orașul se pierdea din vedere. Se mai desci
frau doar puncte negre, linii tăiate la distantă 
egală, toate străjuite de panglica albă care urca 
in zarea de dincolo. La poaleje dealului, lanuri 
de trifoi și lucernă, înălțate pentru a treia oară, 
tremurau a coasă. Ioana întoarse pentru ultima 
oară privirea, de parcă ar fi vrut să se elibere
ze de o obsesie. Priveliștea se întindea ca o tavă 
uniformă. Relieful se topise în ea. sfirîind în 
aburul nedeslușit al zilei. I se făcu teamă de o 
absorsție a propriei sale ființe, se desprinse 
greu, cu poticniri, atrasă încă de ceea ce lăsa în 
urmă. Abia cind își revăzu copilul. înțelese că 
boala n-o ierta nici aici. Descoperi în chipul lui 
o culoare stinsă, fără viață. Buzele îi prinsese
ră tremur, iar pe obraji îi curgeau broboane de 
sudoare.

— Ce-i cu tine. Daniel ? Te doare capul ?
— Picioarele, mi se taie picioarele, răspunse 

el suflînd. greu.
De la picioare ne ța pe toți, zise pentru sine 

Ioana, amintindu-și durerile bărbatului. După <i 
prea scurtă absență, boala își aprindea semnele 
in picioarele copilului.

Umbrele salcimiloc. miresmele lor înviorară 
treptat ființa. Aerul puternic. întremător. îi aju
tă să alunece înspre sodom uri. Parcă o mină 
uriașă orinduise aceste desprinderi în lanț. Alu
necările de pămint alungară din cugetul femeii 
sentimentul groazei și al îndoielii. Admira, in
conștient aproape, imaginile din jur și din tris
tețea lor se Înfiripa singurul, ei sprijin. Toate 
alunecă, se despart să aibă de unde se întoarce. 
Și din nou se adună, se întăresc ca apoi să 
curgă in altă parte. Iși 21se Încă o dată că tre
buie să fie tare. Să nu se lase doborită. Moartea 
nu se apropie de noi dacă arătăm că ne e indife
rentă. Picioarele lui Daniel sînt atinse dar dacă 
i-aș spune, n-ar înțelege. Dacă l-aș face să în
țeleagă abia atunci s-ar îngrozi.

Vrejul unei vițe sălbatice tăiase de-a latul dru
mul. Daniel deacoperi aproape de gardul de sîr- 
mă. ciorchinii ieșit) In afară. Se apropie și încer
că să-și tacă lor de intrare. Colții metalici 1 se 
infipaeră in p.ele și izbucni de îndată în plîns. 

Ioana ii legi rana cu hat ista. Știa insă că bă
iatul nu ae mul'.txnește cu atft. Trase de un rind 
de sirmă si-1 ajută să pătrundă in vie.

Un șuier ae auzi de departe. Tn clipa urmă
toare glasul paznicului sună amenințător.

— înapoi "enorceitiiov !
Ioana deaduse larg miinile ;
— E eoou. damnuie !
— Doar u ti t-aa On* eu. tună glasul necu- 

al Mrăiaulu; Scoate-1 afară pini

Ioana Filigeanu ar fi vrut să-i spună ceva 
care «â-1 indopieee dar o revoltă surdă o opri. 
Paznici i se păreau niște bușteni josnici rodind 
cuvinte murdare, flră nimic rfint cu ..ochii dom
nului" pe care-i p'r.găreau Dărindu-i. De cum 
ieșise din oraș, toate drumurile i se arătau in
terzise. fie și pentru o implorare sau loc de odih
nă. PămIntui se lăsa în pantă. Soarele nu mai 
batea la fel de puternic. Valea se îngusta ca o 
gură de șarpe șl In adlnrul ei curgeau, de unde
va. din apropiere, zgomote nelămurite.

Un amestec de risete. de țipete, de smiorcăieli 
se auziră in depărtare. Ele îi amintiră grota si
nistră. intrată pe jumătate in moarte din care 
foarte puțini mai puteau scăpa. De ce il trimisese 
aici ? Doar toți erau bolnavi. Poate mai rău de- 
cit el. Cu metehne care n-aveau să mai fie 
niciodată vindecate. Avusese senzația că nu mai 
este nici o salvare sau se consolase cu sănăta
tea celuilalt ? Cind și acesta dăduse semne de 
boală, iși amintise dia nou de Radu. Gindul fu
gea de Ia unul la altuL Care din el va scăpa ? 
Va mal fi in stare să-l recupereze pe cel mare ? 
Și dacă-1 va găsi, cum va arăta ? Trecuse atita 
vreme de cind se despărțiaeră. ani mulți. cu in
tim plări pe care ea însăși refuza să și le mal a- 
mintească. Surescitarea asta o făcu să cadă de
odată intr-un amestec de îndoieli și neputință, 
de speranțe și resemnări capricioase. Apoi, ca 
pe un ecran, proiecții venite din afara sa ii tul
burară imaginile. Pelicula se rupse brusc și o 
vreme se simți eliberată de viața ei Închisă, stră
bați nd drumul pustiu prin pădure. Ciudat, sub 
coroanele copacilor, o pace suverană ii domina, 
ființa. Ca și cum arborii aceștia vorbeau intre 
ei. adăugind foșnetului o parte din cuvintele lor 
murmurate, spunîndu-și mereu aceleași fraze

cele patru

niai'ius 
lupan

ale împăcării, viața ei conversa cu necunoscutul 
sub faldurile unei înțelegeri protectoare. Ieși 
ușurată cînd peste colina blînda privirea alune
că fugar. Pavilioanele, risipite de-a lungul, dru
mului, se răsfățau în ferestre spațios luminate, 
de parcă ar fi fost colonii de sere. Tuși puter
nic. Nici o mișcare nu-i dădu a înțelege că e 
auzită. Inaintă peste iarba uscată șl bătătorită. 
Ceva mai departe, jucau copii, în grupuri răzle
țe. baba oarba, hîncălăoz. bÎ2a și altele pe care 
ea abia șl le mai amintea. Privi peste capetele 
lor petrecută. Nicăieri nu se arăta chipul lui 
Radu. Ii cercetă încă o dată. Zadarnic. înainta 
din nou în apropierea zidurilor. Noile fețe răma
seră la fel de nepăsătoare, continuîndu-și zben
guiala. Se apropie de găliganul primului grup, 
cu inima strinsă.

— Filigeanu Radu e aici ?
Jocul copiilor se întrerupse brusc. Din mijlo

cul lor se desprinse un ins atrimb, cu ochii a-

Situlă descoperită la Concești (Muzeul Ermitaj 
Leningrad)

runcațl anapoda în cap. murdar, netuns. purtînd 
în priviri un luciu bizar de sticlă neștearsă.

— Eu sînt, se hlizi el.
Ioana îl privi îndelung, recfiutjndu-sl în me

morie imaginea lui de altădată. îl prinse de 
mină, îi apăsă coapsele și-n cugetul el hărțuit 
de atîtea întrebări. încolți spaima „Doamne, cum 
a ajuns*.

Daniel II ocoli prin stingă, veni apoi lingă ea 
și-i vorbi cu asprime.

— Minte I
— Ba eu sînt. glăsul copilul.
Ioana rămase multă vreme încurcată. își ațin

ti din nou privirea asupra lui și nu mai avu 
nici o îndoială.

— Ai fi tu. dar nu ești copilul meu. vorbi cu 
amărăciune.

— Ba da. deveni glasul rugător. Mi-a spus 
tanti Ileana să vin și să spun câ sînt al vostru.

Ioana il dojeni cu privirea. Cine era „tanti 
Ileana" și de ce voia să i-1 arunce în spate ? Iși 
zise că nimerise intr-un loc unde oamenii voiau 
să se scape de copii, nemaiputînd să-i struneas

că. Mai măsură o dată ceata de copii și înțelese 
că privirile lor sălbatice așteptau de la ea un 
răspuns. La care să se oprească ? Voi să înain
teze însă ii fu imposibil. Tocmai în acel timp, 
de departe, se auzi un glas subțire pițigăiat. în
trerupt din cînd în cînd de vocea* plină a celui 
care-1 aducea mai mult tîrîș sub nucul uriaș.

— Lăsa ți-mă în pace. Eu n-am părinți, înțe
lese bine Ioana Filigeanu.

Cu cit se apropia, glasul ii devenea tot mai 
cunoscut : chipul, ceva mai schimbat, crescuse 
doar 1 păstra încă fața mică, ovală, în orbitele 
căruia ochii mici, de culoarea pălămidei, o în
țepară de îndată. Părul des, în inele numeroase, 
îi dădeau înfățișarea unei ființe sănătoase, abun- 
dîndu-i pină și-n miinile agitate.

— El e, mamă ! izbucni Daniel.
La apropierea copilului. Ioana nu mai avea 

nici o Îndoială. Sufletul aspru și ridat vibră ca 
o lamă în atingere. Făcu doi pași și îl întîmpină. 
cu brațele deschise, strivind sub pleoape o la
crimă arsă.

— Radule 1
— Da, doamnă, se retrase copilul.
— Nu mă cunoști ? Sînt mama ta.
Copilul o privi cu împotrivire, căutindu-și lo

cul prin care să dispară. Apoi, ea și cînd cuvin
tele erau de mult alese :

— Eu n-am părinți, doamnă.
Răspunsul o descumpăni. O lacrimă furișată îi 

tăie obrazul. Se forță să se oprească pe cele
lalte înăuntru, să n-o vadă copiii care se strinse- 
seră în jurul lor.

— Uită-te bine la noi. Radulei Uite la Daniel, 
e fratele tău mai mic.

— Fratele meu ! mări ochii.
— Da, sigur, Nu te bucuri că a venit ? Mer

gem cu toții acasă. Acasă la noi.
— Acasă ?
— Da, Să mergem acasă la noi.
Radu dădu din umeri ca un străin, semn că a- 

ceste cuvinte nu-i erau pe plac. In acel moment, 
dintre pavilioane se auzi o voce de femeie.

— Ce s-a intim plat acolo ?
Copiii începură să rîdă. Doar unul dintre ei, 

cu un șorțuleț pină sub genunchi, alergă spre ea 
victorios.

—- Zice că-i mama lui Radu.
îmbrăcată toată în alb — pină și cureaua 

ceasului și cadranul lui aveau aceeași culoare — 
femeia, ce părea a fi cu siguranță una din in
firmiere. își aruncă înainte bărbia ascuțită, pre
lungă ca un colț de gresie, scoțind și mai bine în 
evidență figura împinsă înăuntru, cu nasul cim, 
cu ochii injectați, acoperind o mare parte a fe
ței.

— Cine v-a permis ? glăsui dictatorial.
— N-am avut cui să mi adresez răspunse o- 

fensată Ioana. Aici n-aveți portar, n-aveți gard, 
nimic care să te oprească. Aruncați așa in cimp 
ca o șatră de țigani, vru să spună, dar se stăpini 
La vreme.

— Dar noi ce sîntem, lungi gîtul infirmiera, 
șocată de poticnelile vizitatoarei. Sîntem nimeni 
in șosea...

— Nu știu, nu v-am văzut. N-am fost între
bată de ce am venit, și, să mă Ierte dumnezeu, 
a trecut destul timp de cînd sînt aici.

Infirmiera fomăi sarcastic, ca o iapă căreia 
nu-i priește apa. dîndu-și la iveală o dantură la
tă și lungă pe care buzele nu reușeau s-o as
cundă in întregime.

— Am avut răbdare cu tine, asta era. Cre
deam că înțelegi și ai să pleci. Te-am văzut doar 
intrind. dar nu ne închipuiam că ai sâ zăbo
vești atita. De elUel, aî hlizi infirmiera la co
piii care-i copiau gesturile, nici «cum mH vre
mea trecută : inapoi printre vii...

— Da. da. o acompania Radu cu glasul -lui in
decis, intre băiat și tată.

Ioana se întoarse către el, cu ochii lingușitori 
și făgăduielnici. Regăsi aceeași împotrivire ciu
dată, aceeași privire rece și străină.

— Am venit să-mi iau copilul, întinse o mină.
— In sfîrșit, rise satisfăcută infirmiera. Ți-al 

amintit de el.
— întocmai, i-o tăie scurt Ioana. Hai, Rădu- 

cule 1
Infirmiera aruncă privirea către Radu și îm

preună chicotiră de parcă ar fl fost înțeleși mai 
demult. Cei din jur le ținură isonul și sub nucul 
umbros, rîsetele loviră neplăcut auzul vizitatoa
rei.

— Ce ați găsit caraghios ? se Impacientă ea.
— Ai ram intirzlat la întîlnire. deveni infir

miera gravă. Copilul nu-U mai aparține. E al 
nostru. Al tuturor apăsă ultimul cuvînt.

Ca șl cum ar fi auzit una dintre cele mai bune 
glume. Toana se găsea între enervare și bună 
dispoziție. Zise fortat, punîrid în întrebare un 
oarecare dispreț :

— Al vostru deci... Cum adică, l-ați adoptat ? 
fără să mă întrebați ?

— E sprijinul nostru — vorbi stăpînă pe sine 
infirmiera, voind parcă să spună că nu ținea 
cont de întrebarea ei. Mai ales al medicului șef. 
I] folosește în cazurile cele mal complicate, 
atunci cînd așteaptă ultima șansă. A învățat 
atîtea lucruri că ne sperie și pe noi. persoane cu 
experiență. Cunoaște boala cum n-o cunoaște 
nimeni de aici. Fără ajutorul lui, fără simțul 
lui aparte ne-ar fi foarte greu să dăm verdicte. 
Am mai avut și alți paciențî teribili. în alta^ 
timpuri dar, crede-mă, e un caz1 rar băiețelul 
ăsta. Un fenomen, aș putea spune. în domeniu:

— Halal preventoriu I Vă învață copiii, nu 
se putu abține Ioana.

/T teatru film
„ 0 scrisoare pierdută “

la Brașov
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Un spectacol neobișnuit surprinzător 
șl in ci ta nt. realizează la Brașov tinărul 
regizor Mircea Marin (autorul, in ulti
mii ani. a mai multor montări remar
cate) cu tradiționala capodoperă a lui 
Caragiale O scrisoare pierdută. Deose
bit de serice !n arta sa, Mircea Ma
rin nu inovează superficial ci investi
ghează in adinei me celebrul text, por
nind de la înseși realitățile sociale ce 
l-au generat. Condamni nd politicianis
mul de la 1880, el încearcă să-i prezin
te simultan și urmările, necunoscute 
firește lui Caragiale dar existente in 
germene în faptele descrise de genia
lul comediograf. Se justifică o aseme
nea interpretare ce modifică (măcar) 
spiritul în care a fost jucată pină a- 
cum Scrisoarea pierdută ? Prin prisma 
experienței istorice dobîndite de a- 
tunci încoace, socotim că da. Repre
zintă desigur o forțare uniforma pur
tată de Pristanda, specifică jandarme
riei interbelice, cu uriașa șapcă rotun
dă etalînd deasupra cozorocului stema 
regală. Dar este, credem noi. o forțare 
semnificativă. Tot așa înfățișarea (doar 
aparent distrată) a lui Dandanache. în 
fond un aventurier periculos, cu ac
cente de cruzime patologică, irupînd în 
scenă. îmbrăcat intr-un trenci. cu Im
petuozitate de gangster. De asemenea, 
credincios viziunii sale .tînărul regizor 
a gonit din spațiul de joc orice notă 
idilică. Decorul, conceput împreună cu 
Paul Bortnovski, este un interior la fel 
de descoperit pentru cei pe care-i con
ține ca o colivie de canari. în locuința 
lui Tipătescu se deschid unde te aș
tepți mai puțin uși, hublouri și trape, 
agenți ai poliției mișună peste tot, 
făcîndu-și apariția din umbră la mo
mentul oportun. Atmosfera de suspi
ciune împresură chiar „amorul" Zoiți-

căi, cunoscut de toată lumea insă alt
fel decit pină acum, prin ochii ce 
străpung zidurile alcovuhu. Sen»:ia 
că tristele fantome politice «im tot 
timpul iscodite de o putere sumbră 
crește in ultimele arte, cele mai clare 
sub raportul intenției regizorale. Adu
narea electorală pare un cadril execu
tat de cele două grupuri adverse in 
jurul Cetățeanului turmentat Acesta se 
așează fără fasoane, in mijloc pe no
ri ele. contemplind totul cu clipiri șire
te. în schimb, in grupul lui Catavencu 
există un ipochimen care e silit să râ- 
mină mereu in picioare, deși Iși doreș
te cu ardoare un scaun. De cite ori 
se pare că l-a apucat, cineva dintre 
„frați" il dă la o parte. Finalul, neli
niștitor. conține ceva din-sugestia oic- 
turii, suprarealiste a unui De Chirico 
— grădina burgheză a lui Trahanache 
e misterioasă — și ii surprinde la a- 
ceeași masă pe Dandanache și pe ce
tățeanul turmentat lntr-o atitudine ce 
pune in valoare relația simbolică (sub- 
ințeleasă în text) dintre cei doi. Nu dis
punem de spațiul necesar pentru a a- 
naliza cum se cuvine efortul actoricesc 
(inegal) de care s-au bucurat cunoscu
tele personaje caragialiene. Se im nu
ne o mențiune pentru întreaga truoS 
brașoveană, în evidentă „creștere de 
formă".

Marius Robescu
P.S. Remarcabil de viu spectacolul 

regizat de Anca Ovanez la același tea
tru. cu Interviu de Ecaterina Oproiu 
subliniind posibilitățile unei exce
lente echipe feminine : Paula Ionescu. 
Geta Grapă, Maria Rucsandra Dobre. 
Maya Indrieș, Virginia Itta Marcu. 7oe 
Maria Albani, Luminița Blănaru, Coca 
Bloos.

Ce frunxM ar fi putut fi filmul lui 
Ștefan Traian Roman. Regăsire 1 Ce ri
sipă de idei, sentimente, stări sufle
tești ! Ce subiect emoționant, ce intrigă 
cuprinzătoare, ce profund mesaj mo
ral și ce distribuție generoasă în ta
lente : Violeta Andrei. Margareta Po- 
gonat. Valeria Seciu. Emil Hossu. Flo
rin Piersic. Mircea Șeptilici Colea 
Răutu... !

Este vorba despre un film-anchetă 
care-și propune să impună un punct 
de vedere ferm asupra relațiilor so
ciale și morale dintre oameni, o an
chetă retrospectivă și actuală în lumea 
faptelor, a evidenței lor dar și în in
teriorul sufletesc al personajelor, trau
matizate sau nu de întlmplările trăite. 
Creatorii filmului au ținut să speci
fice in program că Regăsire porriește 
de la un fapt autentic, de la un font 
de viață. De la ancheta obiectivă de 
la slmDla înregistrare a evenimentelor, 
s-a trecut La emoția pe care ele o de
clanșează In oameni, apoi imDerios ne
cesar cînd este vorba de arta filmu
lui. la emoția estetică. Aici s-a întâm
plat ceva. Mesaltil moral, foarte puter
nic. a deoftslt cu mult mesajul estetic 
si echilibrul, căutat în orice operă de 
artă, a foct răsturnat. Cei trei scena
riști. Anca Arion. Gheorghe Robu si 
Dorel Dorian, au oferit un material 
original si deosebit de interesant dar 
rare, prin amnloarea lui informativă, 
crin gravitatea lui etică, prin t^ntatla 
drama!’mini psihologic si mai ales Drin 
responsabilitatea elucidării unor dezba
teri și a concluziei în legătură cu ți
nuta și atitudinea oamenilor față de 
propriile lor acte de viață, a trecut 
peste limitele scenariului de film, de
venind un material, complex dar nefi-

jenerozitate 
sau risipă?
nisat. de literatură. Filmul este prea 
literaturizat, dialogurile prea dezvol
tate. prea multe probleme se rezolvă 
prin conversații explicative, prea mul
te sentințe morale cad în timpul unor 
scurte intilniri dintre personaje (adesea 
plate sau arhiuzitate). Peliculă vorbește 
prea puțin și mai ales prea palid. Fil
marea prelungită a unei priviri, oricît 
ar fi ea de intensă, nu poete fi so
luția demonstrativă a unei atitudini 
ferme, cinstite. Impresionant rămîne tot 
faptul de viață de la care s-a pornit, 
emoția există in noi prin recunoaște
rea lui, nu realizarea fllmică o trezeș
te, ea ar fi fo6t aceeași chiar dacă am 
fi aflat întîmplarea într-o pagină de 
ziar sau povestită de o cunoștință. 
„Foarfecele de montaj" n-a operat su
ficient de sever, nici suficient de nuan
țat. filmul rămlnînd la jumătatea dru
mului in încercarea de a fi un film 
„mare"

Plouă mult In Regăsire. Ce rîsină 1*» 
ploaie ! Uneori momentele de intensi
tate dramatică alunecă sore ilar, in 
ploaie. Eroii (el si ea. după re nu s-au 
văzut zece ani de zile) în loc să dis
cute comod in mașina cu care el a ve
nit la Intllnire. dună ce stau înghe
suit! intr-o cabină telefonică, ies într-o 
ploaie torențială ca să discute mai de
parte. uzi leoarcă.

Salutăm un debut, pe c°l al opera
torului Marian Stanciu. care a asigurat 
o imagine corectă și căruia îi dorim 
mai multă îndrăzneală șl mai multă li
bertate a fanteziei.

Așteptăm mult de la filmele româ
nești dar a fi sevpr! cu ele înseamnă 
a-i respecta pe creatorii lor.

Corina Cristea

^televiziune^

Programul Radio-TV. publicație edi
tată de Radiotelevi2iune. se dovedește 
a fi de un real folos telespectatorului. 
informlndu-1 cu anticipație si aiutîn- 
du-1 să-si aleagă emisiunile si să-si 
facă timp pentru ele. Avînd o func
ție strict informativă s-ar Dărea că 
Programul Radio-TV nu se supune 
unor exigente de ordin publicistic : el 
informează si cam atit. Problema este 
că nouă, telesoecta tori lor (cititori ai 
programului Radio-TV) nu ne este 
indiferent cum este comunicată această 
informație. Dacă o emisiune este pre
zentată Inteligent, dacă este avantajos 
pusă în pagină — interesul nostru poa
te fi captat si. în consecință, probabi
litatea de a ne afla în fata micului 
ecran in ziua si la ora respectivă este 
ceva mai mare. Dacă, dimpotrivă, con
ținutul emisiunii este divulgat prin 
fraze aride, reci, liosite de har gaze
tăresc. este foarte probabil să nu do
rim a urmări respectiva emisiune. Iată, 
din programul săntăminii 16—22 oc
tombrie cîteva exemple din categoria 
informațiilor șablon, transcrise cu exac
titate : ,.Agenda pionierească : știri din 
diferite ludete privind desfășurarea 
alegerilor pionierești, acțiuni de înfru
musețare a școlilor, acțiuni de muncă 
patriotică, succese ne olanul învățătu
rii" sau ..Femeia : Ziua de fiecare zi... 
Competenta, responsabilitatea, mobili
zarea tuturor energiilor pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
— sînt cîteva din fațetele activității 
muncitoarelor, tehnicienelor, inginere-

Putină 
gazetărie

lor de la ..Carpatex" — Brasov și ale 
muncitoarelor fermei pomicole de la 
I.A.S.—Ștefânesti pe care le vom rele
va în această emisiune", prezentări 
care, dincolo de alura lor cam prea 
generală nu prea aduc dovezile simțu
lui publicistic. Alteori informațiile sînt 
de un laconism exaeerat — o secvență 
a emisiunii ..Viata satului" se numește 
..Comentariu la un grafic" — altele 
sună pur si simplu nepotrivit: ..Rîvna 
si^ harul popular sub imboldul creator" 
Sînt. credem, prea multe formulările, 
lipsite de inventivitate, de har publi
cistic. Intenția este se Dare de a acor
da in program un tratament egal tu
turor emisiunilor, cu toate că intr-o 
săptămînă este imposibil ca anumite 
emisiuni să nu merite o atentie spe
cială din parte a telespectatorilor si a 
radloascultătorilor. S-ar cuveni. In 
consecință, ca acestea să fie subliniate 
în paginile programului mai pregnant, 
mai ..avantajos", eventual anunțate pe 
prima pagină cum bine i-ar sta unei 
publicații cu caracter informativ. Tot 
bine ar fi ca fotografiile publicate să 
primească explicații : asa cum acar 
acum ele au o valoare pur grafică. 
.Cerem, deci Programului Radio-TV 
mai multă inventivitate, o mai bună 
punere în pagină si deci. în atentia 
cititorilor, a emisiunilor bune.

Sincere felicitări realizatorilor Orri 
tineretului pentru „duplex-ul“ Galați 
— Hunedoara, frumos omagiu adus ti
nerilor care lucrează lîncă focul nes
tins al cuptoarelor.

Mircea Florin Șandru



feltnare
Infirmiera nu păru cituși de puțin lezată.
— O să-i taci, se intimplă și la case mai 

mari. Refuzat de tine, uite-1 făcind minuni aici. 
Încolți din nou un suria in colțul buzelor.

— Eu cred că...
— Nu mai crede nimic, o repezi femeia în alb. 

Pacienții sint consultați, nu crezuți.
— Pacienții, dar nu eu. se repezi vizitatoarea.
Infirmiera ii urmări in jocul privirii nedume

rirea. Apoi, înțelegi nd că nu trebuie să-i acorde 
o șansă, scăzu glasul :

— Paciențiii... Tu ce ești 7 De ce ai venit 
aici ?

— Cred că n-al înțeles prea Ijlne. Sint in tre
cere și vreau să-mi iau copilul.

— In trecere, mare poveste e cu întrecerile as
tea. Ai Ciștifiat multe ? Toți am fost așa. in tre
cere, cum «pui tu, dar ne-am răzgindit pină la 
urmă și am rămas aici, printre copii, Iși slăpiru 
greu risul, Ziceai că vrei copilul 7 E cam com
plicat acum să ți-l dăm. Nu putem descompleta 
paturile. Cine știe cind ne mai vine alruL Avem 
oameni plătiți pentru fiecare porție, la porții 
exacte, oameni exacți. ta ci muri exacte si hala
tele exacte. Mai bine du-te acasă și vino cind o 
să te anunțăm noi, Nu se poate să nu apară un 
altul.

— Doamne ferește 1 se închină Ioana. La mine 
nu ajung nici telegramele, dar teleguțele voastre.

In ochii infirmierei pluti o undă de ironie.
— Crezi ? Vom face un transport special cu 

mașina preventoriul ui. Uite e acolo, in spate, 
așteaptă comanda. Ce mă privești așa 7 E sal
varea, cum ii mai spune. Nu o să te zărească ni
meni in ea ; e Închisă și pe deasupra vopsită 
toată în alb. Ai să călătorești ca un doctor.

— Ce-ar fi totuși să hotărim acum, ii replică 
Ioana.

— De mult n-am mat auzit o astfel de vorbă 
mare. Noi niciodată n-o pronunțăm, fiindcă nici
odată nu hotărîm în branșa asta. Dumnezeu, să
racul, știe tot. Și nici chiar el nu spune. D-apoi. 
femeie dragă, află că nici măcar cu Radu nu 
hotărăsc eu. Medicul șef eliberează. El știe cili 
îi dă drumul, pe cine oprește, de cine are ne
voie. E stă pinul nostru, cu toate drepturile. îl 
cunoști 7

— De unde, respiră greu Ioana. Am venit pen
tru prima dată. Sper să fie ultima.

— Nu mai spune ? «clipi din nou ironia în 
ochii infirmierei. Dar mă rog. dacă speri, e ceva. 
Numai că alții ău venit de mai multe ori șl au 
rămas doar cu speranța. Au încercat pe toate 
căile să se facă cunoscuți. insă cu timpul li s-a 
tăiat tot cheful. Și să-ți mai spun ceva, crezi că 
ne interesează neapărat copilul tău 7 Greșești. 
Este el cel mai luminat dintre toți, dar poate fi 
găsit și altul. 11 inventăm dacă nu este — suri
se din nou infirmiera, urmărind mai atentă fră- 
min tarea vizitatoarei. Numărul, cum iți spuneam, 
e sfînt pentru not Poate ne oferi ceva in 
schimb ?

— In schimb ? tresări Ioana. Cum adică 7
Infirmiera ieși de sub umbră, o chemă pe vi

zitatoare, voind ca tlrgul propus femeii să nu 
fie auzit de ceilalți.

— Un altuL Văd că știi acest lucru din mo
ment ce l-ai adus cu tine. Cum te cheamă, bă
iețaș ? se aplecă la înălțimea copilului, exami- 
nîndu-1 curioasă.

— Daniel Filigeanu. se retrase speriat.
— Scump mai ești puiule. Iți place la noi ?
Ioana trecu în dreptul lui și-1 apără cu miinile.
— E sănătos tun. Cum o să-1 las aici unde 

văd că nimeni nu-i normal.
— Noi nu te putem obliga. Faci cum crezi că 

e mai bine. Deocamdată însă flata e piesa, o 
joci, n-o joci, e treaba ta.

împotrivirea exagerată a lui Radu, împotri
virea femeii în alb. paloarea cadaverică a lui Da
niel îi produseră Ioanei o stare de surescitare. 
Simțea că se Înăbușe. Iși strînse pumnii și își 
încleștă gura. Se așeză pe iarba bătătorită sl 
privi drumul Înapoi. Parcă si el fusese înghițit 
de pămintui orb. Trăia senzația celui ce se află 
în mijlocul valurilor, cu puterile nesigure, aș- 
teptînd mareele prielnice. Puțin cite puțin privea 
în adine. La picioare se simțea legată de o 
greutate, Iar miinile 1 se prinseseră in soasme. 
Cuvintele nu mai credeau in izbinda țipătului.

—• Hai. ce faci, te-ai gîndit 7 o violentă infir
miera. Renunți sau crezi că schimbul te avanta
jează ?

Ioana o privi cu dușmănie. Nici una nici cea
laltă, voia să spună, deși chipul ei imobil nu ex
prima nimic in clipele acestea. Rămase mai de
parte in gol ca un corp înghețat.

— Hotărăște-te mai repede ! începe curind 
masa de seară și dacă n-o dăm la timp rămin 
copiii flăminzi. De aici și Dină la celălalt capăt 
e O poștă. Cind terminăm micul dejun la unii a 
și început masa de prinz la ceilalți.

Ioana se uită în ochii copilului. Daniel o pri
vea retras temător. Parcă nu mai era el. încur
cată. fu săgetată de o idee.

— Vi-I împrumut pentru citeva zile.
— Să ni-1 împrumuți ?... Nu cunoști pre ven lo

riul femeie. Funcționează ca un ceasornic. S-a 
desprins o rotiță, gata se oprește toată mașinăria. 
De sus și pină jos lumea va fi pusă in alertă. 
Copilul trebuie instruit, informat și asta cere 
timp. Pină să se deprindă, ne dĂ regulile pes
ta cap. Si cind o să afle medicul șef care e hiba, 
tragem noi ponoasele. E adevărat, el nu vorbeș
te 4CU cei mici piciodată, dar cere explicații ad
junctului, adjunctul La rindul lui cere șefului de 
pavilion, acesta la șeful de salon, șeful de salon 

la medicul practicant și abia după aceea nouă, 
celorlalte cadre medicale. îți dai seama cit timp 
se pierde pe drum și cit efort, nu glumă. Uneori 
se pierde chiar rețeaua fiindcă se mai intimplă 
ca pacienții dintr-un pavilion să apară pe lista 
medicului din alt pavilion. Ni s-a atras atenția 
să nu creem astfel de situații și să prevenim pe 
cit putem orice încurcătură. Eu am mai pățit-o 
de două ori. Și dacă voi cădea intr-un alt păcat, 
am să zbor de aici. E prea mult risc 7

— Ce ar fi să te prefaci că nu știi nimic, ii 
zise Ioana. Că n^ai văzut, că n-ai auzit. Eu imi 
iau copilul și dispar cit pot de repede.

— E o idee, iși lăsă capul in palma infirmiera. 
Dar, privește spre pavilioane ’ Vezi ceva 7

— Nu- Adică ce am mai văzut, lemnne si Kea
rn uri înșirate, copii «1...

— Și ce ai mai văzut 7
— 11 căutam doar pe Radu, altceva nu mă in

teresa.
— Pentru noi. in schimb, tu ai devenit intere

santă.
în mintea Ioanei miji o noua speranță. Se pre

făcu că i-a înțeles toată perorația, punindu-i 
mina pe umăr cu prietenie.

— Să mergem la medicul șef.
— Bine te-ai gin di t, răsuflă ușurată infirmiera. 

Nu știu de ce am pierdut aii ta vreme cu tocme
lile 7 As vrea să te Întreb totuși : Nu ți-e frică 
de copii 7

— De copii 1 — se miră vizitatoarea.
— Exact, de copii. Crezi că acela care ti-a 

venit în brațe, e singurul părăsit aici ? Sint o 
sumedenie. Sărăcuțu* ! Q e o fnntă adorabilă. 
S-a învățat «ă fie al nimănui, pe cind alții, cu cit 
cresc, cu atit nu se po< obișnui cu preventoriul. 
Te vor agasa cu întrebările, te vor opri la toate 
colțurile și n-ai să scapi de ei ușor. Și n-ai să 
poți lua pe nimeni, pe niciunuL Dispariția orică
rui copil ar tulbura liniștea aici- Printre pa vili oe-

Relief in calcar reprezentind o familie de cala- 
nifti romani din Napoca (Cluj)

ne sint atiția lepădați — cel care a venit primul 
la tine se cheamă Ion Lepăda tu — că unii ajung 
să fie chiar violenți. dacă nu ii iei in seamă. 
Mi-ar părea rău. vicleni infirmiera cuvintele, ca 
tocmai tu să o pățești. Vezi, s-ar putea să nu 
mai ajungi niciodată la medicul șef și să nu te 
mai întorci niciodată dintre pavilioane. Mai gin- 
□ește-te ! E spre binele tău.

— Doar nu sin tem printre sălbăticiuni, ripostă 
Ioana.

— E adevărat. Nu-i ospiciu. Dar parcă nu știi 
cum sint copiii...

Ioana își desfăcu brațele a pustiu. Trecu trăi
stuța de pe un umăr oe celălalt, făcu doi pași 
înainte, se Întoarse, gindindu-se că infirmiera nu 
era singurul om in pre ven tori u și-i zise politicos:

— Mă bucur că te-am cunoscut Sper să ne 
mai vedem și altădată.

— Sfinte doamne, ce faci 7 Renunți 7 Spuneai 
că ai venit cu mare greutate aici. Alții nu ajung 
niciodată și tot speră să-și ia odraslele. Insistă.

— Drept cine mă iei. femeie ? Ai spus că ti-a 
trecut prin cap. N-am retras, m-ai îndemnat să 
insist și acum din nou imi tai orice drum. Spu- 
ne-mi cinstit, pot sau nu să-mi iau copilul ?

— Parcă iți exprimai dorința să ajungi la me
dicul șef.

— La medicul șef pentru a-mi lua copilul.

— Asta nu mal știu El e cel care decide.
Noaptea venise pe neașteptate și în jur se ară

tară liliecii. In mintea Ioanei cădea aceeași în
trebare siciitoare, fără răspuns. Privi bănuitoare 
împrejur. Prin urmare, scăpase de posesiunea 
oarbă a celorlalți. Cercetă cu de-amănuntul co
piii. Lipsea Radu.

— Unde e 7 Ce i-ai făcut? trase de halatul in
firmierei.

— Am stat doar împreună — îi răspunse liniș
tită femeia in alb. deși halatul i se rupsese in 
două.

Ioana înțelegea încă o dată că locurile astea 
bintuite de boală ju niște legi pe care ea nu le 
va putea inUL niciodată. Sleită de puteri, gă
sea un sprijin în noaptea lungă și impenetrabilă. 
Abandonă toate planurile, urzite cu migală de 
atita amar de vreme, se gindi la o ultimă șansă 
— grabnicul drum al reîntoarcerii — bijbiind prin 
întuneric ca un orb.

— N-o fă ne înțelegem niciodată, vorbi stins. 
Hai Daniel, nu-i df noi aici.

Ecoul veni șovăitor. întunericul se răsturnă in 
cintecul greierilor și apoi ea însăși fu învăluită 
de tăcere.

— Nememico ’ mi l-ai luat și pe ăsta.
Infirmiera rinji satisfăcută, căutindu-și In res

tul halatului fișa de fr.tcmare-
— Doar nu voiaj *-1 mai ții după tine. In timp 

ce noi ne consultam aici, a fost și el consultat 
de medinS #ef Uite mi-a venit hirtia asta acum 
efeva dipe. Credeam că ai văzut cind mi-a fost 
dată.

Nmantea vul surdă ca un animal sfîșiat. Ioana 
isi simți trupul xaalt. uriaș, cu ochii două sulițe 
peste care treceau umbrele norilor. Nu-și amin
tea cum să urmeze infirmiera. La o
vreme se opri din drum, iși adună miinile in 
cruce, și vorbi tin inilor.

— Mai e mult pină la medicul sef 7
— Doar ce am trecut pe lingă el. o liniști in

firmiera. La ora asta controlează cele patru feli
nare. Nu 5-ar putea odihni dacă ar știi că unul 
din ele n-ar mai fimcȚiona. Multi dintre salariati 
i-au aflat meteahna »i varsă gazul să-1 vadă 
noaptea printre no. Se simt bine cind știu că 
sint păzifi chiar de medicul șef.

— Așa. deci, glăsui pierdut Ioana. »
— Ar fi fost inutil să-i spunem ceva. Nu ascul

tă nici Ia îurvna ziieL in tabără, plingerile. Dar 
noaptea ’ Cu tia| insă e un caz special- P5nă 
ajungi la c*!Ahîlt ca Dă' al preventoriul ui poate 
\*a ană rea eL

— Da' unde-si are biroul ? O să ne primească ?
Infirmiera păstră multă vreme tăcerea. Apoi, 

ca și cind și-ar fi răsouns sieși :
— Să ajungem acolo și vom vedea.
Ioana avu un alt licăr de speranță.
— Spuneai că e la celălalt capăt. Unul e doar.
— Intr-adevăr. Dar celălalt nu e întotdeauna 

același.
— Cum adică 7
— Simplu. In tot preventoriul sint patru feli

nare. Seamănă leit unul cu altul. Dacă ar trebui 
să te hotărăști flentru unul care crezi că ar fi 
acela 7

Ioana nu înțelegea povestea asta și cu atît mai 
mult întrebarea. Roti capul, privi cu atenție dar 
în cele din urmă rosti cu sfială :

— Nu înțeleg.
— Nici eu nu mă pot lăuda că te voi lămuri, 

încerc insă. Deci : preventoriul are patru felinare- 
Fiecare opus unuia și așezat la distante egale de 
celelalte două. E in așa fel construit că nu poți 
știi niciodată care e un capăt și care e celălalt. 
De ce 7 Ca să te orienteze trebuie să ai un punct 
fix. Numai cind acesta e un felinar poți să vor
bești de un capăt și de celălalt capăt. în momen-, 
tul in care te-ai aventurat printre pavilioane, ești 
pierdută. De unde să mai știi care e capătul și 
celălalt capăt. Vezi doar niște lumini — patru fe
linarele nu stau pe loc. Seamănă așa de mult 
capetele astea între ele. că nici noi. veniti de 
atita vreme aici, nu știm care e unul și care e 
celălalt, adică împotriva, cum se mai spune. Doar 
despre medicul șef știm cind e la celălalt capăt. A- 
tunei cind pune gazu i se proiectează umbra peste 
preventoriu. In rest, nu se DOate arăta. Voiam 
să-ți spun că nu se poate arăta atît de măreț si 
înalt. De altfel, nici nu prea ne interesează. 
Avem verigile noastre. Ce rost are să mai obosim 
căutîndu-b Descoperirea e unică. Nu mai stai la 
rind. nu te mai certi pentru orice prostie în sala 
de așteptare. Tot ce ai pe suflet spui imediat 
primei verigi. D’n verigă în verigă, lanțul tremu
ră, zornăie și îți duce cuvîntul mai departe. A 
aluns, nu a aluns pînă sus. asta nu te mal infe
rează. Tu ti-ai luat măsuri de prevedere, ti-ai 
f^cut datoria cum încearcă fiecare acum să si-o 
fără, și te-aî acoperit. După aceea îti înfunzi ure- 
rh’fe si nu mai auzi nimic. Primul om de rare 
trebufe «=ă te legi «i tu am fost chiar eu. După 
cum vezi, ce te uiți in altă parte, nu cred că 
te-^m dezamăgit

Sfirsită. Ioana Filigeanu călcă în urmele ei cu 
aceeași docilitate. Cind infirmiera nu se mai as
tenia la un răspuns zise :

— Intr-adevăr, nu m-ai dezamăgit Si nici nu 
cred să mă dezamăgești vreodată.

Apoi, așternu din nou tăcerea de parcă tre
buiau să desăvârșească un ritual. Poate tocmai 
acela pe care-1 încercase Ioana printre vii. Tre
cuseră. printre pavilioane, printre mașini și alte 
obfecte pe care Ioana nu le indent'ficase bine. 
Străbătură un drum ceva mai lung si apoi intrară 
intr-un coridor lung, fără capăt. De o narte și 
de al*a a lui se vedeau,usi ermetic închise, albe 
ca spuma laptelui, clanțe de metal lucitoare, 
chei in uși. geamuri albe și perdele albe Imagi
nile celor doi copii, dormind undeva într-una din 
aceste camere, i se părea adevărată. Ti și vedea 
sub cearceafuri curate, cu capetele De neme moî. 
în iurui lor intuia, doctori atenti. buni cunoscă
tori ai bolii, un personal ireproșabil care n-avea 
somn -la orele acelea.

Nu știuse cît mersese. Parcă fusese dusă de un 
duh al foamei și al oboselii. Tirziu. se găsea ea 
însăși într-un pat de spital, cu arcuri puternice, 
intre cearceafuri albe, pe cutele cărora se zărea 
un chip acoperit de o bonetă. Privând îndelung. 
Ioana Filigeanu stătu o vreme in cumpănă : Me
dicul șef. oare ?

ion 
murgea n ii

Poem european
1.

Sfi-mi exprim bucuria, să vă fac să mă credeți 
c-am avut bucurii.

Să vorbim despre ambiții ca despre nenăscuții 
copii (ei puteau fi «nai frumoși 
decit cei de astăzi) —

Și iată vin către voi, strig venind 1

Singura mea bucurie este poemul acesta. 
Tirziu 1 Și nu am cui să-1 mai închin ?

Mult timp după aceea am scris despre soartă. 
Frămintarea mea de a trăi gîndind. Bani puțini, 

imi trebuiau de călătorii (inclusiv 
o călătorie de nuntă)

Cu toate acestea mă hotărîsem să-i Închin 
poemul meu Privighetorii, 
iar in noaptea aceea nu prea dormisem.

Mă așezasem pe scaunul meu in tramvai 
și-am început să-«ni notez 
citeva împerecheri de cuvinte.

Trecuseră zile de-atunci dar revolta mea 
nu secase ; un pezevenghi nu era ; o 
lichea poate ; vorbise la radio 
iar eu citisem ce-i răspundea 
acum altul...

Țara aceasta despre care nu știu atiția. 
Tratind-o pe englezește țara aceasta 

ii părea deodată săracă, limba 
poporului ei nu-I exprimase 1

Sărăcia de care plecase, rare i plătise 
biletul de avion, luxul acelei 
mult prea bogate limbi I

Cum este noroiul la noi. (Cum se fac 
casele i-aș aminti).

Ce culoare vor mai avea oasele 
unor strămoși fără glii ?

2.

Am construit mai întîi o baracă. Mai știți ?
Poemul și reportajul pe-atunci se luau de mină 

ca doi copii urmînd la aceeași școală.
A«n intrat pe aceeași poartă, dar iată-i pe unii 

ieșind cînd nu-i cauți cu buzunarele pline, 
și-s buni de ceartă, ei știu pînă-n ultima 
clipă cui seamănă viața noastră 1

Am întins sfoara (măsurasem cu pasul)
Am cimentuit casele vechilor primării,
Am luat in regie proprie țara ;

i-am numărat copacii (erau ciți au fost 
viitorii copii din familiile noi ale clasei).

Au plecat după fluturi atunci puțini.
Poetul care purtase-n triumf Revoluția

(cit îl iubisem) poeții care n-o angajaseră 
măcar unor utopii ; delicați lingă dellcvenți 

Și țăranii, o țară formînd — strămoșii 
deveneau pentru cîteva anotimpuri copii 1 

Mai tirziu am primit prima remunerație.^

Despre generație să vorbim ? Ani întregi 
am vorbit despre generație !

Secolul deveni plin de zvonuri
de la o zi la alta 1

E senin astăzi și ziua este frumoasă 
ca o circi umăreasă !

Lumea putea deveni o răscruce anevoioasă. 
După noi așteptau cu ziarele necitite 

fețe simandicoase, foști preoți, 
sergenți, odrasle de snobi, —

După capul nostru avea să-nflorească 
cireșul, coșuri mari de cireșe 
în căruțele de acasă 
duceau steagul clasei, —

După ce sărăci*-și făcuse de cap 
totul părea a fi altfel, 
nimeni nu aștepta ziua aceasta.

Cerul atunci il doream plin de nori 
chiar dacă zile întregi numai plouase, 

Florile trebuiau să miroasă a flori, 
cimpul a cimp să miroase.

1

Am invățat versuri din feluriți autori.
Care e diferența — doream să aflu.

Firele Ierbii și ele pe urma copitelor
cailor cine le-a văzut
zice c-au tropotit.

Un singur vers aș fi dorit să fi scris. 
Dar in mine a«n auzit marea cind am ieșit 

să văd muntele.
Riul de inimi mult timp n-a contenit.

Noaptea mă uit prin ferestrele celor ce dorm 
binemeritînd (unii) odihna aceasta.

Dimineața mă scol tirziu și Elena imi spune :
— Bravo 1 Timpul este al tău 1 

Cui să poți explica ce e Timpul ! 
Suficiența unei obișnuințe in care ai vrea 

să te-așezi urmindu-ți zi de zi 
ca și cind ție însuți 
ți-ai fi străin.

Buna îndeplinire a unul ordin. 
Cumințenia — cea mai ștearsă dintre 

femeile de servici,
Glasul directorului — tunătorul glas

de contralto fac Timpul ?

4.

Voiam să scriu lucruri si»nple. 
Cind ajunsesem pînă aici ? Simplitatea 

e capătul sau începutul ?
Poate mă voi trezi într-o dimineață

vorbind ca nepriceputul
copil ce am fost ;

Poate nu va fi dimineața prea rece
(rouă îmi lăsa uneori chiar 
această senzație că mal fusesem 
pe-acolo că mă-ntorceam 
bătrin, fără oase) —

Dar acum nu mai vin. nu mai plec.

Am vrui să descopăr ziua cea mai frumoasă 
din viața noastră. Zilele au 
rîs unele după altele...

Și cerșetorul a zis : Nu primesc banul ăsta, 
îți ascultam glasul, mă mir, 
dar nu ești încă bătrin, cu toate astea 
noi ne cunoaștem, mă mir că nu înțelegi 
tu : Sini Timpul !

5.

O întreb pe Elena
în ce stă oare puterea unui lan din care 
pe-atunci nu ne interesau decît florile. 

Maci erau, scuturindu-se după o adiere, 
si cicoarea, mai rezistentă ca toate 
florile.

Lanul de grîu ne dă hrană, așa imi răspunde, 
ridicând două degete ca la școală, 
stăpinindu-se să nu ridă.

Ce întrebare ciudată ! Ce imi veni ?

Cisn ar răsnvnde dulgherul 1a întrebarea asta. 
mecani',jl1 văxuiiorul de ghete (mai

»), spălătoreasă, (sirgulncioasa
„elevă" tot ride), fochistul
trenului neelectric, birjarul (ici 
colea), soldatul aflat in permisie — 

Mă interesează pe mine lucrul acesta.

fi.

CîțI decibeli are foșnetul unul lan,
Ce zgomot pronunță sus (tehnica se pronunță I) 

linia de Înaltă tensiune,
Șl Iacul în urma noastră, l-ai auzit, se mișca ! 
O șosea duce întins la biserică.
In biserică sint oameni mulți încă.
Unii vin să plătească aici. Cum de plătesc

în biserică ! 
Ce vinde biserica ? Ei ce cumpără ?
Sint preoți plătiți Iar călugării

pilduitori in smerenia lor stau aici
să se roage : cinci șase lei rugăciunea 
pentru cel care în oraș are de lucru, — 
luminările, iconița cit o intrare la ștrand. 

Pocăința nu poate ierta nici ea viața.

O întreb pe Elena ea cind se face oălugără { 
Ride. Ii place cuvintul rostit așa.
Imi șoptește : — Totul șl aici 

nu-I decit tot un fel de polriică !

Ratarea, tristețea, păcatele trupului,
toate sint ..1*4 «n M de polHleă*
întoarcerea ceasului seara,
și băutura adusă la noi : whisky, 
de o colegă de-a ta, țigările lungi, 
jupele indiscrete...

Barca in negura timpului duce trupul Timpului 
tot mai lung mai departe de «nai
unde euforia crește ; lacul s-a înclinat, 
turnul Timpului toi mai Înalt, mal departe, 
camera lui obscură in vlrf unde
Beethoven surd iși cintă
el singur Marșul funebru !

7.

Rizi pe urmă la țară Ia voi intr-o duminică.
Ai venit — ce intimplare — odată cu frații tăi. 
Rizi. Mama pare mai tînără,

tatăl s-a amețit puțin (el bea numai vin)
șl surorile tale ca niște lubenițe
din care pe masa copilăriei, rotundă,
țișncsc semințele.

Rizi cu gura deschisă. Salcfmul Ia poartă ride, 
și ciinele, l-al văzut, s-a tirlf 
scormonind, înainte de-a ie vedea, 
nerăbdătorul prieten...

Poarta e veche. Rizi dar gindește-te, 
poate pui să o facă din nou.

Sau de-acum fără poarta.

radio Ti ^plastică^ f muzică

Scriitori și cărți 
contemporane

Sint bine cunoscute îndelungile pole
mici purtate in jurul așa-zisei antino
mii dintre iraaiiie si inovație. Au tre
cut aru multi Dina cinn s-a aovecut ca. 
in lond. oroDlema antinomiei dintre 
traaiUe Si inovație este o raisă orooie- 
ma. iată tema ultimei rxiițn numii uni
ce (Scriitori si carii contemporane), 
eaitie ce aernmstrează, atît onn co
mentariul ei at și twin cele trei exem- 
Dle araitoare. Lanțul că. în land, intre 
tradiUe si inovație nu exista nici o 
divergenta, una oecurgind din alta în 
mod firesc, in special in cultura ro
mană inovația, noul m artă, a izvont 
întotdeauna din tradiție. Spiritul crea
torului român a conținut ai conține 
toate momentele culminante ale hmoii 
sale.

Comentariul emisiunii eemnat de 
criticul Eugen Simian reda cei doi 
termeni sub forma diferitelor lor va
riante : tradiționalism și modernism 
(sau avangardă, experiment). Comen
tariul demonstrează efl marii scruton 
ai literaturii române (Argnezi. Biaga) 
au găsit termeni noi pentru teme eter
ne. deci au actualizaL crin discursul 
Liric nou. teme de mare imDortanta ale 
SDiritului DOțxwului român. Noile ge
nerații — stihi iniază Eugen. Simion. au 
înțeles că tradiția nu Doate exista 
fără ca ea să fie înnoită și îmbogățită 
cu ajutorul experimentului literar. In 
nici un caz, acei ce neagă tradiția nu 
poate fi un înnoitor, fundea astiei nu 
va nu tea duce mai deoarte ceea ce 
„părinții soirituali“ au inceout.

întâlnirea, pentru unii, mult astcota
tă cu scriitorul Fânus Neagu. el în
suși erou de roman, coborit parcă din 
paginile unei cărți, cu nostalgicul si 
ironicul, melancolicul si necruțătorul 
Fănus Neagu. a fost un moment sem

nificativ al emisiunii. Declarația sa a 
impresionat Drin simplitatea, claritatea 
și sinceritatea ei. Personalul — saune 
Fănus Neagu. este scriitorul insusi. 
Sau. as adăuga, cei dragi si iubiți ce 
au trecut si trec încă prin viata scri
itorului. ..Năuc si îndrăgostit de via
ță “, „visător melancolic1’, „închinat 
aDelor si cînwlei“. personajul lui Fă
nus Neagu, adică scriitorul însusi. 
străbate spațiul literaturii române 
Înarmat DÎnă-n dinți cu flori de tei si 
daruri de lună. Confruntări, a doua 
rubrică a emisiunii, ni l-a orezentat 
pe Fămiș Neagu față-n față cu perso
najele prozelor sale, printr-un comen
tariu semnificativ si Drintr-o declara
ție revelatoare a autorului.

Radu Stanca, discretul Doet. care s-a 
afirmat ca atare extrem de rar in tim
pul vieții a făcut oarte dintr-o gene
rație ale cărei personalități cu totul 
deosebite, puternice, au avut un drum 
sinuos, cu greu cucerit. Contemporan 
cu A. E Baconsky. Ion Gara ion. Geo 
Dumitrescu. Radu Stanca, precum co
legii săi de generație, a fost Dutemic 
legat de tradițiile clasice si modeme 
ale culturii. Aparent senin, calm. înso
țit de tristete. Radu Stanca a vibrat, 
în scurta sa viată, la toate evenimen
tele neamului său. Fire meditativă. 
Radu Stanca a scris balade si poeme 
dramatice inspirate din trecutul istoric 
al României. Deși opera sa costumă 
este încă crea puțin cunoscută, deși 
incă nu este în atentia criticii literare 
asa cum ar merita. Radu Stanca râ
mi ne unul din marii scriitori ai lite
raturii române, înnoitor al limbajului 
literar, folosind ca teme motivele isto
riei noastre naționale, mai ales ca om 
de teatru.

Ioana Diaconescu

Nicolae Georgescu, născut în 194d. 
absolvent al Institutului ,.N. Grigo- 
rescu“ în anul 1974. l-a avut drept în
drumător pe pictorul Constantin Blen- 
dea. Expoziția de la galeria „Galateea“ 
a fost prima personală a acestui înzes
trat artist care face deia o pictură ce 
nu seamănă deloc cu aceea a fostului 
său maestru sau a maeștrilor din ate
lierele învecinate din același institut.

Ceea ce îți atrage atentia imediat in 
pînzele lui Nicolae Georgescu este 
modul scenografic in care încearcă a 
trata spațiul. PictMTil. cu o oarecare 
doză de cabotinism, caută parcă locuri 
ample în fata cărora să rostească mo- 
noloeuri. S-ar putea ca această ima
gine să pară paradoxală, dar efectiv 
am impresia că el nu caută efectul 
direct si viu al senzației vizuale chiar 
dacă la un moment dat ai impresia 
că în ele trăiește un univers calcinat, 
în care lucrurile si-au regăsit perso
nalitatea si esența după un incendiu 
ce le-a împietrit sau le-a transformat 
aspectul atribuindu-le culoarea căpu
șei. Nu este un loc al visării acela 
din peisajele lui Georgescu, ci al unei 
vorbiri amicale despre ceea ce se în- 
tîmplă cu copacii, cu pădurile, cu stră
zile. cu rîurile si chiar ^u oamenii. 
Treptat ele se oxidează iar pictorul 
privește spectacolul făcînd observații 
pe marginea fenomenului. Naturile 
moarte sint parcă o exemplificare a 
capacității de a face ca obiectele să se

Nicolae 
Georgescu 

prăbușească in propriul lor contur. 
Formele se dizolvă treptat amestecind 
umbrele cu penumbrele si aî efectiv 
impresia că intri într-o lume a dezor
dinii aparente în care organicul se mi
neralizează. Doar rare străluciri ilu
minează contururile. Din cind in cind 
o zonă de griuri mai deschise dă adin- 
cime neasteotată imaginii.

In pofida gravității semnificațiilor 
acestor picturi, nu se creează deloc sen
timentul apăsării. In fata peisajelor 
sale pictorul stă ca si in fata unor 
amici si le explică faptul că în fond 
starea lor naturală nu este diferită de 
cea a ieșirii sau revenirii la materiile 
primordiale. Despre case. oameni si 
cer soune că din punctul de vedere al 
originii și finalității sint tot una și ca 
atare este loeic ca si masele de culoa
re ce le reprezintă să aibă tonuri a- 
pro Diate si volum un care se întrepă
trund. Este o aîndire extrem de sim
plă aceasta dar care sub penelul unor 
artiști de talentul celui despre care 
vorbim, devine eficientă. Trebuie să 
fac, in final, observația că Nicolae 
Georgescu face parte din acea restrin- 
să familie de pictori care știu să lu
creze cu o gamă restrînsă — și în spe
cial cu griurile — fără a da senzația 
de o oboseală a imaginației. Aceasta 
nu înseamnă însă că perseverarea în 
aceeași direcție nu prezintă riscul ma- 
nierizfirii.

Grigore Arbore

„Floarea ruptă
in sala de concert"

In fiecare octombrie, o împletire 
a liniilor de culoare, melodii ale pă- 
mintului. cu armonii prevestitoare de 
cețuri si lumini, ne amintește că a 
mai trecut un an de 1a moartea lui 
Chopin. Acum o sută douăzeci si oot 
de ani. la vîrsta Ia care s-a sfîrsit si 
Eminescu... A lăsat acele arhitecturi 
de flăcări, forme de o intensitate ex
tremă. in care abia se întrevede cla
ritatea clasicismului, totuși existentă, 
în care abia pulsează. în ..lungile li
nii suple" ale melodiilor, siguranța tră
săturilor mozartiene. si ele asimilate — 
a lăsat voința sa conștientă de a făuri 
o scoală națională si o imagine a ro
mantismului cu totul ciudată, cu jocuri 
de tensiune, de o complexitate ner
voasă... Pe de altă parte. ..atit e de 
intim acest Chopin. îneît / găsesc că 
sufletu-i ar trebui-nviat doar intre / 
doi-trei prieteni care să n-atinaă floa
rea / ruptă in sala de concert cu in- 
trebarea14 — isi amintea T. S. Eliot 
intr-un poem celebru. Chopin poate 
stimi in continuare pasiune si ură. ești 
îndemnat să nu-I aprobi ondularea, 
contrastul lungilor teme sinuoase fată 
de loviturile celuleJor ritmice, neregu
lar ită tile metrice, măsurile intercalate, 
succesiunile de cvinte. cvartele mări
te. căderile în sumbru tragism... Și 
totuși tocmai această extremă liber
tate a expresiei, năstrușniciile unui 
stil aproape improviza tone. Nocturne.
Mazurci. Preludii. Poloneze, dau in-

strumentistilor Drileiuri unice de a-si 
afirma personalitatea ai prin aceasta, 
fac din straniul si ..dezordonatul4‘ ro
mantic unul din cei mai cîntati com
pozitori...

Dificil de surprins în toate subti
litățile sale, el umple totuși cu ușu
rință spațiul Înțelegerii. O seară în 
care se cîntă Chop in. rămîne plină de 
culoare, cu o atmosferă specifică. Ziua 
internațională a muzicii a fost cinsti
tă La Ateneu prin concertul in mi mi
nor de Chopin. TînăruJ pianist Dan 
Atanasiu. înfruntând linsa de coeziune 
a scriiturii dar si violenta, pasiunea 
cuceritoare a unor teme, precum si 
subtilitățile părții lente sau ale fina
lului în stil polonez, a creat o punte 
de meditație poetică, ne-a arătat că 
Chopin mai vine aproape de lume... 
Deși asociat cu nume de mare noble
țe muzicală. Borodin si Constantin 
Silvestri — sub bagheta lui Serge 
Ba udo — Chopin a fost cel care a dat 
serii un sens de aniversare. Iar Dan 
Atanasiu ne-a călăuzit in felul său 
către acea simțire contemporană pic
turilor lui Delacroix, versurilor hil 
Mickievicz. făcindu-ne să vedem, așa 
cum după o ploaie de toamnă se ză
rește îndepărtata mare, o linie ne- 
stearsă de cețuri.

Grete Tartler
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An ultimele decenii problema etnoge
nezei poporului român a constituit, 
după cum Se știe, obiectul unor stă
ruitoare și pasionante cercetări arheo
logice, obținîndu-se în acest domeniu 

date de o mare valoare științifică. Pe baîa aces
tor date, oferite de numeroasele săpături arhe
ologice, întreprinse în egală măsură pe tot 
cuprinsul țării, s-a reușit să se elucideze dife
ritele aspecte, mai puțin cunoscute, relativ la 
desfășurarea acestui proces istoric, aducindu-se 
astfel noi mărturii 'privind continuitatea popu
lației autohtone daco-romane. unitatea civiliza
ției ei in spațiul carpato-dunărean, caracterul 
relațiilor ei cu lumea romano-bizantină ?i bi
zantină, precum și contactele sale cu neamurile 
în migrație din perioada secolelor IV—X e.n. De 
asemenea, s-au putut face o serie de precizări 
mai nuanțate relevîndu-se coordonatele esențiale 
de timp și spațiu In care s-a desfășurat acest 
îndelungat și complex proces istoric care, con
trar unor mai vechi afirmații, nu mal constituie 
demult și pentru nimeni o ..enigmă" și eu atît 
mai mult un „miracol" istoric.

Analizată în lumina materialismului istoric, 
este în afară de orice îndoială că, desfășurarea 
procesului de formare a poporului român nu 
poate fi concepută astăzi decit In teritoriul vechii 
Dacii, ca o consecință directă a romanizării 
geto-dacilor și a continuității și unității de cul
tură materială și spirituală a daco-romanilor de 
pe întreg cuprinsul acestui teritoriu.

Devine tot mai evident faptul că. prin situația 
creată prin retragerea romanilor la sudul Du
nării, prin dezorganizarea și dispariția majori
tății orașelor din Dacia Romană sau prin pre
zența temporară a unor neamuri In migrație In 
teritoriul de la nordul Dunării de Jos. continui
tatea populației autohtone daco-romane in cursul 
mileniului I al e.n., nu poate fi urmărită decit 
în mediul rural, în directă legătură cu existența 
și structura social economică a obștei sătești, a 
contactelor ei cu elementele eterogene și mai 
ales a consecințelor care au decurs din desfășu
rarea continuă a procesului de romanizare.

în ceea ce privește romanizarea populației 
geto-dacice. este demult și bine cunoscut faptul 
că acest proces istoric nu s-a petrecut timp de 
numai aproape 170 de ani. cit a durat stăpâni
rea romană la nordul Dunării de Jos și nid nu 
s-a limitat numai la teritoriu] fostei Darii ro
mane. Tn^acest sens, cercetările arheologice aduc 
noi și valoroase mărturii că procesul de roma
nizare a populației autohtone nu a încetat odată 
cu părăsirea de către autoritățile romane a pro
vinciei -Dacia.ofe dimpotrivă, a continuat și s-a 
ințensiflgat chiar, in cursul secolelor IV-VII «ji. 
In unele regiuni, cuprinzmd si zonele geogra
fi* exflhBBțMt'ce. Îndeosebi Muntenia jți Mol
dova care.’*"pc drept cwtnt, in această epocă n’J- 
teau fi considerate ca un fel de prelungiri sau 
anexe ale Moesiei și Scythiei Minore.

Numeroasele descoperiri arheologice, datlnd 
din perioada secolelor IV-VI e.n.. ca acelea din 
Transilvania de la Cluj-Napoca. Alba-Iulia 
(Apulum), Moigrad (Poroîissum). Bratei. Sopo- 
rul de Clmpie. Țaga, Cipău. Biertan, Cristești, 
Morești, Berea-Ciurnești și altele sau ca acelea 
din Muntenia și Oltenia, de Ia Drobeta, Sucidava. 
Diema, Răcâri. Vierbița, Tîrgșor. Pietroasele, 
Ipotești, Cîndeștî. Dulceanca. București etc., ca 
și acele din Moldova de la Costișa. Dodești. Bo- 
toșana. Cîrniceni, Nichiteni. Iași-Nicolina. Bacău 
și altele, prezintă un evident caracter local și 
romanic, dovedind indiscutabil că o numeroasă 
populație romanizată sau aflată în curs de ro
manizare a continuat să viețuiască neîntrerupt 
pe întreg spațiul de la nordul Dunării de Jo6.

Desigur că. la menținerea și intensificarea 
romanității pe aceste meleaguri, în perioada se
colelor IV-VII e.n., o importanță deosebită au 
avut legăturile multiple și continui între popu
lația autohtonă și imperiu] romano-bizantin. în 
acest sens, trebuie subliniată și Însemnătatea 
aparte pe care au avut-o orașele romane de pe 
Dunăre și îndeosebi cele de la nordul ei. ca 
Diema, Drobeta, Sucidava. Constantiniar.a 
Daphne, Turis, Bărboși, Aliobrix și altele, care 
nu au fost numai cetăți de apărare, ci și centre 
economice și politice cu largi zone de influentă.

Ca urmare a procesului neîntrerupt de roma
nizare a populației geto-dacice. din teritoriul 
vechii Dacii, în cursul secolelor IV-VTI e.n. s-a 
constituit la nordul Dunării o largă arie roma
nică, care cuprindea aproape întreg spațiul car
pato-dunărean apartinînd altădată dacilor.

Caracterul provincial roman al civilizației do
cumentată arheologic In acest spațiu, unitară pe 
Întreg cuprinsul lui și aproape identică cu aceea 
din sudul roman al Dunării, atestă că creatorii 
Si purtătorii ei erau o populație romanică, con
stituită ca atare în structura ei etnică și lingvis
tică.

în cadrul acestei arii de civilizație provincial 
romanică, producerea locală a ceramicei de fac
tură romană, produsele atelierelor meșteșugă
rești, tipul de locuință și cuptor, bogăția și di
versitatea importurilor romano-bizantine. carac
terul sedentar agricol și meșteșugăresc al 
așezărilor. In general, sînt tot atitea dovezi grăi
toare despre stadiul superior de dezvoltare social 
economică al comunităților umane și despre ca
racterul pregnant romanic al civilizației de pe 
aceste meleaguri. De asemenea, circulația neîn
treruptă a monedei mărunte de bronz bizantine 
la nordul Dunării de Jos. atestă neîndoios că 
acest teritoriu se afla demult și constant in 
sfera de activitate economică a Bizanțului. Pe 
lingă acestea, trebuiesc adăugate numeroasele 
mărturii despre rfisplndirea aici a creștinismului 
latin, in ultimii ani astfel de descoperiri (cruciu
lițe, inscripții, tipare pentru turnarea obiectelor 
de cult, morminte creștine etc.), inmulțindu-»e 
în chip considerabil, nu numai In Transilvania, 
Oltenia și Banat, ci și in Muntenia și Moldova.

Este important de subliniat că in situația poli
tică, deosebit de tulbure din perioada secolelor 
IV-VII e.n., cauzată de prezenta temporară a 
unor neamuri în migrație, soarta comunităților 
autohtone romanice era permanent amenințată. 
Faptul că ele au învins toate vicisitudinile ace
lor timpuri, dovedindu-și trăinicia și mențînîn- 
du-și caracterul lor propriu și romanic, 8-a da
torat în primul rind organizării lor interne so
cial-economi ce superioare, obștea sătească locală 
agricolă și păstorească constituind astfel unul 
din nucleele de bază ale menținerii romanității 
orientale.

După cum este bine cunoscut. în această arie 
de civilizație romană de la nordul Dunării de 
Jos, vor pătrunde în cursul secolelor VI-VII e.n. 
slavii, vehiculînd aici o cultură materială și spi
rituală proprie, aflată insă într-un stadiu infe
rior civilizației romanice. Este deci lesne de în
țeles de ce, in scurtă vreme, slavii care au pă
truns pe aceste meleaguri vor adopta pe scară 
Idrgă, întreaga gamă a formelor de civilizație 
romanică, care Ie era desigur superioară. De 
fapt. în unele regiuni ale țării noastre. începînd 
încă din curbul secolului al Vll-lea, se poate 
vorbi efectiv .de o simbioză româno-slavă, înțe- 
legînd prin aceasta începutul desfășurării unui 
proces nou, de asimilare a elementelor etnice 
slave, proces bine ilustrat și în domeniul culturii 
materiale. Generalizarea acestui proces, care de
vine intens în cursul secolului al VTII-lea și 
îndeosebi în secolul al IX-lea, este într-o anu-
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Douâ turnuri de paid pe molul Dunârii (Columne)

oate că njei o altă ramură a științei nu este ca istoria, aptă □ su- 
Pgera scriitorului, prin perspectiva pe care o deschide asupra deve

nirii universale, sugestii pentru creația literară. Cei mai de seamă 
reprezentanți ai literaturii române au cuprins in scenariul operei lor 

geniale acele evenimente ale trecutului expresive deopotrivă pentru ideea 
de patrie, libertate, independență, conștiință națională și, mai ales, con
știința continuității neintrerupte in teritoriul locuit incă milenii in urmă de 
către geto-daci. Pentru cei care știu să o folosească, struna istoriei răspunde 
cu un sunet limpede și pătrunzător, infrumusețind peisajul poeziei, prozei, 
dramaturgiei, tot astfel cum și temele istoriei contemporane au larg ecou 
in operele celor ce încearcă sâ le pătrundă esențele. Cu aceste ginduri pu
blicăm in numărul de față al revistei un grupaj de articole care iși propun 
să reactualizeze citeva momente semnificative din existența multimilenară 
□ poporului român. Sperăm ca „Mărturiile din mileniul I" să constituie una 
din acele lecții vii prjn care istoria veche ne ajută să înțelegem timpul in 
care trăim.

mită măsură favorizată de o aerie de factori 
dintre care trebuie reținută instaurarea unei 
perioade de relativă liniște cînd, în afară de 
pătrunderea protobul gări lor turanici, afectînd, 
pentru scurtă vreme, sudul Moldovei și estul 
Munteniei, pe teritoriul de la nordul Dunării de 
Jos. în genera], nu vor mai avea loc noi pătrun
deri de populații migratoare. Doar unele regiuni 
ale Transilvaniei vor cunoaște unele evenimente 
de această natură, dar nu în măsură să împie
dice desfășurarea acestui proces istoric. De ase
menea și condițiile politice apărute ca urmare a 
constituirii, cu începere de la sfîrșitul secolului 
al Vlll-lea, a celui de al Il-lea Caganat avarie, 
au facilitat Intr-o măsură desfășurarea înche
ierii procesului de formare a poporului român, 
al cărui moment este evidențiat de asimilarea 
resturilor slave.

Pe baza descoperirilor de plnă acum, deose
bit de numeroase și concludente, s-a putut trage 
concluzia că în perioada secolelor VIII-IM e.n. 
în întreaga arie de etnogeneză a poporului ro
mân se constată un evident proces de uniformi
zare a civilizației, care capătă tot mai mult un 
caracter propriu românesc, specific numai aces
tui teritoriu. Unificarea culturală și cristalizarea 
unor trăsături fundamentale proprii unei civili
zații vechi românești trebuie considerată ca una 
din principalele consecințe ale procesului de asi
milare etnică a slavilor de către roirtanicî. Con
stituirea unei civilizații specifice, cu începere 
■<£in cursul secolului al VTIT-lea In speță de tip 
T>ridn. reflectă pe plan cultural și evident și et
nie. începutul încheierii unui proces Îndelungat 
«i complex. în care elementele romanice majori
tare și superioare ca stadiu de civilizație și ea 
organizare social economică și-au pus definitiv 
amprenta.

încheierea procesului de formare a poporului 
român s-a petrecut, nu numai în cadrul unor 
importante transformări de ordin social econo
mic ce aveau loc în sinul comunităților autohto
ne, ci și în cadrul unul nou context istoric care, 
către sfîrșitul primului mileniu al e.n.. au des
chis calea către constituirea societății feudale 
locale și a apariției primelor formațiuni politice 
românești.

dr. Dan Gh. Teodor
Institutul de istorie și arheologie

„A. D. Xenopol“-Iași
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roblema teritoriuliM, a timpului și a 
împrejurărilor istorice în care s-au 
format poporul și limba română, a făcut 
din totdeauna parte din problemele prio
ritare, ale cercetării istorice românești.

Aceasta, nu numai datorită faptului că pentru 
fiecare popor este esențială cunoașterea rădăcini
lor sale d și deoarece, de la o vreme încoace, 
prea multi străini s-au ocupat de această pro
blemă, cu scopuri care adeseori n-au avut nici-o 
legătură cu interesele cercetării științifice și cu 
Încercarea de a acredita teorii tendențioase lipsite 
de argumentarea științifică necesară.

Problema la care ne referim reprezintă, cum 
este și firesc, un domeniu principal al cercetărilor 
arheologice. Arheologia nu se află singură In fața 
întrebărilor, avind alături de ea lingvistica, etno
grafia. studiul toponimiei, analiza izvoarelor 
scrise precum și alte discipline. Nu este mai 
puțin adevărat totuși că în această cercetare rolul 
prind pa] Ii revine arheologiei.

în abordarea cercetărilor originilor poporului 
nostru, ținem seama de faptul că românii sînt un 
popor de trunchi latin, format din romanizarea 
populațiilor băștinașe de la Dunărea de Jos. pe 
teritoriul cuprins Intre Carpatii nordici. Balcani 
și Marea Neagră. Procesul istoric la formării 
poporului român si al limbii sale se integrează in 
marea sinteză etnică, lingvistică și culturală care 
s-a produs la sfîrșitul antichității clasice si Ia 
Începuturile evului mediu, avind drept rezultat 
apariția popoarelor, a statelor si a culturilor neo
latine ale Europei.

Cu aceasta am circumscris sfera problemei în 
discuție și putem intra in detalii. Ce se așteaptă 
in fond de la arheologie în cercetare și ca argu
mentare in această direcție ? Să enumerăm pe 
scurt temele legate de problemă. înșiruirea lor 
fiind de natură să schițeze, în ordine cronologică, 
etapele pe care Ie-a parcurs procesul formării 
poporului român. Este vorba, in primul rind. de 

-dăinuirea fondului de populație traco-geto-da ci că 
după apariția, pe ambele maluri ale Dunării de 
Jos, a autorității și a civilizației romane. Este 
apoi vorba de demonstrarea procesului de roma
nizare, în sensul atragerii acestor populații în 
sfera celei mai înalte culturi pe care a cunoscut-o 
antichitatea, prin viețuirea lor alături de coloniș
tii români și in interiorul granițelor Imperiului 
pe o durată care variază, după diferitele regiuni 
ale țării noastre. Intre două și șase secole. 
Urmează problema dăinuirii populației daco- 
romane la nord de Dunăre după retragerea ar
matei și a administrației romane în sudul fluviu
lui, reconstituirea progreselor realizate în această 
nouă sinteză etnică pe durata secolelor IV—VI ale 
erei noastre, în condițiile menținerii unor strinse
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legături cu Imperiul romano-bizantin. Nu mai 
puțin importante sînt datele culese de cercetarea 
arheologică in ceea ce privește rolul pe care l-au 
avut diferitele popoare migratoare aflate in tre- 
otre pe teritoriul țării noastre și inriuririle exer
citate de ele asupra populației băștinașe daco- 
romane precum și, mai ales, influențele pe care 
respectivii migratori le-au primit de la băștinași. 
Este vorba, în sfîrșit, de precizarea momentului 
în care se poate vorbi de existența ne teritoriul 
României a unui popor neo-latin, cu trăsături și 
cu o limbă care îl individualizează printre cele
lalte popoare latine europene, rezultat al sintezei 
etnice anterioare, precum si de reconstituirea 
procesului de organizare social-politică a acestui 
popor pînă la nivelul apariției vieții statale 
românești.

Voi încerca, de data aceasta, să expun succint 
principalele argumente arheologice de care dis
punem azi în privința originii daco-romane .și a 
continuității de viață a strămoșilor noștri în cu
prinsul Transilvaniei. Pentru a nu fi greșit înțe
les, precizez că procesul formării poporului ro
mân și a limbii sale acoperă întreg teritoriu] ță
rii, cu particularități regionale asupra cărora nu 
ne propunem acum a insista.

Din descoperirile arheologice realizate în ulti
mele două-trel decenii, rezultă cu claritate că 
premlzele romanizării . geto-dacilor se plasează 
cronologic încă în secolele I î.e.n.-I e.n., deci 
înainte de formarea provinciei romane Dacia, 
prin pătrunderea constant crescindă, la nordul 
Dunării, a influentelor civilizației romane. Pe 
de altă parte, descoperirea și cercetarea unor 
așezări și necropole dacice de epocă romană (sec. 
II-III e.n.) pe teritoriul Transilvaniei, acelea 
de la Obreia, Slimnic sau Soporu de Cîmpie. 
atestă în mod clar prezența populației dacice pe 
teritoriul provinciei romane. Nu există în mod 
practic complex roman, civil sau militar, în care 
prezenta elementului dac să nu se facă simțită 
prin descoperiri de materiale arheologice caracte
ristice. prin atestarea unor rituri funerare dacice 
sau chiar prin inscripții. Să pomenim în acest 
sens descoperirile dc la Cinciș sau pe cele reali
zate în castrele romane de la Bologa. Brețcu sau 
Orheiul Bistriței. Bineînțeles că exemplele pe 
care le evocăm aici ar putea fi extinse pe ade
vărate liste, pentru fiecare aspect in parte.

Dintre descoperirile arheologice care dovedesc 
dăinuirea colectivităților daco-romane pe terito
riul Transilvaniei în secolele care au urmat așa 
numitei „retrageri aureliene", deci în secolele 
IV—VI. se cer neapărat menționate cele de pe 
teritoriul fostelor orașe ronane, de la Ulpia Tra- 
iana Șarmizegetusa, Apulum. Napoca și din alte 
locuri, unde viețuirea continuă, fie si în forme 
mai modeste și în condițiile unei treptate rura- 
lizări. La Noșlnc sau la Lechinta de Mureș au 
fost cercetate așezări rurale daco-romane din 
această vreme iar la Bratei, pe valea Tîmavei 
Mari, o întinsă necropolă aparțintnd aceleiași 
populații.

Se cer făcute, la acest punct, și unele precizări 
suplimentare. In această etapă a secolelor IV— 
VI. descoperiri al căror număr sporește neconte
nit, oglindesc fenomenul răspîndlrit creștinismu
lui la nord de Dunăre și în interiorul arcului 
carpatic, dovadă a menținerii unor strinse legă
turi cu Imperiul. Moneta romană si apoi bizan
tină continuă să circule pe teritoriul României, 
fapt atestat de sute de descoperiri. Trecerea pe 
la noi a unor popoare migratoare, dintre care 
unele au și poposit aici o anumită vreme, se 
reflectă în descoperiri destul de puține la număr, 
constînd în special din mici cimitire eu inventar 
bogat sau din tezaure șl măi puțin din așezări 
propriu-zlse. In sfîrșit, tot în această etapă «î-a 
produs pătrunderea pe teritoriul Transilvan’ei a 
unor colectivități de daci și de carpi care au lo-
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cuit anterior în afara granițelor provinciei 
romane. Semnificative sînt in acest sens desco
peririle de la Cipău sau de la Strei. Cu alte 
cuvinte, putem afirma că procesul de romanizare 
a continuat in condițiile unei lărgiri a bazei sale 
demografice.

Pentru etapa secolelor V—VII. pe care o con
siderăm ca etapă finală a etnogenezei românești, 
dispunem in momentul de față de zeci de desco
periri arheologice care atestă existența unui ori
zont de civilizație rurală de tradiție daco-roma- 
nă. Este vorba de așezări de agriculturi și cres
cători de vite, în care se practicau și diferite 
meșteșuguri șl în care se fac simțite în conti
nuare legăturile strinse, materiale șl culturale, 
cu Imperiul. Specialiștii includ aceste așezări în 
numele convențional de cultura Bratei după nu
mele localității in care s-au făcut cercetări mai 
intense. Această cultură este de fapt o variantă 
transilvăneană a unor culturi contemporane și 
strins inrudite, care au putut fi difinite și în ce
lelalte provincii istorice românești.

Pentru a veni în epoci mai apropiate, mențio
năm in continuare că din secolele VIII—IX 
cunoaștem acum pe teritoriul Transilvaniei și 
vestigii legate de migrația unor slavi tîrzii, cum 
ar fi necropolele tumulare de la Nușfalău sau 
Someșeni. La fel ca și avarii, atestați prin unele 
necropole de pe cursul mijlociu al Mureșului 
sau din Cîmpia Tîsei, nici acești slavi tîrzii, co- 
borîți foarte probabil dinspre nord-vest, nu au 
mai participat la procesul propriu-ziș al etnoge
nezei românești ci au fost doar asfmilațl ulterior 
de către români. Este vorba In fond de slavii 
pe care și cea mai veche cronică maghiară îi 
amintește ca trăind pe la anul 90(1 în Transilva
nia, alături de români și avînd drept căpetenie 
pe voievodul român Gelu.

Vestigiile de organizare social-politleă româ
nească transilvăneană din vremea primelor voie
vodate sînt în curs de cercetare la marile cetăți 
de pămînt, cum ar fi acelea de la Dăbîca, Șirioa- 
ra sau Cluj-Napoca. în sfîrșit, tot printre argu
mentele1 arheologice care ilustrează vechimea si 
continuitatea vieții românești din Transilvania, 
trebuie pomenite și recentele descoperiri de la 
Voievozi în Bihor sau de la Streisîngeorgiu, unde 
au fost desvelite șl consolidate ruinele si monu
mentele unor complexe de viață feudală româ
nească din secolele XI—XIII.

Si pentru a încheia, să-mi fie permis ca. rea
mintind teoriile fanteziste privind pătrunderea 
tfrzîe din exterior a românilor pe teritoriul Tran
silvaniei. să adaog că cercetări arheologice ca 
acelea întreprinse în Maramureș dovedesc în chiu 
neîndoielnic un proces istoric contrariu. Contrar 
nu în sensul unui exod de populație românească 
din Transilvania în exteriorul arcului carpatic ci 
în acela al ..descălecării" peste munți a unor 
nucleie de organizare statală românească, care 
s-au plasat la începuturile, domniei de sine stătă
toare a Moldovei si foarte probabil șl la acelea 
ale Țării Românești.

dr. Radu Pon.-i
Institutul de arheologie — București
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cultura populară pătrundem în zone ale exis
tenței umane unde nu răzbat celelalte in-
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strumente de cunoaștere sau răzbat parțial. 
Astfel mitul, ca element esențial al acestei cul
turi, ne permite, după formularea lui Cillo Dorf- 
les „.să reconstruim, cu precauțiile interpreta
tive de rigoare, fragmente din viața omenirii de 
care istoria ne-a privat și care sînt determi
nante pentru înțelegerea nașterii și constituirii 
oricărei civilizații. Sondarea culturii populare 
românești din perspectiva valorii sale documen
tare ne oferă cu generozitate date extrem de 
prețioase pentru aspectele pe care documentul 
scris nu le luminează îndeajuns. Oricare din do
meniile sale eate impregnat de trecut, cel mii 
adesea de unul extrem de îndepărtat ; faptele de 
cultură populară sînt marcate intim de istoria 
totală a grupului uman căruia îi aparțin. De la 
mit șl rit. semne puternice sublimate ale conți
nutului unor structuri complexe, pînă la orna
mentele de pe costume, colocviul peste timp cu 
formele culturii populare este pasionat și justi
ficat Bunăoară, pentru un bun cunoscător al 
artei populare sud-est-europene, M. Haberlandt, 
motivele ornamentale geometrice ale costumului 
popular aparțin mai ales populațiilor sedentare, 
iar cele florale populațiilor nomade.

Adevăr de necontestat, obiceiurile și riturile 
agrare situează cultura populară românească 
alături de cele mai vechi forme de cultură 
populară ale umanității, afirmlnd carac
terul stabil, continuitatea și vechimea creatori
lor și păstrătorilor ei. Aceate obiceiuri sînt con
servate mai bine în Transilvania, provincie al 
cărei spațiu s-a dovedit, pe mai multe căi, a fi 
unul de vatră etnică românească.

Vechimea agriculturii și permanența ei In 
Transilvania este demonstrată de săpăturile ar
heologice care au scos la lumină unelte vechi, 
gropi de cereale, boabe de grîu carbonizate, cup
toare și vetre lipite cu pămînt amestecat cu 
pleavă, de ogoarele în terasă pe pantele înalte 
n’e munților, de formele vechi de treierat păs
trate aproape pînă în zilele noastre, de termino
logia de origine latină.

Dar cultivarea griului din vremuri străvechi 
In Transilvania este confirmată și de marea 
bogăție și vechime a obiceiurilor, credințelor, 
practicilor magice și a textelor poetice pe care 
această ocupație le-a generat. Importanța griu
lui ca aliment și vechimea sa în culturi au creat 
in jurul lui o atmosferă de venerație, ca de 
altfel în Jurul tuturor plantelor alimentare im
portante de pe glob. Se credea că practicile ma
gice care însoțesc munca au puterea de a 
schimba cursul naturii șl a-I face favorabil ve
getației și rodirii printr-o asemănare dintre rit 
și efectul pe care oamenii doreau să-] producă. 
Aceste credințe au fost puse în relație cu cul
tul lui Osiris, zeul Vegetației, dar și cu cultul 
agrar al Demetrți și Persephonei, Ele sînt răs- 
pindite pe tot parcursul anului, începînd de la 
ciclul sărbătorilor de Anul Nou și pînă la se
cerat, mareînd așadar sărbătorile augurale și 
perioadele importante pentru vegetație.

Obiceiul străvechi al colindatului este consi
derat cu temei un rit agrar menit să aducă bel
șugul holdelor. Astfel, în Hunedoara, oamenii 
cred că dacă primesc colindătorii se face griu ; 
în alte zone transilvane cenușa bușteanului care 
arde în noaptea Crăciunului se aruncă în grădini 
pentru rodul lor, după cum se aruncă, prin 
Țara Moților, fișiile de lemn, numite colinde, de 
pe bețele colindătorilor. în colindat se efec
tuează la nivelul metalingual al riturilor și poe
ziei ceea ce este considerat a fi esențial pentru 
belșugul holdelor. Astfel, colindătorii semănau 
boabe de grîu în curtea și în casa celui colindat. 
In relație cu aceeași categorie de fapte poate fi 
explicată și practica de a pune în Ajunul Cră
ciunului boabe de griu sub fața de masă și de a 
le folosi apoi în scopul promovării fertilității, 
amestecîndu-le cu griul de semănat. Numeroase 
credințe se leagă de colacul de la Crăciun, ne
lipsit altădată de pe masa încărcată de bunătăți 
și dintre darurile care răsplăteau colindătorii. O 
seamă de fapte pledează pentru marea vechime 
a colacului ca dar la colindat. Roadele pămîn- 
tului, a arătat Petru Caraman. printre care și 
făina, erau daruri rituale în cultul lui Saturn și 
figurau ca alimente de mare cinste la sărbă
toarea sa. care supraviețuiește în Crăciun. Se 
pare că altădată colacul era, după cum a de
monstrat Ovidiu Birlea, o ofertă primițială din 
produsele agrare, ca multe altele din alte produse. 
Funcțiile sale agrare se bazează pe principiile 
magiei : se sfarmă și se amestecă cu griul sau 
cu porumbul care se seamănă. Relevantă pen
tru funcția agrară a colacului este relația sa cu 
cununa de la secerat, așa cum a fost aceasta 
atestată de Valeriu Butură pe Valea Arieșului : 
după Interpretarea colindei griului se punea pe 
masă colacul menit colindătorilor și peste el cu
nuna de la secerat ; abia după acest act ritual 
colacul putea fi oferit colindătorilor.

Numeroase rituri agrare sînt conservate prin 
plasticizare în colinde. Poate cea mai semnifi
cativă dintre toate este „colinda griului" sau „a 
cununii" de pe valea Arieșului și din părțile 
nord-vestice ale Transilvaniei, una in care se 
descriu foarte amănunțit toate muncile necesare 
pentru cultivarea griului, de la confecționarea 
plugului pînă la coptul colacilor. Este o poveste 
versificată a pîinii, interpretată grav, ca o ofi
ciere străveche pentru recoltă bogată și pentru 
lauda, hărniciei gospodarului care seamănă griu. 
Alte imagini agrare din colinde se referă numai 
la anumite secvențe ale muncilor agricole (se
mănat, creșterea holdelor) sau la anumite rituri 
agrare (semănatul colindătorilor, udatul pentru 
provocarea ploilor la vreme, așezarea boabelor 
de grîu și a colacului pe masă). Semnificative 
pentru funcția de rit agrar a colindatului <jint 
mulțămitele pentru colac, răspindite in toaiă 
Transilvania, și cele din Pădurenimea Hune
doarei pentru fuiorul de dnepă ca dar oferit 
colindătorilor, de fapt niște recitative pline de 
umor suculent, in care sînt descrise munci ie 
necesare obținerii acestor daruri. Textele aces
tea par a reprezenta forme arhaice din care s-a 
dezvoltat poezia plugușorului.

O seamă de practici și credințe se leagă de 
arat și semănat : gospodarul trebuia să fie curat 
ritual, vitele și plugul erau stropite cu apă și 
înconjurate cu foc înainte de a ieși din curte, 
pentru purificare ; se luau o seamă de măsuri 
magice pentru a apăra grîu] de păsări. Un obicei 
păstrat și astăzi în puterea tradiției, dar care se 
pare că a avut alături de funcțiile agrare si 
altele, de inițiere, este „plugariul" sau „craiul" : 
întîlu] fecior care a Ieșit primăvara ]a arat este 
ales „crai" șl are dreptul să pedepsească feciorii 
care n-au arat bine sau și-au ’ bătut vitele. 
In unele părți ale Transilvaniei „plugariul" este 
dus la locul unde a arat, apoi la rîu și aruncat 
în apă ; cu cămașa udă stropește în cele patru 
puncte cardinale, efect ui nd un rit de fertilitate, 
poate șl unul de purificare. în Țara Oltului 
„plugariul" se îmbracă In grîne verzi șl se 
ascunde în fin sau In hambar ; era prins de 
feciori, dus pe o grapă la rîu și aruncat în apă ; 
toți participants încercau să rupă din grînele 
de pe el.

Bogate în semnificații și cu rădăcini adinei în 
istorie sînt obiceiurile legate de sfîrșitul secera
tului, caracteristice mai ales Transilvaniei. 
Oamenii cu mentalitate arhaică au acordat o im
portanță deosebită ultimelor spice din holdă : 
ele rămîneau nesecerate și erau legate uneori 
mănunchi, alteori erau făcute mănunchi sau îm
pletite cunună și duse acasă. Ordinea aceasta 
se pare că reprezintă o ierarhie cronologică. Mei 
tîrziu probabil, cununa se împletea prin cele mal 
frumoase spice. In preocuparea pentru mănun
chiul de spice și pentru cunună un cercetător 
vedea, nu fără temei, „un nucleu originar, legat 
probabil de forma primară a agriculturii pă- 
mîntene". Ultimele spice reprezentau continui
tatea griului în case sau pe ogor, ele concentrau 
și conservau puterea de rod. exprimînd un nivel 
de gîndire pentru care holda și ogorul aveau 
viață proprie. Temeiul practicilor rituale agrare 
era asigurarea rodului și în acest scop. în uncie 
locuri, cununa se îngropa în ogoru] însămînțat. 
Stabilind o relație între anumite forme regio
nale ale cununii și denomînarea lor și animalele 
— genii ale vegetației. Ion Ionică formula ipo
teza tulburătoare a apartenenței lor la un plan 
cultura] și mental anterior marilor mitologii 
istorice. EI sugera existența, la populația autoh
tonă, a unei zeități feminine agrare, așa cum o 
presupunea Vasile Pârvan în Getica sa. Pentru 
asigurarea transmiterii puterii de rod, boabele 
din cunună, atunci cînd nu era îngropată în 
holdă, se amestecau cu griul de sămînță.

Cîntecele de seceriș, caracteristice numai 
Transilvaniei, cunosc două arii distincte : una 
sudică, avînd ca centru Tara Oltului, și alta core 
cuprinde cîmpia Transilvaniei, valea superioară 
a Mureșului, Năsăudul, Maramureșul, Țara 
Moților, Sălajul, altădată probabil și zonele nord- 
vestice. în această arie Năsăudul cunoaște tipo
logia cea mai variată. Un aspect particular al 
cîntecelor din satul Transilvaniei îl constituie 
disputa fabuloasă dintre sora soarelui șl sora 
vîntului, dispută în care s-au descifrat elemente 
de cult solar, specifice populațiilor agrare. Ma
joritatea celorlalte imagini reprezintă trans
punerea în plan poetic a obiceiului și a nucleelor 
sale rituale vizînd fertilitatea : fabuloasa bogă
ție a recoltelor, puritatea rituală a fetei care 
aduce cununa (aria nordică), udarea cununii, 
uneori udarea holdei de către bou] sfînt, agrăl- 
rea gazdei să-și pregătească hambarele pentru 
rodul bogat, cererea cinei rituale și a joculu’. 
Insolită în acest peisaj este „povestea cununii" 
din zona Năsăudului, un amplu poem recitat de 
o secerătoare în casa gazdei, poem care, alători 
de unele imagini caracteristice cîntecelor și de 
altele cu semnificații nupțiale, descrie, asemenea 
plugușorului, toate muncile necesare cultivării 
griului.

Unele obiceiuri agrare transilvănene cunosc 
variante și în alte provincii românești, prob’nd 
unitatea culturii noastre populare. Vechimea 
șl diversitatea lor constituie documente istorice 
prețioase și clare pentru legătura pe care o av^m 
cu lungul șir al generațiilor care ne-au precedat 
neîntrerupt în același spațiu geografic și repre
zintă izvoare ale sentimentului nostru de per
manență și durată.

Nicolae Bot
Universitatea „Babeș-Bolyal" Cluj-Napoca
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înd, la sfirșitul secolului al XVIH-lea. 
po poarele sud-estului european au 
început sâ ia cunoștință de ele in
sele, de nevoile lor economice, spiri
tuale si Dolitice. si ai devin* ceea ce

numim națiuni. reorezentantii lor in DOiitiC* si 
cultură, ridicați de obicei din clasele înstărite 
ale acestor noooore au început luata pentru 
independenta Doooareior lor. aservite fie imoe- 
riului habsburcic si ungurilor. fie turcilor. Dar. 
în această luotă Denim dreoturi. oentru liber
tate, unele din popoarele sud-estulin european 
n-au știut să fie dreote cu celelalte Doooare 
asuprite. Poporul român. care, datorit* unor 
condiții istorice vitrege. se găsea imoartit in 
trei state, a intilnit in calea aspirațiilor lui către 
libertate si dree taie ooozitia aristocrației si bur
gheziei austriece si maghiare, care voiau liber
tate si dreoturi. dar numai neutru ele. Am te 
face că, In deceniile ultime ale secolului al 
XVIII-lea. cind intelectualitatea eurooean* in- 
ceoe să sp Dreocune de trecutul no norului ro
mân si Dubli că primele studii asunra origini] si 
dezvoltării acestui Dooor. cercetătorii austrieci 
care scriu desore români refuz* s* admit* c* 
poporul român era originar din Dacia, cum te 
admlstse oină atunci de mai toii cei care se 
«KUDaseră cu Droblema. si admit fără Qic o 
dovadă, că românii sini ori ei nori din sudul Du
nării. de unde ar fi migrat in nordul Dunării 
(în secolul al XlII-lea dup* Franz Joseph Sul
zer. Geschichte des traasa lata istă ea Daxieas.
II. d. 6. 11—20, nassim. in secolul al iX-lea după 
J. Chr. EngeLs. Camentaiia de expedition i bai 
Trajani ad Danubian et aristae Valacbonim. 
Wien. 1894). Teoriile nejusuficate ale acetfw 
învătati. au fost criticate atunci de invitații ro
mâni din Ardeal, care au adus in soc.imul coc- 
t i tiuită ti i argumente numai de ordm rfXOTic *1 
102ic (cele lingvistice nu erau atunci posibile). 
Dună această primi desfășurare de forțe ideo
logice. discuția a fost reluat* in a doua iumă- 
tate a secolului al XlX-lea. cind hw«a pentru 
drepturi, unitate otnic* si libertate a națiunilor 
asuprite, și nu numai din sud-estul european, a 
fost reluată, duci nd in cele din urmă 1* crearea 
unor state cu adevărat naționale.

în noua perioadă, de care vorbim. „discuția 
Științifică** a fost deschis* de invitatul «ennan 
Robert Roesier. prin opera sa R« minier he Sla
cken. Leipzig. 1871 (ne atunci in limba germană 
nu se încetățenise definitiv cuviiUul rum*nifech 
..românesc". asa că Roesier putea scrie *•“*- 
nisch). Cum De vremea aceea argumentele isto
rice pro sau contra continuității românilor in 
Dacia se reduceau la dele De care 5e DRjCUrau 
izvoarele literare ale evului mediu, 'care erau 

nesigure, arcumen- 
mai alea lingviști- 

l Dooorul român s-a 
provinciile romane 
si Moesia Inferior.

i limba român* po-

Dutin. numeroase si adesea J 
tarea istoricului german era 
că. Acest învățat susținea că 
format la sudul Dunării, in 
Moesia Superior. Macedonia 
El se întemeia pe faptul că 
seda elemente lexicale Împrumutate din limbii* 
vorbite in sudul Dunârii : anume din creaca bi
zantină. din albanezi si din bulgar*, si oe fao- 
tul că dacoromâna prezinți dc o vastă arie fe
nomenul Dalatalizârii labialelor. care, in dialec
tul român suddunârean. cunoscut Hiâi D’.re 
atunci, cel macedoromân, este un fenomtfvi ge
neral. Se mai invoca si faptul c*. dac* rom*-- 
ar fi locuit in evul mediu in Dacia, limfaa vor
bită d& ei ar fi Distrat unde cuvinte •orice care 
însă, după cele susținute de Roesier si sdcptu 
lui, lipseau în română. Argumentele acesiea au 
apărut foarte temeinice multor istorici ai Una- 
visti 
etc., 
nuiti 
silor 
de a ------------- --------------- --- —----
că Roesier era stăpinit de teama câ pretențiile 
politice si de altă natură ale românilor din 
Transilvania. Cnsana si Banat ar fi putut J-â 
primejduiască situat la orivileziat* a aermamtor 
din statul austro-ungar. Teoria a f<^»t admisă 
aDoi de to ti învătatii machlan. ca una care con
venea perfect tendințelor aristocrației ii burghe
ziei maghiare de atunci, de a nu acorda liber
tățile firești Dooorului român din statul austro- 
ungar. tendințe întemeiate si oe ideea. In to
tală contradicție cu dreoturile omului li ale DO- 
Doarelor. de a distinge intre Doooare liDfiite de 
cultură si popoare de cultură (Kulturvolker). 
care singure ar fi avut dreotul de a intemeia 
state Si a se bucura de toate libertățile. învă
ța til români ai epocii. B. P. Rasdeu. A. D. Xe- 
noDol șl D. Onciul au înțeles atunci că teoria 
lui Roesier nu era expresia Purei obiectivităti 
științifice, ci o teorie interesată, de lăeâduire 
a drepturilor poporului român, de ooozitie la 
lupta lui pentru libertate, independență, unitate. 
Argumentele aduse de ei In sprijinul teoriei 
continuității românilor în Dacia trebuiau să fie 
în primul rind tot de ordin lingvistic. Căci, cum 
de ia am spus-o. în vremea aceasta, documenta
ția pur Istorică — adică cea furnizată de izvoa
rele istorice scrise — era insuficientă, iar cea 
arheologică lipsea aproape cu desăvirsire. Sar
cina învătatlloc români pomeniți era destul de 
erea. dată fiind starea înapoiată de atunci a 
științei limbilor. Dar ei au reușit s-o ducă la 
capăt cu bine. deși, cum este si firesc, au făcut 
unele greșeli. S-a dovedit astfel că romana po
seda si elemente notice si că influenta slavă 
veche asupra dacoromânei s-a realizat în Dacia, 
căci si în această tară au locuit slavi cu graiuri 
de tiD bulgar. Cit privește elementele albaneze 
din română, ele au fost explicate de învățatii 
români pomeniți ca iămășițc din limba traco- 
dacică. considerată în fond ca fiind identică cu 
ilira. limba in care îsi are originea albaneza. 
Elementele bizantine apăreau puțin numeroase, 
Dentru ca să oblige De cercetători să mute pa
tria primitivă a dacoromânilor în sudul Dunării. 
Se mai arăta că palatalizarea labialelor s-a pro
dus în mod indeoendent în dacoromână si ma
cedoromână. Puținele erori ale acestei argumen
tări au fost înlăturate de cercetătorii români din 
prima jumătate a secolului al XX-lea. care au 
dovedit că limba tracodacică se deosebea net de 
ilirică. că elementele de origine albaneză din 
română si în genere asemănările dintre romană 
si albaneză simt nutine la număr, că asemănă
rile lexicale dintre cele două limbi se explică 
mai ales prin fantul că Ulrica si tracodaca 
aveau, ca limbi indoeurooene si ca limbi vecine, 
un număr de cuvinte comune- Astfel. A. Phi- 

dintîi. contra con- 
albanez din ro- 

25 de unități,

străini : germani. francezi, sloveni. cehi 
care erau de bună credință și rare. ocis- 
să considere teoriile științifice ale diver- 
învătati drent expresia tendinței acestora 
descoperi adevăruL au pierdut din vedere

lippide, a susținut cel 
cluziilor sale, că lexicul 
mână se reduce la numai 
dintre care 18 îndoielnice, și că asemănă
rile structurale ale românei cu albaneza sînt 
contrabalanțațe de numărul mare al deosebiri
lor structurale dinrtre cele două limbi : iar teza 
sa a fost acceptată de fostuj său elev I. Șiadbei. 
Este drept, cîtăva vreme au mai susținut unii 
cercetători că albanezii sint tracii si dacii nero- 
manizati. iar românii, tracii Si dacii romanizați. 
Dar. în vremea din urmă, aoare aproape tutu
ror clar că dacă românii sint urmașii tracilor si 
dacilor romanizați, albanezii nu pot fi decît ur
mașii ilirilor neromani za ti. De asemenea, carac- , 
terul „bulgăresc" al limbii slave din Dacia a 
fost temeinic argumentat de cercetători ca Ilie 
Bărbulescu. P. Cancel si E. Petrovici. S-a dove

dit chiar că limba slavă din Dacia avea unele 
Darl cuLarilăti deosebitoare de cea din Bulgaria, 
narticu’arităti care se regăsesc in limba română. 
S-a înlăturat astfel pentru totdeauna, teza 
susținută pină nu de mult (după Roesier). 
conform căreia elementele slave vechi 
din română ar fi fost împrumutate de ro
mâni in Bulgaria. Cercetările dialectale si de 
istoria limbii române au dovedit făr* Dutint* de 
tăgadă că oalatalizarea labialelor s-a Detrecut in 
mod indeDendeni in dialectele dacoromân si ma
cedoromân. Chiar cercetătorii care consider* c* 
fenomenul a avut loc demult (in a doua ju
mătate a evului mediu, iar nu la inceoutul eoo- 
cii moderne), sint de nârere ci el 1 apărui ia 
mod indeDendeni De de o uarte In dialectal ma
cedoromân. De de alta in traiurile irdeienexti 
Si mnldovenem.

Act* zi «intern In m*snr* s* combatem 
$1 un argument care a fost invocat 
clndva pentru a susține e* românii u 
locuit la Început un teritoriu relativ re
dus. ar trebui situat in sudul Dunării-
unitatea mare, a limbii române de la origini si 
vin* assâxL Reab.taw se nrezmii in parte alt
fel : mâna esie. in toate dialectele ei : daco
român. macettorookâa. medenoromân_ istroro
mân. o ânh* aoăc* : dar ea n-a fost niciodată 
o îimh* EMrCert -Jtiri ei waa dtfU de dife- 
rer.tiat* datorcal Asemănările ne care Ov. Der- 
susiann a T. Pinahiti ‘.e-*a eoe=««*^s între
ULeje <rwi dacoromâne de vest pe de • aarte

mân* oe de al=a dm^edeor c* 
fonetice Ca «nerari famncti 
ta cu ce p kenrate trri toa^zrte secokal xl
X-feL asrmrora £as» rotoJadtm » numai 
c* dialeneșe -v*”^**»* mrirfcr-Argje se vorbeai 
iuirw-1 tr. tva dacoromâne, de vest — de
sud ri « ci terttarml toccri de da«xworaan. era 
in area vreme dotul de tzons ca. sâ se joasei 

tsraasuaae dilerecr>rr: L-sfWbos în ca-

p« O

drill dialectuhd dacoroeuăs. In
tu. ou mai este DOrifeȚ si « r_rj--î că poocrul 
român a locuit p*sâ H fSăaâm <2 X-iea sau -J 
Xlll-lea numai oe terr-orix Moace; âwxryr 
cu unele ramificații ore est ir±îre , a
Dunăre.

Invitatul austriac W. Tomascb^t intr-un a— 
col celebru De vremea sa. Z«r der H*-
mushaJbinsel (Rlmagabericăie *er Wiemi Aca
demie der WisseMefcaftea. XC1X. Wien. 18&?' a 
mai adus un anrument contra conțin;: Îl. do- 
Dorului român In Daria : limka român* oretn- 
tă. in stratul ei cel mai vechi, caracterele lati
nei Donulare Urzii (din secolele al LU-lea — *1 
VI-leaJ. De unde concluzia că strămoșii româ
nilor locuiau atunci numai in ImnenuJ roman, 
nu si in Dacia, care fusese părăsit* de romani. 
Argumentul a foot combătut in Dane chiar de 
A. PhilipDide. Originea românilor, I. Iași. 1923— 
1925. d. 700—703. Realitatea este că fenomenele 
fonetice latinești Dooulare s-au ne trecut nină in 
secolul al Hl-lea e.n. ; căci diftong  area lui e 
scurt accentuat in ie si africatizarea velarelor 
C Si K urmate de vocalele oala tale, aonsiderate 
multă vreme fenomene latinești populare, s-au 
petrecut in limba română in mod independent 
de fenomenele identice sau similare din limbile 
romanice occidentale. Dar latina vorbită in Da
cia după 271 nu era izolată de latina din Im- 
Deriu si accepta inovațiile morfologice si lexi
cale ale latinei de la sudul Dunării. Că daco
româna are la bază latina din Dacia a dovedit-o 
V. Pârvan. Contribuții epirrafjce la istoria creș
tinismului dacoromân. București. 1911. care a 
arătat? între altele că faDte ca evoluția cuvân
tului latin pavimentum de la sensul de ..pavai* 
Ia cel de ..Dămînt*4 nu s-a Dutut petrece decit 
la o DODulatie orășenească oblicată Drintr-un ca
taclism istoric să ducă o viată rustică. Dar. 
dos te. mai puternic decît acect argument este 
altul, relevat tot de Pârvan in aceeași lucrare : 
faptul că într-o inscriotie din Dacia de ne la 
miilocul secolului a] III-lea e.n. apare cuvîntul 
luna nu cu sensul de astru, ci cu sensul de 
unitatea de timD in care se subdivide anul, deci 
cu un sens care se eăseste numai în dacoro
mână (macedoromână are mes, din lat. mensis, 
ca si celelalte limbi romanice).

Am adunat și exous aici De scurt numai o 
parte din argumentele De care se întemeiază 
astăzi teoria continuității românilor în Dacia. 
Argumentele in sprijinul continuității sînt cu 
mult mai numeroase si merită să fie aduse la 
cunoștința Dublicului interesat. Drea puțin încă 
informat In acest domeniu, din cauză că lio- 
seste o lucrare de ansamblu destul de dezvol
tată asuDra problemei si. la curent cu cercetă
rile lingvistice. Din nefericire lipsește o aseme
nea lucrare chiar pentru informarea oamenilor 
de etiintâ români si străini, care sînt obligați să 
se adreseze în acest domeniu numai studiilor 
speciale ale diverșilor învătati din trecut si de 
astăzi, care au discutat problema. Aceasta însă 
cere ani de muncă, dat fiind numărul mare al 
lucrărilor privind originea românilor si istoria 
l’mbii române în timourile ei cele mai vechi. 
Popoarele își construiesc viitorul lor pe ade
văruri. iar intelectualitatea lor trebuie să îna
vuțească patrimoniul spiritual cu lucrări știin
țifice adecvate. (

Acad. Gh. Ivănescu
Universitatea „Al. I. Ctiza“-Iașl

im w ai> 
itirrtf Is

alcătui*

w>&* dr i

ta*onc — peîiiru ca
riArixrâ sint

a iuTuluu bronzu tlia
de rex*mza-r*.

c s •r.-riiaOB»! rivnfciotw omului
prwjsi » visurile mereu mmrorate ear 
nxtodat* innâbusite ale oamenilor aedar vremi 
de grea ramnân*. situate la bom-ul temoaral 

spatial (ixtovic si geograf id ale mor lumi 
comunicante dar profund

Analiza faptelor de art* prin care se tEr-nje 
civilizația acestui mileniu trebuie s* Un* se>- 
mă atit de temeiurile antohteae. is
toricește in ciuda modest.ei aspectului ix ar
tistic44. constituite din spiritualitatea cri^marâ 
da co-romană cu bogate infiltrații ale spâiâuhii 
cultural bizan ti no- balcanic, cit și de aporturile 
culturale specifice ale unor populații migratoa
re sau ale unor popoare mai mult san mai pu
țin stabile, cu care nucleul etnic daco-roman a 
venit in contact

La fondul antic daco-roman al proco-istoriei 
noastre se adaugă deci mereu noi straturi de 
cultură, caracterizate prin influențe sau infd- 

Tezaurul de la Pietroasa : Pateră

(rații ale unor fapte de civilizație aparținind 
neamurilor «migratoare a căror creație literară 
5i plastic* este ..frustă ‘dar bogată. primitivă 
dar plin* de culoare4* caracterizată printr-o 
..autentic* și stăruitoare „seducție clasică4, re
cunoscută mai cu seamă in cultura înfloritoare 
in preajma curților unor regi germanici la Ra
venna si Pavia, la Toledo ți Oviedo-.

Revenind la nucleele de creație culturală dc 
teritoriul tării noastre trebuie să observăm 

câ nu avem a face cu întreprinderi artistice de 
mare anvergură, cu ooere monumentale de artă 
(mai ales in arhitedur|) așa cum s-au izvodit 
in alte D*rți ale Europei dar aceasta nu face 
decît sâ sublimeze că inc* de pe acum se con
turează unele premise a ceea ce va constitui 
spiritualitatea artistic* românească, cu orientă
rile ei către precioitate de mare densitate a 
gindului si sensibilității dar fără mari dimen- 
si—ns volumetrice in soatiu. Alexandru Odobea- 
cu a vădit o uimitoare intuiție scriind :

.....Nu șii’j dac* intr-o zi. cind nouă desco- 
Deriri. cind nouă cercetări vor fi elucidat mai 
bine regiunile antice ale istoriei și ale artei din 
tara noastră, nu știm dacă atunci nu vom da 
peste unele urme care vor leca geniul clasic 
al antichității greco-romane și fantazia aspră a 
barbarilor cu spiritul care a domnit și domnește 
incâ in estetica poporului nostru-.

Putem spune că azi aceste urme sînt mult mai 
numeroase, atestind unitatea culturală a pămîn- 
tuluî românesc. Unitate in diversitate, diverse 
fiind atit componențele interne cit și contac
tele externe ale noii comunități etnico-cui tur ale. 
in Droces de constituire. Unitate ale cărei tra
diții antice si Dăcine nu au fost anihilate ci asi
milate și prelucrate de întocmirile snirituale și 
instituționale ale creștinismului in acele eooci 
mre au stimulat eforturi culturale constructive, 
direcționate insă De fâgasuri stilistice noi ce 
aveau sâ cumuleze treocat trăsături de origina
litate si a-Jiooomie spirituală.

prof, xxniv. Al. Tănase

o mic de ani
de civilizație

i r n

Interviu cu dr. Rănan Theodo
re seu, Institutul de istoria artei 

București

aie tavarâae Uxvaa Theadarescu, rea 
mai rrreaS* carte a dom nea voastră se chea
mă tratează despre .Un mileniu de artă la 
Dvaarea *e Jo<“- Vă prapan să discutăm mo- 
■casai marrai de anal lWt, aici, la Dunărea de 
jao ia damenlal creației spirituale.

— E vorba de un efect conjugat, al civiliza
ției. de tip romanic din spațiul nord-dunărean
ai celei hizantine. de la sudul Dunării. Din 
punctul de vedere al istoriei culturii, disting 
două etape mari. O primă etapă, cuprinsă Intre 
anii 400—300 (secolele V—VIII), o a doua Intre 
anii 800—1100 (secolele IX—XI). Istoricul cultu
rii urmărește in această epocă a mi grații lor de 
tot felul — germanice. slave, asiatice — filonul 
cultural ce vme de la lumea romană și care ne 
vx ai rar* pe doi ca «incurii romanici ai râsă- 

j~.Ca argur.te..t fundamental, prea puțin 
La: în aemn* fort romanitatea fol dorul ui.

ic fo^ azr: • pcpula’ie veche creștin*, o
popri La ae rare n-a avut nevoie, pe plan ideolo- 
tar p ițantua- de convertiri spectaculoase in 
prax*— armhxi 1*0*. respecîre de convertirea de 
la p*r*.*ucn ta ereșunisn. de la nomadism la 
vxața sedentar*. nu putem explica altfel pu- 
nrazea rial* onoăax* a țăranului din Transil- 
vama medieval A 1000 ți d jp* aceea
dsdt ± temeiuL eu totul excepuooaL al unei 
rxxmr’Jn a- fvatasfcsa. zâscipd de-acum fo!- 
rs&r. atteÂ :deo«3e. Nu putem s*ai nid o altă 
es-pftcatae U pierea de a ir.dura si de a dura a 
tirâsx—Ui- de a-H păstra vatra in ciuda vexa ți u- 
ire dt m leH tn aboeota acestui fundament 
d-. rsaae—its» iuădonr* rrepdn*. Un fapt pen- 
îra ok« ae exisL* zzware. Lipsa izvoare-
jov oq teSâP, trw*. te km speo£c spatiilor de 
îbi &.• Jv* Izvoarele — buantine. arabe
— g^nywrYrtf nte. De vorbeae doar de
marj» ale epocii. E flreac. o a* zi-

X SS axxEc^ xieea ci e ux atit de
mr s bb » refere ia cele na torni ci te

m * wanwi. Izvoarele vorbesc de ma- 
Atabăn. de manie convertiri, nu de corsaj 
al «ML

— rimlnom mal mall la argwaieata] rama-

tra.uiu:

— Ptarru mana euMuriî. artizanatul est« un 
tr-w exxnord: aar. E dovedește dar descen
denta iwmA a cera-Tu—u a podoabelor dteo- 
dai*. a oteersEâar m u-u: cotidian, todeobtte. 
E> dm MdMra ur.ei epoci și anume
a jari Tnmradtlti rocunîce. In eartea mea am 
cxMt andinii peoaadei astfel : „Amintiri 
c-adn = onpun premedccvaie*. OUria. privtlă 
ru ca ccfaifiâ arhealagatei a .r. pnmuj rind cu 
al paieDSBacrarLJEo ne arată Le deacwxiența 
dade*, fie pe cea Xc.odatâ alt* des
cendent*. aan nu in mâsura tn care a* dore- 
deaot* alt fiton ecccparabi] ca -jnponant*. Asta 
în BanaL In acea T.rnavetor ea $j in Tranail- 
vania. Mai preca. e vorba de un anume fel de 
a unpoODhi prin lustruire ceramica cenușie, de 
a o decora ra rmuri, ca in vremea roman*. In 
chip aurprinz*tor. am putea zice, unele date 
spun de argintarii localnia care lucrau pentru 
migratori piese cu motive clasice greco-romane. 
Aici na putem da u exemplu fiindcă paleoetno- 
grafîa se sprijin* pe o imensitate de exemple. 
A doua perioadă, merge pe cuprinsul secolelor 
IX—XI și arata trecerea de ia nivelul folcloric 
La cel feudal, trecere in care legăturile cu lumea 
bizantuț* sint mult atestate. Migratorii unguri

Cataramă 
descoperita 

la Fundatura 
sec V-Vlll 
(Muzeul de 

istorie al 
R.S.R.J

din Transilvania și Banat precum și celelalte 
neamuri migratoare se convertesc acum la creș
tinism, pentru că ideologia creștină e foarte pu
ternică aici, pentru că aici sint statuate vechi 
rînduieli creștine, care-i presează pe migratori, 
ii obligă la convertire. Ei intră astfel, ideologic 
vorbind, în sistemul feudal a) Europei răsăritene. 
Șefii militari români, pe care-i amintește Anoni- 
mus în cronica Iui, nu se convertesc. Lumea 
maghiară, cu care Transilvania venea în con
tact. era foarte eterogenă. încă înainte cu o ju
mătate de secol de momentul creștinării in 
masă a maghiarilor sub Ștefan cel Sfînt, în 
jurul anului 1000, unii șefi militari maghiari 
— lucru foarte interesant pentru puterea de 
absorbție a lumii romanice autohtone și în
deosebi pentru forța de absorbție spirituală a 
Bizanțului — încep să manifeste tendințe de 
autonomie. Este cazul faimos al lui Gyula, 
petrecut la anul 950. Izvoarele maghiare latine 
îl numesc „capitaneus", ceea ce înseamnă căpe
tenie independentă. El este, probabil, bunicul 
lui Ștefan cel Sfint. Acest Gyula, creștinat la 
Constantinopole, se întoarce însoțit de mai mulți 
clerici bizantini — avind contact statornic cu 
populațiile românești din Transilvania. „Locurile 
stăpînirii sale“ ar fi fost — și aici istoricii ro
mâni și maghiari sint în acord perfect — in 
sudul Transilvaniei. Firul roșu al istoriei ungu
rilor în secolele X—XII indică tocmai covirși- 
toarea influență a lumii bizantine și ortodoxe, 
așa cum se găsea ea la Dunărea de Jos, în Ba
nat și Transilvania asupra culturii și artei, asu
pra ideologiei maghiarilor.

— Vă referiți permanent la aria Banat — 
Transilvania.

— E firesc. Sînt teritorii care trăiesc sub 
semnul unul trecut unic, care au inrîurit ideo
logic popoarele migratoare. Aceeași ideologie. 
Așa cum în secolul aJ VII-lea, de pildă, 
populațiile romanice de la nord de Dunăre și 
Carpați au determinat o mal rapidă civilizare 
a slavilor veniți dinspre Nipru, tot așa, în seco
lele X—XI, populația românească din Transil
vania, cu vechi rînduieli creștine și de editură 
și puternic influențată de Bizanț a contribuit la 
asimilarea de către unguri a culturii celei mai 
înaintate și anume a culturii bizantine. O dovadă 
arheologică pe care în scrierile mele o leg de 
momentul creștinării lui Gyula este Rotonda de 
piatră de la Alba Iulia. După opinia mea. un 
monument din secolul a] X-lea. In această clă
dire se practica actul botezului pentru maghiarii 
lui Gyula, ca urmare a influenței, a presiunii pe 
care creștinismul transilvan o exercita asupra 
migratorilor de curînd stabiliți aici. Este foarte 
probabil că și la Cenad — Banat — din nou, 
deci, relația Banat — Transilvania — a existat

Apollo In chip de cavaler trac. Relief de cult 
descoperit la Gilâu - Cluj sec. 11—III e.n. (Muzeul 

de istorie Cluj-Napoca)

o rotondă similară. Cenadul ne dă, In preajma 
anului 1000. unele din cele mai puternice argu
mente, la ideea de romanitate si continuitate. în 
izvoarele medievale care amintesc de primele 
contacte dintre autohtoni și maghiari. Cenadul 
e numit ..Morisen Urb44. In cea mai bună tradu
cere asta înseamnă Cetatea Mureșanei. Un 
nume pe care cetatea îl avea dinaintea cuceriri
lor maghiare. Cind după 1030, ungurii infrîng 
rezistența localnicilor șl a conducătorului aces
tora Ah tom. numele Morisenei devine „Urbs 
Chanadina**, ceea ce înseamnă Cetatea lu! 
Chanadius. Cenadul de azi, din Chanadius vine, 
după numele șefului militar impus de ma
ghiari. Ahtum-era în relații foarte strinse cu 
lumea balcanică, bizantină șl ortodoxă. Un izvor 
ungaro-catoile din evul mediu — Vitas sancti 
Gerardi — spune că Ahtum era „creștin după 
ritul grecilor4 — „secundum ritum graecorum" 
— avind in jurul său. firesc, călugări de 
aceeași confesiune. Mai mult, se știe că pe la 
1020 exista In zonă un centru ecleziastic care 
depindea de Bizanț și a cărui activitate se răs- 
fringea și in Transilvania. Fapte care ne arată 
Cfi, imediat după anul 1000, cind maghiarii în- 
frîng rezistența localnicilor ei trebuie să lupte 
și împotriva unui vechi tip de cultură. Catoli
cismul este impus aici de maghiari și el n-a 
putut să devină triumfător in rîndurile 
populației autohtone pentru că prea veche era 
spiritualitatea ce-o unea, prea puternică era 
ideologia creștină ca să fie schimbată odată cu 
schimbarea unor principii .Nu trebuie uitat ca 
in evul mediu creștinismul a fost o armă 
și că, și pe temeiul lui s-a menținut uni
tatea românilor. Avem astfel o excep
țională prefață la Îndelungatul proces de 
rezistentă culturală (ideologică), rezistență pe 
care s-au muncit să o infringă și regii catolici 
maghiari $1 papii Romei. Din vremea acestui 
Ahtum datează tezaurul de notorietate mondială 
de la Sin Nicolaul Mare. El vădește, în formă 
și crnamentică, puternice influențe bizantine și 
chiar greco-romane. Opinia mea este că tezau
rul poate fi situat cu multe argumente in epoca 
lui Ahtum și că el dă o măsură a somptuozității 
lumii de cultură transilvane și bănățene. Tot 
astfel se explică de ce in secolele XI—XII in 
sudul Transilvaniei, în Țara Făgărașului, la 
Stneja Cirțișoara, dar și în nord-vestul Tran
silvaniei, prin părțile Bihorului, la Sălacea 
apar, în argint și bronz, piese de podoabă și cu 
caracter cultural ținînd clar de lumea bizantină 
și avind adesea elemente stilistice specifice, 
care nu pot fi decît ale unui stil local, 
romanic.

Tudor Octavian
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literară 

românească

d
isputa asupra protocronfsmului și sin
cronismului, declanșată recent de apa
riția cărții lui Edgar Papu Din Clasicii 
noștri, are șansa să devină una dintre 
cele mai rodnice din cultura româneas

că actuală. Ea implică două probleme fundamen
tale : dezvoltarea organică a literaturii noastre 
și impunerea valorilor ei în contextul interna
țional. Noi concepem această discuție intr-o 
perspectivă comparatistă și ca un semn că is
toricul literar român trebuie să folosească, mă
car sporadic, uneltele comparatistului.

Noțiunea și conceptul de sincronism, foarte 
seducătoare la vremea lor, continuă nu numai 
„să se bucure de trecere" (Dan Zamfirescu), 
dar alimentează o mentalitate care, în esență, 
nu este favorabilă înțelegerii dezvoltării orga
nice a culturii românești. Caracterizată de 
„prudență", de „pondere" (calități întrutotul sti
mabile), această mentalitate, această viziune nu 
are forța de a vedea literatură română, în da
tele ei majore, ca pe un fenomen de sine stă
tător, mentalitate și viziune tributare mimetis
mului, exponente ale unui stil intelectual (!) 
obedient.

Fibulă de aur

Conceptul de sincronism nu ■ fost nici pentru 
Lovinescu foarte clar, cel puțin la ia
orice caz. x-a dovedit ooriîasxl fî 
Istoriei civiAxaUei— Di-tru- a fort .a 
Florin lăthâdEsru <v. E. *î aatâMato-
ile cri Ucu» u- 1K—225) : ~ j. - '_7t _
cfajpi expi-r-— iv r *m a
criticului xT. . 1927> 
a lui G. Câbnescu : szz .e-
les întotdeauna o si<te 
explicabila printr-un a_" '.-eacuim d-șt-r-
minat de un fascicol de jaeotofre aau
economice-— dar X ara:**
simultaneități și cocsasparas-it^ș rarele toC 
imitația-." Pozjpa iw G largai* *
astăzi) este toarte limpede, c-sd
sincronismul ea imitau* a~ - 
ții". și când vorbește despre 
culturii promotonior fad sa stării
Lieratura franceză*.

Desigur, nu 1 ae poate causes î-* S'âjwa
Lovinescu încercarea de a ’T;->e 
modernă. dar. in aeefeja neeesjf
observăm că fcterarura ■ari *-*
o topea an.’* orrroES de se
puicx de vedere tsarr-t-c p ao-
toral 1» frici edsrttizade#—. iz :pc=5**3t sa 
critic Inerar. nu 4e no/ri
a unor opere pe ore fc ■ !■■■ jrw-
tocronicc- Car.J h« Scrtol uaâe e*l =aa
reprezentat?'. Fii îmi ra<at to Bfccitefic
— capodoperă a ffcraic — âetacwasd tsctăETsT1. 
Însuși. caafdte arafieA. «> 3-feCea-
gă orientare dsi:na*i m stkst»! 
a fost socoti Li 6e Lonaesc- 
eșec.

Nu e util și nici drețs; să Jtof-JW*
sincronismului (ea sur ec^
sau mai tîrziu, re; toeftd? hE=J- DTi
altfel, cei care o rur<*c bter 3Q nwwU docil 
aplicarea ei la rtafbfcââea -^gsa*~ ri-tex*.-1.
cu atît mai muh ro ere ea așea
ză intr-o a=_m- • £±*3s£ per^ad*
din cultura no^siră r. — iară c cfat4* — eu *-ri

EtaA»-. U- 
ca ca
p LStoraa a-
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mai mult cu dt pertfecroc»- aW
ratum romi*>e au sini uxwti/î 
nele dintre eîe au feas = 
mulți ani înainte. 3* c:'.‘ i 
terori «tribal. Grrenfc» SvMWk 
du nouveaa theatre f’SflSL p 3^ 
„Nu este indiferent xâ <aunir.*--re ci I 
plecată de la Bucureșu < că mxarfc* 
de românul Tristan Tari yăsea s 1 
chiar, in literatura de 
XIX-lea, precursori de caffitAU? 
muz și autorul dramadc fa» Cs

Sincronismul ar trebui înțeles ia, ooul 
suri : 1. — ca fenomen general to rowtertrl 
căruia toate culturile tind spre Jorroe
și idei literare ; 2. — ca fenooea parfcc 
manifestat in cadrul unei singure cui iun. in 
port cu fenomenul generaL

Protocronismul tinde să se constituie ca 
nomen particular (nu putem varbd despre 
atîtea... protocronisme cite literaturi săail : 
devansează realitatea literaturii generale.

Sincronizarea culturilor s-a produs in mai 
multe epoci ale istoriei, mai vecin sau mai mk, 
uneori chiar in spațiul unor civilizații fără ra
porturi directe între ele. Exemplele există si 
acolo unde par imposibile : au fost remarcate, 
de pildă, în ciuda deosebirilor structurale dm- 
tre cultura europeană $i cea extrem-orientală, 
unele similitudini între romanul preromantic oc
cidental și romanul chinez ai aceleiași perioa
de. Este o varietate de „sincronism" exp .car - 
lă printr-o anumită logică a evoluției formelor 
literare sau, în termeni lovinescieni, printr-un 
anumit „spirit al veacului", dincolo de matricea 
stilistică deosebită a fiecăreia dintre cele două 
culturi. Desigur, nu acest sincronism ne intere
sează acum, ci sincronismul despre care s-a vor
bit de la Lovinescu încoace. Este Interesant de 
observat că Maiorescu il anticipează și chiar îl 
„corectează", avant la lettre, pe Lovinescu, atunci 
cînd scrie, în legătură cu Eminescu. Alecsan- 
dri, Bolintineanu. Slavici, Iacob Negruzzi și 
Gane, despre „originalitatea lor națională" ea 
„parte integrantă" a valorilor omenirii. Fără 
a folosi termenul sincronism, criticul „Juni
mii" se referea la realitatea pe care acest ter
men o numește, lnclinind chiar către unul 
dintre sensurile a ceea ce Înțelegem astăzi prin 
protocronism : „La această cauză, iși continuă 
el ideea de mai sus, se mai adaogă, îndeosebi 
pentru nuvelele lui Slavici. Gane și Negruzzi, 
Intîmplarea favorabilă că ele se găsesc in ar
monie în privința obiectelor ce ni le înfățișea
ză și care sunt mai ales figuri tipice din po
por, cu un întreg curent al gustului estetic in 
Europa, curent pe care noi îl credem foarte 
sănătos și în urma căruia romanurile țărănești
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și descrierile tipice au ajuns să fie cele mai 
prețuite produceri ale literaturii de noveliști" 
(Literatura română șl străinătatea s.n.). în 
1882, Maiorescu vedea mai bine și înțelagea mai 
profund decît Lovinescu in 1924. Pentru el, 
marii scriitori sint comparabili, „sincronismul", 
în termenii săi — „armonia... cu un întreg cu
rent al gustului estetic în Europa", nu interzice 
comunicația între capodopere. Demn de reținut 
este și faptul că armonia" aceasta nu e consi
derată de Maiorescu drept efectul unei imita
ții, ci ca pe un fapt rezultat din creația pro
prie. Alături de Dickens. Flaubert și Turghe- 
niev, el îi citează pe Creangă, Slavici și Iacob 
Negruzzi. Mai mult chiar decît atît, Maiorescu 
afirmă că lectura operelor acestor scriitori ro
mâni și străini l-a „întărit în convingerea că 
se poate formula un nou principiu estetic in 
privința romanului modern...", cum scrie la o 
altă pagină — „teoria romanului". Iată-1 pe 
Maiorescu... protocronic : el formulează, în alți 
termeni, ceea ce se va numi mai tîrziu perso
najul interdependent al prozei moderne. Atent 
la dialectica național-universal, criticul încheie 
prima parte a studiului său într-un fel care ar 
fi trebuit.să-i dea de gindit lui Lovinescu: 
„Noi, românii, însă trebuie să ne bucurăm vă- 
zlnd că, după ce mai multe generații ale tine
rimii noastre au primit atîtea idei de știință și 
atîtea simțiri de artă din străinătate, a sosit 
timpul ca și noi să putem răspunde cu ceva, și 
că tînăra literatură română a fost în stare să 
dea bătrînci Europe prilejul unei emoțiuni es
tetice din chiar izvorul cel curat al vieței sale 
populare". Maiorescu are aceeași înțelegere a 
literaturii și a teatrului ca „parte integrantă a 
omenirii exprimată in formă literară și in 
studiul Comediile d-lui 1. L. Caragiale.

Pe parcursul dezbaterii asupra protocronismu- 
lui și sincronismului, dincolo de apelul Ia pon
dere, desigur, foarte util, s-au făcut și afirma
ții de tipul : „originalitatea, cind este adevă- 
ratăt riu admite comparații la scara protocroni- 
ei. Legba sincronismului funcționează In ge
neral pentru opere care nu au o originalitate 
foarte pronunțată sau chiar dacă funcționează 
șl pentru aceste opere, in cazul lor, elementele 
de sincronizare nu prezintă mare interes...", ori : 
„dacă voi demonstra că un demers e protocro
nic, dar rămîne fără mare însemnătate, nu e 
capital pentru opera unui scriitor, nu voi face 
un lucru prea grozav". Ov. S. Crohmâlnicea- 
nu, căruia îi aparțin aceste propoziții, mai a- 
firma că „acolo unde avem de-a face cu vaJtori 
intr-adevăr foarte originale. îmi vine greu să 
văd cum ar fi comparabile (piersica și banana ? 
mărul și nuca ?) : proto sau post cronic nu 
prea are, așadar, aici sens". Sincronicul, adău
găm noi, eu atît mai puțin. Nu insist asupra 
erorii acestor afirmații, eroare semnalată. de 
altfel, de Paul Anghel : ea inutilizează nu nu
mai comparatismul și. implicit, protocronismui 
și sincronismul, dar și orice discuție literară. 
Semnalez însă modalitatea greșită de „punere 
in ecuație" a problemei Protoeronian^! r 
cronismul nu presupun, pur șî simplu, com
parația" a două sau mai multe opere, eu *:h 
mai puțin a unor opere minore mirul țs 
banana. .* D. Studiul prertoerome propune o 
coberire înăuntru, o analîxâ > rie^eotexsr 
structurale și stilistice ale operelor.
care po< ti anticipative. In marea ma)oniaie a 
cazurilor, fenomenele de protocrocie heL dato
rate marilor pereonali^ți. capodoperelor- E- 
xempleie sint numeroase, la nex și ia li
teraturi In cartea d-sale. prcL Ed(=r Paps 
procedează altfel : m o ~~-rr; excepție, eu 
liza mm parau vă C pe îrxtrie larilor
autori red* a iSvenUs. s-a țărm ■«-

t.

Ftedft (Aytaftid dascașMmăa la Coțovenii de jot, 
wc V-V» (Mkm^ de istorie al «3.1.)

ava=ts;-iî de a redea, fenomenul literar româ
nesc- dm maenar si in ansamblu, ci ca .-spec
tatori". dus afarA D*ci Ger.e .tere Serreau ar 
fi cunnoLt teatrul h_ Gh. Cipnan. de pildă, ar 
L crimU a—amitatea «a in raport cu Arrabal 
în uiom* analiză d»e±*2imea protocromsmujui 
presupune o perepertzră mmparatisti activă, dia- 
Jectică. marxjtta asupra literaturii Si. in același 
timp, o cuprindere largă a unei literaturi in eon- 
texnd. general al literaturilor. G. Călmescu nu 
i-a ritlrit in aeefi ornzont, tocmai pentru câ 
utisffcea Intr-un grad înalt una dintre con di- 
țxle eaențiaJe ale actului critic (condiții fixate 
de el însuși) — aceea a cunoașterii temeinice 
a dtorva literaturi străine Înainte de a încer
ca exegeza celei românești. încă o dată, pers
pectiva este esențială aici : nu raportarea lite
raturii române (cu statut de... subordonat !) la 
una sau. In cel mai bun caz. la două literaturi 
occidentale, ci situarea ei în procesul devenirii 
formelor literare, angajarea ei in circuitul uni
versal. Observația noastră vizează planul isto
riei și criticii literare întrucit. In fapt, litera
tura română s-a situat, s-a angajat mereu — 
din vremea lui Cantemir pină astăzi — în con
textul internațional.

Protocronismul sugerează, cel puțin, necesi
tatea nnel noi ordini literare, cu atît mai evi
dentă lntr-o epocă Intre ale cărei idei-forță se 
situează. In prim plan, ideea unei noi ordini 
economice și politice Ira care România are o 
substanțială contribuție teoretică. Problema este 
mai generală. Noua ordine literară ar impli-

/

ca. poate In primul rînd. depășirea în fapt a 
europo-centrismului. într-o carte relativ re
centă — Essais dc lltterature (vraiment) genera
le — Etiemble opina că „de aici înainte, ni
meni nu va putea să scrie în mod serios des
pre teatru, dacă nu a cunoscut Tratatele se
crete ale lui Zeami (dramaturg, actor, regizor 
și teoretician japonez al teatrului, 1363—1443, 
n.n.), teatru No și opera pekineză". Noi cre
dem, de asemenea, că nimeni n-air putea rea
liza o exegeză serioasă asupra conceptului mo
dern de dramă și asupra dramei modeme, fără 
cunoașterea operei lui Caragiale. Am putea 
adăuga aici și alte nume, Mihail Sorbul sau 
Gh. Ciprian, care, oricît am , fi de... prudenți, 
rămîn totuși, niște precursori.

Unul dintre participant! la „masa rotundă" 
a „Luceafărului" spunea că Eugen Lovinescu 
„a urmărit să împingă literatura noastră spre 
o treaptă care să o facă a rivaliza cu literatu
rile avansate", adică, adăugăm noi, să o „eu
ropenizeze". Pentru cine cunoaște bine lucru
rile, este limpede că literatura rbmână a fost... 
europeană in toate epocile ei, chiar fără voința 
lui Lovinescu- Sincronismul și protocronismul 
reprezintă două modalități, prin care cultura 
noastră devine europeană, două modalități de
sigur complementare, dar net diferențiate. Ca
lea cea mai sigură de a deveni cu adevărat 
european nefiind cea mimetică, rămîne cealal
tă. protocronicâ. Ea presupuno confruntarea, 
participarea directă la evoluția structurilor li
terare. Hocke înțelegea bine situația culturii 
continentului cind afirma că : „nu vom fi pe 
deplin europeni decît atunci cînd nu vom mai 
renunța La confruntarea cu străvechi peisaje 
de cultură din Africa și Asia". Europa nu va 
deveni cu adevărat europeană decît atunci cînd 
nu va mai renunța la confruntarea valorilor ei 
tradiționale (franceze, germane, engleze, spa
niole. italiene) cu vechi peisaje de cultură din 
toate țările continentului. Protocronismul invită 
tocmai la această europenizare a... Europei.

Este posibil ca o discuție ca aceasta (care 
nu trebuie făcută cu jumătăți de măsură) să 
găsească și spirite nepregătite. Cei care au 
avut surpriza să citească despre un ^,șoc al vi
itorului". ar putea avea acum o altă surpriză : 
„șocul" trecutului nostru literar : opere ce nu 
s-au complăcut Intr-un orizont provincial. ci 
care s-au situat, de la început, organic, în con
textul literaturii generale, din epoca barocului 
pir.â astăzi. Nu trebuie, desigur, neglijate aici 
comodilatea. rutina, minima rezistență, men ta- 
Ltotea retardataiă (pentru a nu utiliza din nou 
an termen <3e mai sus — provincială), care s-ar 
putea manifesta Intr-un fel cunoscut — prin 

- - mior și negator. Protocronismul
propsme o aî.’.iadine intelectuală „cuminte", nor
mala : a așeza literatura română in orizontul dez- 
roitării es organice, al evoluției ei specifice, a- 
ccxspanizîă. stisulată șî de factorii externi. Pro- 
toeumMnul propune deci un dialog lstorico-11- 
>rar tarv M M marile noastre valori
C vocala kr universalistă.

I. Constantinescu

Sculptura funerara din Apulum (Alba lulia)' de 
un tip frecvent în Dacia romana, reprezentind 

un sfinx și o meduză

Compararea 
culturilor

• mult
—• i — ca ririra am țî

-o așwr-LT p*—unei «tetema- 
Lre urresrigfc-. a român, din -
u-^gtrul Utor*. a caturilor. Faptul
ca dezha^rea a por- : d- Ia cartea profesorului 

Papzr Bta OmM neștri. pentru a se 
cnstahn mJu toraa uoc. terr.- de colocviu, nu
poate <fecr. £ă-l bocxzre p* eare. prin in-
îcrmCTLul ?_txt., pre- ă reflexii dintre
o*le Si, <i:-.rerre pe • preo —ce are o 
amp IF ciavianză.

Cert este â roiar j pro^e?ortz2ui Edgar Papu 
răsp*^de unei a desenit tot mai
stăruitoare ee harrâr: mai mult aau mai
î*nin temțir.j: argxxneataFie ne-au vorbit despre 
elemente baroce i» enhxsa secolului XVIII, 
oespre ipoetajB?’* Haoscsue:uhu românesc, des
pre originile ro=»csA= aim românesc, despre 
curentul la ^CocrwtMn L ier are". Intre secolul 
XVII literamra n-j mai apare o
prăpastie ; nu rw: întilmm acel zid sumbru care
c-^pârțea reebe" de cea „modernă",
iii atunci a^are trese întrebarea : sincronismul 
1;.^râturi! române ™ marf.e literaturi europene 
datează doar îkr. â^i>1u2 XIX ? Mai înainte nu
-J foc faze de sincrooizare. de vreme ce intil-
xum și In cultura naarx* scrisă elemente baroce.
concepte de bază iluminismului, realizări
poetice care poc G intr-un stil sau
altul ? Edgar Papu s-a grâba să ne dea un
răspuns afirmativ, re^rgntg mai departe : nu 
r'-T^ că in operele aerae române identificăm 
aspecte ce le fac conpogane operelor din alte 
^wraturi. dar și aspecte rare anticipează curen
te literare. Sincrocxsmul despre care ne-au vor- 
b-t predecesorii poate fi n^or depășit deoarece 
numeroase sint cazurile care indică un proto-
cromsn roman.

Așa cum s-a remarcat In dezbaterea din re
vista Laeeafăral, protocrocusxnul nu se opune 
sincronismului. DimpotrA"â. il completează in- 
cercind să inversez* rapesturt-e. După cum am 
remarcat intr-o recenzie din -Bs^Arikfe bterarâ-, 
cantonarea cercetării comparate in domeniul re
lațiilor mecanice infixes'.2- receptare ne men
ține sub obsesia rării : privim spre ceea
ce a putut fi înainte de o realizare externă, in 
loc sâ privim la ceea ce a fost imitat după o 
realizare străină, dar prob!emz:5ca este aceeași. 
Erie nevoie sâ facem un efort pentru a ne des
prinde de forța gravitațională a «meronizării ; să 
privim altfel lucrurile decit prin prisma oferită 
de mecanismul inflnea|ă-rereptare. Teoria pro- 
tocronismului ar putea aiarma pe cei care ar 
vedea aici un salt in got Ar putea fi amintită 
in această privință butada : „Ce face acela care 
nu știe să deseneze ?“ .JSe duce La școală". „Nu, 
întemeiază una nouă". Dar nu este vorba de o 
^școală" nouă, ci de o școală veche care ne men
ține. in ceea ce privește studiul comparat al 
culturilor, in stadiul elementar al investigării 
unor opere singulare ; fie că vorbim de recepta
re. de influență, de priorități relațiile dintre 
culturi ne apar sub forma unei curse de trap sau 
de galop, important este cine a ajuna primul și 
cine a venit plasat

Criticile aspre la adresa lui Eugen Lovinescu, 
precum și pledoariile calde ale celor care au 
legat, factice, teoria sincronismului acestuia de 
rolul ei progresist, in epocă, ni se pare că au 
amplificat considerabil cadrul discuției, facili- 
tind acest salt ce ni se pare strict necesar de 
sub zodia sincronismului. Eugen Lovinescu a 
vorbit despre devenirea civilizației române ca 
un critic literar ; de aceea și-a pornit investi
gația din secolul XIX, cînd această disciplină a 
dobindit un statut autonom, odată cu beletristica 
sau ceva mai tîrziu (protocronismul, în acest 
caz, nu are absolut nici o relevanță). Or, bele
tristica a devenit autonomă ca urmare a pro
fundei mutații romantice, dnd imaginarul a ieșit 
de sub obediența inteligentei și și-a asumat 
funcții dc cunoaștere și de reconstituire. Pină la 
începutul epocii romantice, spiritul critic literar 
nu a avut funcția pe care i-o cunoaștem. Este 
firesc să mergem pe urmele acestui spirit critic 
prelungindu-1, iluzoriu, In veacuri in care nu a

rație cu cel al culturii scrise din alte societăți 
europene, nu va face apel doar la indicațiile 
criticii literare, deoarece va merge sigur la fali
ment. Va asocia perspectiva istorică, aceea care-i 
dezvăluie cum s-a structurat cultura scrisă, 
deoarece este foarte posibil ca în unele societăți, 
în care a predominat etica politică antică, bele
tristica să se fi individualizat mai tîrziu. Și 
atunci roadele cele mai coapte nu le vom întîlni 
în literatura de delectare, ci in literatura istorică. 
Aceste roade pot fi mai pline de sevă ca în alte 
literaturi istorice străine ; de pildă, Cantemir și 
Stolnicul Cantacuzino, pe care curentul nostru 
filologic i-a etichetat comod „cronicari", pot fi 
mai plini de idei filosofice de cît erudiția istori
că din vremea lor (deci Iorga avea dreptate în 
„introducerea sintetică"). In materie de literatură 
istorică, sîntem în avans, în timp ce în literatura 
de delectare nu am atins formele de la curțile 
Spaniei, Angliei sau Franței.

Am adus in discuție două lucruri : Primul, câ 
nu se poate vorbi despre istoria civilizației unui 
popor pornind numai de la indicațiile criticii li
terare ; este nevoie de alt gen de cercetare, de 
genul celei începute dar, din nefericire, neconti
nuată de P. P. Panaitescu (Introducere la istoria 
culturii românești, 1969). Al doilea, că în mo
mentul in care se trece de pe domeniul literar 
spre fenomenul cultural, nu mai este suficient 
să urmărim numai beletristica și ascendența ei, 
literatura de delectare ; este necesar să luăm în 
considerare toate literaturile, din întreaga cultu
ra scrisă.- și să nu pierdem dm vedere indicațiile 
oferite de limbajul figurativ. Altfel, o analiză 
parLală nu se poate solda decît cu rezultate 
rrDar peon ■ noMAilnl global trecutul 
este nevoie «ă treran de acei „paznici at Sionu- 
lui", de cei care dețir\ in exclusivitate adevărul 
escavat din mica lor parcelă de specializare (mai 
pe larg in Introducerea lui E. R. Curtius la Lite
ratura europeană și evul mediu latin).

Al treilea lucru care trebuie adus în discuție 
este că atunci cînd vom face efortul să ne des
prindem de forța de gravitație a sincronismului, 
va trebui să ne plasăm, de La bun început, pe un 
alt sistem de referințe. Vom abandona schema 
fond autohton/fond străin, pentru a descoperi 
dinamica fiecărei culturi, așa cum ne-o vădește 
raportul dintre „durata lungă" și exigențele 
momentului, de vreme ce relația dintre tradiție 
și inovație se prezintă sub un anume chip în 
societățile în expansiune și sub alt chip în so
cietățile concentrate asupra principiilor ce le 
asigură supraviețuirea : într-un fel in Anglia 
elizabetană și într-alt fel în România lui Mihai 
Viteazul. Apoi, vom compara structurile cultu
rilor scrise și vom căuta să descifrăm în ce mod 
s-a,desfășurat dialogul cultural, blocat de pre
judecăți sau favorizat de imaginea fascinantă a 
„celuilalt". Vom constata că în cultura europeană 
coexistă mai multe forme culturale, la un mo
ment dat. și că în fiecare formă apar mai multe 
modele. De ce să acceptăm ca paradigmă mo
delul francez, așa cum l-a acceptat mare parte 
din generația interbelică, cu Eugen Lovinescu 
(după cum ne face să înțelegem Pompiliu Con- 
stantinescu in textul de curînd editat Despre 
critică și critici. Reflexii pe paragrafe, 1936) ? 
De ce să facem toate referirile La modelul fran
cez cînd în Europa modernă sint cel puțin două 
modele predominante, unul deschis spre prin
cipiile democratice, propus de Anglia care a tre
cut printr-o revoluție, altul propagator al stră
lucirii versailleze (după cum demonstrează Ro
bert Mandrou in FEurope absolutiste, 1977) ? De 
fapt. In gindirea intelectualilor români de Ia 
sfîrșitul secolului XIX, apare un model foarte 
interesant, cel belgian.

Dezbaterea despre sincronism ne poate duce 
spre o metodologie nouă,' alta decit cea reco
mandată de Tarde sau de Van Tieghem. Intr-o 
epocă dominată de efortul îndreptat spre de
mocratizarea relațiilor internaționale, se schimbă 
Însăși concepția despre comunicarea interna
țională, tretutul apari nd intr-o nouă lumină. 
Vom vorbi tot mai des despre imagini mentale 
care blochează sau deschid comunicarea, despre 
structuri mentale care organizează divers datele 
despre om și lume. Să sperăm că cercetători mai 
tineri se vor dovedi atrași de aceste direcții deo
sebit de captivante și capabile să răsplătească cu 
înțelegere pe cel care le adoptă.

Alexandru Duțu

Epoci 
și literaturi

ocupat vreun loc în schema intelectuală predo
minantă ? Evident că nu. Lovinescu nu a făcut
această încercare, dar nu a dat justificarea aș
teptată, ci a pretins că în urmă nu are ce să 
descopere, ceea ce s-a dovedit a fi o indiscuta
bilă eroare. In orice caz, cine va urmări destinul 
culturii scrise din societatea română în corn pa-

ntre sincronism și protocronism e o 1 diferență etimologică, dar o identitate
de semnificație. Ele nu sint decît si
nonime ale aceluiași concept, saeculu- 
mul epocii moderne, care, altfel tra

dus. înseamnă domnia spiritului particular in 
creația culturală. Opoziția se află mai curînd 
în interiorul fiecăruia din acești termeni, între 
sensul lor esențial și excrescențele care li se 
adaugă in focul polemicii.

Este o mare deosebire, aproape o contradic
ție, de pildă, intre sincronism, ca fenomen real, 
istoric, și termenul curent de sincronism. în se
colul al XVI-lea, se spune, apar primele texte 
în limba română, la imboldul doctrinei refor
mate apusene. Cultura română modernă, începe 
deci sub Influența spiritului occidental. Croni
carii din secolul al XVII-lea și învățații arde
leni din secolul al XVIII-lea, inițiază procesul 
de emancipare națională, socială și culturală a 
românilor din Ardeal și din Principate. Litera
tura de la 1848 începe prin traduceri și imitații, 
deci prin sincronizare. Faptele sint incontesta
bile. dar în ce constă acest spirit occidental, pe

care-1 imită cultura română ? Revoluțiile de 
la 1649 și 1789 au ca scop eliberarea na
țională, materială și spirituală de sub domi
nația centralismului religios catolic, și a sis
temului feudal, întemeiat pe privilegii și stra
tificări. Mișcările literare, începînd cu polemica 
dintre antici și moderni, au ca rezultat accesul 
factorului istoric, național și individual In crea
ția literară. Totul tinde spre particularizare. Cul
tura modernă pe care o imită pașoptiștii, sint 
de fapt, culturile (mai multe) naționale mo
derne, deja diferențiate: franceză, italiană, ger
mană, engleză... Nu întîmplător, la 1800, Ma
dame de Sta el trage o linie clară de demarca
ție între sufletul german și cel latin.

Un fapt e sigur: spiritul nou, a apărut în 
occident, în chip aproape compact, incit con
tează mai puțin că francezii l-au luat în lite
ratură de la italieni, cum spune Brunetiere, ori 
în po-Iitipă de la englezi, etc. Gum, de asemenea, 
nu modifică situația, influența filozofiei arabe 
asupra apusului, a lui Avicema și Averroes, care 
au impulsionat puternic spiritul „eretic" in 
Europa.

Important este pentru discuție că introduce
rea lui în țările de influență bizantină s-a pro
dus prin- sincronizare cu occidentul. Fenomenul 
sincronismului a favorizat, desigur, poporul ro
mân, ale cărui interese naționale erau mai mult 
afectate prin dezunirea principatelor românești 
și prin distanța lingvistică de limba culturală 
oficială. Dar a favorizat și celelalte popoare bi
zantine, bulgarii, sârbii, rușii, care au primit în
demnul creerii unei culturi naționale propriu- 
zise. de care au fost la fel de frustrați. în Evul 
Mediu, deși slavona literară Ie era mai inte
ligibilă.

Altul a fost saeculumul epocii medievale, un 
spirit universalist în cultură și literatură. Pro
cedeul răspîndirii lui de la un popor ia altul 
era cu totul diferit de maniera sincronizării. 
Cultura rusă veche, spune D. S. Lihaciov. nu 
s-a format prin influență, ci prin „transfer" ori 
prin „transplant". Cultura Bizanțului a „înlo
cuit" integral cultura autohtonă. Intermediar a 
fost numai lirriba slavonă (politică bizantină) 
care, cu termenii aceluiași cercetător, nu era 
decît o „filială" a culturii din Constantinopol.

Același poate fi cazul germanilor, ori al sla
vilor din vest în raport cu cultura romano-cato- 
lică. Un asemenea transfer a fost posibil da
torită spiritului general al epocii' care tindea 
spre universal, spre o „civitas Del", nu spre o 
„civitas terrena". Spirit prohibitiv față de ele
mentul etnic, existent și atunci în folclor. In 
schimb saeculumul modem acționează invers, 
către particular, stimulind astfel resurecția, dez
voltarea și oficializarea culturilor populare.

Acesta fiind sincronismul ca fapt real, alt
ceva e conceptul de sincronism așa cum îl per
cepem din Istoria civilizației române moderne. 
E. Lovinescu distinge, începînd cu Kogălnicea- 
nu, dar mai ales cu Junimea. „Semănătorul", 
poporanismul, un curent „reacționar" care s-ar 
fi opus spiritului pașoptist politic, adică sincro
nizării propriu-zise. Teoria imitației a lui Tarde, 
încurcă lucrurile, căci curentul respectiv, nu 
semnifică altceva decît sincronizarea cu spiri
tul literaturilor europene, ele însele acum, na
ționale. Altfel ar fi fost - absurd să se imite 
niște valori deja foarte diferențiate, franceze, 
germane, engleze, italiene, eterogene și\ înlăun- 
trul fiecăreia: Hugo lingă Balzac, lingă Vigny, 
Mallarme lîngâ Zola, lîngâ Rollinat etc. Or, 
factorul comun al tuturor era tocmai tendința 
diferențierii, spiritul particular, național și in
dividual, liber în creație. Astfel între sincro
nismul de fapt și sincronismul teoretic, care în
cepe cu lucrarea lui Lovinescu, se deschide o 
prăpastie- Ea se adîncește cu adepții de mai 
tîrziu ai termenului lovinescian. Ctitorul „Sbu- 
rătorului" a dovedit, alături de teoria sa, mult 
simț de disociere a valorilor individuale. Epi
gonii săi propun un fel de „imitație după imi
tație", o supunere la modele, ca in clasicism.

Fenomenul sincronismului reprezintă spiritul 
occidental modern, teoria sincronismului — spiri
tul imitativ, nepersona], neliber, rezultînd in
tr-adevăr dintr-o „conștiință retardatară".

Cum „se opune" protocronismul acestui ter
men. sau mai bine-zis, acestor concepte omo
nime în sincronism ?

Edgar Papu descoperă, începînd cu învățătu
rile lui Neagoe și cu D. Cantemir, o serie de fe
nomene pe care le numește „anticipări literare 
românești" ori „prima inițiativă, anticipări pe 
plan universal", „întiietatea cronologică a atîtor 
inițiative românești". Unele aspecte din Isto
ria hieroglifică, anticipează romantismul ; Sbu- 
rătorul lui Heliade, premerge fenomenul „psîho- 
analitic" din literatura veacului al XX-lea. 
Alecsandri în Pasteluri, e un impresionist; O 
scrisoare pierdută anunță teatrul simbolist și pe 
cel al absurdului etc. Aspecte care denotă „sta
tutul de precursor" al multor clasici români. 
Privite din unghiul istoriei literare, aceste des
coperiri au o valoare informativă, recupera
toare, în măsura în care sînt reale. In perspec
tiva protocronismului ele se dovedesc însă ar
gumente inadecvate. înțelegem protocronismul 
ca o substanță autohtonă cu reflexe active și 
continui în creația literară națională și chiar cu 
reverberații în alte literaturi. Ori fenomenele 
enumerate sînt descoperite azi ca simple curio
zități. Dar chiar așa, fiind, ele s-ar defini ca 
elemente protocronice, în cazul în care ar fi 
inedite în raport, dacă nu cu fapte anterioare, 
atunci cu cele posterioare care s-au format ig- 
norînd prezența lor. Chiar fără urmări, ar pu
tea fi socotite manifestări originale, deși inefi
ciente și inaplicabile. Dar unde este originali
tatea acestor elemente, care, departe de a cons
titui nuclee literare ample, cu reflexe univer
sale, se dovedesc, invers, niște imitații avant la 
lettre, ale unor contexte literare viitoare, ca 
romantismul, impresionismul, simbolismul, aces
tea eu mare forță de înrîurire chiar și în spa
țiul literar românesc. Astfel înțeles, ca „anti
cipare", „intîletate cronologică", protocronismul 
nu e decît altă față a sincronismului teoretic, 
și provine din același complex, din aceeași „con
știință retardatară". Exemplele ar putea fi re
levante pentru un protocronism european, care 
ar dovedi că spiritul unitar al continentului are 
țișniri identice în diferitele sale regiuni demo
grafice și In diferite secole.

Dar în cartea lui Edgar Papu, există și un 
alt tip de exemple, acestea elocvente. într-ade- 
văr, pentru existența unui protocronism româ
nesc. E cazul Brâncuși, în 'care, după formula
rea exactă a lui Arghezl „unda uriașă a lumii 
a găsit o expresie nouă". Este, de asemenea, 
cazul lui Biaga, Sadoveanu, care întocmai ca 
marele sculptor au crescut dintr-o atitudine 
mioritică, fundamentai românească, aceea a 
identificării dintre macro și microcosmos și care 
este, într-adevăr, o soluție originală în raport 
cu dualismul celor două cosmosuri, specific spi
ritului occidental modern. O soluție nu întâm
plătoare, ci un punct de sprijin fix, suficient 
sieși, față de care orice inovații ulterioare si
milare, în alte zone nu vor mai avea 
meritul de a le descoperi decît pentru ele In
sele.

Iată, după opinia mea. un aspect al protocro
nismului care se identifică și el cu sincronis
mul, în esență, cu celălalt însă, cu sincronismul 
fără sicnnoriști. Dar astfel, cei doi termeni, sal
vați de impurități vremelnice, nu-și mai jus
tifică aerul polemic și nici existența paralelă, 
ci vin într-o relație de continuitate, protocronis
mul fiind stadiul matur al sincronizării. El 
semnifică eliberarea totală de complexe și de 
modele, anterioare ori viitoare, a spiritului na
țional. Libertate care presupune asumarea unei 
mari responsabilități, așa cum scriitori români 
moderni au dovedit-o prin opera lor. Căci o 
independență absolută în creație, înseamnă a 
lua totul de la capăt, și a construi cu unelte 
proprii, un edificiu moral în care să-și afle 
echilibru sufletul dramatic al omului de pretutin
deni. Descătușat de orice norme anterioare, im
puse din exterior, spiritul național tinde liber 
spre universalitate.

Marian Vasile
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MICUL PRINȚ : Ne-ați tri
mis prea puține pagini, ca să ne 
putem întemeia o părere. Și 
totuși, o impresie favorabilă se 
poate avansa (sub rezerva unor 
confirmări ulterioare), determi
nată și de scrisoare (inteligentă, 
sensibilă, plina de un lirism 
„nepremeditat*') și de poezie 
(cu calități similare, dar cu un 
mare neajuns : abuzul metafo
ric, aglomerări greoaie, mcilcite, 
care obturează sensurile și al
terează, ori chiar împiedică, ,,e- 
misia" lirică; Elaborare căznită, 
vînătoare prețioasă de formule 
savante, ciudate și „original e" 
cu orice preț — dar acest preț 
fiind de altfel foarte mare : 
pierderea simplității expresive, 
a spontaneității, atît de reale și 
convingătoare în scrisoare). Dar 
să vedem ce mai urmează.

MERGHIȘ MARTHA î Poe
ziile sînt slabe, iar scrisul dv. 
lasă mult de dorit in ce pri
vește gramatica și ortografia. 
Dar aspirația dv.- spre cultură, 
cunoștințele și aptitudinile In 
domeniul limbilor străine, me
rită a fi luate în seamă — in 
primul rînd, de dv. înșivă (ceea 
ce ar presupune înscrierea la o 
școală potrivită și continuarea 
studiilor in mod organizat și 
consecvent).

G. M. - BUCOVICIOR : Din 
nou, scădere catastrofală de ni
vel : „lucru manual" neinspirat, 
făcătură fadă, precară, plafona
tă, lipsită de orice freamăt.

ARIEL : Nici a schimbare
față de corespondențele ante
rioare : aceleași pagini criptice, 
înnodate, ghețoase, cu multe re
zonanțe desuete. In ultimul pilc, 
lucruri ceva mai „deschise" și 
comunicative, parcă : „Lacrima 
aceasta", „Nici îngerii", „Patria 
aceasta".

Z. NASTASE : Nu e rău, pen
tru început, deși lipsa de expe
riență, nesiguranțele și aproxi
mațiile eînt vizibile Încă.

V. P. GAJ : Do data asta, lu
cruri bune și toarte bune (a- 
proape toate).

R. DACIAN : Există un oare

care dar al povestirii, dar o se
rie de detalii ale textului tră
dează și lipsa de experiență, dar, 
mai ales, grave lipsuri la capi
tolul pregătire școlară, orizont 
cultural, Intelectual etc. (cîteva 
exemple, din foarte multele pe 
care le cuprinde manuscrisul : 
„Dacă aș găsi avantaje la mu- 
sulmanism", „In privința asta 
aînt extrem de rezervist", pre
cum și o serie de „cugetări" șl

Cap de statuie descoperit la 
Valul lui Traian (A doua jumă

tate a sec. III e n.)

„teorii" mult prea naive, rudi
mentare, banale, dacă nu chiar 
mai grav, gen î „Educația face 
parte intengrantă (sic !) din pro
cesul formării caracterului".- 
etc.). Pentru un prozator in de
venire, aceste lacune reprezintă 
un handicap deosebit de grav 
și, pînă la urmă, fatal.

A. GIRDAP î Pledoariile dv. 
atît de vehemente, de amănun
țite, de subiective (și atît de pu
țin obișnuite în atitudinea unui 
autor față de lucrările sale) 
prezintă mai puțin interes 
chiar decit lucrările propriu-zi- 
se. Singurul lucru demn de re
ținut (pentru că realmente În

temeiat) e cel privitor la fap
tul că versurile dv. nu ne tre
zesc o stare de „recepție". E a- 
devfirat. Mai mult chiar, nu se 
văd șanse ca lucrurile să se 
schimbe în viitor (judecind și 
după ultimul manuscris pe care 
ni-1 trimiteți). Rămine, deci, să 
căutați în alte părți această sta
re de recepție, păstrîndu-ne noi 
plăcuta îndatorire de a vă ura 
succes, precum și fireasca do
rință de a afla (cu nemăsurată 
satisfacție) că ați gfisit-o. în 
privința P.S.-ului dv., precizăm 
din nou că răspundem tuturor 
scrisorilor ce ni se adresează 
cu condiția sfi ie primim, desi
gur I Supozițiile și cercetările 
In legătură cu eventuala dispa
riție a uneia dintre scrisori vâ 
revin în exclusivitate. Cel mai 
firesc ar fi, după umila noastră 
părere, chiar înainte de a ne 
sesiza pe noi săli forurile 
P.T.T.R., să binevoiți a consulta 
într-o colecție numerele „Lu
ceafărului" pe care — după cum 
ziceți — nu le-ați putut găsi la 
apariție.

V. 1ONESCU : Am primit și 
noul plic, foarte asemănător (în 
bine) cu precedentul.

N. STANCIU s Lucruri ine
gale, cîteva apropiindu-se de ni
velul paginilor anterioare : 
..Măr", „Histria-, „Vînătoare", 
„Toamnă". ..Lăpușneanu".

V. Mihaloche, Ego (pe viitor 
texte dactilografiate). Ion Rado- 
veinu, Hristea Ian, Val crin O- 
crain, Ion M. Sava, Mariana 
Lulean. Adrian Olah, F.N.C.D. 
(ceva mai bine. In „Căni de 
lut"). R. Kocher, Stan L Roman, 
G. M. — D. Râpă Elena, Sofia 
Ureche, D. K. O.. Emlllan Dla- 
conescu, Co si in Negullci, 2M. N., 
I. Gliga, Boescu C. F. (ceva. în 
„Slnt stelele"), Troană Ținea. 
Bogdan V. Dan. Stoica Găgeanu, 
Emil Mituș. Marius Terținiu, 
Mihai Bălteanu. Serafim Poto
pea s Pagini de nivel modest.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se res

tituie.

Cu fiecare silabă
Serile vin ca niște blide străvechi 
pe fruntea sub care se zbate cuvintul 
care încâ nu poate vorbi despre realitate 
odevârul este haina de sârbâtoare 
a poetului 
și veșnică neodihnă 
spunerea Iui nu poate fi un joc nevinovat - 
pătimaș, 
poetul face cu fiecare silabă a lui 
o declarație de dragoste.

ADRIAN DERLEA

Elegie de toamnă
in amintirea poetului Traian Lalescu

Poete, mărite fag,
Mult ml-ai fost pe lume drag ; 
Domnule, mărite nimb, 
Toamna n-am cum s-a mai schimb, 
Zarurile s-au decis. 
Cade-o frunză ca un vis 
Peste-un ochi înlăcrimat... 
Poete, de ce-ai plecat ? 
Nu puteai să mai tresari 
Lingă frații tăi mai mari ? 
Nu puteai să te-odihnești 
In pridvoare țărănești, 
La o masă, pe-un butuc, 
Ca un vechi iubit haiduc 
Să-ți bei vinul sănătos 
Lingă neamul tău frumos T.. 
Nu puteai să te alini 
Cu pădurile de pini, 
Să te salți apoi voinic, 
Strins legat ca bobu'-n spic, 
Să înșei hotarele, 
Nopțile și soarele ?!...
Dar te-al dus, mărite Domn, 
Peste marile de somn, 
Nu-ți mai pot întinde-o stea, 
Cu toată voința mea ; 
Intre noi rămine-un gol, 
Stelele cad în nămol — 
Ouă mizantropice 
Intre poli și tropice. 
Pe Pămint ființele 
Iși iubesc semințele ; 
Toate se aleg în grabă, 
Toți sînt liberi să aleagă ; 
Eu aleg șl rău nu-mi pare. 
Sărut fruntea creatoare, 
Părul încă nealbit, 
Sufletul neobosit, 
Spiritul care-a rămas 
Cu tristețea la taifas...

ALEXANDRU PRIBOIENI

Medalion da «o parii la Șimlaul Silvanioi 
(Muzeul de istoria artei din Viana)

Baladă pentro Eminescu
Ardă scripturile limbii române, 
mistuie pulberea sfintele-! moaște. 
Cartea și numele Iu» de-ar rămine 
veșnic în el na-cm putea recunoaște.

Batâ-se munții, ne-nfrințif, în capete, 
apele curgă dki mări spre izvoare, 
lumi după lumi fontomatice scope te, 
spiritu-i nepieritor va să zboare.

Schlmbe-se-n ordinea firii-ntocmirile, 
altele sferele tainei devină, 
el neschimbat va-nsoți devenirile 
ca o fecund-grăitoare lumină.

PETRE VLAD

Amintire
Eram copil, 
urcam desculț 
la răsăritul soarelui 
un munte...
în urma mea
iarba își aprindea 
luminările de rouă.

LUCIAN MANAILESCU

Se anunță
...abundență de struguri... 
responsabilul cu 
numărul boabelor 
va avea serios de lucru 
chiar dacă 
cei cu mina lungă 
îl vor scuti să mai numere 
cîteva milioane. 
Se stîrnesc polemici 
dacă 
din frunzele viței de vie 
se pot face 
sau nu 
ochelari de col... 
Rumoarea persistă î 
despre circeii ațoși 
nu se știe precis 
cînd ne vor fi 
prieteni statornici

ION TEODORESCU

Volieră
Brodez în amintire 
a tapiseria rustică 
cu flori și păsări 
privindu-ne domestic 
și am pierdut 
caietul cu modele 
un spalier cu 
plante agățătoare 
zboruri strivite semne de carte 
cînd nu știam să scriu 
mai puteam alerga liber 
fără lestul copiei de natura 
cînd nu brodam 
imaginile de bîlci țărănesc 

alergam liber pe cimp 

fără umbră șerpuitoare 

trupului trecător 
am rătăcit cheia de înțelesuri 

pentru a simți protector 
din înalt ucigătoarea 

umbră de volieră.

VIORICA IONESCU

Urmare din pag. I

jele „negative" sînt mal interesante decit cele 
„pozitive". Intr-adevăr, virtutea naște mai ade
sea in literatură personaje lîncede, convențio
nale, anemice, in timp ce viciul generează făp
turi vii, concrete, tipice : între Eugenie Grandet 
și tatăl ei, ne „conving" mai mult comportarea 
și caracterul acestuia decît sublimitatea fiicei.

Pirgu, așadar, este cel mai viu dintre „craii" 
Iul Moteiu. Adăugăm însă : pînă la un punct. 
Cind povestitorul ne spune în cîteva rînduri cit 
de sus a ajups-aceasta lepădătură îndată după 
încheierea ințîițjlui război mondial, cînd adică 
ne descoperă o altă latura,a eroului său, și 
anume arivismul, răminem uimiți de modul în 
care este expediată această concluzie a roma
nului. Comparația curentă cu Dinu Păturică nu 
e greșită, dar ciocoiul s-a pregătit și întelec- 
tualicește. l-a citit și meditat pe Machiavel, in
tră in protipendadă oarecum înarmat, vedem 
cum se strecoară sub pielea lui Andronache 
Tuzluc, apoi in intimitatea Kerei Duduca și cum, 
împreună, il spoliază pe prea încrezătorul fana
riot. Mateiu ne cere iă-l credem pe cuvint și ne 
dă un final cu nimic pregătii și justificat. O nu* 
litate ca Pîrgu nu putea să reprezinte țara în 
atitea și atitea foruri înalte. El nu l-a citit pe 
Montaigne, i-a cumpărat din snobism pentru 
legăturile volumelor. Nimic nu îndreptățește

X

spspț
Calificarea depinde de orgoliul 

fotbalului iugoslav, dar și de al nostru
• Sîntem convinși că, după partizanele arbitra

je la care au fost supuși fotbaliștii români în 
ultimul timp, nu puțini au fost cei care s-au uitat 
la arbitrul francez Robert Vurtz cu adevărată re
cunoștință. Iată un arbitru, ne-am zis noi. care 
nu lasă neobservate ofsaidurile adversarului, care 
nu fluieră 11 m împotriva noastră din senin, 
care intervine la orice fault. Aceste lucruri le-a 
făcut cu prisosință Robert Vurtz și dacă meciul 
Spania — România s-a disputat într-un climat 
cît de cît suportabil unul din merite e al arbitru
lui francez Vurtz. Cînd un meci debutează sinis
tru (Vigu lovit la cap în primele secunde) și

Medalion descoperit la Șimleul Silvaniei (Muzeul 
de istoria ariei din Viena)

proiectile improvizate sînt trimise în teren nu-ți 
mai rămîne decît să fii extrem de sever. Vurtz a 
fost foarte sever majoritatea timpului, nu tot 
timpul, ceea ce înseamnă că Robert Vurtz a înțe
les să-și facă datoria de arbitru. Ceea ce se 
intîmplă mai rar Vurtz a comis totuși o eroare 
în careul spaniol de natură a influența rezulta
tul. Iordănescu in careul spaniol a primit mingea 
de la un jucător spaniol ceea ce-i anula ofsaidul. 
Arbitrul Vuriz a fluierat ofsaid ! O întîmplare se

Pro Pirgu ? TINERI ACTORI
ascensiunea Iul socială, pe care povestitorul o 
enunță, dar nu ne-o desfășoară — măcar într-un 
capitol final.

Așteptăm să vedem programarea ecranizării 
„Crailor de Curtea Veche". Poate că imaginile 
vor fi mai probante decît aserțiunile și ne vor 
convinge de ce ajunge la potou cel mai nein
dicat din cei patru. Mizantropia autorului nu ni 
se pare un factor epic decisiv. Viața nu naște 
din fiere.

Vas smălțuit (sec. X) descoperit la Pâcuml 
lui Soare (Muzeul da istorie al R.S.R.]

poate spune la care vina poate s& fie și a tușie- 
rilor, dar faza a fost de o mare claritate și lordă- 
nescu aflindu-se in joc in careul advers trebuia 
lăsat să joace. El a dat de asemenea, cu ușurință 
cartonașe galbene românilor pentru faulturi 
simple, unul a dus și la gol, trecînd cu vederea 
din punctul de vedere al acestei sancțiuni faul
turi grave ale jucătorilor spanioli, mal alea 
asupra lui Dudu Georgescu, vînat tot timpul. 
Cartonașul primit de Dinu în urma unei căderi 
artistice a lui Ruben Cano ni s-a părut la fel un 
exces. N-a fost fault, cu atît mai puțin era vorba 
de un cartonaș galben. Golul doi de aici a pornit. 
Fotbaliștii spanioli au trecut, cu arta cunoscută, 
la manifestații teatrale, simularea accidentului 
de către Benitez, apariția unei tărgi etc. Cu toate 
acestea efortul de obiectivare ai arbitrului a fost 
exemplar cea mai mare parte din timp și este 
vina fotbaliștilor noștri că n-au știut să mențină 
echilibrul pc care severitatea arbitrului o impu
sese in prima parte a jocului.

Echipa României a jucat slab, ca de altfel și 
aceea a Spaniei. Arbitrată strins, echipa Spaniei 
e o echipă destul de oarecare și numai jocul 
lipsit de curaj al românilor i-a adus victoria. 
Au jucat cu deosebire slab Dumitru, vinovat la 
primul gol, de indolență. Dudu Georgescu, Crlșan. 
Punctul forte a fost apărarea in care însă a fost 
suficient ca Sătmăreanu să fie neglijent odată 
(altfel Sătmăreanu a jucat impecabil) și Cristian 
La ambele goluri. Echipa s-a deconectat prematur. 
Două sînt faptele care au dus la înfrîngere : in
troducerea lui Dinu si schimbarea tacticii de joc. 
Spiritul ofensiv al lui Dinu, jucător aventuros, 
și deschiderea apărării noastre le-a oferit spanio
lilor șansa in care nu mai credeau. Ei merită 
victoria pentru efi au făcut tot ce puteau face 
pentru ea. inclusiv obstrucțiile, simulările, nu
merele teatrale, etc. Cu un joc închis și cu ju
cători prudenți, echipa României era astăzi cali
ficată pentru Argentina. Așa lucrurile s-au 
schimbat. Dinu nu-și află locul în această echipă. 
Dacă pierdeam cu un singur gol. calificarea 
noastră rămînea asigurată. Golul avans al soanio- 
lilor (3—4 la golaveraj, față de 3—2 al nostru) ar 
fi trebuit evitat. Iugoslavii, care au ieșit din 
cursă, vor juca acasă cu spaniolii, iar noi la 
București cu iugoslavii. Aceștia devin ..arbitrii 
grupei" și calificarea pentru Argentina depinde 
de felul în care ei vor trata aceste ultime două 
întîlniri. O victorie a Spaniei in deplasare asupra 
Iugoslaviei ne-ar impune o sarcină foarte gr°a 
la București. Dar să așteptăm evenimentele. Iu
goslavia nu e în fotbal o echipă oarecare și nu 
vedem de ce ar dori să fie.

Discobol

Pctrcscuirlna
Dacă n-ar fi de

butat în film dacă 
primul contact cu 
publicul l-ar fi avut 
pe scenă, in lumi
nile rampei, cum 
am fi privit-o, cum 
ne-am fi închi
puit-o astăzi pe 
Irina Petrescu ?

Greu de răspuns la 
o asemenea între- 
bare-capcană, care 
poate ușura, dacă 
yar . poate -desluși 
încercarea de a 
contura personali
tatea actriței de 
teatru, decupată de 
silueta magică a 
ecranului. Dar, oricum am vrea s-o privim, și 
in teatru Irina Petrescu este expresivă ca apa
riție. Ochii, mișcările, gesturile, fruntea ei spun 
de o mie de ori mai mult decit inflexiunile vo
cii. Ea e cinematografică in teatru, deși nu e 
teatrală în film. Fie că o interpretează pe Lena 
In Leonce și Lena, sau pe Maria Stuart în E1I- 
s a beta I-a, farmecul care ne învăluie nu este m 
primul rind ace! vino-ncoa al frumoasei vedete, 
ci misterul pe care ș ascunde: o enigmatică sen- 
sualitate spirituală, cerebrală, o stranie ră
ceală incandescentă a unei eterne adolescente. 
Shopenhauer, misogin indirjit, susținea că „fe
meia e un anima] cu părul lung și cu idei scur
te". Cit de departe e acest portret deloc mă
gulitor. shopenhaurean să-i spunem, de tipurile 
de femei Întruchipate de Irina Petrescu, de o 
subtilă inteligență masculin-feminină, in care 
se realizează un miracol echilibrat de pudoare, 
violență interioară și calm. Portretele persona
jelor sint surprinse în tonuri și semitonuri : aid 
un climat de grație unde domină o frivolitate 
gravă, acolo o apariție flegmatică cu o dul
ceață de circumstanță a surisului, dincolo arbo
rarea unei neliniști rafinate, a tăcerii in care se 
simte imprimată o fascinantă densitate, pini 
sintem și noi cuprinși de vidul ce o sugrumă : 
iar mai tirziu putem fi furați de farmecul dis
cret al melancoliei, picurat cu o inimitabilă so
brietate. Insă Irina Petrescu e o actriță ce poate 
dezvălui și stări de spirit extreme, de pol opus. 
Rolurile prin care a trecut pină acum au re
prezentat doar un exercițiu de tristețe. Nu doar 
pe pinza ecranului, și pe scenă ea ar ști să 
moară elegant dar violent, discret și totuși cu 
strălucire. Să ne închipuim cu ochii minții cym 
ar realiza rolul Desdemonei : misterul iubirii ar 
fi carnal în cea mai pură mișcare a inteligenței 
și instinctului, personajul ar păși in universul 
imaterial al extraordinarului pe o cale stranie, 
trecerea el prin viață ar trezi un sentlmanl 
metafizic de neliniștită anticameră la o eterm- 
tate devenită probative. Desdemona ar fi mai 
curînd o întîmplare decit o necesitate, o absență 
mai degrabă decit o prezență, o dispariție in 
locul unei apariții. Dar Irina Petrescu nu e nu
mai posibila Interpretă a unei eroine ireme
diabil condamnată să moară din dragoste In 
timp ce acordă ucigătoare sărutări caste. Ea 
poate trece ușor de hotarul tragediei si ajunge 
la expresivitate comică la fel ca și acel actor 
care rîde atît de tare Incit nu se poate Împie
dica să plingă, Numai că deschiderea spre comic 
o face prin ironie, scut al fragilității, cind umo
rul devine arta de a pierde, elegant. Tragedie, 
comedie — deosebite sînt înfățișările pe care le 
poate lua această actriță de rasă, cu o condiție : 
să i se încredințeze roluri în care să se mis
tuie pînă la capăt, pe calea regală a iubirii, 
unde paradisul înseamnă să fii tu însuți, fără 
să te privești cu ochii amintirii, fără să-ți as
cunzi sufletul după pierderea vorbelor, astfel 
incit plînsul iubitei să pară o crimă împotriva 
umanității.

Ion Mihăileanu
Roluri interpretate : Silvia — „Dactilografii" ; 

Rosalinde — „Zadarnice chinuri de iubire** ; 
Gittel — „Doi pe un balansoar" ; Ileana — 
„Noaptea e un sfetnic bun" ; Lia — „Intr-o 
singură seara" ; Elena — „Anunțul ia mica pu
blicitate" ; Maria Stuart — „Elisabeta I-a" ; 
Lena — „Leonce și Lena" ; Viola — „A 12-a 
noapte" ; Jennifer — „Ferma".

Dragoni. (Monumentele de arhitectură religioasă 
de la Murfatlar)

Mihail Sebastian
Urmare din pag. 1 

glndirea lui critică, iată lucruri pe care scrisul 
organizat, tipărit, semnat al lui Maiorescu ni le 
va spune mai sigur decît notele sale răzlețe".

Romanele lui Sebastian au un involuntar aeî 
vetust, cu delicateți infinite, pierdute însă in 
masa paginilor ușoare sau convenționale : sînt 
„accidente*4 care debușează asupra unor mici re
velații sau drame intime. Romanul său nu chea
mă niciodată construcția simfonică, ci sonata 
simplă pentru două instrumente. Dar veritabilul 
prozator se dezlănțuie, fără complexe, abia in 
Jurnal : fie că este vorba de jurnalul voit gidian 
al romanelor, fie că este vorba de inspiratele 
sale însemnări de călătorie, fie că este vorba de 
fragmente din Jurnalul propriu-zis, extrase spre 
Publicare sub forma .Jurnalului de schi", ‘ pro
zatorul intimist de mare clasă se afirmă cu d 
spontaneitate pe care romancierul-J^a. știut ș-o 
atingă niciodată.

Ce posedă in fond însemnarea intimă a lui 
M. Sebastian și ce lipsește prozei sale de fic
țiune ? Trucarea persoanei 1 singular, insi
nuantă. prin aparenta obiectivă a relatării indi
recte nu reprezintă doar o simplă problemă de 
gramatică, ci una de stil, de viziune, de raport 
Intre limbaj si realitate. Mascarea persoanei I 
sărăcește exprimarea, împrumută aerul fad si 
minor specific unei bune părți a prozei. în 
schimb. Jurnalul se instalează, stilistic, în fi
resc : de-â lungul anilor, de-a lungul diferitelor 
țări și de-a lungul evenimentelor, autorul nu 
interpune Intre e] «1 realitate decit ecranul pro
priei conștiințe, fără apel U eroi fictivi.

Freamătul dens al naturii, stupoarea In fața 
măreției, abandonul în voi» simțurilor nu vor fi 
intilnite decit in notițele de vacantă din vara 
lui 1230. notițe prin care un anumit peisai al 
Franței si al Elveției trăia prima „viată lite
rari" in proza noastră ; sentimentul confortului 
citadin, a] orașului cc apără individul de me
diul înconjurător, răsare doar dtn înseninările 
geneveze : niciodată Parisul n-a avut o existență 
a»it de patetică «1 de autentică In orosa noastră 
precum In paginile de jurnal, foarte numeros ce. 
ccrfee de Mihail Sebastian In capitala Franței

0 nonă viață
Urmare din pag. I

celor care au alunecat în acarii nelămurită 
ceată. râtAc^re confuză, adu plină de aufe- 
rir.ță. îndoială, rutine d regrete. Incit nu poate, 
nu este drept să rămină emblemă definitivă 
pentru un om. pentru o ființă rațională, con- 
ștaită. deplin botăritl să nu ahinece iar. sâ nu 
dezmintă inerederea celor care gindesc ca și not 
In clipa aceasta : A greti ite otnemc.

Privațiunea de libertate este traumatică ti nu 
întotdeauna educativă pentru oemințete bune, cu 
mi«2. purtate de vint Intr-un rimp sterp. O 
mină ințeleeptă le Întoarce in d le lasă Sâ
crească din nou in deplina libertate a muncii, 
in tovărășia chezașă a semenilor. O ademenea 
decizie curajoasă s-a luat anul acesta In țara 
noastră — »emn al unei avansate civilizații 
umanitare.

• A DOUA NAȘTERE

... De statură potrivită, blond, cu ochii al
baștri. foarte albaștri. Pare timorat de intîlnirea 
cu noi. Se axează pe un colț de scaun cu o re
ținere. cu un fel de filială. Mă uit la miinile lui 
și văd că le ține ca un căuș, cum își tin miinile 
oamenii de la munte cînd vor să soarbă apă 
duitr-un șipot. Nu slnt prea albe, nici fără cră
pături. Miinile depun mărturia că tlnărul Miha! 
Constantin astăzi muncește. Ochii depun și el 
mărturia lor : tînărulul Mlhai Constantin îl este 
rușine de trecut. Un bărbat tînăr Îmbră
cat într-o salopetă murdară de ulei, de 
industrie, stă în fața noastră și toată ființa 
lui spune cu glas tare : „Vin de la muncă !". 
Toată ființa lui degajă astăzi o atmosferă curată 
și profundă. In această ipostază nu i se poate 
reproșa nimic.

Adîncindu-se în sine Mihai Constantin Începe 
să vorbească. La început crispat, stinjenit.

— N-am fost de la început rău. La 21 de ani 
eram un copil curat, fără nici un fel de pată. 
Terminasem școala profesională de lăcătuși me
canici auto, apoi am devenit șofer. Lucram la 
Lotru, la hidrocentrală. Munca era grea dar 
cîștigam bine. 4—5 mii pe lună. Cît aveam de 
muncă eram fericit, dar din singurătatea mun
ților, cînd aveam liber șl coboram în oraș, la 
Sibiu de exemplu, parcă eram scăpat din junglă. 
Era o descătușare de energie cu care n-am știut 
ce să fac. Am fost un om slab. La Sibiu, intr-un 
restaurant — băutura nu e un bun sfătuitor — 
am cunoscut un fel de „prieten". M-a tîrît la 
râu. Am devenit Infractor, am fost condamnat. 
După sosea o bucată de vreme n-am avut ser
viciu. Atunci s-a petrecut „moartea" mea. Dacă 
n-ai fiervictu, dacă nu muncești te apuci de 
profiți!. Cînd mi muncești ai timp șl n-ai bani. 
Aluneci ușor in păcat. Eu am alunecat din nou. 
A fost cel mai trist episod din viața mea. Vreau 
să-i uit dacă se mai poate. Credeam că pentru 
mine totul s-a terminat, cînd, datorită noilor 
Decrete, m-am născut din nou. Primul lucru 

în anii 1930—31 și 1936 : cea mal inspirată 
descriere a Brașovului sau a mării nu o vom 
întîlni în nici unul din romane, ci în aceleași 
fragmente de jurnal.

In paginile de care vorbim atinge Mihail Se
bastian adevărata atare estetică de „autentic". 
Impresia directă, obligatorie, va tlșnl mereu cu 
reticenta omului de cultură si de bun gust care 
a fost autorul : aluzia livreacă. comentariul in
telectual. citarea din marii scriitori — exercițiu 
fără de care M. Sebastian nu putea literalmente 
percepe lumea înconjurătoare — sună fals în- 
tr-o construcție epică, dar «e potrivesc perfect 
într-o însemnare de jurnal. De-a lungul Europei 
si de-a lungul evenimentelor, scriitorul nostru 
tsi poartă cu ostentație universul său intim ire
ductibil, format din obsesia bibliotecii de ado- 
lescehț (vezi mistica personală a „dulapului cu 

jfiin primele lecturi esențiale oare 1+au 
iparcat, din peisajul' Brăltei gi din obsesia ca** 
merei fhchise deStîriăt^ sâ '‘devină cameră da 
lucru. Raportarea si reducerea sistematică a În
tregii lumi exterioare la acest unic mode! se 
realizează în jurnal pagină de pagină. Dar e 
singurul loc unde acest fnpt nu produce nici o 
pierdere estetică : peisajele din Savala. cartie
rul latin si concentrarea lui de cultură, parcul 
vienez cu melodii ușoare si obsedante se reflectă 
miraculos în cerul brăilean al acestui hipersen
sibil si capătă forme originale, inedite — cu un 
cuvint, literare.

In romane, o asemenea reducție ajunge obo
sitoare $1 manieristă ; aici, tentația de a raporta 
si reduce totul la un anumit univers intim se 
face detectabilă In momentele cruciale. In con
fesiunile eroilor principali. Dar valoarea literară 
a epicii e de multe ori indiferentă.

Fragmentele publice din jurnal ne par sufi
ciente si ilustrative pentru a sugera adevărul 
rindurilor de mai sus. Definirea lui Mihail Se
bastian drept autor prin excelență al Jurnalului 
nu-i diminuează scriitorului în nici un fel va
loarea r atasanta sa figură se încadrează ono
rabil marii linii a literaturii moderne care în
cepe cu Saint-Simon, continuă cu Amie] ti nu 
te va sfîrși niciodată.

pe care l-am făcut a fost »& mă angajez aid, la 
Pitești. Am f<Mt fericit că m-au primit să 
lucrez în Combinatul Petrochimic, la Pinoliza I. 
Știu că este o instalație foarte Importantă, de 
mare răspundere. A fost o dovadă in plus că 
oamenii mai au o brumă de Încredere în mine 
— averea mea. pe care vreau z-o sporesc. Am 
intrat din nou in rindul lumii și nu vreau fiă 
mai ies de aici niciodată.

Intre timp fruntea lui Miha! Constantin s-a 
mai descrețit Optimismul lui efite justificat 
Oameni cu mare experiență profesională se 
ocupă de pregătirea lui. de ridicarea calificării. 
Cu tact, oameni In virată, cum ar fi lăcătușul 
mecanic Iocif Carabaș 11 ajută «ă Îndrăgească 
munca. Deocamdată este încă stingher. încă 
II mai apasă trecutul, dar incet-incet încep 
să apară prieteni dintre colegii de «ervi- 
du. dintre „băieții serioși", cum li nu
mește eL Cu pași siguri, tinărul Lăcătuș me
canic se apropie de totala reintegrare in viața 
socială.

• SUPORTUL VIEȚII CINSTITE
... Dintre toate faptele omului, munca este 

lucrul cel mai cinstit — ne apune Lungu Qh. 
Ion. actualmente operator chimist la Cianurii ti. 
în Combinatul Petrochimic Pitești. Am 33 de 
ani, continuă el, și de La 18 ani muncesc. într-un 
moment de rătăcire, insă, din vina mea. Îmi dau 
seama, am căutat să-mi asigur ciștiguri fără mun
că. Am suportat desigur rigorile meritate ale legii. 
Pentru mine a fost un lucru dureros pentru că 
Îmi iubeam meseria. Munceam dezigur și acolo, o 
muncă grea la timăcop și lopată, dar Îmi lipsea 
manca. Nu știu dacă mă înțelegeți. Libertatea 
muncii asigură demnitatea umană. Acum am senti
mentul că prin muncă, in timp, dificil desigur, dar 
posibil, Îmi voi recăpăta demnitatea. Am fost 
eliberat, am fost fericit, m-am întors lâ familie. 
Am o soție care s-a dovedit Înțelegătoare și doi 
copii pe care-i iubesc. Nemaioutind practica me
seria de frigotehnlst. am hotărit sâ mă recalific. 
Am ales această profesie grea — operator chi
mist Această alegere eu am făcut-o, nu mi-a 
impus-o nimeni Am vrut să dovedesc și prin 
asta că vreau să-mi recapăt suportul moral al 
vieții : munca cinstită. Am aflat că Lungu Gh. 
Ion face 30—40 krh navetă zilnic pentru a trăi la 
un loc cu familia sa. că are în comuna 
Buzoiești—Costești o gospodărie frumoasă, cu 
livadă de pruni și animale de tot soiul și că în 
completarea muncii de la fabrică lucrează acasă, 
in această gospodărie, cu sirg. cu o hărnicie 
demnă de laudă. Concediul de odihnă l-a pe
trecut muncind pe ogoarele CAP-ului din co
mună. intregindu-și desigur veniturile dar și 
considerația oamenilor, justifici nd șansa care i 
s-a oferit.

Munca are — ne-a spus el — mai multă pu
tere de convingere ca orice.

Nu cred să existe o altă țară in lume în care să 
se fi luat o măsură umanitară similară.
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Samarkand repere Manierismul în literatură c>
uvintele țes de multe ori o plasă amă
gitoare de irealitate in conștiința noas
tră, adineită mai apoi de mindrie - xa- 
cerbatâ ți de alte vicii de gir 2/:. 
Asia diferitelor virate istorice este. i

mai adesea, asociată cu imperii au^i’e. Imamul 
lui Timur cel Șchiop a fost f-.-* ur2 din crea- 
țiile statale cele mai perfecte a!» ceea
ce însemna pe atunci rigoare administra:. ' 
și voință ordonatoare, diplomație mobilă 
cultură avansată. unirennitj <1 observi:^- 
re astronomice. Vria» puier- militari a 
stăpinului din Samarkand a oprit expan
siunea turcilor otomani in Europa «î m Ță
rile Românești cu cel puțin o «n$ de ar. ?i -3 
expresia unei civilizații «jperxMre.
Turnir era una din minunile hmui. iar chxpre 
cupola moscheii Bibt constewtâ
soția lui mulț hxtxtâ, ae câ ar C -■'-1
în lume, dacă cerul nu ar itn.t»-" lair-țsn serxx 
de disoiuție europeană 9 <fe ahtotatum sangui
nar, Ajia era mai nohut. im sd o 
care avea să fie îhmraU <k- ax^ueAîcr' an ' 
emiri cultivați și liberah. de p* uru» etan 
rămas in egală mâaur* ra&*crac .sten - s 
cărți, monumente de arfei&ec^z’i te reajzti teh
nice. tabele astronomice deaâTtrșite ■_ — 
a căror trammel etie drepen an___
Timitrixii mi-aa dr-isi apcopsafg ce «m
studiat monumentele » £- axdsr. i-w*
Desigur. looda^or-jj ds—a watej: > ■ 
In timpul expediție: Jra îiSB pu.. —3^1 i==sr 
simplu sultana ml cir Dwtfa -“■* --m——« 
cit i-a ptatrat pud «te M<tet± ; ^4.= c- 
tat de Perorai Spear i- I te arte «a z. rv
ța Palam se 
Paternul * Se afla pe laete ----
aeroportul din New Drhh tez c-
rămăsese dintr-un teas snfiorxat» ir—e
lui Timur, era ceva aarotetia* ss. is. ; 
pirjolit Cel de-a] ctanlea atnemiiiesi 
Balmr. după ce ■ tacerrat XMtarxx *â « v? 
nă in capitala de vi» a •< m. 
dreptat spre aud te a xamas .
Ln India. De la Babur ne-a rtr*^ ara
bur Nama, scrisă de amorul ei ,_5 r
și tradusă apoi In persană 
moderne. Zahir ad-Din ...
un soldat strălucit, care a d c.
Panipat. din 21 aprilie 1SM. t~- -
riei ușoare și a artfe->: tn —
un iubitor de muzică să poex. • . ».
tist, un scriitor strălucit «i rar»c—
noblețe. Nimic abuziv in cwcr» u s 
nici o cruzime și mei fanat*»®. . ’
Humayun. s-a ruga: vifor MM 
vadă suferind. Nepotul lui Boc A* a 
o natură napoleonidă. asociau - - 
vile întreprinderilor .«?<•••:.
a fost una tolerantă, guver-^sti c- w< ■.< rX 
și rigoare în același tunp. N.rac 
acestui descendent al lui Tun_. 
fanatismul. Shah Jehan a cor-„ 
care a rămas un simbol al fncs’A--’.?. mt&lisS*-’ 
le, o mărturie a dragostei și a Cisas-
și austerul Aurang2Pb. cutreier?; d - r 
runcea ploi artificiale In fortul d- a & - 
gulii au construit grădin. persar< _ -s. 
ncâu poeții și se celebra frm 
în India este sinonimă cu raf _
împins la extrem.

Referința cea mai uzitată H am —■ ■
Samarkand ul. Dinastic uzbecă . —— 
bur au păstrat In sufietui i? . _ 
vetrei lor originare. 5—■înw-L: 
irumuaeții, flntina cq apa. <tt a ^r*. pr- 
lizațil. Am fost la Samarkand ■> ■ 
rie ca Intr-un ocean al fnxnu^^ 
păfitrînd în memorie cuvinteie -
banul vechi și mincat de moții, pe c*r- ț-;L=; 
născut la Agra, in vechiul for-. . .C21- .? 
mormintul lui Timur a . z_ 
ta orgoliu mi x-ar fi părut in ooc:- ; - z**'. - 
tificat, dacă n-aș fi «a: sub copoii O. -
Emir, in fața pietrei tombale a y — r,
dacă n-aș fi zăbovit apoi U 
du-mă prin „campus-ul musulmar. x / 
du-mă în dialog cu InvăuUi care *•
rost Coranul și studiau st: " 
matica și astrorxxma. -- - 
cerul său inteligența laxnu, »m ; .jy _ p

V

• SUCCESUL CEL MAI PRESTIGIOS AL Ml- 
MATUBGIE1 AMERICANE din u t m 
înregistrat de Preston Jone*, un '■
poate cel mal puțin Înclinat spre 1 _ » 1
mini strălucitoare dintre toți cei tctuți în - 
enl în literatura de peste ocean. Ca :e 
O trilogie din Texas a-a bucurat de ede cm 
gloase cronici, iar spectacolele de la Ltocoin 
au cunoscut o mare afluență de public. Se ^ • 
de un nou O’Neill, de asemânârl cu Tev=e=se^ • - 
liams etc. Vorbind despre perioada f«— '--e-
Jones l-a mărturisit ziaristului Jamei A Ifcxxa 
,,Aro lucrat pe autostrăzile din VeteiT T= -‘ —
Iptr-o mină de uraniu, ca portar și o oui A? wr- 
viclu, ca vinzi tor intr-o librărie. Am L^. 1. sa- 
mloane la un magazin universal. Mur.w*. zr.„ 
puteam pentru a strtnge dolarii de eare î 
voie pentru a mă întoarce la școală.- Iir.pr^.’rsrxrsx 
eare nu este, probabil, străină de tr±situî*4c - 
lui Jones: „In general, eu scriu dspr» oarnee: 
Așa se face că nu mA surprinde faptul r* câc * 
sînt lipsite de semnificație pentru re. 3? I ■* 
altundeva-.

«•

• LITERATURA FILIPINEZA r *
eea de definire a identității sale li'xr.ir: rabs'r. 
cu tradiția colonială. F. Liesi E-n:r: r = rl
In acest sens articolul Pedro A. Pasmo : șaeMi 
neglijat, referitor la unul dintre romanoeru rare ax 
făcut epocă In perioada spanioiâ, dar nu »-• £=pz« 
ca poet îndeajuns pentru a fi azi reamintit ca iu- 
Pedro A. Patemo a foct totuși mai ~ - ■ ■ • --
lirică, iar Esplno conchide: _Pedro r ■
fi desigur amintit pentru rataantie 11 libreaele sale, 
cînd va fi încercatâ. In sfirslt cercetarea amplă c 
serioasă a operei sale, de către im erme î=:e?egâu?r. 
poeziile sale lirice vor conta ma! mult tn proces-, de 
descoperire a darurilor sale de uruinr.

• CA ÎNTOTDEAUNA, REVISTA FANTASMAGIE. 
aduce în ultimul său număr cftera semnături de 
ținută. Împreună eu texte definitorii pentru preo
cupările publicației. Participă la ținuta numărului <7 
din septembrie 1E77: Enrilo, Renaud Dem ut. Mlch^. 
Stevaux. Paul Dewaihens. Robert V’.venov. Nort>r“. 
Glady, Elie Charles Flamand. Robert Gerard. Jac
ques Betmans șl alții. Ilustrațiile sînt semnate de 
Jeanne Portenart, Anita Classeus. Jean Claude Mln- 
ne boo, Marcel Lucas, Richard Dandoy ș-a.m.d. iată 
o definiție a lui Richard Dandoy: .-Arta sa variată 
este reflectul unei viziuni la înălțimea naturii 
umane-.

• MARELE SCRIITOR AUSTRIAC JOHANN NE- 
8TROY a lăsat In urma lui o bogată corespondență, 
publicată pentru prima oară. In urma unor cercetări 
care au durat timp de doi ani, de către Walter

Samarkand. Medresa Șerdor

R->re. «1 acwa sâte cu suta trufie
aarwsMșL Lorr«e»cxâtUa «uă, rraa hsmlnale. •»- 
«•■o intern și catejei alcătuiau un șjnnpocMie 

•»<) ah*, p» «re ae a!Uka pociUvUmul

• NI-E U. Vf SMMtelMBBft țifcțsjl <fe l'je» a Iul
- țșjj; sr-K-f-j■ ^e poezie. VMner 

g» ■ ȘMMT» îu A7EpO<2M-rtâUl Be a
teapA^s eHMteM» wbb Scrisă *3 hstbajul
teMtefef_ ev trebuie adaptată

.•aM« >oc ie anecdote și

• '-■=■< D < UNESCO. - ---• Srmerirâ de- 
r.-» șrteteJ - s-îe reea re y^*-e*te aumă- 
re.’ VateteaaNi” r •—trad%?e. 
a.; as» ■—a «? îtji mare
•*te»w daST'i î*»atef«T=*a de te H iiiwwriăf. tn
or . • A-rr*--. rt«r=-Met .-r^t-jra tndu«â
î»i—>e .upcTMpe IW “icoane eirti-

- '—"T-"1’ de 0* ■ față de anii 
prreei*.:.

prtniU£s-te€»r literare, a apărut de cu-
r.rrf - Wdi<T-?t»o Literackie
d:r. Cssae-. -*%, nt w aăn ir» .'-^1 Gxw-msia Michal, 

tr? ?j>z\~s. cercetînd îndeaproape 
ftee! ci— pr.«rtâ tz teren: cpen literară de
ci” . -de -—: :rk " -ii etromluj și multl- 
p.e.e de .ec-.'/rft.

• THE WORLD'S WILD PLACES (Locurile Ulba
tice a e i t-: . , -ăâerre a editum engleze Time-Life 
Bocks îșz prcpuj&e la fndemina cititorului,
pe lingă date docun^*ntare popuOrnate plnă tn pre
zent și aspectele neetknoseme ale subiectului tratat 
Din volumele apărute pini scum (flecare dm ele 
bogat ilustrate în rulorU: rod al colaborării unor 
cunoscup serntori. menționăm: ..The Himalayas- — 
călătorie peste luxuriante ponmișuri. printre ghețari 
înșelători, descoperirea faptului că unele piscuri ale 
acestor munp cresc In flerare an cu cite •—II cm.; 
„Africa’s Rift Valley, „Australia’s Great Barrier 
Reef- etc.

rînd a fl fost construite cu presentimentul că 
se vor cufunda încet in dealul de argilă. Acest 
sentiment tulburător m-a urmărit apoi pe dru
mul către Gur-Emir, mausoleul lui Timur și al 
descendenților sâi pe linie bărbătească. în mij
loc se află piatra tombală a emirului, înconju
rată de mormintele lui Muhammed Sultan, fiul 
său iubit, și ale fiilor morți de tineri, iar la 
dreapta se odihnește un reprezentant al cerului 
musulman. La picioare se află mormintul lui 
Uluk Beg. Deasupra se deschide o cupolă Încăr
cată cu decorații bogate. Cărămiziul aurului se 
înroșește insă la dogoarea sentimentelor care se 
citesc peste tot in viața Timurizilor. Stăpinul 
Asiei, care n-a cunoscut nici o infrîngere și a 
ingenunchiat imperii uriașe, care a distrus ar
mata otomană in bătălia de la Ankara și l-a în
chis pe Ba ia zid Fulgerul intr-o cușcă de fier 
pînă la moarte, a cărui stăpinire se întindea 
de la Volga pînă la Gange, din Himalaia pînă 
la Bosfor, era copleșit de dragostea pentru so
ția sa și de cea mai caldă iubire paternă față 
de Muhammed Sultan, de tandrețe față de ne
potul său Uluk Beg. Clanul este reunit în eter
nitate la Gur-Emir. Am văzut figura austeră 
a lui Timur, reconstituită de antropologul Ghe- 
rasimov. in urma deschiderii sarcofagului emi
rului. in -.impui expediției științifice din 1941.

o isprt și putea să îndure multe, dar
mă indotecc de vreun apetit special pentru cru
zime. care ar putea să fie citit pe chipul său. 
Psr»* -jn stoic, mai mult decit un dur. Practi
ca distragerea și demolarea istorică intr-un elan 
eon^troctiv. cu o voință specifică acelei vîrste de 
fier. Era un spirit practic, iar nu un visător in- 
?^Cat de spații, cum sînt de obicei marii cuceri
tori. A devenit un risipitor al dezordinii și a 
demolat numai haosul, ața cum medicii timpu
lui său ardeau plăgile infectate cu fierul roșu. 
Apoi stabilea căi rutiere, administrație, trimitea 
ambasadori la curțile Apusului, chema sa van ții 
și artiștii la Samarkand și ordona monumente. 
Suferința lui nu era melancolică, tensiunea ca- 
re-1 purta prin istorie nu era lipsită insă de 
conștiința morții. pe care și-o asuma cu bărbă
ție de soldat. în fața mormintului său, am des
coperit că trufia țt orgoliul pe care le citim în 
monumentele timuridr slut de fapt expresii ale 
rirmnitâtii. iar formulele pompieristice și declara
tive care le insotear «ut creații Urzii ale artiști
lor de formulă epieanică.

Moț:rai rea hit Tîmur este astăzi nucleul epic 
al acertui oraș hătrin. Samarkandul este însă 
muh mai vechi și va trăi dincolo de stingerea 
ecounior timunde. ftoaie fi descifrată cu ușurin
ță \-oin(a de a păstra coordonatele cele mai sem
nifica nve ale civilizației medievale, monumen
tele și operele de arîâ. Intr-un climat de acUvi
ta te dinamică- predominant industrială, cu în
semne re^otuționare. Samarkandul este totoda
tă un otăj roniraiptRRC ri viu. Există între dea
lurile sale de p*m prăfos o densitate spiritua
lă specifica. u*or depistat In marile centre 
ale him-.i verfax Am găsit-o mai Înainte la Be
nares. pe un ah tărim de adincime temporală 
și de revelații an matale. Civilizațiile asiate sînt 
cei ma^ pJțm «opune proiiferăru diforme, con- 
trar :-tueor specstaCiflor diletante ale europeni- 
■mt CWir.-ra for etee fosă una morală și p&iho- 
log>ra ur em por W «nptn materială și deci 

rorJortabuă pentru spiritul nostru. Deși 
s^riisalitaLea aliată. face 

■x -nare agtel la ladirid pentru instaurarea or- 
t-n xszezlM. In cKțOe mtemre ale medrese- 
W An &Markated. aceste uflrvereriăț: n>e<te-va- 
h, Rte^teăi care izvorăște din Lxue p

rae. xar an auteCage^are. Am râmat singur in 
jjwkmc. hn (Hu Beg șa am urmărit gama 

rfțt de anunțe d» pe ralurile încrețite ale cu- 
porf-tor O dkrerctate de motive, intr-un joc pre- 
drtesaaL tac-a că libertatea cea mai

este iroritâ <Ln supunere. Dezordinea 
-w^—4 părăsrea tuturor Înțelesurilor, a band o- 
-j-vj in nimfele urei energii fără
pi. Supur&rea adevărată la sens este insă 

aixră umanitate depună voință de lumină. 
âjț^rHK câ‘re absoiut Lată adevărul arzător al 
S^arxanduhx. pe ore n-an să-1 uit niciodată.

A orei-Drag 05 Munteanu

LA INVITAȚIA CONSILIULLT BRITANIC, 
- «Aaxespearoxig romar. Andrei Ion
rv^i- - * parucpai ia o ser^e de discuții pri- 

| metoda aa de traducere și editare a Sone- 
artar wn,, Tn cadrul Universităților din
Lordri șa Oxford, ia Biblioteca Bodîeianâ și ia 
Bzb^oeeca Britanic*, precum șl ta Institutul 
Anai-tpeare din Birmingham d la Centrul 
ta:eraapoul Shakespeare din Strattford. tra- 
dseătora: român a expos rexo.ta«ele mun
cii sale de peste un deceniu ta g*- 
strea unui echivalent românesc praxru tex
tul soneteior. in investigarea sensurilor con
troversate și tn stabilirea unui criteriu de edi
tare. Metoda Iul Andrei Ion Deleanu a-a bucurat 
<te calde aprecieri din partea unor autorități tn 
materie, cum sint Robert Auty. Terence JJL 
Spencer. Dr. Stanley well*. Dr. Leri Fox și alții, 
care au salutai eforturile cercetătorului român, 
apreciind textul propus și glosele asie. din 
punctul de vedere al unor contribuții riguroase 
ia cunoașterea și aprofundarea operei iui 
Shakespeare.

g REVISTA „VOUL'G SVETA" din Uniunea 
Sovietică publică un frumos reportaj al iul 
Viaceslav Samoșkln asupra monumentelor de 
artă medievală din Bucovina, făcind ample con
siderații ta legătură cu tehnica artistică șl evi
dențiind semnificațiile estetice și Mionco-sociale 
din fresce și decora ți uni exterioare, precum șl 
asupra circulației motivelor din epocă. Textul 
este frumos ilustrat cu reproduceri și cu o foto
grafie semnificativă pentru stilul arhitectural al 
acestor expresii depline ale geniului artistic 
românesc.

e LA CONCURSUL INTERNATIONAL de In
terpretare muzicală de La Geneva, trioul „Geor
ge Enescu-. alcătuit din Steluța Radu — pian, 
Adelina Oprean — vioară și Marin Caza cu — 
violoncel, studențl la Conservatorul „Clprian Po- 
rumbescu- din București, a fost distins cu pre
miul al II-lea și cu medalia „Villa Lobos-. Zia
rele au calificat In aceste cuvinte performanța 
artiștilor români : .....Interpretări pline de spfrll
51 de o sensibilitate foarte delicată și convingă
toare-.
• UN AMPLU TURNEU pe continentul african 

a întreprins ansamblul ..Doina- din Centrul uni
versitar București, susținlnd spectacole In Coasta 
de Fildeș. Zambia. Mozambic, Burundi. Etiopia. 
Sudan și R.A. Egipt. Peste 40 de manifestări ar
tistice ale ansamblului au fost puse sub semniT 
Centenarului Independenței de stat ■ României.

„Pentru a înțelege și 
manierismul literar ca 
o constantă a istoriei 
spiritului european, — 
afirmă Hocke — tre
buie să pornim de la 
literă, de la alfabet". 
Litera, iar nu cuvîntul 
sau propoziția, ar fi 
așadar începutul ma
nierismului în litera
tură. De ce în litera
tură și nu, pur și sim
plu, in exprimarea 
scrisă iată un lucru 
menit să provoace 
confuzii. înfiorarea 
grafică a literelor, di
versele tehnopaignii 
ale antichității, ana
gramele. palindroame- 
le, artificiile lipo și 
pangramabice, în fine

atitea și atitea jocuri de litere sau labirinturi 
literale vădind un principiu combinatoriu foarte 
activ in antichitatea tirzie și revltalizat cu sub
text magic în evul mediu latinizant atestă mai 
curind metamorfozele (și interferențele) spiri
tului. ludic și (cu) spiritului mistic evoluat decit 
o intenționalitate literară, fie și în sensul eti
mologic al grecescului „poietes", derivat din „a 
face“. Dar admițind că manierismele formale 
din antichitate și din evul mediu au generat, 
începind cu secolul al XVI-lea, o conștiință ma
nieristă expliciță, deci o intenționalitate literară 
în registru manierist,și tot trebuie să ne între
băm dacă această conștiință și această inten
ționalitate smt intr-adevăr „realități" comune 
unui foarte ingenios rebusist în versuri ca Lo- 
dovico Leporeo și unui poet prin excelență ca 
Giambatista Marino, ca să dau două exemple 
din aceeași arie lingvistică și din același timp 
istoric. Gustav Hocke nu dă un răspuns clar, 
insă faptul că nu face nicăieri vreo precizare 
despre condiția fundamental diferită a celor doi 
autori de versuri (și situația se repetă în cvasi- 
totalitatea exemplelor, de altfel numeroase, pe 
care le dă) ne îngăduie să observăm că în sfera 
poeziei (și a literaturii), așa cum o vede cer
cetătorul german, intră atit de multe și de di
verse fapte de limbă, incit a pune ordine într-un 
astfel de „labirint*4 este cu neputință. Lucrurile 
se complică mai tare imediat ce, părăsind teri
toriul enigmisticii literale, intrăm în acela al 
enigmisticii semantice, cu alte cuvinte din dome
niul spiritului eminamente ludic (cu tot adaosul 
magic) in domeniul spiritului eminamente poetic 
(cu adaosul psihologic inerent). Considerînd 
metafora excesivă, recte metaforismul (care „ne 
dăruiește certitudinea aparentă a unei lumi ar
monizate în chip artificial"), drept element cu 
„putere demonică*4 în orice formă de manierism 
(„in cel mitic, incă, al elenismului, ca și in cel 
secularizat al epocii moderne"), Hocke, departe 
de a se declara mulțumit cu înregistrarea mi
nuțioasă a metaforelor manieriste din poezia eu

ropeană a veacurilor XVI șî XVII, se arata pre
ocupat de o tipologie adecvată bagajului infor
mațional de care dispune. Astfel, din aproape 
în aproape, gongorismul, manierismul și prețio
zitatea devin — ce-i drept după sugestii mai 
vechi, ale cercetărilor anterioare — variante na
ționale de manierism. în numele aceluiași me
taforism inepuizabil, grupul poeților englezi din 
vremea lui Shakespeare, cunoscut sub generi
cul „metaphysical poets**, e considerat specie de 
manierism („euphimism*4, după titlul unei cărți 
a lui John Lilly). Fără îndoială, caracterul ma
nierist al acestor direcții poetice nu poate fi 
contestat, e o certitudine tipologică pe care 
Hocke o exploatează temeinic, într-un fel insă 
neașteptat : în loc să încerce o definiție com
pletă, în sensul din logică, a manierismului (va 
evita s-o facă pe tot parcursul cercetării) — 
fiindcă „alchimie a limbii și artă combinatorie 
esoterică“ poate fi orice numai o definiție nu — 
folosește certitudinea tipologică de care vorbeam 
ca pe un „berbece1* asediator al poeziei moderne 
(sec. XIX și XX). Cheamă în ajutor pe Frie- 
derich Schlegel (mai exact scrierile critice ale 
acestuia) și pe Goethe, pornind astfel echipat la o 
acțiune decisivă pentru ideea sa de manierism : 
sondarea redutei romantice în intenția de a 
sublinia „trăsături manieriste marcante'* în ro
mantismul european, fie el romanic sau anglo- 
saxon, cel german avînd asigurată calitatea ma
nieristă prin chiar „formele ingenioase ale unei 
ironice culturi a Witzului4*. Iată o seamă din 
aceste „trăsături manieriste" în romantism : 
moda psihopaticului, perversiunea și reversiu- 
nea, „noul", „straniul", „miraculosul", ironia, 
sentimentul „trăirii" și chiar visul. Mai pe scurt : 
întreg romantismul. La întrebarea dacă nu cum
va Hocke consideră drept manierism tot ce 
este anti-clasic în romantism sintem nevoiți să 
răspundem afirmativ. Ne găsim deci, Iarăși, în 
fața dicotomiei propuse de E. R. Curtius: cla- 
sic-manierist fără să fi făcut măcar un pas mai 
departe spre niște nuanțări întrutotul necesare. 
Bunul simț istoric vine însă, destul de prudent, 
totuși, fiindcă terenul e alunecos, să ne sugereze 
că dacă Marino e manierist (pentru că era un 
„acrobat" virtuos al metaforei), Shakespeare e 
manierist (pentru că, așa cum spunea T.S. Eliot, 
„Hamlet este Mona Lisa in literatură"). D'An
nunzio e manierist (pentru că scria metafore 
„cultiste** și „uluitoare jocuri de cuvinte"), Bau
delaire e manierist (pentru că era „romantic", 
adică „anti-clasic"), Mallarme e manierist (pen
tru că era „ingenios" și „prețios"), atunci e ceva 
putred în Danemarca manierismului... Numai că 
bunul simț, fie el și istoric, nu se poate con
stitui în argument critic. Rămîne să mai cău
tăm într-un ultim teritoriu poetic anexat de 
manierism : hermotismul. E teritoriul legat de 
manierism în chipul cel mai puțin surprinzător 
și tocmai o atare legătură, aproape firească, ar 
putea să ne dea un argument decisiv în contra 
tendinței de expansiune nețărmurită a manie
rismului în viziunea Iui Gustav Rene Hocke...

Laurențiu Ulîci

Tutzing, 18, Balcani»
d

e fiecare dată cînd am vizitat Repu
blica Federali Genuini*. In itinerariul 
me-j au figurat trei mari orațe de care 
:mi amintesc cu plâeere : Frankfurt. 
Stuttgart |i Munchcn. Este adevărat 

că in memoria afectivă sau culturală, fiecare 
dintre aceste orașe poate rămîne prin cele mai 
diverse centre de interes. Pentru mine, orașul 
Frankfurt, de pildă, constituie spațiul cultural al 
unui mare tirg de carte, locul de întîlnire al 
editărilor din întreaga lume, zona de confrun
tare dintre ultimele noutăți literare și științifi
ce. momentul de lansare a unor noi nume in 
viața literară.

Din acest spațiu cu o viață trepidantă perma
nentă, popasul la Stuttgart reprezintă un mo
ment de relaxare. în sălile silențioase ale Insti
tutului de relații cu străinătatea, am fost în- 
timpinat cu politețea și afecțiunea deschisă a 
unor oameni ce se cunosc de multă vreme. Aici 
străbat mereu o bibliotecă imensă, plină de cărți 
și reviste din lumea întreagă. Aici foiletez ade
seori ultimele noutăți literare, dintre care mul
te pleacă sistematic spre bibliotecile din țara 
noastră. |

La Munchen șochează în primul rînd dimen
siunile, începind cu labirintul gării, complexita
tea marilor muzee, arhitectonica tradițională și 
modernă a instituțiilor de cultură, vestigiile ce
lebre ale cafenelelor literare și estetice de altă
dată.

în programul meu mtinchenez a figurat în 
mod sistematic vizitarea Societății sud-est-euro
pene. Totul a pornit de la o veche amintire cul
turală. Citisem pe vremuri cărțile profesorului 
Fritz Valjavec despre relațiile culturale germa
ne cu țările din sud-estul Europei. Mă uimise 
de la început erudiția acestui savant, mort de 
timpuriu, care cunoaște cele mai diverse manu
scrise, cărți rare și reviste din țările din Bal
cani. El era doar întemeietorul acestei socie

tăți (1952). care acum a împlinit un sfert de 
veac de existență. Or. în statutul acestei socie
tăți figurează de La început „preocuparea pen
tru relațiile cu țările din sud-estul Europei și 
stimularea cunoașterii lor".

Aici l-am revăzut mereu. în ultimii ani. pe 
Hans Hartl, bărbat înzestrat cu distincția unui 
diplomat de carieră și penetrația unui gazetar 
cu o îndelungată experiență publicistică, unele 
din cărțile sale despre istoria marilor evenimen
te politice din Balcani, fiind deosebit de eloc
vente pentru preocupările sale rezultate din 
programul societății, în a cărei conducere figu
rează printre membrii fondatori. Aici l-am cu
noscut de a some nea pe veteranul institutului, 
profesorul Herman Gross, ale cărui amintiri des
pre țara noastră, relatate într-o frumoasă lim
bă românească, sînt pline de afecțiune.

Concepută nu atît ca un institut de cercetare, 
ci mai degrabă de coordonare, Societatea sud-

est-europeană, care întrunește acum 431 de 
membri, organizează anual conferințe ți sim
pozioane pe teme istorice, economice, literare 
etc. Pe harta ei de relații figurează țări ca Al
bania. Bulgaria. Grecia. România, Turcia și Un
garia. Citită mai amănunțit, această hartă indi
că raporturi constante cu mai multe orașe din 
țara noastră ca București, Cluj, Sibiu. Publica
țiile acestei asociații cuprind numeroase studii 
de istorie, economie și polltologie consacrate ță
rii noastre.

După alte simpozioane și colocvii internațio
nale privitoare la economia și Istoria popoare
lor din Balcani, în acest an a avut loc în im
pozanta clădire a Academiei de educație politică 
din Tutzing, un colocviu dedicat literaturii con
temporane din țările sud-est-europe ne. în orășe
lul acesta calm de lingă Munchen, decorat cu 
mușcată la fiecare fereastră sau balcon, au ve
nit peste o sută de participant, dintre care cel 
mai mulți profesori, apoi diplomați din țările 
balcanice, gazetari din cele mai diverse zone 
geografice, scriitori, editori, studenți, amatori de 
literatură, exponenți ai diferitelor posturi de ra
dio etc. Organizarea colocviului a fost în așa 
manieră concepută îneît rapoartele generale des
pre evoluția literaturilor contemporane, din ță
rile sud-est-europene să fie urmată de referate 
analitice, centrate pe anumite teme și structuri 
literare ale poeziei, prozei și teatrului, după care 
specialiștii germani au prezentat informări de
taliate despre modul de receptare a literaturi
lor din Balcani în Republica Federală Germa
nia sau unele contribuții de poetică a traduce
rii, centrate pe anumite texte din această vastă 
arie de cultură.

Pe această cale s-au stabilit unele tipologii 
literare, caracteristice culturilor sud-est-europe- 
ne, s-au explorat elementele componente ale 
unei anumite structura mentis, prezentă in Bal
cani, au fost subliniate stări de diferență, spe
cifice culturii fiecărui popor, au fost relevate 
unele tendințe caracteristice fenomenului literar 
actual. Din partea românească, profesorul Ion 
Dodu Bălan a vorbit despre Tradiție și moder
nitate in literatura română contemporană, de- 
monstrind specificul unei culturi din România 
de est, în contextul celorlalte literaturi balcani
ce. Semnatarul acestor rînduri a prezentat o co
municare despre Aventură și sens în romanul 
românesc contemporan, iar cercetătoarea ger
mană Anneli Ute Gabanyi a făcut o succintă in
formare despre Traducerea și receptarea litera
turii romane in Republica Federală Germania.

Ascultate cu un evident interes, comunicările 
despre literatura română au fo9t amplu discu
tate, mai cu seamă de profesorii și studenții 
romaniști, ca și d? alți specialiști preocupați de 
probleme de tipologie literară, ca slavistul de la 
Gottingen, profesorul Reinhard Lauer sau cu
noscutul comparatist de la Innsbruck profeso
rul Zoran Constantinovici, care a relevat, prin
tre altele, cu multă căldură și meritele revistei 
Cahiers roumains d’etudes litteraires.

Evident că ceea ce dă relief și semnificație 
unui asemenea colocviu dintre profesori, critici, 
gazetari, scriitori și editori nu sînt micile inter
venții teribiliste, ci efortul Intelectual de cu
noaștere și înțelegere. Dorința evidentă de com
prehensiune a unor literaturi și scriitori s-a ob
servat și în seara de poezie, cînd lectura bilin
gvă a versurilor unor scriitori români (Blaga, 
Sorescu. Tomozei, Labiș) a pus in lumină va
lențe artistice autentice.

Ne-am despărțit de particîpanțiî celei de-a 
optsprezecea intîlniri de la Tutzing, ca și de 
gazdele noastre, cu sentimentul realizării unui 
dialog cald și prietenesc și, totodată, cu nădej
dea că pe această cale s-a realizat un nou pas 
în procesul de cunoaștere a literaturilor balca
nice în general și a fenomenului literar româ
nesc actual prin modalitățile sale specifice de 
configurare.

Romul Munteanu
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