
Destin 
eroic

An conștiința poporului stă numele

Ilui însuși de popor vechi și stră
vechi ca vîrstă dar mai ales 
ca așezare în tiparele datinilor și 
energiilor sale creatoare, astfel încît pro

nunțarea și amintirea vîrstei sale nu se 
pot face decît într-o permanentă simbioză 
cu ideea de tinerețe și destin eroic în per
manență înalt. Burebista — mare figură 
a istoriei noastre — a dat nume și destin 
unui început de acum mai bine de două 
milenii făcînd operă de pionierat într-un 
spațiu care avea să cunoască și multe dra
matice încleștări, dintr-o luptă la care se 
apela numai și numai pentru apărarea 
drepturilor și identității neamului, fericit 
să-și are și să-și culeagă pămîntul la el 
acasă. Istoria de 2050 de ani de cînd marele 
erou deschizător de drumuri și întemeie
tor de unitate și-a săvîrșit actul său unic, 
edificator, nu încetează să scoată la su
prafață, din straturile cele mai adînci ale 
existenței, nenumărate date și mărturii 
care ne pun în fața unui turburător și 
glorios trecut de luptă și experiență, în 
fața unui continuu sentiment de dreptate 
pe care n-a fost nevoie să ne-o facă alții 
și la care singuri am ajuns, pe propriile 
noastre căi. Burebista a unit populațiile 
daco-gete intr-unui din cele mai puter
nice state centralizate din acea vreme, pu- 
nind astfel temelia unei aspirații și a 
unui destin ce se vor descoperi și redes
coperi din răstimp în răstimp La cîteva 
mari întretăieri de secole și evenimente, 
pentru a inspira și îndemna pe mai de
parte o cauză nobilă și plină de învă
țăminte, cea a patriei în alcătuirea pro
priei sale independențe și suveranități.

Burebista e capăt de serie, început glo
rios. Decebal îl urmează în timp și îl re
compune, îi continuă ampla lucrare și, prin 
tragicul său deznodămînt, o ridică la rang 
de simbol și legendă, operînd de atunci a- 
supra întregii noastre conștiințe de neam și 
istorie. Parca privind înapoi spre Burebis
ta, el impune exemplul sacrificiului suprem 
și nu acceptă condiția supunerii. Și cel 
puțin acest gest, încă de atunci din prag 
de memorie, el anulează, în perspectiva 
timpului, orice idee de vid și orice încer
care de a eluda faptul însuși istoric, mu-

„Avem un trecut cu care ne 
putem mîndri. în condiții grele, 
poporul nostru și-a păstrat ființa 
națională. în această parte a lumii 
el a fost un factor de progres și 
civilizație, și-a adus contribuția 
la mersul înainte, pe calea unei 
vieți mai bune.“

NICOLAE CEAUȘESCU

-----------------------TELEGRAMĂ------------------------

Mult stimate și iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Scriitorii din România socialista și Consiliul Uniunii Scriitorilor Vâ roagâ sâ 
primiți, cu ocazia tnmlnăriî Ordinului „Karl Marx" al Republicii Democrate Ger
mane, calde felicitări, din partea obștei scriitoricești, ajutor de nădejde al Parti
dului Comunist Român.

Atît pe plan internațional, cit și pe plan Intern, numele Dumneavoastră da 
conducător eminent al partidului și al statului nostru reprezintă semnul de nă
dejde pentru binele și fericirea omenirii întregi și, cu atît mai mult, al României 
socialiste.

Sintețl Întruchiparea popoiulul român în lupta pentru afirmarea Idealurilor 
de libertate, independență națională, bunăstare și pace.

Salutam cu deosebită bucurie acest eveniment de mare răsunet pe plan 
intern și internațional șl vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășa secretar 
general al partidului, câ scriitorii din România socialistă : români, maghiari, 
germani, sîrbî și de alte raționalități vor continua să scrie opere demne de a- 
ceostâ etapă excepțională din istoria noastră.

Dumneavoastră ne dați un exemplu insuflețitor de muncă, de pricepere și de 
energie cu care infăptuiți prevederile celui de al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, in vederea dezvoltării economice, sociale și culturale a Româ
niei, dînd dovadă de înalte virtuți pe care le-ați dezvoltat și in promovarea conti
nuă a relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare internațională între Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, intre Republica Socia
listă România și Republica Democrată Germană, precum și cu alte state șl 
partide.

Vâ urâm mulți ani pentru binele poporului român, pentru îndeplinirea 
înaltelor țeluri de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul Româ
niei.

CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dialog și confluențe

rind la el acasă, pe pămîntul său, lingă 
speranțele și amintirile sale. Moștenirea 
sa este concret-testamentară și la limita

Hrisov, 2 050 — tapiserie de Cela Grigoraș-Neamțu și Costin Neam(u 
(Din expoziția „2050 de ani de Ic întemeierea primului stat dac centralizat și independent")

absolută a propriei sale personalități- In
trat în legendă, un întreg popor în lunga 
și inconfundabila sa devenire îi materia
lizează chipul și-1 reia drept simbol în 
cele mai multe din împrejurările sale.

Azi, cînd mai mult decît oricînd, ne 
știm bine prezentul și viitorul, cînd ideea 
de libertate și unitate stă în puterea în
treagă a vieții și se manifestă pregnant la 
scara întregii societăți, aniversarea unui 
moment sau altul din trecut nu înseamnă 
a glorifica doar niște rădăcini — ele sînt 
și așa puternice și edificatoare — ci mai 
ales, din motive de prețuire și respect 
pentru adevăr, situarea în contemporanei
tate a unor învățăminte care țin de esența 
și cuprinderea istoriei, de înțelegerea care 
i se cuvine acordată și, ca atare, trăită, 
pusă în registrul propriu al muncii și vie
ții, al creației multilaterale. Pentru că, așa 
cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la o recentă întîlnire cu istoricii, servind 
interesele înțelegerii și apropierii între 
popoare, istoria, studiul aprofundat, 
materialist dialectic al științei istoriei, îl 
ajută pe om și ajută creația sa, ajută 
poporul în demersurile sale înnoitoare.

Luceafărul

• 203fl • O CTVTLrZATTE DESCHISA, A MARILOR VALORI SPIRITUALE
• ..Tezaur în limba români- — cor vorbire cu acad. prof. dr. doc. Gheorghe Ivi
ri eseu • „Progresul social In Dacia antici- de Aneta Spiridon • „StUpii care figurau 
timpul în calendarul dac : numirea lor- de Gheorghe Mușu • MĂRTURIILE CON
TINUITĂȚII • ..De ta cultura populară la mitul dacie" de Mi hal Coman • „Portretul" 
de loan Grlgorescu ■ „Aniversarea vieții” de Gheorghe Pituț ■ „Laus Burebista- de 
Gellu Dorian • Poeme omagiale • „Burebista visa pacea" proză de Octavian Mârcu- 
lescu (In paginile 2, 2, 4 fi 5)

Un geniu 
al antichității

• IN ACEST NUMĂR : fl Cronica literară : 
V. F. Mihăescu despre volumul „Arca iul Noe“. 
„Eseu despre romanul românesc" de Nicolae 
Manolescu • Compendiu • Revista revistelor
• Atelier literar de Geo Dumitrescu ■ Mapa
mond • „Centenarul Flaubert" de H. Zalis
• „Tradițiile populare ale românilor din Un
garia'* de Viorel Cosma • Sport de Fănuș 
Neagu.

oare ori Parcele din mitolo-
A £1 JLgia greco-romană (cine știe 

cum le vor fi numit strămo
șii noștri daco-geți pe aces

te zeițe ale destinului) au făcut ca 
pînă la noi să răzbată, înfruntînd vi
tregia mileniilor, puține documente 
scrise cu privire la „cel dinții și cel 
mai mare rege din Tracia“ cum îl nu
mesc pe Burebista documentele vre
mii. Textele autorilor antici, deși pu
ține, completate de cîteva inscripții 
sint categorice în a desemna pe ma
rele rege ca personalitate de excep
ție, unul dintre geniile antichității, 
iar realizările lui de valoare deose
bită pentru desfășurarea istoriei spa
țiului est-european și a celei generale 
antice, cu implicații multiple și ma
jore în istoria românilor de mai tîr- 
ziu, singurii urmași direcți ai daco- 
geților.

Pe baza textelor de care vorbeam, 
istoricii moderni de mare prestigiu,

români sau străini, au scris frumoase 
pagini despre Burebista in operele 
lor. Se cuvin amintiți : P.G. Niebt*-g. 
Th. Mommsen. Gr. G. Tocilescu. J. 
Jung, A. D. Xenopol, G. G. Brandis, 
G. Julliane, V. Pârvan, N. Iorga. J. 
Carcopino, C. Daicoviciu, R. Vulpe și 
încă mulți alții.

Documentelor scrise, li se adaogă 
cele arheologice scoase la lumină, mai 
ales în ultimele două trei decenii. 
Rezultatele acestora au fost deosebit 
de fructuoase aruneînd lumini nebă
nuite asupra civilizației strămoșilor 
noștri in dublul ei aspect : material 
și spiritual. Nenumăratele săpături și 
studii elaborate de un larg colectiv 
format din arheologi mai vîrstnici ori

Ion Horațiu Crișan
Continuare în pag. a 3-a

Călătoria,
O nostalgie a realului te plasează

uneori In zonele celei mai depăr
tate existențe. Și aceasta, para
doxal, fără a te elibera cîtuși de 

puțin de o realitate sau alta, imediată, ci, 
dimpotrivă, ca un fel de călătorie cu timp 
cu tot te muți parcă undeva mai în apro
pierea ta, ca la o rudă ceva mai depărtată 
și mal tăcută probabil — e drept, și uitată 
citeodată — dar asta din alte pricini, cu 
concursul cine știe căror nevoi. Viața, cit 
stă in puterea ei, nu se resemnează însă 
iar din febra destinului multora istoria n-a 
făcut decît pietre de cruci.

Memoria noastră colectivă șl datele exi
stenței noastre istorice călătoresc pretutin
deni în lume, iar aici, lingă Munții Carpați, 
Iau urma cetăților vîrstei noastre de odini
oară șl ne recompun. Sub forma dacilor 
liberi, mal ales. Chiar și atunci clnd dintr-o 
luptă cu sfirșit dramatic s-a produs o sim
bioză care a înlăturat, la urma urmei, orice

cu timpul
reflex

idee de supremații, tot sub forma dacilor 
liberi. Mal ales că, în răstimpul formării 
noastre, ne mai șl hârțuim un pic, coborind 
din zonele noastre rămase necucerite, ca și 
cum — de veghe fiind — stăm tot timpul 
atenți și ne observam cu precădere alcă
tuirea iar atunci cînd inconvenabilul se 
producea — interveneam. Șl poate că tot 
așa am permis mai tirziu șl plecarea — nu 
retragerea — despărțirea de partea care 
de-acum înainte ne îngreuna. O operație tot 
la fel de dificilă ca șl lupta care, inițial, o 
antrena. Victoria era de-acum dublă și ca
tegorică de partea noastră, Decebal învinse

se abia acum, iar prin el Burebista realiza, 
încă o dată, deși în alte condiții și sub 
auspiciile unei alte umanități, actul său 
eroic unificator.

Istoria, călătoria aceasta în Istorie permit 
o atare comprimare in timp, iar nostalgia 
realului de care vorbeam ni-i face aproape 
contemporani pe toți marii noștri eroi. Ei 
ne vorbesc de pe pietrele lor care au deve
nit și pietre de cruci la căpătîlul multor 
nepoftiți și descoperim că, așa cum glndim 
șl vorbim noi azi, în limbajul cel mai im
portant al existenței truda și jertfa lor sint 
experiențe de necondundat. A-i omite este 
ca șl cum al încerca să sculptezi în nori o 
tresărire de clopote. Deși s-a văzut, asta s-a 
mai putut încerca, s-a sculptat șl în spuma 
valurilor, cîteodată, așa au apărut poate 
sirenele. Dacii aveau ieșire la mare, le-au 
ascultat probabil, dar cel mal sigur e că din 
munți ei și-au făcut adevărate catedrale.

Pentru că acolo erau pietrele.

A. I. Zăinescu

Sanctuar dacic
ÎNVĂȚĂTURI

k
Sâdiți livezi, intemeiați izvoare, 
Puneți pe roata lutul doinitor, 
Viața vâ fie lunga alinare 
Și armonii sub cer ocrotitor.

Pe pirtii de lumini să curgă grine 
Spre bătături cu margini de argint, 
Căci mai bogată țară ca a noastră 
Nu vom găsi in patru zări de vînt.
Aici țărina-i aripă și liră, 
Matcă de-azur și praguri pentru nunți 
Și cit vom fi, întru eternitate, 
Râmine-vom de veghe lingă munți 
Și lingă șesuri limpezi ca nectarul 
Cel picurind, cu patimă, din flori | 
Noi niciodată n-am rivnit la alte 
Meleaguri, și izvoare, și culori...

li.
De am purtat războaie, ne-a durut 
Țarina răscolită de-alte nații ;
Mereu ne-nvinși, nu ne-am visat imperii 
Și n-am cerșit la nimenea ovații.
Ne -au lost mai dragi talazurile mării 
Si unduirea grinelor fierbinți 
Si-aceste vetre unse cu sudoare 
De bunii noștri, înțelepți părinți.
Cu singe am sfințit lumina țârii 
Si am păstrat-o teafâră prin vreme, 
Ne-am vrut popor unit in demnitate, 
Statornic vad credințelor supreme...

III.
Fiți buni și drepți acum și-ntotdeauna, 
lubiți-vâ pămîntul roditor, 
Nicicind sâ nu uitați c-aici țarina 
E leagăn sfint și platoșă de dor.
Sorbiți din Fluviu pururea putere. 
De piepturile noastre să se sfarme 
Acele vinturi care vin de-aiurea, 
Pe înnoptate, zăngănind din arme...

Viteji ne știm și fără nici o teamă, 
Precum străbunii-au fost prin veacuri dure, 
Cu chipul nostru, limpede și teafăr, 
Noi invâțâm toți codrii să murmure

Si-i preschimbăm in fluiere doininde 
Și-n scuturi, neînvinse, la hotare...
Fiți buni și drepți, iubiți-vâ pămîntul. 
Cel cu miros de lacrimi și sudoare.

Florea Burtan

a n condițiile creșterii aproape ne- 
« limitate a posibilităților de di- 
■ fuziune, valorile artistice depă- 
*sesc perimetrele naționale, deve

nind bunuri universale. Se realizează ast
fel, în perspectiva viitorului, un fel de 
comunitate spirituală, alimentată de 
circulația continuă a ideilor, a operelor 
de artă, care accelerează mersul înainte 
al umanității. Procesul e complex, impli- 
cînd raporturi pe planuri multiple — 
istoric, economic, cultural — între factorii 
emițători și cei receptori. Rezultatele a- 
cestor întrepătrunderi vor fi, în conse
cință, la fel de complexe, adesea îngă
duind o apreciere relativ precisă doar în 
retrospectiva consumării lor. Stîrnind de 
cele mai multe ori fenomene artistice si
milare sau îndreptate pe alte direcții 
conceptuale de particularitățile autohtone, 
vehicularea marilor creații stimulează 
înflorirea culturilor naționale, atenuînd 
treptat decalajele valorice.

Literatura română n-a fost șl nu putea 
rămîne izolată, dimpotrivă, a dăinuit și 
8-a dezvoltat de-a lungul secolelor des
chisă mereu inserțiilor din afară, pe care 
Ie-a asimilat sau le-a respins, păstrîn- 
du-și caracterele diferențiale, originalita
tea. Contactele mijlocite sau directe cu 
producția literară aparținînd altor po
poare, cîteodată chiar îndepărtate geo
grafic, deși cu unele fluctuații vremelnice,

au avut un caracter permanent, înre- 
gistrînd In genere curbe suitoare. O creș
tere și o diversificare substanțială a re
lațiilor dintre cultura română și cele 
dezvoltate în alte zone geografice ae rea
lizează mai ales după ultimul război. Di
recția restructurărilor sociale cu răsfrin- 
geri corespunzătoare !n fenomenele de 
suprastructură, întemeiată pe principii și 
finalități uneori identice, alteori nu, a 
creat condiții favorizante colaborării. în
ființarea catedrelor de specialitate și pen
tru limbile și literaturile de circulația 
restrînsă, printre altele, a lărgit posibili
tățile operative ale transferului de valori. 
în această perspectivă beletristica și 
disciplinele interferențe, sltuîndu-se pa 
locuri fruntașe. Ilustrative sînt, de exem
plu, înfăptuirile din ultimii 15 ani, pa 
drept cuvînt prestigioase, înfăptuiri sub
liniate ca atare și în dezbaterile recen
tului Colocviu național de traduceri și 
literatură universală, organizat de Uniu
nea scriitorilor în zilele de 19—20 iunie 
a.c.

Marile creații literare ale lumii au fost 
puse la indemîna cititorului român prin

Stan Velea
Continuări In pag. a 7-a

Omagiul contemporaneității

după o cuprindere oricit de su
mară a lucrărilor din expoziția 
închinată aniversării a 2050 de 
ani de la constituirea sta

tului dac centralizat si independent sub 
conducerea lui Burebista. este, firesc, mi 
se pare, ca în calitate de vizitator să re
flectezi asupra caracterului tematic al 
unei manifestări omagiale de acest tip. 

Personal cred că s-au gîndit foarte bine 
organizatorii atunci cînd s-au decis să 
lărgească pe cît posibil aria tematică si 
stilistică a lucrărilor prezentate. O sim
plă circumscriere la motivul sărbătorii ar

JURNAL DE POET

Bornă
de istorie

actualizarea personalității si 
evenimentelor istorice din 
durata unui popor tine de 
datoria primordială a fiecă

rei generații, pentru edificarea chipu
lui său moral cit mai precis cu pu
tință.

Fără tstprle ești orb, n-ai viziunea 
Întregului, nu Poți aduce road a de
plină a tuturor înzestrărilor cu care 
ai fost dăruit. Nu Intîmplător etimo
logia cuvintului istorie înseamnă și 
oracol vizionarăm, istoricul are darul 
profefiei, numai omul care asimilează 
istoria, experiențele Înaintașilor are 
șansa de a străvede* in prezent sen
sul viitorului.

Trăim un moment de foarte adinei 
importanță pentru poporul nostru,

loan Alexandru
Continuare tn pag. a 7-a

fi creat fără îndoială o atmosferă mono
cordă si artificial istoriclzantă obligînd 
pe de altă parte la concesii în privința 
calității, căci e greu de presupus că s-ar 
fi putut umple sala Dalles cu pînze. sculp
turi si lucrări de grafică — de dată strict 
recentă —•« de o valoare acceptabilă si 
inspirate exclusiv din trecutul mai înde
părtat. A fost prezentată deci o formulă 
mai elastică si rezultatul este. în multe 
privințe, surprinzător. Ne aflăm în fata 
unei veritabile anuale cu caracter repu
blican situată, insă, sub o generoasă em
blemă. Să vedem deci lucrurile ca atare. 
In orice caz personal nu m-as hazarda să 
fac aprecieri asupra evoluției sentimen
tului istoriei la artiștii noștri plastici con
temporani. nlecînd exclusiv de Ia această 
expoziție. Asemenea aprecieri comportă 
riscul considerării lucrărilor expuse la 
Dalles ca definind un stadiu al gîndirii 
artistice legată aproape exclusiv de inter
pretarea istoriei. Aprecierea valorii opere
lor ar risca să fie determinată în acest caz 
de considerarea factorului tematic ca ho- 
tărîtor pentru definirea atitudinii creato
rului în fata istoriei, ceea ce ar putea 
constitui o exagerare. Dacă tot este însă 
vorba să încercăm o circumscriere a a- 
precierii de valoare La importanta feno
menului La care opera este chemată să 
adere, mi se pare că e mult mai rezonabil 
să ne mulțumim cu mînuirea tradiționa
lelor noțiuni de spațiu si timp si să ple
căm de la observația foarte banală că ra
portul între aceste noțiuni este definito
riu pentru înțelegerea modului cum în 
procesul de creație opera își dobîndeste 
acea identitate exprimată într-o anume 
modalitate, printr-o anume stilistică. Ex
poziția de la Dalles mi se nare a pune în 
evidentă, cu pregnantă chiar, faptul că 
majoritatea artiștilor noștri tind spre 
identificarea creației lor în funcție de a- 
ceste categorii fundamentale : spațiul și 
timpuL Dacă se poate vorbi de o Speci
ficitate a artei românești contemporana

Grigore Arbore
Continuări tn pag. a 7-a



2050 0 CIVILIZAȚIE DESCHISA 
A fflARILDR UALORI SPIRITUALE

TEZAUR
ÎN LIMBA ROMANĂ

Convorbire cu
. acad. prof. dr. doc. GHEORGHE IVĂNESCU

— Tovarășe profesor, vă rugăm să ne 
vorbiți despre relațiile de colaborare și 
de întrepătrundere care se stabilesc în
tre lingvistică si celelalte discipline știin
țifice menite să reconstituie imaginea cit 
mai fidelă a unui anumit moment din 
trecutul unui popor.

— Lingvistica aduce contribuții importante cu 
Drivire la trecutul unui popor mat ales atunci 
cînd linsese izvoarele scrise (istorice) cu pri
vire Ia acel popor sau la o epocă din Isto
ria luL Asa este cazul cu popoarele indo-eu- 
ropene care, in epoca antică, n-au ajuns la o 
organizație sclavagistă si n-au Întrebuințat deci 
scrierea — și printre ei sint si dacii — sau 
cu epoca din dezvoltarea poporului român care 
fnoeoe cu părăsirea Daciei de către romani și 
ie termină in secolul al X-Iea. Desigur, in a- 
aemenea cazuri, arheologia si antropologia, chiar 
ai folclorul, permit să se traseze istoria ace
lui popor sau acelei epoci. Pe de altă parte si 
științe istorice auxiliare ca numismatica st pa
leografia pot aduce contribuții prețioase în a- 
ceastă Privință. Este un lucru cunoscut de toa
tă lumea că noțiunea de ponor indo-european 
a fost creată de lingvistică si că, fără această 
fltiintă. n-am fi știut că popoarele indo-europe- 
ne s-au născut prin asimilarea de către tri
burile indo-europene năvălitoare a populațiilor 
mai vechi neolitice, de pe teritoriile pe care 
a-au așezat. Așadar, geneza popoarelor indo- 
europene ar fi fost greu de văzut dacă nu s-ar 
fi creat lingvistica indoeuropeană. Desigur, in 
vremea noastră arheologia si antropologia lși 
pot rezolva singure aceste probleme, ne care 
lingvistica le-a presupus deja de acum un se
col sau chiar un secol gi jumătate. însă, lingvis
ticii !i rămîn mai departe probleme oc care 
le poate rezolva numai ea. ca d« exemplu a- 
ceea a caracterului centum sau sa tem al fie
cărei limbi indo-europene. care are si reper
cusiuni in domeniul istoriei căci aceasta pre
supune o anumită repartiție a triburilor indo- 
europene primitive, anumite legături ale lor 
In patria primitivă, anumite căi migratorii ale 
lor, căi. desigur, greu de presupus, dar care di
feră după cum am avut a face cu triburi pri
mitive centum sau triburi primitive sa tem. A sa 
că lingvistica si arheologia. împreună cu an
tropologia preistorică, m verifică reciproc si se 
completează reciproc, fiecare din ele avind si 
e problematică specială. La fel itau lucrurile ti 
dnd este vorba de eooci fără documente, ea 
acea epoci din dezvoltarea poporului roman la 
care m-am referit mai inainte.

- h t? prrtetite jcrliaitai tării aaa«tr* 

datiad «eedal I It» î
— In afară de faptele hntristfcv dacice ±n 

secolul I 1-e.n., menționate de scrutam antici 
îi transmise nină astăzi : numele dărilor. «] re
gelui lor. Burebista. gi al preotului acestuia De
cency. au mal fost înregistrate de scriitorii an
tici mu păstrate In inscripții si De monede si 
altele, ea numele Cotlzo. Dicomes. Reies. Dapyx, 
Zyraxes. eventual si Coson, ale altor regi daci, 
unii dintre ei dușmani al lui Burebista. Dună 
cum se vede, materialul lingvistic dade din a- 
cest secol înregistrat de textele grecești si la
tinești. este infim. Dar se înțelege de La rine 
că mal toate faptele de limbă dacice transmise 
nouă de scriitorii greci si romani din secolele 
anterioare sau din cele următoare. Dină la dis
pariția dacilor ca popor. existau si în secolul I 
t.e.n.. si chiar si mai înainte. Aceste fante de 
limbă se ridică la cit ev a sute si sint mai ales 
nume de ape, de triburi si de orașe si nume 
de oameni. Cum insă o sursă importantă de cu
noaștere a limbii dacice o constituie elemen
tele dacice moștenite de limba română (ele >e 
ridică la cel puțin cîteva sute : cercetările oe 
cină astăzi n-au identificat decît vreo sută cinci
zeci) trebuie să concludem că materialul de 
limbă dacic existent In secolul I l.e.n„ pe care-L 
putem identifica, eate destul de bogat.

— Ca cele deja spuse pină aeua. ae-M* 
dat a eerie de informații deapre Hmba 
dacilor. Ce ne mai puteti «pane despre 
această limbă ?

— Limba dacilor era probabil deosebită în 
unele privințe de limba tracilor gi merilor, care 
locuiau in sudul Dunării. Dună învățatul txil- 
gar Vladimir Geocgiev. traca suferise o trans
formare a consonantelor h, d ji r indoeurooe- 
ne in t, k si a consonantelor p. L k indo- 
eurooene In ih, th. kh (Intre altele numiri ca 
Athria ..lantra" o dovedesc). Georgtev admite 
însă că daca si mesiaea nu erau dialecte ale 
aceleiași limbi tracice si că nu suferiseră o 
asemenea deplasare articulatorie a consonante
lor. Dar toponimicul Sannize get husa par* tă a- 
rate că cel puțin unele dialecte dacice suferi- 
aeră fenomenul din tracă despre care am vor
bit mai sus.

— Ce ne poate spune lingvistica des
pre statul dac al Iul BurebUta î

— Desigur, creația statală la popoarele care 
abia au ieșit din orinduirea comune-, primi
tive nu poate depăși decât exceptional grani
țele lingvistice, care sint si cele etnice : si <■- 
zul este si cel al statului întemeiat de Bure
bista. care nu s-a întins decît in interiorul gra
nițelor limbii dacice. Dar dacă lingvistica nu 
ne poate spune nimic despre statul lui Bure- 
bjsta. faptul că Burebista a Întemeiat un mare 
stat ne permite să tragem unele concluzii a- 
supra limbii dacice din acea vreme : desigur, 
crearea acestui stat a constituit condiția pen
tru apariția unei limbi dacice de înțelegere 
pentru toți dacii unei limbi ,.pe deasupra dia
lectelor dacice, unei limbi comune", cum se spu
ne de obicei dialectele dacice răminind să fie 
vorbite mai departe de către triburi sau uniuni 
de triburi dacice. Această limbă comună se 
identifica desigur la origine cu dialectul vor
bit de BurebLsta. deci cu dialectul tribului din 
care tăcea parte el. Foarte probabil că această 
limbă supradialectală a dispărut după ucidere* 
regelui

— In elementele lingvistice care 
păstrat Dină astăzi din moștenirea geto- 
dacă, se pot distinge anele capabile să 
ne dezvăluie anumite amănunte legate de 
viata socială, politică si cultorală a pri
mului mare stat dac ?

— Am spus că scriitorii antici au înregis
trat puțin cuvinte dacice din epoca lui Bure
bista- Printre faptele de limbă dacică in ge
neral. transmise nouă de scriitorii anticL ca și 
printre cele păstrate de limba română, se gă
sesc unele care se referă la aspecte sociale, po
litice si culturale dacice In general, adică din 
toate epocile existenței dacilor, nu numai din 
epoca lui Burebista. Cuvintele românești ba
laur si bală, care denumesc ființe mitice ei sint 
desigur de origine dacică (ele presupun un 
ballauru si un <balla»), ne arată că dacii con
cepeau balaurul ca principiu al răuluL în luptă 
cu reprezentarea principiului binelui, care «ra 
desigur asa-zisul «cavaler trac» și care con
stituie cum s-a spus de mult. ..forma dacică" 
a lui Făt-Frumos din poveștile românești. Dar 

acest mit este mai vechi decît statul lui Bu
rebista si poate urca pină la indoeuropeana 
primitivi Tot la aspecte sociale și politice se 
referă cuvintele dacice care stau la baza cu
vintelor românești stăpîn și moș. moașa, care 
presupun niște dacice stapanu și mosu, mosa ; 
dar nici ele nu ne duc la ceva specific epocii 
luf Burebista. cl la realități care au caracteri
zat limba dacică de-a lungul Întregii sale exis
tente. Dintre termenii dacici sociali notați de 
scriitorii antichității și plerduți de limba ro
mână este citat -dava. care nu apare decît In 
nume de cetăti ca al doilea element al nume
lor. — căci este vorba de nume compuse, ca 
Burîdava, Fetrodava, Suridav» etc. Dar nici el 
nu este specific epocii lui Burebista, căci urc* 
pină La indoeuropeana primitivă (dbeua. de Ia 
rădăcina dhe- ..a face", ,-a pune"). Este u$or 
de înțeles că termenii sociali care au fost creați 
cu ocazia guvernării lui Burebista au dispărut 
odată cu statul său. sau odată cu stăplnirea ro
mană în Dacia si că termenii politici si «odăii 
latini s-au impus populației dacice romanizate 
in timpul acestei stăpinirl

— Aceste fragmente de limbă care ■ ■ 
ajuns de la daci oină la nai sint In mă- 

I sură să sugereze măcar raporturile P* 
care dacii lui Burebista le întreținea* ra 
vecinii lor. traci. ilirL romani greci se iți 
celti...

— Nu. Unele din faptele de limbă 
se găsesc în textele antice păstrate 
sau in limba română, ne dezvăluie existenta 
unor relații ale dacilor cu vecinii lor. anume 
cu tracii, ilirii șl sății. insă, de asemenea. De 
o perioadă de timp mai îndelungată, iar nu 
numai în timpul stăpinirii lui Burebista- Am 
«dus mai înainte că. dună invitatul hui rar Vla
dimir Georgiev. limba tracică ar fi foot o altă 
limbă dec it cea dacică. Intr-adevăr. eavmtete 
tracice înregistrate de scriitorii antici » de 
inscripțiile grecești si latinești de ne teritoriul 
trac din sudul Dunării, arată unei* arfaimbăn 
fonetice Proprii deosebitoare de trh-.mhărle fo
netice din cuvintele dariei. Ajuon Imjcxm- 
turilor reciproce insă nu se poate srxxne «nara 
lucru. Este doar de semnalat fastul eă ter
menul -dava. -deva acare si De teritartul trac : 
astfel avem Pal pa deva, nume.e trac al nraaii 
lui Filipooole. actualul Piovdir fnnmrie bu_- 
găresc este continuarea iMmHni tracjcj Acaaa- 
ta înseamnă că mste tribu.-. lance aa sacra: 
ne teritoriul tracic. Darii s-au aaaat a pe te
ritoriul ihrilar. căa Ptatorr—. ~taaaă eraaai

dacice care 
pină astăzi

• i
* »fetite

r-sa» 
^e=ct r :

Ier Gnoara î .Strămoșii"

::1.

s-au pierdut In masa pooaiat»*! witahKWM, A- 
vem insă fapte de hmoa care (kyreoejc reia- 
tiile dacilor cu scit Îl Vasile Pârriz a arătat ei 
tribul dacic al agatirților. care loema m Man
tii Apuseni pe vremea lui Herodoc poarta un 
nume scitic si că acest trib era contiderax de 
origine scitică de însuti Herodoc ; marele
arheolog român a făcut ipoteza câ insnti nu
mele dacilor este la origine numele unui tr.h 
scitic. Dahae, pomenit de izvoarele anure ca 
locuind în Asia Centrală (la loceota nume te da
cilor suna Daos). Trebuie să admitem c* două 
triburi iranice au ocupat regiuni din Dada in 
secolul al VII-lea I.e.n. fi că după dteva se
cole ele s-au ..dacizat".

— Ce elemente din limba rerhită pe 
teritoriul tării noistre acum î tSQ de ani 
au reușit să străbată mileniile si ta a- 
jungă pină la noi ?

— în limba română s-au păstrat vreo 70 de 
cuvinte preromane (preiatine) care se găsesc și 

In alba na 2 : dar formele pe care le prezintă 
aceste cuvinte in cele două limbi ne arată i că 
ele sint o moștenire ilirică în albaneză (alba
nezii sint urmasu ilirikx* din Munții Dlnarici) 
si una daocâ si tracică in română. In afară 
de aceste* l-au mai identificat de către unii 
cercetători Dină la vreo sută si ceva de ele
mente românești prelatine care nu se găsesc in 
limba albaneză- Desigur. cu privire la unele 
pot fi îndoieli. Insă altele sint in mod sigur de 
origine dacică. Dintre cele comune cu alba
neza vom cita De ibor. balaur, bală, mazăre, 
măgură. mar» re. raU. sîmbure. strungă, vătul 
viezure. Dintre cele care nu se găsesc In al
baneză vom cita oe arțar, beregată, boare, ca
ter. căciulă, a mișca (si a vi so), stăpin. stină 
(termenii eore^mnxaaori din albaneză (stan, sto- 
pan sini Imommutati nună anul 10OG din slrbo- 
croatâ si macedoneană]. ardă. zăr. xară.

— Ce aaeaaj ta tărie poartă cuvintele ?
— Cuvinte!* ea recream tentele cele mai de 

seamă ale hnfetor. rocm multe. Cuvintele cita
te spun d n<x. românii srntem continuatorii 
unei do du la tu uxdoeurooene. care apoi s-a ro
manizat ti care □□ se identifică nici cu tracii 
nici cu tllril ca să nu mai vorbesc de alte po
noare indoeurooeoe ca sta vil germanicii. greciL 
italkdL celuL befodi ^br. net deosebiți de stră
moșii nostru Această oocmlaiie nu poate fi de- 
cit daco-get:că. Cuvintele pomenite mai sus. ca 
si multe actele de oricine dacică din limba 
noaszră. ne smn că area populație Indoeuro- 
Deară a cărei Umbd teai exact : varianta dia
lectală din Dc^-ocea) a devenit si o limbă scri
să arin eăor:ur_te kn Ondiu. oe ci nd acesta era 
exilat la Tomu. connnaă ta trăiască ți să ac- 
tiveae t astafl prut nou românii, ca o popu
lație deoceibiiă. măcar că de limbă romanică, si 
noi. ror.tinaatar-^ «_ datoria de a o re-
prere^ta * ’-• cum ase ren rezentat-o ti In 
trecut, in anuzabcui poooarelor lumii ti de a 
o reorezerta cu străluCia. Populația dacică este 
ea Lntasl cor.-.~ unei nooulatii prein-
doeurooep» care a aerfi»ur ni una din civiliza
țiile ceie hm. ia aooca neolitică ; o do
vedesc mereu cerretar^* arheologice de aproa
pe un aero» £“xna dintre descoperirile
cete mai rnnnriT eoe aceea a tabletelor 
de arellă de te Târtama. de pe la 400i Leuu, 
care orccxnta fri de scriere].

m afe* lă iwTfe craatMre de cui-

—

tură ale ponorului nostru, după cum va atra
ge atenția intelectualității din țările străine ■- 
ruora umanității din toate timpurile de pe a- 
ceste locuri prea multă vreme ignorată peste 
hotare si prea multă vreme chiar disprețuită 
de unii pentru că ar fi dat mai puțin decît 
alte popoare In istoria lumii. Realitatea este că 
oe teritoriul patriei s-a desfășurat Inceoind din 
neolitic si pină in epoca dacică, o civilizație 
care se găsea la nivelul celor mai de seamă 
dvilizatll ale lumii de atunci si că. dună un 
ev mediu românesc intirziat. dar reprezentând 
o sinteză culturală nu mai Dutin originală de- 
cit altele din această vreme, in secolele al 
XrX-lea si al XX-lea populația străveche de 
zid a dat iarăși o grandioasă sinteză culturală 
de tiD modem care va trebui făcută cunoscută 
ti Dește hotare.

Convorbire consemnată de 
Nicolae Stoicescu și Andrei Lenard

Stîlpii care figurau timpul 
în calendarul dac: numirea lor
dacă nu avem nici o cunoștință directă 

despre vreo numire generică a 2eității 
lunare ca „Lumindtoarea*. sau „Măsu
ră* a timpului, in domeniul trac, ca

lendarul acestora nu se putea să nu aibă, la în
ceputuri 91 multă vreme după aceea, caracter 
lunar : lucru firesc la 'nivelul culturii arhaice, 
primă treaptă despre care ne aduc mărturie cul
turile din Lumea Veche si din Lumea Nouă, cu 
formele mai cunoscute din marile civilizații ale 
vremii respective, cum tint cele semite, de la 
care avem, pe de altă parte, unitatea săptămlna 
de fapte zile, după cele fapte planete. Tot astfel, 
oricit de dată tirzie, secolul I e.n., marele sanc
tuar tn formă circulară din incinta sacră de la 
Sarmisegetusa — descoperire care a dat loc la 
diferite luări de poziții ia ce privefte semnifica
ția celor trei cercuri din care este aicdtuit, a gru
pării și numărului stupilor —,‘J nu a putut sd 
fie explicat fără si se țină seama de coordonatele 
mai înainte înfățișate, operante ti in marile cul
turi. Or, pe hi» ne interesează aici posibilitatea 
circumscrierii mai de aproape a numirilor pe 
care puteau rd le poarte rrspeetirii stilpî la geto- 
daci. obiectiv pentru care ne vom raporta la 
tezaurul de cuvinte al limbii phrygiene. mod de 
afitea ori folosit cu bune rezultate pentru redes
coperirea cuvintelor trac^. Iar in cazul de față. 
in aceasta din urmd avem mvintul mroata*). care 
poate sta ea pandant la curintete Iț/dienc mrud —. 
mruvaa — „stelă, coloană*. Ixtetes ce se acoperă 
firesc eu acela da „stUp*3!, din calendarul dac. 
Iar mai departe, in susținerea raportului : vor
bire stelă stilp. sd amintim ed respectivele eu- 
rinte Ivdiene au fost puse in legătură cu formele, 
cuvintele din arestă. mrav — mru rorbi“. si
tuare in lumina căreia sensul dinții al cuvintelor

Progresul social 
în Dacia antică

Cerce ținte arheologice Întreprinse in nu
meroase Mezâri deschise ti mai cu 
aeamâ tn toealltațile fortificate geto- 
dxnre din toate regiunile țării de

monstrează d in perioada clasică din 
vremea hn Burebista ti nină Ln cea a lui De- 
eebaL cultura materială de De cuprinsul Daciei 
are continuitate ti prezintă un caracter unitar. 
Aceasta explică un taut esentiaL li anume că 
statul dac a-a constituit. Ln mod centralizat, 
avtnd la beta o evoluție onaniei. din sinul 
t■■■ iitter de comunități aJfrare. Aceste co- 
tnzxxtati acrare erau doate cu o aristocrație de 
câjeae i războtome. auabite ta cnanizene ti 
ta ii. l-ori * laArri • oaste rtmre- 

rerlztazre. ta X-Dcrocta de ammhj a aooeteni 
a-.ee • nmortante de nrun enhn. Deti aceesta 
funcrie «a o coniDonentâ a echilibrului total al 
«ooetatik ac atie ta modul de funcționare a 
ecooomiel al structurii sociale, determină ii 
*fer:eata profund mimul oolitic.

Srructm econom sta a Daciei antice, implica 
a_rfel cerințe De care le putea satisface si 
care-ti găseau expresia in raporturile de pro
ducție specifice adavaiismului ln apariție. For
mele de organizare economică depășeau exclu
siv. prin propriile lor mecanisme obstacolele 
orooru. sau altfel anus, rezervele lor nu depin
deau In mod esențial de intervenția statului.

Obștea sătească dacică a anărut Încă in seco
lul I i-CJU atinxind forma deplină a dezvoltării 
taie, in timpul docnniei lui Decebal.

In cadrul obștii se lucra independent, pe fa
milii. Dăm intui fiind dat in noses i un e. în func
ție de puterea de muncă. Membrii obstei se 
comportau fatl de condițiile obiective ale mun
ci lor — nămintui si uneltele — ca fată de pro- 
nrieiaiea lor. instltuindu-se astfel o unitate in
tre muncă si oremizele ei materiale.

Obștea lățească ln Dacia apare ca o unitate, 
eu o existentă economică reală. Întrunind o se
rie de caracteristici comune cu ale formei antice 
de proorietate. Existenta lui ajer publlcus în 
forma de Dămînt al statului dac. ce cuurlndea 
terenurile de vinătoare. năsu/ille. pădurile, res
pectiv acea parte din Dăminturi care nu puteau 
fi Împărțite, apare ca garanție a existentei pro
prietății comunitare din obște si a egalității 
intre membrii care o compun.

Dacii, ca si anticii — romanii si grecii — nu 
erau preocupați de a găsi forma de proprietate 
a«mra pămintului antă să creeze cea mal mare 
avuție, deoarece avuția nu apărea ca un soon al 
producției, ca la popoarele comerciale sau in so
cietatea modernă. Atentia loc ie concentra. însă, 
asupra acelor forme de proprietate care asigurau 
statului cei mai buni ostasi si cetățeni

Greutățile obștei erau provocate de menținerea 
ogorului, față de tendințele de acaparare din 
afară. In acest context de raporturi războiul 
devine o sarcină permanentă, oe solicită o 
muncă colectivă, pusă In slulha aPârării con
dițiilor obiective de existentă al a gloriei 
comune.

Dăinuirea unei comunități agricole presupune 
producerea tuturor membrilor el ca țărani care 
lsi asigură singuri mijloacele de subzistentă si 
al căror timp de muncă suDlimentar aparține 
obtiil fiind folosit pentru serviciul militar. J.a.

Membru obstei se reproduc ca atare nu prin 
cooperarea ln munca producătoare de avuție, ci 
prin cooperarea ln munca de interes comun, 
care are menirea să artzure menținerea ob6tei 
înăuntru ti In afară. Asa se explică că obștea 
dacică s-a putut concentra In unltâtl teritoriale, 
alcătuind un organism, un centru al vieții ru
rale. capabilă de virtutl militare. De asemenea, 
asa ie explică că hotarul reprezintă In con
stanta juridică a țăranului dac gî apoi rămîn. 
o instituție de dreot cutumiar.

Cantitatea juriedictională a obștilor sătesti 
libere se întindea de la vatra satului Ia moșia 
satului ti indirect de Ia satul de baștină la sa
tele comnonente din mkrozonă (tară) sau ma- 
crozonă (județ).

Faptul că In Dacia sclavia a ocunat un loc 
marginal, a permis să se beneficieze de cuce
ririle tehnicii societății greco-romane. Acest fe
nomen a semnificat mai mult decit un surolus 
de vigoare si de rapiditate pentru dezvoltarea 
economică.

Deosebit de reprezentativ nentru a ilustra un 
aspect esențial al înfloririi civilizației autohtona 
este faptul că intensificarea comerțului cu Roma 
coincidea eu răsnîndirea in Dacia a prelucrării 
pe scară largă a flerului. Producerea de unelta 
agricole, răspindirea largă a cuțitului de plus si 
a brăzdarului de fier în cultură, a permis un 
asemenea «Dor de producție Incit creșterea 
populației nu a provocat tensiuni ln raporturile 
de proprietate. Surplusul de produse. rămas 
dună acoperirea nevoilor de consum. în condi
țiile unui schimb intens ln interior ca si ln,ex
terior. desăvirsea nrocesul de producție.

Toate acestea înlătură caracterul de legendă al 
bătăliilor purtate de oamenii acestui nămint în 
eoora dacică a patriei. Fantele lor de arme 
erau ale celor care îsi «cărau pămintul sl ce
tățile. libertatea si neatlmorea. obiceiurile sl 
idealurile.

din lydiani și phrygiană a fost vorbire icrisă, 
inscripție ; a$a cum. reluăm noi, ea estă vorbire 
figurată a coloanelor, stilpilor. Proces general 
pentru care aduce mărturie și limba micro-asia- 
tică din vecinătate, luttila, unde pe de o parte 
avem cuv'.ntul lali — „inscripție", pe de alta, 
lala — Larg cimp semantic din raza
căruța desprindem, de pildă, din latină os —- oris 
,.gură“ fată de oraculum, oratio, sau din ebraică, 
aaron „gură* și „profet*. Cind mai amintim fi 
de redările pietografice, unde limba sau gura vine 
ji cu înțelesul cuvlnts). Jar situația și situarea 
care ne interesează, calendarul dac. exprimind 
datele timpului in mod figurat, este comparabilă 
ti cu forme de cea mai înaltă realizare ale cul
turii antice, cind, in Egipt, faraonul Userkaf 
înalță un templu acuma solar, cu numele „Tim
pul lui Râ“.

Gheorghe Mușu

’) Vezi. Înlesnit, la H. Daicovlcîu, „Dacii", Edit. 
Encid., «d. Il-a pag. 292 și urm. Pentru altă, 
această explicație, cind se ia in considerare și 
micul sanctuar, alcătuit de asemeni din stîlpi, 
din același Ioc. vezi la E. Poenaru. C. Samollă și 
5. Bobancu, In „Magazin istoric" nr. 6, pag. 
:a—32. si nr. 7. pag. 24—28 din 1977.

’) Apărind lntr-un text publicat în „Journal 
of Hellenic Studies" XLVI, 1926, șirul 26.

*) Vezi toate acestea la A. Gurmanl, „Lydlschea 
Worterbuch", Heidelberg, 1904, pag. 169

4) Ibidem
s) După cum. In mod curent in același stil figu

rat, spunem limba română, limba franceză etc.

Se înmulțesc așezările si cetățile construite din 
piatră sau fortificate cu valuri si Dalisade. si se 
răspindesc De tot teritoriul Daciei.

Un indiciu al gradului înalt de dezvoltare a 
civilizației geto-dacilor II constituie calendarul 
de la Sarmizegetusa, alcătuit pe baza unor înain
tate cunoștințe de astronomie, matematică si 
mecanică cerească. Maurice Chatelain, al doilea 
secretar al N.A.S.A., 11 aprecia ca făcând parte 
dintre instrumentele antice de observare, de 
măsurare si calcul dintre cele mai avansate, 
©are amintesc de cel de la Stonehenge.

Un indiciu asupra puterii economice si mili
tare a statului dac o constituie cifra de 200 000 
de ostasi De care o indica Strabo dreot potential 
zrax.m de lupta *1 lui Burebista. Deși uriașă 
:«93rta rreaavile «cetea, cifra nu este im pași- 
bete. Dmtra ea txxxx atit de numeros si boeat. 
în timpul lui DecebaL s ta tul si Duterea sa mi
litară *e dezvoltaseră considerabil dacă eroul 
rege a cutezat iă poarte două bătălii cu cel mai 
mare imperiu al antichității

Armata Daciei trebuie să fi ajuna foarte nu
meroasă, dacă numai prizonierii luați de Traian 
atingeau, după afirmația scriitorului Ioannea 
Lydus. care se baza pe datele din Getica lui 
Criton la 50 000.

Datele recente ale ecologiei sl agro-ecologlet 
privind suprafața necesară de teren, sufiicentă 
să întrețină viața unui om in timp de un an. 
permit estimarea populației potențiale a D-jciei, 
înainte si după cucerire. Ia 2 500 000—3 000 000 
locuitori. Cifrele sint în concordantă cu cele in
ti Ini te ln descrierea lui Strabon. precum sl cu 
estimările Iui V. Pârvan.

Din secolul I e.n. contactul cu Roma înregis
tra noi forme ; ln cadrul raporturilor de schimb 
care crescuseră ca volum si structură, acar ca 
o nouă formă de contact, aducerea de ingineri, 
arhitecți. constructori si meșteșugari.

Apropierea ca civilizație sd cultură permitea 
astfel aă se stabilizeze a „interdependență rorrn- 
no-dacă... timp de mal multe secole înainte de 
Traian". Incit la data cuceririi Daciei de către 
romani „daco-getii nu erau surprinși de nimic 
nou".

Cu toate acestea dacii si-au apărat cu străș
nicie In cele două războaie consecutive nimb- 
tul și cetățile, libertatea și neatîmarea, obiceiu
rile sl idealurile. îar Decebal a ilustrat prin sa
crificiu de sine că libertatea nu este un dar. ci 
un destin.

Una din explicații, rezidă în faptul că statul 
dac avea ca scop libera dezvoltare a propriilor 
sale nevoi la care se adăuga permanenta ame
nințare a ocupației romane. Orcanele statului nu 
se transformaseră ln Instrumente de sine stă
tătoare de dominare si Imoilare. Indreotate îm
potriva propriului ponor. Firește, aceasta dove
dea că setea de bogăție nu devenise un scop <n 
sine al aristocrației militare, iar deosebirile de 
proprietate, ln cadrul formelor comunitare, nu 
transformaseră ..unitatea de intere*'? intr-un an
tagonism Intre membrii săi" (X. Marx).

In obștea din Daria romană membrii continuă 
Fa se raporteze la pămînt unelte, ca ti K mVnca 
Inta.ti ca la momente obiective care le condițio
nează producția, ca fată de ceva ce le aparțin. 
Erie cunoscut că obștea suferă modificări esen
țiale. ln natura proprietății, numai atunci r’nd 
munca în'ăti este inclusă în condițiile ob’^ctive 
ale producției — cazul sclaviei si al iobăgi°i. 
Fată de pămint sau animale nu Dot să apară 
raporturi de dominare care să decurgă din în
sușire. Condiția esențială pentru crearea rapor
tului de dominație este apropierea unei voințe 
străine.

Dispariția unei forme de proprietate se reduce. 
In esență, la descompunerea relațiilor de oro- 
duetie. in care predomină valoarea de întrebu'n- 
țare. producția pentru consum nemijlocit. D' 
aceea, in cadrul tuturor acestor relații, dările sl 
prestațiile in natură cumpănesc asupra dărilor si 
prestațiilor în bani. în concluzie, relațiile de 
producție din obște nu puteau să Re descom
pună decît atunci cînd s-ar fi ajuns La un nivel 
anumit de dezvo’taro a forțelor de 
materiale și spirituale. Valoarea de schimb ?i 
producția ei presupune drept premiză predomi
narea unei alte forme de proprietate. Asa se 
explică de ce In erioca nost-romană. n- terito
riul fostei provincii, asistăm la o revitalizare a 
obștei da co-roma ne. mult evoluată pentru or
ganizarea populației autohtone.

în aceasta rezidă fantul că tertnenul traditio
nal de „legea țării" sau „obiceiul pămintului". 
aplicat pe un teritoriu organizat politicește ca 
..tară" — forma de stat a românilor Ift ■nerioada 
feudală — prezintă trăsături unitare, care nu se 
regăsesc ln țări în care formarea statului unitar 
se realizase. Do asemenea, așa se explică men
ținerea formelor de organizare a satelor în obști 
teritoriale șl menținerea lid ..jus valachium" ca 
drept aplicabil ln teritoriu. încă în feudalismul 
timpuriu, cînd românii trăiau sub autoritate 
străină. Firește, fondul latin al dreptului româ
nesc — expresie a continuității istorice a po
norului român — este demonstrat nu numaî de 
terminologia juridică referitoare la proprietatea 
funciară devălmasă, structurile sociale izvorite 
din stăpînirea neîntreruptă a nămîntului. lege 
drept., cl și de permanenta unor instituții si 
obiceiuri.

Aneta Spiridon
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De la cultura populară 

la mitul dacic
Cultura populară (materială și spiritua

lă) este o parte din acel ansamblu pe 
care-1 numim cultura și civilizația ro
mână. Aceasta este o constatare neu

tră și judicioasă. De aici se pot insă naște două 
atitudini polemice și extreme: una care infirmă 
că esențial este numai orizontul arhaic și popu
lar arhetipuri fundamentale și alta care, din 
contra, negind orice valoare a filoanelor stră
vechi tinde către un modernism mereu necon- 
formist. Sînt evident aici exagerări dar și in
tr-un caz și în celălalt ele denotă ponderea pe 
care fenomenul folcloric (cu deschiderea lui spre 
prezent și trecut) o are în orice discuție despre 
profilul și specificul artei și civilizației noastre. 
Iar lucrul acesta poate fi demonstrat și statistic 
prin numeroasele lucrări dedicate acestui do
meniu și apărute în librării in ultimul deceniu. 
A face aici o prezentare a tuturor cărților care 
au ca obiect cultura populară românească este 
prea mult; a scrie numai despre acela care in
vestighează orizontul mitologic popular este prea 
puțin. De aceea voi încerca să alcătuiesc un 
succint bilanț al acelor apariții care sint mai 
mult sau mai puțin implicate in problematica 
mitologiei, cu referiri precise la spațiul dacic 
autohton. înșiruirea lor nu ar putea fi decit o 
plicticoasă probă de conștiinciozitate filologică. 
Mult mai utilă îmi pare însă schițarea citeorva 
direcții esențiale ale acestui domeniu de cerce
tare, punctînd cu această ocazie cele mai intere
sante cărți și studii pe care le-am putut citi in 
ultimii ani (iar dacă vor fi omisiuni, ele nu 
implică nici o judecată de valoare și nici o ati
tudine polemică: ele se datorează spațiului 
restrîns al acestui articol precum și timpului 
mult mai îndelungat pe care l-ar cere elabora
rea unui asemenea tablou de ansamblu).

Orice discuție asupra studiilor de mitologie ro
mânească nu poate sâ omită numeroasele cărți 
dedicate problemelor de arheologie dacică. Chiar 
dacă istoricul are de-a face doar cu elementele 
culturii materiale, deducțiile și ipotezele sale 
vizează și datele referitoare la universul spiri
tual al strămoșilor noștri. Iată de ce studierea 
substratului arhaic al civilizației române se in
terferează cu eforturile depuse de savanți pen
tru a descoperi și descifra documentele și măr
turiile.trecerii timpului.

Majoritatea lucrărilor apărute în ultimul de
ceniu și care au ca obiect al cercetării cultura 
aopulară românească, au, în mare măsură, un 
caracter descriptiv. Lucrul acesta este evident 
($i chiar firesc) in ceea ce privește cărțile cu 
conținut etnografic: ele prezintă, descriu amă
nunțit și analizează funcționalitatea tuturor 
obiectelor create de mina omului. Din bogata 
bibliografie a domeniului, citeva titluri mi se 
par a fi reprezentative. Este vorba în primul 
rind de cărțile semnate de Romulus Vulcănescu: 
Măștile populare (1970) — o amplă prezentare a 
tipologiei bogate a acestor elemente culturale; 
Coloana cerului (1972) tot o lucrare cu caracter 
morfologic, al cărei obiect este, de data aceasta, 
cultul copacului și apoi al substitutelor sale ri
tualice, corelat cu analizarea textelor literare 
și a contextelor ceremoniale în care apar aseme
nea atestări etnografice. Tot aici trebuie men
ționată și lucrarea lui Vaier Butură (Etnografia 
poporului român — 1970), încercarea de sinteză 
a tuturor aspectelor culturii materiale româ
nești. De asemenea, în orizontul acelorași preo
cupări se înscriu și alte două apariții și anume 
Enciclopedia de etnobotanică românească (1979), 
fascinantă incursiune în spațiul utilizării prac
tice și al credințelor magice făurite de gîndirea 
populară despre universul plantelor (autor tot 
Vaier Butură) și Omamentica tradițională com
parată (1979) semnată de Nicolae Dunăre, stu
diu tipologic plin de ipoteze indrâznețe. In toate 
aceste cărți, există numeroase trimiteri către 
mitologia românească, dar ele nu constiuie 
obiectul esențial al cercetării, cit rodul unor 
observații, profunde și exacte, dar marginale 
față de linia analizelor respective. Cu alte cu
vinte. găsim aici mai ales sugestii și mai puțin 
ansambluri interpretative coerente.

Dacă ne oprim acum asupra studiilor dedicate 
folclorului literar, ar trebui să menționĂm intii 
acele apariții ce pot fi considerate ca restituiri 
ale unor texte esențiale pentru familiarizarea 
cu acest domeniu. Este vorba aici despre reou- 
blicarea monumentalei lucrări a lut Lazăr $ăi- 
ne-mu. Basme române (1978). care chiar dacă 
veche de aproape o sută de ani, rămîne, pină la

SPECTACOLUL LUMII

Portretul
din păcate — îmi spunea academi

cianul. Emil Condurachi răspun- 
zîndu-mi la una din zece întrebări 
pe care i le-am pus pe tema „Da

cia și nașterea unui popor** —, nu ni s-a păstrat 
nici măcar un portret idealizat al lui Burebista. 
Ni-1 putem însă închipui ca pe un bărbat falnic, 
așa cum apar unii nobili daci din statuile atit 
de expresive, realizate în epoca lui Traian și 
Hadrian și păstrate astăzi în muzeele de la Na
poli, Florența și Roma. Am putea merge și mai 
departe, dar nu este bine să dăm friu absolut 
liber întregii noastre imaginații...

Evident, savantul nu se poate conduce decit 
după rigori sever științifice, orice afirmație fără 
acoperire în documente, in demonstrații infaili
bile părindu-i-se în mod firesc hazardată, ne
demnă de luat în considerație. Dar eu trăiesc 
obsedant amintirea unui drum la Roma, pe care 
l-am străbătut sub povara aparatului meu de 
filmat și a fișicurilor cu role de peliculă, incer- 
cînd să ridic un colț din umbra uitării așternută 
peste memoria tezaurizată în piatra Forumului 
lui Traian, ori în giganticul osuar de marmoră 
risipit din scheletul timpului prin cimitirul re
licvelor mute de la Fori Imperiali. îmi căutam 
strămoșii dintîi, aflîndu-i ici, colo, în statui cio- 
pirțite de sabia secolelor, în basoreliefuri roase 
de vînt, în scenele alegorice de pe arcurile de 
triumf, în spirala de pe Columnă —- acel ..act 
de naștere" a poporului român cioplit de Apo- 
lodor din Damasc.

Pe un zid din Via dei Fori Imperiali, spre 
Colosseum, patru hărți în mozaic ale imperiului 
roman se aștern consemnind evoluția puterii 
Eternei Cetăți întinsă peste întreg sudul conti
nentului european, la cumpăna numărătoarei 
anilor din succesiunea epocilor, și una dintre ele 
indică apogeul expansiunii marilor hegemoni 
ai antichității: Cea în care este cuprinsă Dacia, 
supranumită „Felix**, întru cucerirea căreia s-au 
purtat războaie cu umilitoare înfringeri și. mai 
tîrziu, cu îmbătătoare victorii pentru legiunile 
romane, uitați fiind cei o sută patru zeci de ani 
de neputință a puterii în fața dirzei rezistențe 
a dacilor, de la temutul Burebista, pină la ne- 
îngenunchiatul Decebal. Este imaginea carto- 

- grafică a gloriei sacralizată prin amintirea ma
rilor festinuri ce s-au consumat Ia Roma după 
cucerirea Daciei, și totodată refuzul amintirii 
timourilor cînd lăncile imperiale s-au tot sfâri- 
m^t în inexpugnabilitatea Carnațllor păziți de 
neînfricatul braț al dacilor. Romanii aveau însă 
bunul obicei de a-și respecta rivalii ce li s-au 
imous prin viteiie. si nu o dată le-au imorta
liza* chinurile in marmoră. Mi se pare îndoiel
nic ca. tocmai lui Burebista. să nu-i fi păstrat 
undeva portretul. Dacii se numără cu sutele în 
reorez'm+ări’e enorii cătee artq monumentală 
romană, iar muzeele de antichități din Italia de 
azi găzduiesc zeci de statui ale unor geto-daci 
rămași anonimi. Sînt tarabostes. nobili, coman
danți de oști, nu doar prizonieri că în metopele 
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apariția unei alte lucrări de sinteză, cea mai 
completă clasificare a acestui gen popular. 
Fundamentale sint de altfel, și alte citeva cărți 
cu caracter tipologic și prezenta tiv: Tipologia 
folclorului ,(1970) realizată de Ion Mușelea și 
Ov. Birlea după răspunsurile la chestionarele 
ei, B.P. Hașdeu. Datini ți eseuri populare de ia 
sfirșitul secolului al XlX-lea, in care Ad. fochi 
publică și sistematizează răspunsurile la chestio
narele lui Nicolae Densu^iar.u. precum și stu
diul lui Tache Papahagi. Mic dicționar folclo
ristic (1979), o prezentare exactă, făcută din 
perspectivă compârâtKă. a usorva din ființele 
fabuloase ce populează universul î mg mărului 
românesc. Fără aci-STv cărți, rumeni nu ar putea 
pomi la cercetarea serioasa a mitologiei româ
nești și a ecourilor arhaice ea răzbat prin ea. Se 
găsesc aici toate ființele, locurile ți acțiunile cu 
caracter mitologic sau magic ce pot fi inulruie 
în multiple forme de manifestare, obiceiuri, cre
dințe. texte literare, texte magice etc. Roadele 
acestei activități de sistematizare și tipoiogiiare 
sint inestimabile, dar ele cercetă
rile cu caracter interpretări'/, analizele de profun
zime a mitologiei populare. Și îDl așteptate râ- 
min incă (in ordinea reedițărilorj alte texte de 
valoare documentară, cum ar fa cele publicate la 
începutul veacului de Simi-zn Fierea lu-
dor Pamfile, E. Niculiță-Vorooca și mulți alții. 
Deosebit de utilă cerceti’-Oru!.» tar’vu sem
nată de I. Mușelea (Cerceriri etnografice |i de 
folclor 1972) in care certeLare-r. des. ptivă se in- 
tilnește cu exegeza mitologică. Capitolele de
dicate Mioriței și obiceiului „junilor brașoveni-* 
reprezintă pietrele de hotar pentru orice studiu 
al rezonanțelor arhaice ale folclorului româ
nesc. Tot aici trebuie amintită restituirea Stu
diilor de folclor (1979) ale lui B.P. Hașdeu, pre
cum și lucrarea de sinteză semnată de Ov. Bir
lea, Mica enciclopedie a poveștilor românești 
(1976), deosebit de importantă prin materialul 
prezentat

Dacă vom <iee pasul ce nu va trece dincolo 
de etapa descriptivă și tipologizantă, către mo
mentul exegetic al interpretării mitologice prop
riu zise, lucrul pe care-1 vom semnala, in pri
mul rind, va fi puținătatea titlurilor pe care Ie 
putem invoca, precum și absența din rindul lor 
a unor cărți semnate de tineri cercetători, for
mați, în ultimii ani in contact cu ultimele des
coperiri ale antropologiei culturale contempora
ne. Ne vom opri mai intii asupra a două 
lucrări, cu caracter mai general, lucrări semna
te de Pompiliu Caraion (Geneza sacrului — 
1976) și de Constantin Prut (Fantasticul in ana 
populară românească — 1972). Tot aici trebuie 
menționată o carte interesantă și anume Lingvis
tică și mitologie (1978) de Anca Irina Ionescu, o 
foarte amănunțită prezentare a ființelor mitolo
gice românești care se aseamănă sau se trag din 
fondul mitic al vechilor slavi. Cu adevărat ana
litice și interpretative sint însă cărțile semnate 
de Gheorghe Mușu (Zei, eroi, personaje — 1971 
și Din istoria formelor de cultură arhaică — 
1973). fascinante incursiuni în orizontul cultelor 
vegetației, ale noului an și ale divinităților stră
vechi care mureau și renășteau odată cu veni
rea Iernii și apoi a primăverii. De altfel, capi
tolele dedicate personajului popular din colinde 
numit „Crăciun1* și zeului trac Sabazius pot fi 
considerate ca unele dintre «ele mai adînci 
inursiuni făcute în mitologia strămoșilor noștri, 
incursiuni avînd ca punct de plecare textele lite
raturii populare române. Tot aici se situează și 
lucrarea scrisă de savantul român Octavian Bu- 
hociu (Folclorul de iarnă, Ziorile și poezia păs
torească — 1979). lucrare care se axează îndeo
sebi pe analizarea rădăcinilor arhaice ale bala
dei Miorița, privite din perspectiv a mitologiei 
indo-europene. Și. In sfârșit. Forme străvechi de 
rultură poporană românească (1977) de Traian 
Herseni. carte care prezintă, analizează ți in- 
r-arcâ să găsească fon-dut rr sl mirifvo
tărilor textuale ți ceremoniale pn’ejuiie de obi- 
cftiul colindatului in zor.a Fă^ărașului. Dro-rt--' 
de interesante "irt aici i<fe:?e '-'•sate de caracte
rul sacral al cetei de feciori cars ar apăra 
de forțele magice ale râului. ide- ce vir. i-~ m- 
timpinarea unor riudn ana'oge. dedicai organi
zării cetelor de războ:".:?: =emnate de Mir
cea Eliade intr-o bmr-rrftoscută carte dedicată
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monumentului de la Adamclisi, oameni cărora 
numai hazardul a făcut si li se piardă numele, 
știută fiind irepresibila înclinație a scribilor 
Eternei Cetăți spre birocrație. Și totuși, s-au 
dus in uitare. Impune ținuta lor. Mereu dirji, 
frumoși, niciodată caricaturizați de sculptori, ba 
din contră, idealizați intr-un anume fel, prin 
incontestabilele virtuți morale ce se lasă ghicite 
din înfățișarea lor.

Unul dintre ei. aflat la Roma. In Piazza de! 
Popolo. tăiat cu finețe, degajind determinare și 
înțelepciune, fălnicie și dirzenie, surprins 
intr-un gest al elocinței argumentată prin ridi
carea miinii drepte spre inimă, prin privirea 
penetrantă și prin trăsăturile feței emanind o 
gravă dar se reni concentrare, pare să-1 sugere
ze pe Burebista. Nu oricine poate fi acest dac 
din Piazza del Popolo, nu orice caracter se pu
tea impune sculptorului cu atita forță de su
gestie. nu oricine putea să degaje o mai mare 
majestuozitate izvorită dintr-o patetică și in
vincibilă putere interioară. El să fie ? Aș fi în 
stare s-o afirm, dar îmi răsună în urechi cuvin
tele savantului prevenitor.„ Și totuși...

Dar ce alt portret sâ mai căutăm a afla decît 
cel dăltuit de venerație în inimile noastre, si 
care s-a dovedit capabil a rezista uitării două 
milenii și încă o jumătate de secol? Bunului 
obicei al romanilor de a-și respecta rivalii, îm
podobind cu chipurile lor monumentele unor 
incontestabile vremuri de glorie ce au aureolat 
Eterna Cetate. îi corespunde replica folcloru
lui nostru, a mitologiei populare, chiar și a poe
ziei culte încărcată de respect și venerație față 
de „cultul" făcut „armoniei** daco-romane din 
episodul ..Felix". El a fost perpetuat de-a lungul 
veacurilor, transformat ulterior în mod surprin
zător in însuși ..cultul" propriului dușman și 
cotropitor al pămînturilor strămoșilor noștri. 
Uluitor fenomen, aproape fără precedent în is
toria popoarelor. „Idilizarea" începută încă din 
vremea romană, preluată și amplificată în epoca 
renașterii, reluată apoi chiar în chip excesiv de 
școala latinistă a secolului trecut, nu a fost 
amendată în aspectele ei excesive decit de Ni
colae Bălcescu. Tot Emil Condurachi îmi răs
pundea la această chestiune în modul cel mai 
elocvent posibil: „Nu cred că putem cere soco
teală cîntăreților populari și creatorilor de artă 
populară că n-au învățat «bine* istoria cotroni- 
rii romane. S-a petrecut un proces de lungă du
rată si de remodelare a unor imagini de mult 
cristalizate. Incit sîntem singurul poDOr în al 
cărui folclor se subliniază binefacerii'3 «părin
telui* nostru Traian, care este pus alături de 
Burebicfa și Decebal. In fond, DOporuI român 
are printre alte merite si acela de a se prezenta 
în fata lumii cu o deplină unitate de limbă, de 
tradiție și istorie".

Si. aș adăuga, cu o deplină unitate de inimă. 
Salut, dacule din Piazza del Popolo! Mi-a plă

cut să cred că ești tu!

Eugen Popa: „Inscripții pa drapel**
(Din expoziția „2050 de ani de la întemeierea primului stat dac centralizat și independent-)

LAUS BUREBISTA
L

Cind de amândouă mîini e legată o muzica, 
noaptea, întrebi,
o, doamne, ce pasare ciugulește

colțurile lunii, ce 
ochi privește înlâuntrul lui și 
nu vede decit inafară ?, cind 
alunecată o liniștea in singele tău și 
numără, numără cit se poate cuprinde, 
cu ochiul liber, cerul, — 
cind se apropie lucrul de cuta miinii 
și firea cautâ-n umbră 
prelungi rea- i. cind e un singur loc, in 
ammara, dulce fagure, cind au 
heraldicele petre p plaiuri 
de nuura Dacia,

L

O, ataaci 
mă apropii p dc : pmvti-rac ci de largi 
îmi sini Munții. dar cit de vasrâd m 
sint, dar cil de ai mi mm sint. priviți aâ. - 
cm e att de aruncata powrt, 
prin iriți haina, prin e^i raâckira 
de crug, cit de a mea este 
lumina, 
priwiți-mâ intru intrepd M si intra 
toate : o, atunci ik — 
cind de amindouâ mirai e hgrtâ e «Maică, 
ce pasăre ciugulește contante kma, ce 
ochi privește inlâuntrul iui și 
nu vede decit inafară I , - dl de 
largi îmi sint umerii-

Ca intr-o rugăciune așez ship ii hotarelor, 
privesc, 

rugina înțelepciunii îmi code pe trup, 
semnele miinii 

prefac in ecou depărtarea, caută cuvin tul 
un loc in 

limba maternă și-și scwtairă straiele-n 
Babilcane, 

pe rind, cind cine apropie zicerea de liuâ-o, 
Dachie, ca luna te împlinești, rotunda, 

întreagă, 
ca o mamă vrind să-ti trăiești pruncii alăptați 
la destinu-ți...

Aniversarea vieții
Iongevitatea. numărul si numele unui 

oouor se socoteec nu numai in funcție 
de cei vii la un moment dat ci duDă 
șirul nesfârșit de generații Drecedente 

care s-au așezat cu blindete la temeliile sale. 
Trebuie să fii lipsit cu totul de orice fior meta
fizic centru a nu-ti putea imagina norii aurii 
de dinaintea e.n. deasupra cetăților dacice plan
tate. din necesități de apărare, de cele mai multe 
ori pe Discuri și. datorită credinței timpului, cu 
zidurile îngropate în cerul din care credeau acei 
strămoși c-au venit Un exemplu care-mi stă 
la îndemînă sînt cetățile de la CostestL a căror 
construcție presupune un zrad Înalt de civili
zație și o reală putere economică. Dar astfel 
de vetre civile si strategice se găsesc presărate 
pe întreg teritoriul locuit de urmașii lor.

Cîntece Si colinzi, ritualuri si datini, credințe 
si deprinderi s-au păstrat de la ei Dină In zilele 
noastre ; pacifismul, toleranta incomparabilă si 
sufletul bun în relațiile cu ceilalți, moștenite, 
constituie o zestre morală specifică la care po
porul nostru tine In cel mai inalt grad. Dacii 
Insisi dealtfel erau oamenii cei mai pașnici, dar 
atacați fiind se apărau cu cea mai mare dirzenie.

Faptul că solii daci sau romani se înțelegeau 
cu căpeteniile militare fără interpret! incită azi 
la ipotezele cele mai cutezătoare privind o ori
gine comună a celor două popoare. Pe vremea 
lui Cezar, numai moartea neașteptată a acestuia

IV.

Cind voi avea și-n nume numele tău și-n 
carne-ntregul tău vis, cind 
voi aștepta sub o stea să te apropii, 
mina mea va lăsa liberă muzica și 
pasărea aceea se va înmormânta in lună 
și luna inveșmintată in halou 
îmi va săruta fruntea și, 
ca numele de trup, nu ne vom mai desparte, 
cind voi avea și-n nume numele tău și-n 
carne-ntregul tău, 
nedespărțit ca verdele de munți 
voi fi de tine Dacie, 
voi fi ; — 
vei fi și-n somnul meu, sprijinindu-mi-le, 
ca pe o spinare de zeu, 
crescind, inălțindu-to, O, atit de liberâ I

V.

Largă mc aloci re a nourahi. dezbrucindu-p un 
ochi, dind h locrima ; — aruncați 
cu sâgeble in trupul hi să vi se 
umple privirile de rod I 
Sominta, ca ființa in prelungire, 
odată cu palmele pe fata sărutată a pîinii. 
pe trupul Doc iei, înverzind liberâ I

VI.

Loc stăpânit de ochi, deschizătură a mâinilor 
dincolo de orizont - liniște pentru liniște, ca 
intr-o mânusâ mina olarului.
Distanța sigură a ecoului, dintr-o naștere, 
coborind prin auz, foc și fluier, ale 
graiului.
Sâmință prelungită prin rod, gust dulce al 
lucrului desâvirșit, mare a liniștii purtindu-și 
catargele.
Fierul ascuns al cuvântului, tâiușul pe muchie, 
marginea nechezatului de cal, arsele copite 
așezate pe fața pâmintului ; -
- A venit o vreme sâ ne asemuim,

cum arborele cu pădurea.

Gellu Dorian

i-a împiedicat pe romani de a porni războiul îm
potriva lui Burebista.

Statul organizat de Burebista se bucura deci 
de o mare faimă devreme ce însuși Cezar plă
nuia o expediție în Dacia. Regele dac Burebista 
a reușit, ca nimeni altul pină la el, să concen
treze puterea, flamura cu cap de Iud fîlfîind 
peste întreaga geografie de azi a tării noastre și 
încă mai departe. în relațiile lor cu vecinii, dacii 
participau cu competență la schimburile mate
riale si de valori ale timpului si în acest sens 
viata statului dac a constituit o prezentă bine
făcătoare si importantă pentru progresul din 
veacurile următoare ale acestei părți de lume.

Hotărîrea partidului nostru inițiată de tova
rășul secretar general Nicolae Ceausescu de a 
sărbători 2050 de ani de la intemeierea statului 
dac sub conducerea lui Burebista, vine să subli
nieze adevărul despre vechimea si continuitatea 
poporului nostru, să aniverseze viata unui popor 
de care sîntem mîndri că stă la temelia nașterii 
poporului român.

Considerăm această aniversare ca pe un în
ceput ce va trebui continuat abia de acum 
înainte prin cercetări si contribuții revelatoare 
care să reînvie amintirea și faima legendară a 
vieții dacilor, strămoșii noștri.

Gheorghe Pituț

Un geniu 
al antichității 

Urmare din pag. 1

mai tineri au putut contura mai exact civilizația 
dacică și să-i fixeze locul ce i se cuvine în ca
drul civilizației antice, să stabilească din ce 
în ce mai precis aportul adus de strămoșii noș
tri la îmbogățirea tezaurului universal.

Cercetările de care vorbeam au demonstrat cu 
prisosință că societatea daco-getică va intra in
tr-un ritm rapid de dezvoltare. Din se
colul al IV-Iea î.e.n datează citeva te
zaure de podoabe de aur și argint bo
gat ornamentate cu motive animaliere ve
getale și antropomorfe cum sînt cele* de 
la Baicem, Agighiol, Peretu, Coțofenești, Brăi- 
lița, etc. care stau mărturie cu privire la pros
peritatea economică a daco-geților. Despre ace
eași prosperitate și dezvoltare ne vorbesc nu
meroasele tezaure monetare de argint descope
rite pe tot cuprinsul Daciei, atestînd multiplele 
legaturi comerciale cu diferite meridiane ale 
lumii. In a doua jumătate a sec. IV î.e.n. vor 
circula monedele regilor macedoneni (Filip II 
și Alexandru cel Mare) pentru ca în sec. Ul
ii î.e.n. sâ fie înlocuite cu cele proprii dacilor, a 
căror cantitate sporește treptat.

Nenumăratele descoperiri făcute In spațiul 
Intra sau exțracarpatic ne dovedesc că în sec. 
ni-II î.e.n. civilizația dacică este deplin forma
tă și unitar răspîndită pe întreaga arie de lo
cuire, înscriindu-se prin elementele ei definitorii 

CG^e mai remarcabile ale Europei, neinclu- 
să între fruntarii greco-romane. La vechiul fond 
autohton s-au adăugat bunuri preluate din civi
lizația altor neamuri cu care strămoșii noștri au 
venit în contact. Acestee au fost prelucrate crea
tor și integrate într-o ’sinteză ce se dovedește 
a fi profund originală, cu rădăcini bine și adine 
înfipte pină în epoca bronzului.

Este neîndoielnic că fierul, metalul care a re
voluționat omenirea, a avut un rol important 
in dezvoltarea societății dacice. Ultimele desco
periri vin să arate că el este cunoscut la noi 
încă din sec. XIII î.e.n. reprezentînd limita es
tică a unui centru sud-vest balcanic în care se 
producea fier atît de timpuriu. Sigur este faptul 
că in sec. II î-e.n. obiectele de fier s-au gene
ralizat. Au fost descoperite numeroase cuptoare 
pentru redus minereul de fier situate în zonele 
bogate în materie primă cum sînt de exemplu: 
Mehedințiul ori Bazinul Ciucului. în toate aces
tea se folosește o tehnologie înaintată. înaltul 
grad de dezvoltare se evidențiază in marile ate
liere de fierărie descoperite și în nenumăratele 
unelte de fier cuprinse în depozite mai mari ori 
mai mici încredințate spre păstrare pămîntului 
ori răspindite in sutele de așezări cunoscute și 
scoase la lumină de arheologi ori de întîmplare. 
Ele se referă la multiple domenii de activitate 
și diverse meșteșuguri care cunosc acum o deo
sebită dezvoltare. Fierul a pătruns și în agri
cultură, ocupația de bază a daco-geților ceea ce 
a făcut sâ sporească considerabil producția de 
cereale pe care le exportau în lumea greco-ro- 
mană. Dovada in acest sens ne este oferită, pe 
lingă citeva mențiuni literare și de marea canti
tate de monedă străină intrată în tezaurele ce 
s-au descoperit în Dacia. Orientarea comerțului 
dacic se îndreaptă mai cu seamă spre orașele 
grecești de pe țărmul răsăritean al Mării Adria- 
tice : Dyrrhachium și Apollonia șl,Ai ca^în ce 
mai insistent spre Italia. Au fost descoperite, 
după o statistică recentă, 38 000 monede de ar
gint ce făceau parte din 180 tezaure cu drahme 
din Dyrrhachium și Apollonia la care se adaugă 
230 tezaure cu descoperiri de monede republi
cane fără să mai vorbim de sutele de piese des
coperite izolat.

Dezvoltarea rapidă a forțelor de producție va 
aduce cu sine o sporire considerabilă a popu
lației. In afară de creșterea numerică a așeză
rilor. acum se înregistrează și o înmulțire a 
acelor aglomerări de tip protourban pe care 
dacii le numesc Dava, iar grecii le spun Polis, 
Marea bogăție de materiale descoperite în Dave, 
diversitatea lor sînt dovezi grăitoare ale unei re
marcabile prosperități și a faptului că stadiul pri
mitiv sătesc a fost de multă vreme depășit.

Multe dintre davele cunoscute azi pe întreg 
cuprinsul Daciei își încep existența din secolul 
al IV-Iea Le.n„ altele vor lua naștere numai din 
secolul II. Printre cele mai importante, mai in
tens cercetate pe calea săpăturilor sistematice, 
se cuvin amintite cele de la ! Poiana, Piatra 
Neamț, Răcătău, Brad, Cirlomănești, Popești, 
Piscul Crăsani. Zlmnicea din spațiul extra-car- 
patic. Petica, Sighișoara, Arpaș, Șercaia, Cuglr, 
Tilișca, Piatra Craivi, din Transilvania, subli
niind că numărul lor este cu mult mai mare.

Toate cele arătate converg in a dovedi o ra
pidă și efervescentă dezvoltare economică pe 
toate coordonatele șl pe întinderea tuturor teri
toriilor daco-getice.

Cu privire la stratificarea socială stau măr
turie pe lingă texte literare și descoperirile 
arheologice. între acestea merită amintite bo
gatele morminte princiare ce contrastează cu 
cele ale oamenilor de rind cum este de exem
plu cel pe care i-am descoperit în toamna anu
lui trecut în apropierea Davei de la Cugir (jud. 
Alba) identificată cu Singidava antică. Mormîn- 
tul este de incinerație cu tumul ce a aparținut 
fără îndoială unuia dintre marii nobili ce locuia 
în cetatea din imediata apropiere. El a fost așezat 
pe rugul funerar intr-un fastuos car, bogat îm
podobit, tras de doi cai. A fost sacrificat și un 
al treilea cal, cel de călărie. Ca îmbrăcăminte 
războinicul nostru a avut un splendid coif de 
fier de tip grecesc, o cămașe de zale, iar ca ar
mament a fost dotat cu tot ce se cunoștea in 
antichitate : (sabie lungă, pumnal, sica) cu mi
ner curbat, armă specifică dacilor, scut, lancie și 
arc. Din zestrea funerară făceau parte nume
roase podoabe de argint și de aur. In cele de 
aur s-a păstrat o aplică de mari dimensiuni aco
perită cu mici conuri în relief și terminată în- 
tr-un cap de animal stilizat. Pe lingă arme, po
doabe, piese de car, din inventarul mormîntului 
princiar de la Cugir mai făceau parte un splen
did vas de bronz produs în Italia și o mare 
fructieră ce aparține ceramicii dacice de lux.

Vechile orinduieli ale comunei primitive nu 
mai erau capabile să asigure mersul vertiginos 
înainte al societății daco-getice. Se impunea tre
cerea la o formă superioară de organizare : cea 
statală era o necesitate istorică și Burebista a 
fost promotorul noului, a fost personalitatea 
care a validat-o. EI este cel care a reușit să 
unifice întregul neam de pe vasta lui arie de 
locuire înscrisă între Balcani, Carpații Nordici, 
Dunărea mijlocie și litoralul de vest al Mării 
Negre și să creeze primul stat dac centralizat și 
independent, cea mai puternică forță a Europei 
nesclavagiste din secolul I î.e.n. capabilă să se 
opună politicii de expansiune a romanilor.

Burebista știa bine Că Roma va încerca să-1 
supună și de aceea va punt să se construiască 
în centrul Daciei, în Munții Sebeșului un vast 
complex de fortificații care a uimit anchitatea 
și stirnește admirația vizitatorilor de azi prin 
monumentalitatea ei deosebită. Asemenea gi
gantice construcții, legitim comparate cu pira
midele egiptene, au fost durate în piatră de 
calcar ori în roca dură de andezit, ele nu se 
puteau realiza prin munca unui trib ori uniuni 
de triburi oricît de puternică să fi fost. Este ro
lul eforturilor unite ale întregului, neam daco- 
getlc. Toate descoperirile făcute pină acum în 
numeroasele cetăți, forturi ori turnuri de pază 
ce aveau menirea să apere cetatea cea mare de 
la Grădiștea de munte ni-1 arată pe Burebista 
ca cel care a gîndit și realizat acest vast com
plex înscriindu-se printre operele lui durabile 
și de execepție-

Sînt puține acele popoare ale Europei zilelor 
noastre care se pot mîndri cu strămoși ce. cu 
peste două milenii în urmă să fi trecut la o for
mă politică superioară, cea statală, și sâ fi dat 
personalități de talia Iul Burebista, care și-a în
scris numele printre geniile antichității, și a 
fost demnul rival a Iui Caius lulius Cezar,
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Așa cum a această țară-a mea 
nu-i alta cu mormanele de oase 
ce in adincul ei etern var sta, 
sub temelii de-orașa și de case.

Cel ce-i legat de dînsa simte-n gură 
gustosul măr, străbuni cum l-au simțit 
El iși dă seama că a lui lăpterâ 
trece prin timpu-ntreg desțelenit

Și-așa va curge prin urmași departe, 
fără să dea de negrul lui hotar, 
căci țara asta este Iară moarta, 
ca o cunună veșnică de jar.

VASILE ZAMFIR
Gustosul măr
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IOANA PROCA
Vor trece mii de ani ta zborul tac 
și-n depărtare iarăși noi von fi, 
cum se intoarce stolul călător 
și-l auzim in cea erai nattă xl
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Biruință
Stă da *tgha pesta țară,
Spiritul bătrîn și teafăr,
al cetăților înscrisa intra munți șl pa cimpic, 
șl din piatrâ-n piatră curge
cițe-un riu de apă vie.

Fașt-a și păzește treaz 
ca tăcerea prin milenii, 
Burebista trece azi 
purtind manti a-fă rină, 
două mii cincizeci da flăcări. 
Iu minează-absența grea, 
iarba-n creștere păstreaiă 
îndrăzneala deta dura.

Mn inrtlrn&țeala lumii 
erddir>eie;i cum m-ou Iod munți, 
am «rcut.m llbarMt.
chiar da rw-au murii părinții, 
kit-nn IMfiit da aripi 
cind h iui ți cind m jar, 
limbo dodlar râmină 
omenie ți prinos.

Neamijui să-i fie bine, 
in depind sănătate, 
Burebisto-nvînge timpul, 
vine iată, de departe, 
pariind sceptrul păcii-n soare 
patriei nemuritoare.

Fwlfloeele-n când aspru 
înroșit de-atitea ori, 
luminaaiă slcogul păcii, 
sfîntwl nostru tricolor, 
ridicat cu falfi-n lume, 
dus de un Erou viteaz, 
dîndu-j țării și-un renume, 
Buiebisfa*n el e treaz.

L SAFIR

Galbenul din haide 
Zimbește in steaguri 
Șl ploaia de azi 
Geștare-și azvirle 
In pietre tăiate tară daltâ-ascuțită 
Cu viatei a-n zbor
Se rotesc 
Fără opreliiti

rogd 
teul

Cimpra p marea
Iar înspre Nord sa hcdță 
Carpațîi
Ca o moi bun ta Mi lăsat de Uitau uși 
Ne impinge înainta
Către piscul pe care 
Tragi aer tare in piept

IONEL F. MINEA
Sînt fiul tău, Decebal
Numai hazardul Romei 
si iscusința unui Apalodor 
făcu să cadă Sarmizogetusa 
Sini fiul tău, Decebal 
lasă-ml sabia sâ despic 
cu ea printre ani 
sâ aduc atlta pace 
la poalele Sarmizegetuseî 
Incit s-o dau și la dușmani 
Vulturii să se rotească slobozi 
deasupra Carpaților 
pinâ la marea cea mare. 
Și copiii să crească 
asemeni macilor in holdele Bărăganului 
Sini fiul tău, Decebal 
lasă-mi sobia_

Piesa Iul Moli Are constituie tma din 
puțin numeroasele capodopere ale li
teraturii universale care au văzut lu
mina scenei bucureștene In această 
stagiune. Utilitatea acestui apectaool. 
numai șl prin faptul te a fi amintit 
o obligație a Instituțiilor teatrale pa 
care nu toate au onorat-o, este mai 
presus de îndoială. Apoi Intltnirea cu 
un text de o asemenea anvergură 
poete aduce, și nu numai pentru spec
tator, lămuriri esențiale relativ la 
mult dezbătută problemă a „actualită
ții". Contactul cu capodopera influen
țează modul nostru de selecție, rela
tivizează criterii ce par de neclintit, 
creează mai ales necesități not Este 
aid, în această experiență, ceva ce-ar 
putea fi rezumat (formula aparține 
unul romancier contemporan) : „cită 
viață, atîta literatură 1“ Si ce impre
sie, viu sentiment al vieții conține 
drama Iui Don Juan așa cum apare in 
vlziuntia marelui francez, o plenitudi
ne a aspirațiilor omenești care este 
semnul inconfundabil al Poeriei- Fiind
că la urma urmelor sintem cu adevă
rat numai acolo unde ceea ce este con
tingent și pasager, fără a fi neglijat 
intră în contact cu marile întîmplări 
ale umanității. Despre această tensiu
ne și despre înțelesul a ceea ce este 
mereu actual (e, să-i spunem, impe
rioasă permanentă) iși propune să vor
bească regizorul Vaier iu Modsescu In 
spectacolul („versiune scenică" origi
nală) de la Teatru) de Comedie. O 
face mai intîi ajutat de scenografia 
Sandei Mușatescu. Introducând, prin 
intermediul grupului de manechine 
din fundal, tabuurile „culturale" ale 
unei epoci prea încântate de sine, ob
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Dacia Felix
„iuta cbunii' lânuite-'» 
itngâ Zamolxis, teci ta ptamatal. 
in pamintal in care vita de vio 
in chilia din munte a certai he 
cu sevă tăioasă și «eră iafra cobhm-I taoeșta 
asemenea unei săgeți.
Țeasta lui invdită-n luceafăr 
cu greu se ridică din viscoasa moles ea Ml 
ce i se urcă pe umeri.
„lată choral lăudatelor dansatoare" 
strigă Zamolxis — veghind b acest 
uriaș aluniș jocul feciorelnic oi ielelor. 
Florile de sinzimw ta-oemge 
cingâtori de o blinda noblețe pe frapai 

mbfira.
Zamolxis în seva tăioasă și acră priveșta. 
„lată choral lăudatelor dansatoare" 
harpha pe trap infraruesta și âtâ tatcene 
in insula aceasta da meianetaia se-rtaM. 
„lată choral Io udatelor dansatoare", 
in miere se invelesc, ta zăpadă, 
călătorind in sănii din tamo de 
către patria

F’ta
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Burebista - sculptură da Paul Mareea

visa pacEa
lagonol da anpte L:

te te ca triretatl ai

■ | <

De coajă mimate hi m dezbracă 
asemenea ghindei in achite hveM de 
al vulturului arfa 
rămas dintr-e dinastia ptefdwtă 
intr-o atit de ciudată uitară de suta.

Cd tiiir

cu polen și ce taină pe om 
către templul da aer mmmMi 
In Tracia iată Zamolxis cai 
sfint pămintean, pergamanta ta 
spre o veche religia.

Don Juan
scuri *i mecanici ta manifestările ri
pe c*r® tinde «A te impună teto cn • 
fanatică neingădumță. Drama lud Doc 
Juan „comentată" te lurnru timpului 
lui MoUere nu are doar rotai de sim
plu expoaeu. Instituind an tfialog în
tre fapte și literatură, intre toentali- 
tățl 0 destine, regizorul tasă tattsatira 
evenimentelor dramatice — cu 
cui de a da naștere unor iBOflMmte 
discursive. Așa se face că IntihtaB fr 
scene „de gen", minuțios lucrate dar 
tangențiale doar Ia ideea carnavates- 
cului. idee centrală in spectacolul ltd 
Valeriu Molsescu, cu ediivalențe aoe- 
nice uneori remarcabile. Pe urmă, 
ceea ce concură la realizarea prezen
tei reprezentații nu este, cum ne- am 
fi așteptat poate, interpretul persona
jului omonim al piesei, cd cel al tui 
Sgaruirelle, actorul Mihai Pălădescu. 
Acesta, înzestrat cu un temperament 
artistic care nu și-a găsit întotdeauna 
rolul (sau regizorul) pe potrivă, dă 
aici întreaga măsură a talentului său. 
Intr-o creație de excepție. în schimb 
Iurie Darie este in Don Juan o pre
zență decorativă, atent mai degrabă 
la gesturile personajului declt la tra
iectoria sa lăuntrică, tn rest distribu
ția fără a ti memorabilă in întregime 
rămîne meritorie pe ansamblul specta
colului. Din ea mai fac parte : Sanda 
Toma, Costel Constanținescu. Silviu
St&nculescu, Sorin Gheorghiu. Mircea 
Septllici, Candid Stoica, Melania Cîr- 
je, lari na De mi an, Vladimir Găitan,
Gheorghe Simonca, Eugen Racoți, 
Gheorghe Crîșmaru, Dumitru Chesa, 
Theo Cojocaru.

Valentin Dumitrescu

Ma

Apoi omlndol rămaseră pe glndurl In vreme 
ce liniștea Iși Întinse pinza turburată doar de 
tiriltul greierilor sau de zborul vreunui liliac 
ce trecea ca un fulger negru.

★

Prevăzător din fire, bun strateg șl diplomat 
Încă Înainte de a trimite pe consilierul și am
basadorul său, Acomion din Dionysopolis la 
Cneius Pompeius in Macedonia ca să-i ofere 
ajutor împotriva Iui Caius Iulius Cesar, Burebista 
luase măsuri ca să Întărească cetățile din mun
ții Orăstiei. In acest scop regele get chemă la 
dinsul pe arhitectul grec din Histria. Pasitelidas 
81-1 înfățișă planul său.

— Știu Pasitelidas, că Intre meșterii greci pe 
care i-am adus din oralele grecești din Pontul 
Euxin. tu ești cel mai priceput. Ai văzut Munții 
și întăriturile de pe crestele stîncilor. Vreau ca 
intr-un an. sau doi cel mult, să clădești în mun
ții Orăștiei o centură de întărituri si cetăti. iar 
cele vechi de la CosteștL Banița si Câpîina, ce 
sînt Întărite cu valuri de pămint. să fie trans
formate în puternice cetăti cu ziduri groase de 
piatră. La acestea vei adăuga cetățile noi ce vei 
dura la Blidaru, Piatra Rosie si Dealul Grădiștea, 
care va fi Sarmizegetusa. iar in apropiere vel 
Înălța templul Iui Zamolxis. Pentru înfăptuirea 
acestui inel de întărituri vei avea meșteri greci 
și meșteri daci, aceștia vor îndruma munca în
tregului meu popor. In fiecare cetate lucrările 
vor fi supravegheate de cite un om ales de mine 
dintre tara bos tea. Pentru Întocmirea planului iți 
dau termen numai trei zile.

Arhitectul Pasitelidas, care nu se așteptase ca 
regele aă-i înfățișeze planul său. puternic im
presionant, spuse !

— Mărite rege, fără să vă aduc laude,
c-ați prevăzut totul. Așa că ’ 2______
decît să mă supun dorinței voastre si în ter
menul stabilit sâ vă prezint planul lucrărilor.

— Atunci spor la lucru 1 — grăi Burebista — 
și peste trei zile te aștept. Apoi Pasitelidas in- 
chinîndu-ae, ieși.

Burebista rămase gîndltor: „Oare planul meu 
de întărire a cetăților din Munți nu-1 va socoti 
Cesar o provocare S-ar putea. Deși după 
mine provocarea vine din partea lui. care se 
pregătește de război împotriva noastră. însă 
orice ar gindi Cesar, eu aint dator să-mi apăr 
țara și poporul".

Citeva zile mal tirziu. cam pe la prfnz, apăru 
8i iscoada sa, Dalzus : „Mărite rege, vin din 
Macedonia. De la negustori greci și romani am 
aflat că Pompeios a fost învins, iar Cezar e 
stăpinul Romei. Pe Octavius, nepotul său, Cezar 
l-a trimis in Macedonia pentru studii. Unii ne
gustori spun c-a fost trimis să ia măsuri în ve
derea războiului pe care-1 pregătește împotriva 
părților și a noastră. Tot de la negustori am 
aflat că Cezar a concentrat In Macedonia 
multe legiuni și citeva mii de călăreți".

— Daizus, vulpe bătrină. sînt mulțumit de 
tine ! Du-te și spune ptvnlcerulul Dada c-am 
poruncit să-ți dea o cană de vin grecesc.

In urma acestor știri BurebLqta înțelese s& 
războiul cu Cezar este de neînlăturat. Fără să 
piardă o clipă. Ieși din cetatea Costești, insolit 
de o mică gardă de comuti. Mal Intîi 6tătu de 
vorbă cu arhitectul Pasitelidas.

— Mărite rege, așa după cum ml-ați sous, 
cetatea de la Costesti am întărit-o cu ziduri 
groase de piatră, iar Tumul cetății l-am pre
făcut In locuință regală ; la Grădiștea Muncelu- 
lui se va înălța cetatea Sarmizegetusa 
tuarul zeului Zamolxis.

Burebista. mulțumit, dădu din cap în 
încuviințare și după ce mai vorbi și 
meșteri daci și greci plecă să controleze_______
— cum avea obicei — mersul lucrărilor. Regele 
văzu cum dacii pletosi și prinși din războaie lu
crau cu spor. Unii netezeau locul către cetate 
făcind terase. alți ciunteau coamele munților și 
■ dnrflor. Mai «ua. unii tăiau piatră In blocuri 
mari ti e fasonau. alții urcau blocurile de pia
tră pa neate> abrupte muntelui. Văile ră- 

te ftncMefe ocrenDor ce-si încordau 
txxîerEe. Era 1- coettnEa du-te-vfno șl un zgo- 
met te mtlA ffcrtecpa a pete Adesee însuși re
țete punea «nărui alături de muncitori, împin- 
ghîd cita un Noe da calcar sug. spre creste. Va- 
Hrfle te pămint sau te piatră cu care erau pre
văzute vechile cetăti le înlocuiau cu ziduri so
lide de piatră, dupfi tehnica elenistică, cu tur
nuri, m metereze, jn afară de turnuri de strajă 
fi te luptă presărate pe o mare întindere.

★

Pe dnd Burebista se ducea aproape zilnic să 
vadă cum cresc ridurile cetăților .nici romanii nu 
așteptau.

Se zice că Octavius cu știrea unchiului său, 
Cezar, trimise pe Marcus Tullius Naso, un nobil 
devotat să intre In legături cu unul din foștii 
reui daci și să-l atragă de partea Romei. Ca 
■emnal acestei misiuni secrete Octavius dăduse 
lui Marcus un inel de aur cu pecetea sa, avind 
instrucțiuni precise : să se informeze mai intii 
prin negustori romani sau greci ce străbăteau 
orașele de la nord și sud de Dunăre. în care 
din acești foști regi daci poate avea încredere 
și cu care poate vorbi Misiunea, deși era grea 
și primejdioasă, Marcus Tullius Naso informat 
de negustorul grec ApaturiO6 izbuti sâ intre in 
legătură cu Cotiso, care era dornic de mărire și 
II ura pe Burebista. Cotiso. deși era pripit din 
fire, totuși se temea să nu fie vreo cursă pusă 
Ia cale chiar de Burebista. „Intr-adevăr, nobile 
Marcus Tullius Naso, cunosc pe negustorul grec 
Apaturios, dar nu înțeleg de ce v-a trimis la 
mine",

— Mi s-a spus că sînteți un om ce știe să păs
treze o taină și că pot avea încredere. Mă jur 
pe Jupiter că vă spun adevărul și numai a de-

văd 
mie nu-mi rămine

mai
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universale
Cg filmete lui Timotri Urau,

Eoaă Mara litaa, are o căldură sub
tila. apngută te melancolie și con- 
temptarie. care se inși n uează subte
ran. te*i piiea cinematografica este 
dmîre aceiea care nu trec de nivelul 
«■ferinleâor epidermice. exterioare. 
Degi Q regăsim aid pe Timotei Ursu 
ooar ca sceaartat, eunoerindu-i ante- 
cadactete snematografice putem tă ne 
dăm seama că scenariul este cri care 
a dat formula de rezistență a filmului. 
Cuooacut regizor de televiziune, Tu
dor Mărăacu face o adaptare perfec
tă. pttnâ da profesionalism a unul sce
nariu ; ae simte respectul său pentru 
text ii ridar pentru subtextul care I 
sa oferă (fiind greu de crezut că două 
peraonahtăti sînt asemănătoare pîn& 
ta identificării.

Eroul filmului e un marin ar-ofițer 
te cursă lungă pe care profesiunea II 
acaparează oină Intr-atlt Incit e pe 
cala să-și piardă soția. Cei doi se Iu
besc șl asta le salvează deocamdată 
căsnicia. Finalul nu este decât o aml- 
nare diplomatică a dramei care ni se 
promite pe tot parcursul filmului. Re
cunoaștem de fapt aici problema pre
dilectă a lui Ti motel Ursu î In toate 
filmele sale eroii încearcă s& aibă o 
viață intimă, o viață de familie even
tual, dar faptele lor, profesiunea lor, 
te refuză acest drept dintre cele mai 
firești Flecare film al său propune o 
altă ipostază a aceluiași erou. Ofițe
rul de cursă lungă din Ultimul itol 
ar putea să fie. de pildă, eroul din 
Bană seara Irina care își pierde totuși 
soția șl care, pe o plajă, propune mi
sogin, Ironic „jocuri de-a vacanța" ; 
tot dragostea îl salvează, așa cum de 
dragoste are parte și eroul din Sep
tembrie. De fiecare dată Timotei Ur

au Epssie htn «■

hiarea in alu Temem 1 alterași în
trebări oteedanie. fac fta Statele sate 
un sertaL Probfcz=ei na i • 1 gteit 
incă o sotatae nocârrte. defini Tă — 
dintre acelea oare dau odmcrae. ca
pabilă să tran&figiaeae profund tap- 
trie arwmula:e.

Din filmul lui Timotei Ursa și Tu
dor Mărăacu rămia ta orie Sta nrsaA 
pe Hng* amsosfera debcai sugerata, 
două portrete compose cu multă sen
sibilitate te Stefan lordacbe șâ Valeria 
Sea a — tei oameni care « urmăresc 
unul pe eelătah ca soarele ra hma. fie
care pe orbita hn, o axracție recipro
că, îndepărtată, ajmindu-i. deocamda
tă, aă rămrnă ta același univers.

Nîcolae Mateescu

Cristian Calcan : „Continuitate*

în noua el formulă (deja veche) da 
țoi dună-amiază. emisiunea Viata cul
turală, ies isc cu mult peste alte emi
siuni fiind la un moment dat ctl 
puțin duDă emisiunile lui Tudor Vor
nicii si Andrei Bacalu. Oamenii de 
cultură semănau regrete că ea nu se 
bucură de un spațiu cu mal mare au
diență. ta orele cind omul a terminat 
și cu cumpărăturile 8i cu deretica tul si 
așteaptă minunea de pe micul ecran. 
Au foat interviurile" cu personalități 
literare, reportajele gîndite si concepu
te scriitori ceste, cu acel ochi Droaspăt 
care te ocreste iă întinzi mina SDte 
butonul de închidere al televizorului. 
Erau emisiuni bine structurate, alerte, 
dense In informație culturală cu inte
resante descinderi in atelierele scriito
rilor și artiștilor plastici. Pe nesimțite 
emisiunea devenise necesari ta 
program, greu de evitat chiar și pen
tru un mofturos Intr-ale Drogramelor 
TV. Dar Viata culturală din M Iunie 
realizată de Viorel Grecu și prezentată 
de Julleta Țintea a venit parcă spre a 
da dreptate unui adevăr destul de 
vechi : Nici o minune nu tine mai 
mult de trei zile (deși există minuni 
care rezistă de secole). De ce am avut 
Impresia unei minuni dărîmate. adică 
a unei emisiuni care nu aduce nici pe 
departe cu reușitele celor doi redactori 
amintiți, tot ei autori ai reușitelor la 
care mă refeream la Început, de ce 
Viața culturală a părut mai degrabă 
un fel de agendă culturală ? Pentru că 
Ia început au fost recitate 2—3 poezii 
pentru punerea In temă a celui din 
fotoliu, un fel de, fii atent, acum te 
uiți la cultură, după care a urmat un 
reportai despre tatîlnirea actorilor de 
la Teatrul te comedie eu minerii din 
Valea Jiului Actorii șl conducerea

Merge 
și așa?

teatrului care spun că e bine că se 
întîlnesc cu minerii, minerii care spun 
că e bine că se întîlnesc cu actorii lor 
preferați, redactorul care spune că e 
bine că actorii cunosc publicul la el 
acasă, totul semănind cu o acțiune la 
care a fost invitată si televiziunea să 
consemneze.

Colocviu] național de traduceri, mar
cat și el prin două interviuri care 
puteau constitui doar prefața unei 
emisiuni axată pe o asemenea Pro
blemă și care interviuri s-au numit 
in cele din urmă „reportai" a avut 
aceeași pondere, modalitate de reflec
tare si în cele din urmă aceeași im
portantă ca întîlnirea actorilor cu 
minerii și cu renetitia formației de 
teatru muncitoresc din Galati. Să fim 
bine înțeleși, toate subiectele mențio
nate sînt demne de interes. Deninde 
de formulă, de modul cum sint eindîte 
și realizate pentru a ne tine nemiscati 
în fotolii. Pentru că la modul „a avut 
loc", după ce aceleași acțiuni au fost 
consemnate ii de radio, de presa cul
turală și chiar ne, difuzarea pe micul 
ecran doar cu argumentul că se si 
vede cine a fost nu sporește gradul de 
interes.

Am făcut doar o comparație Intre ‘ 
lucrurile bune, demne de stimă ale 
redacției culturale și un eșec. Poate că 
nu este eșec, ci doar semnul sigur că 
a venit vara și-l îngrozitor te cald, 
cind realizatorii sînt gata să spună 
merge si asa iar telespectatorul singu
ratec. încăpățînat In fata micului 
ecran spune mormălnd. parcă totuși 
nu merge. Dar nici nu se întreabă 
de ce.

Cornel Nistorescu

t t



vărul. Priviți acest inel de aur ! El are pecetea 
lui Octavius, nepotul lui C?zar. Știu că nu riv- 
niți după aur, vreji să fiți rege ! Ei! bine : noi 
romanii dorim piei rea lui Burebista.

Cind Cotiso auzi ce i se propune de trimisul 
Iui Octavius, broboane de sudoare îi cuprlnseră 
fruntea, iar pleopele începură să-i clipească ner
vos. Se sculă de pe scaun și începu sa «e plimbe 
gînditor prin odaie.

Marcus Tullius Naso, înțelegind starea sufle
tească a lui Cotiso zise :

— N-aveți de ce să vă temeți, negustorul Apa- 
turios nu știe ce vorbesc cu dumneavoastră, iar 
eu in numele lui Octavius sînt împuternicit să 
vă asigur de prietenia sa și vă pute‘l bizui ne 
ajutorul armat al Romei, dacă Burebista e ucis.

— îmi cereți prea mult — grăi Cotiso. Eu 
singur nu cutez să ucid pe Burebista. El e iubit 
de popor și e tn culmea puterii. îmi trebuie 
timp să mă gîndesc, să văd dacă pot găsi și alți 
tovarăși. însă, fie că voi găsi sau nu. am să vă 
trimit răspunsul meu prin negustorul Calistene 
din Apollon ia, cărei omul meu de încredere. Cu 
aceste cuvinte, Cotiso se despărți de Marcus 
Tullius Naso și rămase pe gînduri. „La cine si 
mă duc ? Cui dintre prietenii mei sâ-i încre
dințez o asemenea taină ?.„ Am copii, doi bâieti 
și o fată, o soție pe care o iubesc ca lumina 
ochilor mei și sînt destul de bogat. A fi din 
nou rege?!44. Gîndul de mărire U f5cu «ă-ti 
schimbe Dărerea *i după multă frtm’-.tare se 
duse la Coryn us. cu care eoni lirice. Acesta nri- 
vindu-i figura, de cum intrase in casl. ințeiese 
că-1 rodea ceva oe inimi.

— Văd că ești tulburat. Cotiso, zise Cory Du*, 
vrei să-mi spui ceva ?

— Fiindcă nu te înaett rtae Coti», ml rCestl 
să te întreb deschis ! pot si mă bizui pe prie
tenia ta ?

— Ce vorbe slnt astea ! se miri Coryfita. 
puțin atins. Știi bine, ci multe am discutat îm
preună si cred că tot ce mi-ai sous. a risers 
între noi. Sînt un om serica si mai ales sun 
să păstrez o tainÂ.

— Cineva din afară ar dori ca Burebista 
moară — îi șopti la ureche Cotiso.

— Vorbește fără ocoluri si fără teamă. sl'-i 
singur în toată casa, ad >uffă CorrÎTUi-

— Voi fi scurt, grăi Co*tao. Ari a !•
mine un noM nxm. brt Octets care
dorește moartea bri Burebista si ae ee
prietenia lui Octavius și aiuterz! «rreaî a! 
Romei.

— Tu. Cotiso. ce i-ai răspuns ? între b 
hr=. prudent.

— Câ-i voi trtnrite vorbă prin Cirtere. w 
neguc‘or zrec din AooHonix

— Rău ai făcut, aprecte CorvUnt “rs—;
să stM li d’<cutti <-i eL e— -
ji trimisul ltd Octavius- Trebuia »ă-l ds* «tsrâ. 
Politica romanilor se bazează pe djr»-—-_Z>.- 
vide e< im aera". pe care o aplici ti ari K 
Orient.. Sînt de părerea ei ce mî-eî r*n H 
răm’nă între noi. iar reman ului nu-t ire* j sad 
un răspuns.

Abia te- CoryTbis de • -■ ri te
Intrară Comocms si Dienmes tarate*--’
Aceștia. firi «i *rter» «1 5e 
amindoi zimbtod. re arentl pe ctre a* arevx

— îmi pare btre c4 2 —
zise ComoePrus. asa că pute^r. ■ arta ftrt w»-.L 
Ce ziceți de ren tura de ce*lt! o? - tdktace 
Burebista în Munți. iar ■rum meștera rai rz 
început construirea «nruru 1 dom i* -zr-zi 
Sarmizegetusei. durhwî cetită de txatră ta TSss- 
ca. Piatra CrafvlL Poifwrxgl k Oenna ?! Poare 
vrea să «e încoroneze rege ?

— N-ar fi de reintre. fiindcă ce vrea, aceea 
face, a dă uză Dieomes.

— Pe mine — sări CoryCus — rr=irl
faptul că nu se sfâtuteste ea ren. tarebocte*

— Toate botârtrile le ta rfiruraete-* ca De- 
ceneu. marele nreot. observi Cotiso. Ml lerred 
în vot si vă spua deschis : eu O urlet î Numai 
lui se datorește moartea tatălui meu î

— Se laudă cu biruințele lui Împotriva cești
lor, bastamilor si sarma ții or — adaugă revoltat 
Comosicus — uitînd că numai cu cetele dacilor 
noștri pleto-si. cu slngde si cu trupul lor s-a 
făurit puternicul stat dac. Noi «Intern stflpU, pe 
care se reazimă Dada. Noi. tarabostes !

— A ajuns cel mai bogat reve din Tracic prin 
prăzi le bogate în aur si argint luate de ta tri
burile celte ! strigă Cotiso.

— El domnește si noi robim ! ztee Comosku’.
— Noi sin tem robi. Comosicus — răspunse 

Coryllus. insă el este re«e si noi tretwie *ă-l 
ajutăm. Ca să conduci trebuie ■£ fii ascultat ae 
cei mari, dar si de cel mici, adică de pooor. 
S-avem răbdare, eu cred că timpul va lucra în 
folosul nostru.

După aceastâ convorbire tainică toți se scu
lară, Coryllus H conduse, apoi se întoarse in 
casă. Se întinse ne pat și gindea : „Romanii se 
tem de Burebista. De altă parte el grăbește în
tărirea cetăților din Munți sure a preveni o 
eventuală înaintare a oștilor hn Cezar. Cotiso. 
Comosicus și Dicomes fierb, dorind ca Bure- 
bista să moară cit mai curînd. Graba nu-i taină, 
trebuie să găsim momentul prielnic pentru 
noi...“. Și, tot gîndîndu-se, Coryllus adormi.

★
Trecuse demult or> prinzulul, cind Burebista 

se întoarse din zona eetfitilor ce se înălțau pe 
Munți. Regele era mulțumit de ritmul cu care 
înaintau lucrările. Mersese mult, cind pe jos, 
cind călare și se simțea obosit. N-avea poftă de 
ml nea re, li era sete. Porunci să i se aducă o 
amforă cu apă de la izvor și o cană cu miere 
de albine. Apoi se așeză pe pat Voia să doarmă, 
însă somnul nu se lipea de genele sale. Din 
senin buna dispoziție pieri și gînduri negre În
cepură să-1 frămînte. „Au trecut aproape 40 de 
ani, de cînd sînt in fruntea statului dac — am

f radio

acum va fi pace ?! Eu cred că tocmai acum e 
momentul prielnic să atacăm pe romani și să 
ne întoarcem cu prăzi bogate.

— Ai de gind. rege, să Iași «abia să ruginească 
în teacă ? sări Coryllus.

— Ce ginduri nebune vă înfierbîntă mințile, 
Cotiso și Coryllus ?! Poporul e sătul de războaie, 
vrea pace. In felul acesta vor înflori meșteșu
gurile, negoțul și fiecare comati va munci cu 
rivnă pentru bunăstarea țării și a familiei sale. 
Duceți-vă la locurile voastre și aveți grijă. Ce
tățile să fie bine întărite. Și dacă vă întreabă 
alți tarabostes ce face Burebista. răspundeți-le 
astfel : „Burebista și poporul vor pace. Romanii 
n-au decît să se bată intre ci pînă ce templu] 
lui Jupher se va surpa-.

în Intimpinarea lui Cocyllui șt Cotiso ieșiră 
Die om ea și Como6tcua, vrînd să știe ce face 
regele.

Cind aflară ce le-a spus Burebista, Comosicus 
zise :

— Burebista e vulpe bătrină, nu vrea să ne 
spună ce plănuiește.

— S-ar putea — adăuga Dicomes — să fie 
chiar adevăratul său gind.

— Cum !? El vrea pace ? 1 — întrebă Ctwno- 
sicus — care zeci de ani a purtat războaie și 
prin prăzi le dobîndite este cel mal bogat rege 
din părțile răsăritului !

— Poate, spuse Cotiso, fiindcă e cel mai bogat 
rege, nu vrea decît pace.

— Eu zic — începu Comosicus — câ acum e 
momentul să năvălim in Macedonia. Antonius și 
Octavius se luptă cu ucigașii lui Cezar. Roma «

GEORGE DINIZVOR
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rea cetitCor.

— Lnima meu. Ci* «fi-a a Orereo ■■ pomi de
veștile ce-mi adnceu. Irj* ea n arm ride a eu 
altul o linte, fiindcă Cesar a tea rere K acaatul 
roman. El era un rente a ■ fata
Romei. Pe cind eu cu t-odi a eu ihumga
am unit sub sceptrul mes tetreral aeaa geto- 
dac. alcătuind o mare rtaaczre acte?—jc* « Tre
at imată. Dacă Cezar trăia, hota apocrifa Bo
rnei era de neinlăturai.
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rete fi. OM va conducă poporul ? Doceneu. 
prwenol ■ sfetnicul meu. «re axroape aceeași 
v-iretă ca miiM. Dintre nobili sînt multi destoi- 
yrw-i dar cin: ■ dnva nemulțumiți, care s-au 
■KM fără vota Jar. Pe tmii ii bănuiesc, dar nu 
poc aă-« tovoar*. S« mai plimbă dtva.timp fră- 
za_ntM pra «dare, acrei ea «Mă Pe un scaun. 
I- eaaaeră te «fia tm pat de tamn. fără orna- 
■reaea. rescrerli ca a cuvertură, o masă de lemn 
K patni ca» ra aoătar. Pe pereți nici un fel 
fe podoabă. Doar tetr-un colt atîma un can- 
t^abra de tronz m trei brațe. Acesta era mo- 
h te-ol am odaia celui mai bogat rege din 
Trvla- Deodată U fulgeră un gind ciudat : 
Ce-v fi să mor ?! Te temi de moarte, bă trine? ’ 

Nx iti răapunre in sine Burebista. Nu mă tem. 
Stru. că numai trunu] moare, iar sufletul e ne
muritor. se duse ta Zamolxis. unde va trăi o 
nouă viată. Moartea am înfruntat-o mereu în 
inreaol lUDtekx. Totdeauna am fort In fruntea 
ootiru. Nu mă tem da moarte, ci mă tem pen
tru viitorul țării meta. _ Ah I Bendirut. Bendina,

aș avea un fiu. ai muri fericit Aj avea 
cine să conducă tara. Oh 1 Zamolxia. ce nedrept 
ai fost cu mine L„“. Curind lindunle 1 «e în- 
rikiră. pleoapele le simți grele si ne nesimțite 
adormi profund. Afară girate făceau de pază, 
necuresind aâ scoată o aoantă

Pe nesimțite carul se întunecă. VintuJ prima 
in horă munții si picături mari de ploaie cădeau 
ca grindina. Vuietul văilor se îr.frățea cu mu
getul tunetelor, iar fulgerele brăzdau boite lu- 
minLnd o clipă «Testele munților, cetatea. Trâz- 
oete rare spintecau norii, tar șuvoaiele cărau 
loc na intilneau In cale. Ploaia rin ta. vin tul
irla, crengile copaci or lovite da vint gemeau 
Si Burebista dormea... Treptat furtuna se potoli. 
Ploua încetă. Luna singură acălda in văpaia ei 
de aur munții ti cetatea.

Octavian Mărculescn
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PURUREA

Cîntul 8
Poată codru-ndoliat 

frunzele să-și lepede.
Apele sâ curgă iar 

către mare, repede,
Noi aici ne-am pomenit 

neclintita LESPEDE...

Cîntul 9
Iar atunci, cînd se născu, 

ș-au deschis ferestre,
Către ceruri viorii 

răsunau orchestre ;
Să-ntărecscă danie, 

parcele maestre,
Ne-au ursit în veci da vaci 

Dacia ea ZESTRE...

Cîntul 45
De doruri însetat 

cu năzuinți in firi,
El e-aripă de gind 

ți-un vid, ce nea s-mpire,
Spre aștri, tot mai sus, 

eternul, cu-o sorbire^.
Și-n vraja păcii prins, 

apostolind iubire.
Pe-a trîmbitâ de glas 

la noua sa rostire «•
Mâsură-ntre măsuri 

la propria-i menire -
Luceafăr însetat 

e Dacul, cind e MIRE-,

CORNELIA BARBU
Uleiet de lut
Ulcica de tat 
din lot are 
din lot străbun 
ți «mart 
da-a lungul veacurilor 
ca tecrtaii, singe 
cb sudoare.

■Idcâ de lut 
dia tet crud 
din tat curat 
din lutul trupurilor 

noastre

uleleă de Iul 
vatră alamă ee

ard de mil de sri 
in aspra palmă 
a meșteri lor 
neamului străbun 
renâsdnd odată 
cb smalțul culorilor

oleică de lot 
din hit ars 
din lut străbun 
din lut crud 
din lut curat 
din lutul trupurilor

noastre

aduel dovadă 
nepieritoare neamufuL

DUMITRU UDREA 
Straie de patrie
Te-am căutat adesea, Iubire, 
In tat ce-nseamnă frumos
Pe partea acestui pâmint, 
împădurit cu sentimente
Șl wlletul meu n-a tresărit 
Decît atunci, cind oamenii 
Mi-au recitat Miorița
Sau mi-au vorbit de Burebista
Ori despre Dacia Felix.

De-aceea, încă o dată 
hnbrac straiele tale, 
Patrie de dor I

Tărîm dacic
O țară ce urcă
Prin doine bătrine 
Spre marile culmi 
Rotita-n putere, 
Sfidează mulțimed*
Haitelor grele

Ce dau tircoaie 
Spre babul de grlu.

Se-ntinde amiaza 
lncredeiii-n oameni 
Și vetrd de soare 
Cunună lumina.

„Fantasticul" 
orchestral

9

)

în liceu, profesoara mea de limba 
și literatură română avea o reacție cu
rioasă la intervențiile mai îndrăznețe 
ale elevilor umaniști : „Voi știți mai 
bine decît știu eu“, ne spunea, lăsîn- 
du-ne să batem cîmpli. Iar noi II iu
beam pe profesorul de franceză. El 
ne-a învățat literatură, istorie, fran
ceză, psihologie, latină, corectitudine. 
Nu exagerez. Acum slnt sigură că ne-a 
mai învățat ceva fără să recurgă la 
explicații de prinos : un fel de disci
plină a imaginației.

Emisiunea „Odă limbii române-, rea
lizată de George Mlrea la Liceul pe
dagogic din Turnu-Măgurele a fost un 
dialog între redactor, profesori, elevi. 
S-au făcut referiri la corelațiile dintre 
predarea limbii române și altor disci
pline de învățămint, la materialele di
dactice (vii și conservate) utilizate 
pentru stimularea vorbirii libere, la a- 
titudinea profesorului fată de greșelile 
de exprimare, la modalitățile de Însu
șire, de reținere, de nuanțare a voca
bularului activ. Premisa dialogului era 
evidentă : elevul trebuie învățat să se 
exprime clar, concis, complet, corect. 
Concluzia : elevii participant la aceas
tă emisiune s-au exprimat prea clar, 
prea concis, prea corect. Completitu
dinea exprimării lor e sugerată, desi
gur, prin limitele de timp ale transmi
siei. O elevă a comentat poezia „Ca
lea lactee și-a despletit cozile*, de Za- 
haria Stancu. dună ce a dezvăluit re
sortul motivațional-afectiv al apropie
rii de respectiva poezie. Măcar cîtiva 
critici literari ar trebui să se teamă : 

comentariul critic se poate realiza si la 
liceu. Apoi, In cadrul unei sesiuni de 
comunicări, alte două eleve și-au ilus
trat aptitudinile cu : un fragment din 
lucrarea „Arta expresiei în poezia 
*■ Belșug* de Tudor Arghezi și o argu
mentare a opțiunii neutru tema „Ono
mastica și expresivitatea unor porecle 
din comuna Balact. județul Teleorman". 
Cu toată seriozitatea, viitoarele profe
soare au demonstrat exact ceea ce pro
fesoarele actuale susțineau : semnifi
cația sesiunilor de comunicări științi
fice nu este alta decît transmiterea 
pasiunii pentru cercetarea limbii, pen
tru formarea expresiilor literare plas
tice, pentru artă. E drept, în fața mi
crofonului e greu să treci proba spon
taneității, transmisiile în direct „favo
rizând" tonul doctoral, complet, con
cis șl foarte clar. Profesoarele Magda
lena Florescu, Ecaterina Negrea și Ell- 
sabeta Marin au „predat44 o lecție bine 
învățată. Am «flat că inițierea în mî- 
nuirea aparatelor șl tehnicilor moder
ne, sesiunile de comunicări, cenaclul 
literar continuă o tradiție la Liceul 
pedagogic din Turnu Măgurele. Am 
aflat de asemenea că elevii își caută 
argumente, că vor să convingă și că 
„adolescenta este vîrsta la care ima
ginația poate fi folosită44. Probabil că 
doar atunci cînd slnt amenințați de 
„pericolul microfonului" elevii urmea
ză tentatia de a vorbi cu personalita
tea unei benzi de magnetofon.

Elena Ștefol

Desenele Iui loan Gânju (Galeriile de 
artâ din Iași), răafrîng un sentiment al 
naturii cu totul aparte, care, făcind loc. 
din cind în cind. fie unei reflexivități 
neliniștite, aproape dramatice, fie umo
rului discret, fie unei dispoziții spre 
ludie si funambulesc, retine întotdea
una o anume candoare primordială. 
Acest tip de puritate a expresiei este 
urmărită imagistic prin coborirea pri
virii la scara unei biologii elementare, 
sau numai miniaturale, ale cărei va
lori simbolice slnt deslușite, am sDune. 
In spirit barbian. Alegerea lumii vege
tației mărunte si a ființelor ce o dodu- 
lează drept spațiu al Investigărilor în
treprinse de Dictor nu dezvăluie, desi
gur, curiozitatea botanistului, ci în
deamnă mai degrabă la rememorare* 
adagiului lui Klee : „Arta nu redă vizi
bilul ci face vizibil".

loan Gânju se arată interesat de pro
cesul zămislirii formei și metamorfo
zelor acesteia („Secretul germinației- 
se Intitulează o lucrare) de momentul 
închegării unei reprezentări figurale 
din înlănțuirile spontane ale liniei, din 
jocul liber sau controlat al creionului. 
Demersul său nu forțează realul să pă
trundă în matricea semnului prin mij
locirea „stilizării", ci pornește dimpo
trivă. de la auarentul exercițiu al gra
tiei către articularea unor întruchipări 
verosimile și coerente. Sustrase imua
bilității. definitivatului, acestea evocă 
mereu imperceptibile translații și ana
logii ale sensurilor, posibile substituții 
sau nn’-asnnrHențe ale conturelor, pri- 
l“u,ind laolaltă un popas la sursele 
gi-’diril artistice.

La galeria „Cronica", Liviu Stihar 
propune o selecție din lucrările reali
zate în ultima vreme, în cuprinsul că
reia caracterul de „atelier" este destul 

de evident. De-f de ta personal* des
chisă «cum doa *m ta București. *rux- 
tul pare U și fi I^ireptat atenția ia- 
deosebi asupra portretului și peisaj u- 
hzi. el ti-a păstrez predilecția rreatru 
zame'.e cromattee austere, dominate de 
brunuri. mde accentele de cobalt sau 
rogu intens Lzbucaesc ca ntate vâlvătăi 
mocnite. Urlu Suhax a rămas, de ase
mene*. adeptul -lucrului" meticulos al 
suprafeței, a cărei calitate tactilă o de
finește prin aitemări savante, acurate 
ale texturilor, ru trimiteri discrete ta 
arta vechilor flamanzi.

Scriitura a derecut. ta portrete — fi
resc adaptată atributelor genului — 
mai ponderată, asai eemiootală. |i to- 
tup. dincolo de r goarna unui modeleu 
de factură poM»b«tă. chipurite tint 
investite cu insesnnete tensiunii lăun
trice materialized concentrarea senti
mentului plastic. Aeeeati eeooomie a 
gesticulației ne intimpu&ă a tn petalje 
— o noutate. c« mod de tratare. în 
creația lui Liviu Suhar — unde zgir- 
ccma intervențiilor pensulei înlesneș
te păstrarea intactă a forței unor acor
duri primare. în fine, temele cunoaeu- 
te ale picturii lui Sohar. gri vi ti nd in 
jurul unor datini folclorice desprinse 
din ambianța tradițiilor populare bu- 
oovinene revin in compoziție („Nunta") 
In portret (..Tiranei-) sau lntr-un stu
diu de personaj („Solitudine") oompu- 
nind cu voită concizie emblema unei 
stări poetice.

Sintem astfel martorii confruntării 
radicale, recapitulative a artistului cu 
sine Însuși, în pragul, poate, unei în
noiri, unei faze distincte de lucru, ale 
cărei roade sînt pregătite să apară.

Mihai Ispir 

încă aflat sub influenta lui Faurt (pe 
eere-1 citise in traducerea lui Gerard 
ce Nerval) Berlioz compune Simfonia 
fantastică intr-o stare de absolută în
credere in forțele _de bază" ale or- 
chestreL In forma ti «doritul devenind 
sesiza tete datorită numărului mare de 
Instrumentiști, in ..interpretarea de 
mari proporții". E legendară prima re
petiție. cu o sută treizeci de instru
mentiști ears nu încăpeau De nid o 
scenă, cărora timp larii le improvizau 
pupitre in grabă, cărora le lipseau 
•ounete etc. „Așa cum fl-a putut, am 
repetat cu orchestra vraiște „Balul- și 
„Cortegiul spre eșafod-. Această ulti
mă parte tacă Intre muzicanți urale și 
antauze furtunoase. Cu toate acestea, 
concertul B-a avut loc. Directorii s-au 
speriat de harababură șl au renunțat 
ta planul lor. Ar fi fost necesare pre
parative prea însemnate sl de prea 
hxngă durată. Nu știau că pentru o 
simfonie sint necesare a ti tea lucruri." 
(Memorii, p. 142).

De atunci, Simfonia Fantastică a ră
mas o adevărată piatră de încercare 
pen’. orchestră, care e obligată mai 
mult decit în orice altă lucrare roman
tică să-și folosească întregul potențial, 
schitînd fie bllnde șl lucide nuanțe, fie 
dramatice evocări, scene pline de pi
toresc alături de extravaganțe, melan

colie alături de explozivă forță. Leit- 
motivul „iubitei ideale” unește toate 
mișcările Simfoniei (1) Vise. Pasiuni (2) 
Balul (3) Scene din viața de la țară 
(4) Cortegiul spre eșafod (5) Vis despre 
Sabatul vrăjitoarelor, alcătuind îm
preună cu loate elementele și modifi
cările sale, esența primei mișcări și a 
celei de a doua. Poate fi recunoscut 
și In scena eimpenească, apare fulge
rător în „Cortegiu- si apoi, contor
sionat, în final : stă In capacitatea de 
exprimare a orchestrei fluidul și ob
sesivi ta tea sa. Un adevărat studiu de 
„interpretare orchestrală comparată- 
ar fi posibil asupra diferitelor reali
zări dirijorale. Ne limităm a semnala 
în planul Electrecord pe luna iunie o 
înregistrare magistrală, sub bagheta Iul 
Ion Perle* cu orchestra simfonică din 
Bamberg (licență Symphony Tone Pro
ductions), alături de discul mai vechi 
(înregistrare din 1967) existent în ma
gazine, cu orchestra Radiodifuziunii 
din Moscova (dirijor Gennadi Rozh
destvensky). Versiunea Ionel Perlea 
va rămlne. credem, un model de ex
plorare a spațiului lăuntric, al imagi
nației și „speranței izbăvirii" berlio- 
ziene, un exemplu de ezitare intre real 
și Iluzoriu, pe muchia celor mai sub
tile li mai violente nuanțe.

Grete Tartler
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•omentator tenace si 
avizat, de mai bine 
de cincisprezece ani. 
al fenomenului literar

românesc, bucurindu-se de -no
torietate. nu atit datorită căr
ților publicate, cit asiduei acti
vități de cronicar săptăminal 
(rămasă, paradoxal, dar. desi
gur, din rezonuri superioare. In 
generoasele pagini de revistă), 
Nicolae Manolescu încearcă, 
acum, rxrima sa ooesră de sinte
ză critică. In domeniul extrem 
de tentant si dificil al romanu
lui. Proiect prețios, mai cu sea
mă pentru că autorul îsi propu
ne nu o istorie a genuhri la noi. 
ci un eseu privind evoluția for
melor romanești, o, adică, decu
pare a modelelor, a invariante
lor. dintr-un peisaj variat. Dar. 
să dăm cuvlntul autorului, pen
tru a fi siguri că nu i-am fal
sificat cumva intențiile : „M-am 
mulțumit să descriu, după lec
tura cîtorva zeci de romane, trei 
modele principale ale genului. 
dtndu-Ie sl nume (firește, me
taforice. în care m-a inspirat 
TTiibaudet. deși nu există vreo 
legătură între accepția în care 
a folosit el cuvintele si aceea 
din eseul meu) și confruntîndu- 
le cu operele vlî“. Am citat din 
eseul teoretic intitulat Doricul, 
ionicul si corinticul, cu care se 
deschide volumul. Sint de sub
liniat aici două calități, defini
torii pentru 
ticului. Întîi. 
marcabilă de 
81 implacabil 
tiunii. după lectura doar dtor- 
va (cîte ?) zeci de romane. Că- 
llnescu declara că nu mai ci
tește cârti, ci literaturi. Lui 
Manolescu. iată, ii sînt sufici
ente citeva zeci de cărți pen
tru a descoperi modelele unei 
Literaturi.

personalitatea cri- 
capacitatea sa re- 
a se ridica urgent 
în sfera abstrac-

In al doilea rînd dar tot atit 
de Importantă este știința cri
ticului în a se inspira creator, 
în a-si apropria sugestii si a le 
îmbogăți. Thibaudet despărțea 
romanul în două ordine : cea 
masculină (doricul) si cea femi
nină (ionicul), Manolespu. origi
nal, adaugă corinticul si, astfel, 
triada emblematică e gata. De 
unde se vede fie că vechea artă 
grecească se arată în continua
re o sursă fertilă • pentru mo
derni. fie că cele învățate la 
vlrsta infantilă (ca scrisul si ci
titul. mersul si vorbitul) rămîn 
cistiguri sigure. Cînd comentea
ză modelele doric si ionic, auto
rul nu mai folosește, e drept, 
determinantul masculin, pentru 
doric si ghilimetează feminin, 
în cazul romanului ionic. Cînd 
însă îgi ilustrează afirmațiile, 
exemplele sînt — atentie la ti
tluri — Ion al lui Rebreanu 
pentru romanul doric, Ioana de 
Anton Hol ban pentru cel ionic. 
Nici o legătură — nu-i a$a ? — 
cum ne încredința de altfel si 
autorul. între accepția De care 
o dădea Thibaudet cuvintelor 
al aceea din eseu] lui Nicolae 
Manolescu. Din aceeași temere, 
exprimată si mai devreme, să 
dăm din nou cu vin tul autoru
lui : „Totuși, ciclul nu se în
cheie aid. simetric : dună epo
ca primară si energică a dori
cului romanesc si dună epoca 
feminină (fără ghilimele — n.n.) 
si interiorizată a ionicului tre
buie să urmeze corinticul" (s.n.). 
Acum, credem, totul este clar. 
Originalitatea accepției terme
nilor este indubitabilă. Reve
nind la conținutul modelelor 
propusa de autor pentru roma
nul românesc, ce sint așadar 
doricul, ionicul, corinticul ? Do
ricul ar fl romanul traditional, 
balzacian, cu autor-narator om
niscient si omnipotent, orezen- 
tînd în forma suctorial! (W.C. 
Booth) o lume omogenă si ra
țională. Ionicul se caracterizea
ză prin psihologism si analiză, 
este romanul personal (TTii ba ti
de t). realismul psihologic (Ma- 
nolescu). diferențiat de doric 
prin aceea că actul narării ii 
este atribuit acum nu autorului 
ci unuia sau mai multor per- 
fiona ie-narator. a căror viziune 
îsi pune amnrenta asupra celor
lalți. Corinticul se vrea expre
sia unui nou realism, în care 
autorul 1si recapătă drepturile 
cedate personalelor romanului 
Ionic, devenind regizorul lud ic. 
ce trage (fără să le ascundă, ha 
chiar exhibîndu-le sforile per- 
sonajelor-marionetâ. Ficțiunea 
se autonomizează decisiv, in
tenția scriitorului nemaifiind e- 
fectul „trompe l’oeil" din roma
nul doric ci burlescul, grotescul, 
alegoria, simbolul. exotismul, 
livrescul, parodia nuse să con
lucreze, pe dimensiunea simul
taneității temporale, la pulveri
zarea oricărui sens global, uni
ficator. Bunul simt ne îndeam
nă la citeva întrebări. De ce (si 
cU ce folos) am numi doric ro
manul balzacian, ionic pe cel
psihologic (dar cel „nisălosic". 
analizat de C. Regman. unde ar

cronica■ literară

NICOLAE MANOLESCU: 
«Arca Iui Noe. Eseu despre 
romanul românesc» vol. I

intra?) corintic pe cel parodic? 
Din simpla voință a unei termi
nologii — să zicem — perso
nala ? Probabil că despre asta e 
vorba, adică despre comoditate, 
căci iată ce ne mărturisește cu 
sinceritate dezarmantă Nicolae 
Manolescu : „Memoria îmi joa
că feste cînd e să repet termi
nologia lui Greimas si Todorov. 
O uit instantaneu, după ce le 
închid cărțile. (La ce bun a- 
tunci, ne-am întreba noi, des
chiderea lor ?). Nu-1 înțeleg nici 
pe Frye care în cartea citată 
(Anatomia criticii — n.n.) sub 
cuvint că ordonează limbajul 
criticii, făcîndu-1 mai consec
vent. folosește termenii în ac
cepții uneori atit de departe de 
cele curente, sau atit de nepre
văzute. încît are nevoie de un 
Glosar". Si. atunci, sigur că da. 
doric, ionic, corintic — comod, 
ușor de tinut minte, cuprinză
tor. Atît de cuprinzător încît in 
brațele generoase ale doricului 
încap Man lui Slavici. Ion. 
Pădurea spînzuraților si Ciu
leandra ale lui Rebreanu, Balta
gul de Sadoveanu, Rusoaica lui 
Gib Mihăescu, La Medeleni de 
Ionel Teodoreanu, Moromețli de 
Marin Preda etc.

La adăpostul frunzelor de 
neant ale corinticului, sîntem a- 
vertizati că. în volumul al doi
lea al cărții, se vor adăposti la
olaltă si Urmuz si Arghezi și 
Mateiu Ca răgi ale si Sadoveanu 
cu Creanga de aur și Princepele 
lui Eugen Rarbu. si Coborind al 
lui Paul Georgescu, si Nicolae 
Breban cu Bunavestire, si Car
tea Milionarului de Ștefan Bă- 
nulescu și Ingeniosul bine tem
perat (ar fl o sugestie pentru 
Nicolae Manolescu in acest ul
tim titlu) de M.H. Simionescu. 
Criticul are dreptate: corinti
cul este Area tei Noe ’ Ar 7a- 
tea Lnsi sâ aibâ tea Li
dacă ar dfooum ut. mo
del romanesc, modei Arca kiî 
Noe în care încarce tr.treg 
romanul român»: cuxtâ care 
putem aștepta h=feS":;i do^oduL 

Nouă In maniera crSwcâ a iui 
Nicolae N'arjCkescj a*er.:^a
deosebita pe care o acu re
lației dintre nwa-
r.escă si modetul aooetzl Re
zultatele »tet deov-bt'e si con
duc la interpretări
Esie fini analoda teTre arim- 
dinea opresivă a romarrieru/tn 
darie fata de persocajele srfe 
și ..presiunea exercitată așupra 
individului de cârre normele co
lectivității sociale In raoca as
censiunii burgheziei-. De altfel, 
pe această ipoteză (sugerată de 
A domo, ne mărturisește cu o- 
nestitate criticul). care urmă
rește modificările conștiinței 
individului in raport cu colec
tivitatea si. analog. afirmările 
sau diminuările personali ti: ii 
personalelor în raport cu voin
ța auloruliri. se edifică modele
le propuse de Nicolae Manotes- 
cu în cartea sa. Sjtjt că. in 
fond, este vorba de ideea. ba
nală. de imensă circulație, po
trivit căreia romanul este cel 
mai im nur gen. incanabil să se 
abstractizeze (ca poezia, artere 
plastice, muzica) retezând cor
donul ombilical prin care comu
nică. fertil, cu societatea. Dar 
Nicolae Manolescu o spune fru
mos, cu stil și finețe anali-

tică. Atît de frumos, încît 
ești pe cale să nu mai ob
servi discrepantele sau să le 
treci cu vederea. Totuși, din 
respect pentru autor ; ..Putini 
mai cred astăzi că istoria 
socială explică istoria lite
rară așa cum o cauză explică 
un efect. Schimbarea instituțiilor 
si obiceiurilor umane antrenea
ză. desigur, schimbarea litera
turii si Pe (sic !). a romanului : 
dar nu în chip nemijlocit. Căci 
literatura nu emană spontan 
din realitatea socială, istorică" 
(p. 24—25). De bună seamă, dar 
iată ce citim peste 150 de pa
gini : ..Romanul realist cores
pundea la origine unei eooci, 
prima jumătate a secolului XIX 
—. de relativ optimism social, 
în care romancierul, ca și bur
ghezul in plină ascensiune este 
un spirit energic. întreprinzător 
și neobosit. Balzac este el în
suși un Rastignac si un Vau- 
trin. un Birotteau «i un Hulot. 
Autorul și eroii săi au so£a 
unor cuceritori care-si trăiesc 
soarta. încerci nd s-o stăpâneas
că (...) O generație sau două 
mai tîrziu. entuziasmul dasei 
CDuizindu-se deoooîrivâ cu for
ța ei. burghezia incepe «ă-ri 
producă eroii dezabu2ati. «ceo- 
tici si fără tonus vital. Marea 
epocă a srepiirtsmulai eeiaeide 
cu aceea a naturalism alai șl a 
miturilor sale, dintre care od 
mai durabil s-a dovedit a fi a- 
cela al eredității(subL noas
tre). Cum se poete observa, te 
trei etape consecutive, se aoe- 
di tea zi ideea unui det*x mknsm 
nemijlocit lntii anrooterea ar
tist-expeneat al clase (_Ro
mancierul. ca si burrbexni— ri 
apoi. identitatea autor-neraonaj 
(desore confuzia tamwrilar ■»- 
iar-aaramr. te exui tei

wsa ’a î. T" ti reflectă • rea»— 
fxzse de glntfce *) te fre. «*- 
ca barate** ao-
dnce ertx < trial aii ari lactee! ner-

r-.Jor breramrd saewaJace- fe 
car* ad**răr crede Nicniw Ma- 
noLesrt: * Ir cei de la d 25
:• cei de li - 1^5 ? Onest

»R*e ezrrta.

masochist al propriei eontrazi- 
, ceri, râd tot ei vorbește aid 

de tipul arivistului, de tipologia 
stereotipă, de tablouri de mora
vuri și satire, lucruri to
tal opusa insolitului. Tn con
tinuare. sint analizate romanele 
lui Filimcn si D. Zamfir eseu. 
Ciaeatl vechi ai aoi este ..un ro
man pooular si senzațional ca 
factură, istoric si de moravuri 
ca temi cum nu sini puține 
dună lâM. dar care are norocul 
primului personaj excepțional 
din istoria genului Ia nod — 
Dinu Păturică-. Comentariul, 
sagace, se centrează De demon
strarea faptului că. In ciuda vo
inței autorului. Păturică nu este 
un învins ci un învingător. Per
fect adevărat ! Inexplicabilă ră- 
mîne reîncadrarea romanului 
în modelul doric, căd aici vocea 
a arterială acționează de-a drep
tul tiranic. E. poate, la mijloc 
naivitatea noastră de a crede că 
modelele au fost procuse pen
tru a funcționa.

Secvența dedicată lui Dulliu 
Zamfirescu (Ochiul estetului) 
urmează, mărturisit, ideile Iul 
Vaierul Criatea din Alianțe li
terare. dar poiemizeozâ cu a- 
cesta De m asoeci marginal. 
Efit, «ici o manieră accen
tuat personală de a fructifica 
FUgestiCe irrtr-un spirit — cum 
spuneam — _ereaUw-. Du iii u 
Zamfirescu. preocupat doar de 
oamenii de spiritele no
bile. estetueazâ existenta si ra
tează asefei trxicul. în focul 
acestei rWsrwwButj ații. N. Mano
lescu afirmă ritos : -Ca. mai 
tîrziu. la Camfl Detreacu. avem 
de-a face cu o ooeră de ambi
ție slujttâ doar partial de în
zestrarea MTriicruluL”. Ceea ce 
este vaiabd pentru D. Zamfi
rescu. râmlne de auacinut cu 
argumente in ce-1 privește pe 
Cârmi «cu_ Autorul ..Patu
lui lui Prorust" slujit doar par
tial de h-Miuati ia ? Din tea
ma fențLiârx valorilor. Mano
lescu ahweâ tn der.irrare. Ar 
fi greși: si intele^cn de aid că 
amorul Lertarfli iafldele este 
un «Dini dsîzTjmv. Dimnotrivă. 
iată-*, tot te cam toiul despre 
D. ZimfireaRL mubumd. in 
colaborare cu C. Booth.
El ne otferâ e nnr_naor ma- 
matălă-. mAri aactarteL care 
ar caracteriza nu doar romanele 
arîstocratMndm D. Zacnfireacu d 
maiorifitea ramaaelar româ
neau (tr MDO*=d XIX. Dec. uu 
vaeea ■■râarială ■ tea Booth d 
atflai aartarW ■! tea Mascîescu. 
De ce nc * aia oaie doar

rnha amertarx rrw ? fort n>

:• 
cnrjc-Ja

râ ir i are*
cv xx re le • tf". ver Jbcacea

” -jeiarâ. drora— -
data .• ’ _ pre.—c

Boaâe câ

compendiu
Hristn Cândnvtanu: „Trti balaJt mMifi"

Editura Ion Creangă, 1980

mal mult de tantiema șl sufragii, / crescuți în paradox*, 
/ străini de versul liber șl obsedați de rima / ce ține loc 
de toate, / precum ținea Zamolxe / în cer chei șl lficate 1" 
„Astenii. boeme"). Efecte mal puțin obișnuite dă aici rima, 
insinuată bizar peste (uneori) cinci versuri : căci, deși 
rimele sint încrucișate, poetul îșl transcrie versurile pe 
cîte două sau trei rfndurl. Un alt poem rimat, „Algebra 
polemică", e în descendență barblană („Uvedenrode") : 
„punct circular (ombilical) / tentacular Olimp, fatal / 
triunghiular consens, / ospăț platonic singular, / vag 
dens, / dispus în stil piramidal, / etc.".

Ascunztnd obsesiile unul singuratic care știe că „un 
castel de nisip este foarte greu de zidit numai din nisip", 
poezia Iul Calistrat Costin pierde, ared, din poza Ironică 
pe care poetul a a Ies-o. Interesantă șl complexă, această 
poezie dă totuși senzația efl ceva îl lipsește. Poet autentic, 
Calistrat Costin poartă o masă nu Intru totul favorlzantă.

KVISTA REVISTELOR

Cahiers Roumains 
d'etudes litteraires nr. 4/1979

Cahiei <
♦r*7

9
filtja» Laitm B»arrt<

Dedicat unor probleme 
fundamentale ale roma
nului și structurat de-a 
lungul a trei axe — teo
rie, sociologie și istorie 
literară — sușținute de 
citeva aplicații remarca
bile, recentul număr din 
Cahiers Roumains debu
tează cu un colaj de texte 
apartinind lui Mircea 
F.liade, colaj cuprinzind 
reflecții și atitudini vis-â- 
vis de unele aspecte lega- 

succesului (romanul polițist
ți cel sentimental), de raportul traduceri- 
creatii originale, originalitate-autentici ta te. de 
unele psihologii din opera lui Dos Passos sau 

scriitura unor Faulkner și Joyce, precum 
și față de necesitatea existenței in romanul 
românesc a personajului înzestrat cu „o con
știință teoretică a lumii", „personaje-miț" 
care să se înscrie de la sine în cadrele uni
versale ale genului.

O altă secțiune cuprinde studiul lui Al. Pa- 
leologu ..Zeul ucis — o temă centrală a operei 
lui Sad-oveanu", comentariile lui Dumitru 
Micu asupra „Unei modalități romanești" in
tre Balzac și G. Călinescu și studiul sintetic 
al lui Ion Oarcăsu „Romanul românesc con
temporan". Alături de o analiză a teoriei 
lukăcsiene a romanului (N. Tertulian) și de 
o prea sumară privire asupra „Perspectivelor 
romanului istoric" (Ion Maxim), întîlnim un 
eseu remarcabil — „Romanesc și antiroma- 
nesc", aparțlnînd lui Romul Munieanu.

O excelentă aplicație, făcută în stilul său 
pertinent și subtil de către Livius Ciocârlie, 
decupînd fenomenologic o pagină din „Ma
dame Bovary" — „tipologia sensului", un eseu 
asupra zonelor autoscopice și cerebrale din 
proza lui Saul Bellow (Anda Teodorescu), o 
urmărire a lui ,,Proust citit de Camil Petres
cu" (Irina Mavrodin) și secțiunile de „Croni
ca traducerilor", „Recenzii" și „Caleidoscop", 
cu articole semnate, între alții, de A. Marino,

•< recwsu* la tkr
hor ârît ten crsacă are

Al. Călin earn, âtaroti P«er, Bar*: 
Andrei Ionescu, Sonn Ti tel, Dtar_i Durai 
Eva Behring. Pietro Fcmaa_ Al Câpr^riu. — 
completează un «umăr bacat ți reprtr?~U-..

Dan C. Mihăilescu

Revista Română nr. 5 1980

lnfâțiza ci ti torului

O ir^iiisațe Eaâd E=e- 
rioari «î «ufeu sau a- 
dnre ReTteta B— 
iumerele din -1 aa_
De*’..3j'_â să •.r*~jTTL-tâ : - 
titonior 
cui i uraie rorr-tner:. s_ -a 
mesaj spirit^a± carrier;*- 
tic Rocn-r.*: art*z2.
Bevteia Uaiu »e 
tinge pri-. efort4* a- 
căina marca parr.cusari 
in ronțaxriil prese- 
tre. prin de a
străin aspectele rele mai

interesante ți semnificative ale 
cultural românesc. Un loc impcriinî în -j- 
ptinsul revistei îl ocupă literatura rooia"-i 
contemporană, a cărei traducere șj dtfxtare 
peste hotare este una din preocupările țuir.- 
cipale ale Revistei Roraiiie. Un mare obdIt 
de poezii ți de poeți de azi au intrat in pa
ginile acestei reviste editată în mai multe 
limbi, după cum mai mulți prozatori contim
porani și-au văzut tipărite in versiuni strai-? 
romanele sau povestirile. Intenția vizioLâ « 
de a înfățișa străinilor pe autorii cei mai re
prezentativi și de a alege scrierile cane 
ceva de spus cititorului străin. Un k>c apane 
In viața revistei II ocupă numerele speciale, 
direcție in care diversitatea poate fi mai 
mare. *»umărul Închinat lui Eminescu ți cel 
Închinat lui Arghezi sint de o remarcabilă 
concepție și ținută. Studiile, articolele, recen
ziile pe care le tipărește Revista Română vă
desc aceeași dorință a ținerii la curent a citi
torului străin cu tot ceea ce e deosebit in cul
tura și literatura română. Consecvența cu 
care Revista Română, singura publicație cu 
acest profil de la noi își urmează acțiunea de 
difuziune sistematică în limbi străine a feno
menului cultural românesc este o, serioasă 
promisiune de viitor. Unul dintre ulti
mele numere bogat ilustrat cu planșe

\ aJentin F. Mihăescu

desene ți fotografii, 
are- x: caracte- memPc. fiind dedicat im- 

a IM da ani de la nașterea ma
rele poet român Tudor Arghezi După un 

st troducrir semnat de Serban Stat!, 
ccr- 3^.^eaza xuccipî opera iu! Arghezi in 

.-alorCar universal, revista prezintă
■ nsprinzind câteva dintre cele rrca* 

re .-suri ți pagini de proză arghe-
ce.-e. Ca orice mare creație, care propune □ 
n rre poetică ți un limhaj de radicala nou

ța:». poena Iui Arghezi nu a întrunit de la 
cpo!prri -nsensul criticii literare. Un dosar 
at3ân-.mâ£: al contrastelor receptării operei Iui 
Arxnrn prezică Constantin Crlsan la rubri
ca Eaewi ți rementariL Tot aici semnează 
perșir.rr.te rtudii Os-. S. Croh măi ni cea nu, 
AL G^-eț?. Constantin Prut, Ion Ca rai on, Ni- 
coLie Manolescu, autorii reușind, printr-o 
abcrdzre dm unghiuri diferite, să configureze 
pri:~--.îL>nțe!e unei personalități de excepție. 

Ce>țalte secțiuni ale revistei sondează, ca 
d* 5trre-„ dinamica ci vi li zaț iei ți culturii ro- 

contemporane. Fizicianul și politolo
gul britanic Frank Barnaby acordă lui AJe- 
x^nir-j Cerna to ni. la rubrica Dialog-contacte, 
u-i --erviu axat pe consecințele nefaste ale 
rur^e: înarmărilor. Smaranda Bratu Stati 
prezintă expoziția de istorie și urbanism Flo- 
m(a ieri și axi. iar Lia Tudor expozițiile de
■ na c'reran-, e R.D.G. și Irak. Un grupaj 
«ie articole, semnate de Valentin Lipatti, 
Gheare he Ioniță și Eugen Atanasiu comemo
rează 3S de ani de la victoria asupra fascis- 
Qsuîm.

Rubrica Vjața cărților cuprinde cronici de- 
<fcm:e citona dintre cele mai semnificative 
«Barilii editoriale. Versiunea românească a 
eărtft ui Mircea Eliade, De la Zalmoxls I* 
Geaghis Han, cartea Mioarei Turcu Ge<«- 
Dacii din Cimpia Munteniei, studiul Opera 
Ini Arghezi de Nicolae Balotă, romanul Fiul 
secetei de Ion Lăncrănjan. Revista se încheie 
cu două micromonografii ale publicațiilor 
„Steaua" ți ..Revista Comisiei Naționale Ro
mâne oentru UNESCO", urmate de obișnui
tele prezentări ale principalilor colaboratori, 
în tot. si acest număr al Revistei Române 
oferă cititorilor din străinătate imaginea, de 
o aleasă tinută intelectuală, a personalității 
culturii si civilizației românești.

Cronicar

* Critic literar, poet, eseist șl ar- 
ticler, înzestrat om de condei, Hristu 
Cândroveanu ne-a pus, de curLnd, 
sub ochi, o carte plină de parfum. E 
vorba de : Trei balade aromâne pe 
care i-a tipfirit-o Editura Ion Creangă 
șl In care autorul nostru repovestește 
krel motive folclorice aromâne.

Autor, tn anii de dinainte, al unor 
lucrări de aceeași extracție cum ar 
fi : Antologie de lirică aromână. An
tologie de proză aromână, ca șl al 
volumului : Povești da la miazâ-ii,
Hristu Cândroveanu ne incintă cu 
baladele sale repovestite.

Sint balade sud-dunărene, balade perechi cu unele 
nestemate ale genului din literatura noastră populară, dar 
înrudite șl unor teme tratate strălucit șl In literatura 
noastră cultă.

Astfel — balada Tlnărul păstor din munți e, hotă rit 
lucru, geamănă cu Miorița noastră, iar cea numită Puntea 
de pe riul Arta stă fn simetrie cu Meșterul Manele, tn 
ceea ce o privește pe cea de a treia — ne referim la 
Stafia — nu ne sfiim să afirmăm că aceasta din urmă 
atinge aria de atmosferă și sugestie a poemului emi
nescian Strigoii ; firește cu diferențele de rigoare, cate
gorie șl cizelare de rigoare.

Citind aceste balade aromâne respuse tot de un... 
aromân am salutat (șl nu in ultimul rind) limba curată, 
curgătoare, cadența, sunetul necorupt al textelor întoc
mite „pe temă dată“ de Cândroveanu.

Limba baladelor e sonoră. „focoasă", cum ar zice 
Arghezi, legănată : „MIndru, naJt și subțirel, / și mlădiu 
ca din oțel. / ca o fată frumușel, / Trece un păstor 
agale / și-șl poartă turma pe vale, / Zici că-1 un ostaș In 
zale, / Tot In fir șl în paftale", (op. cit. pag. 7).

Naivitatea sintagmei săltărețe e adesea lucrată șl tru
cată. voită, exersată, trudită. Versurile variantelor litera
turizate da Cândroveanu au un „ce" firesc, decurg din 
suflul epic popular, fiind însoțite de o aură blind fi și 
egală. Să mai cităm : Și-au făcut mai la Izvoare / șl pe 
lunâ-au mers, pe soare, / Uneori numai pe stele, i Cînd 
nu se-ascundeau șl ele, / Dar el tot au răzbit încă, / 
Fiindcă prea erau de stîncă...“ (op. rit. pag. M).

Trei balade aromâne e mai puțin o carte ..de duminică" 
pentru cititorii „fragezi" e șt o restituire șl Încă una la 
care se poate medita cel puțin din unghiul unei comu
nități de motive literare. Mal puțin agresiv și spectaculos 
declt destul dintre confrații săi. Hristu Cândroveanu pune 
sub o ploaie de lumină lină un soatiu de suflet și sensi
bilitate ce a readus culturii, științei $1 artei noastre mindre 
adevărate propuneri pentru statui precum : DMoftei, 
Dimitrie Caraoș, Constantin I. Darrări, Gbeorgbe Con
stantin Baja (rare vorbea 14 limbi f). Șarun* (forma ma
cedoromână — să rune, haină de lină albă sau nearrfii, 
George Mumu, Dimitrie Paciarea. Tache Papahagt, Pen
ele Papahagl D. Cancaatea, Th. Caplâaa. Mirm Beta, 
loa Barba. GJf. Samariaeaiiu. T«ma Caragia ș.a.

Dar tetorrir.du-ne în puncru’ dt origine al comentariu
lui noarru să repetăm el simțim o iriacare spirituală de 
consimțire eu autorul textelor reevaluate si al rerun o aș
tern d volum ui Trei balade araaaăas constituie o apariția 
bineventtă.

Dan Mntașcu

4va( Tivtn: „Ptlitartl tt9hhr“
Editura Eaela, 197S

• Aurte Turcuț e un poet original, 
deși Inflexiunile tradiționaliste itnt 
evidente. Volumul recent confirmi 
spectaculos o frază critică exactă cu 
care n definea Nicolae Clobanu : 
„Cu cit sporește senzația că al des
coperit modelul originar, cu atit 
efortul de recreare a acestuia apare 
mai pregnant, încununat de succes", 
însuși titlul culegerii sugerează linia 
de gravitație pe care se înscrie auto
rul. Neinteresat de exprimarea calo- 
fllă, el reține „asprimea" metaforic- 
tematieă pentru a o rafina nu în 
direcția suplețll suave, ri a rostirii

exacte, ea o cadență „veche" șl „nouă" în aceeași măsură :
steiul Corilor ce mi-I reverțl ta glas, / Licnma- 

•rid -Trt rocal» iși lasă sarea rod așa cum au rămas 
du: trapul bâtâhri scheletele de zale-. (Luminii. Te- 

seia hn Aurel Turcu*. reper abile ta grupuri de poeme, 
trtetă prefenpța pentru sentlrr.eetalismul lurid, aureolat 
de m tzzut exercplar al mâstml. Senttmentu: e un deeu-

■ r-. ateB . rtrxsr::- eu aortatea celui sor-
ss: u de al - r - Deprins eu

-u. apr-.ap* de t*ns:anea hafxu-tzhii (Filmele vă^l, 
L^me și păeaapA, Ptesart rapmcrci, poetul intensifică per- 

dat. O poerf se intiniieazâ Diaramfi ca 
să ga a. s-jfe, V>d direct i^-ea decupaj ului dta realitate.

► j lîttj pact us barbatus aureus / învie
' £^pâ șl =1 ridară ta văriSuhi»! dloramri. / 

-Vie. pev:* 'j-.dnsuf * unei ?uri de plai, m! se-albăstreșta 
■to.ee> te agerea n-s-TMilui." Tn altâ parte. în aceeași 
i- a*, ur rilffiit băirteeae începe cu o imagine eoneen- 
ti-wl. terarafcî* vi pătrur.dă spectaeuloeul. sclipitorul prin 
riro<rafierea rîeiaîl^hil sug ea 2 v metaforic : „Pe maia
er.. egfaerH erau doaăsprezeee seafici de ceapă. rfndufta 

e rirare cw gropi de fildeș"
Costin Tuchilă

Cafotrwt Cutia: „Satiri Marilar aN/«"
Edxtvrg Albatros, IMO

• Titlul cărții lui Callstrat Coatln 
trimite către spațiul parodiei, însă 
poetul nu greșește cînd adaugă in 
subtitlu : „Parodii |1 nu prea". Ca
racterul parodic al acestei poezii 
vine mai puțin dtn apetitul parodic 
al poetului cit din cel al epocii. o 
declarație de felul : „stat în căutarea 
punctelor de sprijin. / cînd însăși 
căutarea devine punct de sprijin !“ 
poate fi a Poetului, dar șd a uma
nității ajunse la auto-dinamitare. 
Calistrat Costin alege masca unei 
bonomii grave. Poemele sale, majo
ritatea cu versuri lungi și dispre

țuitoare de ritm sau rimă (versurile stat fragmentate în 
așa fel Incit poemul să apară- compact, ca o coloană ma- 
»r.-ă), aglutinează detaliile unul „cotidian polivalent" pri
vit cu tandrețe ironică : „slntem intr-un cotidian poliva
lent. atita tot". Tentați» parabolei nu lipsește acestei 
-«•4J fcafeva te pomenește de „virtuțile parabolei") cara 
face un scurt istoric al bibliotecilor antichității („Apocri
fe | șfi narează o substituire de personalitate care are 
ceva mecanic, de existență clbernetizată („Bil de nămol"). 
Io altă parte, poetul se trezește urmărit de o statuie 
(..Urmărirea...'"). Mai multe poeme sint ta tradiția unui 

bizar al cărui maestru e Leonid Dimov.
Astenicii orașului se adună la un pahar „cu vin supe
ri ir" : „NeragL / — n-au avut timp șl spațiu, / nici 
Upun. nici lame — / par niște umbre care beau simbolic 
si vtnoa : din cupe elixirul / acestui birt Îndoctrinat de 
noxe. ‘ isme șl adagii, / și poluat cu felurite poame, / 
irespirabil mediu de oameni Inuman de puri / dlsprețuind 
potirul, / și care-n general cultivă pante mim a, / interesați

Constelația inimii
X 3 antologia In ti tuia tâ „Constelația inimii" 
Icuprinzind versuri fragmente de proză și o 

suita de poeme dramatice și montaje lite
rare selectate din creația membrilor cercu

rilor și cenaclurilor din județul Ilfov, intilnim nume 
cunoscute ți mai puțin cunoscute, dintre care unele 
lint înscrise pe coperta cărților care au intrat de mult 
In atenția criticilor de specialitate, dar nu scriitorii 
care se legitimează ca atare fac din această antologie 
o prezență notorie in literatura noastră de azi, ci ma
rele. covirșitorul număr de tineri. Aid, in cuprinsul 
antologiei, ni se propune „un timp al cutezanței" și 
„un viitor de aur* care, cu toate câ ne trimit undeva. 
In trecut, sub arcadele somptuoase ale lui Eminescu 
(i Bolintineanu, nu ne lasă in nid un caz impresia de 
„deja vu“, de vetust ji aceasta pentru că la majori
tatea poeților antologați, ca și la Maria Cristea-Vran- 
cea (Oltenița) cu versurile căreia se deschide antolo
gia «e poate constata adevărul că „Nu e ușor să spui 
cuvin tul / din cerul tău «ă lași o stea / să cadă-nmu- 
gurind pămintul!" O va spune în continuare și poetul 
Viorel Cosma: „Cînd respiră pomii / aerul se umple 
de cântece". Și tot el: „Ochii mi se luminează / de cîn- 
tecul păsărilor". De reținut și această exclamație în 
care «-a concentrat substanța unui întreg poem: „Ne 
încălzim la lumina înaltă / a propriului nostru suflet!" 
Sint versuri care ne propun mai mult decit un poet 
care activează într-un cenaclu literar, ci o structură 
bine așezată in tiparele ei. La Vilia Banta (Sohatu) 
descoperim, de asemenea, o polivalență expresivă, ca 
în versurile: „Mă bintuie ecoul pădurilor de brazi / pe 
urmele-mi săpate in lut de Bărăgan / sărutul ars al 
patriei tot îl mai simt șl azi / cînd trupul meu se 
scaldă in marea unui lan!" La Pavel Pereș (Bucu
rești) poezia este Însemnată de încrederea în „Zodia 
sunetului", sau cum declară poetul tn „furtuna pregă
tită în vioară ,/ ce suferă ca spada în chihlimbar". Nu

Miwctant: „Uliu papă-lapt», 

tu-ui visat azi-noapte"?

Editura Ion Creangă, 1980

• Literatura pentru copil, definită 
tn fond pa un criteriu extra-Ilterar 
(șl anume adresarea către o anumită 
categorie de public, deci un criteriu 
de consum), își are șansa într-un 
ezoterism specific. Ea este validA din 
punct de vedere strict literar în mă
sura în cars își depășește statutul 
inițial.

O lectură agreabilă oferă cartea 
semnată de Vaslle Mănuceanu. 
Scrisă fluent, Mri mari ambiții, a- 
ceastfi carte are însă o prospețime 
cuceritoare. Autorul creionează mici 
tablouri naive, de obicei nu mal lungi

de o pagină sau două, ta care istorisește întlmplări cu 
sens moralizator, mici scenete cu personaje-copil, uneori 
chiar mici fabule. TDcul acestor tablouri este unul lnlția- 
tlc : copiii «tnt introduși în tainele lumii Înconjurătoare. 
Unele asemenea fabule („Copacul și lăstarul", „Tulnicul 
șl fluierul") amintesc pe cele scrise de Creangă pentru 
manualele «ale școlare. Cele mai multe tablouri cîștlgă șl 
din redactarea abilă, In proză rimată. Copiii (cu nume 
deopotrivă amuzante și duioase : Strugurel. NSscocllă, 
Somnorel-Sforălcl, Florin-Volnic el etc.) desenează, mode
lează plastilină, ascultâ povești, stau de vorbă cu Păcală, 
răsădesc flori, culeg o livadă făcîndu-1 lut moș Toma o 
surpriză (după ce mal Întîi îl spuseseră, acestuia că pre
gătesc un „joc" : ,Du-te, fumează o pipă, prinde un 
pește. Iar plnă-atuncea jocul se pregătește."), șl așa mal 
departe. Delicios e tabloul adunării gălăgioase din cartea 
cu povești uitată în dulap de băiețelul care merge acum 
la școala. în numele acestui „norod fermecat șl pestriț da 
prin basme", cotoroanța încearcă să-1 deseînte pe băiat, 
pe care zlnele. babele și lighioanele O cred vrăjit ! Din 
acest univers în care prichindeii stau de vorbă cu anima
lele șl cu lucrurile nu lipsesc nici bunicul și bunica, 
înconjurați da aura bllndeții ocrotitoare. Vasile Mănu- 
ceanu intuiește bine seriozitatea caracteristică a copiilor, 
care tind sA ia totul In serios șl se comportă ca niște 
mid oameni mari, ca Năică din filmele Elisabetel Bostan : 
„Au Ieșit Împreună pe poartă. Se opresc pe pndlscă, re
zemat! ca doi uncheși." ! în general, autorul știe bine 
..regula jocului", degtdztndu-sl povețele, «Icurile, în haine 
atractive. Pe potriva ambițiilor sale, cartea e onorabilă 
șl se citește cu plăcere.

Ion Bogdan Lefter

Hv/kv Braga: „Dincolo io dragoste”

Editura Eminescu, 1979

• O proza de tip analitic, evolulnd 
ramificat șl sinuos, scrie Rodica 
Braga pe tema experienței unui cuplu aflat la vlrsta răscrucilor șl 
bilanțurilor aentlmerrtale. Tehnica 
narativă acordă totală libertate sec
vențelor de rememorare indirectă, în 
care nu evenimentele, ci reverbera
țiile lor multiple și subtile formează 
obiectul meditației personajelor, se
condate de comentariul autoarei.

în existența cuplului Ana-Remus 
trăirea intimă, complexă șl confuză 
reflectă întlmplări care reprezintă tot atltea încercări pentru sentimen

tul esențial care 11 leagă pe cel doi parteneri, confruntați 
cu manifestările iubirii juvenile a fiului lor atins de pri
mele neliniști erotice. Substanța epică se rezumă Ia ten
tațiile de evaziune care se oferă succesiv bărbatului șl 
femeii, lncluzind secvențe ale experienței lor profesionale 
și ale neliniștilor materne ale Anei. Evenimentul rămîna 
pretext pentru desfășurarea analitică dezvoltată, autoarea 
fiind atrasă Îndeosebi de speculația meditatlv-eseistlcă 
asupra condiției iubirii dintr-un punct de vedere prepon
derent feminist. Sensul Împlinirilor în contextul oferit de 
familie ca entitate absorbantă, devoratoare, dar șl conser
vatoare. ca spațiu al echilibrului, dar șl ca teritoriu al 
tensiunilor sufletești, este analizat în fraze ample, pentru 
a dobîndi ulterior un anume grad de generalizare.

Notați» analitici aau generalizantă transfera permanent 
^err.eririil ep!e — itB ete extetă. «Htpenat — Intr-un plan 
te depărtat. prtai«l plan fiind ocupat In întregime de reac- 
Tffle tafime ala ponona^elor. In spacial ale Anei, perma
nent tatoarxă «pra sine. ptndindu-și stările de spirit șl 
emotHIe eele mal fragile. Scenele cotidiene se desfășoară 
în acest halo al comentariului care intervine permanent 
împtngfnd accentul spre zona introspecției, pentru a re
leva esența labilă a raporturilor dintre personaje, jocul 
știrilor intime, deruta unor conștiințe aflate în căutarea 
unul echilibru șl a unul sens.

Fideli tendinței spre eseu, autoarea Ișl încheie cartea 
cu concluzii generale care Implică mai puțin personajele, 
c!t meditațiile personale asupra existenței Substanța de
mersului reflexiv în raport cu care epicul devine pretext 
■ e rarefiază prin extindere, datorită apetenței prozatoarei 
pentru explicitarea pînă la ultimele limite, pentru desfă
șurarea verbală nesupusă nici unei rigori, ceea ce conferă 
cărții un aspect de jurnal intim contaminat da ambiții de 
generalizare.

Sultana Craia

PRIMIM :
Tovarășa Redactor-șef,

întrucît articolul meu publicat ta revista Luceafărul nr. 
Sfi din 28 iunie a.c., p. 3, a apărut sub un alt titlu decit 
cel pe care i l-am dat eu, precum și cu unele omisiuni din 
textul acceptat de redacția revistei șl care schimbă lntr-un 
mod nedorit sensul articolului, vă rog să inserați în numă
rul proxim următoarele precizări :

1. Titlul dat de mine a fost „Cronica șl critica literară", 
nu „Statutul cronicii literare" sub care a apărut.

2. Din cel de al doilea aliniat al articolului a fost omisă 
ultima frază : „El (cronicarul) e înainte de toate un 
practician al actualității literare șl are nevoie, în conse
cință. de mobilitate și gust, fiind animat de dorința de 
cuprindere, de a oferi un tablou exhaustiv al unei perioade 
literare".

3. In partea finală a fost omis un pasaj mai mare, 
situat între sintagma subliniată „a perspectivei teoretice" 
și ultima frază a articolului. Iată pasajul omis : „Așa se 
explică interesul destul de restrîns la noi pentru pro
blemele șl lucrările de estetică șl de teorie literară care 
sînt privite, chiar de către criticii și istoricii literari, cu 
îngăduință, ca niște stimate șl ineficiente gratuități".

Cum s-a putut observa, sperăm, nu e vorba aici de o 
pledoarie pentru critica aubordonată unui anumit cod 
teoretic (freudist, sociologist etc.), nici pentru una de 
pură teorie, așa cum se practică mal cu seamă In mediile 
universitare din alte părți și care presupune o oarecare 
frigiditate estetică, ci de o opțiune pentru coexistența cro
nicii cu critica literară estetică, avlnd o perspectivă teore
tică și intelectuală".

Vă mulțumesc, 
M. Nițescu

putem însă trece peste un tînăr poet ca Ion C. Ște
fan care, după cele patru cărți apărute, vine cu o poe
zie substanțială, de sensuri majore, vorbindu-ne des
pre țara unde „stîncile sînt înnobilate de vulturi liberi" 
și unde „toate anotimpurile au devenit primăveri". Și 
doar un singur alt citat: „din fiecare frunză respiră 
tinerețea patriei". Domnița Stefan (Cernica) se pro
iectează nostalgic pe un fundal hipnotic ca o „nălucă 
între ierburi risipită", sau și mai simplu „ca o livadă 
nerodită", dar cu intensități care o apropie de „dorul 
de ape al nisipurilor". Un alt tînăr poet din „Conste
lația inimii", Const. Răducanu (Sărulești) vede în pre
zenta tutelară a patriei o „fîntînâ de iubire", o „cu
nună de luceferi". Celor cîtati li se adaugă un mare 
număr de alți autori, fiecare dintre ei oferindu-ne 
versuri de reținut.

Prozele lui Gheorghe Mateescu, Valentin Olteanu și 
Ion Neagu poartă în libra lor aceeași riguroasă disci
plină stilistică, un mod de a construi fără ornamenta
ții de prisos.

Poemele dramatice semnate de Ioan Meițoiu (Inima 
patriei arde pe înălțimi). Dumitru Velea (Lumina ță
rii), Viorel Cosma (Partid, pisc al cutezanței și Au
gust, treaptă de aur a patriei) ca și montajele literare 
ale lui Ion C. Ștefan (Spre culmea de împlinire și Sub 
flamura lui august), Ion Socol (Doisprezece 
sori și Viori de August), Camelia Popescu (Pro- 
memoria), Gheorghe Mateescu (Am fost aici întot
deauna) și Pavel Pereș (Anotimpul August) rotunjesc 
chipul statornic al unei spiritualități creatoare pe care 
județul Ilfov ne-o propune prin cîțiva din reprezen
tanții săi. Este, fără îndoială, o prezență tonică pe 
care am tinut s-o remarcăm așa cum se cuvine, fiind 
convinși că în paginile acestei cărți se află, mai mult 
decit în stare embrionară, certe valori literare de mîi- 
ne. Dar dacă flecare colaborator s-ar fi bucurat și de 
o notă — cit de sumară — bibliografică, notorietatea 
acestei antologii ar fi sporit, inscriindu-se în felul 
acesta printre lucrările de referință de care avem atîta 
nevoie.

Ion Potopin



atelier literar
[ posta redacției J

M. ABALARU : Cele mai 
multe, jocuri copilărești, fără 
semnificație, de gust îndoielnic, 
„în ploaia de dimineață" repre
zintă, însă, un început ce pare 
eă deschidă unele perspective. 
Să mai vedem.

P. IVAȘCU î O Înjghebare 
cam firavă, cam însăilat-repor
tericească, oricit de binevenite ar 
fi intențiile. (Despre Gh. Truță 
nu mai știm nimic, din păcate).

DAN MORTEANU : Un În
ceput promițător, mai ales în 
proză (chiar dacă tema nu e cu 
totul nouă). In versuri, fronda 
ee reduce, de multe ori, la ex
cese verbale, substanța nobilă 
rămînind în inferioritate șl su
ferință. In cîteva pagini, însă 
(„Ceas", „Amintire", „Invers") 
există și premisele unul drum 
liric demn de interes.

ELENA MARINESCU ! Sin
gurul lucru interesant, în pagi
nile trimise, se află In povesti
rea „Cine t-a furat tatii zîmbe- 
tul relatare realistă, îngriji
tă, măsurată la vorbă (din pă
cate. finalul părăsește acest stil 
ți se pierde In Întrebări „poeti
zate", interminabile). în. cele
lalte lucrări. regăsim aceeași 
vorbărie „poetică", despletiri ro
manțios-fantasmagorice, uneori 
delirante, care n-au nimic de-a 
face cu proza serioasă, de sub
stanță. Experiența dv. literară 
pare destul de restrînsă, iar stu
diul aprofundat al marilor pro
zatori (de unde se poate Invă-r 
ta „meseria") pare și el defici
tar.

R. RAZ : Greu de înțeles 
ce-a ți vrut să obțineți cu aceas
tă migăloasă, sistematici colec
ție de orori și monstruozități, 
demnă de subconștientul cel 
mai „încărcat" și mai morbid. 
Pentru că. odată încheiată pa

rada obsesiilor, odată . terminat 
„reeensămintul" abjecțiilor, in
tenția — vagă, nesigură, necon
vinsă — din final, de a înjghe
ba un sens, o perspectivă, ră- 
mîne inoperantă, aleatorie. An
tecedentele dv. ne dădeau spe
ranța că, la un moment dat, veți 
ataca, cu curaj (și, firește, cu 
succes) „marea proză". Nu pu
tem crede că ne-am înșelat.

VICTORIA : „Basmele" sînt, 
de fapt, niște însemnări de jur
nal interesante (inteligente, sen
sibile, cu spirit de observație, a- 
desea pătrunzătoare, cam amă
rui... — dar asta e altă poveste). 
Expresia e îndemânatică, culti
vată, relativ sigură, firesc-con- 
versativă, cu un registru destul 
de larg șl divers (uneori, cam 
eliptică, telegrafică, discontinuă, 
ceea ce îngreunează, pînă la 
impas, „recepția"). Perspective 
bune, deci (mai ales în 12, 38, 
25. 34 — acesta din urmă, mai 
„epic", mai desfășurat, dar nu 
și mai puțin subtil). Să vedem 
ce mai urmează.

LOYS : Pagini pline de can
doare și naivitate juvenilă, scri
se relativ curat, cu o anumită 
istețime (sînt, însă, și unele re
petări și insistente cu aer di
dactic, ca și unele locuri comu
ne și convenționalisme. în ex
presie, care, desigur, vor dis
părea odată cu dobindirea unui 
plus de experiență).

GH. BRAN : Versurile sînt cu
minți, convenționale, de nivel 
mal de grabă modest. Mulțumiri 
pentru delicata a ten tie.

P. POSTELNICU : Intriga po
lițistă e interesantă, poate chiar 
captivantă, dar mijloacele lite
rare lasă mult de dorit (ca să nu 
mai vorbim de expresie — u- 
neori vecină cu agramatismul...)

ECATERINA RADU • Dincolo 
de nesiguranței e și sting ăciile
stilului, de lipsa de experiență 
literară (în sensul „meseriei", — 
meșteșugului — dar, firește, și 
în sensul neajunsurilor elemen
tare de care înșivă pomeniți), 
paginile dv. dovedesc reale în
sușiri de povestitor. Ele au de- 
pănare domoală, cursivă, fi
rească, și reușesc să antreneze 
un subtext de poezie naivă (ca 
în pictura similară), o anumită 
tensiune narativă, etc., însușiri 
care mențin treaz interesul ci
titorului. Ar fi păcat să nu luațl 
in serios cu tot dinadinsul acest 
dar natural, să nu faceți toete 
eforturile și sacrificiile pentru 
a-i Înlesni desfășurarea și afir
marea plen&ră (am înțeleg că 
știți ce-avetî de făcut, in acest 
sens). Indiferent care vă va fi 
drumul în viitor, completarea 
studiilor plnă la cel mai de sus 
nivel reprezintă o obligație (in 
primul rind, fată de dv. Înșivă) 
pentru Împlinirea dv. ca om, 
pentru îmbunătățirea condiției 
de viață, la care vă dau dreptul 
(șl datoria) Inteligența, modul 
lucid, ferm, «erioa, în care pri
viți lucrurile. Vom mai vorbi.

TIR : Am primit cartea, mul
țumiri. Despre celelalte, mai 
tîrziu.

FELICIA : Am primit volu
minosul pilc ; vom reveni (ră- 
mînlnd In așteptare).

MIRCEA : S-au adunat des
tul de multe pagini și mesaje : 
le vom discuta in curind (dacă 
treceți prin București, cum pro
iectați. le vom discuta cu acel 
prilej).

Geo Dumitrescu

N IL Manuscrisele nu se îna
poiază.

Definiție
Poezia este o anume salopeta — din hermina - 
pe care-mi șterg palmele cu pârerea de râu 
a realului violat de posesiunea imaginației, 
și-n buzunarul câreia stâ pierdută 
cheia echilibrului meu. Petele de cărbune 
citite cu-atita nesaț de ochii voștri 
sînt cătușele mele principiale. Șarjez 
din coama negrului armăsar, sau 
repar copacii deteriorați de ninsoare, sau, 
Inoculat dimineților, bat țăruși zării 
să nu vă fugă soarele, sau 
fac trafic de tristețe și contrabandă cu 

dragoste, 
și toate acestea cu salopeta mea — din 

hermină - 
pe care din cind în eînd - ceremonios - 
îmi șterg palmele murdare de viață.

DAN ELIAS

Nu trebuie neapărat...
Nu trebuie neapărat 
să fi pierdut vreo iubire 
ca să mergi abătut 
visător și trist pe alei 
să te tragă cunoștințele de minecă 
să nu te calce vreo mașină, 
E de-ajuns să te gindești 
că s-ar putea să întilnești 
iubirea 
tocmai intr-un an 
lung cit numerele de telefon 
din marile metropole 
cind nu va mai avea cine 
să se minuneze de iubirea ta 
cind nu va mai avea cine 
să-ți scrie povestea.

LORENA PAVALAN

Riuri pe obraz
Atîta liniște sub clarul de lună 
ochii mei se-aburesc tot privind 
in gol 
otita încremenire câ 
se mai zăresc vechile zboruri 
de păsări 
în aer 
în urechea lipită de pămînt . 
ascult 
sevele cum urcă spre spic 
și mă gindesc la tine 
și lacrimi cresc 
tot mai multe spre 
coada ochiului 
edlncindu-se-n rîuri 
pe obraz...

G. M. BUCOVICIOR

Șerban Rusu Arbore : 
„Dacii la țărmul Pontic"

Pod peste iarbă
primul cal i-a murit în timpul plugului
s-ar fi aplecat în brazdă
așa
cum s-ar apleca cumpăna unei fîntini
și a căzut

așa i s-a părut Iul
așa i s-a părut lui și a săpat acolo
o fîntină pentru drumeți
al doilea i-a murit tot in brazdă
s-ar fi uitat peste luncă
așa
cum ar adia vîntul piste o casă arsă
și.a căzut

așa i s-o părut lui
așa i s-a părut lui și a zidit acolo
o casă pentru drumeți
apoi nu i-a mai murit nimeni
pînă la moartea lui nu i-a mal murit nimeni 
incit nașterea mea deveni de neînțeles
așa
ca și cum ar fi zidit un pod peste iarbă

GH. MARCU

---------------------------------\
Fiii vlnătorului
Trebuia să vînâm o licornă 
toți patru-n pădurea enormă 
Niciunul din noi n-o văzuse 
după vorbele spuse 
și nici după urmele-n iarbă 
pușca mea era oarbă 
a ta nu lua foc 
ceilalți doi n-aveau noroc

Și ne-am așezat cu un fluier de soc 
intr-o doină, cu frunză de corni, 
intr-un cîntec de leagăn, nani fiule, darmi, 
de voie bună și adevăr 
împărțind intre noi și un măr.

Și s-auzea licorna. Din stei în stei, 
răsăreau stele pe urmele ei.

CONSTANTIN DOCHIAN

Pian
Clapele albe 
atît de veșnic oceleoșl 
și-atit de mereu gata, 
așteptîndu-te

Să simți sunete sub palmă 
adormind, zvicnind 
gata să izbucnească 
ca un Izvor 
gîlgilnd sub o crustă 
subțire $< mincinoasă 
de pămînt.

Oh, Doamna
sunetele, așteptindu-te 
ascunse-n pianul 
ăsta vechi 
lustruit și uitat, 
inima mea.

ADA-MARIA STAN

Memories
Te risipești în gindul meu
Ca apoi
Să te aduni mai tare.
Și să te sădești chiar in amintirea
Care mâ tulbură
Mai adine.

Pulbere de răsărit am să te chem
Iubire
Cind te aduni,
Îmi îneci sufletul
In tristețea unei intenții 
De amurg.

NONA TROC

Dialog și confluențe
Urmare din pap. 1

tălmăciri din ce in ce mai bune ori prin 
care, pe lingă rosturile popularizatoare, ambițio
nează de fiecare dată și însemnate contribuții la 
Interpretarea în sine sau comparată a fenomenelor 
înfățișate sub unghiul meridianului românesc. 
Studii dintre cele mai variate — note, recenzii și 
articole, monografii, sinteze pe fepocL curente si 
stiluri ori cuprinzătoare istorii ale literaturilor 
naționale — acoperă aria vastă a spiritualității 
popoarelor de pe toate continentele ; evident. în 
proporții inegale sl nu totdeauna îndestulător, 
spațiul european plasîndu-se firesc mult înain
tea celor american, asiatic, african ori austra
lian. Orizontul referential, lărgit considerabil, a 
înmulți^ argumentele. peremptorii. in ■. favoarea 
trăsăturilor- distinctive-alee literaturii române în- 

1 temeindu-i mal eficient ierarhiftăfile Valorice si 
integrarea in contextul' universal. Pe de altă 
parte, familiarizarea scriitorilor, a criticilor și a 
istoricilor literari cu noile poetici ale creației si 
ale demersului valorizator a influențat pozitiv, 
catalitic, dezvoltarea literaturii autohtone, a dis
ciplinelor înrudite de asemenea. în sincronie cu 
progresul literelor umanității. Succesele înregis
trate de „universalîștii" români in studierea cla
sicității greco-latine. a literaturilor romanice, 
germanice, slave, orientale etc. o demonstrează 
concludent.

Numărul specialiștilor într-una sau mai multe 
literaturi universale este cu adevărat impresio
nant ; asemenea intervențiilor publicate în re
viste de profil, volume colective ori în cărțile 
personale. Fără a negllia studiile plasate pe ori
cit de importante probleme singulare, cantitativ 
copleșitoare și. de aceea, imposibil de semnalat 
analitic și nediscrlminatnriu. prin tinuta științi
fică referențială și masivitate se impun în primă 
atenție sintezele monografice. Concepute cro
nologic. tematic sau combinind criterii multiple, 
cele mai multe sînt consacrate personalităților 
cu rol stimulativ în istoria culturii care punc
tează momente de rezonantă universală în evo
luția literelor. Modalități de studiu cu largi po
sibilități anali ti co-explicative si informaționale, 
monografiile apărute, apariinînd majorității li
teraturilor europene si ci tor va americane, con
țin împliniri de suhstantă fată de cercetările an
terioare. exegetii — Al. Bălăci. R. Munteanu, 
Z. Dumitrescu-Bușulenga. N. Facon. P. Al. Geor
gescu, T. Nicolescu, M. Novicov, I. Ianoși, D. Gri- 
gorescu. O. Drimba. Gh. Barborică. St. Velea, 
O. Zaicik, S. Alexandreacu șa. străduindu-se 
mai totdeauna să pătrundă în esențiali ta tea ope
rei pentru a-i descifra valorile perene si conso
nanțele specifice cu evul conlemporan.

Cu arii de investigație mai ample sl cu un 
mai adecvat simt al curgerii istoriei, prin urma
re. la fel de semnificative si importante, sint 
acele cuprinderi istorico-li te rare care acoperă 
intențional devenirea unor genuri literare. Re- 
strînse La perimetrele unei culturi naționale — 
Simanul antic (E. Cizek). teatrul spaniol (P. Al.

eorgescu), teatrul deriziunii și noul roman fran
cez (R. Munteanu). romanul poetic francez (I. 
Mavrodin) — la mai multe — romanul La tino- 

» american (P. AI. Georgescu) — sau încorporînd
referential spațiul universal — teatrul (I. Zam- 
firescu. O. Drimba). comicul (M. Popa), critica 
modernă (R. Munteanu) — lucrările de acest fel 
Încheagă volens nolens imagini rotunjite isto- 
rico-literar ale fenomenelor infătisate. Mai mult, 
unele dintre ele. prin soliditatea științifică si 
ineditul multor afirmații factologice si interpre
tative. pot concura cu sorti de izblndă sintezele 
de același profil concepute In străinătate. Ne 
referim, de pildă, la monumentala Istorie uni
versală a teatrului de I. Zamfirescu, ca să n-o 
amintim decit pe aceasta.

Construcții și metodologii substantial înrudite 
Întrunesc șl monografiile dedicate curentelor și 
epocilor literare. Cele dintîj au fost tratate cel 
mai adesea prin mijlocirea personalităților re
prezentative, a genurilor De care le-au cultivat 
ori a epocilor in care s-au dezvoltat. în con
secință, prea multe exemple de curente literare 
circumscrise monografic in ultimul deceniu si 
jumătate în cărțile universal is tilor români nu 
pot fi oferite ; nici măcar referitoare la litera
turile învecinate, ca să nu mai vorbim de cele 
de mare circulație. Cu atlt mai vrednice de sem
nalat sint cele cîteva volume privind curentele 
artei moderne : expresionismul, arta dod. cubis
mul — toate scrise de Dan Griaorescu. Mal a- 

a vansate spre acele sinteze de istoria si filozofia 
Culturii, spre finalizarea cărora tinde expres stu
dierea comparată sau nu a literaturilor univer
sale, sînt lucrările care reconstituie policrom 
spiritualitatea unor epoci întregi. depistjnd 
urmele perioadelor dinainte, coordonatele spe
cifice prezentului si germenii eflorescentelor vii
toare — umanismul (Z. Dumitrescu-Busuienga). 
Invingind nu o dată dificultăți documentare a- 
preciabile, specialiștii români în diverse litera
turi străine s-au preocupat îndeaproape de epo
cile de inceDut ale culturii române, demonstrind 
cu argumente științifice articularea sincronică, 
nu o dată cu direcție reciprocă, a spațiului car- 
pato-dunărean la cel european. Receptiv la mo
delele transmise de culturile occidentale, uma
nismul românesc le-a modificat în sensul pro- 
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oriilor tradiții, afirmîndu-si ferm în procesuali- 
tatea acestei asimilări «elective, datele propriei 
individualități (Al. Duțu, V. Gândea). Operele 
literare, structurile mentale si viata socială din 
principatele române sînt cercetate in strinsă re
lație cu țările aD mp Late ori mai depărtate care 
atestă circulația unor idei similare : ca surse 
emițătoare sau zone de recepție. Această trep
tată extensie referențială. orizontal si vertical, 
este lesne vizibilă si In cele cîteva cărți tratînd 
despre secolul luminilor (R. Munteanu) : de ta 
Școala ardeleană, autorul lărgește informația 
mai intii La literatura, apoi La întreaga cultură 
europeană din epoca luminilor. Ca și lucrările 
despre umanism (Z. Dumitrescu-Bușulenga), si 
acestea reprezintă adevărate contribuții de refe
rință în materie.

:ia&trăd3mjUHv vmvgnaUftiSoc .itonâni contterg 
ln£Ă deliberaț ance elaborarea sintezelor integra
toare — istorii ale diverselor literaturi străine. 
Instrumente de lucru cu ample capacități gene- 
raltzante și destinatari diferiți, de la elevii de 
scoală medie La studenti si profesori, iar de La 
aceștia U inteLectualii cu o cultură cît de cît 
rotundă, asemenea lucrări răspund unor exigen
te științifice adecvate manualului de populari
zare, cursului universitar ori tratatului doct. în 
ultimii 15 ani au apărut nu puține cârti profi
late pe intenții didactice. Dintre acestea se cuvin 
pomenite in primul rind, exempliflcativ. cele 
care acoperă, evident selectiv. întreaga suprafață 
a creației universale ; ne gindim la Istoria lite
raturii universale scrisă de O. Drimba. la aceea 
elaborată de I- Zamfirescu si M. Dolinescu sau 
la cea întocmită de colectivul N. I. Barbu. O. 
Drimba. R. Munteanu si E. Papu. Cu oriclte 
deosebiri referitoare la perspectiva de apreciere, 
amploarea materialului folosit si curgerea sti
listică. acoperind nevoi formative, cele trei 
„istorii" rămîn didactice în concepție, organi
zare si expresie. înțelegerea conceptului de li
teratură universală, apropiată de cea a lui 
Goethe, a hotărit selectarea acelor curente, ope
re sau autori care au râsfrînt cu mat multă den
sitate artistică. într-o dialectică subtilă, con
junctura materială si spirituală a unor colecti
vități umane la un moment dat. Nivelul știin
țific al primelor două lucrări, a treia este com
primată telegrafic pentru uzul liceelor umaniste, 
le plasează intre manualul popularizator si tra
tatul savant, așadar, ne treapta cursului univer
sitar îmogătit documentar si depășind sțilistic 
oralitatea prolixă.

Ordonată in varii modalități. De‘epoci, curente 
sau scriitori tratați în flux neîntrerupt, pe mo
nografii de creatori reprezentativi, forme lite
rare... șirul ar putea continua, cele mal multe 
istorii ale literaturilor străine se referă la crea
ția cîte unui popor. Citeodată preocupările 
torilor îmbrățișează numai un secol ori mai mul
te — greacă (A. Frenklan), franceză (V. Lipatti) 
— alteori extinzindu-se pe cîteva epoci și cu
rente — polonă (St. Velea) ; cazurile de acest 
fel reprezintă însă treptele unui proces pregă
titor menit să se încheie cu alcătuirea sintezei 
de ansamblu. Pentru că nu puține sint litera
turile care beneficiază de ne acum de aseme
nea cuprinderi totale : greacă (E. Marinescu- 
Himu), italiană (N. Fa^on), germană (M. Isbâ- 
sescu), slovacă (Gh. Barborică) s.a. Fără îndo
ială, la acestea, cert neîndestulătoare, se adaugă 
compensatoriu numeroase cărți multigrafiate. de 
uz intern, cele în curs de apariție ori cele în 
diferite stadii de redactare ; dintre cele din 
urmă, cităm. într-adevăr ilustrativ, tratatul de 
Istoria literaturii franceze care se lucrează la 
Catedra de limbă si literatură franceză de la 
Institutul de limbi si literaturi străine.

Studiile de literatură universală întrunesc Im
plicit si vlrtuti comparatiste. Cei mai multi din
tre specialiștii citați, ia care trebuie adăugați nu 
în ultimul rînd Al. Dima, L. ‘Rusu, I. C. Chi- 
timia, N. I. Popa, P. Olteanu, V. Chelaru. A. Ion, 
(5. Ionescu, D. Lăzărescu. Tr. L. Birăescu, 
C. Ștefăneseu, M. Angheleacu, M. Schioou, 
I. Verzea, E. Loghlnovskl, Ch. Călin, M. Mltu, 
M- Vircioroveanu, I. A. Ionescu și foarte 
multi alții, a căror absență este ho- 
tărîtă doar de lipsa de spațiu, au abordat 
în lucrări remarcabile probleme de relații între 
literatura română și alte literaturi străine, para
lelisme. influențe, surse emulative ori nu. etc., 
atesțînd deschiderea critică, selectivă a spațiu
lui românesc fată de valorile din exterior.

Cunoscători al literaturilor antichității, roma
niști și germaniști, slaviștl șl orlentaliști, roma
niști interesâti de cultura altor popoare contri
buie. așadar, cu toții la investigarea literaturii 
universale de la Prlglnl pînă în anii noștri : 
unele neîmpliniri reclamă sporirea receptivității 
editurilor de profil fată de lucrările valoroase 
ale universaliștilor români. Cu specialități inter
ferate înl&untrul aceleiași etnii sau în afara ei. 
cei mai multi au si preocupări comparatiste. Vo
lumele publicate, participarea La cele trei con
sfătuiri naționale de literatură comparată de la 
București. La conferințele si congresele organi
zate de Asociația Internațională de «•literatură 
comparată punctează expresiv progresele disci
plinei în România, ajutînd la evidențierea relie
furilor irepetabile ale literaturii autohtone.

De la cultura
populară 

la mitul dacic
Urmare din pag. a 3-a

culturii românești arhaice. Toate studiile men
ționate aici încearcă să releve cîteva din aspec
tele adinei ale mitologiei populare românești. 
Privite in ansamblu, ele se dovedesc a fi par
țiale, căci, oricit de pătrunzătoare și subtile ar 
fi, în raport cu imensitatea domeniului discutat 
ele apar doar ca un infim arhipelag in inima 
marelui ocean.

Am mai putea aminti, tangențial, acele lu- 
. ferări‘_dedicate aspectelor formale, stijistice, j.. 
' literaturii populare semnate de Ov. Bîriea 

(Poetică, folclorică, 1979), Nicolae Constantinescu 
(Rima in poezia populară românească, 1973), Ni- 
colae Roșianu (Stereotipia basmului — 1973), 
Gheorghe Vrabie (Retorica folclorului — 1978) 
și Petru Ursache (Poetică folclorică — 1976). 
Marginal și aici există referiri Ia ecourile in 
mitolpgie pe care diferitele aspecte ale expre
siei liricii populare le pot. căpăta în diverse si
tuații și ipostaze.

Un alt grup de lucrări sint interesante prin 
încercarea (timidă, e drept) de a se apropia 
de cimpul de investigație al antropologiei cul
turale, analizind astfel creația populară dintr-o 
perspectivă globală (interferența dintre toate 
nivelele de concretizare ale fenomenului cultu
ral și dinamica, evoluția și transformările ci
vilizației populare dintr-o Largă perspectivă cul
turală). Aș vorbi aici de cartea pătrunzătoare 
semnată de Hary Brauner (Să auzi iarba cum 
crește — 1980) ce cuprinde o suită de analize 
de ființe asupra faptului folcloric contemporan, 
de cartea lui Dionisie Petru (Conceptul de etnic 
— 1980), excelentă monografie a problemei, de 
studiul mai vechi al lui Grigore Smeu (Repere 
estetice in satul românesc — 1973) și de volu
mul nu direct ancorat, dar deschis acestei per
spective, scris de Mihai Pop și Pavel Ruxăn- 
droiu, Folclorul literar românesc (1976) și de 
mai generala Introducere în etnologie (1980).

Discuția noastră nu poate să se încheie fără 
a aminti de un grup de cărți care se individua
lizează printr-o tendință comună : fenomenul 
folcloric este văzut nu în ceea ce însemna el 
în mediul său originar, ci prin ceea ce ar putea 
el însemna dintr-un unghi mito-poetlc, din 
punctul de vedere al marilor arhetipuri ale gin- 
dirii umane. Aceste analize, vizînd un anume 
„romantism" al cercetării, (prin amplificarea 
amănuntului șocant poetic și prin utilizarea 
unor idei patetice) sînt concretizate in volu
mele lui Ion Gheorghe (Cultul Zburătorului — 
1973). al lui Mircea Constantinescu (Triumful lui 
Făt-Frumos — 1978) și Andrei Oișteanu (Gră
dina de dincolo — 1979).

Desigur, rlndurile de aici nu cuprind decît 
fragmentare luminări asupra unui domeniu *de 
maximă vastitate și infinită adîndme. Ele ar 
vrea să sublinieze bogăția paletei de teme și 
aspecte (abordate și abordabile), varietatea teh
nicilor de analiză și a opțiunilor axiologice, 
precum și orizontul plin de nebănuite revelații 
care se întinde în fața cercetărilor viitoare. Prin 
studiul culturii populare românești se deschid 
porțile nu numai spre înțelegerea fenomenului 
contemporan sau din contra, spre relevația mi
turilor autohtone arhaice, ci și spre descifra
rea treptată a dimensiunilor definitorii ale 
culturii noastre, cultură mereu perenă și fertilă 
prin scurgerea enormă a timpului și de-a lungul 
tuturor zbuciumărilor Istoriei.

Urmare din pag. a l-a

acela al desvelirii uneia dintre bornele dintre 
pietrele de hotar ale devenirii poporului nostru s 
momentul coagulării unui stat puternic sub Bu- 
rebista șl Deceneu, aici In Carpați, al cărui nu
cleu iradiant nu a putut II șlera din istorie 
pină astăzi. Ne-am reaplecat cu toții In acești 
ani, așa cum o făcuse prin Iorga și Fârvan o 
întreagă națiune cu peste o jumătate de veac 
in urmă, asupra Isvoarelor istoriei poporului 
nostru. Pe masa noastră s-a deschis Istoria lui 
Herodot unde am recitit cu bucurie, «oi șf copiii 
noștri, aceste știri cutremurătoare care an fost 
reluate vreme de un mileniu și jumătate, din 
veacul al 5-lea i.e.n. pină în al zecelea e.n., de 
zeci de istorici elini și latini, astfel că avem a- 
ceastă frază celebră asupra originilor noastre 
Pe care ar trebui s-o săpăm cu litere de aur 
in cugetele noastre, cu fiecare generație, anu
me • Geții sint cei mai virtuoși și cei mal drepți 
dintre Traci și se socot nemuritori.

Trei cuvinte de ordin moral pe care se poate 
edifica istoria : virtutea, dreptatea, conștiința 
nemuririi ; iar toate acestea, ne spune Herodot 
In celebrul capitol 94 din cartea a patra, erau 
Întreținute în conștiința poporului prin jertfă.

Istoria Iul Herodot ește astfel carte de aur șl 
pentru originile noastre. Iorga publica in anul 
1909 o ediție integrală a acesteia găsită în ma
nuscript la Mănăstirea Coșula din Nordul Mol-

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI

TELEGRAME

Stimate și iubite tovarășe AL I. ȘTEFANESCU,

Cu prilejul celei de a 65-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, Conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România, vă transmite un 
cordial mesaj tovărășesc de sincere felicitări, 
calde urări de sănătate, viață lungă șl noi 
succese in activitatea dumneavoastră literară.

La mulți ani I

PREȘEDINTELE
UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.S. ROMANIA

GEORGE MACOVESCU

Stimate și iubite tovarășe DRAGOȘ VICOL,

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, Conducerea Uniunii 
Scriitorilor din R.S. România, vă transmite, din 
inimă, un mesaj tovărășesc de sincere felicitări, 
calde urări de sănătate, viață lungă și noi succe
se în munca de creație literară și in activitatea 
obștească.

lo mulți om I

PREȘEDINTELE
UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.S. ROMANIA

GEORGE MACOVESCU

EXPOZIȚIE DOCUMENTARA $1 SIMPOZION 
INTERNAȚIONAL : CESARE PAVESE

• In cadrul schimburilor culturale româno- 
italiene. Muzeul literaturii române, în colabora
re cu Institutul italian de cultură, organizează 
o manifestare dedicată lui Cesare Pavese cu 
ocazia împlinirii a 30 de ani de Ia moartea 

scriitorului.
în rotonda muzeului se va deschide o expo

ziție de manuscrise, fotografii, corespondență, 
texte inedite, prime audiții ale operei lui Cesare 
Pavese. organizată de Biblioteca Cîvică-

Centrul de studii Cesare Paveae din San Stefa
no Belbo, localitatea natală a scriitorului. De a- 
semenea, vor fi inserate panouri reflectind e- 
courile operei lui Pavese In România, realizate 
de Muzeul literaturii române.

In arest context va fi evocată personalitatea 
scriitorului și se vor dezbate probleme ale con
fluențelor dintre literatura română și italiană 
de către : Atțilio Dughera, Pier Paolo Grimal
di, Davide Lajolo, Franco Vaceaneo și Alexan
dru Balaci, Ovidiu Drimba, Al. Opre^, Edgar 
Papu.

Manifestarea va avea loc luni 7 iulie a.ca< 
orele 18, la sediul muzeului din str. Fundației 
nr. 4.

Kț-rfO'S

EXPOZIȚIA „EROII DACI Șl LITERATURA 
romana-

• După un lung periplu început pe meleagu
rile Daciei, poposind în cetatea Devei, la Sar- 
mizegetusa, Orăștie, Arad, apoi la Craiova șl 
To-olita. expoziția itinerantă „Eroii daci și Ideea 
de libertate în literatura română", organizată de 
Muzeul literaturii române, a fost prezentată la 
Cluj-Napoca.

Expoziția de factură documentar-ilustratfvă, 
reunește într-un tot unitar mărturii revelatoare 
ale milenarei existențe a poporului nostru, pur
ii nd semnătura unor nume ilustre ale culturii 
românești. începînd cu primii cărturari, croni
carii, marii clasici, continuind cu scriitorii din 
perioada modernă, de la Vasile Pârvan la Lu
cian Blaga și de la V. Voiculescu la Mihail 
Sadoveanu, încheindu-se cu ,,Revelația univer
sului miturilor dacice în literatura română con
temporană".

Prin semnificația ei, această manifestare ex- 
pozițională a Muzeului literaturii române se în
scrie ca un omagiu adus sărbătoririi a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac centralizat 
și independent.

Festivitatea prezentării expoziției a avut loc 
vineri la orele 12, în holul Bibliotecii Universi
tății clujene, sub auspiciile Comitetului’județean 
Dentru cultură și educație socialistă. Au vorbit 
scriitorul Vasile Rebreanu, Ion Noja, președin
tele Comitetului pentru cultură și educație so
cialistă a județului Cluj și Constantin Negules- 
?u, directorul Bibliotecii Universitare.

Omagiul contemporaneității
Urmare din pag. 1

în ansamblul el — de un ton al ei lesne de recu
noscut — mă refer mai ales la pictură si sculp
tură, pentru motive ce ar cere prea mult scatiu 
pentru a fi dezvoltate aici — aceasta se dato
rează și unor anume elemente de viziune cu 
trăsături comune materializate vizual, de la 
artiști La artist, prin procedee diferite. Fapt este

istorie
doveî, provenind din epoca lui Vasile Lupu, din 
ani zămislirii Cazaniei lui Varlaam.

Numai avînd limpede înaintea ochilor aceste 
mărturii de care s-ar ferici orice popor vom 
putea înțelege uriașul adaos, putința primirii 
noii dimensiuni a umanității odată cu era noas
tră cea a Iubirii de către poporul nostru, iubire 
care va aboli jertfa umană prin jertfa faptei 
hune pe temelia căreia va începe Istoria pro
priu zisă, eternă a poporului nostru prin lucra
rea voievozilor de mai tîrziu.

Virtutea, a fi virtuos și drept pătruns de do
rul nemuririi iar toate acestea nu din mîndrie, 
ci mai tîrziu după chipul iubirii desăvirșite a 
Logosului, din dragostea curată a jertfei de flino 
Cum va înțelege și afirma și Eminescu, sînt te
melia nepieritoare pe care trebuie să avem cu
rajul și vrednicia de a edifica istorie, aici în 
Carpați, pe mai departe, cu fiecare generație.

Avem limpede înaintea ochilor cele două mi
lenii trecute din care am rămas aici în vatră, 
borna de origine este Iarăși la vedere : ca să 
înțelegem piscurile la care am ajuns din cind 
In cind prlntr-un Ștefan cel Mare sau Constan
tin Brâncnveanu trebuie să știm de unde și cum 
timp de două milenii să-1 umplem cu opere, cu 
și pe ce am pornit. Se cuvine ca acest spațiu 
timp de două milenii să-1 umplem cu opere, cu 
cărți și fapte hune cu viața morală pe măsura 
înaintașilor. Acesta poate fi sensul adevărat al 
comemorării.

că ele contribuie la înscrierea spațial-temporală 
a operelor de artă in două registre : cel ima
ginar și cel real. Asupra acestui registru ima
ginar este cazul poate să zăbovim mai mult de
oarece el propune o proiecție a trecutului, de
termină o retrăire a lui pe o anume dimensiune 
care nu poate fi alta decît cea mitică. De ce a- 
nume mitică este lesne de înțeles : imaginea tre
cutului trebuia reconstituită din surse ce nu lă
sau loc unei reprezentări coerente, cel puțin la 
nivelul informației scrise. Un conglomerat de 
date ce nu au altă ordine decît cea dată de 
arheologul expert în sistematizarea straturilor 
profunde ale istoriei s-a propus spre interpre
tare și artiștilor iar rezultatul a fost, firește, o 
încercare de reconstituire care a plecat de la 
premisa. în multe cazuri, că vremurile originii 
sînt vremuri de măreție si eroism și se cer ilus
trate ca atare. întoarcerea Ia izvoare, revenirea 
la matcă a luat în artă, sl în alte Împrejurări, 
forma exaltării unei posibile virste de aur a 
umanității, exaltare artistică ce a contribuit, cu 
mijloacele proprii, la constituirea mitului res
pectivei virste. Multe din exponatele de la 
Dalles, de o îngrijită ținută artistică, pot fi puse 
sub semnul contribuției La formarea acestui mit.

Celălalt registru, real, ne care se înscriu multe 
din operele de artă de la Dalles este mai 
de spectaculozitatea evocării imaginative, 
însă vivacitatea născută dintr-un raport 
și dinamic cu orizonturile aflate în fața 
turilor. Sîntem aici aproape de imaginea 
lumi concrete, accesibilă nouă. Multi artiști au 
căutat să surprindă în ea acele aspecte ale vieții 
ce not fi ridicate la gradul de simbol. Compo
ziții ce își propun să întruchipeze efortul crea
tor si constructiv al contemporaneității contri
buie La formarea unui tablou de ansamblu al 
acesteia, tablou în care ideea unei noi vîrste de 
aur este implicită. Accentuarea laturii simbo
lice a multor compoziții inspirate de realitatea 
imediată a avut drept efect punerea în evid?n*ă 
a capacității glorificatoare a operei de artă. 
Umanitatea eroică a trecutului se confundă ast
fel cu umanitatea energică a prezentului în ope
re a căror principală calitate trebuie căutată în 
sinceritatea emoției. în autenticitatea vibrației 
în fața dimensiunii faptului istoric.
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p a m o ti d
Tradițiile 

ale românilor
populare
din Ungaria CENTENARUL FLAUBERT

DIN LIRICA ITALIANĂ 
CONTEMPORANĂ

în anul 1975 s-a des
fășurat în Ungaria 
conferința pe tară a 
etnografilor celor pa
tru naționalități con
locuitoare, prilej feri
cit pentru Academia 
maghiară de științe și 
Asociația maghiară de 
etnografie din Buda
pesta de a edita volu
mul Din tradițiile 
populare ale românilor 
din Ungaria (131 pa
gini). Este, de fapt, o 
culegere de șase studii 
de folclor și etnogra
fie, prefațată de Or- 
tutay Gyula, îngrijită 
de Ivân Balassa și redactată de Agnes Kovăci 
și Alexandru Hoțopan. Sugestiva copertă, in
spirată din broderii populare, realizată de Ște
fan Oroian, ne invită parcă Ia parcurgerea cu 
interes a textului, completat cu numeroase e- 
xemple muzicale, fotografii, schite și desene.

Culegerea de studii A migyarorszâgi rominok 
neprajza reprezintă — dincolo de interesul ști
ințific — o invitație concretă a folcloriștilor din 
Ungaria, adresată colegilor români și maghiari 
din tara noastră, de a studia împreună fenome
nul folcloric și etnografic atît de complex și de 
captivant, in vederea elaborării unor concluzii 
definitive, privind procesul de interferență a 
folclorului celor două popoare vecine. Publicate 
într-o colorată și specifică limbă românească, 
studiile Din tradițiile populare ale românilor dia 
Ungaria conțin investigațiile cercetătorilor 
George Alexici, Bela Bartok. Tiberiu Bremocfl- 
nu, loan Bușiția, Valeriu Braniște, Ion Bârlea 
j.a., în spiritul nobil al înfrățirii popoarelor.

în prefață, Ortutay Gyula Întreprinde c in
cursiune istorică asupra rezultatelor din ultimul 
veac, privind folclorul comparat. Astăzi, analiza 
artei populare est-europene. prin studii in co
mun, constituie o aspirație științifică primordia
lă — precizează Ortutay Gyula — fiindcă numai 
descifrind „ce fel de cultură au creat iirțpreună 
ungurimea și naționalitățile conlocuitoare și, 
cum s-a păstrat și dezvoltat fizionomia lor na
țional-populară și tradițiile lor populare", se 
vor putea stabili concluzii edificatoare, defini
tive, asupra fenomenului artei populare na
ționale.

Cele șase studii abordează o diversitate atră
gătoare de probleme : Ujvăry Zoltan urmărește 
Jocul turcii la românii din Ungaria, Luko Gâbor 
întreprinde o investigație, privind Creația popu
lară și muzica, etnografa Szabo Lorând prezintă

date prețioase locale, privind Prelucrarea ei- 
nepii și arta țesutului Ia Micherechi, Alexandru 
Hoțopan ne comunică cîteva din Poveștile Ini 
Mihai Purdi, Magda Elisabeta surprinde Sfera 
credințelor și obiceiurilor de Iarnă la românii 
din Micherechi. Chitigbaz și Bătania. volumul 
încheindu-se cu cercetarea lui Alexandru Ho
țopan despre Strigăturile din Micherechi.

Volumul merită a fi cunoscut de istoricii șl 
folcloriștii noștri nu numai pentru materialul 
documentar propriu-zis (semnalindu-se izvoare 
ungare necunoscute din sec. XVIII), dt ți pen
tru unele teze științifice, privind originea anu
mitor obiceiuri tradiționale la români. Ni se pare 
originală de pildă, teza, privind originea arhaică 
a turcii (caprei) ce trimite obiceiul popular piuă 
La cultul morților din vremea daco-romană. 
„Uciderea turcii, moartea $ învierea ei, dcr.-e- 
desc marea sferă de răspândire, bogata strati
ficare și vechime a temei care poate fi orien
tată in direcția practici*» ralttee străvechi’. 
Interesante sint coixndeje din Cenxnil ungu
resc, dupi cum exrepponaiă ca raioare de gen 
și arie de răspindire rămlne coLnda Pe râsuri 
de vie. culeasă In IKi cta satul Cutxghaz. a- 
vind la bază ha lada Miarita ' Cercetătorul Luko 
Gâbor ne transmite o melodie ce inso* ea dansul 
turcii in satul Hătama. cu punctarea rîtmustu de 
către tobă < Da hal la care tace următoarea ob
servație : „Această meiodte «te rumxu'.ă ie 
întreaga zonă folclorică românească. fiind folo
sită cu ocazii similare. De la roman: au irvă- 
tat-o și cnanOH dm Bucovina de la care o au
zise Zoltan Kodăly tn 1>1A cn text maghiar șa 
ai refrenul original românesc*. In «firr.t. (făsâ 
i epuiza desigur bogatul material informație 
«tudine acecui prețios eoinmi. sâ remarcăm 
faptul r± în satiri Chinghaz se păstrează sî ar. 
vechiul cin tec de rea Trei pfoiari ae d-iuiflairi. 
cu’.e< in veacul trecut sa publicat de Tisrxr.et 
Popotnd la Sibiu. meJodia deserund tema ample: 
lurrân pentru pian Vanazieeea aher efc w- 
riscbn (3 Lied, op. H. nr. 2 de J-~^-a~~es 
Brahma (1857).

Volumul Din tndițiHe populare aâ> rusia dor 
din Ungaria confirmă r-.taJtatee (osciorului 
r.ostru ți mai ales muta tea obr cerurilor popu 
lare. Bogăția exemplelor muzicale oferă un pre
țios material de studiu rom parat- în ansamblu, 
mănunchiul de studii al cercetători kir din țara 
vecină, contribuie la clarificarea fenomenului de 
oerpetuare. transformare ți dizolvare a unor 
datini si cintece populare autohtone dincolo de 
hotarele populației de baștină, investigație ini
țiată de Teodor T. Barada la românii din Ma
cedonia. Istria, Rusia, Moravia etc. Încă din 
veacul trecuL

Viorel Cosma

Ia răscrucea dintre realismul balza- 
.ian și tendințele abia schițate ale 
□rozei moderne găsim un scriitor de o 
densitate atît de rotundă, de o Duritate 

stiî de * rrupuloasă. incit i fi-a asemuit Dana cind 
cu un m:croscoo cind cu un bisturiu.

Dar fiindcă era profund neconventional. Iar In 
disciplina cu care lucra punea pasiunea sinceri
tății. «jenai ist ii l-au bănuit că ambiționează o 

-— - . Anume să refuze emfaza, să pros-
Decteze m spirit critic o realitate care îl dezamă
gise dureros. Dină la ulcerație. Si. aflat deono- 
îriv» pe un Disc si intr-o depresiune, să încor
poreze in carnea operei sale — odată cu studiul 
mocavcrucr — o artă nouă a revelării lor. artă 
a ctrrirtxL-. a grupării imDresiilor. dizolvată in 
plasma, ca teri vizibili a nevoii de mintuire.

Flanberc cu oroarea lui de vorbe mari, s-a 
î’joiiî xi reaiiaeae o ooeră impersonală. în reali- 
tate rw arta tintea. Există în el un mînuitor de 
icsKJel. dar « un poet frenetic. Cum să a do o te 
au-. jdmea yadecatorului cind el rămîne. oină la 
cânii, un artist in litigiu cu spiritul provincial, 
ca Zzuaa de cu marasmul trivial si
rr-ttifnmn ?

Rea«S<t» n o* undeva încă un mare romantic. 
Flaubert ecdbcnâ revolta și ordinea, sarcasmul 
si paritatea- Se transportă pe sine tn personajele 
... . - cum a notat unul din
repusa tii 1 — monografici

A r-ezlca: ideal original fii. fapt azi evident,
o imensa fxri de înnoire. O forță care ea sin- 
rzri L evnferi. in imensul pluton de romancieri 
eu voca'.je calitatea unui deschizător de dru- 

■ - ri-ului spiritul de ob-
eerrari*. r a ma: departe sesizind Dentru
sire, dar r pentru Proust, Joyce. Faulkner, ce 
efecte «e poc ctrme ciad scriitura angajează mai 
rr-xl: d1--: simplul semnul stilistic, cind ea de- 
v»e farrură- căutare răbdătoare de

-rite pnou^oete tm mijloc la fel de instructiv 
pe rr pno^e fi STiinta de a interpela, de a căuta 
rub «coartâ sevele vu_ mustoase, născute să 
dermă -aaterie. să din efemerul ingrat In
misterul rterr..

POEZIE TlNĂRĂ 
DIN POLONIA

Justina Poesja 
Pietrovska

Sfl parti — primejdioasă inspirație I — nu
mele Roeziei ; să inciți, la 15 ani, rouă Po
loniei pe pleoape: să fii sorbită cu toată fimța 
în Cintec : să iubești cu patimă caii albi - 
himere hipnotice cutreierîndu-ți virsta poe
tică ; să nu te sfiești să vorbești de păcat 
cind trupul de la sine iți strălucește de 
curăție ; să cutezi aventuri in spirit și faptă, 
nepindită de remușcări, dar mai ales să nu 
ai încă biografie — iată ce sînt. rostite in 
visare românească și într-o primă logodire cu 
litera tipărită, ființa și biruința de copil a 
unei poete excepționale : Lustina Poesja Pie- 
Irowska, din caietele căreia am desprins, pe 
șoptite, aceste nostalgice urme de cai...

tu« *•<• i .Me*

S-a r-ăscut la Rcuea tn 13 decembrie 1821 șl a 
munt la Crxx^aec. îr 1 mai 1880. A fost contem
poran cu Loaie —- Uttsooalităti literare ale 
«ecohilm. m Balzac, cu Tunzheniev.
cu Zoia. ru C-ePcr. ru Baudelaire. A deschis, 
p—«mi1 caSea sere namlism. judecată imoirtă- 
sftâ de x» rorae^axr-.- A Întemeiat un cult ;

al drgitX:.. — food si al suavității, al 
amonaej =n fcmâ. Q^-jaml alunecă ușor du Dă 
ce rtcal xsaoru a ~=oiut file cu rin durii e lui. 
duoâ ce a ster- cwa «ariante. si-a pătat dege- 
tHe cu iei _>eaiâ. ‘-a aa»a: de au tomul turnire, a 
«p-ia dm mu m mt a mut— Dar. Flaubert nu a 
aies txa mn-_ A fart, and se cerea, realist, 
rnd ar±at »-a rimtit romantic iar
cmd s-a în aiudrarea adevărului si
adevărul a-a saune a fost chiar natura
list. Na i-a rpj năr-e formulă, ba. e dreot să 
rrerjen că a *e® mawu Aa impasul formulelor 
p^rtrn a JtQ-w e BBK-anară de maximă inci
tare- Pararfoxa! la treUor pasionat de frază, 
cel adesea retrw Ibistea micii sale Dro-
pnetâți aut mar de. ore ceJebra in veșminte 
de aârnfcnere UB^ad definitivată la rană-
tal «oe săptăatsi de crodâ.

L valoram două mo ow? Duamna Burary 
«1 Educa UB si bi- uruai ; adaug că. incorigibil 
•.^.«rmrțnr, a reurc-r-2iza;ja eu Salam ba și, 
reftex ai lațr-ratoruuu «®»±plar în care a ars Ia 
oroerfu. o lase—u-ta. răueninoare corespondentă

DIN ..CALENDARUL CAILOR*

Ianuarie
Calula, calule, calule alb, 
pieptu-ți despica anul în fașă, 
timpul cu iine-aleargă-nzăuat 
apa zvirlind-o din caama-ți trufașa.

Albe, zăpezile tale adapă 
timpul tîrxiu legănat intr*o groapă...

Aprilie
El intră strălucind in primăvară 
purtînd în sa o fată - un potir 
la vestea asta fulgerind amară 
destramă iarna iarăși tibișîr...
Și calul varsă pulberile-astrale 
înzăpezind miresmele florale.

August
Puhoaie de cai galopind precum vintul 
aleargâ-ntre munții Tatra cei reci, 
timpul stătut și cald ca pămintul 
încă mai doarme in ore ca*n teci.-

Dar caii bezmetici și albi se desprind 
cu tropote albe din vise și. goi, 
galopul rotindu-și prin calendare de-argint 
strivesc sub copite foi după foi...

Noiembrie
Timp umed. Copacii-au pierdut înserarea ; 
pe Irunze pâdurile-adorm.
Galopul cailor inunda cărarea 
prin care trei stafii suie enorm ; 
trei tropote lungi însoțind cu mirarea 
frunzarul de umbre sfărmate pe țărm...

★
E trist și noiembrie * zile in ramuri ; 
privești peste timp și in gind - 
și deodată din nimica in geamuri 
se*aud ninsorile lumii curgind...

Echivalente lirice de 
Gheorghe Istrate
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la lucrănie begau șl la Oezba- 
er-_. acesta impatvc re a reunii repre- 

- - M tV țări : ..Dacă areal eougres cor.-. 
! rtse in sine IdrohieJ treble «â prec±Eăni 

-scrZ a îmi Încruntat cu uBr-oes,’.. eoasetmte'.e 
îc«i ia fel de man. S-aw oăsna «perante 
seu- ne va arăta dacă c-rponoc-i a lest 

de săpun, o inițiativă goală (ceea re ar 
: dedi dacă nu »-*r fl tiant de>c) tu 
areat jaloane concrete. Este totuși tare 

rA eocgres «-a ținut. Xu numai că ei ri^-
ptxrcea eugenie a epocn noastre. dar d

că el acordă po Lucii externe un Rând 
ar. med», iar pe plan interior el are ea «cop să 
tesetudâ tn fața lumii. Pohuca eulmmM cate • 

termen lung.-.
• P’MHAXA LIZA cunoaște la ora actuală det he

ar xprinee cu privire 1*“ destinul tău mtelectuaL
dacă tehnici Ie sale de investigații șl recul- 

ta-.eie mm^duale au Îmbogățit patrfmonnil psl^ua- 
tTiei. r\gi<?ciii!ele asupra felului cum este astă ti 
•sv. mată natura umană par să fi primit n scrii"ă 
KTioisl. Cn toate acesiea. un glmfrtor strălueit. 
matematicianul de renume internațional Damei &- 
bony, a făcu» o conversiune totală. abamăocLjKl 
F^irrța rafinată a calculelor pentru specula*^ 
psihanalitica. în domeniul căreia a ajuns U reruî- 
tate remarcabile. Citabilă este îndeosebi a ana?râ 
a rr.od'.Tilu! ham Ieri an. Declartnd că na este de 
fapt un critic literar. Sîbony este autorul tsnw 
exegeze asupra textelor clasice de care zu se va 
rca: putea dispensa nici un istorie îfte-xr seri-rs.
• STBATEGIILE TEXTUALE se mftulwă te- 

ccnta antologie de texte critice publicată într-o edf- 
îură americană In scopul de a lîustra tehPZe-.le 
actual* dc investigare a structurilor ar-ist:ce. E!e 
marchează Îndeosebi preponderența anahz3 de text, 
chiar neglijarea unor factori ce pini mai ieri dorrJ- 
nau gîndirea critică. Textul devine suveran. iar 
autorul este Ignorat ca realitate dinamică. Ic pierde 
din omnipotența de odinioară. Cumtele de gfn- 
dire critică actuală creează o „ideologie- prin evi
dențierea unor sensuri care rămta In spațiul pur 
al textului, trăind viața foșnitoare a ctrrintelor. re- 
nunțînd la conotațiile filozofice, științifice sau de 
altă natură.
• TEHXICTLE ÎNVĂȚĂRII fascinează tot mal 

mult pe gtnditoril contemporani, cu atît mal mult 
cu cit ele se referă tot mal mul» la domniile artis
tice. Un interesant articol a fost concentrat recent 
unui experiment din Kenya, cunoscut sub numele 
de ..Shauri Moyo*. Avlnd un caracter unic pe con
tinentul african, el constituie un sistem de formare 
profesională șl de producție artistică, desemnlnd în 
limba swahlll o problemă ,,de Inimi-, curo am zice 
în traducere literală. Națiunile Unite au remarca» 
îndeosebi rezultatele extraordinare ale tinerilor care 
au studiat sculptura africană tradițională, aror- 
d!ndu-Ie distincții și burse pentru stagii de pregă
tire superioară. Acest proiect educațional conirl- 
bule astfel la un experiment artistic ce îmbină 
limbajul artei moderne cu cele mai pure elemente 
de inspirație tradițională.

muncii, nu l-a ferit de insecuritate, iar destinul 
de împovărătoare griji, controverse. Dolemici.

Cind s-a apropiat bătrînetea si s-a vădit că are 
admiratori statornici si de diverse orientări, de 
exemplu Baudelaire gi Zola. că are un discipol 
strălucit, pe Maupassant, n-a vrut să dea im
portantă exagerată criticii, eforturilor depuse de 
Sainte Beuve și de Taine ca să-1 Dună în relație 
cu lumea, să-1 ..explice".

Lumea lui. a arătat singur. De un ton ironic, 
se lasă stăpinitâ de emoții. Este o lume vulne
rabilă. nu oferă modele excelente. Fluidul limbii 
se interesează de ..forțele sufletești", le urmă
rește zbaterea, fuga după himere, opoziția De 
care puterea banilor si mistificarea o fac celor ce 
optează pentru muzica spiritului, pentru demni
tate umană.

S-a raportat la focarele de energie, de energii 
greșit canalizate, ce se cheltuiesc bovaric. adică 
in răspăr cu realitatea.

Trecind peste unele încercări secundare, cum 
pare să fie Ispitirea Sf. Anton, ai reintorcîndu-ne 
la marile sale cărți, constatăm că. de-a lungul 
Întregii cariere. Flaubert a păstrat interesul pen
tru opera morală și a extras din acest interes 
îndrăzneață aspirație a perfectibilității omenești. 
Cind pozitivismul triumfător si-a strigat crezul, 
el a rămas la convingerea că nici un eșec nu 
împiedică zborul spre aștri.

Opiniile scriitorului merită să fie luate în 
serios ; pentru că ori cit s-a încercat acreditarea 
tezei pesimismului social. Flaubert a crezut in 
facultățile dominante ale omului, facultăți ce 
decurg din dorința de progres.

Ruptura de realismul balzacian, Flaubert a 
fui i it-e rtt Dbbbibb Invent iad gnti-
«rixd la Bteeaua aaBSloaRfoM. l-a reaervat Iul 

ICarea*? roâai ! nea bm știa «â
2»ur?â ;z acord dormteie cu fantele. Triumful me- 
tLocrttiaj râso2âte<țe. dea. nu bârbâtia. ci mer- 
canrfesnxil ai sancxxneazâ moleșeai», ratarea, 
vuixarrtaîea.

în ferd. cu oesronaje care Iau drumul decli
nului. cu istorii triste ale dezrădăcinării. Flaubert 
făcea profesiuae oe artist realist, setos de rege
nerare. ir. permanenta extensiune a imaginaru
lui. Să conchidem cu Maurice Nadeau, care îl 
înrudește cu mani ooeti ienorati ai veacului, sau 
sâ-! aiâm pe Albert Thibaudet. convins că în 
acest uhu lor romancier sâlăsluia un clasic ?

Probabil că dreotatea este de partea amln- 
durora.

Din oersnectiva noastră, a celor ce «Intern con- 
temoorani cu o hr era tură in care Flaubert si-a 
d strat torta de comunicare, relația între efortul 
său Libcnoa de a se exprima si propria-i con- 
stiinU înglobează o idee extrem de prețioasă. 
Anume că opera — ca proces creator — rămîne 
deschisa : modelată in timp si asumată perma
nent. De la acest nivel de receptare, creația 
flaubertiană isi vădește noutatea, forța de a dura 
Si captiva.

Din elementele ei generatoare de sensuri 
întreaga ooeră isi secretă sporul de bogăție, cum 
metalul pretins răscumpără prin ascendentul 
valorii sale, eșecuri, suferințe, deziluzii resimțite 
de cei pe care viata i-a strivit si De care marele 
scriitor i-a recuperat In lumina orbitoare a sim
bolului artistic.

H. Zalis

Piero Bigongiari
Parma 1964
O lemeie clipește, pe strada 
Cavour la Parma, și-a pierdut iubirea 
îndărătul obiectelor secolului XXt la Parma, 
la Florența, în Italia, în lumea toata.

E inutil să te rotești, lupta ■ inumană, 
e împietrită, nu înțelegi, e împietrită. 
Sînt construcții ușoare, piatra s-a pierdut 
intr-un sidefiu cosmic, asemeni unei camere 

pustii 
fi in van zidarii pe schele dau culoare, 

culoare.

Tu nu poți zimbi, eu nu-țl pot suride 
și ximbetul se pierde in lucruri, in alte lucruri, 

in nesfirșite lucruri 
pe care tu le aduni sau le arunci și eu arunc, 

deplasez, sau adun 
ea și cum n-ar fl fost nimic sau ca și cum 

ar fi fost totul 
și ca și cum n-ar fi venit de la tine sau n-or 

fi venit la tine.

E de necrezut cum lumea nu-și dă seama 
că indiferența nu există, 

iluminată de vitrine, inspoimintată și veselă.

Deplaseazâ-te, mișcă-mă, pietrele sînt poroase, 
burete, var, 

dar mormîntul e departe, gol, cu măreția 
unei morți divine, și sint unii care cred că 

aceasta este culmea 
ultimă.

Capriciu

Te pierd pentru a te regăsi, multă vreme 
mareo 

i-a spus rîului, îndelung marea, 
dar ea nu mai are timp pentru viață 
incit și-a spus sieși : de la o zi la alta 
viața care părea că se retrage și se intoarce 
și era atunci viață, era ea însăși.

Acest capriciu să nu-l întinzi pe piine, 
nu este Caprice des Dieux cum iți plaee ție 

sâ oi 
moale și albicios in învelișul său j aici 
nu se mai umple aerul cu magnolia 
care se îngălbenește atinsă «de copilărie | 
acest mesaj, cu înfiorare, nu hrănește nici nu 

mingiie.

Femeia cea mai minunată 
sau nesiguranța imaginii

Drumurile te pierd 
imaginea nu te cuprinde, 
basmul spus la nesfirșit 
in timp ce tapis roulant deja te coboară 
acolo unde pleacă trenuri, unde freamăți 
la alegerea unei plecări 
câreia-i cunoști sosirea, in această tremurare 

obosită 
de imagini care dezleagă jocul 
dar tu îl complici mai mult, il innoil 
cu fumul care se ridică dintr-o țigară 
care in fum se intoarce 
in timp ce trenul și-a schimbat calea 
spre o direcție numită libertate.

In românește de 
Dora Scarlat

SP0RT Cu duhul 
răsăritului de lună

A căzut un tropice 
perie noi. Al Capricor
nului. de bună seamă. 
!□ iulie, toate zilele 
se drăsese cu dogoare, 
cu îm ars. Nici-o ploaie 
nu mai e îndărătnică, 
fulgerul are doar zvic
nete de Liț pe girul 
norilor. Fapța bună, 
orieit de nutină. acum 
se plătește, de-aia le și 
zk* unora din cei cu 
care no mai am cum 
sâ mâ-nțeleg : băieți,
vâ dau un sfat, nu mă lua ți de prort, că nici 
eu nu vâ iau de deșiepți. Vara a urcat pe 
terase și respiră fluturi, ca o fată întoarsă de la 
bal in risipim! zorilor. Cerul îți topește tabla gi 
*e ondulează cu gugustiuci. E semn că măceșii 
li vor veni de hac pungașului de pion, care 
n-a-nvâcat că na poți tăia ploaia cu cuțitul, așa 
zum îai era „sta unui pepene.

Vara, mă trezesc iarăși prieten, ca-n tinerețe, 
ra doi pini suip pe o colină, in drumul spre Ve- 
neâa.

Si mi trezesc, de asemeni, dușman cu toți 
de-alde oaie cap ie.

Dar in fiecare zi și-n fiecare noapte e in mine 
dunul răsăritului de lună. Ființa piersicului, 
care-a dat o fugă pină-n vad la girlă. cind se 
credea nevăzut de nimeni și se intoarce, pe fu
riș, cu frunzele pline de apă limpede, să-și ia 
locul sub fereastra copiilor, mă umple de-o 
bucurie ce-și sparge clopoțeii In palmă. Nu-mi 
cad bobii norocului în cărări de busuioc, dar știu 
să mă infrinez portocaliu și să las impresia că 
sint mingiiat pe umăr cu nuia de azur. în zilele

de marți, pe care nu le știam pline de folos, 
voi sparge in dinți, de acum înainte, mărgăritar 
și mă voi spăla pe unghii cu levănțică. fiindcă, 
marți, am văzut, pe stadionul din strada Stefan 
cel Mare, un meci de fotbal — Dinamo-Steaua 
— colorat nebunește de patima tinerețiii. zugră
vit armonios In iarbă vie. La mijloc de timp, 
cind odihna e plină de nerăbdare, a intrat pe 
stadion flacăra olimnică. Zeii cei iuți la cuvînt 
și iubire coboriră peste noi o clipă de aur. Ne-am 
îimțit urcați pe pod de luceafăr și vîlvătăile 
"narilor biruinți ne-au luminat chipul. Purtată de 
zei mai de seamă sportivi ai țării, flacăra iscată 
din sîmbure de nemurire era vîlvoare de crini 
și regină a cintecului prin toate cimpiile lumii. 
Mirosea a cimbru călcat de fauni si de turmele 
Eladei. a biserică din floare de tei si- a bun ve
nit rostit de privighetorile ce-și au lespedea 
iubirii in zăvoaiele Dîmboviței sau Argeșului. 
Flacăra olimpică gonește spre piscul împlinirii 
sale, în turn de porumbei albi. Să nădăjduim 
că o frunză din miraculoasa ei încolțire va des
chide geană lăcrimînd de vise fermecate în fie
care felinar din colț de stradă. Vinul se merită 
uneori băut din cupe de lalea, fără să fie de 
fată sabia și nici picătura de onal otrăvit din 
oul hîd, desenat cu frunză de tutun, al singelui 
înnoptînd valul zilelor de vară...

Pîine învelită-n foaie de hrean și coaptă-n 
spuză de lemn de corabie eșuată-n prundul 
Brăilei, steaua mea-și fringe urechea deasupra 
unei țăcălii fără cap și rostește ușor; stai, mai 
așteaptă puțin, că-ți vine toamna, băiete! Pîn- 
atunci :

— Facă-ni-se tuturor de-o vară lungă șl de-o 
□uzderie de drumuri ducînd spre Dunăre si Mare.

Fănuș Neagu
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