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AL XV-LEA CONGRES INTERN

MÎINE
otam undeva, cu 
ocazie, că Romania a 
devenit ți este un 
centru de interes po

litie mondial. Afirma .■ xi ac 
aparține. Adevărul tata «li
niat astăzi pe tot mai multe 
meridiane ți afirmata nu are 
in ea nimic complezent sau pro
tocolar, transcriind rea': Ut tea
profundă că la București. ia 
capitala unei țări despre rare 
in urmă cu tacrxui nu se țxia 
aproape nimic, «e caută șl se 
găsesc astăzi soluții unor pro
bleme cruciale ale umanitarii 
contemporane, că aici se reali
zează întotdeauna un farg și 
fructuos schimb de păreri. că 
pe acest teren propice dialogu
lui ți înțelegerii se imaginează 
mai mult decit in alte păru *o-  
luții realiste, propubind pe 
coordonate ascendente demer
surile consacrate păcii, securită
ții, colaborării p progresul ui. 
Faptul ca București ui a fost si 
esla tot mai de» gazda unor 
reuniuni cu vocație universală 
ține de această înaltă conside
rație, de aprecierea și prestigiul 
de care se bucură țara noastră 
și conducătorul ei in lumea con
temporană. în mai puțin de un 
deceniu, la București și-au des
fășurat lucrările Congresul mon
dial al populației, Congresul 
mondial de futurologie, 
preșul 
lui. ____
tinua cu nenumărate alte con
grese, conferințe, reuniuni, in- 
tilniri, seminarii, mese rotun
de, beneficiind de o remarcabi
lă participare Ia scară regională 
sau internațională, ținute sub 
egida unor instituții specializa
te din sistemul Organizației Na
țiunilor Unite. Cel de-al XV-lea 
Congres international de științe 
istorice, care iși va desfășura 
lucrările la București. în perioa
da 10—17 august 1980, se Înscrie 
firesc in suita acestor mani
festări prestigioase organizate 
în România ca un act de recu
noaștere a contribuției de exceo- 
tie a poporului român la istoria 
civilizației și culturii universale, 
ca un act de aleasă aoreciere a 
semnificației și valorii gniritua- 
lității românești, a aportului ei 
d^tinct și pertinent la afirma
rea marilor valori umaniste, a 
idealurilor general-umane. ca o 
profundă considerare a gindirii 
și acțiunii de politică externă 
românească, consacrate promo-

teueg^n •> năr^ ca o rers^oat»
tore a tramr.Mi^r in re*  JNbc

artmJa ale rwb•
Mi S. m fine, a tagy >» 
țjiriî saere de i w «
gazdă fgneroasă a am 
de asemenea amptoare s te > 
le oferi cantațiâ arepcamta -r ta 
di i fim rar».

Și-au dat taulzure la kmpor- 
tantul forum al utanâiar. rara 
l<i va dmfăta» hmă^Ba ta 
captiala țării noaazre tap ta a 
săptămână, pasto - tat ta isto
rici străini tfin pesto N ta tărL 
Temeie induse pe agesd*  Can- 
gresuhsi — tvprrzzâ: tare •- 
diverge, aemotficatrec sub rașMx- 
tul ajfci no*  perspecSKe as<xa 
vocației fetocin și a
Istorica — ca $2 aferata
participare — allîuri de tn- 
p eonoaniul număr de peraoea- 
lităp șt ii ați fier prezdte.
de remarcat diversitatea ți 
pre«tigiiii școlilor istoriografire 
naționale reprezentate — defi
nesc prrmL^e deosebit de favo
rabile pentru realizarea onui 
amplu și profund dialog de idei 
inir-o viziune interdisciplinară. 
a unor fertila confruntări de 
opinii, in sphitul obiectivitătii 
științifice.

Congresele de Istorie au per
mis, încă de la inaugurare — 
dincolo de poziții și opoziții — 
abordarea și dezbate reg unor 
probleme de capital interes ale 
istoriei universale și ale istoriei 
naționale. Datorită lor — desi
gur, nu numai lor — cunoaște
rea trăsăturilor distinctive și a 
conținutului unor procese și 
evenimente istorice a cîștigat în 
adincime, după cum tot lor le re
vine meritul de a fi favorizat 
relevarea și receptarea aportului 
specific a! fiecărui popor la 
cauza civilizației universale, la 
afirmarea idealurilor de justiție 
socială și libertate națională, de 
progres și pace. Nu ar putea fi 
trecut cu vederea rolul acestor 
forumuri In descifrarea și sub
linierea responsabilităților ști
ințifica și morala ale istoriei și 
istoricului, aceasta avînd. iu 
mod evi-lent un rost mai mult 
decit teoretic. Faptul că mii și 
mii de oameni de știință, me
sageri ai atitor culturi naționale, 
da pe diverse meridiane lingvis-

George G. Potra
Continuare ia pag. a 6-«

Cartea de istorie
în peisajul editorial*»

®itoria a reprezentat 1 din tot dea una una din-
TE laturile principale 
ile vieții sociale și 

de stat ale românilor. Alături 
de condițiile materiale și spiri
tuale ale prezentului și îm
preună cu acestea au constituit 
componentele fundamentale ale 
existenței și dezvoltării lor mi
lenare-

In momentele cele mai grave, 
puncte de răscruce pentru fiin
ța neamului nostru, istoria ne-a 
dat tăria sâ existăm și să ne 
durăm destinul mai departe pe 
aceste meleaguri ale strămoși
lor strămoșilor noștri. Ea a 
avut menirea a ne arăta _ce am 
fost, de unde am venit. ce 
sintem și, ca regula de trei, ni 
descoperă — cum spunea 
Kogălnicearu — și numărul 
necunoscut, ce avem să fim"

începind ou cronicarii Ion 
Neculce. Miron Cos tin, Con sta n- 
tin Cantacuzino, cu Dimitrie 
Cantemir, Gheorghe Și nea L Pe
tru Maior, Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogălniceanu. A. D. 
Xenopol, Nicolae Iorga, B. P. 
Hașdeu, Vasile Pârvan, Gheor
ghe Brătianu și pină in zilele 
noastre Dnvid Prodan, Emil 
Condurachv Dumitru Berau, 
Ștefan Pascu ș.a. istoria s-a 
aflat la mare cinste în cultura 
românească. Cunoașterea și pu
nerea ei in valoare a reprezen
tat $i reprezintă una dintre 
preocupările principale ale oa
menilor noștri de știință. Și nu 
numai a lor.

Tematica cuprinsă și dezvol
tată in cele peste 2 000 de lu
crări de istorie publicate in ul
timii 15 ani este extrem de 
cuprinzăte are. Sînt investigate, 
cercetate, analizate și aduse în 
fața cititorului contemporan 
momente deosebit de importan
te, fapte și evenimente, de mare 
însemnătate, valori materiale

i

și spirituale — toate dovezi ale 
vechimii, unității și continuității 
romanilor pe aceste meleaguri. 
Lucrările apărute tratează toate 
epocile istorice : veche, medie, 
modernă și contemporană, pre
cum și toate sferele vieții so
ciale politica, economia, ști
ința, cultura, arta, literatura, 
lingvistica, folclorul, obiceiurile, 
tradițiile poporului român și ale 
naționalităților conlocuitoare 
maghiari, germani, secui, sirbo- 
croaîî, ucrainieni etc.

Un lor aparte în literatura 
istorică □ ocupă cărțile destina
te reliefării rolului forțelor pro
gresiste ale poporului român, 
luptei acestora pentru Înainta
rea țării pe calea dezvoltării 
sociale. a activității lor politice 
pentru realizarea unității națio
nale. cucerirea suveranității de 
stat. penîzu formarea națiunii 
române. propășirii și Înfloririi 
sale. Tematica acestora cuprin
de și înfățișează, in toată pro-

Mircea Macin
Coattauara ia pag. « l-a

REFLEX

despre prețul păcii

1 a Cașto- pe valea riului cu același 
nume. care eurge spre Trotuj ca un 
alint dăruit Moldovei din Munții V ran- 
cei. oaoea oamenilor cu1 stihiile por- 

nite aă-i in genunche se încheia repede. fără
bătaie prea multă de cap. Durerile de șale *e  
înfruntau cu o blană de iepure strooită cu ra- 
chiu tare Stnzerările de orice fel erau opnte 
cu vin amestecat cu sare. La mușcătura de fia
ră. Lndeobște. se bea apă dintr-un burduf în
cheiat din mele de nevăstuică. Si asa mai de
parte. An cajMătul veacurilor— Numai leac im- 
Dotriva rănilor deschise in carne de schijele 
bombelor de avion nu avoau si au plătit cu virf 
și indexat nentru această neființă a lor.

August 1W7— Dintre cei ricfcrați din Cașin. in
tru apărarea patriei lor. Gheorghe N. Marin din 
regimentul 18 artilerie se prăpădise la Turtu- 
caia. Sokfctful Ntcolae Drazu căzuse in Arges- 
Căzuse și raDCraiul Matei Birlă. <fan regimentul 
27 infanterie- in luptele purtate DC Neajlov. lao
laltă cu alți consăteni din neamurile Xegoescu. 
Be lei. Fim toacă. Comăniau. Brebene. Cranț, 
Cotnan, Cnstea «i Me«fian. Ci nd ae va trage li
nie. la ora încheierii socotelilor. 53 din Cașin și 
31 din satul Curita. Unind de arrrafi comuna, 
nu vor ma» răspunde la apel fiind duși de t>e 
lumea aceasta- Dar oină atunci vreo opva din
tre ei mai avean de indurat multe.

Acum, in nuguit *MT.  hwtau cam toți jur-im- 
prejur de enaă : Vaafle Buzata săpa tranșee pe 
dealul Miiiinlw : pe valea Cașinului. la Poiana 
Seutaruhu. și De valea CurileL la Sticlărie, lup
tau oe v*ală  si ne moarte, cu regimentele 27. 55 
și 67 infanterie. 4 vinători si 18 artilerie. 1 și 2 
vinâtori și 7 roșiori, cu batalionul 7 pamieri și 
formațiuni de artilerie călăreată. sergentul Ne- 
culaî StratulaL sau soldații Ion Cimpoca. Ion 
Pislaru. Radu Pislaru. Neculai Crandea și Ion 
Boghian. si au a\TM norocul să se Întoarcă toii 
acasă- •

E un privilegiu să lupți chiar acasă ? Să muști 
țarina chiar ne dealurile pe care ai păscut oile ? 
Să fii deșirat de explozii prin pirleazurfle peste 
care. «ăruaL eoDilâria se azvirle eu capul in jos 
!n păcat ? Si aștern pe hirue aceste întrebări, 
care nu vor prirai niciodată răsouns. fără să 
mat aștept aniversare, imnlinirea unei cifre 
rotunde de ato. Nu mai este timp. Sau, dacă 
mai «te «t de ot timn. el nu mai lucrează in 
favoarea martorilor oculari ai unei intimpiari 
care s-a petrecut pe aceste meleaguri in urmă 
cu 63 de «r.L Trebuie să ne grăbim. în urmă cu 
peste MMK Agremv la Casîn. arma aeriană, armă 
redutabilă, armă nouă proaspăt intrată in arse-

Mihai Pelin
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Fintina cu cerc
intr-un 

ea acela 
vorbesc, 
întrețină 
firi ca

ce măsură o colectivitate 
Iie oameni. Ce ți 

•ere mai restrins 
despre care am să 

poate să-și asigure ți să-ți 
condiția propriei sale istorii,
prin aceasta să afecteze sau să tulbure 
viața și nici s-n constringă in gene
ral, să-i pună niște limite, să zicem, 
ori să-i destupe niște zăgazuri caro 
altfel s-ar fi pierdut ori se pierd in 
memorie?

A. I. Zâ in eseu
ComiBMâre in paQ. a 6-a

Eseul memorabil
eți. la o sumară examinare, o 
exegeză hegeliană. Povestiri 
despre om de Constantin Noi
ca (ed. Cartea Românească, 

1980) este in realitate un admirabil 
eseu filosofic, cu baza in „Fenome
nologia spiritului" Insa cu o substan
ță inițială dezvoltată reflexiv ți in

tehnica atit de nepereche a comenta
torului. C. Noica s-a raportat Ia o
carte și a dat senzația că Înșirui e glo
se marginale, a comentat pe Hegel 
deși nu este hegelian și abhoră pe pro
fesorii de filoaofie. tari in bibliogra
fii in fapt de o sterilitate absolută. A- 
ceste comentarii. în fine, par a izvorî 
nu o dată dintr-o iritație secretă, ca și 
cum spiritul ar privi textul originar 
eu un criticism necordial.

To tini ceea ce rezultă din asemenea 
competiție este o schoHe excepțională 
deșt in chip principial, necomună. 
Știre a preface substanța aridă hege- 
baaă faitr-o materie inteligibilă. C. 
Noica li dă inițial un aspect „dialec
tic". □ examinează reorezentările he
geliene despre _aenzație-. „percepție", 
conștiință simplă si .conștiință de sine-, 

.e ivăatnd sic. „rațiunea si b’-r- 
Tare'» n-tom- ..sminteala rațiunii-, 
-certitodmea si adevărul" ei). Aceste 
srnrto explica ti uni. de 3—4 pagini,
—(Antr-odată la esență si o izo- 
Veră in —X£Tul ei necondiționat. Tn- 
ntisarve de examen filosofe rezolu
tiv eete pretutindeni si de nd decurge 
rnta. ca aft xie asa. -dialectică- a teh
nicii exegetice- C. Naica il simDlificft 
pe HegH la maximum. fără a-1 vul- 
g^rica ai anume printr-tm simț rar al 
Imtatar tontamentale. Pare că din- 
tr-e atacară ochire, eseistul vede in- 
tr-toi tanf capitol hegelian propoziția 
care a rezumat ta mic o demonstrație 
vastă. Aceste demente sînt observa
bile ta _intiia interpretare- a „Poves-

CONF A BULE

taMir».

softe. pe area vreme 
să psbiio și un nn- 
gv poem, te stima a 
kirae-ntreagă și deve
nea! celebru cu ade
vărat— dacă poemul 
era poem— Cu cită Jale 
rfcx azi cum unii din
tre poeții tineri ai »- 
acelor timpuri care 
ayj.-i’^au pini la a sa
craliza actul publică
rii urnii poem se lă- 
Cfcie pe pagini întregi 
ie reviste cu „texte" 
absolut 
ritmuri
toare mecanică... iacă 
ce poate aduce consa
crarea... te pune in 
poziția moaștelor^

imbecile in 
de ciocăni-

tirilor despre om“ pe care C. Noica a 
intitulat-o „Neobișnuitele întîmplări 
ale conștiinței." Eseistul nostru ar fi 
croit inițial „trei asemenea exegeze in 
conformitate cu mecanismul „triade
lor" hegeliene; a treia s-ar fi chemat 
„Jurnal intim al conștiinței" șl, după 
cum ne anunță C. Noica într-un „Cu- 
vint înainte", „a trebuit să fie lăsată 
deoparte". Nu ascund că. avînd poate 
Înfățișare de „jurnal", această proba
bilă sinteză ar fi fost de un interes 
indiscutabil. Totuși, așa cum se în
fățișează acum, dicotomie, „Povestiri
le despre om" sînt sub raport intelec
tual palpitante. „A doua interpretare" 
de exemplu, care este „povestea unui 
om ca toți oamenii" are funcțiunea de 
analog eseistic la intîia și conține, 
Insă cu Înfățișare epică, aceleași sti
mulente filosofice ca și la început, 
însă nota propriu-zisă artistă și ca 
atare eseistică este preoonderentă 
căci din Ifbertatea Iul C- Noica de a 
dezvolta neîngrădit o sugestie exterioa
ră iese un mic tratat fenomenologic 
unde excepțională este mai Intîi însu
șirea de a emite formule memorabile. 
Epice si artistice în stare pură 
„povestea senzației-, „povestea 
cepțieU ' ' ’ * *
Filosofice șl reflexive, 
te“ sînt
calde ale vieții-. „Plăcerea și necesi
tatea (sau don Juan)“, ..Legea inimii 
Si nebunia prezumției (Don Quijote)", 
„Virtutea și Cursul lumii sau Ignațiu 
de Loyola)". în fine, meditative la un 
nivel istoric sînt 14 eseuri finale des
pre ..lumea morală" (văzută în dez
voltarea el cronologică) și „spiritul re
ligios", care nu sînt ale unui teist ci

sînt
. .... Per

și ..povestea intelectului".
deși

„Eu și lumea.
..artis- 
Mările

Artur Silvei:tr>
Continuare in pag. a 6-a
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intr-o stație de tramvai din mijlocul 
șoselei. în stingă blocuri. în dreap
ta blocuri. în fața și în spatele lui 
blocuri. Te și mirai cum de mai au 
toc oamenii intre atîtea blocuri. Și 
era ți un cald de te topeai, deși lim
bile ceasului, amîndouă, n-arătau 
mai mult de opt

— Domne, zicea, domne...
în stație nu era multă lume. C1- 

teva sacoșe, o barbă și o pereche de 
blugi. Nu-1 prea luau in seamă oră
șenii de ieri-alaltăieri și nici nu-i 
răspundeau. Priveau toți în lungul 
liniei tramvaiului așteptînd clipa în 
eare după o curbă va apare miracu
losul mijloc de transport. Pînă la 
urmă unul s-a Indurat de umbra 
bleagă a țăranului.

Iulian Neacșa
Continuare tn pag. a 7-a



istorie și cultura

«A ne laa în stăpînire treentnb
„a ne lua In stăpînire trecutul- este 

deviza sub care se așează întreaga 
carte Via magna ne care Dan Zam
firescu a trimis-o nu de mult in 

milnile cititorilor. Dan Zamfirescu este cunos
cut mai ales ca specialist in istorie literari 
veche, dar Via Magna nu este doar o carte de 
..literatură veche". Perspectiva autorului este 
mai largă. Din paginile Viei magna ne vorbește 
un istoric literar pentru care literatura nu se 
poate înțelege in afara istoriei culturii și amin- 
două sint de neînțeles fără cadrul mai general 
al istoriei. Este aici desigur lecția lui N. Ioraa. 
pomenit de nenumărate ori în această carte ale 
cărei rădăcini se află incontestabil in paginile 
de titanescă cuprindere și viziune ale savantului 
ucis din pricina prea marii lui lucidități.

Moștenim, după Dan Zamfire seu. o imagine ■ 
trecutului care datează. Formată in epoci cu altă 
mentalitate decît a noastră, cu alte mijloace 
științifice este firesc ca icoana trecutului să 
fie grevată de contururi constring&toare. „A 
ne lua în stăpînire trecutul- este a ne apropia 
din nou de fiecare element al lui și apoi de a 
realiza o nouă sinteză pe o informativă bază 
largă istorică și culturală. ..Istoria noastră na
ționali, acrie Dan Zamfirescu in articolul A 
ne lua in stăpînire trecutul. trebuie rritrifA. 
mal exact, trebuie regindil*  da capo al fine In
tr-un mod nou. Impus de experiența noastră 
nouă, care și*  trimis farurile pini ia cele mai 
depărtate unghere făclndu-se să • vedem altfel, 
așa cum chipurile afumate de pe pereții Inte
riori ai Voronețului, Su ce vitei nan Moldovitei 
8-au dezvăluit intr-o feerie de eulori nluitoare 
și nebănuită atunci cind n-a proiectai asupra lor 
puternlcile aparate modeme ale cinematograf iei 
gi televiziunii. Istoria literaturii române trebuie 
și ea regindită și scrisă la fel. dar in acelui 
timp altfel decit au făcut-o Dens us Ian a si larga 
la începutul acestui secol sau G. Călineacu !■ 
1941. Fără orgolii de cuvinte, dar eu mlndre 
conștiință a ceea ce am tont sl In același timp 
eu o optică nouă, demonstrabilă sl demonstrată 
Pe temeiul unul nou stil de cercetare decit acela 
cultivat in trecut". Dan Zamfirescu pleacă de la 
constatarea simplă că orice fapt cercetat din nou 
!si relevă fațete si semnificații noi. adesea ne
bănuite. șl că reevaluarea este fatalmente urmată 
de necesitatea unei noî istorii si a unei noi sin
teze. Via magna este un aoel către omul de 
cultură român In vederea rescrierii istoriei, 
istoriei culturii, istoriei literare românești. Pate
tismul acestei chemări se întemeiază pe a suges
tivă cercetare și sinteză personală.

Dan Zamfirescu este astăzi Istoricul literar 
cu o întinsă zestre de ..revizuiri literare- hră
nite de materia literaturii române vechi. No
țiunea de „revizuire literară-, decantată de im
puritățile care i-au confuzionat semnificația. în
seamnă reexaminarea valorică din punct de ve
dere modern a concluziilor si clasificărilor îndă
tinate. In spațiul literaturii române vechi Dan 
Zamfirescu nu operează doar asupra detaliu
lui, a corectării de elemente factologice ci în 
direcția chiar a schimbării statutului acestei 
etape a literaturii române. Pe scurt, „literatura 
veche- nu reprezintă pentru noul cercetător o 
literă moartă, ci o realitate artirt'k*â  vie. rana- 
bili de a IfflDuhic'j oe moderni. —JL™
■lui. feriarâ Dan Zamfi-rew® H ..Per‘rw n jtRC- 
ruprinzătaare frtoric ruhura’i a p4X3??.tei". 
pentm eă, de mal bine de na deeeala. ■■ fae 
altceva decit ■*  mă oetap de Seif*  Baaarah 
și ..învățăturile" «ale. Iar atunci rind nn consa
crat iez*  mea de doctoraț ..problemelor contro
versate- în legătură eu această carte, un eritie. 
de altfel inteligent si talentat, a expediat-a 
„specialiștilor" c» nelnteresind pe literat ii preo
cupați de treburi contemporane. In realitate. 
„Procesul Neagoe- — fiindcă lucrarea mea dez
bate un adevărat proces — n-a fost pentru mine 
o simplă chestiune de paternitate, de filologie, 
de Izvorologle, c| punctul de plecare și pilonul 
de rezistență In descoperirea si argumentarea 
acestei poziții centrale a culturii românești, de-a 
lungul a trei secole si lumătate. Celor care cre
deau că literatura română începe de la Heiiade, 
celor cc abia conced să coboare fa Gri 7 o re 
Ureche, am vrut să le demonstrez eă avem un 
foarte mare scriitor In veacul Iul Rafael șl Ma
chiavelli-. Punctul de vedere a îzbîndit si as
tăzi o întreagă echipă de istorici literari consi
deră c& prima eoocă literară modernă trebuie fi
xată în spațiul literaturii române vechi.

Cîteva remarcabile contribuții care dovedesc o 
caoacitate de sinteză neobișnuită si in care 00- 
tica nouă este evidentă se află si in Via majrna. 
Cultura română — sinteză europeană si Prezenta 
europeană a culturii românești sint două eseuri 
fără de care revendicarea corectă a mai multor 
secole românești de cultură si literatură si-ar 
pierde coerența. Aici e mal vizibil ca oriunde că 
legea condiționării istoriei literare de istoria pro- 
priu-zisă dă excelente rezultate stiinHfice. Dan 
Zamfirescu reconstituie cadrul istoric si cultu
ral al Europei medievale tnrercînd să evite iner
țiile curente — „pentru a putea serie Istoria civi
lizației europene, este obligatoriu să părăsim aUt 
ideea unei Enrope văzute exclusiv de la Paris, 
Londra sau Berlin, eît si tentativa de a răspunde 
acestei perspective rn una exclusiv răsăriteană-, 
scrie autorul. — urmînd abia apoi a fixa locul si 
rolul contribuției românești ne harta reconstituită. 
Perspectiva de lucru e precumpănitor compa
rată și de aceea cu sorții cei mai mari de a da 
o măsură adecvată fenomenului. Prima concluzie 
este eă tradiția creeo-bizantină. cultura de limbă 
slavonă si civilizația occidentală eă«e«c în «na- 
tiul românesc un teritoriu prielnic unei rintere 
originale. Rezultatele de rea mai 
eminentă sint, în contextul comparat stabilit, cele 
ale secollelor XV. XVI M XVII »n rt
artă plastică ori in literatură orin Grieore 
Ureche, Miron Cort in. Ton Neculce.
Nicolae Milescu. Conrtantin Canta^irtra «i mai 
ales. Dimitrie Cantemir. Airi «e află. Jun' Dan 
Zamfirescu. „secolul de aur- al .... - 
romane. „ExLstă un umanism românesc structu
rat ca un veritabil curent cultural, cu o ldm>le- 
gle proprie (în speță rea naționalii. eu repre
zentanți de mare valoare șl eu surse directe in 
umanismul european din epoca Renașterii și 
a Barocului". Unul dintre cei ce a avut o ron- 
tribuție decisivă la descoperirea in paginile 
uitate ale secolelor trecute a acertul curent, 
pînă atunci localizat doar in Occident 
este și Dan Zamfirescu. Desigur, oe acest drum 
autorul Viei Magna duce mal deriarte. ea sl 
ceilalți comilitoni culturali. Îndemnul științific 
al lui N. Iorga. Acesta provocat de o teză care 
considera sincronizarea cu Europa o achiziție 
recentă, afirma răspicat in deceniul patru al se
colului nostru, vechimea interferențelor culturale 
europene pe spațiul țărilor românești, integrarea 
veche și continuă a acestui teritoriu in proce
sul osmotic al culturii șl civilizației europene. 
Restituirea literaturii române vechi ca literatură 
modernă îsf are punctul de plecare in pledoaria 
lui N. Iorga. Un alt eseu intitulat semnificativ 
De Ia sincronism la protocronism reface tocmai 
acest traseu ignorat în istoria culturii românești 
indicînd momentele de veche sincronizare cu 
Europa ale omului de cultură român si totodată 
inconsistența tezei privind „descoperirea" tirzie a 
Apusului și sincronizarea cu el. Ca și ilustrul său 
înaintaș, Dan Zamfirescu este polemic în toate 
restituiiile întreprinse. Meritul lor stă nu doar<__________  

in afirmarea unei poziții noi. ci în soliditatea 
argumentului Istoric, in cunoașterea Ia sursă a 
faptelor. Istorismul indiscutabil al demonstra
țiilor realizate de Dan Zamfirescu in rapidele 
sale sinteze creează dificultăți eventualelor in
tim pin Ari tocmai datorită temeliei lor științifice. 
„Avem ■ literatură pe care, cunoscind-e bine și 
comparind-o ru valori dinspre toate azimuturile. 
putem să zimbim cind sîntem priviți cu condes
cendență de către ignoranți, si să ridem in ho
hote atunci dud citim cuvintele unui Pogor, 
cel re declara : Jn vremea lui Ludovic al 
XIV-lea eram iu plină barbarie !“ N'n (-■) 
Pe vremea lui Ludevic al XIV-lea edițiile mo
numentale „De la Luvru- ale cronicarilor bizan
tini. tipărite rab inaltul patronaj al Regelui 
Soare, erau achiziționate de B rin co veanu și 
erau folosite, la București. pentru a scrie 
Istoria Tării remlneitl !“ Autorizat de o infor
mație care înlătură tatonările și presupunerile, 
zimbetu] lui Dan Zaradre^ț este dt M DOttte 
de luxtificat

Una din ternele care revine In articolele zale 
este cant li lata de alia a culturii românești, ne
cesitatea ca ac*A*tâ  conștiință de line lâ ia 
ființă, a*  m manifeste ca atare ne soclul tutu
ror faptelor de culturi românești. O cunoaștere 
lacunară, fraementarâ. limitată de prejudecăți 
denaturează dupâ Dan Zamfirescu conștiința oe 
care cultura si intelectualul român ar trebui 1*  
Ie aipâ Via magna se ocup*  de aceea si de 
rolul cultu_ t. românești intre culturile vecine, de 
oozrJa de whkxil cultural decisiv pe care o are 
in aria râiLriiaanâ a culturii Eurooei. de Iradia- 
iile contribuții proc-r?: dte~vto Pe prapriîie ho

tare pe rare ici ce iszorie i=p±rj=2â le atest*.  
Prezența enreprnnâ a caltara românești încearcă 
s*  ia in stăpînire zrecuoal cultural si din acest 
du net de vedere. As^n-ea £a=te2or In contextul 
lor istoric, an^ira r evadarea lor tn funcție 
de acesi ro^^exx, sîn£li.*a  proredare științific*  
indrenfidti- li oer^to act'tr^tai a*  semnaleze 
o perspectivi treritâ asupra pewr al’iâulor 
culturale din țările rorn*ne<j_  Rate ceea ce Ln- 
dreptâteata pe Dan Zznx^-escc c*  vor bas iră de 
un destin major al eultwfi române de vocala 
ei de sinteză care »-ar asigm o rttolirate ri • 
fecunditate demni de ee-e ma. spe
ranțe. Vizionar «i patere. Daa Zastfireass vor
bește ca romantici despre mirele trecut al cul
turii române pentru s-î efrrr pe rontemporanl 
Im alcătuirea u .-i 7re2e".t pe m*«era
tui trecut „Ecuația nou* - de care vorbește pa
sionat Dan Zamfirescu are la 3^ pol a*  n ma
rile realizări culturale de pin*  acum ale poporu
lui rom*n  De aid și pina li mal
este doar un paa. O secliur.e ■ căr-ut hri Dan 
Zamfirescu. sesiunea cea mai înnuiuâ pnn sub
stanță și ideologie, se inrK-_*eazâ  De la săaera- 
□Lsra la pratecroDism <i incearc*  s*  tra«eae un 
profil nuanțat culturii rotuine. prof.: c=e- 
povărat de inerțiile ș: prejuHe^l : rorean
„Pratocrwnismul" șl roBstliaț*  de car a
culturii românești, inttisă analiză a unei dtvxba- 
teri ale cărei ecouri nu î-au sitns, tise să mar
cheze pleci nd de la analiză unei mese rotunde 
a Luceafărul ei, deschiderea de perspectivi pe 
care discuția despre Fref Lr —iim risersaâam
o aduce asipra fer^men siu: cui tura! româiesc. 
Vteînd ie tasa protnnraE.ssu.Ej • pe

reea re î*  teer p FZgar
i ca.T±a Daa rteascâi aa^ri rtztă îpr?
aăaoatraâ^ ahs Ttsaar Vla-rj care two ăwrtla- 
rea ««trei de rettcra ifrrr.*  1 ktmvzr:: ro
mâne), Dan Zamf:?e-ru dertota pasem.e ifzrzrj- 
Uile potrivnice dro aceeu^
SWeperrti*  ssa»rt>v*  peste
ideea polkertrismuiuj cuîruraL Pro: u-- -<> -.j » 

<. 1—- aie fc *-.i»
Marino vorbind 51 eie derpre urgenta comba'ero 
prejudecăților r-.-'"-rcentr-.'-r _ wj fcnrzc-ri*?mi 
mului cultural al ^.-.lor mari Ide*,  i- 1 red-exa 
culturii fie in ire-ru:. îir ir.
fie in viitor, ro' « 5: fo-j-.r cr . •>.*«-
zerr.ei interr.sțwc-z!?. i se pa>'r - 
firescu născut*  de e rea 1
iui romanesc, de grele iaerț:; <■- -*x
pot frina dezvoltarea plenară a ruîttm rj
un destin major verificat de iirtacxe «: z-
viitor pe măsura acestui trecui =-r«ru s*

□an Zamfirescu prefert vocile -profetice1* ale cul
turii și literaturii rom*ne  și pa ezită *â  ir.serie 
printre ele pe cele ale iui G. Ihr±“3*9C  și STlhaiZ 
Sadov ea nu ca vesțitorL primi vesrkori h ItlK 
ai noii epoci literare, moderne, s românilor. Pa
ra frazlnd definiția hă G. dl?n*?cu  «supra cri
ticii și istoriei literare. Dan Zamf-rescu ifirmă In 
Via magna că ou păți face evaluare de valori șl 
prognoză cultural*  firi o profundă Înrădăcinare 
in trecutul propriei culturi. Iată cei doi termeni 
ai noii ecuații des are care vorbește autorul : 
trecutul cultura] și impulsul său către un viitor 
cultural major.

Via magna este mai mult decit o rescriere sin
tetică a istoriei culturale românești, ea fiind și 
un program de lucru și totodată o critică a rit
matului intelectual curent. Din acest punct de 
vedere, ea ne amintește la o altâ scară de al*e  
două cărți, Eminescu omul deplin de C. Noica 
și Scrieri despre Mai crescu de L. Rusu. care cu 
măsuri și optici diferite exprimă, indirect sau 
direct, critici ia adresa unor mentalități culturale 
sterile sau facile. Invitația la profunzimea și 
grandoarea creației majore, întemeiate pe exem
plul unul trecut stimulativ, pe care ne-o face 
Via magna, și căreia trebuie să-i răspundă prin
tre primii chiar autorul cărții, este unul din cele 
mal generoase și avizate apeluri rare s-au făcut 
auzite în climatul cultural de astăzi.

M. Ungheanu

Textele
lui Tudor Vladimirescu

și autenticitatea lor
Indirea poetică a conducătorului român 
de la :SD dedusă din acțiunea sa re- 
volDțzznar*  și din textele rămase de 
la ei. a influențat profund dezvolta

rea ideologie «odaie românești și continuă să 
aibă an rol rAiâtfdc. intrucit Tudor a fost un 
luptător pentru -făptuirea ideii de dreptate so- 
nal*  și na(Kroa_ă. care constituie un Ideal per
tu nenL

Uneori, textele hri Vladimirescu au fost insă 
injufieient u'.:—ate de cercetători, pentru stabi
lirea atitudini sale din timpul revoluției, pen
tru preeuares caracterului și programului miș
cării.

In studiile pn:n*aere  la anul 1821 poate fi ob- 
«ervat faptul ca «nginea revoiuțieî pandurilor 
>4 caracterul e pr=n ar dial au fost definite, nu 
j cuta. Uri U considerare a afirmațiilor

xxentice ale lui Tudor. A- 
unc prin presupunerea
* ce-r.‘.2.'.-jte in artele lansate 
r*xnik^i<a  aveau doar un rost 

turcilor). In con- 
ea caracterului inițiaî al 

in-

8^». « .ucrare recentă- ce anali- 
•dbatt * iui Vkîdimirescu

u» considerare 
. date de condu
cea articolul lui 

lUânJ Eie; -r; ia pregătirea rtva- 
a. _ .Lzs: In Jievsti de îsto- 

S-a Ls aceâatA omisiune,
a r. >2Al:r-r ’x ’.ei.' veche, de pro-

:*r?  iC^retția panouri- 
Lr a îr2'u*ri«a  Eie-î*»:  >; a avut ca-
rțrw «^aatorT^irv ră ^VUcimireacu a a-

ha casa E»enri*  es— miă infirmat*  toc- 
ca pe car*  faf Adîas te ignor*  : in

- de tex'-tfe avteuttre ale iui Tu-
o c Er/ a faptul evident c*  mAr-
rrr-.Ge e#er-jale desprerev furiei panau- 
r»or *—« rti vor ramiâf; afirm-.iiiie făcute ae 
-w-.-urlvyn, rr-.-,țHp-»l 13 p.roC_-JTJ LlUe «1 SCTI-

«te. afirma;.! car*  cocccrd*.  de altfel,
— a a',e dccrtsente. Sus;i-
■ mii ba Faraolas. deaore una mea eter is ti a 
aaeara Mi Tudor, rămase fără reolleă in ..Re-

ie k>x.~ție“. au pro--‘<at o anumit*  confu- 
ăe li tețit^ri cu interpretarea acțiunii lui Vla- 
ateferetet.

1 O aâte constatare privind metodologia utili
zăm este râ. in istoriografia anu-

Lipaeue a âtstlaetie dară intre scrie
rile aMmtee ale lai Twdar și cele apocrife. In 
oad ^rMfral. taemal actele re reprezint*,  dup*  
tM ac aiai arâlai. false atritoairi — „discursul" 

c*  ar fi fost ro-’.: ce Tudor la Slatina 
„legămLnt- ii ?âu faț*  de Etene — 

m Im rowderate ca revelatorii peairu wnsal 
pai toi Vladimirescu «i d?ci mai im porta n-

ce^eteite doc-jmer’r »te revoluției.
TrsejLrf observat c*  nu există Did un act re- 

iACta: de Tudor sau emana: din cancelaria lui 
zi -ecrsinte o cuvintare adresată de el 

ia localitatea Slatina (sail Otetelițu). 
pe uzie a trecut Adunarea Norodului la începu
tul Icz- martie. Despre o convorbire a lui Vla- 

cu oștirea sa, in una din aceste loca- 
Lil.i. fac mențiune unii povestitori, ins*  rela
tările tor dm contradictorii. (A se ctxnpara na- 
rațier.ea hu llie Fotino cu aceea a hii C. Izvo- 
raw)

AuLirj rare vor să demonstreze că rnlșcurea 
lu? Tudor a fost solidară cu Eteria. avind scop 
;yur?wiM, reproduc ca pe un fapt autentic așa- 
ri«ul di«mn al lui Tudor de la Slatina, in ver- 
ti^ea pusă in circulație de istoricul filocterirt 
îi'e Fotino. Așa a procedat A. Otetea. care, in 

i:ta de popularizare a monografiei sale despre 
Tude*  Vladimirescu (1971), citează chiar in pre- 
față, te extenso, textul transmis de llie Fotino, 
□u-.’ndu-J deasupra tuturor documentelor revo- 
;u*,ie:  Și socotindu-î cea mai exactă caracteri
zare a acțiunii lui Tudor. în felul acesta. A. Oțe
tea a urmărit aă dovedească teza sa că mișca
rea pandurilor n-a fost socială, cum argumenta 
Xenopol. ri antiotomană, eteri stă ; că n-a fost 
spontani, ri Tudor ar fi pornit-o Inchipuindu-și 
eă tarul Insusi o poruncește. (Cu cuvintele auto
rului : „Mișcarea lui Tudor Vladimireacu a 
Inceoui !n cadrul Eteriei și al revoluției gre
cești-. Mg. 1. teză reluată de J-J. Farsolas).

Intr-un mod similar. Dan Berindei atribuie 
și el Iul Tudor textul „discursului- de Ia Sla
tina, așa rum este dat de Fotino, și ii reproduce 
(fragmentar) In lucrările sale, pentru a ajunge 
kt concluzia câ Tudor a pornit insurecția anti- 
otomană bizulndu-se pe „sosirea aliaților ete- 
riști și a armatei ruse de sprijin-. Acest act ar 
dovedi câ intenția lui Vladimirescu era de „a 
dobindl nestirnarea țării cu ajutorul militar al 
Rusiei- (Aspecte militare ale mișcării revoluțio
nare din 1821, ed. a Il-a, p. M. 82). Intr-un ar
ticol recent, Dan Berindei iși bazează din nou 
argumentația pe presupusul discurs de la Sla
tina, pus de llie Fotino pe seama lui Tudor (cf. 
„România literară- din 12 iunie 1980 și „Revista 
de Istorie- nr. 5/1980, p. 833).

Cercetătorii care cred a afla în discursul atri
buit Iul Tudor de către Fotino un act definito

riu pentru revoluția română din 1821 ge lovesc 
de dificultatea de a împăca declarațiile lui Vla
dimirescu de la Padeș cu cele de la Slatina.

La Fadcș (23 ianuarie), Tudor a lansat un ma
nifest cu sens anlifanariot și antlboierese, care 
conține specificarea că poporul român nu ae ri
dică la luptă împotriva turcilor. Proclamația de 
la Padeș este nn document autentic. Textul ei, 
și anume, chiar ciorna scrisă de mina iul Tudor 
Vladimirescu, ni se păstrează piuă astăzi în ori
ginal, la Muzeul de istorie al R.S.R. Conținutul 
acestei proclamații stă in concordanță cu al ce
lorlalte texte autentice, provenind de 11 Tudor 
sau din cancelaria lui.

La Slatina (4 martie), Vladimirescu ar fi de
clarat însă (după Fotino) că s-a ridicat la po
runca țarului Alexandru I împotriva turcilor șl 
că face cauză comună cu Ipslianti, șeful Eteriei, 
ar fi salutat intrarea acestuia In Țara Româ
nească, ar fi mărturisit că așteaptă și venirea ar
matelor rusești și ar fi renegat chiar caracterul 
social (antiboieresc) al mișcării sale, ne care îl 
afirmase mai Înainte în proclamații. La toate 
acestea. Vladimirescu ar fi adăugat credința sa 
că. ne această cale, românii isi vor cîstiga inde
pendența. (Cu totul altfel relatează faptele 
C. Izvor ana).

*- *<  că hiariril rara toceozc*  gâ earac- 
wriBsa j”’:;*l*ea  șt programul lui Tudor cu 
ajutorul pretinsul ni discurs de la Slatina (cu 
.r-,e:es eterul) sint constrinși să neglijeze con
ținutul proclamației de la Padeș (cu sens neete- 
rirt). sau să interpreteze afirmațiile din această 
D rod ama tie ca fiind o simnlft stratagemă.

Examinind întreaga problemă, C.D. Ar ices CU 
a pus la îndoială, ca neverosimilă, declarația a- 
tribuită de I. Fotino lui Vladimirescu (Istoria 
re%oluțiunii—, p. 139). Tot astfel. A.D. Xenopol. 
analizind faptele, ajunge și el la concluzia, ex
primat*  mai ferm, că ,.nu putem considera decît 
ca apocrif și inventat de greci (eteriști] pretinsul 
discurs al lui Tudor către panduri-. (Istoria ro
mânilor din Daria Traiană, vol. X, ed. III, p. 60) 
N. Iorga susține același punct de vedere : Tudor 
n-a declarat că merge la București ca să ajute 
De Iorilanti (cum pretinde Fotino). „Acest lucru 
nu poate fi crezut nici intr-un chiD-.„ (Domnul 
Tildei, 1906, p. 64). (O argumentație amplă, 
care duce ia concluzia că discursul eterlst de 
La Slatina n-a fost rostit și că e atribuit fără 
temei lui Tudor, am expus in lucrarea 1821. Tu
dor Vladimirescu-., cap. X).

Ne putem întreba de ce sînt ignorate aceste 
rezultate ale cercetării istoriografi ce, și de ce 
plăsmuirea lui Fotino continuă «*  fie conside
rată o mărturie autentică, citată în unele lucrări. 
Noi credem că textul pretinsului discurs de la 
Slatina, dovedit a fi aoocrif, nu mai poate fi 
utilizat pentru caracterizarea atitudinii lui Tu
dor, decit in urma unui eventual studiu nou, 
care ar reuși să infirme punct cu punct toate 
argumentele aduse pină acum împotriva auten
ticității acestui document.

Alături de textul apocrif al „discursului- de la 
Slatina, există și un alt act, pe care mai mulți 
istorici îl pun pe seama lui Tudor și II consideră, 
fără temei, document fundamental al revoluției 
pandurilor. E vorba de o copie germană după un 
pretins original românesc, ce ar reprezenta un 
acord de colaborare in lupta împotriva turcilor, 
încheiat intre Tudor și ofițerii de amăuți Ior- 
dache șl Farmache. Această convenție a fost 
privită (fără îndreptățire) ca un „legămint- al 
lui Vladimirescu fată de Eterie. Mal probabil 
Insă, presupusul legămint nu reprezintă un act 
autentic, ci unul ticluit de eteriști pentru a 
justifica asasinarea lui Tudor Vladimirescu. 
(Argumente in acest sens am prezentat In lu
crarea menționată mal Înainte, pag. X6, MO—JW3. 
împotriva autenticității acertui document ur
mează să aducem și alte dovezi, într-un articol 
ae narat).

In studiul citat mai sus al lui J. J. Faraolaz 
(din „Revista de Istorie- nr. 2'1979). ilngurul act 
al lui Tu efor luat in considerație este așa-zisul 
..legămInt“ față de Eterie. adică un text apocrif. 
Mai regretabil este faptul că in grupajul docu
mentar publicat de loma Unu In reviata „Ma
laci n istoric-, nr. 9 19E>. cu prileiu] b<renterna
rului lui Tu dor Vladimirescu. locul central II 
ocup*  același document, pretinsul acord ce ar 
fi fost inch^ui de comand-ta tul pandurilor cu 
fruntarii eteriști. In ianuarie 1821. Astfel ae 
•ugere^ză Ideea falsă că Tudor a aderat te cauza 
Exertei ri că la originea acțiunii «ale ar sta un 
legămint de soridantale cu mișcarea greeeasci 
din Principate, ce aparținea păturii suprapuse, 
o mișcare sus'inută la noi de fanarioți și de 
slujitori «j regimului fanariot.

Examinarea atentă a textelor autentice ale lui 
Vladimirescu (proclamațiile «ale. cererile noro
dului românesc. memoriile adresate marilor 
puteri, declarat iile consemnate de Udrizkl și 
comunicate lui Metternich. scrisorile către 
boieri. etc.)dă la iveală unitatea programului 
său. consecvența principiilor sale de politică 
externă si internă. Toate aride lai Tadar din 
timpal revoluției au aens antifaoariot eviden
țiind deosebirea saa contrastai dintre poziția 
■a sl aceea a Ini Ipslianti. Textde rond urătorul ui 
român stabilesc • distincție netă intre fanariați sl 
Poartă, intre lupta antlfanariotâ șl ridicarea îm
potriva turcilor. Aceasta este ■ idee fundamen
tala a politicii Iul Vladimirescu. reflectind O în
țelegere profundă a conjuncturii din acel mo
ment istoric si a pericolelor ce amenințau Țările 
Române. Tudor n-a ridicat armele împotriva 
sultanului, intrucit. In conformitate cu tratatele 
existente, cirmuirea internă din Principate era 
autonomă fată de imperiul otoman. Ipsâ el a ce-

Mircea T. Radu
Continuare In pag. a 7-a

Prestigiul 
civilizației 
geto-dace
• nteresul sporit manifestat în ultima 
1 vreme pentru is tor La daco-tracilor

ridică și problema locului pe care-1 
ocupă civilizația creată de cei mai 

vechi locuitori ai țării noastre. în valorificarea 
unui trecut învăluit în multe taine te întîmpinâ 
interpretările entuziaste, ale amatorului sau 
prudența arheologului, de unde îndoiala sau 
nedumerirea nespecial is tulul de bună credință 
care dorește să-și facă o imagine cît mai 
exactă despre civilizația daco-tracă, despre locul 
ei în lumea antică.

Nicolae Densiișianu îritrezărește Importanța 
acestei civilizații, dar îsi anulează o parte din 
descoperirile și intuițiile sale datorită unor exa
gerări la care ajunge din cauza unor premize 
greșite de la care a pornit investigația sa, sau 
din cauză unor limite ale cunoștințelor pe care 
istoricii cei mai de seama din Europa le aveau 
in legătură cu istoria veche a continentului 
nostru. Vasile Pârvan, ia care se îmbină rigoa
rea cercetătorului cu Up vast Orizont istoric și 
cu o putere de evocare rar întilnită, schițează 
dimensiunile reale ale acestei civilizații. într-o 
operă monumentală — Getica — chiar dacă 
sărăcia documentară U obligă «ă opereze in 
ihultfi cazuri cu ipoteze, tina dintre aceste ipo
teze așează civilizația daco-tracă alături de 
civilizația grecească, pentru perioada anteri
oară epocii clasice a culturii și artei elene. 
Marele nostru savant considera ca o datorie a 
arheologiei românești și din țările aferente spa
țiului tracic să descopere dovâzile materiale 
care să-î confirme ipotezele și se poate afirma 
câ !n ultimile decenii aceste dovezi au fost 
făcute.

Evident, multora li se pare hazardat să se 
stabilească o egalitate Valorică intre civilizația 
daco-tracă și cea grecească, iar prudenta lor 
este dictată de aura oare înv&lule cultura mioe- 
niană pe care a descoperit-o Schliemann si pe 
care au lăudat-o reputați istorici de artă și 
cultură. Imaginația noastră este fascinată de 
numele ilustre ale centrelor Culturii aheene, cum 
este Tirintul sau Micene. sau de personajele 
ilustre aie istoriei și culturii grecești de al căror 
nume ae leagă operele descoperite în centrele 
amintite : Ahile, Agamemnon, Ulise etc... Un 
studiu al academicianului Emil Condurachi în 
care se stabilea pe baza textelor homerice par
ticiparea unor triburi trace la războiul troian a 
trecut aproape neobservat. Acest studiu sem
nala importanța pe care o au poemele home
rice pentru cunoașterea istoriei tracilor, dar, 
subliniem noi, capodopera epicii grecești ne fur
nizează nenumărate informații despre civilizația 
tracă in timpul războiului troian. Chiar dacă 
despre opera Iul Homer se poate spune că nu 
este decit o plăsmuire poetică și nu Un docu
ment Utoric. nu trebuie pierdut din vedere câ 
ea reflectă mentalitatea unor oameni care au 
trăit cu citeva secole înainte de Herodot. iar 
felul In care se oglindește în această mentali
tate civilizația tracă constituie pentru noi o sursă 
inestimabilă pentru cunoașterea acesteia. Si. de 
la început, se poate spune câ în opera homerică 
nu există nici-o diferență între civilizația 
aheeană șt cea tracă. Este suficient să amin
tim felul in care sînț descrise bogățiile regelui 
trac Rhessos in cintul al X-lea din Iliada. Nici 
un muritor de rind nu are armele și carul de 
luptă pe care le are Rhessos. Ele sint confec
ționate din aur și argint sau acoperite cu plăci 
de aur meșteșugit lucrate, iar caii acestuia „mai 
albi ca 2ăpada. mai iuți ca vîntul", nu aveau 
pereche pe lume, după cum mărturisea bâtrlnul 
și înțeleptul Nestor, Deci primul care stabi
lește o egalitate valorică între civilizația tracă si 
cea aheeană este Homar, iar autoritatea acestuia 
nu poate fi contestată. A$a cum reiese din poe
mele homerice tracii le sînt egali aheenilor nu 
numai pe planul civilizației materiale, dar șl p« 
aceia al vieții spirituale. Zeitățile care participă 
la războiul troian luptă alături de ahei sau de 
troieni și de traci. Apollo, zeul luminii și patro
nul artelor, era adorat de ahei și de traci. In 
odele sale, Pinddr menționează faptul că hiner- 
boreenli (daco-tracii de pe malurile Dunării și 
de la nord de fluviu) 11 adoră pe Anollo. So- 
focle precizir.d că tracii, crescători de cal. îl 
cinstesc De zeu în ipostaza soarelui, a luminii. In 
tradiția literară grecească, cultul lui AdoIIo în 
Grecia a fost propagat de primii poeți, Linus și 
Abaris, traci de origină. începuturile muzicii se 
leagă in Helada de numele lui Orfeu, fiul unul 
rege trac. Musaios. un alt părinte al poeziei, era 
dună Pausanias, fiul lui Linus, pe care unii 
autori îl consideră fiul lui Anollo. originar deci 
tot din Tracia. In cîntul al IX-lea din Odiseea, 
Apollo apare ca 2eul tutelar al cetătiî trace 
îsmaros, iar In Iliada. zeul luminii luptă alături 
de troieni si de traci, arma lui preferată fiind 
ar oul. folosit cu precădere de traci.

Și 'alte zeități ca Zeița Mamă sau Ares își au 
originea în Tracia, nu departe de Dunăre, după 
cum cultul zeiței Artemis ca si cultul eroilor 
au o strinsă legătură cu fluviul. Sanctuarele 
trace erau tot afit de apropiate de greci șl de 
romani ca și celebrele sanctuare din Grecia.

Nu trebuie sâ se uite amănuntul prețios câ 
Tuddide, cel mai mare istoric al Greciei antice 
era trac de origine, iar Platon. într-unul din 
dialogurile sale avea aprecieri elogioase la 
adresa medicinii trace, afirmația marelui filo
sof izvorlnd din propria lui convingere, deci 
valabilitatea ei nu poate fi pusă la indoialâ. 
Toate aceste informații pe care le găsim in 
scrierile grecești și romane ne demonstrează că 
intr-o eoocă mai veche existau foarte multe 
interferențe pe plan spiritual Intre lumea traco
da câ si cea grecească, iar autorii greci au pus 
întotdeauna sub semnul egalității spirituale p€ 
traci cu greci. Un mare merit al lui Nicolae 
Deasușianu a fost acela de a fi «trins mai toate 
Informațiile despre traci cuprinse In scrierile 
green-roma ne, informații pe care le regăsim in 
primele două volume de izvoare ale istoriei 
noastre intitulate Fontes htsioriae daeo-romane. 
Un studiu de istorie rom Da rată, pornind de la 
surse a căror autenfidtate nu poate fi discu
tată. ar avea darul să creeze o imagine mult mal 
exactă despre civilizația daco-tracă si legăturile 
ei .rtrihse cu o arie geografică foarte largă in 
rare era cuDrinsâ si lumea grecească. De ase
menea. descoperirile arhelogice au scos în lu
mină suficiente dovezi — coifuri de argint (cel de 
la Peretu), de aur (Poiana Coțofenești). cupe în 
formă de corn de argint aurit sau din aur. cu 
splendide decorații în relief, arme și podoabe, ea 
să nu mai amintim de tezaurele trace de la 
Panaghiurlște din sudul Dunării — care con
firmă descrierile făcute de Homer și ipotezele 
formulate de Vasile Pârvan. Mărturiile scrise 
despre da co-traci si mărturiile arheologice con
stituie suficiente argumente pentru a ne forma 
convingerea că civilizația daco-tracă, din primul 
mileniu .î.e.n., cunoaște o strălucire care o 
așează alături de marile civilizații contem
porane ei.

Manole Neagoe

»



1177 - ALAI IMPERIAL LA BUCUREȘTI

Cum tratativele pentru cooperare nu 
iețeau La nici un liman, s-au căutat 
mijloace — fie și laterale — de stimu
lare a interesului i nai ti lor oaspeți de 

la Ploiești față de viata românilor in genere, 
peste politică sau dincolo de aceasta. Trebuia 
cu orice preț întreținuta o atmosferă de bună
voință, un dialog pe subiecte neutre — (tar 
locului, ji cum cele citeva rarități arheok~ (• 
fuseseră văzute, inclusiv ..Cloșca cu pui! 
aur". și bisericile mai importante, .și spital 
|i Turnul Colții, s-a considerat nimerită, mai 
ales vara, o vizită la Moși.

Lumea bună disprețuia odinioară Tirgul Mei
lor, care scotea la vedere fața •-■ ■■ ■"
țală, a orașului, bucureștenii de durin . il tra
tau ca pe orice tirg — cumpărau, vindeau, câs- 
cau gura ; de la o vreme insă aceeași hune bună 
— oficialitățile. chiar familia princiară descope
rise la Moși fața specifică a Capitalei, cu care 
acum Se ttîindrfeaof toți străinii* * importanți. avizi 
de pitoresc, fiind cărațl aici, la Moși". Nimeni 
neștiind ce sînt Moșii nici măcar ca sens — un 
tirg al strămoșilor.

— Ce frumos 1 Si ee amuzant. E o barză, 
nu ?

— Nicolas, iu nu crezi că săracii au o mi
siune divină ?

— Bine-nțeles, prințesă, in Rusia se crede 
la fel.

•) — Din cauza religiei oare ?
— O nu, obiceiul e același pretutindeni. Tn 

afară de cerșitul militar, care e tipic ru
sesc.

•— Despre ce e vorba ?

Tirgul Moșilor fusese de fapt descoperit de 
străini, de voiajorii apuseni prin principate, din 
urmă cu jumătate de veac, mai ales de desena
tori, gravori, acuarelișîi. care i-au și colportat 
imaginea sub semnătură. în albume scump le
gate, In acuarele unicat. In gravuri de tiraj mic, 
imagini care s-au întors la București, determi- 
nind aici o bruscă schimbare de optică : Tirgul 
Moșilor a fost instantaneu văzut altfeL ca un 
loc demn de marele interes internațional. S-a 
creat, in consecință, un contracurent snob, fa
natic după Moși, care și-a mutat aici promena
da călare și în trăsuri, pe toată durata calen
daristică a tîrgului. Unui oaspete din Franța sau 
din Englitera i se spunea cu regret, cind nu i 
se putea arăta Moșii : ..Ce păcat, părăsiți Bucu
reștii fără să vedeți acest loc atit de specific !•

Aflată pe aripile cele mai de sus ale acestui 
curent, ea însăși o ființă aeriană, prințesa nu 
putea să nu-i arate Moșii lui Nicolas, fratele 
suveranului Rusiei. Vizita intra altminteri In 
obligațiile alese ale curții de la București față 
de curtea rusă. Inițial se prevăzuse ca Însăși 
majestatea sa împăratul va fi adusă la Moși. 
S-a renunțat totuși Ia proiect, tevatura ar fi fost 
prea mare, vizita s-ar fi transformat Intr-un 
spectacol de gură cască, avindu-1 ca obiect pe 
guverarrul rus, iar Moșii ar fi dispărut. Se opu
nea proiectului și cele două poliții secrete, ro
mână și rusă, ambele refuzînd să-și asume si
guranța împăratului din motive lesne de înțeles : 
Tirgul Moșilor era totuși un bazar oriental. O 
vizită incognito la Moși ar fi fost deplasată. 
Laborioase tratative l-au destinat pe Nicolaș 
acestui punct, pe care agenda protocolară a curții 
de la București îl pretindea, il oferea de fapt 
în chip grațios.

Echipajul princiar a pornit astfel din Cotro- 
eeni. într-o sîmbătă dimineața, după micul de
jun. avindu-i alături pe prințesă și pe Nicolas, 
iar De lături și în urma trăsurii numeroasele 
sulte ale celor două părți. Rolul de ghid i-a fost 
încredințat maiorului Văcărescu,. mareșalul 
curții- Era un drum destul de lung pînă în Tir
gul Moșilor, care se afla departe. în afara ora
șului. dar rare tirg șl-a vestit prezenta, nu după 
multă vreme, prin taberele mari de care, și prin 
mulțimea pestriță, de tlrpovețl și țărani, hălă
duind către acolo.. Văcărescu s-a și pregătit sa 
Intervină cu o explicație, dar i-a luat-o înainte 
prințesa :

— Voi aveți așa ceva. Nicolas ? a Întrebat ea, 
nerăbdătoare să sondeze asupra primului efect.

— Desigur ! a răspuns Nicolas. Fiecare oraș 
important are un tirg al lui.

— Chiar ? a tresărit prințesa neîncrezătoare. 
Dar aici e ceva specific 1 a insistat ea.

Văcărescu nu putuse preveni gafa. Prințesa a 
pronunțat „tipique" cu atita Înfocare, incit Ni
colas. vărul august, a privit-o atent, cu încorda
re. o încordare mai mult declt politicoasă, plină 
de reală afecțiune, cuprinzind chiar și o undă de 
teamă — teama ca acea ființă scumpă să nu le
șine. Văcărescu a fost satisfăcut de tactul ma
relui duce. Același Nicolas. întorcînd capul spre 
tîrg, nu putea distinge ce e specific ți ce nu. 
într-o asemenea aglomerare, din ce In ce mal 
densă, de tîrgoveți și căruțe. înaintarea era ori
cum anevoioasă. Dialogul de asemenea. începu
seră să se audă strigările, flașnetele, tiribombele, 
lăutarii. Prințesa se înviorase. Nicolas devenise 
posac, ea bătea din palme, arăta cu mlinile în- 
mănușate și cu evantaiul, explica, se bucura ca 
un cooil. Nicolas anroba, auzind-o din ce în ce 
mai greu, nemaiauzind pînă la urmă nimic, și 
aceasta chiar în momentul cînd ea a socotit 
oportun să-i of«re oaspetelui un lung excurs 
asupra a ceva deosebit de important și înduio
șător — scena se Detrecea în dreotul unei barăci 
de circ In fata căreia echinaiul se împotmolise, 
ea il fixase cu ochii ei alhnștrj ne Nicolas, țin- 
tuindu-1 In nemișcare, crurifirindu-1. el snunea 
mereu ..Oul. mals mii !*,  om ițind acest „oui" ca 
De niște dlrături de ulei dintr-o rană, ea insista 
cu sfîntă natimă. era probabil vorba despre cre
dință da fni) sau despre săraci des panvres), 
fiindcă ochd emoționați ai prințesei au scos. în 
încheiere. dm»ă lacrimi curate. După care prin- 
teșj s-a liniștit si a tăcut o vreme. Ea a tră’t 
împăcarea de a se fl descărcat de o imensă po
vară sl certitudinea ră Nicolac o Înțelesese.

Vărăresrti a făcut s«>mn ca erhioajul să fie

*) Roman în curs de apariție la Editura Cartea 
Româneasca

Fragment din romanul 
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scos din îmbulzeală, prelu'îud funcția ie r ^ro
ne. care ii revenea. El dor:« e*  oupetu 
vadă mai intii priveliștea rî-r.d^-aa «.ct
tîrgului. și apoi, dacă va mei u >â **
încerce și o pătrundere in furaMgnr. Pnnre**  oc
ru ncise drumul de-a dreotul. cum ?
sau cum o duseseră caii.

— Du-mă la cai - a cerat Nioolas. _
Dar la Moși nu se ținea tirg de cai. singu

rele animale care se vedeau intr-o margine erau 
bovinele, iar hăt mai departe. ni*£e  tirto d-2 < 
Precumpăneau boii dejugați de La care, șuts d*  
boi stind trindav In praf și rumegind. privind 
placid la echipajul princiar care i-a trecut In 
revistă. Erau și cai. dar cai de povară. caii de 
la căruțele ardelenești, cai de chervane. cai de 
care țărănești, -carele fiind încărcate îndeobște 
cu mărfuri pastorale și agricole. Aspectul pasto
ral si agricol al tîrgului iraounea. Erau adunați 
aici agricultori din toate ținuturile, și păstori 
de pe toți munții Daciei, o lume de dinaintea 
apariției calului In civilizație — ca animal de 
luptă, cal pe care il căuta Nioolas.

— Unde sînt caii voștri, a intrebat Nicolas ?
— Pe cîmpul de luptă ! a răspuns prințesa, 

fericită de a fi găsit acest răspuns. ca sens po
litic. care pe Nicolas l-a amuzat.

Marele duce a schimbat o privire amuzată cu 
Văcărescu. Acesta se pregătea să-i explice su- 
gustului oaspete, care e rostul tîrgului. ca nod al 
drumurilor țării, niște drumuri simbolice : dru
mul linei — iată lina !. drumul sării — iată 
sarea ! dar și un drum al aramei, al cositoru
lui, al chihlimbarului. al smirnei, al mătăsii, 
acestea nu drumuri ci cărărui oe care se strecu
rau în mulțime negustorii mărunți, etelind cu 
strigăte marfa lor exotieă. Marele duce s-a oprit 
cu privirea asupra vînzolelil de oameni, care 
vindeau acele produse de pref popular, inclusiv 
mătasea și chihlimbarul, dar și nimicuri — ico
nițe. pocnitori, cărți de rugăciuni, slicsăndrii și 
apocallpse, smeie și morlște de vint Aglomera
rea umană nu se diferenția nici prin culoare, 
nici prin zarva poliglotă, de aceea a unui bazar 
sau caravan-sarai din Marea Asie, iar ochii lui 
Nicolas, familiarizați cu asemenea Priveliști, au 
și Identificat în mulțime un gruo de armeni ru 
covoare, niște scamatori cu capetele rase, mulți 
evrei, multi țigani, iar deasupra mării de oa
meni. plutind fastuos în aer. un imens conac de 
hirtie, încărcat de flori multicolore, care 11 tră
gea In sus pe purtător. Purtătorul, un ins insigni
fiant fatfi de splendoarea acelui copac cu po
doabe ieftine, era un omuleț cu obraz galben. în 
caftan siniliu și cu pălărie de orez atîrnată ne 
ceafă. EI era ajutat de o femeie la fel de insig
nifiantă. încălțată în acel faimoși papuci de fier, 
care mutilau piciorul. Din s'rinsoarea acelui pi
cior mic, care gemea, țișnise probabil conacul 
cu minuni. Lui Nicolas i-a venit în gînd să în
trebe cum au putut ajunge pînă aici, pe c€ 
drum, fie șl numai doi dintre surugii Fiului 
Cerului, pitiți dincolo de Marele Zid. dar prin
țesa se înviorase, ea dirija din nou atenția înal-

tuțui oaspete, indidndu-; sr.- exclamații și sem- 
i- ce si vadă și cum Deși Nioolas
a oprit-o printr-o în~<db*rs

— Nu e prea multă Iunie străină, pe aid pe 
V vni ?

— Nu toți sînt sup-’i.i nr a precizat pnn- 
t«^a- Vin aia oameni â»- ^te punctele car- 
dmale.

— Ce aproape sint pvartafc cardinale pe aici, 
pe la voi J a remarcat NhxAae.

— E incredibil. nu ? a spus prințesa, bucu
ri nd o-se.

Ce-o C fost incredibil Nicolas n-a Înțeles, dar 
el a aprobat, prin acel _<*-.<  i *“ generic, care o 
liniștea pe prințesă. Ea s-; trezit la un anume 
moment Înconjurată de cunoștințe și a cerut să 
se oprească trăsura. A fost mai intii un turc 
trențăros. vinzător de brxgA. salep și alviță, pe 
care prințesa i l-a indicat cu multa simpatie. 
rugîndu-I să nu refuze firimitura de clei alb cu 
nuci — alvița — oferită de acel Aii. Nicolas a 
ezitat.

— Je t*en  orie. Nicolas, nous sommes les in
vites (TAIL C’est l’tisage. a mai spus prințesa, 
mestecând alvița. care hotărlt nu-i plăcea. Non, 
non. je t’en prie. ne lui donne pas d’argent !

Văcărescu n-a putut interveni, Nicolas a în
ghițit cu sila alvița turcului, el n-a scăpat nici 
mai apoi de asaltul prietenilor prințesei. A apă
rut un alt ipochimen, cu părul vilvoi, vinzător 
de cărțulii de pilde, cu care prințesa s-a între
ținut in românește t

— Tche vatche unkul ?
La care vinzătorul, Ințelegind întrebarea — 

„Ce face unchiul ?“ — a răsnuns cu voce mare, 
ca să-1 audă toată lumea și să știe că el. un 
vinzător umil, ba incă și evreu, stă la taifas cu 
Doamna Tării de la Dunărea de Jos.

Ce-o fi fost incredibil Nicolae n-a înțeles, dar 
plăcere cu gura pînă la urechi. El ar vrea să 
facă bine, dar nu poate, n-are liniște pînă nu-i 
duc eu veste că înălțimea voastră face bine.

Un răspuns care a Incîntat mulțimea 
participantă la scenă. Cel ce formula 
un asemenea răspuns, întortochiat
și înflorit, nu era un fite

cine. era nepot al lui Cllibl Mnise. un înțelept 
din mahalaua evreiască. îndrăgit de bucureșteni 
pentru cărțuliile lui cu pilde, care se vindeau 
ca piinea la Moși și pe malul girlei. Iată deci că 
sămlnta înțelepciunii rodise și în nepot. Prin
țesei ii fusese prezentat acel personaj numit 
Cilibi Moise, iar anual alteța sa il revedea ne 
nepot, căruia ii punea aceeași întrebare stupidă. 
Totuși răsounsul din anul acesta — 1877 ! — 
era neînchipuit, de complicat — si gramatical, și 
ca sens. Fruntea înaltă și senină a suveranei s-a 
întunecat, ca să priceapă, aceeași frunte a în
cercat a se încreți, printr-un vizibil efort — 
nereușit. Ea a repetat întrebarea :

— Tche vatche linkiil ?
— Mulțumesc bîne, sănătos 1 a scurtat răs

punsul ovreiașul. Și pentru mulțime : Ceea ce

n interiorul acestui colț al Moșilor 
■ nu se putea circula declt pedestru. 
JL Nicolas și prințesa co borta eră din

trăsură. iar importantul cortegiu, 
desfășurat in monom, avîndu-i in frunte pe cei 
doi, evolua lent printre stivele de talgere, prin
tre maldărele de străchini, printre movilele de 
căni, oluri, oloaie, ulcioare, înaintind cu pruden
ță. cu sfială, cu teama de a nu provoca o sur
pare catastrofală. Cum trena rochiei prințesei 
s-a prins Intr-un recipient. Nicolas a prevenit 
accidentul, aplecindu-se și desprinzind dantela 
din pliscul de pasăre al unui ulcior de nuntă. 
I l-a oferit apoi ■ prințesei In*  dar.

— Comme c’est joii ! Plutot drole I C’est une 
cigogne n’e-st ce pas ? l-a întrebat ea pe Vă
cărescu. după ce s-a înclinat spre Nicolas.

Era nici vorbă un ulcior frumoe. in formă de 
barză, pe care olarul, care-și supraveghea mar
fa, nu putea să nu-1 ofere oaspeților, dar nu ori
cum, ci cu pui cu tot. Nicolas a fost obligat să 
cumpere și puii acelei berze, niște căni de apa 
sau vin, care înconjurau piesa principală.

— E un ulcior de nuntă, măria ta ! a mai spus 
olarul, iar Văcărescu a tradtxs. Să fie cu noroc, 
la care nuntă o fi !

Traducind replica, Văcărescu și-a permis să 
întrebe :

— O fi făcut aluzie la cooperare ?
Dar marele duce n-a reacționat, și alaiul a 

pornit mai departe. Totuși principalele piese de 
pe cuprinsul cimoului erau mai alei cănile de 
băut, ulcelele. Nicolas n-a ezitat să constate :

— Halal țară 1 Văd că se bea bine și De la 
voi ! Apoi uluit, către Văcărescu : Toată lumea 
bea ?

— Beau morțiî, a răspuns Văcărescu. Cea mal 
mare sărbătoare a verii, care se prăznuiește la 
noi, e consacrată morților.

— E un obicei interesant, nu ? a Intervenit și 
prințesa.

— Și ce beau morții pe la voi ? s-a Interesat 
Nicolas.

— Beau apă. a răspuns Văcărescu. Morților li

’) Te rog, Nicolas, sîntem invitații lui Aii. 
Așa se obișnuiește... Nu, te rog, nu-i da bani. 

se dă apă, de pomană, in aceste căni. Se pare 
câ dincolo morții sufăr de sete.

— Nicolas, a intervenit prințesa, tu nu știai 
că sufletele sînt hidrofile ?

întrebarea i-a pus pe ginduri si pe Văcărescu 
și pe Nicolas. Era ceva la care nu se gindise nici 
unul. Cum de se gîndise totuși prințesa, ființă 
atit de senină, cum de-i venise in minte acel 
gînd atit de subtil ! Probabil, a dedus Nicolas, 
acel gînd subtil răsărise în mintea ei pornind 
de la imaginea florilor tăiate, care, puse în 
glastre, se dovedesc a fi mari consumatoare de 
apă. Multe dintre ulcelele pentru morti erau 
decorate cu flori.

— Ce multe ulcele funerare ! a constatat Ni
colas.

Erau Intr-adevăr multe, cele mai multe erau 
cenușii sau negre, fără nici o podoabă, fără 
semne de recunoaștere zgîriate cu unghia în 
pastă, formele însele fiind primitive, modelate 
parcă nu la roată, ci cu mina, ca în primele 
ceasuri ale prelucrării lutului. Mai ales aceste 
vase, asemănătoare urnelor barbare l-au impre
sionat neplăcut De Nicolas. Erau multe si sum
bre. Nicolas a întrebat :

— Dar de unde totuși atîția morți, la o popu
lație atit de mică ?

Prințesa n-a răspuns, chestiunea o depășea. A. 
intervenit Văcărescu :

— O ! populația acestei țări e foarte nume
roasă, dacă priviți înapoi în timp. Priviți for
mele primitive. Priviți cum se așază formele pe 
generații de forme !

Nicolas a tăcut. Probabil că spectacolul prăz- 
nuirli morților va fi fost pe-aicj impresionant, 
ca și pe Gange sau pe Fluviul Galben, țări lo
cuite de neamuri ce se consacru sezonier cul
tului celor morți, popoare care trăiau mai mult 
în trecut decit în prezent sau in viitor.

— Vă ia prea mult din viată trecutul ! a ob
servat Nicolas.

— Ne ia și prezentul 1 a răspuns Văcărescu 
zîmbind.

Zîmbea și prințesa, zîmbea probabil unui vii
tor fericit, deși prințesa însăși „proasta aceea", 
care zîmbea, i s-a părut lui Nicolas a fi mai 
curînd o stăpină a „sufletelor hidrofile" decit 
a populației vii din tirg. Prințesa a trecut mai 
departe, îar Nicolas a urmat-o. Ei s-au oprit 
într-o poiană cu olărie măruntă șl veselă — pă
puși și fluiere de lut pentru copii. Poiana arăta 
ca o grădină, zeci de copil încercind jucăriile 
muzicale, fluierau pe întrecute. Micile instru
mente de fluierat erau figurine de ceramică în- 
fățlșînd cerbi, țapi, tauri, cuci, șerpi, melci, dar 
șî inorogi, păsări măiestre, balauri care scoteau 
sunete stranii.

— E amuzant, nu ? a întrebat prințesa, cerînd 
o confirmare.

La picioarele înalților oaspeți se afla de fapt 
un intreg prund de idoli mici, scoși din funcție 
eu mii de ani în urmă, dar lăsați în viață ca 
jucării, pentru bucuria copiilor. Vechii idoli, 
inviați de suflarea celor mici, priveau cu ochi 
orbi lumea anului 1877, și cintau inocent.

în replică la acel ulcior barză, prințesa i-a 
oferit lui Nicolas o fluierice infățișînd un cal 
fantastic.

— Nicolas, a spns prințesa, tu ai dorit un ral. 
îți ofer un cal 1

Si i-a dat calul, un cal care cinta — cu con
diția ca buzele posesorului să-I sărute sub coa
dă. Nioolas n-a ezitat fi-o facă, armăsarul fan
tastic a icos un piuit, după care prințesa, marele 
duce Însuși, suita, olarii, copiii au rls cu plă
cere. a-au prăpădit de rîs. Fusese, Intr-adevăr, 
un punct reușit.

Dar venise amiaza, cei doi erau așteptat! la 
dejun. La Moși nu mai era nimic de văzut, 
peste toate se întețise căldura.

— Nu crezi că-i excesiv de cald T a întrebat-o 
Ni cp Las pe prințesă.

— Pentru mine, nu, a spus ea mtnuind evan
taiul M-am obișnuit Poate pentru tine.

— O. nu 1 Chiar și pe căldură, vom pleca Ia 
război.

Nicotaș a luat totuși inițiativa de a ieși din la
birintul olăriei funerare, care-i dăduse un senti
ment neplăcut, un fior de indispoziție, cu atit 
swi! nejustificat cu dt Ln preajmă nu se aflau 
cimitire- Dar ae apropia ceasul -plecării la răz
boi. Cei doi ș-au îmbarcat din nou, ajutați de 
Văcâreccu, și au pocnit «pre oraș. pijjpțU 
rare, alergau era gol, Tirgul Moșilor rămas os e 
în urmă, cîndva iu vlitW) peste acel otmp?«mna 
aâ se taie o cale urbană, poate tra bulevard, 
pentru ca accesul spre acel loc pitoresc să fie 
mai comod pentru lumea bună.

a aproape de intrarea în București, In
dreptul unei biserici, echipajul 
princiar a fost blocat de țigani. Văcă
rescu n-a mai avut ce tace. Au să

rit ia calea prințesei țigănci cu copii în brațe, 
plus o droaie de puradei goi, plus bătrinele care 
tu Îndrăzneau să se apropie, dar Îndemnau La ia 
srre stănină. Prințesa cădea adeeea pradă aces
tor nomazi, ea nu se putea salva din încăierare 
decît aruncând bani, mai ales mărunțiș. O făcea 
cu emoție, se lăsa cu fericire prădată, de fapt 
n‘J Beăoa (fin ghiara șatrelor pînă nu era scutu
rată și de ultimul bănuț Hnd. neputincioasă, 
ridica din umeri spre haită. Aceasta o elibera, 
in «firșit cu un «Să-ți dea Dumnezeu sănăta
te •• datat în cor.

Acum in spatele țiganilor se aflau cerșetorii, 
e corporație cu mult mai demnă, pe care prin- 
*p*a  — scuturată din nou de ultimii bani, nu-i 
mai putea ajuta. Ea a recurs la punga lui Nico
las. atrâgindu-i atenția asupra protejaților ;

— C5t aint de sărmani, li vezi, Nioolas !
Marea ccrDorație s-a Înfățișat înalților oas

peți. pe măsura prestigiului el multimilenar, 
ori nd uită pe grade de schilodire, slujire, pocire, 
jeldire. pini la calicii pe deplin valizi, a fia ți la 
eoMiâ. care erau Insă maeștri ai artei orale, pu- 
nindu-I in valoare pe muți și orbi. în față, pe 
ultima treaptă a icăriL un dot de om. fără 
mhni și fără pietoore, dar cu gura căscată, rin- 
jind ta Înaltele fete, a vorbit prin gura altuia, 
din spate :

— Dați rubla de-a dura, a-o prinză cu gura !
Nioolas i-a aruncat o rublă de aur, pe care 

mutilatul a prins-o In gură. Al ți bani, aruncați 
de ofițerii din suită, au foet culeși de același 
schilod cu gura, de-a dreotul din Draf. Snectra
co Iul era degradant Văcărescu l-a curmat or
don Ind pornirea. Prințesa tremura incă sub 
emoția IntUnirii cu cerșetorii, emoție izbăvită 
prin actul sacru al binefacerii, ea a socotit util 
să comenteze momentul :

— Nioolas, tu ne croit pai que Ies pauvres 
ont une charge divine?

— Bien sur. princesse. nous, les Russes, nous 
croyons la meme chose. *)

Si Nicolas I-a povestit despre spectacolul cer
șitului la bisericile și lavrele din marele impe
riu. concedind că și in micul princiDat obiceiul 
x*a  fi fost același, cu aceeași cucernicie a rugă
ciunilor — pe de o parte, cu aceeași dărnicie 
cucernică — pe de alta.

— C’est A cause de la religion ? a Întrebat 
prințesa.

— O. non. Le coutume c'efit partout le m^me, 
a explicat Nicolas. Executes la mendicitâ mili
ta iree. qui est tipiquement rusae 1

— De quoi s’agit-il ? *)
Era vorba desDre cerșitul soldaților care ple

cau la război, obicei foarte vechi In partea ră
săriteană a continentului, adus acum și la Bucu
rești. Soldatul In uniformă, dar fără armă, care 
cerea un bănuț era un sol al binefăcătorului 
pentru lumea de dincolo. El pleca primul din
colo, Înlesnind trecerea celuilalt, care rămlnea 
pe pămlnt. prin acel bănuț dus in palmă, drept 
arvună pentru mai tlrziu. Ca o confirmare, în 
plin centru, aproape *de  Turnul Colții. Nicolas 
și-a recunoscut oamenii, aflati în acest exerci
țiu ritual, indiclndu-i și prințesei.

Totuși vizita la Moși n-a fost un succes. Cu 
tot pitorescul, cu toate duioșiile, cu toate mo
mentele tari, chestiunea cooperării nu s-a miș
cat din punctul mort. Văcărescu. la rîndu-i. a 
resimțit acest eșec : el n-a .ost avansat colonel.
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C------- ------studiul unei litera-
■ turi. aflată în faza de- 
Aplineț maturități, in

strumentele de lucru 
sînt, neîndoielnic, ajutoare pre
țioase. indispensabile cercetării 
metodice si aprofundate. Cînd 
vorbim despre instrumentele de 
lucru ne gindim nu numai la 
edițiile critice, la bibliografii si 
dicționare, ci și la istoriile și 
panoramele literare, care, privi
te în sincronie, sint ele insele 
etape de cercetare. pentru ca 
apoâ. diacronic, să se constituie 
in fundament solid al noilor 
exegeze. Astfel, cercetarea pe
rioadei vechi a literaturii româ
ne, nu poate fi concepută fără 
consultarea istoriilor lui Nicolae 
Cartoian și Al. Piru, monumen
tala Istorie... a lui G. Căline» cu 
este piatră de hotar pentru orice 
studiu critic. Eugen Lovinescu. 
cu Istoria literaturii române 
contemporane, rămine un re
per sigur pentru perioada de 
după 1900, epoca interbelică 
este abordată cu deosebită pre
cizie de Ov. S. Crohmalniceanu 
în cele trei volume ale Litera
turii române între cele două 
războaie, un îndreptar in spațiul 
liricii românești de la 1950—1973 
oferă Al. Piru în panorama in
titulată Poezia româneasca con
temporană, iar Eugen Sunion 
cu Scriitori români de aii. Îm
bogățește bibliografia titlurilor 
de referință. Aceste cercetări (si. 
încă altele nenumite aid) au 
impus, prin rigoare științifică, 
finețe analitică si capacitate 
sintetică, o cotă înaltă criticii 
românești, iar tentativelor ur
mătoare de același gen. obliga
ția efortului de a se menține in 
jurul ei.

O astfel de tentativă se de
clară a fi recentul volum inti
tulat Literatura română contem
porană. I. Poezia scos la Edi
tura Academiei, de un colectiv 
coordonat de Marin Bucur, de 
la Institutul de istoric fi teorie 
literară „G. Călinescu". In Pre
fața semnată de autori, lucrarea 
este definită ca fiind o imagine 
de ansamblu asupra literaturii 
române contemporane o „pano
ramă istorico-literară a poeziei 
române de după 1944 si Dină in 
zilele noastre**.  Tot aici, cu mo
destia de rigoare, autorii măr
turisesc conștiința faptului că 
exegeza întreprinsă e „oricind 
perfectibilă" și-și manifestă spe
ranța de a determina o ..dis
cuție sincera, obiectivă si de ți
nută responsabilă". Vom încer
ca. în cele ce urmează. să ne 
conformăm dorinței autorilor, 
declari n du-ne de La început sti
ma. pentru efortul considerabil 
depus de colectivul de autori. 
Căci volumul prezintă activita
tea a 328 de poeți, la care se a- 
daugă un capitol dedicat epi
gramist i lor și fabuliștilor, un al
tul. revistelor de poezie, o bi
bliografie critica selectivă și un 
sumar alfabetic. Adică acoperi
rea în fapt a ceea ce in Prefață 
se declara a fi străduința ..ca 
exegeza noastră să cuprindă pe 
toți poeții care au scris cel pu
țin un volum notabil (s.n.). Cer
cetarea s-a oprit in 1975, com
plet îndu-se bibliografic pînă în 
1978 E adevărat că autorii
nu ne explică ce înseamnă pen
tru dinșii notabil, dar. prin com
parație, ne putem face o idee. 
Așadar, dacă sînt notabili Vasile 
Dâncu, Stelian Cucu, Ion Raho- 
veanu, Florin Muscalu, loan 
Meițoiu, Ștefan Ciubotărașu. nu 
sint notabili in viziunea autori
lor Vasile Petre Fail. Varila 
Vlad, Ion Mircca. Alexandra 
Miran, Mihai Satan. Domin >c 
Stanca, Teodor Mazilu, Nicoiae 
Turtureanu, Paul Tutunjpu. Do
rin Tu doran. George Țârnea. 
Cornelia Maria Savu ete. Putem 
presupune că aceuta situație ar 
intra, in viziunea autorilor, sub 
incidența acelui concecuv „on- 
cind perfectibil-, dar nu putem 
să n-o trecem ca argument aL 
cum sâ zic, bizareriei «nseruior 
de selecție. Și pentru câ am a- 
mintit de criterii, ta vedem care 
sînt cele ce au determinat mor
fologia cărții, tipurile de edi
ficare. Autorii declară a fi 
fost puși, din acest punct de 
vedere, la grea încercare: —Spe
cificul poeziei ca gen h.enr. o- 
riginalitatea prin exceter ^ a 
actului poetic, marca varietate 
și diversitate a fenomenului an 
pus colectivului de redacue pro
bleme grele de ctanficare L_). 
Totul la noi a porau <ta in
tenția de a cuprinde în larme 
proprii materia poeziei rentase 
contemporane. Am îmbinat ti
purile de clasificare dupâ cum 
am socotit că e mai firesc pen
tru fiecare epocă. grant de 
poeți, moment istoric, generale 
etc."... Care tint rezultatele a- 
cestei mature chibnnnte ? lata 
citeva. Primul capitol ae nu
mește Clasicii interbelici jj-i cu
prinde pe Tudor Arghe-ri. Geor
ge Bacovia, Vasile Vctistle^cu. 
Ion Vinea. Lucian Rlaga. G. Câ- 
llnescu, Al, Philippide. Intenta 
autorilor a fost. aici. sA cu
prindă marile valori ale poenei 
românești dintre cele două răz
boaie, care și-au continuat ia 
forță activitatea după I9H. Ab
sența lui Ion Barbu sare In odn. 
Pentru autorii volumului, argu
mentul neincluderii (sau *1  ex
cluderii) este că după 1M4 Ion 
Barbu n-a scris dec: BâLoeera

cronica literară
Literatura

română
Lueixtutni

. mmână 
conlempoixitfit 

L

contemporană
oi

POEZIA

trăind. Mențin in du-ne — e ade
vărat. cu greu — in tipul de 
.argumentație- al autorilor, ob
servăm că. deși a semnat un 
singur volum după 1M4, Vasile 
VoAcuiencu este prezent si ana
lizat 21___  _  1_____ _
creație, deși in nota bibliogra
fică, ctn care teca-pe prezentarea 
fiecărui poet, *inx  trecute doar 
Ultimele ■•■etc-.

Lâ Tudor Arghezi. sint anali
zate intă doar v cm urnele de după 
1944, dar nota bihtio^rafică Le 
consemnează ti pe cele de 
dinainte. Cum poate fi 
opera lui Arghezi fără Cwiaae 
petri vita ti Fieri de meeieai ră- 
mine un rare A*<ar
meșteșugul trific ai lui 
Mânu (autorul anaiiaei. tetipra 
căruia vom rever. . Z»ă:e 
destrăma. Dioă aceeași lo^-ă 
ciudată a autorilor. dară 
Vmea ti-«t fi adunat in vo
lum poeziile Imam majori taie 
•cnse in perioada interbei răj 
nu in 19M, <x sa ricrm. in 13K. 
d n-ar fi beneficial de tm ioc 
In Literalare rea iad caaâim*  
porană. în 1M4 George Btrova 
isi încheia, practic. ■etiv*a-e«  
poetică. Ii apărea doar, in leii, 
Stanțe bargheie.
lui Emil Mânu (el sene n despre 
Bacovuj pentru includerea ■ 
Bacovia In volum este amu
zant : „Chiar dacă Bacovia. ca 
mare poet a râmai irem» cu 
apariții fundamer.'.ale in epoca 
interbelică. el Rindea ti •na 
pentru o epocă ulterioara" . <
Barbu. dar Vinea, dar Vatoto*  
lescu, dar Arghezi ?

In fine, dincolo de orice ran- 
traargumente ti contradicții n- 
terioare, este lnadmisital ca tkr- 
tr-o „imagine de ansamhtu a- 
țupra literaturii romă» can- 
teraporane-, care nmivi» a 
așeza fenomenul in ,_forme pra- 
prii", și dmtr-un caoiloi intitu
lai ..clasicii interbebd" sa lo- 
aeascâ autorul Jorelal geta

Un următor capitol este 
tulat acurt ti cuprinzător 
(enorm) Caaiinaiiata ti dacaa- 
tmuitate. Pe nne me*.
cu

firesc cu Întreaga

traducerea semnată de coordo
natorul Marin Bucur : „Există 
in istoria literaturii române, ca 
Si in istoria altor literaturi, si
tuații cind poezia nu este o do
minantă a personalității unui 
scriitor. Spre exemplu Duiliu 
Zamfirescu, care a debutat ca 
poet și a publicat citeva volu
me de poezie, in conștiința li
terară ei primează ca romancier 
șt ca ețândier (sic !). Mai tir- 
Ziu au apîiru: T. Via nu, G. Că- 
hne*cu_  Vladimir Streinu, poeți 
tnron:estabili. dar la care poe- 
?ta r.u a constituit o exoresM 
primă a vaioru îuc
Absolut de ao>rd 1 Dar ne Că- 
l:nescu l-am găsit la Clacării ia- 
tertoelid (ai poeziei na 3 iar 
ViAr.u si Streina sint la
Cminoitale ti dacaaifcaailaM 

eHe. *«□.  *.i-
a*x  ca^asJ se IntiZnlead 

el Atiră. nu tot Ca*-  
? CttL

revLsteî „Tinăral scriitor-. Poeții 
generației „Cadran" ji „Alba
tros". Poeții „Cercul ol literar 
de la Sibiu". Acest criteriu de 
clasificare pare oricum mai solid 
dec it celelalte (un capitol se 
numește pur și simplu Inscripții 
și miniaturi lirice; adică?) cu 
condiția unei prealabile delimi
tări și circumscrieri ale progra
mului revistei si a ceea ce s-a 
transmis de aici in creația fie
cărui poet. Nimic din toate fl
ees tea In introducerile care pre
ced capitolele respective si care 
plutesc in banalltîti pretențioa
se și se sufocă in descripții fas- 
tidioase.

ToC ce are rr.;.î valoros poe
zia contemporană se află grupat 
sub titlul r.:ric. Extieito lirică. 
Ne adrraâîFi «ricxionati. presu
pus uti^i introduceri semnată 
de Marin Bucur. . aflăm că va 
fi vorba de GeuerMâa anilor *6t,  
„configurata ulu.ox n pe spa
țiul deceniului fata". Qteva 
observații vatam*-.  ca orice ge
nera Li ta te cei proaspăt
sosiți La porțile artei aduc cu ei 
un elan hrir forța de a
schimba uneltele «a de a se di
ferenția” , „e o axptozjc care 
n-a distrus mmw~. a a permis o 
desfășurare plsnari a talentelor, 
intr-un spațiu praoaca crordului 
cu o serie firet—râ apărută pe 
un fir *1  devenim Ktorire" etc.) 
li se adaugă Vilb>crr*toare  defi
niții. Astfel „Nrcsjui S lines cu, 
cu debut :□ aflissu^-e înaintea 
tuturor, trăia dockm ea un mod 
de perpetuă Întrebare de sine In 
căutarea unei MMâa de trăire, 
a unei neliniști «revocate de 
nesiguranța fcx—a cuvinte
lor, a imaginilor. Ca ei începe 
procesul poeziei c® articuvint, 
ca anbconventAf ta timp ce. 
Victoria Ana Tânan .plecată 
din tradiția poezia populare si 
a «patiulm transzrr»ean_ va de- 
firu poezia ea • »tare de incan
tație in lunci Eianoioguri. ca- 
dente de ritm «^rerval ti o 
metopee meciforVi ca in tex
tele or fi ce roc::2uase nfnâ la 
elabora tele poeme u*  juî Clau
del $i Samî-Jatm ?<»' Niri 
dx» mu-u ri puțin La
care se alărurâ de ex
tragere a i contac
tai cu !un> 
elemt.i'.elar 
virată era 
f-nru-cw
te oe mu 
pratxmmd

compendiu
Ion I. Rum: „Daco-geții in Imperiul roman" 

IN AFARA PROVINCIEI DACIA ROMANA
Editura Academiei, 1980

rolului pe care liantul creștin l-a avut In această etno- 
geneză. Crucea ca relicvă arheologică se găsește pe 
tot pămîrrtul vechii Dacii, ne spune autorul, iar inscrip
țiile de pe crucile din secolul V—VI era noastră sint 
aceleași cu cele de astăzi. Creștinismul însușit lent 
prin asimilarea la fondul autohton daco-get a daco
românilor este proba unității și continuității lor indis
cutabile. Scriitori bisericești din epoca străromână este 
încheiată cu un capitol de concluziuni in Umba fran
ceză.

|< 
I

Scurtă și doctă trecere în re
vistă a prezenței daco-geților 
în imperiul roman dincolo de 
hotarele Daciei traiane. Sînt ur
mărite informațiile, puține, dina
intea războiului romano-dacic 
și apoi citeva tipuri de infor
mații și documente elocvente 
pentru supraviețuirea și capa
citatea de difuziune și afirmare 
a elementului dacic în cuprinsul 
Imperiului roman. înșirarea 
amănunțită a tuturor formațiilor 
militare de origine dacică re
prezintă prima serie de dovezi.

Se face apoi lista antroponimelor daco-getice care 
atestă difuziunea elementului dac sau capacitatea lui 
de a influența onomastica. Urmează prezentarea suc
cintă a trei personalități istorice cu un rol politic im
portant in Imperiul roman : Regalianus, Marcus Acî- 
lius Aureoleus, Galerius Maximianus. Alte atestări 
sînt date de sculpturile romane (reliefuri, statui, bus- 
turi) de bărbați daci ca și de celebrul Trophaeum Tra- 
iani (Adamclisi). Ilustrații de monumente romane cu 
temă dacică, o hartă și un indice de cuvinte amplu 
completează expunerea lui L I. Rusu.

Eugen Qzeks „Epoca Iul Traian" 

ÎMPREJURĂRI ISTORICE Șl PROBLEME IDEOLOGICE 
Seria Popoare, culturi, civilizații, Editura științifică 

ți enciclopedică, 1980

Radu Florescu, Hadriun Duicoviciu, Luam Rotat 

„Dicționar enciclopedic de artă veebe a României"

Editura științifică ji enciclopedică 1980

»«L I •'* KUnil
-V LtBMCHl

Acest dicționar, primul da 
acest fel în limba română, vine 
să completeze cele două dicțio
nare anterioare : Dicționarul de 
istorie veche a României, Edi
tura enciclopedică, 1976, (alcă
tuit de un colectiv) și Dicționa
rul enciclopedic de artă medie
vală românească de Vasile Dră
guț, Editura enciclopedică 1979, 
prin care se urmărește crearea 
unor instrumente de lucru atît 
pentru istoria Românilor cit și 
pentru istoria lor culturală. 
Dicționarul enciclopedic de artă

veche a României încearcă să sistematizeze Întreaga 
Informație rezultată pînă acum din cercetările arheo
logice, de istorie și istoria artei ale oamenilor de 
știință români și străini pînă la începutul Evului 
Mediu. El cuprinde localitățile în care s-au făcut des
coperiri arheologice sau care mal păstrează obiective 
de interes arheologic cu descrierea acestora, obiectele 
importante de artă descoperite cu descrierea și înca
drarea lor în serii istorico-culturale cunoscute, cele 
mai importante noțiuni privitoare Ia arta veche de pe 
întinsul teritoriului românesc. Articolele sînt însoțite 
de scurte indicații bibliografice, de ilustrații alb negru 
și color, ca și de hărți. Pe scurt, un instrument de 
lucru indispensabil amatorului de istorie și artă veche 
și cu atît mai mult specialistului.

*•
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/. D. Suciu: „Unitatea poporului român" 

CONTRIBUȚII ISTORICE BĂNĂȚENE
Editura Facla, 1980

Autorul, eminent clasicist, în
fățișează și analizează epoca lui 
Traian ca pe o epocă bine deli
mitată obiectiv în istoria impe
riului roman. Ea marchează în 
viziunea documentată a autoru
lui epoca în care imperiul ro
man atinge cel mai înalt nivel 
al civilizației sale de tip greco- 
roman. Totodată aceeași secțiu
ne temporală se detașează prin 
marile reușite politice și milita
re ale imperiului lui Traian. 
Analizînd epoca lui Traian, Eu
gen Cizek are prilejul de a tre

ce in că odată In revistă toată informația istorică asupra 
războaielor lui Traian în Dacia și Tracia și de a face 
o prezentare rece, exactă a conflictului romano-dac șl 
a consecințelor iui. Așezat In rama generală a politicii 
epocii lui Traian războiul romano-dac se învederează 
■ fi după Eugen Cizek o etapă necesară, inevitabilă ÎTl 
vederea atingerii obiectivului final : regatul part Așa 
explică autorul cel de al doilea război dacic prin care 
ce incă o dată în revistă toată informația istorică asupra 
spatelui. Dacă operația dacică a reușit nu același lucru 
s-a intimplat cu cea partă. In concluziile sale Eugen 
Cizek apreciază că numai apogeul atins de imperiul 
roman în toate laturile existenței lui a făcut posibilă 
cucerirea Daciei, și că practic ceea ce era obiectiv in
termediar devine punctul de vîrf al cuceririlor ro
mane : obiectivul part nu va mai fi atins. Romanizarea 
Daciei e urmărită fără prejudecăți in lumina docu
mentelor care atestă supraviețuirea dacilor atlt in pro
priul lor teritoriu cit și în afara acestuia. Eugen Cizek 
afirmă că romanizarea a fost atît de puternică Incit 
aici in răsărit nu există insule de substrat cum exista 
In occident. Cum noțiunea de „insulă de substrat" nu 
este definită nicăieri afirmația necesită o revizuire. 
Cartea este dotată cu o bogată bibliografie și cu un 
rezumat in limba franceză.

între marile provincii istorice 
românești alături de Tara Ro- 

i mânească, Moldova, Tara Ma
ramureșului, Țara Făgărașului 
figurează fără studiile meritate 
și Banatul. Cartea ----- 
ciu, un competent 
istoriei Banatului, 
linieze pe baza 
rolul important pe___________
de-a lungul întregii istorii a 
românilor prin inițiativele și 
atitudinea lui politică teritoriul 
bănățean. Este adusă la lumină 
colaborarea permanentă dintre 

puternicii cnezi bănățeni care dispuneau de o temută 
forță militară și domnii Țării Românești. Ei sînt aju
tați de domnii români în timpul unor răscoale împo
triva regalității maghiare și intervin în Țara Româ
nească pentru a pune domni. Rezistența militară a lui 
Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, care deschide

lui I. D. Su- 
cercetător a] 
ține să sub- 
documentelor 
care l-a avut

primul mare front militar în fața durei înaintări turce 
în Europa, se bizuie în mare măsură pe forța militară 

a cnezilor români din Banat și Hațeg ca și pe reunirea 
forțelor militare din Țara Românească și Moldova. 
Extrem de expresive pentru conștiința unității de neam
sînt Intervențiile bănățenilor în luptele pentru tronul 
Moldovei de partea Movileștilor. Banatul reprezintă un 
rezervor militar și pentru Mîhai Viteazul care cere de 
altfel împăratului Austriei Banatul ca loc de retragere 
definitivă pentru el și ai săi. Mișcarea militară anti- 
otomană a lui Mihai Viteazul e precedată de o rebe
liune militară bănățeană de care Mibai nu este străin.

lean i Comun: „Scriitori bisericești iin epoca 

etrăromM"

Editim laititatutoi Biblic, 1979

Cereaterea ltri Ioan G. Coman 
are o vederi aanerCe patristica 
« —mmn
Scythxa Miner, mațorttalea dm 
tre ei de ‘-«5 r dar nu- 
ib«1 jc;l‘ după titulatura pro- 
v.-.riei sare GijjrindEa actuala 
Dobraffe. Teza «ceaîei cercetări 
akrre^tată de cele mai bune iz
voare ti precedente științifice 
este d etnogeneza poporului 
român are drept constituient de 
capâtii religia creștina, asimila
tă treptat, firesc, fără silnicii de 
vechii locuitori ai Daciei prin

•tirdta tExxkoejeuor dm Scythia Minor. Religia creș
tină a fost un atial al romanității, ea însuși factor de 
romanizare, p totodată dovadă de continuitate, da to
nta raprapuneru r.rom noțiuni de bază ale erețtinis- 
malM peste citeva trăsături fundamentale ale credinței 
rriigkoate geto dare Substituirea iui Zalmoxis cu 
Hrvssm a fost pasibilă datorită asemănărilor dintre ei. 
Fontei păgin al creștinismului este o realitate gene
rală a Etropa ti cu >tit mai puternică in fosta Dachie. 
Eruaaa care e un mintuitor e mai aproape de tăma- 

Zalmoxii decit acesta din urmă de Iahve. 
Crrr-fita populară că Dumnezeu trebuie să fie bun și 
■■ rMtotekâ:-- o apropie mai mult de fondul păgin 
>*' de Sblie- Dar această justificare a procesului 
lat fi natiiral de creștinare a populației de la Nordul 
Dunării ■■ se întemeiază pe o descoperire proprie, 
latei G. Coman citează texte din care este vizibil că 
re.^a lui Hnstoe este apropiată de cea a lui Zalmoxis, 
■au că prestigiul acestei religii păgine și a elementelor 
e-. d» b*să  (jertfe, nemurirea, etc) a fost folosit de mi- 
ilvciari acțiunea lor de convertire. Cartea se ocupă 
p<r larg d*>  scriitori bisericești și de activitatea misio
nară a unor preoți din Scythia Minor ca Ni ce ta de 

Lauren țiu de Novae. Teotim de Tomis, 
loon Casian. Dionisie cel mic și alții- Acești „sciți“, da 
fapt feți sau daco-romani sînt autori de scrieri reli- 

în limba latină. Ei sint primii scriitori ai teri
toriului daco-getic in limba de cult a vremii. Cu alte 
cuvinte ei sint așa cum reiese din cartea lui Ioan G. 
Coman primii seni Lori ai teritoriului românesc, con- 
ftienți de originea lor chiar ii atunci dnd lucrează de
parte de pămintui natal Intre ei Dionisie cel Mic, 
■aco-romac fără dubiu, autor de distinse opere patru>- 
tire in limba latină este ti creatorul noului calendar 
crețî;n prin calcule de astronomie in care amorul vede 
craunuată tiunța și pasiunea pt. .tru cunoaștere as- 
treâar ■ «'rL.— oțiicr lui dacL Ioan G. Coman ■ creat un 
■ou de reper ftunțific pentru problema contn>-
versteă de unii a etnogenezei poporului român ti &

Banatul e punct de sprijin și mai tîrziu pentru Tudor 
Vladimirescu. Numeroase familii oltenești își găsesc 
azil în Banat și invers, preoțimea bănățeană este fie 
din Țara Românească sau Moldova în proporție Însem
nată, fie instruitivă orodox aici. Cartea bisericească 
românească provine covîrșitor din tiparnițele munte
nești de la Rîmnic. I. D. Suciu demonstrează rolul 
activ, organizat, conștient de legătura de neam care sc 
primul mare front militar în fața durei înaintări turce 
vădește de-a lungul timpului la oamenii politici ai 
Banatului. Pwcizărite privitoaree la Evul Mediu sînt 
dosebit de prețioase. Cartea are o Bibliografie șl un 
rezumat în limbile franceză șl engleză.

Ștefan Ăndreesca: „Restitutio Daciae" 

RELAȚIILE POLITICE DINTRE ȚARA ROMANEASCA, 
MOLDOVA Șl TRANSILVANIA IN RĂSTIMPUL 

1524-1593
Seria Memoria pămintului românesc. 

Editura Albatros, 1980

mă mină. Sectiun

REVISTA REVISTELOR
REVISTA ROMANA, nr. 7-«, 1980 

2050 de ani de !□ întemeierea 
Statului dac centralizat 

și independent sub Burebista 
O apanpe promptă cu 

un sumar ediihbrat și 
semnături prestigioasa 
este Revista răniri din 
ultimul său număr dublu 
închinat aniversării celor 
20M de ani de la înființa
rea statului burebi«tan. 
Concepută pentru cititorul 
străin in limbile franceză, 
engleză, germană, rusă, 
revista Iți propune să 
atace dteva teme mari 
ie istorie romanească pe 
?are le tratează cu ajuto
rul unor specialiști de pn- 

valori românești cuprinde
zentarea lui Burebista ca o ..mare figură a lumii 
antice" tăcută de Em. Condurachi, politica bal
canică a acestuia in reconstituirea lui Mihai 
Gramatopol. o caracterizare a spiritului șl evo
luției culturii românești sub semnul sintezei, 
echilibrului, creativității de Dan Zamfirescu. re
luarea discuției asupra maselor și personalităților 
în istorie de către Mircea Mușat care se adre
sează faptelor de istorie românească și un eseu 
de C. Noica despre rostirea românească și re
sursele ei spirituale nesesizate.

Revista română avansează și poziții polemice 
în articolele lui Cristian Popișteanu, Istorie șl 
morală, și mai ales in cel de la rubrica de mu
zică, Școala muzicală de la Putea, în care muzi
cologul Gheorghe Ciobanu restabilește adevărul 
asupra existenței școlii muzicale românești de

X______________________

La Ptrna secolul XV—XVJ} r « 
in.fiaente4 pe care a exercâst-C1 west's*#:
muzicaîe drâ RAîărtteL Eisrcpet. D<<â 1
îui Crmian Popsșsea^j Fe dssr-to ca 
despre uenorar.ta unor ixtonc: care fac
ritate on despre tendee cjoutetea onor o-
torire sau despre coniecsntese ocâdeîitaă&cs^îr^*-  
mului in istorie, in ten «iii*  ivi Giteorgzte Cte- 
banu ilustrează prm’r-un caz coc creț guw <• f=wl 
de creație romanească este per.-.ru
a fi atribuită atari popor. Școala de to F* ■ 
existat, a produs o scoală oe nauzică r«ata- 
ție muzicală ti eompenton proprii, a tozisat_ com
poziții cu largă difuziune in ium^-a
și extragerea acestor eforturi ți creață de 
audiență din pa trim omul creator romanesc re
flectă o mentalitate neavenită.

Trei interviuri din acest număr dezbat ches
tiuni de actualitate. Dan Berindei. secretarul 
comitetului național al istoricilor din România, 
răspunzind reporterului prezintă Congresul mon
dial de istorie de la București și contribuția 
românească la acest Congres. Mihnea Gheor
ghiu. autorul scenariului filmului închinat lui 
Burebista prezintă ideile directoare ale fil
mului, după cum Gh. Vitanidis vorbește despre 
echipa de realizatori. Un interviu care 
vizează situația istoriografiei românești actuale 
și problematica ei de acad. Ștefan Pascu, avan- 
sind opinii care pot interesa și pe nespecialist. 
Rubrica de cărți susținută de semnături presti
gioase (Virgil Cândea, Paul Cernovodeanu, I. Po
pescu-Ehițuri, etc.) se axează mai ales pe cărți 
de istorie. Bogata revistă mai cuprinde și o sec
țiune literară unde se tipărește ultima parte a 
romanului Noaptea împăratului de Vasile Andru 
și o selecție din poezia românească pe teme 
istorice (Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, 
George Coșbuc, Tudor Arghezi, Vasile Voicu- 
lescu, Lucian Blaga, Mihai Beniuc, Virgil Teo- 
dorescu, Ion Brad, Geo Dumitrescu, A. E. Ba- 
consky, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu și 
alții).

t*3  ewa ktv ca râlctari ti com petec ta teto- 
rx-â_ Mte te C iarpt G. Pocra. ifinni «teeptarile 
ț-xane» sSDreKr-^xibde ale poporului român m

TRANSILVANIA, nr. 6, 1980
Un superior număr te

matic a ren*it  revista m- 
biană in cinstea celor 30SA 
de anL Colaborările sint 
de calitate, temele nime
rite scopului. Chiar in 
aceste condiții nu este 
uitată Insă literatura : un 
frumos omagiu aduc 
memoriei lui Marin Preda, 
Mircea Tomuș, Mircea 
Braga șt A. L Brumaru. 
Scriind despre Pârvan 
EcriitoruL„ Mircea An- 
ghelescu descoperi in 

Vasile Pârvan unu] din modelele istoriografice 
ale lui G. Călinescu. ceea ce este de 
reținut. Revenind la partea strict științifică, 
majoritară ținem să remarcăm toate cele 
patru articole închinate limbii vechilor autoh
toni : Informații antice asupra limbii geto- 
dacilor de Dan Slușanschi, Considerații asu
pra lexicului autohton al limbii române de 
Gr. Brincușl, Ce știm și ce-am mal putea afla 
despre „limba dacă" ? de Adrian Riz^a și Tra- 
cologîa și problematica etnogenezei române de 
I. I. Rusu. Ultimul semnatar combate atît pe 
diletanții și amatorii introduși aventuros în acest 
domeniu, dar totodată și anchilozarea de școală 
veche, puristă a unor filologi români „mai ales 
la Cluj-Napoca, dar și la București". Plingerea

e hîdrepLliita. Demne de toata atenția slnî pro- 
pcnenle pe c^e Le tace in articotal tau Adnan 
Rxzea care tncearcă ta opereze ca criterii noi pe 
ua tereo de hngristieă comparată părăsit ce 
ta ftasdeo incoace. Cartea pe care a anunță 
arest arueni. Eteteeate vecM ale IibMI rasiae. 
Caatribteri la praUttea teatratelai. in pregă
tire ta Etattir i eacvriopedxta. devine prm pris
ma arucoaoteB dm Traaaiiraata a furprmzătoare 
prormsiixne.

SAPT AMINA...
_dapă ■■abil 5M. In curs de primenire 

afuma tendința de a renunța ia rubrici și chiar 
ta colaboratori vechi „Sâptamina" ■ reținut aten
ția atitnriLor prin cites-a din articolele ei de 
atitudine. Recent (nr. 504) Eugen Barbu publică 
sub titlul Area lai Noel un viguros pamflet ta 
adresa tuturor râs tălmăcit orilor de adevăr care 
Intoxică simalind bunaintenție publicul româ
nesc Unul din obiective este trupa de la 
„Europa liberă- alcătuită din transfugi vechi 
și noi care au ca trăsături de bază ad
versitatea față de comunism și dușmănia 
față de realizările viabile ale socialismului 
românesc Pretenția așazisului poet „liber" 
de a vorbi in numele stingii și de a 
descoperi in România, printre scriitori, o nouă 
dreaptă este redusă la ridicol și absurd : „Vedeți 
dumneavoastră, acolo node se află doamna Mo
nica și Virgil Untaru. acolo se află ou dreapta, 
cum știe toată lumea, ci „stingă" ! Dar de ce 
să ne mai mirăm ? Nu se numesc „brigăzi roșii" 
bandele fasciste de asasini din Italia?!... Ce 
vreți ? Cercurile ultrareacționare din Occident 
sint gata să îmbrace orice veșmint, chiar de-o 
culoare infricoșătoare pentru ele, numai să-și 
păstreze năravurile fasciste compromise". Dacă 
e sigur că Eugen Barbu și-a regăsit verva de 
polemist e și mai sigur că această vervă și-a 
găsit aici o solidă justificare morală și politică.

Cartea lui Ștefan Andreescu 
se ocupă de aspectele de viață 
socială și poțitică medievală 
care au permis sau au pregătit 
unirea țărilor române sub scep
trul lui Mihai Viteazul. Autorul 
respinge pe baza documentației 
folosite în carte te2a după care 
Mihai Viteazul ar fi realizat ac
cidental unirea celor trei țări. 
Unirea realizată de Mihai Vi
teazul la Alba Iulia este In vi
ziunea bine informată a lui Ște
fan Andreescu urmarea și încu
nunarea unui proces firesc prea

putin curo»cut ii analizat în istoriografia română. 
Gestul lui Mihai Viteazul devine la lumina unor do
cumente și Interpretări noi propuse de autorul volu
mului Restitutio Daclae împlinirea unei năzuințe mai 
vechi. Ștefan Andreescu atrage atenția că mirajul re
constituirii Daciei vechi devenise un bun politic râs- 
pindit la mulți aventurieri sau conducători politici de 
pe teritoriul românesc sau din apropierea lui. La 
condotierii de angajament turc ori maghiar el era de 
origine livrescă renascentistă, cum va fi și la unii 
voievozi ai Transilvaniei, cum a fost și pentru Despot 
Vodă. Dar mai era ceva care dădea coeziune țărilor 
românești : conștiința identității de neam, de limbă 
origine livrescă renascentistă, cum va fi și Ia unii 
trat In cărțile renascentiste din gura trăitorilor de ia 
Carp a ți. In plus este vorba de experiența istorică co
mună, care a făcut din cele trei țâri un bloc politic 
unitar. Ștefan Andreescu arată cA el era văzut ca a taie 
atit dinspre turci cit și de alti vecini care își fă
ceau calculele politice in funcție de posibilitatea de 
reacție comună a celor trei țări. Pe de o parte intuirea 
capacității de bloc politic solidar a celor trei țări româ- 
neMi. cu reacții verificate in acest sens, pe de altă 
parte obsesia reconstituirii vechii Dacii, de către 
dlverti intreprinzătorL marchează secolul XVI înaintea 
marii încercări a lui Mi hal Viteazul Ștefan Andreescu 
are meritul de ■ construi convingător, Întemeiat pe 
documente, o carte care constituie o premieră tema
tică în istoriografia noastră. Scrisă alert ea se adre
sează ti nespedalistului.

Mmt Fihtkh: „iacercme de isterie românească"

TEMTAMEN HISTORIAE VALLACHICAE
Studiu introductiv, ediția testului ți nota da Adolf 

Anrbrustef. traducere de Radu Cortstantinescu.
Editura ftitațificd enciclopedică. 1979

Ediția reproduce textul latin 
|1 traducerea românească a unei 
Istorii a țărilor românești în
cepută de Johan Filstich la 1723 
și rămasă In manuscris pînă la 
inițiativa lui Adolf Armbruster, 
încercarea scriitorului sas a ră
mas necunoscută chiar reperto
riului de manuscrise de cronici 
interne de la noi, cu toate că 
Chr. Engel îl pomenește pe 
Filstich ca sursă principală pen
tru opera sa istoriografică des
pre valahi. Adolf Armbruster 
precizează că Engel a folosit

traducerea in germană de către Filstich a cronicilor
românești. Aceste traduceri făceau parte dintr-un ma
terial pregătitor întins pe soclul căruia s-a ridicat 
încercarea de istorie românească a sasului Johan 
Filstich. Interesul acestei încercări stă în opțîca dinafa
ră a autorului, care spre deosebire de alți istorici 
străini relatează fără părtinire faptele remareînd ca 
nimeni altul pentru vremea aceea împrejurarea că 
Mihai este primul care reconstituie vechea Dacie unind 
cele trei țări la un loc. Introducerea in circulație a 
acestui text înseamnă un cîștlg de informație și per
spectivă. Traducerii arhaizante a lui Radu Constanti- 
nescu, admirabilă altfel, i-ar fi fost de preferat o tra
ducere mai puțin artistică dar mai aproape de textul 
latin.

Cronicar



Antoto^fia « Lticeaf ăvttt »

©
„Delicatețea percepției lirice fi amprenta afec
tivă a notațiilor ori reflecțiilor caracterizează 
poezia de acum a Cleopatrei Lorințiu, ți una ți cea
laltă fiind nițte constante supratematice eu efect ime

diat sau intîrziat, in funcție de tensiunea subiectivității 
implicate intr-un poem sau altul. Poemele au. in eon- 
secință. o structură semantică bipolară, de o parte 
notația stărilor afective fi reflecția in marginea te
melor amintite, de alta considerarea itdrii poetice in 
sine, un fel de poezie a poeziei, din această bipolari
tate rezultind acel farmec al ambiguității atit de vital 
pentru discursul poetic".

LAURENTIU ULICI

•
 „...Cleopatra Lorințiu imaginează cîteodatd pus

tietăți unde delicatețea devine halueinatorie (-) 
un abur elegiac persistă peste tot."

PETRU POANTA

A „Matei Garril e un elegiac, un melancolic.
Adevărata sa voluptate, el o gustă in starea 

de dezarmare a Narcis obosii. Fascinația ero-
snhsi provine de fapt la el din repulsie, din nepu
tința de-a accepta condiția de dine > o mit lut con
siderat la tastata instinctelor sale celor mai joase, 
nmel de neipnornt. cart trebuia avut in vedere dacă 
do^.m ta obttnem despre noi inpxe o imagine to
tală. adevărată".

_E npur deci căi Maici Gavril (U preferăm sub 
acest nume) are talent : U folosețta fnsd cumva 
faur-zi mod cere ză-l compromită T"

VALERTU CRISTEA

„Constanta poeziei Cleopatrei Lorințiu este ațadar permanentul autocontrol. Oroarea de banal ți învechit 
ii marchează fiecare vers din intenția vreunei desco periri, fie ea ți parțială."

_Cu Ncmom definitivi. Matei Gavril atacă un subiect destul de riscant, pîndlt de banalitate sau de melo- 
~ dramatism, izbutind eu mere tact să extragă înțelesuri emoționante, sensibile din laturile suferinței «i ala 
degradăm. Romanul impune nn prozator."

VALENTIN TA5CU DAN CRISTEA

deopatra lorințiu matei gavril
Aur
Ce anotimp putea sâ fie 
atunci de nu-mi aduc aminte 
decit de cerul auriu, străzile galbene, 
noaptea râsturnînd o lună 
întrebătoare și umbrită.
In plase pescarii prindeau 
pești mari de aur. fermeeațl. vorbitori. 
In livada bâtrînâ, mârul de aur 
lumina culegătorii uimiți.
Ce anotimp putea să fie cind 
străluceau cuvintele mirate 
și nimeni de pe lume nu părea 
că știe teama și gindu-nsingurat. 
Polen aveam pe pleoape și un rol 
de gize mă trăgea in cimpul galben. 
Iar vinătorul blond cruța-n pădure 
căprioara fermecata, aurie.
Ce anotimp putea să fie 
cind alergam cu părul meu de aur 
răsfirat în vint. îndestulat cu 
bogăția lumii. Te strigam.

Iscodind sideful din palmă
Am venit la Salinas pentru că 
singurătatea ta, prea departe ajunsă mă revolta.
Te-am urmărit. Abătut și străin 
colindai duminică dimineața orașul rătăcindu-ta 
printre grămezi de fructe și pești 
cumpărînd pîine caldă și unt, bind cafea 
amară, fierbinte la automatul din colț.
Apoi te-am văzut alunecind către plajă, cu 
ochii însoțind nori sfioși pe albastrul întins. 
Tinerețea trecuse vaporoasă îndreptindu-se 
spre un loc neștiut. Te întorceai din cind in elnd, poate 
simțeai că te urmăresc pas cu pas. Era 
vîntul, peste țărmuri dansind 
si povara aceleiași seri, halucinant purpurie.
Ora trăită ca un dureros adevăr, cu disperare tăcută. 
La Salinas, căutai scoici și melci sub aripa oceanului 
strins în tine, iscodind sideful din palmă.

Frică verde
Acum liniile se ramifică, se împăienjenesc. 

Realitatea se sustrage noțiunii de peisaj, 
împrejurul pare o boala a firii lucrurilor. 
O, nesup"nere, pasăre rară, de ce te-am otrăvit 
strecurindu-ți în colivie 
semințele verzi ale fricii 1

început de vinătoare
O așteptare în toate-
O pregătire frămintată și caldă. 
M-am trezit încălzită de vis.
Prelungit peste zi, invăluindu-mi mișcarea. 
Citeam pe îăpadă urma jivinelor.
Descifram mersul lumii-n pădure. 
Bateau din aripi cocoșii de munte.
Urletul lupilor pătrundea-n luminiș.
Se lăsase ger tare. 
Cerul senin tăia scrîșnind 
carnea albă a zilei.
Ca o luminare aprinsă cald plîngeam. 
Peste deal cobora o tăcere de moarte.

Plecare de la Anieș
Orașul a căzut peste noi cu putere, 
diminea'a sclipea, a’bâ umilință, fugară, 
rotile umede nu primeau anonimii sinucigași, 
bucuria aceea trecătoare și fericită 
noi o purtam prin gara murdară, 
abandonul nostru trebuia pedepsit, 
toată acea libertate fugită ne ademenea în zadar, 
doar umhre, două umbre acoperind ținutul disperat, 
fumul laș, o perdea între noi, vocile noastre schimbate.

unde ești, plînsul e gata, 
ramul de tei înflorit, 
ceasul șapte și-un sfert 
roțile umede refuzind sufletul nemernic, sinucigaș.

\_________________________________________

Karma
Se aude zgomotul atffi închise. 
Umbra sa prelinge pe ziduri.
E toamnă in jug râxfauutad a tft^fta 
rece al brumei insingurănle mata.
Da ca să mă leg 1 Pentru ctoa amm« ta vreau I 
Ceasul trei. Este al. pașcanii castelului ;
cu năvodul, mocMlile.
In picioare ara cizma grele de cnururt ; 
pălăria găurită pe cap j 
undițele ie stingă.
Umbra tai miroase a peste p a tatee grâu.
Docâ as fl memani acestei pescar 
singuratic si liber, tocind parte 
dintr-un adevărat peisaj.
Din ce sint fi am fost limbi da foc 
se preling către viitoarea mea viata. 
Din castani frunzele cad resemnate 
dâruindu-se covorului foșnitor.

L’arriere pensee
Ai fi fost imposibil să-l pierd.
Era acolo, in spate, mă urmărea 
ca un motiv oriental, blind și nostalgic 
aducind in penele lui colorate 
țipătul misterios al dimineților vechi. 
Odată l-am simțit in una din sutele de mașini 
care curgeau către pasaj.
Apoi intr-o noapte a Ieșit dintre cărți.
Ținea cumpăna disperata a verii, 
granița subțire a nebuniei.
Fără el, castel de nisip, castel de nisip... 
Ce mi-a venit să-mi amintesc acum 1 
Acum, lingă lac, cu grija tăcerii 
și-a spaimei coborită prea lesne.
Una din păsările nopții îl poarta, 
in țipătul ei straniu, in gol.

Ringul de cristal
Mi-e frică de ea așa cum el 
îi este de mine frică.
Chiar așa ne leagă și ne ține 
balanța intr-un joc absurd. 
Ea este, eu sint, la mijloc vremea 
cu imagini ; noi două doar femei 
luptind secret. Cuvintele, surisul — 
al prelungitei pinde alfabet.
Fără sâ știu chiar ce măsură vrea 
mă tem tăcut.
Calme și mincinoase privim 
cum intre noi e ringul de cristal 
In parcul alb pășim același drum 
dorim aceeași voce.
O, peste aceste lupte suave și atroce 
se lasă o tăcere stînenită.
Ne simțim. Subjugate 
de aceeași speranța de captivitate. Intr-o 
așteptare caldă de singe.

Autoportret Albrecht Durer
De sub tichia vărgată pletele blonde se revarsă. 
Privirea translucidă. In colțul drept, o palmă de peisaj. 
Ochii, apele reci din Tirol.
Melancolia amiezii.
Parcă straiul cel alb mă apasă.
Parcă mănușa cea albă mă Împiedică să ating.
In cameră nu miroase a tutun olandez.
Pe masă nu mai sint pipele tale, viețuitoare.
Frigul intră prin fisuri invizibile 
legind trupul meu de patul bolnav.
Noapte de martie.
E pe aproape plecarea.
O, ce neliniștită, ce frămintată-i pădurea.
Pllnsul meu cel tăcut, cel nebun 
de ce nu te ține acum î

* *
*

astăzi cinci iunie bucurindu-mă de cuvinte 
le găsesc simple și bune pe măsura 
acestei vieți fericite.
in strălucirea liliacului, nici un semn 
că se va scutura in curind.

De puritate
După ca ta-am nfaart. 
M-ai luat Iu palma ta uriașă 
lăcorindu-ti gura intatacată 
Cu miresmele mula bortei*  a ; 
Craterul ca o piatra auriferă 
Spâiindu-ti de toata impuritâțfla. 
Pângărind puritatea ideii.
Apoi, ta, ta-ai îndrăgostit. 
Sau pretinzi doar. 
Ceea cu pentru mine osia tatona, 
Da urmata singelui meu. 
Niciodată n-am suferit mei mult 
Ca Ir numele ideii de puritate.

Liniștea libertății
Capătul drumului este aproape. 
Imi recapitulez călătoria in gind. 
Mă reculeg ca după o împărtășania, 
Avind sentimentul sacralității.

Pleoapele îmi sunt grele ca plumbul. 
Atit de obosit, imi simt scheletul 
Ușor cum numa-n vis mi se intimplâ 
Să pot zbura.

E, oare, somnul cel ce mă pătrunde 
Sau pacea lumii pinzele-mi așterne f 
Ideea trecerii dintr-un mormint in altul 
Imi redă liniștea libertății.

Steaua nebunului
Prietene, de ce ești tu atit de trist, 
Atit de trist și de ingindurat 
Că ți se văd gindurile in creier f 
Atit de trist ești prietene incit tristețea 
Te-a făcut galben și urîcios i 
Barba ți s-a zburlit 
Și pielea s-a încrețit pe tine ;

| Ai ajuns dintr-odată bătrin
Ca individul murind in autobuz de apepleiie. 
Prietene, de ce ești tu atit de trist I 
Tu chiar crezi că tristețea este adevărată f 
Nu spuneai tu că-n cer există 
Steaua nebunului cea plina de cuvinte, numai creier 
Și că totul este sâ nu rostim 
Cuvintele nocive sau periculoase 
Pentru ca lumea sâ râmînâ in echilibra f 
Prietene, nu mai rosti cuvinte esențiale I 
Ele răspund in mine și s-ar putea ca intr-o faună zl 
Pur și simplu sâ evplodez.
Nebunia ta blindâ nu are nevoie de gesturi 

spectaculoase. 
Pentru că nebunia adevărată doar astfel incepe 
Să fie nebunie.
Nu mai rosti cuvintele din creier 
Ci lasâ-le mai bine sâ putrezească 
Și fâ-i cadavrului stelei respirația artificială. 
Prietene, tu chiar crezi că tristețea este adevărată.

Prosternare
Am sâ m-arunc cu fața in țărinâ,

I Pe ulițele pline de praf și ofilite,
Visind adine un spațiu mai luminos fi pur. 
Un colț de paradis ca o grădină. 
Sufletul meu e obosit și-ar vrea 
O baie rece intr-un rîu de munte.

Balanță
Lui Grigore Hagiu

înmiresmai sunt ca o dimineață scăldată 
In șaptezeci și șapte de soiuri de culori.

| înalt sunt și curat ca însuși purul adevăr.
(Adevărul este singurul lucru adevărat.) 
Singur sunt ca un izvor intre două pustiuri. 
Nebun sunt ca un fiu care șl-ar necinsti propria mamă 
Ades mi se dăruiește numai ură și plinseL 
Cei mai frumoși coboară plini de iluzie și speranță. 
Cei răi plini de invidie și neputință.

' Dar eu păstrez întruna cumpăna dreaptă.

De ziua purgatoriului
Iți loși pămintul pe pâmînt.

I Trecutul trăiește din durerile noastre,
Din gesturi și fapte neconsemnate. 
Respira praful galben al amintirilor. 
Geme ziua de ieri de vaierul sufletelor. 
Ca clîpoeirile unui ocean 
Se zbat aripioarele năpîrlite. 
Dansează trupul de pară al vrăjitoarelor. 
Cel mai plăcut infern ni se-nfățișeazâ trecutul 
De ziua purgatoriului.
O sabie rece despicindu-ne sufletele de trup. 
Trapul nostru îi rămine trecutului. 
Cu toate faptele și gesturile lui. 
Cu pămintul din sine.
Singele nostru aparține prezentului 
Cu toate zvircolirile sale.
Spiritul nostru, cu visele și cu ochii vedeniei, 
Cu speranțele și cu disperările,
Mereu suie dealul golgotei spre eternul mormint

\_____________________________

Cultivă-țl poemul
Mare de aripi inghesuite.
Țeasa cerului moale.
Calotă rănită de lacrimi fierbinți. 
Zborul săniilor astrale.
Cu miiniie pe creștet,
Lumea-si întinde coatele 
Spre orizont.
Nici o corabie nu mai apare 
Pe cer.
Cultivă-ti poemul șl urcă 
In crengile lui.
Eu imi voi locui cărțile.

Evenimentul
Evenimentul trece ca o pasăre uriașă 
Cu aripile insingerate
Peste viețile noastre prea liniștite.
Ne prinde corpu-n gheare
Și zboară eu el pinâ in adineimea nebănuhA 
Unde ne crănțâne ochii cu îlmtii ciocului 
Sugindu-ne cu limba măduva din ei. 
Sufletul nostru ne iese din trup 
Și se mută in gușa păsării uriașa
Care frece mereu peste noi
Chinuitor și obsedant, de nerecunoscut.
In timp ce noi, cu dinții tal mai tociți,
li roadem evenimentului unghiile 
Pinâ cind ne desprindem de el
Și trupurile noastre cad in uriașa groapă comună.

Melancolia mea
Melancolia mea e o metresă 
Iar gindul meu este o pasiune. 
El imi strivește corpul.

Durerea mea răsună 
Precum o coardă-ntinsă 
Peste buze.

In față mi se-ntinde trupul gol 
Al unei muzici pline de melancolie 
Pinâ la ea nu pot să mă înalț.

Timp lung
Cum a putut să vină,
Cum a putut sâ plece f
Abia acum am rămas singur T
Doamne I

Uitasem pentr-o clipă
Că m-am născut
Dar simt gustul de singe
Ca o celină-albastră
Pe care cade fumul 
Instaurind prezentul.

Acum, acum, acum, acum, acum .
E timpul lung.
Cit de aproape-i nașterea
De moarte I

Un om coboară întunericul
Un om coboară singur întunericul.
Nu-i nicio grobâ-n gesturile lui.
Nu-i nici o mingiiere și nici o lipsă de măsură. 
Eu spun că de fapt el nici măcar nu coboară 
Ci iese din incendiul cărnii sale 
Abandonindu-se focului veșnic — 
Princioltil ultim al lucrurilor.
Șl totuși el coboară cu un copil in brațe, 
Cu a'tul spinzurîndu-i de picioare — 
Copil ce doarme-nfăsurat in fese.
Nici nu mai știu dacă el a descins vreodată 
Pe târîmul vieții veșnice,
Căci el urcă treptele decăderii 
C«borînd către suava casa 
Un om coboară singur întunericul 1 
Niciodată să nu aveți a vă teme 
De ce-aveți a spune 1

___________________________________________________________/
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Istoria
Urmare din pag. 1

tice, B-au intîlnit și se intîlnesc a încetat să mai 
fie un eveniment, devenind o necesitate acut 
resimțită nu doar la nivelul promotorilor 
acestei mișcări, ci la acela al slujitori
lor de pretutindeni ai istoriei. Hiatusul impus 
de desfășurarea primului și al celui de-al 
doilea război mondial a fost resimțit dureros de 
toate școlile istoriografice care s-au văzut 
frustrate de posibilitatea dialogului pe care îl 
Ofereau asemenea congrese. Oricărui observator 
lucid nu-i va scăpa remarca privind locul și 
rostul pe care cel de-al XV-lea Congres inter
național de științe istorice este chemat să le 
aibă. Desfășurat într-o perioadă caracterizată 
prin puternice confruntări politice, militare, 
economice, pe plan global, într-o etapă relevînd 
ascuțirea contradicțiilor interstatale, accentuarea 
stărilor de tensiune și încordare, ca urmare a 
nesocotirii noilor principii și norme democratice 
de relații, ca urmare a ignorării sau abandonă
rii în multe situații și în multe locuri a prin
cipiului negocierii, al rezolvării problemelor 
litigioase pe cale politică și al apelului la com
promisa politică a folosirii forței și a amenin
țării cu folosirea forței, cel de-al XV-lea Con
gres internațional de științe istorice — organi
zat' acum, la împlinirea a cinci ani.de la Con
ferința de la Helsinki și cu puține luni înainte 
de desfășurarea Reuniunii de la Madrid — poate 
și trebuie să dovedească că este în 
menilor de știință, a organismelor 
științifice naționale și internaționale 
o contribuție concretă, substanțială, 
rea climatului internațional, la

puterea oa- 
și forurilor 
să-și aducă 
la igieniza- 
diminuarea 

Încordării și promovarea destinderii, la întreți
nerea dialogului, la dezvoltarea înțelegerii, co
laborării și păcii pe continentul nostru și în 
lume.

Prea multă vreme, o concepție infirmă asupra 
esenței șl vocației istoriei a făcut din această 
știință o aglomerare eteroclită, lipsită de sens, 
a tuturor elementelor conflictuale care au ge
nerat și s-au dezvoltat în diferite epoci in rela
țiile dintre diverse state și popoare, furnizînd 
slujitorilor, încoronați sau nu, ai zeului Marte 
motivele întreținerii unor artificiale stări de ani
mozitate și tensiune, neîncredere și Încordare, 
ale pornirii și purtării unui șir nesfîrșit de 
războaie probînd o lungă și dăunătoare incapa
citate de înțelegere a sensului și comandamen
telor dezvoltării istorice. Caducitatea unui ase
menea mod tradițional de abordare se impune 
tot mai larg și pregnant atît în conștiința știin
țifică, cit și în conștiința publică internațională, 
prezentul relevîndu-ne profunde mutații in obiec
tul, metodologia și limbajul cercetărilor istorice, 
mutații care țin de Înțelegerea exigențelor 
care cea mai umană dintre științe trebuie 
le onoreze.

Subliniem adesea — și pe bună dreptate 
că Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
Partidului, președintele Repuhliâi. a ret 
poporul român in drepturile sale firești de unic 
autor al propriei istorii, că el a restituit po
porului român dreptul la propria istorie, mindria 
patriotică pentru propria-i istorie, conștiința va
lorii și sensurilor propriei istorii. Sint acestea 
pentru noi, fiii acestui pămint, adevăruri fun
damentale, care nu se cer nici explicate, nici 
justificate. Ele există, pur și simplu, pentru nai 
toți și pentru fiecare dintre not Prin Nicolae 
Ceauș eseu — autorul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, unul dintre puținele pro
grame ale unui partid comunist care fundamen
tează prezentul și viitorul pe baza istoriei na
ționale — trecutul, prezentul și viitorul patriei 
și-au găsit o expresie și un sens dialectic, de 
trepte indisolubile ale unei evoluții istorice 
unice și unitare. Un asemenea mod de a 
concepe istoria a deschis și consolidat fiilor 
țării, țării înseși, o nouă perspectivă asupra evo
luției multimilenare a poporului nostru, incul- 
cîndu-le un sentiment de implicare nou, la scara 
întregului timp și spațiu românesc, cu efecte 
dintre cele mai profunde asupra conștiinței 
noastre individuale și colective de autori lucizi 
ai unei noi istorii, ai socialismului și comu
nismului pe pămîntul românesc.

Cu același sentiment al isteriei — cm ti 
propriu — Nicolae Ceaușescu propune vanei lumi 
răvășite de neîncredere. animozități, tensiuni $1 
conflicte o noua viziune asupra istoriei univer
sale.

Un simplu demers 
secretarul general al Partidului, președintele 
Republicii — cel care a 
român, în ultimii 15 ani, scrierea celor mai rele
vante pagini de istorie românească, cu vzleere 
de exemplu — se așează, cu întreaga autoritate 
a gindi torul ui și revoluționarului de excepție 
care este, in fruntea unei noi bătălii in care 
noul se înfruntă cu vechiul pentru redeflnirea 
unei adevărate și moderne filozofii a istorieL 
Nicolae Ceaușescu îndeamnă la o conjugare fi
rească și statornică a istoriei cu morala, ia o 
conștiință isterici critică care să deceleze marile 
traiectorii ale evoluției și învățămintele lor. 
care să ajute prezentul și viitorul nu numai să 
înțeleagă ce a fost, dar și — mai important 
încă — sâ evite toate accidentele trecutului.

în viziunea conducătorului partidului ți 
statului nostru — purtind pecetea unei fericite 
simbioze intre bogăția spiritului, profunzimea 
cugetării și cristalini ta tea expresiei — istoria 
trebuie să-și afirme esența sa de știință uma
nistă prin identificarea proceselor, evenimente
lor și personalităților care au asigurat un curs 
ascendent, progresist, devenirii la scară națio
nală, regională sau universală, prin relevarea

marilor Idei și mișcări de dreptate socială și 
libertate națională și a forțelor politice și so
ciale naționale care au materializat idealurile 
general umane ale dreptății, egalității, fraterni
tății, prin descifrarea trăsăturilor specifice evo
luției fiecărui popor și definirea aportului pro
priu la cauza civilizației și culturii universale, 
prin proiectarea în prim plan a punctelor și li
niilor de contact, baza unor atît de numeroase, 
bogate și complexe arii de interferență și de con
vergență care leagă unele de altele popoarela 
continentului european dar și ale altor conti
nente.

Nicolae w Ceauș eseu prefigurează o Istorie 
oamenilor, a popoarelor, a umanității.

Nicolae Ceaușescu prefigurează o. istorie 
umanismului universal, o istorie în care să »• 
decanteze vizibil experiența multimilenară și In 
care să se asimileze din perspectiva realităților 
prezentului, dar mai ales din perspectiva exi
gențelor viitorului, marilor învățăminte și co
mandamente ale evoluției umane.

Nicolae Ceaușescu îndeamnă la o Istorie a 
adevărului, din care să fie eliminate falsurile și 
falsificatorii, la o istorie degrevată de zgura 
subiectivismului, partizanatului și arbitrariului, 
de false complexe de inferioritate și de false 
complexe de superioritate, la o Istorie eliberată 
definitiv de acuzații, pretenții și revendicări 
absurde.

Nicolae Ceaușescu îndeamnă la o Istorie care 
să slujească cauza cunoașterii, apropierii și 
respectului între popoare, la o istorie care să 
apere și să promoveze conlucrarea între națiuni, 
între popoare, drepturile fundamentale ale aces
tora la viață, la pace și progres.

Nicolae Ceaușescu propună omenirii o nouă 
viziune asupra istoriei.

O viziune profund revoluționară și 
mente umanistă.

O viziune consecvent științifică și 
contemporană.

Sint toate acestea liniile de forță ale

incidența istoriografiei

esențial*

autentic

Sint toate acestea liniile de forță ale cimpuluî 
de acțiune, ideologic și politic, construit de 
conducătorul partidului și statului nostru isto
riografiei românești, sînt toate acestea exigențe 
pe care — reluîndu-le in atitea rînduri — el le-a

teoretic ? Nicidecum ;
asigurat poporului

Eseul 
memorabil

Fîntîna
cu cerc

Urmare din pag. 1

șărl- Odată, Intr-un luminiș de pădure, unde era 
calea de întretăiere a mai multor drumuri și Ioc 
de înnoptat pentru vite, mai mulți bătrîni s-au 
hotărit sâ sapa o fin tină. Mai fusese una, veche, 
dar ploild au luat-o cu ziduri cu tot și acum 
pămîntul mustea de apă ca o ruină de templu 
In lichefiere. Jur-imprejur numai arșiță și 
uscăciune, vatrâ goală, pestriță, așa cum sînt 
locurile prin acea parte, vara, cînd însetează și 
om și animal Haluanind, ochii văd vîjiitoare 
fintini albe prin aer și pietrele fierb dedesupt 
ca stropite de chin.

Acei bătrîni. o colectivitate de vîrstă în fond, 
dar și de experiență, de miracol întrucîtva ca 
și de sorți care erec numai ai lor și care, in fața 
asperităților de iot felul, le conferea și o șansă 
acum, un secret care acoperea poate o bucurie 
că numai H <int cei chemați și doar ei cei care au 
rămas și u«*»f  cm să alunge blestemul sece
tei. aeefri așadar, și-au luat într-o dimi
neață uneltele o ț-au așezat pe lucru. Au săpat 
re £32 sipat șa ?.^—-arele ascunse, risipite prin 
straturi- au incețrrj’y*  se adune — și să bolbo- 
r vurt.--■l*.-!  frumos. Apă adîncă, apă
■MBr^ FUr> de ««ibre pe cer și de răcoare de 
* Aj r. l°-o iiislț. i-au netezit temeliie, l-au 

M&wm; ? ciutură. Trebuia cinstită 
etahCtorită. Au băgat la rece, în 

ri- c*re  parcă undelemn. Au trecut 
10 chemați și niște țigani,
--•« la nunti șî la hore. Cîntați 1 
a»ar@țaile cu vin, au băut. Au 

in jurul fîntînii, desculți 
hm.-;! cu vorba și pămîntul cu 
Upe pe pămint, l-au călcat 

ataale și să se mai dărime, 
și se lipeau grele de 

- Pînă In asfințit cînd și-au 
ni-- umeri și lanțul horei s-a

- prefijmă trupuri obosite 
i i wotjț lor se scursese parcă in
> pAfli ai înconjura bine fîntîna 

■ o constringea la jurăminte
b ani de zile iarba în acel cerc 

dimpotrivă. pămîntul 
se întărea și mai mult 

rcân. o lună tirzie și 
crwan $ ceva care era și fru

it la urmă, un simbure al
b w parcă și te apropia, te

iu :n iieaL I s-a zis fîntîna 
>i fUMMict S3 cere a rămas, numită de 
ao ~ i— ; or/î-“it lingă jgheabu- 
l-as Sa» hâifviL, le-a rămas o
ar» o » x-a mBKrte iar atunci cind 

pan?» peatra ultima ți

ImnArtUiad p»

Prin natura ei, Istoria e chemată să dea 
seama nu numai de evoluția omenirii 
in timp, ci și de propria ai evoluția, 
ca disciplină umanistică cu dublă vo

cație : una privind destinul uman, ca fragment 
al biosferei, în cadrul mereu schimbător al 
mediului ambiant ; cealaltă referindu-se la pro- 

. priul ei destin. Fiecare disciplină, de altminteri, 
are o istorie a ei, iar istoriografia generală tin
de a sintetiza datele de un interes mai larg din 
fiecare știință, pe acelea care privesc nu atît 
adevărurile stabilite, cit repercursiunile acestora 
pe tărim social. In ultimele decenii, această la
tură a istoriografiei a cunoscut un impuls deo
sebit, la noi poate mai mult decît în alte părți. 
Editura Academiei scoate de cîțiva ani o serie 
de monografii cu privire la evoluția diverselor 
discipline, iar o vastă sinteză ar urma să fixeze 
rolul înaltului așezămînt în dezvoltarea științei 
și culturii naționale. Această activitate, care a 
dus pină acum la organizarea unor sesiuni și 
simposioane academice, n-a rămas neobservată, 
mai ales că o serie de studii de istoria inven
țiilor și descoperirilor din spațiul carpato-dună- 
rean, istoria medicinii, istoria matematicii, isto
ria logîtii ș.a. s-au bucurat de un larg ecou în 
lume. Este motivul pentru care, ținînd seama și de 
prestigiul politic al României, s-a ajuns la pro
gramarea unui congres internațional de istoria 
științelor la București, pentru toamna anului 
viitor, ceea ce înseamnă, desigur, mari răspun
deri. Același interes valorizator explică iniția
tiva subscrisă de regretatul profesor M. Berza 
și de un tînăr istoric de aleasă vocație, Lucian 
Boia, de a crea o comisie internațională de 
istoriografie, ceea ce înaltul forum ai istoricilor, 
întrunit la București, e chemat să consacre, 
instituționalizînd astfel o idee de cea mai vie 
actualitate. Fiindcă istoria nu se mai poate 
mulțumi cu magistratura pe care o exercită, ea 
trebuie să-și extindă judecata asupra propriei 
sale deveniri : extensiune legitimă, legată, fi
rește, de procesul de maturizare străbătut plnă 
acum. S-ar spune că vehementele contestări din 
ultima jumătate de secol au constrîns-o la o 
reexaminare a finalității, metodelor și instru
mentarului critic, înlesnindu-i astfel înnoirea 
prin care trece. Sub acest unghi, contribuția 
istoricilor români nu e deloc neglijabilă. Ea 
constă dintr-un fond „clasic", prea puțin pus în 
valoare, și din achiziții mai noi. Raportul din
tre Istoriografia mai veche și noua istoriografie 
nu poate fi decît unul de continuitate, fiindcă 
nimic nu se construiește din nimic șl nimic nu 
se poate Înălța pe nimic. Am subliniat anume 
termenii, fiindcă vechi nu înseamnă neapărat și 
caduc, după cum trebuie să admitem că noul se 
dezvăluie uneori doar ca un raport cronologic, 
ca ofertă mai recentă, nu în chip necesar și 
mai valoroasă. De aceea, cînd excesul negator, 
produs de polemică, de neînțelegere sau de 
reacredință, ajunge să-și proclame propriile 
convingeri ca noutate absolută, dacă nu și in
failibilă, se dovedește pînă la urmă că acea 
noutate a fost o pură iluzie. Astăzi ne simțim 
solidari cu o bună parte din vechea istoriogra
fie, cea care a contribuit în adevăr la exten
siunea cunoașterii despre trecutul național sau 
despre evoluția omenirii. Și. ni se pare ciudat 
că istorici de mare autoritate au putut fi negați 
de plano, apoi supuși unui regim de ajustare 
procustiană, deformantă, absurdă. Exemplele stau 
La indemină. E destul să consulți cataloagele 
unei mari biblioteci pentru a te convinge că 
acea mentalitate discriminatorie și funestă n-a 
dispărut cu totul, că mari istorici lipsesc cu de- 
săvirșire sau au fost rezervați unui număr re- 
strins de specialiști. Timiditatea, cînd e vorba 
de a recupera asemenea valori, nu e la locul ei, 
fiindcă istoricii la care ne refeream au fost, 
adesea, și remarcabili oameni politici. Pe ei se 
reazimâ, în bună parte, configurarea României 
moderne. Nu se poate Închipui nici edificiul 
••■tal .nici cultura română fibră acei mari isto
riei. care an aă rl^MBiili la tsatkaiM^mett-
fcrfe TTfflW ta daHa tor ipostază. De ta Mtron 
Co»rii3 la A O.rtea. ■ suăiă venerabilă se deta
șează in această perspectivi, iar nota ei carac
teristică e dubla angajare : pe tărimul scrisului 
fi pe acela 11 făptuirii istoriei. Valoarea ei este 
exemplară, fiindcă (a spus-o unu! dintre părinții 
istoriografiei) cei ce scriu despre faptele altora 
nu sint mai puțin vrednici de memorie decît

făptuitorii Înșiși, cu condiția de a nu fi fost, 
după expresia cronicarului, „scriitori de cuvinte 
deșarte". Din acest punct de vedere, Istoricii 
români s-au situat în genere Ia o înălțime mo
rală demnă de stimă, prezența lor în marile 
momente ale duratei noastre fiind activă și 
fecundă. O continuitate indiscutabilă se poate 
sesiza între umaniștii secolului XVII și noile 
generații de istorici, iar această continuitate mi
sionară implica o enormă răspundere sub unghi 
profesional și civic. Un motiv în plus să credem 
utilă reeditarea multora din scrierile vechi, mai 
cu seamă a sintezelor și a lucrărilor deschiză
toare de orizont. Istoricii de seamă s-ar cuveni 
să se bucure, precum marii clasici ai literaturii 
(dar nu cunosc nici în seria acestora unul in
tegral restituit), de regimul operelor complete. 
Unii dintre dînșii aparțin dealtfel și unui do
meniu și celuilalt : Cantemir, Bălcescu, Kogăl- 
nicea nu, Odobescu, Iorga, Pârvan etc. Chiar și 
Xenopol, mai puțin dăruit ca scriitor, a avut o 
activitate notabilă și sub acest unghi. Ar trebui 
apoi să se retipărească studii, monografii, sin
teze elaborate de alți istorici, în cadrul unui 
program întocmit de conivență cu specialiștii, 
începutul l-a făcut, se pare, Editura Dacia, cu 
cîteva volume reprezentative din scrierile lui 
V- Bogrea, I. Lupaș, I. Moga, iar de curînd A. 
Oțetea. Alte edituri au scos volume -disparate 
din N. Iorga, Al. Odobescu, V. Pârvan, P.P. 
Panaitescu, C. Zâne ș.a. Se anunță acum un 
volum din prestigioasa operă a lui G. I. Bră- 
tianu, de un interes mereu actual. Un program 
de restituire sistematică nu pare sâ existe însă, 
ceea ce întîrzie dialogul necesar dintre gene
rații, acel dialog susceptibil nu doar să aprofun
deze cunoașterea istorică, ci să și contribuie la 
organicițatea evoluției noastre etno-cul turale. 
Personalități ? Opere ? S-ar putea aminti destule 
și s-ar putea concepe desigur un program de 
durată, începind cu acele sinteze care justifică 
oarecum domeniul și care au exercitat o vastă 
influență morală asupra națiunii noastre. Un 
popor care se respectă iși „cultivă" cărțile de 
temelie, readucîndu-le periodic în actualitate, 
mai bine zis asigurîndu-le o prezență continuă. 
Nu importă aici că unele date sau interpretări 
ar putea fi depășite, ci faptul că asemenea opere 
mărturisesc pentru o epocă sau alta ?i participă 
Ia urzeala inefabilă a sufletului colectiv, alcă
tuind în același timp momente ale conștiinței de 
sine ale comunității noastre și trepte în ordinea 
cunoașterii. Dublu temei de valorificare siste
matică și de colocviu real între noile generații 
de istorici și înaintașii lor- Ancheta deschisă 
de Luceafărul pe tema editării complete a pa
trimoniului literar se cade a fi extinsa cu profit 
și asupra istoriografiei. Orice nou efort în aceasta 
direcție trebuie să se facă ținînd seama de t!pro- 
piieele" deja înălțate de marii predecesori. în 
același timp, dialogul se cuvine extins în sfera 
specialiștilor Je peste hotare. Academia Română 
scoate deja, de mai multi ani, o serie de studii 
și monografii în limbi străine (Bibliotheca Ro
manian Historical, serie care în mod normarar 
trebui să dea seama de rezultatele mai noi ale 
istoriografiei noastre. Jn afară de aceasta, Ed. 
Kriterion și alte edituri se îngrijesc de publi
carea unor lucrări de caracter mai larg, pentru 
uzul străinătății. Diverse institute de profil scot 
apoi reviste în limbi de circulație mondială, 
predtupate să asigure un dialog efectiv cu 
lumea. Raza lor de acțiune e însă destul de 
mică. Pentru marele public, atent la televiziune 
și la cotidiene, nu cred că a-a găsit un canal 
convenabil. Broșurile despre personalități și 
momente istorice care se tipăresc la noi in 
limbi străine nu ajung pe piețele respective, ele 
avînd o circulație foarte precară. Mi s-a întlm- 
plat să aflu în subsolul unui mare anticariat 
apusean asemenea lucrări și am motive să cred 
că ele nici nu fuseseră consultate. Un prim 
handicap îl oferă traducerile înseși, care nu 
ajung decît rareori la un nivel onorabil. Un altul 
constituie chiar modul de ■ prezenta realitățile 
românești, calitatea anchetei întreprirwe. Limba
jul Chestiunea merită a fi dezbătută, căci felul 
cum ne oglindim in conștiința lumii nu ne poate 
fi indiferent, iar un îndemn la aceasta ne vine 
chiar de la pilda marilor înaintași intru Istorio
grafie.

Al. Zub

V

Acte și documente
despre un vechi centru de cultura românească

____ ___ uzeul „Primei școli românești din Șcheii
Brașovului" adăpostește o bogată arhivă

■ H X. Istorică. Din conținutul acestor prețioase 
izvoare documentare, acte, documente si 

scrisori. în mare parte necunoscute pînă acum, se 
reliefează, dragostea obște! brașovene pentru culturd 
șl frumos, pentru luminarea prin Învățătură in 
limba română.

Procesorul Vacile Oltean, directorul Muzeului, a 
selectat 418 documente’), clasificlndu-ie cronologic

Un anume simțămînt
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Urmare din pag. 1 
ale unui filosof al formelor simbolice 
care Înglobează în examenul reflecției 
inițiale toate manifestările imaginabi
le ale gindirii (aci. pandantul contem
poran e Șt Lupasco).

Cine cunoaște filozofia proprie a lui 
Constantin Noica (o rară minte spe
culativă care iși găsește cu greu pe
reche in cugetarea universală de azi, 
fiind din stirpea tot mai rară a în
temeietorilor de sisteme) nu poate să 
nu observe că „Povestiri despre om' 
este o contribuțiune nouă care d re
luat cite ceva din eseul interbelic 
,.Mathesis*  și care denotă, in proces, 
reprezentarea filosofului despre ..spi
rit" și „istoric". Cu neputință de ex
plicat sistematic în două vorbe, ope
ra lui Constantin Noica este insă ușor 

clasificat esteticește. Autorul este 
filosof de speță eseistică și care 
vede durabilitatea in monumenta- 
volumelor ci în penetrați unea in- "

de 
un 
nu 
Iul 
trinsecă în regim fulgurant. El nu este 
de aceea constructiv prin discursivita
te ci esențial prin speculativ și prin 
instinct formulistic. Nu simpatizează 
cu „limbajul filosofic" de formulă 
academică ci inventează un idiom pro
priu, pe o bază in general etimologică, 
din convingerea că o judecată Inedită 
despre univers nu poate fi exprimată 
cu o expresie cunoscută. De aceea, 
ceea ce izbește, esteticește, la Con
stantin Noica este această sforțare de 
a da sens noțional unei terminologii 
altfel comune pe care el o revelează 
filosoficește. Nu e de mirare că filo
soful a făcut școală și că un șir de 
eseiști de înzestrări felurite (cuprin- 
zind pe Cornellu Mircea, Mihai Șora. 
Ioan Alexandru, V. G. Paleolog si a- 
junglnd la mai tinerii Dan C. Mihăi- 
lescu și Dan Arsenie) s-a așezat în 
urmarea acestor inițiative a căror fer
tilitate, în domeniul lingvistic, este, 
într-o limbă elastică, precum a noas
tră, practic inepuizabilă Și de n-ar 
fi decît expresia, indicînd o cugetare 
inedită, și tot ar merita să salut in 
„Povestiri despre om" o producție fi
lozofică nouă, de valoare memorabilă.

Urmate taa pag. î 
ședințele cenaclurilor studențești am reîn
ceput sâ merg in lăți ca • altă inimi, vrăjit de 
un anume simțâmînt de bestitudsne : ea și cma 
cineva mi-ar reda înapoi intreasa mea tiaercie 
pierdută in afitea ireaointe războaie ale nunu- 
ției : și cetatea arăta in această pnmăvară ața 
cum am fi vrut noi pe vremuri să arate—

La ședințele de lucru ale revUiei «JXalog45' 
conduse de universitarul critic Dierar AL Căli- 
nescu am cunoscut o seamă de poep tineri care 
pot forma o generație extraordinară—. îmbogățit 
in acești cincisprezece ani ca a nouă rer istă, 
„Cronica", reintegrat in propria-i tradiție prin 
reapariția noii serii a „Convorbirilor literare*,  
ca și prin editarea numeroase lor reviste studen
țești, Ia^ul literar de azi scăpat de tsaaE^textal de 
inferioritate provincială are menirea az dea 
mari autori— Dacă intr-o revistă ca ^Malog*.  
Mihai Ursachi ori Luca Pipi semnează texte 
care ar onora orice mare revistă europeană, 
dacă școala critică ieșeană prin C. Ooprara. AL 
Andriescu. Li viu Leonfe. VaL Panai’esc^i, IC hai 
Dragan. L Constantinscn. AL CăJineaaL Al. 
Dobrescu, Daniel Dumitriu, Mibat Dinu Gheor
ghiu. Zaharia Sâ n georzan. Dan Mânură. Con- 
stan tin Pricop, Val Coodnrache. a rein tronat 
„spiritul critic In cultura românească", cu at it 
mai mult ne-ar Îndurera ca tinăra generație de 
C>eti ieșeni (Nichita Danilov. Valerin Stancu, 

viu CangropoL Lucian Vasilio. Uviu An tone- 
sei, Dorin Ohreja. Carmen Gheorghiu. Petru 
Dunca. Valeriu GhergheL Mariana Codruț, Doi- 
na-Mihaela Sava. Carmen Ighelan. Dan Oie- 
lani, Vasilica Ion. George Bâdărău, Măricel 
Vârlan. Cătălin Bordeianu. Dorin Popa) să nu 
reușească absalaial. acest derizoria absolut lite
rar care este epoca literară : acest ultim sfert 
de veac trebuie să fie de aur pentru lașul Înte
meierii noastre literare, al dodea mare 
universitar al țării la ora 
de s tu den ți români—

Editura „Junimea" care 
un deceniu de existență a . 
tali ta tea uluitoare a unul oraș care și-a păstrat 
neatins instinctul cultural... Cele 650 de titluri 
(întîiul titlu : G. Ibrâileanu. „Spiritul critic in 
cultura românească", al 650-lea titlu G. Ivâ- 
nescu. „Istoria limbii române") însumind 
11 000 000 de cărți celebrind marile valori ale 
culturii române, de la Dosoftei la Eminescu, 
Hașdeu și Maiorescu. de la Conta șl Ponl la C. 
I. Parhon și G. Călinescu, de la Mihai Kogălni- 
ceanu la Vasile Pârvan si Constantin Noica. se
riile „Eminesciana", „Humanitas", „Reporter 
XX", „Esculap", „Arlechin", operele cu adevărat 
de excepție care sint cărțile semnate de Al. Zub

centru
actuală cu cei 26 OM

și-a sărbătorit recent 
probat pînă acum vi-

S®£â..-..ceanu. . „Vasile Pâr-
Ursachi. Leonid Boicu („Prinapa- 

t<4e Rocr.^--? a Austria*).  Gh. Platan. Petre Bo- 
tezacn. Ta. Duna. Ernest Stere, George Popa, 
Gr. C. Moral. Tudor Ghideana. Mihai Bon- 
dmnu. Miro a Mâdu, Mihai Drăgan, Sânziana 
Pop, Daniei Dumitriu sint o dovadă d atfinci- 

unei culturi este data de pura armonie in 
diversitatea provinciilor spirituale române... N-a 
fost deloc mică contribuția lui M.R. Lacoban la 
izbînda acestei edituri, și eu cei puțin o pot 
spune axai mult decît alții intrucit In ceea ce mă 
privaaae. mai sus numitul nu a făcut decât sâ se 
prefacă ețiva ani buni la rind ajutai și de un 
reda nor. cum că nu știe că aș avea o carte de
pusă la editura ce cu onoare o au fost condus— 
Director al Teatrului Național „Vasile Alec- 
sanan" acum (M. R. lacoban nu eu) aștept cu 
palpitări ziua cind ar să-mi joace citeva piese 
de teatru in același limp, eu casa închisă—.

Că tradiție mare are Teatrul Național „Vasile 
Aleoandri"... și Opera și Filarmonica „George 
Enescu"— Nu știu exact ce le lipsește— Pentru 
Teatral liric ca și pentru admirabilul Teatru 
pentru copii și '' 
pe ore le-am 
tiv. In acel toc 
bolta, trăiești 
chis* — Amintindu-mi de un ceas sinistru al im
pietății din vremea studenției ieșene cind am 
asistat la dârîmarea clădirii Academiei Mihă- 
îlene, am colindat lașul împreună cu fratele 
meu. D. Ivănescu, expert in materie și care ți
nea să mă îndrume să văz ceea ce el numea 
„Complexul muzeistic Iași"... „Muzeul de litera
tură al Moldovei" (Casa Pogor) cu grădina lui 
imensă, așa cum arată acum, dacă ai puțină lu
mină in tine și nu-ți lipsește cu totul memoria, 
îți poate da toată pacea și lumina lumii— Sigur 
că sfințenia in cîmpul literaturii e un conceut 
inoperant și care mai și deranjează pe deasu- 
ora... dar dacă la baza sentimentului estetic 
ființa noastră morală nu întilnește pietatea pen
tru aceî care ne-au zidit și au lăsat și zidiri mai 
umile ori mai trufașe, nici „esteticul" nu poate 
fi oprit de la abandonul într-un gen de hedo
nism țigănesc cu dampf și peste tot lene a min
ții... Complex muzeistic e aproape tot lașul ei 
„Bojdeuca lui Creangă" și cu „Vila sonet" (Mi
hai Codreanul, cu „Muzeul Unirii" și „Casa Do- 
softei", cu „Muzeul etnografic" și „Muzeul Ko- 
gălniceanu". ..Muzeul politehnic", ..Muzeul de 
Istorie", „Pinacoteca", „Palatul de la Rugi- 
noasa"... cu aproape toate vechile case româ
nești care au mai rămas... Locul meu de popas 
Ia „Arhivele statului" e vecinie pentru mine și 
un loc de uimire ; din profunda-mî ignoranță în

tineret se înalță două palate noi, 
văzut, lingă Palatul Administra
și orașului din care dacă privești 
senzația fizică a „cerului des

ma terie de istorie veche moldavă In special și 
românească în general mă mai scoate către 
slova veche și-nțeleaptă, fratele meu... Această 
instituție ieșeană condusă și îmbogățită ani in 
șir de cărturarul Gh. L'ngureanu, autorul unor 
minunate cărți și deținătorul inimitabil al se
cretului farmec moldav de odinioară (singura 
dată in viață cd nd am trăit senzația că intru in 
încăperea unui voievod : cind m-a primit in bi
roul lui din vechiul sediu al Arhivelor Statului, 
din curtea bisericii Golia). păstrează perga
mente din cancelariile tuturor domnitorilor 
Moldovei, documente vechi (cel mai vechi do
cument e din 1308), manuscrise, stampe, foto
grafii, sigilii, planuri, hărți, documente referi
toare la viața și opera tuturor sanitarilor ro
mâni, de Ia cronicari la Mihail Sadoveanu a că
rui casă este pregătită aă devină muzeu la săr
bătorirea centenarului in acest an_ , documente
despre toate marile evenimente ale istoriei ro
mânești— documente despre Iași. „orașul celor 
trei uniri*  (MihaL Cuza. 1911. — venirea volun
tarilor ardeleni intimpinați de mari personali
tăți române, printre care și de Nicolae Iorga) —

închei ascest text ca un anume simfămint de 
libertate— putea ieși eu mult mai prost— oricum 
marile iubiri na se istorisesc Intr-un articol. 
—despre o mare carte sau despre Venus din 
Milo nu scrii o recenzie, ea să repet o vorbă de 
duh a savantului angelic Octav Onicescu. vorbă 
pe care mi-a spos-e ă propoe de un articol al 
domniei sala, despre cartea lid Erwin Schrodin
ger. -Ce este viața. Spirit și materie".

In Lași merg de acum pentru a scrie o carte. 
In care despre mine Însumi nu spun mai nimic,

in trei grupe tematice : A. Școala din Șcheii Bra
șovului ; B. Primul Gimnaziu românesc din Bra
șov ; C. Legături ale brașovenilor cu Anton Pann st 
G. Ucenescu, Ioan și Titu Mai or eseu, Ghecrghe 
Dima, Ciprian Porumbescu. Documentele primei 
gr,upe (in număr de 98, dintre anil 1684—1844) fac 
dovada constantului interes al intelectualilor ro
mâni pentru o activitate permanentă a scolii româ
nești ,din Brașov, devenită în timp centru de orien
tare didactieo-pedagogică pentru învâțămlntul ro
manesc din întreaga Transilvanie. Se remaraî sim
țul practic în procesul de organizare al școlilor 
în alegerea „dascălilor*  de română, greacă și la- 
tmâ. de retorică (poetică), gramatică și științele 
mtuni. In documentele publicate cercetătorii vor 
găsi date deosebit de interesante ■ despre curentei- 

7' *'  care au animat viața noastră 
culturală. Vor găsi, de asemenea, date despre acti
vitatea culturală și literară a celor șafle Radu Tem- 
pea (secolele XVII-XIX), a celor patru Corbea 
.(Florea David, Teodor și Matei) șl patru Duma 
(Radu. Toniță, Zaharia și Nicolae). In catalogul 
bibliotecii „Scolii- din 1693, se află recomandarea 
ra 'fășemr sâ primească dascăli numai „oamlnl 
învățați și înțelepți cuvioșl șl vrednici, ca să poată 
cu învățătură în multe chipuri lumina norodul" 

„Școala" devine în anul 1850 „gimnaziu". Printre 
pnmu 28 elevi ai gimnaziului, a fost și Titu Ma- 
lorescu. El va fi un susținător de nădejde al gim
naziului in timpuri grele, atunci cînd clrmuirea 
de la viena va interzice subvențiile pentru școală — 
danii de moșii șt veniturile lor, care veneau din 
România (grupa B. cu un număr de 87 documente) 
Gimnaziul se transformă apoi în „Liceul românesc 
Andrei Șaguna-, instituție cu un rol extraordinar 
Tn instruirea temeinică și educația patriotică a unor 
viitoare personalități transilvănene.

Semnificative pentru unitatea spirituală româ
nească sint documentele, referitoare la legăturile 
brașovenilor cu Anton Pann și G. Ucenescu (34 de 
documente din grupa C). Tn continuare, alte Ui do
cumente dintre anii 18«O—IM8 marchează contri
buția im ion Maiorescu $1 a lui Titu Maiorescu 
(acesta născut chiar In Șcheii Brașovului) pentru 
naicire» altor instituții școlare românești In oraa 
(școală profesională, comercială ș.a.). pentru in
troducere! onor materii noi. ca limba, istoria și lite
ratura maghiar*,  muzica șl tehnica inginerească.

Alte M de documente, dintre anti 1B7&—1918, se 
referi la activitatea compozitorului și dirijorului 
Gheorghe DIma, creatorul Învățămîntulul muzical 
șt al spectacolului artistic coral și orchestral româ
nesc. Ultima subdiviziune ■ grupei C. reproduce 
textele a M de documente dintre anii 1877__i860
privitoare la venirea lui Ciprian Porumbescu la 
Brașov, la munca sa didactică șl artistică desfă
șurată aici. Trebuie subliniat faptul că activitatea 
lut Gh. Dima și Ciprian Porumbescu continua tra
diția artistică muzicală Întemeiată la Brașov de 
Anton Pann șl discipolul sâu George Ucenescu, din 
a căror colaborare a rezultat melodia patriotică 
Răsunetul pe versurile scrise la 1848 de Andrei Mu- 
reștfhu.

Lectura volumului „Acte, documente șl scrisori 
din Schell Brașovului0 lmj reamintește mărturia do
cumentară a călugărului iezuit Fasching din lucra
rea sa Nova Dacia (Ciut, 1743), In care șublinia 
admirativ caraeierul independent al abștei brașove
nilor : „Românii susțin aici (Ia Brașov n.n.) o 
scoală... unde dascălii depun toată silința lor să 
învețe a citi șl scrie mica lor republică a cooillnr. 
între care se găsesc șt bărbați șl oameni însurab-.

Documentele publicate acum de profesorul Vasils 
Oltean depășesc Interesul strict local, ele reliefează 
caracterul național al întregii mișcări culturale ro
mânești stimulată materia] șl spiritual de toți ro
mânii, locuitori de o parte sau alta a Carpaților, 
care urmăreau realizarea acelorași Idealuri de afir
mare a libertății șl unității naționale.

Dan Simonescu

•) „Acte, documente și acrișori din Șcheii Brașo
vului". Text alea și stabilit de Vaaile Oltean, pre
față de Alexandru Duțu. Editura „Miner va “, 1980.
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atelier literar
[ poșta redacției J

R. ROCA 1 Multe lucruri 
slabe. însăilate. în ultimele 
plicuri, in locul unor semne de 
progres in ordinea muncii de 
creație și in aceea a evaluării, 
judecării ei. a simțului auU> 
critic (lucruri care sînt, de alt
fel, intim și reciproc dependen
te, ca in „vasele comunicante"... 
Astfel că, manifests nd mereu 
aceeași mulțumire fată de tot 
ce vă iese din condei, precupe
țind efortul și exercițiul spiri
tului critic. împiedicați forma
rea și consolidarea unul Rust 
artistic sigur, acela care asigură 
opțiunea inspirată. ..controlul 
de calitate", măsura progresu
lui). Cîteva din pagini mai a- 
mintesc, la nivel variabil, de 
bunele perspective (pe care nu 
prea vă decideți să le luațl în 
serios) : ,,NădușealA“,' ,,Pe bu
toane11. „Lapa“. „AtLas". „Tata 
meșter".

R.S. RUBA î Predomină lu
crul de atelier, Îndelung $1 sa
vant meșterit, lustruit (cu prea 
mult Arghezl. uneori, și în at
mosferă, și în tehnică, și în le
xic, etc.) pină la împuținarea 
sau chiar ocultarea înțelesurilor 
și a vibrației. Rezultă pagini de 
acuratetă sclipitoare, dar aproa
pe fără emisiune și semnifica
ție. Poate doar „Acasă" și 
„Conversație sentimentală" să 
lasă intrucîtva de sub această 
sterllizantă regulă.

D. ION AND î Lucru inconsis
tent, de data asta, Însăilat, fără 
fantezie și haz.

VIOREL MUNTEAN!) j Pa
gini mai slabe. în care substan
ța nobilă e in scădere. Ceva 
mai bine, în „Pină clnd" șl. 
oarecum, „Poem fugar".

METODICA-NATALIA PE
TREACĂ : Se simte un oare
care zvon liric, dar trebuie să

vedem ce va rămlne după ce 
vă va trece „maladia Sores cu“...

FL. VLAD : Versificări rela
tiv îngrijite, conștiincioase, în 
general programatice, care ră- 
min mal aproape de cronica ri
mată decit de poezie. Ceva mai 
bine in „Meșteru’“, ..Tocila".

A. AMFUZA : Nu e mal bine: 
parcă dimpotrivă ! Preocuparea 
de a spune mult, tot. aglome
rează peste măsură textul. îl 
face greoi, confuz, etc. Trebuie 
fiă mergeți către o formulă mai 
simplă, mai „deschisă".

GH. SM. : Nu e chiar previ
zibila evoluție pozitivă, la mo
dul dealsiv. Mai sint alunecări 
în „serie", în inerție și factice. 
Mai sînt — prea multe — apro
ximații și ambiguități. necon
vingătoare interferențe de pla- 
fîuri (neplauzibile artistic, une
ori pină la stridentă), tendința 
de a sista prospecțiunile și de 
a cantona — prematur ! — în- 
tr-o formulă, pe un făgaș, etc. 
Dar paginLe bune, dătătoare de 
speranță, nu lipsesc : „In as
cultare", „Rai prăbușit", „Na
tură cu meri", „Stup suspen
dat". „Neprins". „Geneza", poa
te și „Prezentele absente". ..Su
flet în piele". „Un caz real".

ELENA ȘTEFAN : Pe aceeași 
linie, dar cu unele rezultate 
parcă mai bune, mai dense 
(deși, uneori, reci-corecte, pîn- 
dite de calofilie și livresc. cu 
multe versuri asertoric-enume- 
ratlv-telegrafice, care agravează 
unele tendințe hermetizante, 
etc.). Dar sint multe pagini de 
adevărată poezie, care anunță, 
fără doar și poate, o vocație : 
„Ultimul dar", „Ani-lumină", 
„Eufonie", „Incantație", „Dispa
riție", „Șarpele". „Pastel", „Be- 
nedlctus". „Veghe", „Dejun", 
„Panteism. (Și cum veți semna, 
oare ? Avem, pină acum, Elena 
Radu, Elena Dumitru, Elena

Ștefan.... Nu se va Încurca citi
torul ? Sau chiar criticii ?...).

MIHAI MALDA : Ați făcut. 
Intr-adevăr, in intervalul de 
cind vă urmărim, progrese În
semnate (poate nu tocmai tex
tele de-acum ilustrează cel mai 
bine acest lucru ; am citit parcă 
anterior lucruri și mai bune). 
Dar n-ați atins încă un nivel 
care să justifice graba subită de 
care v-ați lăsat cuprins in ulti
ma vreme (și concursul, și ce
rerea pe care ne-o adresați nouă 
— inutilă, pentru că lucrurile 
vin de la sine, dacă trebuie să 
vină !...). Poeziile dv. sint lip
site încă de un flux liric sus
ținut. de anvergură, respirația 
lor e scurtă (cînd există), aceste 
carențe fiind suplinite (in mă
sura — mică — în care pot fi 
suplinite) de un efort tehnic, 
formal, de o .^trungărie" de 
precizie și, adesea, de finețe (in 
care, realmente, ați făcut pro
grese și ati ciștigat îndeminare). 
Uneori, aceste eforturi ilumi
nează textul și par să-i aducă 
un soi de vibrație (Pe care nu 
i-o dau Îndeajuns substanța in
timă. tensiunea meditației și li
rismului), alteori rezultatele 
sînt aproape de ordinul teh
nicii artizanale, al producției de 
„suveniruri" (lucruri minore, 
grijuliu meșterite. lust uri te. 
date cu lac. etc., respectiv, me
tafore lustruite, etc.). E nevoie, 
deci, de răbdare, de o muncă si 
mai intensă și susținută, pentru 
a extinde, înmulți, adinei dș- 
tigurile de pină acum, pentru a 
jțăsi cea mai adecvată, mai pro
prie cale de exprimare. Dintre 
paginile de-acum. „Țipătul". 
„Esențială", „Trecătorul". „Plo
pii", „Jurnal", „Orașul" (cu un 
final slab, confuz).

Geo Dumitrescu

N.R. Manuscrisele nu se îna
poiază.

Cunosc petalele
Cunosc petalele împurpurate ale lumii, corolă 
Fără mireasmâ, strivită și aruncată în praf. 
Forfota spicelor în zori, scumpe glasuri de liră, 

liră, 
Exultanța mării, nalbâ purtată de vînt.

Grave uzurpârl șl ample siluiri de cuvint. 
Ospiciul deliciilor sacre duhnind a drojdie 
Și a mil de voci. Scalpeul rozelor inteligenței. 
Elita pinzelor albe, magie foarte înaltă.

Pîruletele suverane ale fumului, cifre In doliu 
Alchimia tuturor strigătelor, lazma viselor 

diabolice.

Și pentru ce să tac, din nou, acum, ultima 
oară,

Cind teatrul culmilor o-ncolăcit de abisuri ?

Te știu palmier și cocotier al privirii ascunse. 
Cobră și piton al tratatelor de alianță 

Incasabile.

Argolidâ a urii. Multe lucruri aș vrea să inșîr 
Dar un fluviu mă ia cu el și mâ duce și mâ 

adoarme in mare.

IORDAN GRECU

Aadiție Mozart
Ce melancolie ar fi să-mi ghicești sentimentele 
tu. din copilărie olunecind pe lingă mine, 
imi simt colierul îmbujorat de atingerea gîtului 
și rochia din țesătură de neliniște 
costumul tău de o sobrietate remarcabilă 
brusc, mă iradiez cu privirea verde penetrantă 
oferindu-mi in același timp sosirea 
simt cum mă dezintegrez 
clinchetul tacimurilor 
ce fondul costumului tău gri-p®trol 
j - cum alunec în muzica lui Mozart 
fire -nuzi ca le de păianjen 
crisoat. aproape bănuiești 
eu ca degete nervoase de harpist 
clocotind impetuos prietenie degenerează în 

iubire 
ca vs verde intersectat cu alb, de insectă 

med tind placidă iubirea degenerează in 
placiditate 

eu ca balet de îngeri cer iriți stinși

Acuc= md-ntexe acasă 
rnvebjul de nimfă zdrențuit, 
severâ. ■‘oturitotea proaspetelor aripi 
nuna p.“ă spre seară.

ALICE ALDEA

Cu apa
Mi-au înfrunzit umerii
și uite
ce mătase e părul
trupul curge frumos
cu apa
in nisip
sinii uzi
ii biciuie vîntul.

IOANA DANA NICOLAE

Abia clțiva ani au trecut
Abia cițiva ani au trecut 
de la nașterea Iul Phoebus Apollo. 
Acceptind această convenție 
intr-o veșnică mirare către filozofie

impavidi progrediomur. 
desigur au fost ridicate 
o seamă de lucruri majore 
de exemplu roata curtea de contur! Bob Dylan

totuși nu se poate încă vorbi 
de a veritabilă lege 
și nicidecum de morțl mal ușoare 
sau de captarea unor semnale din spațiu

așadar un timp întru totul destinat așteptării, 
poesia încă nu s-a născut dar veghează 
acolo aproape ascunsă In lavă 
cine are urechi de auzit o aude.

TUDOR CRISTIAN ROȘCA

Underground
Tinerii pletoși 
și-au ales o noua zeiță 
și au rămas extaziați 
in fața goliciunii ei sacre, 
înălțimea Sa 
era mal scundă 
decit toți supușii 
și, ca sâ poată fl văzută, 
a mai pus sub picioare 
trei tablouri de Rembrandt. 
Apoi s-au rugat 
pentru triumful artei moderne 
și au plecat 
sâ-i pună bazele.
Dar nu s-au mai întors...

GABRIEL DOROBANJU

Nevoia de a recupera o speranță
Anotimp de uimire 

amiază de platină 
auzul și văzul rostirea simțirea 

se clatină
opresc un cal cu privirea 
lingă arcada umbrei tale 

arborele își recunoaște îndoiala 
mirare a unei trompete gituită de singurătate 
nevoia de a recupera o speranță 
se măsoară in spații liliachii 
odgoane verzi țin anotimp pe pămint 
odgoane puternice opresc anotimpul 

să se înalțe deasupra lucrurilor 
e bine să-țl desprinzi lin renunțările 
să nu le smulgi 
om visat menajerii de sentimente 

domesticite
MONICA ROHAN

Stare
Prea multă liniște 
adoarme misterul 

de prea multă liniște 
s-a furat mărul din rai.

VASILE TRIF

Țipătul
Stau in pîntecul materiei șl gîndese 
iritr-e limbă de circulație reStriniâ ;

în adîncul plăminilor mei 
discobolul e pregătit 
sâ arunce in afară țipătul universal ; 
in orice limbă 
țipătul are același înțeles.

FRANCISKO KOCSIS

TARA NOASTRĂ

0 poveste despre prețul păcii
îmbrăca ți ca de sărbătoare". Eram «ia.
insă nu i-am văzut — zice Gbeoct»e U-
amintește, totuși c*  Manta Groaesr— « ve
cini a lui dedt ora rar- m-a
care a sărit nu demult de «t de - »*  aT-a 
atunci chiar In brațele masses *a£?  in chtjt ta 
Gheorghe Matei. Mamei et ran rJ3*
le ? Nu Înțeleg— — li A uurA. a e—
— ace Gheorghe Ludo. _Si Ghecraăse Mawi 
lemne. Mana Matei, adxă taa- sa. Mw-_*  Grc- 
rescu o legăna. să «doarmă. Pt ea >-• «e*-ms-a  
bomha. Pe cocii I-a iertat At-mc care ta 5 âoaC 
acel eonii neiertat ’ Dar de re Chkmmbcl. de ce 
vă interesează intima tarea asta satat*  ? De re 
n-o întrebați to pe Arrî’j Uatu. sau r*  A^a 
Țigănaju ? Sau pe Marita Groaracu. fiica Mă
riei Gro*eecu,  care. uite, trăiește și stă rhiar 
arel peste drum ? Dar ce naiba iă mai știe <i 
Marita G roz eseu, dacă avea atunci numai doi 
sau trei ani ? — mai noe tot el Gheorghe Lupu. 
Dar de ce vă interesează ? — mai întreabă 
Gheorghe Lupu o dată, ca un bâtnn isteț, lim
pede la minte, caie tot citind tarele chiar a 
ajuns să creadă că numai ce sene prin tarele 
citite de el ar trebui să ne intereseze pe urj__ 
De ce ?

Tac. _.M-am Întors în sat — isi mai amirtea 
Oscar Han — și în curtea cu mor*. ’! a apărut o 
bătrină. Aștepta să se doc ol ease*  orănădul cm 
spunea ea. ca să-și Îngroape mortii—Asta rine 
o fl fost ? Gheorghe Ion Bâlcănașu nu f*.*?.  
Gheorghe Lupu nu Știe. Gheorgbe Râapopa. xm

Urmare din pafl. 1

naiul armatelor, armă înaintea căreia urmașii 
bejenarilor din Rucăr și Dragoslavele s-au tre
zit total dezarmați, a secerat patru vieți ocro
tite pină atunci de o haină care nu era mili
tară. Cițiva dintre martorii acestei drame mai 
trăiesc încă si, înainte de a fi prea tirziu. ne 
străduim să le eliberăm memoria de sub apă
sarea anilor duși. Și nu o facem numai pentru 
că este vorba despre primii români necomba
tant! nelertațl de ravagiile morții cobori te din 
cer. O facem. în plus, pentru câ drama aceasta 
a prilejuit un fapt de artă cu o importanță de 
excepție in opera unui mare pictor român si 
implicit,. in arta românilor,. Filmul acestei dra
me aste filnaul tribulațiilor la capătul cărora 
arta se mtUnește’cu viața Si iar se desparte de 
viață, o dată prin accident si încă o dată prin 
firească uitare. Deci, filmul I...

Ajung la Cașin in zorii unei zile reci, care 
se anunță ploioasă. Vasile Miron, la capătul 
nopții în care a păzit primăria, mărturisește că 
s-a născut abia prin '22, la cinci ani după neno
rocire. După cum îl taie pe el mintea, mai multe 
ar ști tatăl său, Gheorghe Miron, dar se dove
dește curînd că acesta, atunci, abia căzuse pri
zonier la Oituz și tînjea amarnic după casă prin 
trenurile care-1 cărau spre Germania. Nevas- 
tă-sa, Maria, rămasă în sat, a auzit doar ex
plozia. Atit. Gheorghe Răspopa, zis Condicuțâ, 
pentru că prea ține minte bine tot ce a mișcat 
și încă maj mișcă, aici, în Cașin. dacă are acum 
78 de ani, atunci avea 15 : detunătura l-a ajuns 
din urmă în vreme ce vedea de vite pe locul 
zis La bolovanul de la colțul viilor. Ion Cirjâu, 
veteran din războiul de la 1877, se învîrtea fără 
rost jur-împrejurul ostașilor care, prin dreptul 
școlii de acum, scobiseră adine pămintul sub 
sapa tunurilor de asalt, cățărindu-le apoi cu ro
țile pe parapetul neobișnuitelor amplasamente, 
ca să poată trage cu ele in cer. L-a văzut Maria 
Drăgoi, copilă atunci, convinsă si astăzi că mult 
noroc a avut scăpind teafără. Sculptorul Oscar 
Han nu mai este in viață, dar aflăm cite ceva 
despre drumurile lui din vara lui '17 citlndu-i 
însemnările apărute postum : .... treceau cami
oanele încărcate cu soldați din regimentul de 
grăniceri pentru a completa frontul între Mă
năstirea Cașinului și punctul numit la Sticlă
rie... Mîncam si cu privirea eram pe șosea. Ve
deam cum zeci de camioane și sute de soldați 
tineri. îmbrăcați într-un galben-verde, se du
ceau să ocupe poziția...". Gheorghe Ion Bălcă- 
nașu are acum 89 de ani. In '13 făcuse campa
nia din Bulgaria cu regimentul 12 artilerie. în 
‘15 fusese Iar concentrat și săpase tranșee în 
trecători le din Carpați. la Hîrja și Poiana Să
rată. în toamna lui ’16, avind în avangardă re
gimentul 29 Infanterie, înaintase pină la Miercu
rea Ciuc. Atunci, cind avionul semănător de de
zastre se rotea deasunra Cașinului, era în pozi
ție, în pădurea apropiată Bulziș. nu prea depar
te de Sticlăria amintită mai sus, chiar în ziua 
în care trei batalioane din regimentele 24 in
fanterie și 9 vinăteri se mistuiseră in mai puțin 
de o jumătate de ceas, ca 8i cum nici n-ar fi 
fost, intr-un atac dirijat impetuos, dar fără spe
ranță. insDre Măgurile Cașinului. Dar Gheorghe 
Ion Bălcănașu știe unde a căzut bomba, mă 
trage chiar de mineca hainei și-mi arată, pe Sub 
piclele din care Cașinul de astăzi se trezește 
Ia viață, gospodăria lui Gheorghe și a Măriei 
Bîrlă. Din neamul lor au murit oameni, atunci, 
dar nu le zicea Bîrlă... Stai ! Gheorghe Matei era 
numele lui. al hărbatului, și au mai murit și 
soția lui. și cumnata lui... Si a mai murit o 
femeie, dar nu aici, ci la spital, în Onești, și un 
copil, cu picioarele retezate de schile... Dar de 
ce vii dumneata, taică, și scoli oamenii cu noap
tea in cap ca să-i întrebi de întimplări atit de 
uitate ?

Tac. Amintirile lui Oscar Han îmi revin în 
memorie : „„.am ajuns La Mănăstirea Cașin. în
tr-un sat care fusese bombardat. Tot să fi fost 
patru-patru și jumătate. La intrarea in sat am 
întîlnlt o femeie, intre 30—40 de ani își strîn- 
gea lucrurile...". Maria Bîrlă, la început nedu
merită de întrebare, iși amintește, curînd, că 
oamenii din sat, în copilăria ei îndepărtată, ar fi 
vorbit, intr-adevăr, de o bombă care ar fi căzut 
chiar în curtea de sub picioarele noastre. S-ar fi 
prăpădit atunci, printre alții, soția bunicului so
țului ei, Maria Matei. Adică nu. Maria Grozes- 
cu. surprinsă de explozie în timp ce-și legăna 
copilul. Ea atît știe. Mai mult nu mai știe. Și 
surîde. cu ochii împăienjeniți de nepricepere, de 
neînțelegerea unor lucruri pe care simte că ar 
trebui să le înțeleagă. Mai multe ar putea ști un 
vecin, Gheorghe Lupu pe nume, care La 84 de 
ani citește ziarele fără ochelari și dacă se incă- 
pățînează să le citească pină la capăt înseamnă 
că nu le citește degeaba, mai înțelege adică din 
ele ceva. Sau Ileana Ciorac, care bate în 80 de 
ani. Dar bătrîna aceasta nu mai știe nimic, era 
atunci cu oile pe Podul Mare și mai îmi spune 
că își amintește doar cum fluiera bomba, cind 
a fost slobozită de sub pîntecul aeroplanului. O 
bombă care și-a împlinit datoria ei tulbure.

Tac. „Cînd să ajungem aproape de apa Cași
nului, într-o curte, pe dreapta — scria Oscar 
Han —, am văzut pe niște scoarțe țărănești în
tinse intr-o bătătură trei morți întinși, ca și cum 
ar fi stat într-un sicriu, așezați unul lingă altul,

Condlcuță, nu mai știe nici el. Nu știe nici Ma
ria Drăgoi. „Aveam cu mine lut pentru schițe 
— continuă Oscar Han —, într-o traistă de pin- 
ză. Pe o măsuță de țară am Încercat să fac o 
schiță. Bătrîna, cind a văzut că mă joc cu pă- 
mintul în mină, a început să se închine". Bat 
la altă poartă a Cașinului de acum. Ana Tigă- 
nașu, de$i era numai bună de măritat la vremea 
aceea, la anul trece pe 83. nu-și amintește să fi 
văzut atunci vreun bărbat, îmbrăcat în straie 
militare, Jucîndu-se cu pămînt umed. Cite ceva 
își aduce totuși aminte, nu prea multe. Și apoi 
de ce și-ar mai aduce aminte? A rămas singură. 
Nici nu mai vede cum trebuie. Nu, nu i-a căzut 
o pînză cernită pe ochi. Dimpotrivă. Totul a de
venit strălucitor, prea strălucitor, ca o ceață stră-

hiCTtosre— A rămas Mijpri Cu ra te-» mal 
PK'.e« oe • femeie bătrină și

? De U m un ajutor, voi.
if-i. rare arto r-are „Domnule ofi-

— i a^a aceea l_c Qacar
Han —. a nai feas db tm dome mai

ta ssrjae iBfSaea, rare le-a laxat riu- 
r ie-a făxrx -slorl Săraml ! I-a= lit 

Na e^xsrra a-R fi ptenki: •"
A^a ■Sunase. Aa ««. MB i-a văzu; oe mor-.d 
ac*'-!.  a fauc mtm ta umorauntarea iar.

era smsji oe La vrerii aee^a

re. ei ț —irni m <Mar «mb Mato h i totob i
nu. Si aaa. Ba tooartA o aaartă. ta dusuamța

Cred ei n tei:“n*re  m toattrm aQt de băxrini 
ar tr^bco «fi aprtodfi in anal tMr fiacăra anei 
tmudititi ciudate rare na ar aft 3e altceva
decH reveml teatatiei de a jwMra aamenil și fap
tele lor oria Dtnraa fraf.lâ a rwrt itului. Cred 
că am mai in'.rebnt-o rite eera_ Cred eâ mi-a 
răspuna eu muhă bunăwenti. 1 «tfcrindu- și »ă 
piardă dteva clipe eu mine, lacre hrănitul găi
nilor 5x trezitul unei bote de «srăeaeooci— Si am 
trăit timiditatea acera, umi’it ti nimar. ci nu 
știu nici astăzi dacă la provtzia de 'aleteodune 
acumulată in preajma ei aș fi ptfU.-. oarreoi p 
pe altă cale. Cred, totuși că Cu alte ca-
vinte. i-a meritat osteneala Xa i Dietarnlid 
Ștefan Dimitretru. ei a teonrte- uhri de «M_

La Cașin este pace_ Pină p ■ mafinas cnulsâ 
de Ștefan Dimitrescu din tre-r--.-. insburerat al 
comunei s-a prăpădit in flâcirLe m care a art 
Muzeul Militar Central. în urmă ru vreo »î p 
ceva de anL Manta Grozescu. Gheorzhe L^cu, 
Ileana Ciorac. Gheorghe Ion BLdra<x Marta 
Drăgoi, Gheorghe Răsnopa. zii CcoimțA. și Ana 
Tigănașu au uitat totul Agu.rra Uaîu mai 
amintește doar atit rit este bot tă ne aminum 
ca că avem de pui ceva la temelia rindului ci 
pacea nu vine chiar de nicăieri. Jw-împrejur de 
comună, pe locurile zise La gura piriuiu: Mtron. 
La cireș. La piatra cu mușuroi L« bofcn-anuj de 
la Di rin] sărat. La colțul pădurii «au In de«2ul 
Bo Ida nulul chiar și acum, «ub a burniță rree. 
care te pătrunde la os. crește LnvinabiU iarba. 
Sub triumful ierbii osemintele s-au risipit mu
tate tot mereu de colo-oolo. din cimitirul de la 
Podul Curiții In cimitirul de la Onești, din cimi
tirul de la Onești niciunde, și apa mai departe, 
într-o lume care iar se acrlntece și iar iși re
vine și iar se scrlntește, izbutind să preschimbe 
pină și cimitirul în balamuc atunci dnd își pune 
mintea, adică atunci cînd uită iar prețul păcii 
Dar la Caș in este pace șl drairur. dacă oame
nii au scăpat și de marele proprietar Birligol și 
de mal marele moșier Mi de seu. și de alte ne
cazuri, de ce n-ar fi scăpat și de amintirea du
reroasă a unei intlmplări de demult î Ei, cei
lalți, au uitat totul Numai Agurita Uatu iși mai 
aduce aminte. Ei au uitat. Ei iu nevoie de pace. 
Numai Agurița Uatu mai știe că prin Cașin, la 
vreme de război, s-a perindat un pictor. Iar ei 
au uitat. Ei au nevoie de pace. Sau poate că și 
uitarea face parte din prețul păcii... Și atunci 
chiar se merită osteneala de a uita... A tuturor...

Un țăran trecea strada
Urmare din pag. 1

— Al mai fost în oraș ?
— Am mai fost, dar numai în jurul gării.
— Atunci ia autobuzul de-acolo și cobori 

în centru.
— N-am bilet.
— Poftim.
Țăranul l-a luat, s-a uitat la el cîtva timp 

și a scos din buzunar zece lei.
— Zece lei ajung ?

— Ajung, i-a răspuns acela și l-a luat hîr- 
tia mototolită.

Traversînd pe roșu, omul acela care își 
plătise atît de scump biletul se oprea brusc 
ori de cite ori trecea o mașină pe lîngft el și 
își ducea mîna stînpă la spate. In dreapta 
avea o servietă. Altfel le-ar fi dua pe amln- 
două la spate, ca să arate cit de cuminte 
este el. Cît de pașnic. Sau că el, țăranul, este 
respectuos cu domnii din mașină, eă, iată, 
nu are nici un g*nd  rău în ceea ce îi pri
vește, că nici nu-i trece prin cap să-i calce.

Testele 
lui Tudor Vladimirescn

Urmtrr din pag. a i-a

rai Porții (precum ri Curții țariste) să consimtă 
ia •mmbanea regimului fanariot din Tara Ro- 
mâneatcă : o revendicare oe care nu atit pu
terea guzeranS Woeunl. dt cea protectoare 
ttar^ată). • privea defavorabil. (Curtea țarista
uie mait nroteta De fanarioti" — a rwaarcat 
X. BălraanL rremm ri K_ Marx).

Ceea ce se tnrimpia in Tărde Ramăae. la 
fiCrvtal esodi f>*  era micvoraroa trep
tata a aa^oritaîd Pomi «a creșterea influentei 
pMtLril praterteora. (A w vadea rapoarte!a 
consulare austriece). Dtapusi să treacă <fan 
toujba padltabalixi in serviciul țarului, tanarioții 
aveau.interesul să acapareze definitiv Muntenia 
8l Moldove. In aceste eondîtLi. linia nolitică a Ini 
Tadar prtiedei : laptă eu fanariețil șl tratative 
aa Feeria (reraaaeciada-i-«e acesteia din armă

«avei
iraattaiea, de altfel slăbită), și na nnlrt cu 

iH fa«*ritel  pentru dabarirea Imperlu-

Documentele arată că fanarioțlj din Principate
imp:orau pe ur să intre in război cu turcii, 
pe-'iru ca. prin armatele imperiului țarist să fie 
data o lovitură de grația imperiului otoman, iar

ei. faitarioții, să-și consolideze pozițiile domi
nante in Țările Române. Atitudinea lui Tudor 
față de rivalitatea dintre marile Imperil era cu 
totul alta. El nu dorea învrăjbirea celor două 
împărății, căci cimpul de război era teritoriul 
românesc, și apoi, el știa câ intervenția militară 
■ țarului nu se făcea In sprijinul programului 
său revoluționar, de emancipare socială și na
țională a poporului român.

Subliniem principiul metodologic câ este ne
potrivit a atribui lui Tudor atitudini politice 
care sînt infirmate de conținutul de idei al tex
telor sale autentice. Memoriile colonelului rus 
Liprandi (decembrist), privitoare la mișcarea 
pandurilor, publicate In 1962, vin în sprijinul 
interpretării că obiectivul urmărit cu statornicie 
de Tudor a fost, înainte de toate, răstț»marea 
regimului fanariot. Iar pentru aceasta nu eră 
nevoie de război cu turcii. „Din toate actele lui 
Tudor nu se vede că el s-ar fi cîndit vreodată 
Bă se alăture eteristilor". afirmă Liprandi (Do
cumente 1821, V. p. 303). „Noi n-am făcut o 
revoluție nid contra turcilor, nici contra ruși
lor". Lntruclt ne bucuram de autonomie, avea să 
spună mal tirziu Băloescu.

Cartea de istorie
Urwrc pag. 1

ftinzimea fi anaploorra lor, marile bătălii d« 
etasâ. lupta maselor populara, organizate ți con- 
Aise de Partidal Comunist Român, pentru liber
tate și dreptate aoeială. pentru apărarea ființei 
BOAstre nauonale. pentru pro<rei ți dvillzație.

In anordarm și dezvoltarea tmei aaemenea 
puhifmstb i eanera de actuale, autorii șâ edi
tam nat eăUoziU de ideile «i tezele cuprinse 
tu Program ol PartlduhU CnmnnHx Român. In 
opera tovarâpaton Nicotae Ceauaracu. Bamâaia 
pe dramei tara trei Hi ■erietă^ii socialiste molti- 
taseral toeevMiate. Adevărat tezaur al ginttiril 

ta hicrârLie secretarukzi leneral al parti- 
CT^rmd p achac m prun plBai runoațxerii 

mireaga probienaScâ istoric*,  economică, filo- 
sofcri. jarsabci. tcoeeue*  51 practic*  a României 
Ee eviden^aza problemele ai rara l-a coufrun- 
u: p ae confrunta aocăeuiea romăneAsc*.  pro
pune sohKu <nnufice. întemeiate pe eunaeye- 
rea a experienței aoaal-politice națio-

u mwruuorujt a practicii revolu .ionare 1 
Parudului Comunist Rrmân a capadtațu p po
tente poporului nostru ia crearea valorilor ma- 
tenale 4: spirituale.

Opera aecretamlul genera) a! pertidahd. ideile 
sale Îndrăznețe creeez*  eiimatui unei puternice 
dezvoltări to afirmări a cărții de istorie, ca 
dealtfel a întregii literaturi social-pob 11 ce. știin
țifice. beletristice to artistice*  In hunina to 
fundalul unei gindiri originale, neabătut parti
nic*.  intransigenta faț*  de ideologia burghez*,  a 
sarcinilor pe rare ie traseez*  tovarăpul Nicolae 
Ceausescu cu privire ta erls tal iiare a rai lor de 
înfăptuire a Programului partidului este pro
movată o Uîeratur*  istoric*  militanta, angajata 
nemijlocit In dezbaterea to l*murirea  probleme
lor legate de viața materiala și spirituală care 
s-a desfășurat milenii de-a rindul pe aceste 
meleaguri.

In studierea șl valorificarea trecutului, oame
nii de știință și cultură se călăuzesc după teza 
tovarășului Nlcolae Ceausescu potrivit căreia 
„istoria trebuie să prezinte întregul proces al 
luptei revoluționare In complexitatea sa. să por
nească de la analiza științifică a realității so
ciale, sâ înfățișeze faptele nu după dorințele su
biective ale oamenilor, nu după nevoi politice 
de moment, după criterii de conjunctură, ci ața 
cum s-au petrecut ele, corespunzător adevăru
lui vieții" ’).

Pe baza unor asemenea îndemnuri și într-un 
climat de emulație științifică creatoare creat de 
Partidul Comunist Român s-a trecut la cerceta
rea Istoriei patriei noastre, a patrimoniului său 
cultural material și spiritual Au fost reinvesti
gate, studiate și Înfățișate cu probitate științi
fică. fără invective, conform adevărului istoric, 
marile epoci și momente ale formării poporului 
român, activitățile sale, lupta pe care a dus-o 
pentru păstrarea și dezvoltarea ființei sale na
ționale, contribuția cu rare s-a înscris in lupta 
pentru progres șl civilizație a omenirii. Pentru 
exemplificare pot fi citate in mod deosebit, 
Burebista și epoca sa (limba română, engleză și 
maghiară), Ion Horațiu Crișan : Dacii, Hadrian 
Daicoviciu ; Limba traco-dacilor. I. T. Rusu ; 
Cultura șeto-dacilor în Cimpia Munteniei, 
MiMFa Turcu : Cultură și literatură română 
veche In context european. George Mihăllă ; 
Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric, Maria 
Dngaru ; Emigrări românești din Transilvania 
in secolele XIII-XX, Ștefan Meteș. Acestora li 
se adaugă alte importante lucrări privind evul 
mediu și epoca modernă : Ștefan cel Mare, 
Domn al Moldovei 1457—1504 (în limbile en
gleză, franceză, germană, spaniolă), Șerban Pa-

pacostea; MihaJ Viteazul, culegere de studii; Petra 
Rarcș, culegere de studii ; Vlad Țepeș, Nicolae 
Stoicescu ; Războiul pentru Independența Româ
niei in contextul european 1875—1878, Nicolae 
C ia chir ; Războiul neatirnării României. îm
prejurări diplomatice și operații militare, 
1877—1878, Constantin Căzlnișteanu și Mihail E. 
Ioneacu ; Românii in periodicele germane din 
Transilvania 17'8—1848, Iosif Pervain, Ana 
Cîurdariu, Aurel Saeu ; Individualitatea limbii 
române intre limbile romanice, 2 voi., Alexandru 
N icul eseu ; Primul război mondial, Mircea 
Popa : Spre unitatea statală a poporului român, 
Vasile Ne tea ș^.

Aria tematică cuprinsă In cărțile suscitate, 
deosebit de importante pentru istoriografia ro
mânească, este lărgită prin altele, tot atit de 
valoroase, privind istoria contemporană a patriei 
noastre. Avem in vedere : P.C.R. stegarul lupte
lor revalațiooare din anii 1928—1933, Iile 
Ceanșracu ; P.C.R. și masele populare, Gheor
ghe Ioniț*  ; Sistemul partidelor politice din 
Ramănia 1918—1821, Mircea Muț.it și Ion Arde- 
leanu : Viata economică și politică a României 
ÎS33—1938. Emilia Sonea și Gavrilă Sonea ; Răs
coala țăranilor de la 1888, Constantin Corbu.

Tematica istorică românească este cuprinsă și 
redată și printr-o aerie de importante lucrări 
enciclopedice- între ele se remarcă, in primul 
rind. Micul dicționar enciclopedic, ediția a 
H-a. în 80 OM de exemplare. Această ade
vărată bibliotecă, cum a fost caracterizată 
pe bună dreptate de academicienii Ale
xandru Graur, Nicolae Teodoreacu șl Șerban 
Cjoculescu, care cuprinde 75 000 de articole, a 
fost revăzută și completată In lumina Programu
lui Partidului Comunist Român, a cuvlntărilor 
secretarului general al partidului, a celorlalte 
documente ale Congresului al Xl-lea.

Informația referitoare la Istoria României 
înfățișată amplu in Micul dicționar enciclope
dic este completată In chip fericit prin Dicționa
rul literaturii române de la origini pină la 1900, 
sinteză de mare valoare a literaturii, esteticii, 
criticii și istoriei literare românești

Asemenea instrumente de lucru, de nelipsit 
oricărui om al muncii, sint completate evident 
cu multe alte titluri enciclopedice, de asemenea 
foarte importante. Este vorba de Dicționar de 
istorie veche a României, coordonator Dionisie 
M. Pippidi ; Enciclopedia istoriografiei româ
nești, coordonator Ștefan Ștefănescu ; Dicționar 
rronologie al științei și tehnicii universale, coor
donator arad. Ștefan Bălan : Dicționar de artă 
veche pe teritoriul patriei noastre. Radu FIo- 
rescu. Hadrian Daicoviciu. Lucian Roșu : Dicțio
nar enciclopedie de artă medievală românească. 
Drăguț Vasile ; Mică enciclopedie a poveștilor 
romănetolf Ovidiu BArlea ; Dicționar cronologie : 
educația, invățămintnl, gindlrea pedagogică din 
România, Flori ca șl Ștefan Bârs&nescu ; Litera
tura română. Dicționar cronologic, coordonatori 
I. C. Chițimia și AL Dima ; Scriitorii români. 
Mic dicționar, coordonatori Mircea Zaciu, M. Pa- 
pahagi, A. Sasu. Scrise cu o rară dăruire pro
fesională, astfel de lucrări au un rol deosebit de 
important pentru volumul mare de informație 
pe care-1 vehiculează.

*) M. Kogălnlceanu î „Cuvint Introductiv Ia 
Cursul de istorie națională". în voi. Texte social- 
politice, Editura Politică, 1967, p. 107.

Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral dez
voltate", Editura Politică, vol. 1, p. 338.
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ORFEU
Cea mai tulburătoare figură a mitologiei 

grecești este Orf eu-eroul ’ Dar nu este 
vorba de un erou al violențelor și al 
patimii ; el nu este Ahile pustiitorul- 

de-cetăți, ci ercul desprins de poftele venale, 
protestatorul în fața răului și a nedreptățit cel 
care luptă pentru afirmarea elanului vital și a 
dragostei, ca principiu de viață ; in fine, cel io 
căutarea absolutului.

Grecii i-au atribuit toate virtuțile omenești, 
înainte de orice, „puritatea". în al doilea rind. 
Orfeu este simbolul căsniciei perfecte. Ceea ce 
este tot o formă a purității. Apoi, reprezintă 
perseverența și spiritul de sacrificiu. De vreme 
ce, cu atîta înverșunare, prin seducția ți farme
cul său, înfruntă și domină răul ! Smulge pe 
Eurydice, soția lui, din adincurile lui Hades •. 
încearcă s-o readucă vieții. Orfeu mai este si 
simbolul simpatiei universale, deci iară seou- 
cătorul : cel care cucerește păsările, peștii, vie
țuitoarele pădurii și imblinzește chiar pantera 
și leul, cu cintecul său.

Și, în fine, ultim elogiu, Orfeu prinț trac, poet, 
muzician și filozof, este simbolul unității. Este 
socotit de greci fiul lui Apollo, 2eul cerului și al 
tuturor artelor ; și, prin simpatia și fascinația 
pe care o exercită asupra elementelor natuni. 
este și simbolul legăturii dintre cer și pămint, 
subordonat principiului unității cosmice.

Nu există nici un alt mit mai complex $1 mai 
atrăgător, nici un personaj mai pur și mai plin 
de farmec ca Orfeul-tracul, părintele muzieu ci 
al poeziei europene.

Totul pare să țină de legendă. Dar, Încep in d 
cu Pindar și pînă la Boethius, adică circa M 
de ani — treci nd și prin afirmațiile geografia», 
foarte pozitivist, Strabon — toatâ greci ta:-a pre
tinde că Orfeu este trac și că trăia in Gcorux- 
aproximativ în celebrul secol al XTV- ea — cub- 
siderat renașterea mediteraneeanâ — secol ia 
care poezia și ideile filozofice arcul*  odată ru 
comerțul, pe liniștita mare MeA ecrană. AnfeL 
in Egipt, faraonul-poet AkhenaU» compuse ce
lebrele poeme ale Soarelui și încearcă &â redea 
țării sale o libertate de gin di re. pe ore de muiî 
o pierduse. Moare, de altminteri. asasiiu:.

In Babilon apare ^metafizicul- poem al hc 
Ghilgames care face senzație, deoarece Impe
riul Hitit se grăbește să-l trackică in bitul în 
fine, tot in secolul al XTV-le*  trăiește și Orfeu. 
pe care grecii îl consideră părintele pneuri 
Cert este că, in această epocă, la Micene r.u s-a 
găsit nici o tabletă pe care să fi fost poe
zii — sau, măcar, proză literară ! Toate 
miceniene tratează, exdusiv, despre comerț *1  
donații ; pe cind, in Traria. atestările z~ece*"i  
vorbesc despre un moment imprerionant. de 
hi are cultură. Aceste locuri, ronmaaxt ap fon 
— incontestabil — locurile unei culturi avansate!

în II iada și in Odiseea, numele si persor^abia- 
tea lui Orfeu nu sint pomenite. Homer pare să 
nu-1 fi cunoscut. In schimh. cind se menționea
ză. pentru prima dată, in literatura Înmii cuvân
tul ^ed“, este numit aedul trac Tbamjms, a că
rui legendă este cu totul semnificativă si emo
ționantă. Thamyris este ortxt de muze pentru că 
Încearcă să le întreacă in meșteșugul poeziei. 
Iată un mit, cel al „orbirii”, care pare să fie trac 
— deoarece II Intilnim de două ori in II ia 4a. a 
numai cind este vorba de legende trace. Astfel, 
prima dată, in legătură cu regele trac Lycurg 
care orbește din pricină că a Îndrăznit să-L În
frunte pe Dionysos cu menadele lui ; iar. in al 
doilea rind, cind Thamyris orbește pentru că 
avusese semeț ia să se compare cu muzele. Or. 
Homer înseamnă pe grecește „orb", iar în limba 
fenician*  Inseaaon*  jjoetuJ"- Această artâre ■ 
simbofică, deaemnînd „ochiul inferior-* al artis- 
tului.Xau — mai bm*  spm — un. vernal *ki  is
toric.

Toate însemnările ta legătxvă ea traci n 
semnificații mitice. ȘL poate, din aernstă pno- 
nă s-au născut at ițea confuzii. legenda fund ex
presia simbolică a încercării omului de a desco
peri lumea, in totalitatea intențiilor ei de a 
stăpîni un destin care pare tă i se împotriveas
că, de a in te tiza adevărul care ii scapă in par
te : și, mai cu seamă, de a încerca «ă cnr.mreze 
ceea ce nu poate fi incă precizat. Simbolul este 
și un act artistic. El sugerează, pentru d suge
rarea duce la vis, interpretare. Dă o reabiate 
transfigurată prin profunzimile — prin ridări- 
nile ! — adevărului.

Echivocul artistic dezvăluie reaHtale*.  «m- 
brind-o de mistere episodice, dar ptstrind v.- 
tacte esențele. Or, tracii erau artist L Popor 
păstori, trăiau In comunitate eu natura, ian ian 
intr-un sens — de lume, du ci nd o viață contem
plativă, aptă meditației $î poeziei.

Dar mai este un motiv, stringent pentru cat- 
tracii lasă in urma lor numai legende. P-__-- 
că erau împotriva scrisului. Am -pa*  .-
va“, dar nu credem că n-ar fi cunoscut seri-ui. 
Ca si la popoarele hinduse din acele nemuri a 
aveau credința că scrisul știrbește omuhn ? :- 
tatea lui esențială : adică memona. De citata- 
teri, acest lucru l-au crezut și grecH. -**  ■.’.■eme 
ce însuși Platon vorbește, cu regret, despre tra
diția orală și despre slăbirea memoriei Sorrr-*  

I a fost un filozof verbal n-a lăsat nimic in ,«ri< 
Dacă Platon n-ar fi consemnat viața și 
lui, mai mult ca sigur ci ne-am fi îndoit câ ar 
fi existat vreodată. L-am fi considerat și pe eL 
un personaj mitic. învățăm in tul grec «are înce
pea la o virstă destul de înaintată — la 12 ani — 
se compunea, mai cu seamă, din învățarea pe d*  
rost a IIiadei și a Odiseei, adică 28 MB de ver
suri. Căci acestea erau cărțile de bază li îndrep
tarul tineretului. Și nu prin simpla mire. ri pan 
memorizare, ceea ce schimba cu tocul (Mierea 
de înțelegere a unui text 1

I Popoarele din antichitate, pentru că era gmi
de scris, incomod „de păstrat", au preferat xra- 

I diția orală, considerată drept o artX și o obli
gație. Tradiția orală are mari caldă. fac si 
mari defecte. Mai intit ignoră croooicziiJc Su
prapune personagiile. Confunda deta'i>le E fan
tezistă și relativă. Dar are o imensă caliLete. Nu 
e niciodată anacronică si depășită !

Povestirea scrisă, de orice natură ar fi ea. ia 
momentul cind este consemnată prin scrii, la 
dată. Povestirea orală este veșnic vie. s*  acvi
lă. De cite ori este povestită, ea devine o rei‘ - 
tate. Această prospețime, pe care ți-o 
tradiția orală se datorește toana! faptu? ti ri os 
redă fidel decît esențele, adică simhțrf'jrfle

Din nenorocire, la atitea zed de rea curl d — 
tanță — 3 400 de ani de la mitul lai Orfeu ! — 
simbolurile ar putea să ne apară Inv&Lnie in 
umbre. Dar aceste energii se pot deșofra. d.-.-ă 
le privim prin prisma unei lungi meditam O 
învăluite fiind în umbre, există un fir al Ariad- 
nei care ne poate duce, in cele din urmă La o 
rază de lumină.

Deseori s-a constatat — In epoca moder-.i — 
că Orfeu ar fi fost trac, prinț al Ciconilor. 
țara care se afla la poalele Olimpului și se în
tindea pînă sus în Moldova de astăzi (a se vede*  
Georgicele lui Virgiliu, a IV-a carte. începind e 
versul 515, unde se vorbește chiar de Tanais. 
actualmente Donul I), înflorind de-a lungul țăr
mului Dunării și Ia Pontul Euxin. EeiDtologii uj 
pretins că ar fi fost egiptean. Eleniștii îl reven
dică grec sau, în cel mai bun caz. cretan.

Este foarte curios că antichitatea greacă a re
cunoscut, nemijlocit, și cu multă modestie, că a 
învățat muzica și poezia de la traci. Ce interes 
avea să mintă 1 Doar cînd vorbim de virtuțile 
noastre sîntem susceptibili de a exagera, sau chiar 
de a inventa ; dar cînd exaltăm virtuțile altora 
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Premiul REVISTA STRĂINĂ

M enelaos Ludemis

Luceafărul
Revistă edimă de 

UNI11NFA SCRIITORII OR 
din REPUBLICA SOCI MIST A 

ROMÂNIA

>

• Ftindiru - . Gree s din Atena a Înființat recent Premiul Menelaos Ludemis in me
moria runMti:«l«i «cniiar gm eu acest nume, traducător de seamă al literaturii române in 
limna greaeA. Pmad fan da ti el culturale Gregos va fi acordat anual unei personalități cultu- 
r He din Grr*" 1-< >■ "dau unei personalități culturale din România. I.aureați! primi ai acestui 
nou premiu al ritm re popoare sint : Lambros Zogas pentru Grecia, Romul Munteanu
pentru Rămân» L^Moraa Zati« este traducătorul in grecește al celor cinci volume Nicolae 
Ceausescu : Rj■ « n ---- :-rmpc-rana ca și colaboratorul lui Menelaos Ludemis la tra
ducerile acesraia Mtentwa romană. Despre Zogas și activitatea lui citiți in această paginA, 
la rubriea articolul lui Ioan Grigorescu. Romul Munteanu a fost distins pen
tru ac-itfiaiM ca de bwci pe tevele literaturii elene contemporane și pentru opera sa de editor 
in aceeași direrne. Publicăm mai jos o însemnare a prof. Romul Munteanu despre semnificația 
premiului Mecrtf Laâ^us.

- p

Mu’vrra s-ar putea 
să li se pară parado
xal făptui că un critic 

istoric literar tră- 
ir*re.  ca orice scriitor, 
Lce-lari sentiment de 
bucurie atunci cind 
scanată ca activitatea 
sa e>te recwioscută in 

p«blsc și co n sa
cra lA prinir-tm premiu 
■tt^raa ■^rr_zL Ne-am
ootsuuz*  poete prea 
dull cu îdeea că cri
ticul 
«-‘site

esle cel care 
judeciți de va- 
rv-jpia altora, 

general ii 
ax=î multe ma
me de prețuire

ine am avut mereu rolul unui mediator între 
mai multe culturi. In deceniul de activitate edi
torială pe care îl împlinesc în curînd, am con
siderat că opțiunile mele șl ale colaboratorilor 
mei nu trebuie să meargă numai spre acele 
valori care aparțin unor mari popoare cu un 
patrimoniu literar uriaș. întotdeauna mi-am 
spus că valorile nu depind de dimensiunile 
unei țâri. Potrivit acestui program, am explorat 
și spațiul balcanic de cultură, Grecia rămînînd 
pentru mine aria de existență a unui popor cu 
îndelungate tradiții, care mi-a stîrnit un inte
res deosebit. Dar numeroasele mele călătorii 
prin această țară au transformat un interes 
editorial, profesional, . într-o profundă afec
țiune pentru oamenii de cultură din Grecia.

Astăzi pot să spun că in nici o altă parte a 
Europei nu am cunoscut mai mulți scriitori și 
critici ca in această țară. I V
acasă, in cabinetele de lucru, în funcțiile 
oficiale, în întilnirile internaționale, ca și 
acea cursă firească de
nală.

La cunoașterea lumii 
tribuit în mare măsură 
ten Menelaos Ludem s. 
parte a Greciei într-un 
nia. Dar cînd m-am dus 
nu i-am găsit decît casa, 
mare cimitir și cărțile lui 
meridianele lumii.

Poate atunci cind i-am
Ion Brad vocea imprimată pe o bandă de mag
netofon In casa scriitoarei Mill Gregu, s-a 
nă'cut germenele ideii unei fundații Menelaos

Un premiu acordat unui comparatist, unul
ecixor. unui mediator de informații între cul- 

mni este cel ce mi s-a conferit mie, mă 
L cp dia nou să cred că și criticul de literatură 
■■irer<alâ este un om printre oameni, un emi
țător de opinii cu bătaie lungă.

I-am văzut La ei 
lor 
în 

recunoaștere Internațio-

literare grecești a con- 
și regretatul meu prie- 
Pentru mine, el era o 

lung tranzit prin Româ- 
ultima dată la Atena 
piatra tăcută dintr-un 
multe, cerute pe toate

• „POPORUL ROMAN reprezintă o sinteză supe
rioară, ei s-a constituit șl s-a dezvoltat într-un mod 
unitar pe întregul teritoriu ai vechii Dacii. Legă
tura dintre omul acestor locuri și pămintul strămo
șesc constituie un element definitoriu al românilor. 
România exprimă în mod concentrat romanitatea 
românilor, iar unitatea lingvistică, etnică, spiri
tuală și politică este o trăsătură caracteristică pen
tru toate provinciile sale", scrie „El Heraldo de 
Mexico", cotidian care în trei numere consecu
tive a publicat ample articole despre originea șl 
formarea poporului român.
• GALERIE DE LA DEFENSE din Paris va găz

dui expoziția arheologică „Civilizația geto-dacilor in 
perioada clasică", expoziție care s-a bucurat de o 
largă afluență de public în orașe din Belgia, 
Olanda, Luxemburg, Italia, Anglia șl R.F.G. unde 
a fost prezentată in ultimele luni, în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniversarea a 2 050 de ani 
de la întemeierea statului dac centralizat șl inde
pendent.
• NUMEROASE CĂRȚI ale lui Mihail Sadoveanu 

au fost traduse de-a lungul timpului in Uniunea 
Sovietică, autorul „Fraților Jderi" fiind unul dintre 
scriitorii români cu cele mai multe volume publi
cate în limbile popoarelor sovietice. La bogata listă 
de tălmăciri Sadoveanu în U.R.S.S. s-a adăugat de 
curînd un masiv volum care cuprinde romane, nu
vele și povestiri și care a apărut la editura „Dnlpro" 
din capitala R.S.S. Ucrainene. în cele peste 600 de 
pagini ale culegerii sint tipărite romanele „Balta
gul" și „Nicoară Potcoavă" precum șl povestirile 
„Ion Ursu", „Două vieți", „învoiala", „O istorie 
obișnuită", „Județ al sărmanilor". Traducerea și 
prezentarea cărții aparțin prof. Stanislav Semi- 
cinski, conducătorul seminarului de limba șl litera
tura română de la Universitatea din Kiev.
• „POPORUL ROMAN, POPOR MILENAR1 

intitulează eseul tipărit în suplimentul cultural săp- 
tămînal al ziarului „La Naclon" care apare în Costa 
Rica. Sînt analizate etapele procesului istoric de 
formare a poporului român, fiind subliniată ideea 
continuității sale în spațiul carpato-dunărean. 
Autorul articolului se referă pe larg la principalele 
momente ale luptei noastre pentru libertate șl 
neatîrnare.
• MARELE MUZEU leningrădean „Ermitaj" a pre

zentat cu prilejul Jocurilor Olimpice o amplă co
lecție de capodopere cu tematică sportivă din care 
fac parte 140 de piese între care și celebrul „Disco
bol" al lui Miron. „Se poate spune fără exagerare 
că arta Greciei antice s-a măsurat pe stadioane, 
a declarat acad. Boris Piotrovski, directorul mu
zeului. Sportul l-a ajutat pe om să se autocu- 
noască, iar artei l-a permis să cunoască omul. 
Nașterea Jocurilor Olimpice coincide în timp cu 
apariția artei clasice, care și în zilele noastre con
stituie un model neegalat".
• O NOUA BIBLIOTECA, cea mal mare din tară, 

va fi construită la Beijing, în partea de vest a 
capitalei R. P. Chineze, edificiului fiindu-1 afectată 
o suprafață de șapte hectare. Construcția urmează să 
înceapă în 1981 și se prevede a fi dată îri folosință 
în 1985. Concepută ca una dintre cele mal moderne 
instituții de acest fel, biblioteca din Beijing va fi 
echipată, printre altele cu aparataj electronic și 
computerizat pentru catalogarea lucrărilor pe care 
le are în posesie. Ea va putea primi zilnic pînă la 
8 000 de cititori. Actuala bibliotecă aflată in parcul 
Beihal are în depozit peste 10,2 milioane volume 
care pot fi folosite zilnic de 2 000 de cititori.
• ANIVERSAREA a 500 de ani (1983) de la naș

terea iul Martin Luther va prilejui organizarea in 
R.D.G. a numeroase manifestări care vor avea în 
centrul lor proeminenta figură istorică a celui care 
a tradus biblia în germană — contribuție de prim 
ordin la crearea limbii literare germane — și a 
marelui ideolog oare a inițiat Reforma de la ju
mătatea mileniului nostru. In fruntea .comitetului 
de organizare a acestei aniversări a fost ales 
secretarul general al C.C. al P.S.U.G., Erik Hon- 
necker, care, în cuvîntarea tinută cu prilejul con
stituirii acestui comitet a elogiat personalitatea iul 
Martin Luther, „unul dintre cei mal de seamă uma
niști care au năzuit spre o lume mai dreaptă", „unul 
dintre cel m^i mari fii al poporului german".
• ANUL ACESTA teatrul în aer liber de spec

taculoasă așezare „The Minack" din Cornwall (An
glia), construit pe falezele de granit de la Porth- 
curno, are în program — printre altele — punerea 
ln scenă a unor piese semnate de Shakespeare, 
Jean Anouilh. Marlowe, Edmond Rostand șl Cole 
Porter. Stagiunea a fost deschisă cu binecunoscuta 
piesă „Visul unei nopți de vară", urmată de 
..Evreul din Malta- a lui Marlowe. Alte grupări 
teatrale vor reprezenta din repertoriul lor. — in 
ii iră <te Cote Porter (..Kiss me Kate"), Edmond 
M - uCyranq tie Bsgerac-). Shakespeare

— ci-’: dramxiiiriL ea Gil-
GocE «1 Robert Bolt.

■ HK3CLNGVAT acria :„In fiecare port al Mării 
usoJ dot estociieni care au trunla mann- 

oittmrt lor cărți și așteaptă onorariul pen- 
lvj a pzeea intr-un port nou și a scrie o carte 
r>.uâ~. £j>totua este o mică republică cu o popu- 
Upe puțin parte 1,5 milioane locuitori, care nu
mără InU mai mult de 150 de llterați profesioniști. 
Cartea are aid o veche tradiție, prima tipăritură 
eunoacută. un „Catehism luteran-, fiind imprimată 
acum 455 de anL

Astăzi editorii ți tipografii estonieni, deși publică 
mai multe cărți ca oricind. abia pot satisface ..foa
mea de carte- a cititorilor. Un sondaj efectuat de 
curînd arată că M la sută din locuitorii Tallin-ului, 
capitala republicii, au biblioteci personale. La sate, 
deși acest procent este mai scăzut, el depășește 50 
la sir*.  Cărțile apărute în Estonia au fost prezen
tate la numeroase expoziții și tirguri internațio
nale organizate în Suedia, Iugoslavia, Finlanda, 
R.D.G. și Cehoslovacia. Volume ale scriitorilor din 
această republică, printre care se află autori de 
mare popularitate ca Debora, Vaarandi, Aadu Hint, 
Paul Kuusberg, Lilli Promet ș.a. sînt traduse in 
multe țări ale lumii, printre ele, „Cartea ghețuri
lor” a cunoscutului scriitor Jahan Smuul a fost 
tradusă în 24 de limbi.
• HARCOLHT BRUCE JOVANOVICH va publica 

într-o editură new-yorkeză, în toamna acestui an. 
un volum care va fi o adevărată surpriză pentru 
publicul cititor ; acest volum va cuprinde in pagi
nile sale 84 de poeme ale marelui romancier Ernest 
Hemingway. Mai mult de jumătate dintre poemele 
care îl descoperă pe Hemingway ca poet sint abso
lut inedite, celelalte fiind publicate sporadic prin 
diverse reviste literare.
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văzut de Ioan Grigorescu

ascultat împreună cu

fi Fwa-

> V3TT*

eu,

Fănuș Neagu

paznic al prieteniei

BMP I lTi< a rtnțxn

rk tx>n a*  tem. t
uSsanMda «MaloO Du

................... *•«•».  *■).  D. Pope n f.Pw 
precum și mnriMB

9i poezse apărute in

Arr. >j:ea spune : „o operă -fe o ±>-A de txn“. 
pe cfrrp; cuvint intre bin du-ne. arid «-mi puful 
fcce toate aceste», ce resurse âe cu ade
vărat titanică a redescoperit Zogas in ei odiiă 
cu întoarcerea in patrie, rărei la ine I se poate 
atribui o astfel de prolificitate lixerarâ? Ca foM 
prvfesor al lui. nu imi pot wunde bucuria u 
satisfacția, ți nu imi pot reprima o undă de 
invidie admirativă. văzind că acestor lucrări 
puse prin intermediul penei sale Ia dispoziția 
lectorului <rec li se adaugă altele, de astă dată 
traduceri din Literatura contemporană greacă 
destinată cititorului român : Menelaos Ludemis 
— trei volume —, D. Psatis „Miai farisei" și 
..Haideți să ne dezbrăcăm" (teatru), «i M. 
Grețos „Virtejuri amare" (versuri). Arum are 
pe masa Iui de lucru trei volume de poezie din 
creația proprie, gata de tipar : „Două patrii", 
„Noroc bun. Românie!" și „Lacrimi amare*,  pre-

C.T.-d, totodată, apariția unei antologii a poeziei 
in patru volume.

fntr-adevăr, o prolificitate pilduitoare. O com- 
tfc«je permanentă, trăita fără răgaz, o insația- 
h, la * .«îăe dt afirmare, o împătimită dragoste 

a rtat mal hun culturii mondiale 
*i cultura mmâni, o redescoperire nu 

- _ ■ - papranală ■ propriei patrii, pe care 
- . -ta neotoupit asteraind punți de suflet
* Cm.-v. ri Parnas. Nu vi-1 imaginați ca pe 

■ îl tiparuliiL Simplu, modest, cenușiu 
3 \T>bie. n-are niri u^pital". niri alte relații 

d- trtuna. Arel „rharwm" care face să 
toate »«■ deferență față de

T-»-» wel atit noi*!  al reale- 
d» karru. Si trudeai e. Si

- ei

De La lacul

Și iarăși

Rma pe nna 
jertfit vișinii, caișii, 
cintecul cucuiul. Ur
mau să intre în nuntă 
galbenă mestecenii și 
plopiL Iar noi, fâri- 
mind cuibul liniștii, 
am apucat din nou 
cărări blestemate și 
ginduri de fericire. 
Cind începe să bubuie 
mingea in pogoanele 
de iarbă 
deschid 
speranței, 
vulturii 
de azur 
umbrele 
muri încărcate cu 
gere, brazde de 
amestecat cu turture
le. păcate negre ca 
inima nopții și tot 

.’ d de belele. In lumea fotbalului, cea atit de 
Urf birfită. cind vine de se Iasă toamna, nu

.. încape pluralul de maj estate- Acum, cine 
-r scoală de dimineață, trebuie eă se culce 
devfeae. Primul bob spart in cap și fără nici 
o zăbavă s-a rostogolit ca o stîncă veche in 
apele Jiului, ale Bistriței din dreptul Bacăului 
|i ale Mureșului. Dar trompeții disperării cîntă 
stingerea trandafirilor in mai multe nrașe. 
Văile ClujuluL pe care le știam de lemn aro
mat și-mi era drag să le desmierd cu o creangă 
de pelin ruptă In scăderea zilei, și-au topit

limpede, se 
sărbătorile 

se
In
și ies, 
dorului.

clădesc 
gropnite 

din 
ra- 

ful- 
fin

puterea și norocul lingă minăstirea Cozia. L-aș 
sfătui pe antrenorul Gheorghe Staicu să nu 
mai viseze Dunăre bogată, căci Galații, dacă 
nu cer eu, nu-și plimbă vapoarele pe Someș 
decît o dată la o sută de ani. Bufnita de aur 
doarme în inelul covrigului de Buzău. Și pe 
vatra simigeriilor din Brăila — o să vedeți și 
o să vă minunați și mult aveți să vă frîngețj 
mîinile de ispravele pe care le punem la cale, 
în partea aia de țară e palatul meu cu sticleți. 
Acolo e raiul obrăzniciei și fîntina dragonului. 
Dacă aș avea două frunți, una aș ține-o în 
Brăila și pe a doua în Ciulești. Dar fiind așa 
cum sînt, stau călare pe un urs de apă verde și 
închin paharul la răsăritul Craiovei, în poienele 
cu meri ale Argeșului, sub sălciile din strada 
Ștefan cel Mare și lingă podul cu năluci din 
Ghencea. Eu vad și cred și spun că avem, mari 
și scumpe, doar patru echipe, restul sint niște 
scaieți de porțelan pe care se prelinge seara 
pomenilor. Chiar și Baia Mare, care nu ar 
exista fără Viorel Mateianu, nu-i decît o gru
pare he fumători de iederă — sclipitori, toamna, 
frînți sub cobiliță, primăvara, amețiți de nesomn 
în celelalte zile ale anului. Trag nădejde 
Tamango, reprezentantul meu în Ardeal, 
prinde toate mingile imposibile și le va scăpa 
in plasă pe cele care fac fericirea vieții pe 
pămint. A lui, a familiei și a privitorilor.

Sîmbăta a devenit din nou învierea noastră.
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