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pacn și 
colaborării

Cit de bogată este 
agenda preocupă
rilor românești în 
materie de politică 

externă și cit de dinamic 
converg ele spre construcția 
unei lumi a păcii și colabo
rării, o spune și acest fapt 
mai mult decît revelator : 
sint încă proaspete ecourile 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu in 
Malta, Egipt, Sudan și Cipru 
ți, iată, pe pămîntul româ
nesc primim vizita de priete
nie a președintelui Prezidiu
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Mika Spiliak. Se reconfirmă 
în acest chip și dobîndesc o 
deosebită valoare principia
lă și practică tradiționalele 
noastre legături de pnetenie 
și bună vecinătate, se 'econ- 
firmă și dobîndește sensuri 
noi cursul însuși al conlucră
rii pe multiple planuri dintre 
cele două țări și popoare. 
Momentul ca atare are o 
semnificație cu mult mai 
largă și definește cit se poa
te de explicit un model ol 
comportamentului dintre
două țări socialiste vecine și 
prietene. Noi apreciem că 
există mari posibilități pen
tru ca, prin eforturi comune, 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, relațiile româno- 
iugoslave să cunoască e 
dezvoltare și mai puternică 
in toate domeniile, in folosul 
deplin al țărilor și popoare
lor noastre. Dorim ca aceste 
relații să constituie, in toate 
privințele, un exemplu de ra
porturi intre țări socialiste 
vecine care colaborează și 
cooperează multilateral, in
tr-un spirit de deplină ega
litate, de stimă și respect 
reciproc, pentru edificarea 
noii orinduiri și făurirea unei 
vieți libere, independente și 
fericite pentru popoarele lor. 

Adevărul unor astfel de 
aprecieri cărora le-am putea 
spune programatice, în sen
sul definirii scopului și mo
dalităților practice prin^care 
relațiile internaționale se 
pot construi cu înțelepciune 
și in acord cu principiile în
seși ale păcii și înțelegerii, 
criteriul și realismul care le 
călăuzesc precum și perspec
tiva pe ...... ‘ x
min de 
gument 
plică 
noastre 
sublinia 
liak, 
de înțelegere, de respect și 
încredere dintre noi, deoa
rece întotdeauna am reali
zat contactele noastre eu 
convingerea că, pentru vecini 
cum sîntem noi, ele consti
tuie valori de o însemnătate 
vitală.

Desigur, existența și dez
voltarea unor raporturi mo
del sub multiple planuri ale 
colaborării și cooperării in
ternaționale prezintă o im
portanță care nu mai trebu
ie demonstrată. Contextul 
internațional actual are ne
voie de cit mai multe ase
menea demersuri pentru că 
ele conțin dinamica și 
terea însăși a păcii iar 
cea, care este atit de 
amenințată

care o consacră ră- 
fiecare dată un ar
de fond ce ne ex- 
pe planul 
identități.
tovarășul Mika Spi- 

demonstrează nivelul

propri ei
Aceasta,

azi, poate fi

pu- 
pa- 

grav 
sal-
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CRONICA

O reușită
EDIȚIILOR

editorială
Nicolae Iorga, istoricul și 
scriitorul cel mai produc
tiv al spiritualității româ
nești, este incă departe, 
tare departe, de a fi cu
noscut de către generații
le mai noi in toată întin
derea și complexitatea o- 
perei sale. Oare cărei ge
nerații, de după anul 20i)0!, 
îi va fi dat să aibă sub 
ochii ei o monumentală 
și unitară ediție a acestui 
savant nepereche, în vreo 
cîteva bune sute de to
muri numerotate de la 1 
la... n ? Opera lui Nicolae
Iorga umple ea singură o bibliotecă și face, fie și 
numai la o ..scurtă ochire", dovada peremptorie a 
rodniciei spiritualității românești. De bună sea
mă că înfăptuirea unei asemenea ediții nu stă 
în putința unui singur om, de aceea — cum mi 
se pare că s-a și discutat mai acuma-s nu știu 
cîți ani — este' nevoie de un plan general de 
editare a operei sale la care să contribuie rîn- 
duri de editori precum și toate acele instituții 
editoriale care pot pune o piatră la această cu 
adevărat de minune piramidă care este opera 
lui Iorga.

In ultimii vreo cinsprezece ani s-au tras din 
opera lui Nicolae Iorga o sumă de cărți, precum 
(ordinea nu-i cronologică) : Oameni cari au 
fost, Istoria literaturilor romanice in dezvoltarea 
și legăturile lor, Pagini alese, O viață de om, 
Istoria lui Mihai Viteazul, Istoria lui Ștefan cel 
Mare, Istoria invățămintului românesc, Sinteza 
bizantină, Istoria literaturii române in secolul 
al XVIII-lea (1688—1821), Opere economice. Is
toria literaturii românești — Introducere sinte
tică, O luptă literară, Pagini din tinerețe. 
Studii literare, Istoria românilor prin călători. 
Ultimele și încă altele, pe care nu le am acum 
sub ochi, care, trebuie să recunoaștem, au pus

vată și asigurată ca rațiune 
a existenței tuturor popoare
lor ți națiunilor. Inițiativele 
ți acțiunile președintelui 
României converg tocmai că
tre acest țel fundamental și 
pun cu stringență problema 
atit de acută 
războiului și 
acestuia din 
internaționale, 
catast-ofa incă nu s-a pro
dus, atita timp cit nu este 
prea tîrziu. Simpozionul in
ternațional Pugwash, desfășu
rat in aceste zile la Bucu
rești, consacrat dezarmării și 
păcii in Balcani și in Europa 
aduce un și mai explicit 
spor de semnificație pentru 
imaginea pe care o oferă 
România și președintele său 
in opera de construire a unei 
lumi mai bune ți mai drepte 
pe planeta noastră. Simpo
zionul a dat o înaltă apre
ciere Comitetului național 
român „Oamenii de știință 
și pacea", comitet al cărui 
președinte este tovarășa 
Elena Ceaușescu. Contribuția 
științei la rezolvarea proble
melor umanității și nu la dis
trugerea ei. aportul științei 
și tehnicii la făurirea progre
sului și civilizației constituie 
azi un reazim deosebit de 
prețios al edificării pâcn și 
înțelegerii, responsabilitatea 
de conștiință față de pre
zentul și viitorul lumii. Ori
care demers și acțiune capă
tă, din această perspectivă, 
valoarea unei datorii supre
me față de umanitate, 
relațiile dintre țări și 
poare se întemeiază pe prin
cipiile care decurg din însuși 
respectul față de indepen
dența și libertatea lor. Pri
mirea înaltei solii iugoslave, 
documentele și înțelegerile 
asupra cărora s-a convenit 
se înscriu tocmai în această 
uriașă și responsabilă con
strucție a lumii din care 
războiul și pericolul pe care 
îl comportă acesta să fie cu 
totul și cu totul eliminate.

a eliminării 
a mijloacelor 

practica vieții 
atita timp cit

Iar 
po-

Luceafărul

ACASĂ
părea că e o ve- 

mare. o ie- 
larg : un 

înalt, 
puțin suspendat și chiar aco
perit, estompat de nori pe 
deasupra iar jos, în terase 
ușor înclinate, plutesc gră
dinile adinei șl multicolore 
ale apei, le auzi clipocitul 
rotund printre pietre și iz
biturile care se bănuie din 
cînd în cind, resturi de 
scoici cu miros de corăbii 
și o mulțime de fluturi de 
spumă apoi, țipătul pescăru
șilor care nu se văd și 
care de fapt nici nu sint. 
Pentru că, de bună seamă,

r
de re la 
șire în 
amfiteatru

imaginea ține de reperul în 
piatră al celor dinții picuri 
de ploaie retezați în grabă 
de soare și sîntem nu în 
altă parte decît în podgo
rie, trebuia să precizez as
ta de la bun început. Fas
cinația locurilor natale are 
asupra fiecăruia dintre noi 
un ascendent care se dove
dește uneori de netrecut. 
Nu există plai mai frumos, 
bunăoară, ca acela pe care 
ai copilărit. Adică există,

A. I. Zăinescu
Continuare în pag. a 7-a

Unirea deziderat de veacuri al poporului român
SCRIITORII Șl PATRIA

Un concept 
activ

El este un 
relativ recent, 

de ani. Iolosit

Patria a fost văzută uneori ca pa- 
liie-revoltă, ca palrie-proiect, ca 
patrie-doctrină, deci cu atit mai 
mult interesează cuvintul patrie 

in sine. In limba română, patrie nu este 
un cuvint vechi, 
transport lingvistic 
de circa douâ sute
intens in secolul trecut in țările românești, 
el a fost astfel impus in chip definitiv cu 
aspectul și sensul de astăzi. Deplina lui 
asimilare ne-o probează faimoasa formu
lă revoluționară : „Patria este norodul, nu 
tagma jefuitorilor !“. In această formulă 
nu este vorba doar de folosirea cuvintu
lui patrie, ci și de o accepție a lui, de o 
interpretare a lui care-i dovedește perfec
ta integrare in limba română intr-un sens 
care a făcut carieră și mai tirziu. Patria 
ca norod, patria insemnind poporul a fost 
deviza scumpă revoluționarilor din seco
lul trecut in țările românești, iar această 
formulă lapidară și expresivă se află la 
originile statului modern ai românilor.

Dar nu este aceasta singura accepție 
a cuvintului patriei 
epuizăm problema

și fără a voi să 
vom mai oferi

Continuare în
M- Ungheanu
pag. a 2-a

Din contribuția cărturarilor români 
la realizarea unității naționale••

e cit de concise și de clare sint noțiu
nile de om politic sau de scriitor, tot 
pe atit se pretează la interpretări mai 
felurite noțiunea de cărturar. Cine e 

cărturar ? Desigur, ne povățuiește „Dicționarul
limbii române contemporane" (vol. I, 1955), un 
om învățat, un erudit, un om care știe carte 
multă. Definiția e fără îndoială justă, dar nu 
completă, fiindcă și un farmacist sau,un chimist 
știe carte multă, dar acestora li se apune în
deobște oameni de știință, savanțț, cărturăria ca- 
racterizînd pe cel care în preocupările lor sint 
îr,tr-o mai strînsă legătură cu științele umaniste, 
cu istoria, filologia, filozofia, învățămîntul, cu 
difuzarea culturii în mase, în felul cum au 
cut-o Ion Ghica, P. S. Aurelian ori George 
rițiu, cu organizarea de societăți culturale 
cu conducerea unor periodice în genul 
C. Exarhu, V. A. Ureche, Iosif Vulcan, deși 
care din aceștia erau și scriitori.

Mari cărturari au fost desigur și A. D. Xeno- 
pol, N. Iorga, V. Pârvan, I. Simionescu, Simion 
Mehedinți. Sextil Pușcariu, dar aceștia aveau în 
același timp și statutul ferm de istorici, biologi, 
geografi, filologi.

Plecind de la această interpretare, vom înfă
țișa în cele ce urmează contribuția — sau mă
car o parte din ea — a unor cărturari de pe 
ambele laturi ale Carpaților la realizarea unității 
noastre naționale.

Nu urmărim nici un fel de ierarhizări, ținînd 
seama numai de „gesturile", de intervențiile, de 
faptele săvirșite de ei, și de timpul în care au 
fost înfăptuite, referindu-ne îndeosebi la cele 
din deceniile premergătoare Unirii.

Unii dintre acești cărturari și-au realizat ac
tivitatea în capitala țării, iar alții în diferite

fă- 
Ba- 
sau 
lui 

fie-

Putere, frumusețe, bunătate
raport cu epoca dogmatismului, pu-

Item spune că ne aflăm chiar la o sută 
optzeci de grade în ceea ce privește 
verosimilitatea personalului nostru 
literar, a puterii lui de a convinge, a trăirilor 

sale interioare, a producției sale simbolice in 
cadrul unor viziuni umane mai cuprinzătoare, 
realizate in special in înaintarea largă, majes- 
tuoasă a prozei noastre contemporane. Subli
niem toate acestea deoarece ele formează plat
forma solidă de unde trebuie să pornim mai de
parte, să ne ridicăm mai sus, neputind fi vorba 
in nici un fel de o întoarcere la personajele 
schematice, lipsite de vitalitate și putere de 
convingere ale epocii dogmatice anterioare. De 
pe platforma ideologică amintită, ne apare evi
dent că experimentarea unor noi modele ale 
personajului literaturii și artei noastre contem
porane trebuie să urmeze linia de clarificare a 
idealului social pe care-1 urmărim. Dacă acest 
ideal vizează profilul unui om mai bun, mai 
drept, mai frumos, eliberat de tarele moștenite 
de la vechea societate, sau pur și simplu, exis
tente în firea umană, puțind însă să fie ame
liorate prin educație și modelare socială, ni se 
dezvăluie și faptul că literatura și arta noastră 
trebuie să lucreze mai mult în interiorul aces
tuia ideal, să-l dezvăluie, să-l dezvolte, sâ-l 
înfățișeze societății în imagini vii puternice, 
capabile să influențeze evoluția ei. In acest 
sens putem spune că dialogul artei cu realitatea 
socială abia de aici poate să se profileze in 
adevăratul înțeles al cuvintului. El poate fi în
trevăzut chiar in interiorul unor concepte artis
tice cu care operăm in mod obișnuit, fără să fim 
însă destul de atenți totdeauna la aspectele lor 
de perspectivă. Spunem astfel că literatura și 
arta sini o oglindă a realității sociale, fapt care 
este adevărat, dar care riscă să fie înțeles gre
șit dacă nu se are in vedere idealul social, uman 
al acelei realități. De la ideea de oglindă se

*

alunecă în acest caz ușor la ideea de copie a 
ceea ce se oglindește (ceea ce este o eroare), pe 
cind introducerea noțiunii de ideal ne obligă să 
ne gîndim mai mult la ideea de proiecție (pro
iect) al realului oglindit in conștiință, ceea ce 
ne sugerează mai bine statutul de fapt al crea
ției. Vorbind în termenii pe care ni-i propune 
estetica, în oglinda literaturii și artei trebuie să 
se oglindească nu numai realitatea unei socie
tăți. ci și idealul acesteia, obiectivat in conștiințe 
sociale, in tensiunile si arderile către o realitate 
mai înaltă proiectată în interiorul perspectivelor 
creației. Se pune în mod firesc întrebarea : ce 
raporturi se stabilesc intre diversele aspecte de 
ansamblu ale creației privită ca expresie a ade
vărului social ? Unde se află mai mult potențat 
idealul și unde aspectele realității, în manifes
tările ei obișnuite, cotidiene ? Evident că intre 
unul și celelalte trebuie să existe o anumită 
opoziție, o tensiune complexă, care poate fi de
dusă și teoretic pentru oricine are dezvoltată o 
anumită practică dialectică. Purtătorul- acestei 
tensiuni nu poate să fie decît personajul care 
se apropie cel mai mult de ideal, Iar obstacolele 
pe care le trece, le învinge se constituie în de-

Dumitru Bălăcț

orașe de provincie, munca acestora avind astfel 
un ecou mai restrins. Orice s-a înfăptuit de 
către aceștia în București sau în provincie, a 
fost săvirșit însă pentru toți românii, contribu
ția lor, oricare ar fi fost proporțiile ei, inte- 
gnndu-se în marele tot al culturii naționale, al 
afirmării culturii românești unitare. Pe această 
muncă, produs al hărniciei tuturora, s-a sprijinit 
lupta pentru un ideal național și totodată pen
tru biruința lui.

Vom începe cu loan Micu Moldovanu (1833— 
1915), profesor și canonic la Blaj, președinte al 
„Asociațiunii pentru literatura română și cul
tura poporului român" și, totodată membru al 
Academiei Române, ca succesor al lui Barițiu 
(1894). El a fost autorul cutezător al „Pronun- 
ciamentului de la Blaj" din 1868, prin care, la 
20 de ani de la revoluție a reînnoit toate rezolu
țiile pașoptiste, cerindu-i cu tărie în plin dua
lism austro-ungar, anularea actului prin care 
s-a alipit Transilvania la Ungaria.

A fost un om simplu în toate manifestările 
sale, un caracter dîrz, de o mare energie, un fiu 
al Munților Apuseni. A ținut strânse legături cu 
cărturarii de la București, și totdeauna cind se 
întorcea din capitala României, unde participa 
la ședințele Academiei Române, aducea cu sine 
„maldăre" întregi de cărți cu care, pe de o 
parte, umplea rafturile bibliotecii blăjene, iar 
pe de alta le distribuia elevilor merituoși. In 
1866, ca răspuns la alipirea Transilvaniei la Un
garia, loan Micu Moldovanu a tipărit la Blaj o 
Istorie a Ardealului, urmată de o Geografie a 
Ardealului, prin care releva trecutul glorios al 
poporului român și totodată hotarele sale, care 
se întindeau de-a lungul Moldovei și Țării Ro
mânești.

Guvernul maghiar s-a răzbunat pe el fără în- 
tîrziere confiscînd și interzicind circulația în
drăznețelor manuale. Ele, in mod clandestin, au 
circulat insă mai departe, în 1875 „Istoria Ar
dealului" tipârindu-se într-o nouă ediție.

loan Micu Moldovanu a condus vreme înde
lungată Foaia scolastică din Blaj, înființată in 
1876, care a fost una dintre cele mai însemnate 
reviste pedagogice ardelene, apărătoarea aprigă 
a limbii și istoria poporului român din Ardeal.

De numele lui se leagă — prin elevii săi — și 
culegerea acelei vaste colecții de folclor — 
Doine și strigături din Ardeal — oregătită nen- 
tru tipar de Jan Urban Jarnik și Andrei Bâr- 
seanu, care, prin raportul său către Academia 
Română, va da prilejul lui Vasile Alecsandri să 
afirme că „geniul românesc este același peste 
Carpați ca și peste Dunăre, cum este dincoace 
și dincolo de Milcov".

Unele contribuții ale lui Ioan Micu Moldovan 
la dezvoltarea spiritului de unitate națională se 
constată și la alcătuirea Bibliografiei române 
vechi, opera lui Ion Bianu și a lui Nerva Ho- 
doș, cărturarul de la Blaj adunînd pentru aceas
tă lucrare numeroase cărți vechi, unele chiar 
unice, și manuscrise descoperite prin diferite 
biserici și biblioteci ardelene.

Mîndru de limba românească și de semnifica
ția ei pentru afirmarea națiunii române, în 
1913, cînd ministrul învățămîntului din Ungaria, 
Iankovici Bela, a făcut o vizită la Blaj pentru 
a inspecta școlile românești de aici — inspecție 
urmată de o masă prezidată de mitropolitul 
Victor Mihall, la care mitropolitul a vorbit mi-

Vasile Netea

fiecare în felul său, cite o piatră la temelia 
acestui grandios edificiu. Istorici, critici și isto
rici literari de netăgăduită competență au smuls 
din vasta și complexa operă a lui Iorga aceste 
opuri, redîndu-le vederii noastre. Printre acești 
distinși oameni ai culturii contemporane se află: 
Barbu Theodorescu, M. Berza, Dan Zamfirescu. 
N. Gheran, Ion Roman, Valeriu Râpeanu, Ale
xandru Duțu, Mihai Ungheanu, Adrian Anghe- 
lescu ș. a.

Cu asemenea cărți apărute și cu asemenea 
„editori" de marcă (din care unora trebuie să le 
aducem elogiul nostru postum) este clar că 
„alambicul" Iorga fierbe și-și caută, îndreptățit, 
rodul distileriei sale intru ediția cea mare, de
plină, sieși semnificativă ca un Ocean al Terei.

Și, iată, că in acest context, abia schițat mai 
sus, apare sub îngrijirea Rodicăi Rotaru, edi
toare cu o activitate impresionantă. Istoria lite
raturii românești in veacul al XIX-lea — De la 
1821 înainte. (Editura Minerva, București — 
1983).

Reeditarea Istoriei literaturii... veacul al 
XIX-lea a lui Nicolae Iorga constituie, după 
părerea mea, un act de cultură tot atit de în
semnat ca și reeditarea Istoriei lui Călinescu, a 
Geticei lui Pârvan și a celor trei volume mo
numentale scoase din scrierile lui Eminescu de 
către Muzeul Literaturii Române.

Avem, într-adevăr sub ochi textul originar și 
nici o croșetă (cine le-a „inventat") nu ne stin
gherește pentru a citi de la un capăt la altul 
acest fragment de istorie al literaturii lui Iorga 
în emoția lui dinții.- Rodica Rotaru ne dă o edi
ție de o deosebită acuratețe filologică. Pagina 
lui Iorga este deasă, înțesată, răzbătută de o 
puzderie de informații, nume, citate, date, nu
mere, genealogii, embleme etc., etc. Poate că 
nici un alt autor român nu înghesuie atita in
formație intr-o frază. Iată, numai indicii de 
nume și de publicații la această carte se întind 
pe patruzeci și trei de pagini ! Dar de cite ori 
nu apare același nume în aceeași pagină... De 
aici dificultatea pentru editor de a identifica 
date, citate, grafii și așa mai departe. Rodica 
Rotaru a verificat „toate acestea în măsura po
sibilităților (sublinierea dumneaei), cunoscute 
fiind dificultățile de documentare, lipsa biblio
grafiilor analitice de periodice, imposibilitatea 
cercetării colecțiilor de reviste in biblioteci (o 
documentație de acest gen nu se poate face pe 
microfilme) etc.“. Trebuie să spunem că editoa
rea a săvirșit această descîlcire de fire și noduri 
cu o răbdare, delicatețe și pudoare specifice cu 
adevărat naturii feminine. Textul oferit are o 
limpezime și o fluiditate neîndoielnice. Să spu
nem, fie și în paranteză, că la reușita ediției 
contribuie și tehnoredactarea Aureliei Anton, 
cum și coperta sobră a lui Dumitru Verdeș.

Despre valoarea în sine a operei Iui Iorga îi 
lăsăm să se exprime istoricii și criticii literari. 
Dealtfel ediția este precedată de o documentată 
și la obiect prefață a profesorului Ion Rotaru, care 
extinde cercetarea la întreaga activitate de isto
ric literar a lui Nicolae Iorga. Și bine face. 
Scrise la date diferite, istoriile destinate litera
turii române se constituie de fapt intr-un tot. 
incluzind intre ele și „Introducerea sintetică" și. 
așa cum bine observa un critic literar, l-am nu
mit pe Mihai Ungheanu, strinse intr-un singur 
tom masiv am avea de-a face cu intiia istorie 
monumentală a literaturii române comparabilă 
doar cu lucrarea de mal tîrziu a lui G. Călines
cu. Acest lucru îl susține și-l demonstrează și 
prefațatorul.

Iorga a fost acuzat de către unii că în istoriile 
sale literare depășește marginile literaturii, dar 
se uită că chiar el însuși a specificat încă din 
titlu că-și desfășoară Investigația „în legătură 
cu dezvoltarea culturală a neamului". Astăzi, 
cind așa-zisele științe de graniță au obținut le
gitimitatea, metoda de acum 75 de ani (aplicată 
în cazul cărții pe care o discutăm) ni se pare a 
avea măcar un procent de intiietate. Tomuri în
tregi de poezie searbădă dau uneori mai puțin 
seama despre etapa de dezvoltare a unei litera
turi decît o simplă propoziție, bine ferecată, 
dintr-un act oficial sau dintr-o scrisoare parti
culară. Iorga nu se sfiește să pună la contribuție 
tot ceea ce poate da o și firavă idee despre 
ivirea unei metafore nouă, despre zămislirea 
unui gind poetic.

Dar, așa cum spuneam, să lăsăm discutarea 
virtuților de istoric literar ale lui Nicolae Iorga

Gheorghe Suciu
Continuare in pag. a 6-a

Unirea, cuvîntul ei 
în noi e sfînt

Continuare în pag. a 6-a Continuare în pag. a 4-a
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Unitatea națională, cred, apăruse înain
tașilor noștri ca pămintui îndepărtat al 
făgăduinței. Prin lupta unui intre? po
por, iată, a devenit o realitate. Și as

tăzi, cind, in sfirșit, după secole, poporul român, 
condus de partid, noi toți, vreau să spun, sintem 
stăpini între hotarele noastre etnice, simțim lă
murit cită înaltă valoare a avut și are visul 
acela care s-a implinit. Gloria, gloria nepieri
toare, putem măsura astăzi, la 65 de Sni de la 
acea zi de 1 decembrie 1918, cind peste o sută 
de mii de români muncitori, țărani și intelec
tuali și-au îndreptat pașii spre Alba Iulia, da, 
astăzi mai mult ca atunci, timpul fiind un mare 
judecător, astăzi, zic, gloria se revarsă cu stră
lucire peste top aceia care au luptat pentru 
Unire.

Din mijlocul secularelor noastre restriști s-a ri
dicat vie, permanentă, nestinsă, credința că 
ceasul întregirii românilor din Transilvania cu 
patria mamă avea să sune. Și a sunat. „Nu 
ar fi fost de-ajuns nici cei mai geniali oameni 
politici, — avea să scrie marele Nicolae Iorga —, 
nici cei mai mari cărturari, nici cei mai grozavi 
ostași... (nimeni) nu ar fi fost in stare să facă 
unirea țărilor acestora... dacă nu ar fi fost in 
conștiința acestui popor întreg simțirea că nu-i 
nici o deosebire între un ținut românesc și alt 
ținut românesc, că toată românimea trăiește ca 
un singur popor într-o singură țară".

Așadar, a fost simțire unică.
Noi o vom numi idee.
Ideea Unirii, ideea potrivit căreia românii al

cătuiesc un singur popor, s-a născut firesc. Nu
Romulus Zaharia

Continuare în pag. a 6-a J



CRONICA LITERARA

TRAIAN T.
COȘOVEI: 
«Poemele 
siameze»

autostrada, pompa de benzină, tramva
iul, camera de hotel, cutia cu dero, 
pagina de ziar, cartierele mărginașe... 
și spaima, melancolia, tinjirea, solitu

dinea, Iată obiecte poetice și stări asemenea, 
pe care poezia lui Traian T. Coșovei nu numai 
că le cultivă (le, adică, ilustrează) ci le subli
mează în univers coerent, articulat eficient, 
conform unei sintaxe de extracție surrealistă. 
In Poemele siameze (Editura Albatros, 1983), a 
cincea sa carte, decupajul la nivelul expresiei, 
va da oricînd la iveală un repertoriu uriaș de 
imagini insolite, strălucitoare și impunătoare, 
probind tehnica excelentă, deopotrivă cu talen
tul evident : „un herpes de raze pe buza unei 
cupe de argint11, „posterul frigului și al singu
rătății11, „moartea e un taxi albastru așteptind 
în dreptul castanilor înfloriți11, „timpul se pră
bușește ca pielea de pe un animal jupuit11, „o 
greață ornată cu flori de jeleu și creme ofilite11, 
„teama mea de întuneric e un greier ținut 
într-o cutie de chibrituri11. „îmi contemplu pie
lea întinsă pe zid ca un mucegai visător11, „o 
ocheadă de fosfor suspendată la lobul urechii11, 
„Soarele-i o piftie de giscă scăpată-n ocean11, 

» „Perdeaua e o pagină de ziar acoperind trupul 
obez al orașului11, „Stau sprijinit in lancie ca 
într-un plop fără soț11, ,.O gură de zăpadă țl-ar 
vorbi in numele frigului11, etc. In chip bizar, 
surreallsmul imaginilor a contaminat imagina
ția comentatorilor de pînă acum ai Poemelor 
siameze, care descoperă aici ecouri (tîrzii, dar, 
oricum, ecouri) din poezia lui... Ion Minulescu. 
Singura relație posibilă se poate (se poate ?) 
stabili, prin parțiala omofonie. Minulescu a 
scris Romanțe pentru mai tirziu, iar Coșovei, un 
poem intitulat Tu de fapt citeai un romanț de 
amor. Romanț — romanță, nu ? Sau, în alt 
fel : Minulescu purta fulare multicolore, iar 
Coșovei poartă btuzoane cu etichete colorate ! 
Lecțiuni infidele ! Să trecem, deci.

De la o carte la alta, Traian T. Coșovei se 
desparte tot mai decis de ironismul devastator, 
care tiranizează poezia tinerilor autori ieșiți din 
cenaclul de luni. Cită ironie, atita poezie — ar 
fi, se pare, emblema acestora. Deși, ironia lor 
e mai curînd. bășcă'ie. iar poezia — anecdotică. 
Autorul Poemelor siameze cultivă, însă, meta
fora fin cizelată, slăvește imaginea și nu refuză 
ideația. Ironia este — cită este — autoironie 
(Sunt și eu un june) iar spleen-ul se conver
tește în sarcasm : „Pînă și in patul iubitei / 
dorința ta așază un amplificator pentru foșnetul 
cearșafului. / Noaptea, pină și orașul era pen
tru tine o blană de pisică i electrizată de bas
toanele de ebonită ale vardiștilor. // Dar destul 
cu toate acestea — renunță la castele din Spa
nia / Respiră adine aburii supei, ingroapă-țl 
mîinlle / în perlele verzi ale mazărei, adaptea- 
ză-ți metabolismul / după orarul de vară —

Un concept activ
Urmare din pag. I

citeva. Dacă pentru unii patria înseamnă 
un popor, pentru alții patria înseamnă un 
loc de naștere, o relație afectivă cu mediul 
in care ai văzut lumina zilei și in care ai cres
cut și ai muncit. După această definiție, legătu
ra afectivă cu locurile de baștină este condiția 
indispensabilă și unică a fixării ideii de patrie și 
de patriotism. Altă definiție este mal pretențioa
să, cere mai multe elemente pentru elaborarea 
ei. După ea, patria nu mai înseamnă doar locul 
nașterii, care poate fi in cele din urmă intimplă- 
tor, ci o legătură spirituală mai adincă cu el ; 
in această definiție patria mai înseamnă și nu
mărul mormintelor de familie care te leagă de un 
teritoriu, după cum și vechimea lor.

Intr-o poezie pe care multe antologii o pun 
la loc de cinste, G. Coșbuc scria în memorabi
lul an 1894. anul Memorandumului, aceste su
gestive versuri :
„Voi ce-aveți îngropat aici ?
Voi griu, dar noi strămoși și tați,
Noi mame, și copii și frați11

Versuri care subliniază tocmai îndreptățirea 
morală și spirituală a ideii de patrie prin ve
chime, prin simbioză profundă. Iată deci că 
patria nu înseamnă numai locul de naștere, în
seamnă totodată și vechimea legăturii cu el, 
înseamnă și totalitatea poporului care-l locu
iește.

Patria nu poate fi pentru fiecare dintre noi 
doar un sentiment ci o rațiune de a fi.

Intre cuvintele care au făcut loc neologismu
lui patrie se află insă unul care subliniază toc
mai profunzimea legăturii cu teritoriul natal 
ridicat la forța unui concept activ. Este vorba 
de cuvîntul moșie a cărui accepție modernă, li
mitativă, echivalentă latifundiului, a umbrit-o 
pe cea veche, pe cea inițială. Moșia este, sim
plu spus, pămintul primit de la înaintași, de 
la un moș, de la un strămoș și reprezintă pri
ma manifestare a actualei idei moderne de 
patrie. Moșia nu implică numai legătura geo
grafică, ci și una de neam contopită mai tir
ziu in complexa noțiune de patrie.

Generația de scriitori care a consacrat cuvîn
tul patrie folosindu-1 cu mindrie și patos a fost, 
la români, generația revoluționarilor de la 
mijlocul secolului trecut.

Marele merit al generației de scriitori de Ia 
1848 este însă mai ales cultivarea vizionară a 
ideii de patrie, adică după o formulă a Iul Pa
ul Anghel, patria ca proiect. Iar unul din aceste 
proiecte, cel mal nobil și cel mai durabil, este 
proiectul patriei românești ca Dacie, miraj en- 
tuziasmant al mai multor șiruri de generații.
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BREVIAR
■ EXPOZIȚIE MIRCEA RAZVAN CEACARU IN 

FOAIERUL TEATRULUI MIC. După ce !n primă
vara anului trecut tînârul artist din Piatra Neamț 
atrăsese în chip deosebit de plăcut atenția publi
cului bucureștean prin expoziția deschisă în sala 
de la Hanu cu Tei, acum Mircea Răzvan Ceacâru 
revine în Capitală expunînd în foaierul Teatrului 
Mic. Un gest prea grăbit, ar înclina, poate, unii 
să creadă. In realitate, cine este atent la acumu
lările și nuanțările petrecute numai pe parcursul 
unui singur an își dă seama că decizia tînărulul 
pictor de a deschide prezenta expoziție este perfect 
îndreptățită. Peisagist de marcă, Mircea Răzvan 
Ceacâru incintă și tulbură prin pînzele sale, întrucît 
simplu spus, la el culoarea se adresează în egală 
măsură văzului și ochiului minții. Mai notăm de 
asemenea că bacovlanismul sublimat al peisajelor 
sale, pe drept relevat de criticul Virgil Mocanu la 
deschiderea expoziției, surprinde realmente prin 
paradoxala diversitate de forme figurativ-coloris- 
tice ce se pun în slujba aceluiași obsesiv cîmp 
tematico-problematic. Gravitatea dezinvoltă, lată o 
posibilă șl, credem, adecvată sintagmă definitorie 
pentru arta deja personală a lui Mircea Răzvan 
Ceacâru.

■ PREZENȚA TINERILOR CRITICI în revista 
„Orizont11 reprezintă o realitate demnă de toată 
lauda. în ultimele numere ale săptămînalului ti
mișorean, semnînd cronici, eseuri, articole la zi, se 
remsrcă tlner1i Lucian Alexiu, Corneliu Mircea, 
Adrian Dinu Rachieru, Mircea Mihăeș șl Marian 
Odanglu. Mal puțin cunoscut decît colegii săi de

\__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/ ignoră șiragul de mere adunat in fereastra ca 
o pisică de miez acrișor, — / sfidează cutia poș
tală, scrisorile nedesfăcute — / izbește cu pum
nul ceasul deșteptător, telefonul, robinetul, tu
bul cu pastă de dinți / Sări cu picioarele pe 
scoica de tablă a conservei, / linge-te pe bot la 
gindul perlei dinăuntru, 7 stilcește în batale 
cimpii — / adormi privind urma unui avion / 
ca o albeață in ochiul albastru al cerului — 
/ intoarce-te liniștit pe partea cealaltă... // Pen
tru azi nu mai ai nici o poliță de plătit11 (Nici 
o poliță de plătit).

In primul ciclu de poezii — care dă și titlul 
volumului — se poate auzi un sunet nou, grav, 
pe care lirica lui Traian T. Coșovei l-a ocolit 
pină acum, sau l-a bemolat cu grijă, trecin- 
du-1 prin filtre acustice disimulante (de fapt, 
„povestea11 mirobolantă din 1, 2, 3 sau... ce era, 
dacă nu evocarea vinovată a inocenței ?). 
Acum, lucrurile sînt mult mai clare, regretul 
adolescenței pierdute fiind aproape explicit. 
Meditația (nu lamentația) adaugă un prielnic 
accent grav poeziei din Poemele siameze. Iată, 
spre exemplificare, un fragment din al treilea 
poem al ciclului amintit, in care sinceritatea 
tonului face transparentă o dramă, trasă in ima
gini concentrice, oglinzi repetind, in variante, 
un nucleu ultrasensibil : „Creste de spumă ilu
minează. Adună din adine biografia firului de 
nisip / care ești, care ai fi putut fi. Lovesc de 
stinci / imaginea ta de licean buimăcit, / zdro
besc de țărm prima stradă pe care te-ai întors 
bărbat și copii / încoronează cu-o aură de spumă 
trandafirie / adolescența ta pierdută pe mări, 
uitată sub cheresteaua / unui port regăsită sub 
coloanele altuia — indecentă / acoperind bărbă
ția unui cuțit de vint / cu albul spumei ridicate 
spre larg. // Pinza plesnită. Brută umflată, hră
nită cu vint. / De-acum nu mai sint. Privesc 
doar. Aștept doar / îndoieli adunate la focuri 
ce-au înflorit sub carena prăbușită. / Ademe
nind băștinașii. Schimbîndu-le argintul în cosi
tor. / aurul în singele oglinzilor mincinoase11. 
(Și-acum viori).

Volumul de versuri al lui Traian T. Coșovei 
este „lucrat11 cu deosebită atenție. Vreau să 
spun că ciclurile nu se succed la întîmplare, ele 
trasînd o dialectică sentimentală, sprijinită pe 
ideație. Astfel, al doilea ciclu Ochiul care în
gheață, este o consecință a primului. Frustrarea 
de acolo și conștienta intrării intr-un alt spa
țiu existențial determină nevoia autodefinirii, a 
unei scrutări, nu lipsite de narcisism, a sinelui 
confruntat cu o acută percepție a timpului. 
Imaginea rămine fastuoasă și sistemică, dar 
starea care prezidează nașterea poemului osci
lează între siguranța de sine și anxietate. Eul 
liric stă în primul plan, expus in lumina rece a 
unei conștiințe scindate. Peisajul dinlăuntru 
trădează convulsia, chiar dacă rima încearcă să

Așezind pe coperțile unor reviste cu viața foar
te scurtă, dar cu atît mai scăpărătoare, titluri 
ca : „Dacia literară11 sau „Dacia viitoare11, ge
nerația de scriitori de la 1848 a fixat un pro
iect complex al României ce trebuia să vină și 
care a venit.

Rolul revistelor literare românești in crearea 
climatului necesar Unirii este o temă de excep
țională importanță asupra căreia nu insistăm în
deajuns. Aceste reviste, de importanță istorică 
pentru poporul român, au îmbrățișat tocmai 
ideea de patrie ca proiect și au fost laborato
rul unei noi mentalități politice, mentalitate care 
a pregătit Unirea din 1918 și a și realizat-o. Ti
părind scrieri românești, pe deasupra granițelor 
politice existente, publicații precum „Familia11, 
„Convorbiri literare11, „Tribuna11, „Luceafărul11, 
„Românul11, ..Sămănătorul". deschise in perma- 
manență scriitorilor români de pretutindeni au 
intrat la loc de cinste in istoria literaturii ro
mâne, reușind in același timp să dea, in fiecare 
număr al lor, corp patriei ca proiect anunțînd-o 
de fapt pe cea care se va realiza și pe cale po
litică. Revista „Luceafărul11 de astăzi se consi
deră in acest sens urmașa revistei slbiene „Lu
ceafărul", in linia acestei tradiții, șl inalta dis
tincție, Meritul cultural cl. I. care i s-a acor
dat de către președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne face 
plăcere s-o așezăm și in legătură cu păstrarea 
tradițiilor unei reviste care a militat pentru 
Unire.

Contribuția de o însemnătate majoră a scriito
rilor români pe calea presei la realizarea Unirii 
se cuvine pomenită ca unul din faptele de sea
mă ale literaturii și scriitorimii noastre de-a lun
gul vremii. Un loc aparte intre aceste publicații 
unioniste l-a avut „Românul" de la Arad, pu
blicație politică deschisă scriitorilor români de 
pretutindeni între care s-a numărat, ca militant 
pentru unirea Transilvaniei cu România, și Ca- 
ragiale, cel care a combătut eficace patriotismul 
de paradă. Este și locul și prilejul unui nimerit 
elogiu adus orașului Arad, ca una din capita
lele Unirii, sediu cultural, literar și politic unde 
s-a decis ținerea Marii Adunări de la Alba 
Iulia.

Este momentul să amintesc aici și rolul și 
funcția pe care Societatea Scriitorilor Români, 
care și-a serbat anul acesta 75 de ani de la înfi
ințare prin Uniunea Scriitorilor, a avut-o cam
pania pentru marea unire. Abia înființata So
cietate a Scriitorilor Români a inițiat o serie de 
turnee literare, celebrele șezători de pină in pri
mul război mondial, șezători ale căror itinerarii 
la românii din Imperiul Austro-Ungar, in orașele 
Sibiu, Suceava, Rădăuți, ne indică aceeași pa

pagină, acesta din urmă, Marian Odangiu atrage 
în chip deosebit atenția prin sobrietatea frazei si 
prin exactitatea judecării critice ; fapt pe deplin 
atestat și de cronica dedicată romanului Tentația 
de Platon Pardău. în schimb, nu poate să nu de
ruteze o anumită alunecare a textelor publicate ?n 
ultima vreme de Lucian Alexiu spre prețiozitatea 
împinsă la limita cvasiininteligilibitățll, cum se în- 
timplă, de pildă, șl în cronica pe marginea plachetei 
de veacuri Areal a lui Șerban Foarță. Talentatul 
și, de-acum, experimentatul critic care este Lucian 
Alexiu nu are, sîntem convinși, nevoie de ase
menea excese.

■ CENACLURI Șl REVISTE ȘCOLARE. Un cena
clu serios în care se încearcă o poezie personală 
de către elevi precum Iulian Ciocan și Marilena 
Șerbănescu este cel al Liceului industrial nr. 3 din 
Buzău, condus de profesorul Dumitru Ursu, el 
însuși bun mînuitor al condeiului. După ce a 
ascultat versuri ale cenacllștilor, la o recentă în- 
tîlnire, poetul Gheorghe Andrei a citit din ultima 
sa plachetă de versuri. De curînd a ieșit de sub 
tipar primul număr al revistei Liceului sanitar 
buzoian „Perpetuum", îndrumat de profesoara 
Viorica Nebel și salutat de poetul Marin Sorescu : 
„Un drum care să tot suie pentru revista „Per
petuum0. Rețin atenția versuri semnate de elevii : 
Viorel Papoiag, Geanlna-Ramona Porumb, Camelia 
Dinu și rubrica „Unde ne sînt absolvenții ?“

■ „VIAȚA MILITARĂ" — PAGINI DE LITERA
TURĂ. Și numărul pe luna octombrie al revistei 
„Viața militară- își întîmpină cititorii cu un bogat, 
divers și instructiv sector rezervat creației litera
re. Poezii de o vibrantă simțire patriotică publică 
Dan Verona, Vitalie Cliuc, Emil Almășanu, Vasile 

așeze compensatoare bariere ironice. „Și nici un 
cîntec nu mai alungă pisicile spaimei. / din 
lanțul de întuneric al unui cartier părăsit. / E 
toamnă și-n toamnă biserici de gumă șterg tot 
ce-am greșit / cu bastoane de argint sub glugi 
de fum tămîios, / ținind după ele milogi, șan- 
oralii, vagabonzi, mațe fripte / mormăind din 
psaltiri și din scripte /. și ochind prin vitrine 
umbre zburlite, adormite pisici — / hirburi du- 
goase plesnind ca din bici / incit tavanul serii 
pare un imens giuvaier, prea îndepărtat, prea 
rece. / Și totul trece. / Și totul revine aproape 
deodată. Și secunda de-acum / deschide firava 
sare de-a fi cu chei potrivite / după mersul 
împiedicat al stelei din cerul de suflete / inter
zise, oprite / și întoarse din drum. // Totul se 
îndesește înspre trecut. Ca un fum, / doar case 
de zid îngropate de vii în liniștea amiezii. / 
Doar briciul toamnei sîngerind pe-un obraz din 
vechime. // Și nici un cintec nu se întoarce să 
alunge spaima — / mușcatele, aici, se înroșesc 
din faima unei crime.11 (Nici un cîntec).

Ciclul următor. Intr-o cameră de hotel, con
tinuă autoscopia, de această dată cu o notă de 
blazare. Privirea în sine are ca pandant circum
scrierea realității exterioare. Lumea văzută de
vine lume trăită, experiență asumată, aventură 
de cunoaștere, la al cărei capăt veghează ză
dărnicia. Poezia de aici este o apoteoză a luci
dității, ințeleasă — paradoxal — ca unică sursă 
a speranței. Limbajul poetic combină aluzia cu 
definiția, metafora fină cu expresia necodifi
cată : „E fermecat, e magic 7 ceasul cînd vin 
moșnegi să te-adoarmă cu o veche poveste, — 
/ dar tu păstrează-ți mari provizii de surzenie 
7 pentru iarna închisă intr-un strigăt de gheață. 
/7 Nu, n-au apărut muște de oțet — / sînt avi
oane înfometate în căutarea iepurilor de cimp. 
/ In drojdia ceței se umflă aluatul cartierelor 
mărginașe. / Sînt trenuri de smoală fluierind în 
ferestre, / dar fetele s-au culcat pe amindouă 
urechile și visează mari cimpuri de rapiță / 
și-un timp ce fericirea ți se lipește de trup ea 
o cămașă transparentă / foarfecele nopții tunde 
mai departe chiluge capete de vii și de morți. 
// Nu, nu greblează nimeni pietrișul pe alei — 
/ e televizorul care bîzîie încălzit. / Insă tu fă-ți 
mari rezerve de miopie, de cilți mătăsoși / fi
indcă vine iarna și vederea bidonului de păcu
ră / ți-ar putea aduce un vers măreț. // Stră
zile sînt de carne, de singe și nervi, / zidurile 
urlă la o simplă atingere — / tramvaiul e-o 
emoție veche urcată la cer, dar tu / păstrează-ți 
mari provizii de răbdare și speranță 7/ Intin- 
de-te în fotoliile bîrfitoare, / privește cerul, / 
așteaptă dimineața — convinge-te că nici azi 
n-al visat.11 (E fermecat, e magic).

După experiență și aventură asumate, ur
mează, in ultimul ciclu. Intitulat întoarcerea 
bumerangului, abstractizarea. Concretul existen
țial este ridicat — tot In plan poetic, desigur — 
către abstract, poezia capătă — astfel — o mal 
mare deschidere și cuprindere. Tonul nu este 
— cum, poate, ne-am aștepta — oracular și sen
tențios, adică detașat. Denudarea realului se 
face din interior prin implicare. De aici și dra
matismul conținuturilor, atunci cînd neiertă
toarele mecanisme existențiale se confruntă cu 
fragilitatea individuală : „Se întunecă și memo
ria atrage zborul sinucigaș al aripilor de făină. 
/ Se luminează și dimineața te descoperă I ca 
pe-o pensetă uitată în burta pacientului ador
mit. / Se întunecă și memoria se buclează în 
oglinda perversă / dintre sinii iubitei. / Se lu
minează șl-o nouă zi te mătură sub jetul fur
tunului în mari abatoare. 7 Se întunecă și me
moria pune drugul la ușă și numără, numără. 
/ Se luminează și dimineața îți șterge obrazul 
c-un burete de otel opărit. / Și viața ta foș
nește ca hîrtia albastră / întinsă ieftin în fe
restre ce nu mai au nimic de ascuns. // Ridico
lă, încordată așteptare a jetului de lavandă I pe 
un obraz mutilat11. (Rafturi de spumă deschide 
marea la țărm).

Poet în toată puterea cuvîntului, Traian T. 
Coșovei dă, în Poemele siameze, cea mai va
loroasă carte a sa de pînă acum, probă nu doar 
a talentului ci șl a maturității gîndirii poetice. 
Poemele siameze este, totodată, o apariție re
marcabilă în acest an, în care, dacă a lipsit 
ceva, aceasta n-a fost poezia de calitate.

Valentin F. Mihăescu

trie ca proiect ca și la scriitorii anului 1848. In 
1915, cind conducerea S.S.R.-ului a ezitat să-și 
asume o opțiune politică precisă in direcția 
realizării marelui ideal național al românilor, un 
numeros grup de membri al S.S.R.-ului i-a cerut 
public o declarație, o adeziune la politica marii 
Uniri, ceea ce Societatea scriitorilor români a 
și făcut.

Scriitorii români au luptat după aceea pe 
front, ca oameni ai tranșeelor, convinși că luptă 
pentru o cauză dreaptă, convinși că nu participă 
la un război imperialist, pentru că războiul pe 
care-l duceau ei era un război făcut pe terito
riul locuit din vechime de români. Mulți au 
pierit in prima linie, mulți au trăit drama muti
lării, alții pe aceea a prizonieratului, supravie
țuirii războiului trăind împreună insă efectele 
lui, care s-au repercutat și asupra intregii lite
raturi române. Mă refer aici la scriitorii care 
n-au făcut numai un război de cuvinte, numai 
un război de articole, de campanii de presă, ci 
la acei scriitori care au imbrăcat haina militară, 
mulți înrolați voluntar, șl in primul rind la cei 
uciși in prima linie, cum sint poetul Constantin 
T. Stoica, poetul Andrei Naum. poetul Nicolae 
Vulovici, poetul Mihai Săulescu, istoricul Ion 
Grămadă și criticul Ion Trivale-Netzler. Intre a- 
cești combatanți de primă linie se afla și un 
poet care scria versuri depre flori de cimp și 
stele. 11 chema P. Panaitescu, și a fost rănit grav 
de explozia unui obuz. Medicii l-au salvat mina 
dreaptă de la amputare, dar poetul Panaitescu 
n-a mai putut-o folosi niciodată. După expe
riența frontului, P. Panaitescu a inceput să-și 
spună Perpessicius și să semneze așa, Perpessi- 
-clus insemnind in latinește cel care a suferit 
mult. Perpessicius este numele sub care poetul 
Panaitescu a realizat monumentala ediție a ope
rei lui Mihai Eminescu, ediție continuată astăzi 
de un colectiv de colaboratori ai Muzeului lite
raturii române. Aceasta este o ediție de mină 
stingă pentru că toate manuscrisele eminesciene 
descifrate de Perpessicius au fost copiate cu mina 
stingă, iar monumentul editorial la care astăzi 
ne raportăm cu mindrie a fost scris cu mina 
stingă a unul fost combatant din primul război 
mondial.

Scriitorii români ai secolului trecut au elaborat 
conceptul activ al patriei ca proiect, ai Daciei 
vizionare, concept activ care a mobilizat citeva 
generații de români la realizarea marelui act is
toric al Unirii din 1918, care nu este numai re
zultatul unor jertfe imediate ci și al unei elabo
rări îndelungate. Acest concept activ al patriei 
ca proiect îl dorim și pe frontul actualei Uniuni 
a Scriitorilor ca și scriitorilor de astăzi.

Pentru că patria nu este numai o chestiune de 
sentiment ci și o rațiune de a fi a oricui și cu 
atit mai mult a scriitorilor.
Timișoara, 27 octombrie 1983

Preda, Vasile Zamfir, Nicolae Boghian. Proză 
scurtă publică Vasile Băran (schița Platoul), Radu 
Theodoru continuă evocarea sa istorică dedicată 
acum lui Cloșca și Crișan, Petru Vintilă semnea
ză un amplu fragment din romanul Istoric Zăpezi 
șl flăcări, iar Haralamb Zincă și Paul Ștefănescu 
sînt prezenți cu alte fragmente din „polițistele" 
Contractarea și, respectiv, Spioana cu nume ro
mantic. La rubrica „Inscripții la o fotografie", 
Gheorghe Istrate evocă personalitatea lui Constan
tin Negruzzi, Ion Căpeț dialoghează cu Aurel Mar
tin iar Nicolae Boghian cu Dumitru Radu Popa. 
Ca de obicei, rubrica de cronici literare și recen
zii, sobră, la obiect.

■ LITERATURA PENTRU COPII a făcut obiec
tul unei instructive expuneri îmbinată cu dialogul, 
susținută de scriitorul Mircea Sântimbreanu la 
Școala generală nr. 7 din Rîmnicu Sărat, Caracte
rul autentic patriotic al expunerii i-a determinat 
pe elevi să recite fragmente din marii noștri poeți 
naționali : Eminescu, Coșbuc, Alecsandri sau să 
răspundă cu replici pe care le purtau în memorie 
din Creangă sau Caragiale, ridicînd la maximum 
temperatura unei întîlnlri educative cu un scriitor 
ce le era cunoscut din cărți sau din emisiunile de 
radio și televiziune. în continuare, poetul Gheorghe 
Andrei a citit din poezia sa. Intervențiile profeso
rilor Tralari Cristea, directorul școlii, șl Vasile 
Uță, președintele subfilialei Societății de Științe 
Filologice din Rîmnicu Sărat, au completat partea 
de evocări a întîlniril. în încheiere, Mircea Sân
timbreanu a dat autografe pe cărțile sale pentru 
cei mici.

Cronicar

Vi AȚA CĂRȚILOR

POEZIE

UN POET
AL MIȘCĂRII
ABSTRACTE

CORBfl BRftHAȘ Un antlsentimental se 
dovedește Cornel Brahaș 
in Penultimele poeme de 
dragoste *), un volum 
unitar, bine construit. 
Poezia sa constată și 
pune în mișcare un ade
vărat proces de autoini- 
țiere in luciditate. Chiar 
așa se și intitulează pri
mul text. Poem initiator, 
din care deducem, meta
foric, modul de a lua in 
posesie propriul spațiu

imaginar. Puțină ironie nu strică, iși spune 
subtextual poetul — iar rezultatul este un dis
curs de intimpinare a personalității, care iși 
caută în poem liniile de forță : „aseară ușa s-a 
deschis altfel, nu-i așa ? vă rog frumos 7 altfel 
s-a deschis ușa aseară 7 tocmai devenisem erou 
de poem liric / șl absolut in alt mod s-a deschis 
ușa aseară // decorul în care mă aflu este leit 
decorul / din afara poemului liric dar mă simt 
între două lumi 7 care se pîndesc reciproc...11. 
Cele două lumi sint interiorul și exteriorul ima
ginației lirice, existența intimă și existenta so
cială. Intre ele comunicarea se vădește a fi pe 
cit de elastică, adesea pe atît de insesizabilă. 
Este, la urma urmei, o chestiune de decor. Poe
tul se supune acestei mișcări lichide Intre spa
țiul dinlăuntru, al meditației și cercetării de 
sine, șl cel dinafară, al confruntării, ca în fața 
unei fatalități asumate. Principiul ei este acela 

BILANȚUL 
UNEI VÎRSTE LIRICE

Cea de a treia etapă 
lirică pe care o traver
sează Horia Zilleru se 
regăsește global în Ad
denda sa recent apărută, 
volum ce reunește și 
clarifică produsul unei 
experiențe poetice reîn
noite din 1976 încoace. 
Creația euforică, de un 
imagism somptuos și de 
oficiere solemnă, s-a con
vertit prin incifrare, în
tr-o aparență dominată 
de elementul ludic, de 
ironia livrescă, de 
„mistificare" și deriziu

ne, cu o retorică amuzată care insă provine 
dintr-o stare de spirit neliniștită, cu substrat 
dramatic. Experiența existențială șl acCea li
vrescă, receptivitatea la modalitățile expresive 
ale momentului literar și structura sensi
bilității proprii sint deopotrivă prezente in 
noua configurație a poeziei lui Horia Zilieru. 

In Astralia încă mai stăruie simțul cere
monialului, simbolul obsesiv al rozei, sugestia 
diafanului, fantazarea in stilul volumelor pre
cedente : „Ca șerpii cu vaporii de otravă / 
cresc nervii în smintire și beție / și chipul 
rupt de-o grea melancolie / visează pînza inu
lui, ușoară" (Extaz în lacrime). Simbolurile 
frecvente sint fluturele, spicul, secerișul-jertfă. 
Sentimentul, extatic odată, este acum acela de 
destrămare în sensul în care se găsește la Bla- 
ga (Paradis...) : „Ce voci stau agățate-n mă
răcini / ca lungile lăcuste zburătoare ? / Sînt 
insetații băutori de vin / sau rătăcite coruri de 
fecioare // pling viața putrezită în pămint, / 
golitele de untdelemn urcioare / și orzul sterp 
și pleava plinsă-n vint ? / Cine deschide cerul 
la-ntîmplare ?“.

Există, paralel cu această stare de spirit, o 
simțire permanentă și difuză a vechimii, a 
circulației aceleiași substanțe în fenomene ca
re se rotesc și se metamorfozează ciclic (Ima
ginația inimii). Substratul reflexiv este încă 
observabil în Fiul lui Eros : „Dar sufletul și 
trupul ? Cine ține / Priveliștea iubirii peste 
tot ? / Cu ce poruncă liberă se scot / ruinele 
cerești inchise-n taine ? // Pentru-a rămine 
după moarte-n viață, / cu spicul moștenit de 
la părinți / merg să trezesc în văile fierbinți / 
sperietori de spumă și de ceață".

Poetul iubește jocul cu cuvintele, versul 
fantezist, artificiul tehnic, alimentat de plăce
rea sonorității insolite, în care sclipesc mali
țios balcanismele barbiene, cu un anume te
ribilism „naiv", cu oarecare atracție a specta
colului livresc (Proba de trandafir sau canto 
dl slgno, Amorissima, In timpul războiului 
din Troia).

Secretul Doamnei de zăpadă (xvn
a fost aici acum două zile. Termi

nasem de muls vaca, închisesem 
s j oile și stăteam în pridvor să mă

odihnesc. Au început să latre cîi- 
nii și cînd am întors capul am văzut-o trecînd 
podețul de lemn din vale.

Am rămas nemișcat, nu-mi venea să-mi cred 
ochilor și totuși, dînsa era...11

Trifon tăcu și privi iar spre curte prin gea
mul mic și aburit de căldură :

— I-ai ieșit în intimpinare ? am întrebat eu. 
Mă privi mirat cu un licăr de ironie în ochii 

săi negri :
— S-o întîmpln ? Cum adică ? Nu mă aștep

tam la o asemenea vizită și nici n-o doream. 
Nu-ml putea aduce decît rău. Am pătimit 
destul în singurătatea nopților mele din pri
cina dînsei.

Folosea pronumele de reverență dînd glasu
lui o intonație cit mai neutră. Și totuși sim
țeam că e foarte tulburat.

— Ai pătimit, zici ? De ce ? Te simțeai vi
novat de ceva ?

— Mă simțeam vinovat fată de mine șl față 
de virtutea mea. răspunse el evaziv.

Tăcu ca și cum ar fi vorbit prea mult și se 
așeză oftînd pe patul acoDerit cu cerga albă.

— Ce s-a intîmnlat mai departe ?
— Eu am intrat și am tras perdelele. Dinsa 

a urcat scările pridvorului și s-a așezat in fa
ta ușii și nu s-a mișcat de acolo pină a căzut 
înserarea.

— Și n-al poftit-o înăuntru ?
Nu auzi întrebarea mea sau se făcu că n-o 

aude :
— Apoi a plecat sore cabană și dună vreo 

două ceasuri a venit cabanierul să-mi spună 
că mă a'teantă cineva la cabană. Cineva care 
are să-mi smină un lucru foarte important și 
care nu suferă amînare.

— Si te-ai dus la cabană ?
— Nu. Nu m-am dus fiindcă am jurat să 

n-o mal văd niciodată. N-am fost, continuă 
el cu glas scăzut, șl acum îmi pare rău.

— Zici că al jurat să1 n-o mai vezi nicio
dată sl ru toate acestea al fost la vilă, în 
oraș, și ai văzut-o.

care dictează tonusul întregii poeții, vorbind cu 
sațietate despre uimire și inutilitatea sacrificiu
lui. Un anume tip de uimire : aceea prin care 
personalitatea psihică își asumă universul în
conjurător ca pe întîia treaptă a inițierii. Ce ar 
urma după acest lacom gest, suficient de arid 
semnalizat in poem ? Desigur un fel special de 
sacrificiu, ca refuzare formală a repaosului. 
Inutilă, epuizantă, lupta se preschimbă Intr-o 
trudă continuă, de „condamnat" la galera pro
priei lucidități, covîrșitoare ca o credință, ca un 
fanatism. Repaosul este o „durere rudimentară", o 
moarte cenușie, „clasică" pentru că rețeta ei se 
află prescrisă în orice formă a existenței. Motiv 
pentru care soluția acestui tip de repaos nu poa
te rămine acceptabilă. Cornel Brahaș este poetul 
mișcării abstracte, singura prin intermediul că
reia spiritul șe poate regăsi. Regăsi pentru a în
cepe truda internă, sisifică. Fatalitatea mișcării 
este o fatalitate a anulării chemării mediocre 
prin care durerea ar invita la repaos. Inițierea 
ajunge deci să evidențieze în mod expres calea 
de la simpla individualizare la replica socială. 
Poetul este „organizatorul" deconspirat al dra
mei presupuse de raportul cu „exteriorul".

Penultime poeme de dragoste : încercind să 
fugă din fața oricărei urme de sentimentalism, 
sâ-i distrugă convenția, poezia lui Comei Bra
haș își află, paradoxal, un posibil punct de echi
libru tocmai în exercitarea imperfectă a senti
mentului erotic. Mișcarea perpetuă este. în fond, 
tot o convenție. De aceea, spiritul va fi ademe
nit să concretizeze fictiv imperfecțiunea erosu- 
lui. Extins pînă la dimensiunea ..metafizică" a 
cuprinderii lumii întregi, căci iubita este o rela
ție arbitrară, un punct de sprijin pentru exerci
țiul social. Intuiția stării erotice este Intuiția 
mai largă a raportării. Această abstractă relație, 
„penultimă" (imperfectă), decide și soarta sti
listică a poeziei lui Comei Brahaș, aridă, culti- 
vind ostentativ o anume monotonie a dicțiunii 
provenită din folosirea unui limbaj abstract, 
unde moliciunea expresivă a cuvîntului se 
transformă intr-o rigiditate nebănuită a sintag
melor. La această Impresie contribuie fără îndo
ială șl întrebuințarea unui sistem metaforic su
mar. Conflictul, tensiunea imaginară reies exact 
din proporția în care dorința de mișcare se lo
vește de duritatea limbajului. Ariditatea este o 
consecință a „volutelor" care descriu truda iner
tă a gindului, încercînd să cucerească redutele 
compoziției. Volumul lui Cornel Brahaș se re
tine și prin tăietura sigură a versului, corespun
zătoare unei poetici consolidate.

Costin Tuchilă
•) Cornel Brahaș : „Penultimele poeme de 

dragoste", Editura „Cartea Românească", 1983.

Referința livrescă este cultivată cu pasiune, 
ea constituind una dintre dimensiunile esen
țiale în universul liric al acestei vîrste a poe
tului, fie cu sensul inițial, fie cu sens răstur
nat. Poezia este spectacol, aparent sărbăto
resc, aparent hilar, dar iluzia ascunde chipul 
tragic, neliniștea thanatică, interogația drama
tică, nedusă la capăt din teama unul posibil 
adevăr insuportabil. Sugestia thanatică se In
sinuează peste tot, în desfășurarea carnava- 
lescă ; orlcit s-ar strădui poetul să populeze 
lumea cu artificii, registrul grav contrapunc- 
tează pe cel al iluziei funambulești. Ce este 
adevărat .și ce este fals în această Addenda 
la un fals tratat de iubire, poetul insuși evită 
să aleagă.

Dimpotrivă, Horia Zilieru amestecă anume 
falsul cu adevărul,. poza cu sinceritatea, misti
fică, răstoarnă, cnnexează planuri ' și Imagini 
disparate, cu o> frenezie verbală care'nu poa
te totuși, anihila tristețea fondului,,și o anume 
aspirație față de care licența poetică apare 
ca modalitate de dată mai recentă. Iubirea 
stăruie obsesiv, Indiferentă la spectacolul pe 
care 11 stimulează, și expresia ei mai veche, 
ceremonioasă revine uneori : „Mă vezi citind 
In norii plînși pe ape 7 c-o trestie 6părgînd 
fantoma lor / și în genunchi, înaltul meu 
amor ; 7 pe malul unde vor să mă Îngroape. 7 
Nu mai exist, o stea îndepărtată / s-a Între
rupt in carne și auz / șl-ml sînt In pulberi 
orbul-călăuz / spre roza ta în muzici îngro
pată."

Ritualurile din primele volume s-au tran
sformat în jocuri ingenioase iar vechea poe
zie plină de polenuri, apoi de cenuși, s-a 
abstractizat prin recursul la forma aleatorie ce 
evoluează, paradoxal, in rigorile tehnicii de 
versificație.

Recuperarea bucuriei ar putea fi posibilă 
prin iubire. Accentul pe latura erotică a poe
ziei este mal apăsat în ultimele volume, pe 
de o parte în registrul aflat sub conul de um
bră al morții (domină confuzia eros-thanatos), 
pe de alta In atitudinea frivol-galantă a unui 
Conachl trecut prin experiența lui Ion Barbu, 
în ultimă Instanță cele două Ipostaze 6e con
taminează însă reciproc, In favoarea abstrac
tizării erosului, redîndu-i-se acestuia caracte
rul de principiu ce guvernează între repre
zentările poetului.

S-ar spune că Addenda reprezintă rezuma
tul exemplar dar șl bilanțul unei etape lirice, 
evaluate dintr-o perspectivă ce pregătește o 
nouă direcție în poezia lui Horia Zilieru.

Sultana Craia

— Nu știam că e acolo. Venisem să te caut 
pe tine.

— Șl florile. Ce-j cu florile acelea galbene ?
— Au povestea lor. îmi place mie să le cul

tiv. Am citeva ghivece pe care le îngrijesc și 
iarna.

— Spune-mi, Trifon, vă cunoașteți de mult T
— De vreo doi ani. A stat la noi în gazdă 

citeva zile. A stat și... atita tot...
— Poate că era mai bine să te duci la ca

bană. Acum știam unde e.
— îmi pare rău că nu m-am dus. Diminea

ță, mi-a spus cabanierul că a văzut-o ureînd 
spre peștera lui Paisie. De atunci au trecut 
două zile.. Acum, zise el cu glas înăbușit, am 
să mă duc să-i dau de urmă.

Trifon a plecat în zori. Ziua era albă și lu
minoasă, sufla un vint ușor spulberind brazii. 
Munții solemni păreau decupați pe cerul al
bastru.

El a urcat pe potecile știute cu pas sigur de 
om care cunoaște locurile.

L-am așteptat in cerdac fumînd neliniștit 
țigară de la țigară. A trecut amiaza și soarele 
începu să coboare în spatele munților. Apoi 
amurgul se furișă iute ca o vulpe roșcat^ 
sîngerind peste zăpezi.

într-un tirziu l-am văzut pe panta acoperi
tă de zăpadă înaintind aplecat cu statura sa 
atletică trăgind in urma lui un fel de sanie 
pe care era așezată o formă nedefinită. Mă în
fiorai și-mi adusei aminte de tabloul pictoru
lui blond pe care promisese să-l sfișie într-o 
zi cu cuțitul.

Tabloul acela bizar care semăna într-un fel 
cu imaginea lui Trifon coborînd peste zăpezile 
imaculate trăgind după sine, cu grijă, o povară.

Se vedea tot mai aproape și ciinii îl simțiră 
șl începură să latre fugindu-i în intimpinare. 
Am coborît scările cerdacului de lemn și am 
pornit prin zăpada înghețată cuprins de -neli
niște și curiozitate.

Mircea Micu



DEZIDERAT DE VEACURI 
AL POPORULUI ROMÂN

Colocviul și Festivalul național de poezie

SCRIITORII SI PATRIA
Vreme de trei zile — intre 26 și 28 oc

tombrie —, Timișoara și o seamă de 
localități din preajmă au avut privi
legiul unor frumoase, incitante și 

dense întilniri cu literatura, grație organizării 
de către Uniunea Scriitorilor din Republica So
cialistă România, . în colaborare cu Comitetul 
de Cultură și Educație socialistă al județului 
Timiș și Asociația scriitorilor din Timișoara a 
Colocviului și Festivalului național de poezie 
„Scriitorii și patria". Prilej fericit de a come
mora șase decenii și jumătate de la Unirea 
cea mare din 1 Decembrie 1918, atît lucrările 
Colocviului, cit și Festivalul național de poezie 
au dovedit apropierea de cuget și simțire a 
slujitorilor condeiului de pe tot cuprinsul țării 
față de toate împlinirile poporului căruia își 
dedică scrierile, de istoria, izbinzile prezente și 
viitorul de lumini ale patriei. Scriitori români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități, 
poeți, prozatori, critici și istorici literari, cei 
peste o sută de participanți la colocviu și fes
tival și-au alăturat glasurile întru înalta cin
stire a țării in care trăiesc și pentru a cărei 
fericire trudesc neîncetat. A relata pe larg mo
dul în care s-au petrecut ceasurile acestor zile 
nu înseamnă altceva decît a derula filmul unui 
interesant șir de opinii, a rememora clipe de 
reală trăire poetică, de fertile dialoguri cu oa
menii muncii de pe meleagurile timișene, de 
sincer patriotism.

★
In dimineața zilei de 26 octombrie. Intr-unui 

din saloanele hotelului „Continental" din Ti
mișoara, în prezența tovarășului Eugen Flo- 
rescu, secretar al Comitetului județean de par
tid Timiș și a tovarășei Anca Augusta, pre
ședinta Comitetului de Cultură și Educație so
cialistă a județului Timiș, au fost deschise lu
crările Colocviului național „Scriitorii și pa
tria". Dumitru Radu Popescu, președintele Uni
unii Scriitorilor, a relevat, într-o scurtă alocu
țiune, însemnătatea acestei manifestări, venită 
să marcheze un moment însemnat în viața 
scriitorilor din România, chemați să-și rostească 
gîndurile cu privire la sensurile cele mai adinei 
ale scrisului, la rosturile muncii lor in contex
tul sărbătoresc în care întreaga suflare a pa
triei cinstește Unirea consfințită la Alba Iulia. 
„Așa cum nu poate exista un adevărat scriitor 
fără de (ară, tot așa o (ară nu poate exista 
fără scriitori", a spus D.R. Popescu, conchizînd 
că țara și scriitorii săi alcătuiesc una și aceeași 
ființă, trăind și clădind o aceeași soartă.

In cuvintul său, tovarășul Eugen Florescu, 
secretar al Comitetului județean de partid Ti
miș, a relevat marea importanță a temei puse 
în discuție, mulțumind, în numele locuitorilor 
județului, scriitorilor prezenți — „acești mari 
difuzori de lumină" — pentru răspunsul la in
vitația ce le-a fost adresată. Apoi, ca intr-un 
veritabil și pasionant reportaj despre locurile 
și oamenii ce urmau a fi cunoscuți de către 
participanții la colocviu, vorbitorul a eviden
țiat marile realizări din ultima vreme din eco
nomia județului Timiș, relevînd, in același 
timp, aportul adus de scriitorii Asociației din 
Timișoara la oglindirea in literatură a acestor 
spectaculoase prefaceri. Realizind sugestive por
trete ale unor adevărați eroi ai muncii din sa
tele și întreprinderile Timișului, sugerînd trasee 
ale hărniciei și competenței de care oamenii 
acestei zone dau în permanență dovadă, tova
rășul Eugen Florescu a invitat pe cei prezenți 
la o atentă privire a realităților cu care se vor 
întîlni, sperînd, pe bună dreptate, într-o vii
toare ilustrare a lor in memorabile pagini de 
carte.

Prima parte a lucrărilor colocviului a fost 
condusă de poetul Anghel Dumbrăveanu. Au 
luat cuvintul : Mircea Tomuș, Eugen Todoran, 
Dan Zamfirescu, Domokos Geza, Nicolae Dragoș, 
Gh. Tohăneanu, Paul Anghel, Franz Johannes 
Bulhardt, Aurel Mihale, Florin Bănescu, Andrei 
A. Lilin.

Iată fragmente din cuvintările rostite In 
prima zi :

Mircea Tomuș

dacă s-ar pune Întrebarea ce înseamnă 
patria pentru literatura română, pen
tru scriitorul român, nu găsesc că 
s-ar putea da un alt răspuns decit cel 

care ar spune, in precizia impreciziei lui, că 
patria înseamnă totul. Pentru literatura româ
nă, pentru scriitorul român, patria este tot ce 
au atit in sens restrins, adică nimic altceva de
cit patria, numai patria, dar și in sens atoate- 
cuprinzător, adică tot ce posedă, tot ce au spre 
bucurie și suferință și împlinire a simțirii, a 
gindirii și expresiei. înțelesul acesta nu e de 
felul adevărurilor generale și vagi, răsunătoare 
mai mult prin ecoul golului pe care îl conțin, ci 
de acela al marilor adevăruri simple, elemen
tare, copleșitoare prin conținutul lor intr-atit 
incit, făcind parte din felul nostru cel mai fi
resc de a simți și gindi, din felul nostru de a ne 
trăi simplu, elementar și autentic viața, mai de 
toate zilele decit piinea noastră eea de toate 
zilele, riscăm să trecem pe lingă el, sau mai 
bine zis pe sub el sau peste el, fără să-1 luăm 
in seamă ca înțeles exterior ființei noastre ; 
vreau să spun ca inteles care se poate desprin
de, fără a se despărți, care devine deci percep
tibil, descifrabil din esența ceă mai specifică a 
ființei noastre. Poate tocmai de aceea este și 
atît de dificil a-1 exprima in cuvinte și a-1 face 
inteles altcuiva care simte și vorbește altfel. 
Intr-o altă cheie de cuvinte-semnificatii. Pentru 
că acest inteles, adică unitatea pină la con
fundare, dar nu pină la ștergerea deosebirilor, * 
dintre patrie și literatură, dintre sentimentul 
patriei și conștiința și practica scrisului literar 
in limba română, este urmarea unor determi
nări cauzale de cea mai strictă obiectivitate, de 
cea mai firească necesitate. El acoperă, defi
nește menirea literaturii româpe, vocația ei par
ticulară, dar și destinul pe care ii este dat să-l 
Întruchipeze.

Nicolae Dragoș

Pot exista trădări in dragoste, care să 
nască tulburătoare drame, profitabile 
pentru emoția paginii de literatură, 
dar trădarea patriei — pe cimpul de 

bătălie ori in tranșeele invizibile ale colii albe 
de hirtie — nu poate naște decit crima. Dacă 
un poet și-ar îndepărta patria de sufletul cuvin
telor prin care se rostește, cuvintele insele 
și-ar pierde definitiv misterioasa lor putere de 
a fi mai mult decit arată a fi la prima vedere. 
Pentru că poetul adevărat va da cuvintelor, ori- 
cit de mult ar fi fost ele încercate, rostogolite 
pe lespedea vremii, a pergamentului sau a hir- 
tiei, dreptul la o nouă viață. Iar viata dată cu
vintelor, prin talent și credință in idei și idea
luri, poate fi o viată fără de moarte. Ca pa
tria însăși.

G. I. Tohăneanu

Ca patrie a poetului, limba română 
dispune de un privilegiu care o indi
vidualizează în chip fericit fată de ce
lelalte idiomuri neolatine : unitatea ei 

pe tot cuprinsul tării, „De la munte pin-la mare 
și la Dunărea albastră". Intr-un articol publi

cat in „Timpul" pe la 1880, Eminescu constata cu 
mindrie : „Limba noastră e singura in Europa 
care se vorbește in același chip in toate părțile 
locuite de români". Cert este că unitatea ling
vistică — remarcată, cultivată și stimulată de 
cărturarii luminați ai ultimelor aproape cinci 
veacuri — a fost o condiție esențială, un fac
tor determinant și un continuu stimul pe lungul 
și anevoiosul drum al Unirii celei Mari de acum 
65 de ani.

★
In după amiaza aceleiași zile, participanții la 

colocviu au fost oaspeții Cooperativei de pro
ducție Topolovățu Mare, una din fruntașele 
județului și țării. Aici, după o primă vizită pe 
cimpurile proaspăt arate, prin livezi și in preaj
ma unui lac de acumulare în care se prevede, 
încă din anul viitor, o mare producție de pește, 
scriitorii au purtat un îndelungat dialog cu 
președintele cooperativei, inginerul loan Josu 
— „unul dintre acei oameni care știu să scoată 
piine și din piatră", după spusa fericită a poe
tului Gșorge Țarnea, „un om de milioane care 
nu știe să se exprime decit in milioane", cum 
îl aprecia un alt poc., Gheorghe Azap (de unde 
se vede că și poeții pot reuși memorabile for
mule reportericești). Spusele sale, modul în 
care el privește dezvoltarea agriculturii, bună
starea consătenilor săi și a țării intregi vădesc 
un veritabil revoluționar, un om care nu se 
poate impăca defel cu neîmplinirile, un mun
citor al pămîntului care a învățat să învingă. 
„In ultimii zece ani n-am avut ani răi" — 
declară el cu seninătatea celui care nu se teme 
nici de arșiță și nici de furia apelor. „Am ob
ținut — continuă inginerul Josu — un benefi
ciu de 16 milioane in *82,  iar anul acesta vom 
ajunge la 20 de milioane." In apropierea sa, 
Florin Muscalu remarcă : „factorul om...", dar 
președintele cooperativei intervine imediat : 
„nu atit factorul om, cit factorul oameni este 
decisiv in agricultură. Fără sătenii de aici, 
n-aș fi putut realiza nimic singur."

Ne vorbește astfel — cu înțelepciune și rea
lism — un bărbat care se află de 24 de ani în 
fruntea cooperativei, încă de pe vremea cînd 
abia se întorsese din armată și număra, pe 
umerii săi, cu puțin peste două decenii de 
viață. Dar cite a învățat și cite a împlinit în 
anii săi de muncă... Explicațiile pe care le oferă 
nu sint atit savante, cit de bun simț. „Iată un 
inginer care a invătat să devină țăran" — zice 
prozatorul Titus Suciu și avea perfectă dreptate, 
dacă n-ar fi mal complicat : loan Josu este un 
țăran care a învățat să fie inginer și să rede
vină țăran. Multă inițiativă, multă dragoste de 
pămînt și de semeni, multe nopți nedormite la 
gindul celor ce urmează a se intimpla a doua 
zi, mul,te discuții cu cei mai vîrstnici, multă în
drăzneală de acțiune și multă încredere în pu
terea celor din jur de a înțelege rațiunile deci
ziilor sale și de a proceda așa cum se cuvine. 
Să reintegrezi circuitului agricol nenumărate 
hectare, să scapi de obsesia apelor care, din 
vreme în vreme, acopereau jumătate din sat, să 
obții în mod constant producții anuale, de pe 
o mare suprafață,de peste zece tone boabe de 
porumb si de șapte tone boabe grîu la hectar 
în condițiile unui sol deluros sau aluvionar, lipsit 
de cernoziom, nu sînt fapte la indemîna oricui, 
loan Josu și țăranii din Topolovățu Mare au 
reușit să ajungă unde au ajuns punîndu-și com
petența, ingeniozitatea și forța brațelor în slujba 
unei intense iubiri de țară, de oamenii acesteia 
și ajungînd să se bucure de prețuirea și respec
tul lor.

★
In cea de-a doua zi, 27 octombrie, s-au reluat 

lucrările colocviului, conduse de această dată de 
către Marin Mincu și, apoi, de cătr^ Mircea 
Tomuș. Au luat cuvintul : Constantin Ciopraga, 
Gabriel Dimisianu, Mihai Ungheanu, Galfalvy 
Zsolt, Daniela Crăsnaru, Radu Ciobanu, Mircea 
Scarlat, Fia Teodorescu-Brinzeu, Ondrej Ste
fanko, Paul Miclău, Emil Poenaru. Crișu D»s- 
călu, Ion Arieșanu. Anghel Dumbrăveanu, Mi
hai Sin, Slavomir Gvozdenovici, Doina Uricariu, 
Mibai Iordache, Mircea Șerbănescu, Eugen Evu, 
Andrei A. Lilin, Traian Iancu, Valeriu Bârgău, 
Ivo Muncian, Paul Anghel, Cornel Ungureanu.

Redăm fragmente din intervențiile din cea de 
a doua zi a colocviului :

Constantin Ciopraga

a scrie poezie patriotică e o întreprin
dere din cele mai dificile. Se scriu 
astăzi sute și mii de poeme, dar ma
rile crești’, padinile nnto,o<n'*e  sînt 

puține. Se uită, adesea, că poezia patriotică tre
buie să fie în primul rînd poezie, că mesajul nu 
re^stă fă»*ă  acoperire estetică. Putem fi r»a- 
trioți și fără declarații efigenice, fără retorica 
dominată de platitudini. Nichita Stănescu de
clara intr-un noem mai vechi că noetul nu are 
viață personală, — înțelegînd prin aceasta că 
el acționează ca un exponent, dator să consi
dere timpul regăsit al națiunii, prezentul și vii
torul acesteia din perspective totalizante. Marin 
Sorescu cu al său Eminescu, Nichita Stănescu, 
loan Alexandru și alții ca aceștia oferă modelul 
unor mesaje mereu de luat în seamă, demon- 
strînd că între natria ’■eală a poeților și patria 
lor siderală nu sînt antinomii.

Galfalvi Zsolt

Pe nămîntul acesta, unde Istoria a așe
zat și alte naționalități alături de po
porul român, conținutul patriotismu
lui socialist se îmbogățește prin ca

racterele specifice ale indisolubilei frății. Deo

sebirile firești se consacră izvor al unei folosi
toare împliniri intru reciprocă îmbogățire ; 
izvor al unității, prin dragostea față de patria 
socialistă, prin înțelegerea intereselor comune. 
Noi toți — români, maghiari, germani, sirbi și 
alte naționalități — membri cu drepturi egale 
în marca familie a României socialiste, mai 
avem încă un motiv pentru a ne iubi patria ; 
convingerea că la masa drepturilor cucerite 
împreună și a bunurilor făurite in colaborare, 
sintem cu toții amfitrioni și gospodari ; că toc
mai acest fapt definește drepturile și obliga
țiile egale.

Patriotismul socialist — tot ceea ce ne leagă 
de țara noastră, de căminul nostru, prin miile 
de indestructibile fire impletite din cea mai 
nobilă substanță a vieții omenești nu ne izo
lează de alte? popoare și țări ale lumii ci, dim
potrivă, ne oferă posibilitatea participării rod
nice și eficiente la rezolvarea problemelor uni
versale ale omenirii, la înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. Tot ceea ce, produs 
de noi, ne îmbogățește patria pe planul mate
rial, spiritual și, nu in ultimul rind, pe al con
ținutului uman și al calității umane a existen
ței, iradiază cu necesitate asupra întregii lumi 
de azi și de miine devenind parte integrantă a 
năzuințelor rodnice să transforme Pămintul in
tr-un adevărat cămin al omenirii.

Anghel Dumbrăveanu

fiind trunchi din trunchiul țării ei, 
rădăcinile literaturii sint inseși rădă
cinile patriei. Ideile, sentimentele și 
formele ei încearcă să sublimeze, cu 

mijloace specifice, ceva din adevărul și măre
ția fără margini a sufletului nepieritor al Pa
triei. Cunoașterea acestui suflet rămine pentru 
scriitor q datorie niciodată îndeajuns împlinită. 
O asemenea cunoaștere înseamnă nevoia in
timă de a trăi viața, destinul poporului tău, de 
a fi contopit, cu întreaga ființă, in istoria, lupta 
și idealurile sale.

Ondrej Stefanko

Oprimă dovadă a apartenenței strămo
șilor mei la această patrie a fost uni
tatea in gind și in simțire cu cei pe 
care i-am găsit aici și care erau aici 

dlntotdeauna. Și in năzuință. Că gîndurile slo
vacilor au devenit aceleași cu gîndurile popula
ției de baștină pot demonstra citindu-l pe publi
cistul și omul de litere slovac din Ardeal, înain
taș al nostru, Gustav Augustini (truditor cu 
pana Iar „Tribuna" sibiană, secretarul lui Ioan 
Rațiu, redactor la „Tribuna poporului" a lui 
Russu Sirianu) care incă in anul 1885, intr-un 
reportaj intitulat „Micul Paris" publicat in re
vista „Slovenske pohlady" care apărea la Bra
tislava, scria : „...problema care se pune acum 
este doar una ; in strădaniile sale România are 
nn singur ideal — trebuie să înfăptuiască uni
rea națională cu frații lor de singe ardeleni"

Slavomir Gvozdenovici

este enorm de mare acest soare de 
noapte peste anotimpurile țării. Din 
această infinită îmbrățișare a poetu
lui cu totul Patriei se nasc cele mai 

Sfinte iubiri. In leagănul acestor iubiri nemărgi
nite și in leagănul acestor lumini deopotrivă e 
cel mai curat dor al poetului. Se rostesc in aceste 
nopți grele, dar fericite, cele mai frumoase cu
vinte despre oameni, stele și păsări.

Paul Anghel
n cuvintul său, Paul Anghel, care a

1 pledat in prima zi a Colocviului pen
tru un real schimb de păreri intre par
ticipanții intrunirii literare de la Timi

șoara, a vorbit despre semnificația luptei națio
nale a românilor intr-un spațiu apăsat de trei 
imperii, despre caracterul îndreptățit al acestei 
lupte, despre soluția pașnică care a dus la Marea 
Unire din 1918. Plasarea faptelor de istorie ro
mânească in context european și universal a fost 
tema centrală a acestei intervenții, tocmai pen
tru a sublinia sensul major al acțiunilor româ
nești pentru Unire întreprinse de-a lungul vre
mii, ca și in anul Înfăptuirii propriu-zise a marii 
opere politice. Intervenția lui Paul Anghel a in
sistat, direct și indirect, asupra ideii de patrie 
ca un concept elaborat, ca un act de cunoaștere 
profundă, care nu se poate concepe in afara cu
noașterii istoriei. Istoriografia românească și uni
versală ca necesitate vitală de conștiință scriitori
cească a fost ideea jalon. De la înălțimea unei 
asemenea elaborări a ideii și a imaginii de patrie, 
respingerea unor declarații sentimentale, co
mode, neglijente, chiar privitoare la patrie, de
vine inevitabil mai ușoară și mai inteligibilă, 
ceea ce cuvintul lui Paul Anghel a arătat-o con
vingător, strălucitor, constituind o nimerită în
cheiere a lucrărilor Colocviului Scriitorii și pa
tria.

★
In încheierea lucrărilor colocviului, s-a dat 

citire unei telegrame adresate de către partici
pant! tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegramă 
în care s-au relevat adîncile sentimente de dra
goste și prețuire nutrite de către scriitorii pre- 
zenti la colocviu fată de președintele tării, ale 
cărui orientări și îndemnuri călăuzesc perma
nent munca oamenilor condeiului.

Ar fi nedrept să omitem a spune că — deși, 
în ohip aparent, dezbaterile au fost întrerupte 
de necesare pauze —, pauze de lucru nu au 
existat la acest colocviu. Zgirciți ca de obicei 
cu minutele pierdute, scriitorii’ n-au încetat nici 
un moment dialogurile. Scriitorii arădeni, rea
lizatori a două numere dintr-un interesant „Arad 
literar", (două cărți ce ilustrează posibilități de 
inițiativă editorială și dragoste de cuvînt) se în
trețin cu scriitorii pe care i-au publicat în pa
ginile culegerilor si oferă celor care n-au prins 
ultimul număr doritele exemplare. Ion Marin 
Almăjan și Cornel Popescu fac schimb de ex
periență. gîndlnd la viitoarele apariții din edi
turile „Facla" și „Cartea Românească". Traian 
Iancu evocă amintiri din Făgetul natal. Cornel 
Ungureanu și Laurențiu Ulici schimbă opinii 
critice (fiecare răminînd la a sa), in vreme ce 
reporterii de la radio îl asaltează pe poetul Ni
colae Dragoș, aflat in plină discuție a unei emi
siuni TV cu realizatoarea acesteia, Smaranda 
Jelescu.

Aceeași atmosferă — de lucru, degajată — 
domnește și în autocar. Acum, după ce lucră
rile colocviului s-au încheiat, scriitorii se de
plasează pe una din modernele platforme in
dustriale ale Timișoarei, pentru a vizita între
prinderea „Electrotimiș". o întreprindere aflată 
acum, la numai un deceniu de la înființare, 
printre cele mai moderne și mai competitive din 
tară, distinsă, în chiar anul trecut, cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru rezultatele deosebite ale 
tînărului colectiv de aici. Atît directorul între
prinderii, inginerul Arke Marcus, cit și ingine
rul șef — la abia 33 de ani — loan Petran, sau 
Petre Puiu, președintele sindicatului, oferă oas
peților explicații detaliate cu privire la reali
zările tehnice de vîrf ale întreprinderii. Produ
cătoare de utilaj pentru industria electronică 
și electrotehnică, realizind numai în acest an 
circa 180 de tipuri de utilaje și 5—6 000 de ștanțe 
și matrite, întreprinderea timișoreană este o 
demnă parteneră a unor prestigioase firme de 
peste hotare, cu care colaborează în mod con
stant. Construită din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și bucurîndu-se de vizita și îndrumările sale de 
patru ori in cei zece ani de la deschidere, în
treprinderea „Electrotimiș". cei peste 3 000 de 
oameni care lucrează aici au reușit să scadă 
substanțial — în domeniul lor de activitate — 
efortul valutar al tării.

Utilaje metalurgice, mașini moderne de bo
binat. linii de laminat cupru, echipamente de 
sudură, prototipuri de genul mașinii pentru 
realizarea corpului metalic al anvelopelor, agre
gate pentru alezat cu o precizie de o sutime 
de milimetru — tot ceea ce intîlnește privirile 
admirative ale vizitatorilor a fost creat de niș
te oameni foarte tineri, multi calificați direct în 
întreprindere, dar care au înțeles de la bun 
început că pentru a impune o marcă pe piața 
internațională trebuie să nu faci nici un rabat 
de la calitate, trebuie. In schimb, să-ti inves
tești întreaga imaginație tehnică in continuă di
versificare și modernizare a producției. „N-a 
fost ușor deloc, titi siguri", spune electricianul 
Vasile Mutihac celor din jurul său. multi din
tre ei cu carnetele de reporteri in mină, notînd 
conștiincios tot ce văd și aud. Pină și un isto
ric literar, iată, cum este Dan Zamfirescu, se 
interesează de performanțele cutărei sau cutărei 
mașini, pină și un poet ca Radu Cârneci caută 
să afle motivul pentru care un utilai a trebuit 
să fie înlocuit cu altul și care este eficienta 
economică a acestei înlocuiri. Este cum nu se 
poate mai limpede: curiozitatea firească a scrii
torului. a omului de cultură se revarsă nesă
țioasă asupra realității, căutind să extragă de 
acolo simburele viitorului poem, al viitoarei po
vestiri sau, pur și simplu, caută să-și afle li
niștea în răspunsurile pe care le primește.

„Să nu se înțeleagă — ni se adresează ingi
nera Adriana Blaj, președinta comisiei culturale 
a întreprinderii — că oamenii de aici nu știu 
altceva decit să muncească și nu se gindesc la 
altceva decit la tehnică. Ei sint și mari iubitori 
de artă". Și. pentru a-și argumenta spusele, tî- 
năra ingineră — în timpul orelor de lucru șefa 
laboratorului de verificări și recepții, iar în afa
ra acestora o avizată iubitoare de pictură, mu
zică. teatru — ne vorbește despre faptul că ac
tuala stagiune a Teatrului National din Timi
șoara s-a deschis printr-un spectacol oferit 
muncitorilor de la „Electrotimiș". că periodic, 
pentru fruntași, se rezervă. în exclusivitate, 
spectacole de teatru și de operă, că deseori ac
tori. scriitori și muzicieni timișoreni se află în 
mijlocul colectivului de muncă de aici, că an
samblul folcloric al întreprinderii a ocupat un 
meritoriu loc II la ultima ediție a Festivalului 
national „Cîntarea României", că este aproape 
de premieră primul spectacol al echipei de tea
tru a întreprinderii... Și lista ar fi putut con
tinua încă multă vreme, dar autocarul era gata 
de plecare, odată cu apariția primelor umbre 
ale inserării.

★
Multă lume în fata și în foaierul Teatrului 

Național din Timișoara. In seara zilei de 27 oc
tombrie. a avut loc aici Festivalul national de 
poezie „Scriitorii și patria", la care și-au dat 
concursul poeții prezenți la colocviu. La ora 
începerii, ora 18, sala era plină. împreună cu 
artiști ai Operei din Timișoara, poeții veniți din 
Arad. București. Botoșani. Brașov. Cluj-Napoca. 
Craiova. Focșani. Iași. Sibiu, Tîrgu Mureș, ală
turi de colegii timișoreni au oferit un veritabil 
recital de aleasă tinută. din prima și pină în 
ultima clipă.

Nicolae Dragoș, Doina Uricariu, George Țăr- 
nea. Ileana Roman, Nikolaus Berwanger, Gheor
ghe Azap, Eva Lendvay, Marcel Mureșan, Iile 
Măduța, Mandies Gyorgy, Alexandru Jebeieanu, 
Letay Lajos, Marin Mincu, Nicolae Prelipceanu, 
Franz Johannes Bulhardt, Radu Cârneci, Vasile 
Dan, Ondrej Stefanko, Petre Stoica, Ivo Mun
cian, Valeriu Bârgău, Daniela Crăsnaru, Lucian 
Emandi, Romulus Cojocaru, Violeta Zamfirescu, 
Valentin Tudor, Vlaicu Bârna, Valeriu Armea- 
nu, Slavomir Gvozdenovici, Florin Muscalu, 
Traian Iancu și Anghel Dumbrăveanu (i-am no
tat în ordinea în care și-au rostit poeziile) au 
dăruit publicului timișorean prezent la festival 
două ceasuri de veritabil fior liric, omagiind, cu 
aleasă simțire, patria comună — România.

In ultima zi a colocviului și festivalului — 
29 octombrie —. participanții s-au intîlnlt — 
împărțiti în mai multe grupuri — cu iubitori de 
literatură din Timișoara și din comunele jude
țului Timiș, dialogînd cu cititorii pe cele mai 
variate teme privind literatura de azi. caracte
rul ei profund patriotic, revoluționar.

Au fost, așadar, trei zile-eveniment. atît pen
tru gazde cit și pentru oaspeți. Trei zile în care 
emblema Colocviului și a Festivalului — „Scrii
torii și patria" — s-a oglindit în cuvintele ros
tite. în versurile recitate, în gîndurile tuturor 
celor prezenți. Trei zile în care — în modul cel 
mai sincer și mai deschis — scriitorii și-au 
omagiat patria și poporul, dovedind că merită 
cu prisosință, la rîndu-le, același cald omagiu. 
Trei zile în care, peste un colț românesc al Ba
natului, au dominat sclipiri de verb, piscuri de 
idee și o dragoste înflăcărată.

Dan Mucenic

Iubirea de soare
Dintotdeauna am iubit soarele, 
dintotdeauna l-am iubit. 
La vreme de neguri, 
cu dor de lumină în straițe, 
l-am incrustat pe scuturi și-n porți, 
închipuind din razele lui 
riuri de foc pe alb de cămăși, 
aurite văpăi pe scoarțe visate de miri.•
L-am zugrăvit în altare 
ca nimb pe creștet de sfinți, 
ori bulgăr de aur 
in miini de isuși prăsiți in Carpați ] 
ni I-am păstrat in legende 
strâfulgerind in tăișuri de paloș, 
impurpurind mantii de Feți Frumoși 
ori scinteind in plete de zine.

★
Dintotdeauna am iubit soarele, 
dintotdeauna l-am iubit. 
Ne-am înălțat spre EL 
cu tot ce-am avut mai măiestru l 
cu-naltele turle 
de meșteri Manole gindite, 
cu zvelte coloane 
spre ceruri cioplite de geniul Brâncuși 
Spre slava lui, slavă eternă, 
cu pana muiată in doruri 
i-am închinat ode și cinturi 
și-n ceasuri de noapte, 
căutîndu-l prin stele, 
în vrajă de vise l-am prins 
să fie la clacă cu noi, 
emblemă in frunți de oștire.

★
Dintotdeauna am iubit soarele, 
dintotdeauna l-am iubit 
l-am cerșit răsăriturile 
prin gratii de mucede carceri, 
prin ochi de triste ferestre 
în ierni cu stoluri de ghiațâ 
ori, doamne, în ceas de durere, 
cind plugul urgiei trecea peste noi.
l-am adunat căldura in palme 
și-n leagăn de prună dezbrăcați, 
ne-am aprins pipele 
la focu-i trecut prin amnare 
și-am infruntat, știindu-l in slavă, 
lungile nopți urlate de lupi 
cu luna trecută prin suliți de viscol 
și florile, toate, cărunte de brumă

Dintotdeauna am iubit soarele, 
dintotdeauna l-am iubit. 
De neguri scăpați, 
ne place să-l știm țărănește trudind 
prin bărăganele amirosind a rumenă piine, 
surizind in ochi suavi de copii, 
la sfat cu Carpații in ceas de-nserare,

Soarele meu, soare părinte, 
soare, soare.

loan Costea

Țăranii la Alba
Ca apele pâminturile se-adunâ 
spre Alba, in decembrie, ca scut 
și peste munți ninsorile-or să spună 
că noi, țăranii, Unirea am făcut 

noi, roata lumii colindînd ca gindul 
noi, rodul cald al țării, trupul ei 
ce am umplut mormintele cu rindul 
dar am rămas la temelia ei 

noi am făcut Unirea cu dreptate 
prin lege strămoșească și-adevăr 
și am săpat în pagină de carte 
noi rinduri limpezi ca un cint de dor 

noi, veșnici in vecia legii noastre 
țăranii Albei respirind cimpie 
ne-am revărsat din cele trei astre 
și-am plămădit o nouă Românie.

Gabriel Iuga

Unirea — marea roată 
a soarelui în Carpați
Ai să te inalți prin veacuri, 

frumoasă Românie, 
Precum un brad in munte cu fruntea 

pururi verde,
Un cuib rotund de soare, de pură poezie, 
Tablou de Grigorescu - acelui ce te vede,

Coloană Infinită spre stele vei urca, 
Mereu strălucitoare, mereu impodobită,
Și fiii tăi de-a pururi in suflet te-or purta 
Ca pe-a mireasă cu lumina logodită I

Dar ziua aceea sfintâ ce-a înmugurit 
sub pleoape

Din dorul cel fierbinte de veșnică unire - 
Noi toți purtind-o-n suflet — ea fi-va 

mai aproape
Ca o grădină pură-n înflorire I

Unirea cea dorită și de eroi purtată 
Prin veacurile grele de aspră asuprire,
In cuget și-n simțire, pe umeri și pe roată, 
In faptă și-n vorbire și iarăși in simțire -

Unirea — marea roată a soarelui-n Carpați, 
înfăptuită atuncea de intreaga națiune, 
Cind omenirea toată văzu că sintem frați, 
Stâpini pe glia noastră, pe culmile-i 

străbune I

Ion C. Ștefan

Eram uniți în cuget și 
ne-am unit în faptă 
„Noi vrem să ne unim cu țara" - 
Un glas ce a urcat prin vreme 
Precum silabele-n cuvinte, 
Precum cuvintele-n poeme, 
Cum mugurii cu primăvara 
Știu drumul vieții inainte I

Cu țara vrem să ne unim, 
Cum spicele s-au infrâțit 
In lanuri grele de lumini 
Pentru belșugul aurit 
Pe-un drum pe care-l făurim 
Prin munca noastră cea deplină.

Eram uniți și ne-am unit 
Cind inimile-au înflorit, 
Cind brațele ne-am împletit 
Și cind la Alba am horit - 
Popor eroic și unit 
In drum stelar spre infinit I

Ștefan Bratosin



UNIREA DEZIDERAT DE VEACURI 
Al POPORUIUI ROMÂN

ROMÂN IA- 
patria tuturor 
românilor C»>3

ntr-o telegramă de mulțumire a pro-

Ifesorului S. Mindrescu, adresată pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Italiei, V. E. Orlando se arăta : 
„Excelența Voastră ați fost primul care a re

cunoscut importanta formării unei legiuni ro
mâne pe pămintul sacru al Italiei și ați acțio
nat in consecință. Dacă astăzi avem bucuria 
nespusă de a fi obținut decretul oficial privind 
constituirea legiunii române, avem dreptul să 
atribuim Excelenței Voastre acest eveniment 
de o covîrșitoare importanță pentru noi și pen
tru scumpa noastră Românie. Pentru noi acest 
decret înseamnă legarea cauzei noastre de 
aceea a italienilor oprimați și faptul că putem 
privi cu încredere viitorul".

Intr-o scrisoare prin care se anunța recu
noașterea unităților române constituite in Ita
lia, de către guvernele francez, englez și ame
rican printre altele se arăta : „Regimentele 
care peste puțin timp vor pleca de aici pentru 
a se uni cu armatele Maiestății Sale regele 
Ferdinand al României, vor duce fraților lor 
astăzi in sfirșit liberi pentru totdeauna de jugul 
austriac și maghiar, sărutul matern al Romei 
latine, leagănul etern al dreptății și civiliza
ției".

La rîndul său guvernul italian adresa urmă
toarea scrisoare Consiliului Național al unității 
românilor „Italia nu a uitat entuziasmul pa
triotic și sacrificiile nobile pe care le-a impli
cat intrarea României intr-o luptă singeroasă 
care a dus, acum, la un sfirșit victorios, prin 
eliberarea poporului român de jugul dușman și 
prin triumful comun al libertății și dreptății în 
lume. Guvernul italian va da întregul său spri
jin pentru dobîndirea și garantarea tuturor 
drepturilor politice și teritoriale ale poporului 
și națiunii române, însuflețit de legăturile isto
rice care au unit Întotdeauna cele două popoare 
și de comunitatea de interese susținute de con
cetățenii lor, care au fost supuși ai aceleiași 
dominații străine.

Guvernul italian este, de aceea, fericit să re
cunoască Consiliul Național al Unității Române 
și să intre in relații cu acesta, asigurîndu-1 de 
întreaga sa simpatie".

O contribuție de seamă la realizarea unității 
naționale au avut-o zecile de mii de români 
din Transilvania și Banat aflați prizonieri în 
Rusia. Se afla printre ei, Nicola Ursu din Cîm- 
peni (strănepot al lui Horea), care, în toamna 
lui 1914 a trecut, în fruntea a 400 de soldați 
moți la ruși, pentru a se înrola în viitoarea 
armată română de eliberare a Ardealului ; 
erau printre ei și redactorii „Tribunei", absol
venți ai școlii normale de învățători din Sibiu 
(promoția 1914), țărani etc. Românii ardeleni, 
prizonieri în Rusia, aflați în diferite lagăre din 
Siberia, au reușit să stabilească, în scurt timp, 
legături cu compatrioții lor din România.

După intrarea României in război, in august 
1916, a început să se discute, între guvernele 
din București și Petrograd, chestiunea organi
zării corpului de voluntari români din prizo
nierii aflați pe teritoriul Rusiei. La începutul 
lui septembrie, un grup de refugiați români, 
alcătuit din Vasile Lucaciu, Ioan Nistor, Octa
vian Tăslăoanu, lorgu G. Toma, Vasile Osvodă. 
Onislfor Ghibu a înaintat Consiliului de mi
niștri al României un memoriu în numele ze
cilor de mii de refugiați români din Transil
vania în care declara : „Voim să luăm parte 
activă la cucerirea pămîntului în care ne-am 
lăsat părinții... Credem că e o datorie de onoa
re pentru noi, ca în actualul război să înscriem 
pe paginile istoriei, fapte care să arate urma
șilor că și românii din ținuturile subjugate au 
luptat .alături de ostașii Regatului pentru în
truparea României Mari și că prin sîngele lor 
au răscumpărat unitatea politică la care au 
visat veacuri întregi". Se exprima dorința în
ființării de regimente „care să se compună din 
foștii soldați români ai armatei austro-ungare, 
veniți în România în cursul războiului și de 
prizonierii români din Rusia care vor trebui 
aduși în România". Se arăta In acel memoriu 
că numărul soldaților ardeleni refugiați în țară 
era de 10—15 000, iar al prizonierilor din Rusia 
trecea de 100 000 — număr din care s-ar fi 
realizat două corpuri de armată. La sfirșit se 
spunea : „In orice formă, voim să ne Îndepli
nim datoria de singe față de România Mare".

Tratativele româno-ruse n-au avansat insă 
In toamna anului 1916. Abia după căderea 
Bucureștilor guvernul imperial a convenit să 
schimbe cu România 15 000 prizonieri români, 
contra 15 000 prizonieri austrieci și germani.

La începutul lui decembrie 1916, autoritățile 
ruse și-au dat asentimentul să se organizeze o 
tabără a prizonierilor români la Darnița, lîngă 
Kiev. în ianuarie 1917, guvernul român a tri
mis la Darnița pe colonelul C. G. Pietraru pen
tru a lua legătura cu prizonierii români ; în 
urma raportului colonelului Pietraru, Ministe
rul de război român a hotărît, la 23 februarie 
1917, înființarea Corpului de voluntari români. 
Marele Stat Major rus a aprobat, la rîndu-i 
formarea acestui corp de volfcntari, dar din 
5 000 de oameni, permițînd recrutarea lor nu
mai din regiunea Moscovei, unde numărul pri
zonierilor români era mic.

Revoluția din Rusia, din februarie 1917, a 
avut urmări favorabile pentru acțiunea româ
nilor de a se constitui într-un corp de volun
tari. Intr-un timp scurt, în tabăra de la Dar
nița s-a adunat un număr mare de prizonieri 
români, sosiți din diferite lagăre și nu numai 
dip zona Moscovei.

pată cum descria serviciul de spionaj auatro- 
ungar organizarea voluntarilor români în Rusia, 
„încă din noiembrie 1916 a început în lagărul 
de prizonieri Darnița formarea unui corp de 
voluntari români. Toți prizonierii de război 
români au fost ridicați din lagăre, concentrați 
la Darnița, iar in martie 1917 transportați la 
Kiev."

Inițiativa pentru formarea unul corp de vo
luntari români din prizonierii de război aus- 
tro-ungari de naționalitate română a pornit de 
la guvernul român și a primit, se spune, apro
barea vechiului regim rus.

Acțiunea de atragere era desfășurată la în
ceput exclusiv de emisari trimiși de guvernul 
român în lagărele de prizonieri din Rusia, mai 
tîrziu însă această acțiune de propagandă a 
fost preluată de cetățeni austro-ungari aflați 
în Rusia.

Pentru promovarea ideii de Românie Mare 
a fost înființat la Kiev un comitet condus de 
avocatul dr. Boca, în virstă de 45 ani, originar 
din Transilvania, un ofițer de rezervă șl pro
fesorul de gimnaziu din Suceava, Dodus, loco
tenent din regimentul de artilerie nr. 22.

Acest comitet redactează o revistă șăptămî- 
nală, sub titlul „România Mare", care apare la 
Kiev, purtindu-se de grijă ca ea să fie difu
zată în toate lagărele de prizonieri. Acest co
mitet mai scoate in scopuri propagandistice o 
mulțime de cărți și broșuri, în care se ațîță 
împotriva Austro-Ungariei și care se difuzează 
peste front spre Ungaria, in special printre 
regimentele românești. Ca agitatori se află în 
serviciul acestui comitet următoarele persoa
ne : lt. Maxim, subit. dr. Unișca, dr. Robu, 
dr. Vescani, dr. Vasu, dr. Juga, candidat Io- 
nescu și dr. Capețear. Prin cuvîntări instiga
toare, răspîndirea de știri exagerate despre 
maltratarea și samavolnicia exercitată asupra 
românilor din Transilvania, ei s-au străduit să 
ciștige pe prizonierii de război pentru ideea de 
România Mare. Astfel, de «templu, revista 
săptămînală „România Mare" a răspîndit de 
curînd o știre născocită că în Cernăuți, după 
recucerirea orașului de către armata austriacă 
au fost spînzurați 108 români. Afară de aceas
ta, au fost folosite șl alte mijloace pentru a 
ademeri pe prizonierii de război în lagărul 
român. S-a acordat multor prizonieri cetățenia 
română și li s-a promis acordarea tuturor drep
turilor personale de care au fost privați în 
Transilvania. în plus, s-a promis fiecărui pri
zonier care intră voluntar în legiune, 15 iugăre 
de pămint după desființarea marii proprietăți, 
însuși regele român ar fi sacrificat pentru 
acest scop o treime din întreaga sa proprietate 
particulară.

In luna ianuarie 1918, legiunea română era, 
după cum se spune, de mărimea unui corp, nu- 
mărind 15 000 soldați și 2 000 ofițeri. Din cei 
2 000 ofițeri, 600 erau ofițeri austro-ungari pri
zonieri de război, restul consta din cetățeni 
austro-ungari fugiți în România încă înainte de 
război. O mare parte din soldați erau inițial 
împărțiți în regimente românești, acum însă 
este în curs scoaterea de acolo șl concentrarea 
lor în cadrul corpului de voluntari români.

în regiunea Birlad s-au format trei regimente 
de infanterie și anume Reg. nr. 1 Turda (după 
denumirea unui oraș din Transilvania), Reg. 
nr. 2 Alba Iulia (Gyulafehrvar — Karlsburg), 
Reg. nr. 3 Severin...

Mircea Mușat 
Ion Ardeleanu

Sanctuarul Unirii de pe 
Cimpia Libertății din Blaj

TRANS-SILVANIA

tirania orgolioasă a toamnei isco
dind intimitatea unei semințe : pe 
zările cugetului răsar, din seculară 
adormire, Pedepsele. Poate sub 

stema lor colind, de cițiva ani încoace, locuri 
din Trans-Silvania incercind să reinventez o 
stare, aceea a triumfalei întoarceri, Trans- 
Silvania - drumuri de peste păduri, bătute 
de cohortele Geminei prelungind — In arcul 
imperfect încă a două milenii - melancolia 
cețoasei retrageri ; colbul lor mai aduce-n 
amurguri tristețea latinizind ca o revendicare. 
Lacrimi și răni aluvionare căutindu-și Matca 
in Dacia Imperială apoi in negrul imperiu 
de undo străbunii paterni mi-au coborit In 
Țară cu pruncii tâinuiți in desagi, cu sărăcia 
hăituit-a pribegilor, nemaioșteptind — depăr
tat încă - leatul Marii Uniri. Biciul răbdat al 
așteptării, ca și drumul suitor in miezul redo- 
binditei Vetre, măsurat acum in inimi-lumină.

O fascinație statornică mă ține prizonieră 
pămîntului de Peste-Păduri Iar dac-ar fi să-l 
localizez Centrul pe harta — cit de subiecti
vă I — a acestei revelații copleșitoare, l-aș 
numi fără șovăială Alba-lulia. Nu celebrind 
in primul rind Actul, consacrarea-n istorie a 
însingeratului dor de re-lntregire, ci Martiriul 
care-a sanctificat un neam erudit în ale su
ferinței și primenirii de răni. Celula lui Horea 
evocînd atroce barbaria și complicii ei (cu 
peruci pudrate) e, obsedantă, miezul acestui 
Miez din care emoția se propagă ca o du
rere concentrică. In această durere-mi pro
iectez și străbunii pribegi iar ficțiunea pom- 

'pează-n artere sîngele albastru al unei con
firmări din care, rănită, nu mai poate țișni 
azi decit Poezia...

Smaranda Cosmin

Patria
Numai răsădindu-ți adierea ființei 
in ființa veșnică a patriei 
și lăsindu-te irigat de sîngele strămoșilor, 
ce-i pulsează năvalnic in artere, 
poți deveni grădină cu inimă de floare.

Numai trăind cuprinsul patriei 
cu toate celulele și simțurile, 
in fastul adierii nesfirșite, 
pinâ la suferință și starea de cenușă, 
poți cunoaște măsura adevărului și demnității.

Ion Strujan

Din contribuția cărturarilor români 
la realizarea unității naționale

Urmare din pag. 1

nistrului In latinește, iar prefectul județului în 
ungurește, așa cum a răspuns și ministrul, loan 
Micu Moldovan s-a ridicat, spre surpriza tutu
rora, și a vorbit in românește, pentru că, a pre
cizat el, „d. ministru să nu plece din Blaj fără 
să fi auzit accentele dulci ale limbii române".

„Domnule ministru, a spus vorbitorul în con
tinuare, sînt om bătrin. Am văzut multe în viața 
mea și am petrecut multe. Am fost sub stăoî- 
nirea atotputernică a nemților, (austriecilor) 
care se părea că nu va avea sfirșit ; dar nemții 
s-au dus. Azi d-voastră. ungurii, sînteți stăpînii 
zilei. Veți pleca și d-voastră ca și nemții, iar noi 
românii vom rămîne. căci românul are un pro
verb : apa trece, pietrele rămin".

Torentul de aplauze, care a acoperit finalul 
cuvîntării bătrânului canonic a dovedit suficient 
de limoede ministrului care slnt sentimentele 
românilor, și care este totodată sufletul școlilor 
din Blaj.

A murit In 1915 (20 septembrie). în virstă de 
82 de ani, fără a avea fericirea de a vedea în- 
făputuirea României întregite pentru care a 
luptat toată viața sa.

★
Un alt cărturar asupra activității căruia ne 

vom opri în această serie a fost profesorul An
drei Bârseanu de la Brașov (1858—1922).

Ca și I. M. Moldovan. Andrei Bârseanu a fost 
membru al Academiei Române din București și 
președinte al „Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român". Și-a făcut 
pregătirea in liceul românesc de la Brașov si 
apoi la Universitățile din Viena și Mttncben. Ca 
student la Viena a fost unul din . principalii 
membrii al Societății „România jună", a cărei 
comisie literară a prezldat-o vreme de mâl mulțl 
ani.

Stabilit ca profesor la liceul „Andrei Șaguna" 
din Brașov și apoi la școala comercială s-a im
pus ca un autentic om de cultură și totodată ca 
un însuflețit patriot.

El este autorul imnului patriotic Pe-al nostru 
steag, a cărui melodie a fost compusă de Ciprian 
Pcrumbescu. A scris, călcind pe urmele lui Va
sile Alecsandri, diferite alte poezii cu caracter 
patriotic, dintre care menționăm Un falnic glas 
răsună, Salutul Romei ș. a. A colaborat intens 
la periodicele timpului : Gazeta Transilvaniei 
(Brașov), Albina Carpaților (Sibiu), Familia 
(Oradea), Convorbiri literare (Iași — Bucu
rești), Luceafărul (Sibiu) ș. a.

Principala lucrare a lui Andret Bârseanu este 
Istoria școalelor centrale românești din Brașov 
(1902), premiat.’ de Academia Română, prin care 
a înfățișat imensul progres cultural românesc al 
Brașovului datorită școlilor sale și totodată 
strânselor legături între orașul de la poalele 
Timpei și capitala României.

Printre sprijinitorii școlilor brașovene s-au 
numărat, chiar din primul an al domniei sale. 
Alexandru Ioan Cuza și apoi toți miniștrii in
strucțiunii publice pînă la 1918, care au prevăzut 
în bugetul României subvențiile necesare func
ționării lor satisfăcătoare. Alături de miniștrii 
respectivi au susținut școlile și numeroși oameni 
de cultură și oameni politici ca M. Kogălni- 
ceanu, C. Negri, Titu Maiorescu, Take Ionescu, 
N. Filipescu ș. a.

Deși s-au întîmpinat multe dificultăți din par
tea guvernului maghiar, totuși, sub diferite 
forme, subvențiile s-au putut acorda pînă la 
1918.

Una din permanentele preocupări ale lui An
drei Bârseanu a fost colectarea și valorificarea 
literaturii populare românești. Pe lingă colecția 
de Doine și strigături din Ardeal, selecționată și 
editată împreună cu Jan Urban Jamik, el a mai 
publicat și o colecție de Cincizeci de colinde 
(1890), adunate prin elevii săi, precum și glu

mele și anecdotele Din traista Iul moș Stoica 
ș a.

Considerând folclorul ca o înaltă expresie a 
spiritului național. Bârseanu a publicat in limba 
română și germană și valoroase studii de inter
pretare (Poezia poporală română) (1908). Ca 
membru al Academiei, el a redactat de aseme
nea și judicioase și pătrunzătoare rapoarte pen
tru premierea culegerilor de folclor ale lui
C. Rădulescu Codin, Tudor Pamfile. Al. Viciu,
D. Furtună și alții, după moartea lui Vasile 
Alecsandri el fiind considerat ca unul din cei 
mai autorizați specialiști in această direcție.

Ca om de școală, apreciat în mod deosebit de 
N. Iorga și D. Onciul, Bârseanu. care era și un 
excelent orator, a publicat numeroase discursuri 
și conferințe, precum și diferite manuale școlare 
(Geografia pentru școalele medii) ș. a. A contri
buit, de asemenea, în mod substanțial la apre
cierea unor importanți oameni de cultură ai 
Brașovului, ca Ion Lepădatu (1898), pictorul 
Mișu Pop (1911), Virgil Onițiu ș. a.

A condus, împreună cu I. Popea, revista 
Școala și familia (1887—1888).

In 1911, cind N. Iorga împlinea 50 de ani, 
Bârseanu i-a adus un strălucit omagiu prin re
vista „Ramuri", relevînd legăturile sale cu 
Transilvania și marea sa contribuție la dezvol
tarea educației naționale (Un apostol al nea
mului).

In 1912, Bârseanu a fost ales președinte al 
„Asociațiunii pentru literatura română și cul
tura poporului român", pe care avea să o con
ducă pînă în 1922. dîndu-i un nou impuls bătri- 
nei societăți transilvane. In acest timp a redac
tat și revista „Trai >ilvania“, in calitate de di
rector. Asupra acestei părți a activității sale a 
scris un elogios articol istoricul I. Lupaș (An
drei Bârseanu ca președinte al Asociațiunii).

Stabilit la Sibiu In această calitate, în timpul 
războiului el a devenit președinte ai Comitetu
lui național din localitate, în 1918 el militind cu 
mult entuziasm șl fermitate pentru organizarea 
adunării de la Alba Iulia. El a redactat Apelul 
Sibiului pentru participarea la adunarea de la 
1 decembrie 1918. „A răsărit și pentru noi soa
rele libertății", scria Bârseanu la 1 noiembrie 
1918. La 9 noiembrie, comitetul de la Sibiu lansa 
un alt manifest, prin care îndemna ca „fiecare 
român să țină cu tărie la neamul său și să nu 
se lase jignit în sentimentele sale naționale, dar 
in același timp să respecteze demnitatea de om 
și să nu jignească sentimentele naționale ale 
altora". La Alba Iulia el a participat în calitate 
de președinte al Asociațiunii și al Comitetului 
național de la Sibiu.

La prima ședință a Academiei Române a ci
tii cu multă emoție poezia patriotică scrisă 
spontan aub titlul Grăiește marea, care se în
cheia cu următoarele versuri :

Falnic ee-nalță a Daciei cetate ;
Pe dragostea de neam ea e clădită 
Și-n veci de veci va fi nebiruită 
Cît caldă fi-va inima de frate I

După marea lzbîndă, Bârseanu a avut satisfac
ția de a prezida cea dinții adunare generală a 
Asociațiunii la Sighet, rostind cu această ocazie 
un vibrant cuvînt către maramureșeni. Cu 
această ocazie a descoperit la Ieud unul dintre 
cele mai vechi documente de limbă românească 
(Sbornicul de Ia Ieud).

A murit la 19 august 1922, avînd satisfacția — 
pe care I. M. Moldovan nu a avut-o — de a 
vedea înfăptuită România „steagului" său, pen
tru care cu mult înainte a scris imnul unirii.

Să reținem îndemnul lui : Să fim uniți In 
orice vreme.

E lnmormîntaț la Brașov, alături de Andrei 
Mureșanu.

film

L f J ■ Căruța
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Atît ecranizările, cît șl filmele fă
cute după scenarii de D. R. Popescu, 
tind să se organizeze într-o imagine 
unitară, într-un univers aparte, in- 
confundabil — deși făcute de regizori 
diferiți, in maniere diferite și la 
epoci diferite ; interpretat cind în 
tonul comediei fanteziste, cind în re
gistru tragic, epopeic, cind cu mij
loace realiste impregnate de lirism, 
scriitorul devine, iată, și în film, 
ceea ce de mult s-a dovedit a fi în 
proză — anume creatorul unei opere. 
Dacă maniera regizorală a fost de 
fiecare dată alta, universul filmelor 
sale este de fapt același ; continuita
tea și coerența o dau personajele — 
o anume categorie de oameni, anonimi 
prin origine, dar angajați In con
flicte de excepție. D. R. Popescu 
demonstrează în opera sa că anonimii 
nu sînt excluși de la trăirea marilor 
drame, că acestea nu sînt rezervate 
unor aleși. Sublimul nu e rezervat 
doar unora, ci accesibil — cu condiția 
sincerității și consecvenței, a ceea 
ce într-un cuvînt numim caracter.
Șl D. R. Popescu este un mare crea
tor de caractere.

George Cornea ecranizează in Că

ruța cu mere o nuvelă a lui D. R. 
Popescu in care, ca în Mireasa din 
tren, lumea circului, a bilciului, a 
artei „de periferie" practicată de 
„ambulanți", se lovește de realitățile 
de toate zilele, de evenimentele isto
rice care se petrec ; sintem spre 
sfîrșitul războiului, în apropierea 
reformei agrare și trupa de circari 
care colindă satele în căruță trăiește 
implicit evenimentele timpului, par
ticipă, In felul său, la acestea și în 
cele din urmă se implică în eveni
mente ; ceea ce George Cornea pare 
să uite, este faptul că povestea se 
petrece totuși în vreme de război ; 
preocupat mai mult de aspectele 
sociale din epocă, de atmosfera care 
pre merge reforma, regizorul trece cu 
vederea fondul istoric, mult mai zbu
ciumat decît reușește filmul să 
sugereze. Căruța cu mere este un 
film blind, generos, Încărcat de li
rismul pe care elanurile tulburi ale 
tinereții 11 dau sacrificiul de sine. 
Fără să fie conștienți de ceea ce se 
Intimplă cu ei, cei doi băieți jucați 
de Radu Gheorghe și Dinu Mano- 
lache sînt un cuplu de o mare fru
musețe și pertinență caracterologică

— fără îndoială, reușita cea mai im
portantă a filmului. Calitățile dialo
gului, calitățile lor actoricești, cît și 
felul in care regizorul a știut să-i 
urmărească in aventura lor, fac din 
ei personaje vii, pregnante. Ion Di- 
chiseanu, Florina Cercel și toți cei
lalți' actori și figuranți aleși cu o 
bună intuiție a distribuției de către 
regizor, își fac cu prisosință datoria 
de a reformula, în datele esențiale, 
trăsăturile unei epoci. Generos, cald, 
filmul este totuși lipsit de dimen
siuni dramatice pregnante. George 
Cornea nu reușește pe de-a-ntregul 
să transforme proza în film. Deși 
spectacolul — spectacolul de circ —, 
este mereu prezent pe ecran, filmului 
îi lipsește spectaculozitatea și, foarte 
simplu spus, nu te pune pe gînduri ; 
explicativ, demostrativ fără ostentație. 
Căruța cu mere nu are acea adîn- 
cime necesară pentru a ridica între
bări. Suficientă’ pentru o nuvelă, po
vestea nu are atributele necesare 
filmului — sau, George Cornea nu a 
reușit să le sublinieze îndeajuns. 
Geo Saizescu, Florin Bratu, Alex, 
Tatos și acum George Cornea, regi
zori din diferite generații, de for
mații și structuri diferite, au adus, 
fiecare în felul său, un aport la 
înțelegerea universului unui prozator 
de excepție — D. R. Popescu. Căruța 
cu mere este un film făcut mai mult 
pentru a împlini imaginea închegată 
pînă acum, decît pentru a trăi prin 
sine. Privit așa, ca o parte din În
treg, el iși dovedește pe deplin 
rostul.

Nicolae Mateescu

//televiziune^
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Parcă nici n-ar fi fost el, tînărul 

actor cu nume de alint, Petruț. Un 
Petre mingiiat. Priveam și nu-mi ve
nea să cred: nu trecuse un an de cind 
a fost invitat să-și revadă rolurile 
în piesele și filmele în care a jucat. 
Și acum... Dispariția unui om minu
nat se petrece fulgerător, fără cine 
știe ce replici. Cită deosebire față 
de dispariția unui om rău, a lui Ri
chard al III-lea, de exemplu. Cită 
zvîrcolire, cîte țipete, cită lume care 
îi așteaptă sfîrșitul cu sufletul la 
gură. Sau cită bucurie. Pe cînd Ro
meo... Nu, Petruț n-a jucat nici ro
lul lui Richard al III-lea și nici pe 
cel al lui Romeo. El a jucat cel mai 
bine rolul unui prieten. Rar îți este 
dat să întîlnești un om care să aibă 
atîta de dat, îneît îi face pe cei din 
jur să se minuneze. Petrul avea nu
mai de dat. Se vedea asta încă de 
cînd îi priveai chipul luminat de 
un zîmbet perpetuu. Da, se vedea. 
Să fi fost un mare actor? Cine știe! 
A murit prea tînăr. Medalionul ce 
i s-a dedicat n-a făcut decît să ne 
reamintească sfîrșitul lui prematur. 
Cortina peste actor a căzut prea re

X

Petruf
pede, fără aplauze. Cînd l-am cu
noscut trăia și Catinca Ralea. îm
preună erau perfecți, el blajin, ea 
aprigă. Rareori mi-a fost dat să văd 
ceva mai potrivit. Erau, într-adevăr, 
un El și o Ea. Erau. Ce trecut... Unii, 
poate, vor spune că Petruț nu a 
fost un actor de medalion. Dar de 
ce să nu fi fost? Cine l-a văzut în

Sanda Șaramat : 
„Peisaj tirgoviștean"

Tudor nu și-1 mai poate imagina 
altfel pe eroul pandurilor. Cine l-a 
văzut... Priveam atent chipul acto
rului silit printr-o fatalitate a des
tinului să-și rememoreze rolurile. 
Ce inspirație funestă. Nu era mar
cat de boala sa necruțătoare. Poate 
nici nu era bolnav In urmă cu un 
an. Dispariția lui a fost meteorică. 
A dispărut ca un șlep lovit de o 
mină plutitoare. Unora nu le-a plă
cut, e adevărat. Și e firesc, actorii 
mari nu au numai admiratori. Spec
tatorii au preferințele lor, iar ac
tori mari sînt. Ceea ce este impor
tant e că Emanoil Petruț a plăcut 
de-a lungul anilor, ca om și ca ac
tor, colegilor lui de scenă. Nu i-am 
auzit să fi spus ceva rău de el, 
dimpotrivă, el, Petruț, era priete- 
nul-umbrelă de vreme rea. Avea 
distincția rară a omului care ajută 
discret, fără gălăgia supărătoare a 
așa-zișilor oameni de bine, care îți 
împrumută zece lei în ședință, ca 
să se vadă cît ești de sărac. De 
fapt, dacă mă gîndesc bine, marele 
rol jucat de Petruț a fost acela de 
OM. Or, ce își poate dori mai mult 
un actor? Cînd l-am cunoscut, trăia 
și Catinca Ralea. Trăiau amîndoi. 
luminoși ca doi mesteceni albi în
tr-o pădure de brazi.

Iulian Neacșu

P. S. Excelentă emisiunea „Ciuc 
rencu" de la Salonul artelor pi 
tice. Voi reveni.



Naiada Senei
Parisul I Parisul.I Edenic Paris I —
Speluncâ și farsă
Privită prin ochiul de melc circumcis, 
Sorbită prin buza-nsetotă și arsă I

Aminte-ți-l, încă, pe Charles d'Orifcns,
Cel princip pedestru —
Spășitu-ntru lyră, cu dor și alean 
Strunindu-și nu calul ci versu-n buestru I

Aminte-ți ecvestra fecioară Jeanne d'Arc 
Armată călare
Cu sulița-n palmă săltată stegar - 
lubirea-nfocatâ pe crupe-armăsare I

Aminte-ți Diana cu blond pâr norveg
Ce-ațiță sini-sexy
Sortiți să-nsoreascâ Parisul întreg
Sclipind ithyphalic cu blonde reflexii I

Creola superbă cu ten spaniol —
Crin negru ce saltă din singele maur — 
Ițindu-și prin bluză, superb, sinul gol 
Străpuns, ca-n corido, cu cornul de taur 1

Supremele gafe cindva-mi prevesti 
Baudelaire, dăruindu-mi amante gigante -
Muieri măscărite-n dibaci travesti
Menite să-nfringâ mindria de fante I

Urcarăm Golgota prin Iad - Sacră-Coeur, 
Pe treptele-anarhicei Semiramide I 
Montmartrul păcatului seducător
Cu bolgii și draci spinzurați prin firide I

Era un Sabat policrom - carnaval 
Cățărat ca o vie pe dealuri,
Cu bufoni și-arlechini, printr-un bilei triumfal 
De ordurâ și chef gîlgiind in pocaluri I

Minuit I — Ora grea ca un corb cind trecu 
Prin comuna Montmartre a demonilor Artei, 
Apăru-n faldu-i brun fiorosul Malbru 
Și pe brațe purta - parcă viu I — trupul

Moartei :

Duhul Senei era prea frumoaso-necotă I 
Chipul ei, in extaz, se desprinse-ntr-un fald 
Și c-un gest drăgăstos, mânușat, ni-l arată 
Ca pe-un fruct pirguit, incă proaspăt și cald I

Chipul Senei era - feciorelnicul chip 
Al Naiadei zimbind, ca al sfintei Ofelii
Și treptat, limpezit dintr-un val de nisip 
Se vădi trupu-ntreg de sub drapu-nvălelii I

Acel striptis prelung, perverit prin suspans, 
Ni-l vădise Malbru și-a lui unghii infipti-s 
Intr-un hulpav dezmăț, măsluitul lui dans 
însoțind ca un corb nesătul sumbrul striptis I

Feciorelnicul trup incifrat cu licheni
Dezvăli printr-un ochi pinditor mitul straniu : 
Tandrul păr legănat al fantasticei Seni ~ 
O rusalcă — un tors de ivor și uraniu I

Amintiri din vr-un basm i copirșeu de cleștar 
Vâlurea-n cercă nări vr-o frumoasâ-adormitâ, 
Să te-apleci s-o săruți și sărutul tău, iar,
S-o trezească din morți palpitind sub Ispită I

Doar atunci, înflorind telepaticul gind 
Printr-un flux grande-guignol insuflat in

paiațe, 
II văzui pe Malbru-ndoliatul flămind 
Cum sibila nubilă o coprinse in brațe I

Și cum buzele lui, țuguind ca Eol, 
Peste buzele ei de nectar și le-apasă 
l-nsuf’â duhu-i viu prin suavu-i trunchi gol 
C-un sărut pătimaș miruind-e mireasă I

Ci-i văzui ochii mari
Cum din pleoape tresaltă —
Luminoși nenufari
In plutire pe baltă I

Cu un tremur din nări
Ca plâpindele ciute,
Tandre insinuări
Palpitau, renăscute I

larăș buzele ei,
Intr-un freamăt vigiliu 
înfloreau cu temei
Sub ceratul sigiliu I

Se trezi-ntr-adevăr,
Șerpuind ape-ape,
Meandroticul păr 
lzvorindu-i p-aproape._

Cu petale de crin
Luminoasele-i brațe
De-oi săi umeri s-anin
Și-d lor dor cu nesaț e I

Tu, Malbru, i-nșurubi
Țițele-n chiupul miinii i
Ca doi pui de hulubi
Ea-și ațiță-n zbor sinii I

Și-i zvicnește un șold
Cit un șold de vioară,
Intr-un intim imbold
Sub arcușul tău zboară I

Cind tresaită-n mănunchi
Par comete-arzătoare
Luminoșii genunchi 
larăș pintecu-i soare I

Penumbratecul pumn
Drapul togei l-adună
Fulgerind radiumn
Pintecoasa ei lună I

l-nfloresc spre călcii 
Orhidee fugoase,

tudor george

N-ar fi timp sâ-i mingii 
Deștele-chiparoase I

Fermecat amalgam 
De vigoare și vraje, 
Niciodată eu n-am
Să-ți mai fiu sumbra stroje I

Mi-o cuprinse Malbru, 
Pătimașul Frans Hals, 
Sărutind-o : bru I bru I 
Răsucindu-mi-o-n vals I

Ca pe-o glaje părea 
Că mi-o poartă ușoară, 
Despletindu-se ea 
C-un git lung de chitară I

Și-ncomatul ei cap 
Desfășat p-al lui umăr 
l-amurgea prin vdtrap 
Răsărind făr*  de număr I

C-un noptatec fil-fll 
Al mantilei celeste, 
l-nflorea sumbrul țiul 
Astre dulci, manifeste I

Răsărea dalbul crug 
Cu-ale brațelor lugeri 
Care bezne distrug
Fumegind sub distrugeri I.»

Bezne dalbe și brune altern 
Se-ntretaie prin vint, abțibilde-și 
Tatuiază pe trupuri și-și cem 
Intr-un dans de-abanos și de fildeș I

Se stimiră-n virtejuri nori gri 
Cum și-nvirte furtuna sirepii 
Intr-o roată ce n-ar mai opri, 
Despletită cu brațe de sepii I

Se-nvirtirâ-n ciclopicul ochi 
Virtoșindu-se-n umbra lor, capii, 
Fălduriți in valpurgice rochi 
Cum tresaltâ-n lumini pulsul apii I

Și d-odată Malbru s-a desprins 
Ca o aripă arsă de flutur 
Prăbușindu-se veștedul ins 
Sub paiete ce-n maldăr se scutur I

Se alese din negrul bulbon 
O Naiadă, un duh de smintină 
Ce mă prinse-n lacteul ei zvon 
Poleit in nimbarea-i de zină I

Devenisem un vint, doar un vint 
Deshumat de substanțe, eteric 
Și d-abia mai simțeam că mai sint 
Năzuind și-acel simț să-mi desferic I

Mă pierdeam diafan ca Narcis 
Prăvălit intr-un sorb de bacante 
Treptuind un coșmar in abis 
Către treapta simțirii-âleilante I 
Intuiam cum mă pierd, cum mă pierd 
Ca un duh irosindu-mă parcă-n 
Amniosul, floralul dezmierd 
Mătăsosul, maternul meu cearcăn I

Nu era doar atit, doar un Joc 
Retrograd și amorf - sterp de formă 
Centrifug, mă sorbea din mijloc 
Orhideia cu gura enormă I

Pilpiiam ca opaețul slab 
Tot mai slab cind feștila se-ndină, 
Insă monstrul cu brațe de crab 
Mă sorbea intr-un ochi de lumină I

Astfel fui făr*  de simțuri, beat orb, 
Nemaiștiind polul meu unde catu-l, 
înghițit de noptatecul Corb, 
Dezvâlit d-al meu corp, ca-necatul I...

Dar, desigur, trăsesem un somn 
Ori plutisem pe-a Stixului ape, 
Cind Malbru, neguratecul Domn, 
Mă izbi c-o mănușe pe pleoape I

Ci Naiada necum n-o văzui, 
In aprinsul ei nimb să-mi adaste ; 
Mă trezii doar simțind-o că nu-i 
Și-un bocanc cu placheul in coaste I

Prea cumplit să-ți revii I Să-ți revii 
Dintr-un spațiu - sublim și amorfic — 
Dintre morții celești printre vii - 
Amintindu-ți infernul tău orfic I

încercai să mă firii, cumva, 
Ocolindu-le iazmelor flancul, 
Fiindcă-n preajmă din nou se-ntrupa 
Un picior - mă izbi cu bocancul I

Desene de Tudor George

De „durere" uitasem de mult,
Dar acum mă-ntrupam intr-aeve, 
Presimțind durerosul tumult 
Și-ale singelui dureroasele seve I

— Pentru ce mă trezești î — aș fi zis - 
Din acea nesimțire ferice T I 
Imi ajunge, măcar ca un vis,
Radiumna mea Euridice I

Pentru ce să mai plingi î Să te rogi T 
Să gindești I Să vorbești vorbe proaste f — 
Dar simții cum bocancii buldogi 
Se-nmulțesc și mă zgurmă-ntre coaste I

Și d-abia năzâritul burduf,
Corpul meu, prin reflexele-amurge 
Se-ntrema, că-l simții, cu năduf,
Prin grătarele morții cum scurge I

Mă topeam in fluidul fuior, 
Melițindu-mă-acea ghilotină
Cu-al ei pepten de tandru fior 
Dărăcindu-mi peruca sangvină I

M-am prelins ca o umbrâ-ntr-un șanț 
Biiguind prin fetide canale,
Fumegos amăgindu-mâ-n danț 
Arătări cu ispite carnale...

Dintre toate acele femei -
Ce-mi sortea, fumegoasă, Gheena — 
Am ales, fericit, dansul Ei -
O iubeam pe Frumoasa din Sena I

Nu mai știu I Nu mai știu I Am uitat I 
Nici lucid, nici in vis nu țin minte
Cum pierdui trupul ei luminat 
Și-acea Apă ce-o văd cum mă minte».

Dansul stîncilor
Motto :
II ne le sauront pas le rocs 
Qu'on parle d’eux
GUILLEVIC : „Les rocs"

Ne căutăm birlog și corp
In colbul intimei adopții
Cu-amorful stei, cu steiul orb,
La umbra aștrilor și-a Nopții I

Cu fieșcare umbră, deci,
Cu fieșcare fir de rază,
Ne căutăm sub astre reci
Un duh vital, o parafrază I

Pe buza apelor adinei
Săltațj un deget pin*  la stele i
Nu I Nu vor ști aceste stînci
Tăcute, că vorbim de ele I

Nu I Ele n-au beții, nici ris, 
Tămiie n-aprind, nici pucioasă,
Dar taie bezna drept in sus
Pieptișa surlă fosforoasă I

De moarte a se teme n-au,
Căci ele s-au născut din moarte t
Lunatec ochi de cucuvau
Veghează stincile deșarte I

La ce le-ar spăiminto-ntr-atit 
Oceanul vajnic dimpotrivă,
Cind vintul, valul, le-au tirit,
Pietrite, umbrele-n derivă 1

Sint torțe negre ce-și distrag
Din ele-negurata rază :
Doar umbrele-s al Nopții cheag — 
Compactul nimb «e le-ntrupează I

Cioplite de-un vulcanic duh
Din jar, din magme, din silicii,
Sluțite-și leagână-n văzduh 
Elementarele capricii I

E dansu-n ele, foc din foe
In ele-aprins ca-n tabernacol
Etern extatice-și disloc
Imaginabilul spectacol I

Și-n dansul-insuși, Dansul-Mim 
Fervoarea cine s-o ucidă I
Cirezi de valuri vii jertfim
La rugul, flama lor lucidă I

Să nu vă-nșele acel glas,
Nici mugetul, nici acel vaer — 
Fantomele ce-au mai rămas
Cu flamuri dănțuind prin aer I

Căci ele n-au umanul gust
Al somptuosului masacru — 
Teroarea-n trunchiul lor robust,
Cu singe scurs pe-altarul sacru I

Ci indesine-inseși, doar,
Pâstreaz-o formă jucăușe
In neclintitul lor hotar
De foc bazaltic și cenușe I

Atotputernicia lor
Stă-n duhul lor : ciobită Vreme-n
Trunchiatul trunchi al stincilor
Iși află fulgeratu-i cremen I

Slăvind conturul bont or strimt
Imperiul decupatei forme, 
Ele-ndesine gestu-și simt 
Mimind stihiile enorme I

Și-n gestica și-n acel dans
Și-n semeția lor feroce
Și-acel monumental suspans
E-o limbâ-aprinsă-n slăvi, e-o Voce I

E-un ochi ciclopic, e un sorb,
Ureche ce se cascâ-absurdă,
Dar Ochiu-acela parcă-i orb,
Urechea ceea parcă-i surdă I

Un vaier vine, uneori,
Prelung prin noapte-auzi un ropot,
Dar știi că-s stincile-n viitori
Și tună glasul lor de clopot I

Se-ntimplă din tării vr-un bloc
Să se dezgrinde, se surupe
Genunea, orga din mijloc,
In vaeru-orgiastei cupe I

Și-ntr-adevâr, stîmite-n schiau
Flambează harpii moi de piatră 
Stihiile-n răspăr se iau,
Tritoni și nereide latră I

Or poate-un luminos cri sb ere, 
Hyperion dintr-altâ lume, 
Prin rotitoare unde-n cerc 
Splendoarea nopții s-o dârime I

Or dintr-al mării pintec, grav 
Se-nalțâ mitul Ullihummi 
Plodit in cerul ei concav 
Să spargă temelia lumii I

Dar asta-i viziunea ta — 
Coșmarul vag lipsit de vlagă — 
Pe cind tăcute roci vor sta, 
Durindu-și superbia-ntreagâ I

Dar noi nu vom putea nicicind 
La Vatra-Umbrei, la răscruce, 
Decit să ne-nclinăm pe rind, 
Făr*  de-a-nțelege, nici traduce I

Pe buza apelor adinei 
Săltați un deget pin*  la stele :
Nu I Nu vor ști aceste stinci 
Tăcute, că vorbim de ele I

Eforie. 22.IX.1980

Bătrînul cerb
De mult a-mbătrinit bătrinul cerb 
Și nu-i mai arde a boncâluială - *
Rănit in lupte-i trunchiul lui superb 
Și sufletu-i pustiu de vechea fală I

Deși eu comu-nțeapă stele-n cer, 
Și zgirie comete din amnare — 
împovărat de trunchiul temnicer, 
Bătrin și singur, nici-o tihnă n-are I

Hyperionie, flamurile-i curg, 
Sorbindu-I codrul negru ca-ntr-o raclă — 
Parcâ-ncilcindu-și soarele-n-tr-amurg, 
Prin smircul păduros, suprema-i faclă I

Mai vede cum se-nsingurâ-n cărări 
Cirlanii trupeși năpădiți de ciute — 
Cind el, in prada sumbrei disperări 
In van mai cheamă ciurdele pierdute I

L-ademene-n vileele soc și mird 
Și eimbrișor și zmeuraș l-agață t » 
In van mirezme nările-i dezmird ;
Nici-un imbold și nici-un dor de viață I

Pindeaseă-I la răspirvtii ochi vicleni 
De lup or ursă grea eu laba groasă I — 
El mingiie cu botul stinși licheni, 
Astrale răni - tot singur Moartea-I lasă I

Trofeele de căpriori mult juni 
Coroana lui domnească i-o uzurpur ! — 
Tu, vino Moarte I Cit să mai amini 
Hlamida-ți de rugină și de purpur I

G nările-i holbate-adulmecind, 
Par gemene gigantice lalele : 
Cresc nimburi din cuparut lor plăpind 
Și ingeri calzi vin rănile să*i  spele I

O ceață i s-așteme peste ochi - 
Imense fiori cu tije lungi de lacrămi, 
Suris al Morții, blind le dezghiochi :
O, Moarte, vino I Nimbul tău consacră-ml I

Bărbia-n tremur poate-ndrugâ rugi, 
Cind gitul lui suprem rithon și-ncoardă, 
Cu patosul bătrinei buturugi
Baltag rivnind și zimbet crud de bardă I

Și-atunei, de pareă-n codri s-a-nserat 
Și prin frunzișe sună-al glupcăi cioncân, 
Detunâ-n corn un muget disperat
De Mire-Cerb, cind cerbii-n rut se-mboncăn I

lzbește-n arbori crunt ciuntitul com 
Cu greabăn frint, cu-nsingerate buze, 
Uimind prelung spre fiece iscom 
De ciini și bubuit de arhebuze I

Dar nu mai piere ca săgeata-n zbor, 
Să se-nfrâțească-n tainica pădure I 
Ci mai d-a drept, spre halaliul lor, 
Colțați zâvozi și glonț dușman să-ndure I

S-ar ihcilci-ntr-un scai, ca Absalon, 
Amara fugă, Moarte, să i-o-ncetini I 
Or, ca Acteon, speră tandrul zvon, 
Sâ-I sfirtece iubiții lui prieteni I

Ar aștepta și-acum, desprins din Mit, 
Sâ-I hăituie, de moorte, vr-un Centaur, 
Ciclopi ochioși, ce moartea i-o promit, 
Și-n codrul lui domniile-și instaur I

Uitucă-i Moartea I singur, să-ngenunchi 
La plinta unui cedru, să-și măsoare 
Devălmășia coamelor, mănunchi,
Sublimul rug cerbesc — topit in Soare I

București, *80

ocolul el XVII-lea, in cultura română,

Snu e, așadar, baroc. El Înclină mai 
degrabă către umanism și clasicism, 
prin marii cronicari, care domină 
mișcarea literară, cărturari de formație uma

nistă, preocupați de originea romană a po
porului și a limbii române, de finalitatea edu
cativă. in sens etic și cetățenesc, a scrisului 
lor, de portretul, caracterologic și moral, al per
sonajelor istorice evocate. Aceasta e tendința 
dominantă. In subsidiar, se simt și alte tendin
țe, sprijinite pe tradiția culturală — laică și re
ligioasă — locală sau de context mai larg, bi
zantină îndeosebi.

Tabloul se schimbă parțial în veacul al 
XVIII-lea. Tradiția umanistă și cronicărească se 
continuă, prin Cantemir si Neculce în primul 
rind. scriitorii cel mai importanți In prima ju
mătate a veacului, prin Școala Ardeleană, miș
care culturală umanistă și iluministă, in a doua 
jumătate și in primele decenii ale secolului ur
mător. cind se dezvoltă, concomitent, și poezia, 
in forme premoderne : lirica erotică. în tradiția 
lui Anacreon și Ovidiu. oda si satira, în tradiție 
horațiană, caracterologia in linia lui Teofrast și 
la Bruyere, fabula, epistola, epopeea ; creația 
dramatică, oscilînd, în această fază de început, 
între idila pastorală și comedia de tip molleresc 
ș.a.. toate sub auspicii clasicizante. Ideile lite
rare ale scriitorilor, exprimate în prefețe, in 
secțiunile de poetică ale numeroaselor gramatici 
scrise in această epocă de un Dimitrie Eustatie- 
vici (1757). Macarie (cea. 1770). Ienăchlță Văcă- 
rescu (1787) ș.a., în tratatele de versificație în
cercate de un C. Conachi sau Gh. 
Asachi se subsumează idealului de ar
tă clasică. marile modele oferite de 
aceste scrieri fiind luate exclusiv din zonele 
clasice ale literaturii : antichitatea greco-roma- 
nă, clasicismul francez, ca și literatura galantă de 
curte în tradiție anacreontică si ovidiană. Tra
ducerile în această enocă. din scriitorii străini, 
reflectă aceeași tendință : preferință, in pro
porție covîrșitoare. pentru scriitori clasici sau 
apropiati de clasicism : Fenelon. Florian. Vol- 

taire, Racine. Mollăre, Regnard, Massillon, La 
Fontaine. Pope, Esop. Homer, Anacreon, Teo
frast, Euripide, Vergiliu. Ovidiu. Horațlu etc. Se 
traduc — cazurile sint rare — si scriitori de 
structură barocă, precum romanul spaniolului 
Baltasar Grăcian, Criticonul (sub titlul Critil și 
Andronius, la 1794), cartea lui Antonio de Gue
vara. Ceasornicul domnilor (tradusă de către 
Nicolae Costin, la începutul secolului), autorul 
scriitor umanist din prima jumătate a secolu
lui al XVI-lea, considerat de unii istorici lite
rari drept anticipator al barocului ; romanul Is
toria lui Alțidalis și a Zelidei, al scriitorului 
francez, din aceeași epocă, Voiture, tradus la 
1783 de un anonim. In legătură cu aceste tra
duceri. sint de făcut unele precizări. Cartea lui 
Guevara cuprinde, in prima parte, viata împă- 
ratului-filozof roman Marc-Aureliu și. în partea 
a doua, avind ca model lucrarea lui Xenofon, 
Cyropedie, inriurit insă și de Toma de Aquino 
(De regimine principum), o suită de maxime 
Si învățături, totul îmbinat cu povestiri si anec
dote create de Guevara ori luate din mitologia 
greco-romană. Scopul cărții era, pe de-o parte, 
răspindirea filozofiei si istoriografiei clasicismu
lui antic, in Bpiritul umanismului renascentist, 
pe de altă parte, conturarea unei figuri ideale 
de monarh creștin și umanist. Nicolae Costin 
nu a dat o traducere fidelă, ci una liberă, cu 
mici intervenții personale, semănînd a adaptare. 
Din cele 153 de capitole ale cărții, autorul ver
siunii românești a ales 85. A lăsat pe dinafară 
majoritatea povestirilor religioase în spiritul bi
sericii catolice, precum și multe din cele in
spirate de mitologia greco-romană, în genere 
..greoaie" •). în prefață, tălmăcitorul român 
subliniază caracterul instructiv și educativ al 
operei, motivul, după toate indiciile, care a 
decis traducerea. Același criteriu a determinat 
Si traducerea, mai tirziu. tot selectivă, a Cri- 
tieon-ului lui Grăcian, cu o prefață a mitro
politului Iacob Stamati. in care se preciza, in 
sens iluminist, caracterul natural al legilor și 
valoarea exemplară a celor doi eroi. Critil și 
Andronius ’). Adevărată anticipatoare a veacului

Literatura română și barocul ™
luminilor, cum o consideră unii istorici literari, 
cartea era menită să suscite interes, afirmă Dan 
Simonescu, ..pentru partea largă de critică a 
moravurilor sociale și politice ce cuprinde",3) 
publicarea ei fiind înlesnită de caracterul ale
goric. Din rațiuni asemănătoare au fost traduse 
Si alte cărți : Telemaque de Fenelon, Pensees 
de Massillon. Cugetările suedezului Oxenstiern 
ș.a.. considerate nejustificat, de către unii cer
cetători, drept baroce. Romanul lui Fenelon. de 
pildă, tradus în 1772, de Const. Stăncescu, la ce
rerea și cu cheltuiala lui Iordache Darie Dăr- 
mănescu. acesta, arată AT. Dutu, implicat in 
comploturile unor boieri pămînteni împotriva 
domniilor fanariote ‘). Cartea atrăgea prin su
biect. contlnuind. pe cel al epopeilor homerice, 
prin sensul ei moral, prin limpezimea și armonia 
stilului, ca șl prin unele accente împotriva ab
solutismului monarhic. Atari calități ale roma
nului lui Fenelon. ideile sale anticipînd ușor 
spiritul iluminist, explică traducerea sa și mai 
tirziu, de către Petru Maior (1818) și de către 
Grigore Pleșoianu (1831), precum si voga sa in 
epoca pașoptistă, cind devine carte de bază in 
școlile publice și particulare, pentru educarea 
tinerilor. In privința lui Massillon, mare ora
tor al epocii clasice in Franța, numit „Racine 
al amvonului", traducătorul său Leon Gheuca 
(1816) a selectat, arată Al. Dutu, fragmente șl 
„cuvinte", care „aveau rezonanță socială spe
cială". a adăugat citate din Cicero, un discurs al 
lui Seneca tinut în fata lui Nero, fragmente din 
Apologia lui Socrate și din dialogul Criton al 

lui Platon. „La un loc, aceste capitole formu
lează o nouă concepție despre limitele puterii 
despotice. încetățenind ideea de lege in sensul 
iluminismului francez (ne referim, in special, 
la prețuirea pe care Montesquieu i-o acordă lui 
Cicero, și la cultul lui Diderot pentru Sene
ca). Combinate cu aceste fragmente, extrasele 
din operele lui Massillon iși amplifică răsu
netul (...) Cuvîntările celui care judecase cu 
măsură și independentă epoca lui Ludovic al 
XIV-lea. ca și pe urmașii acestuia, autorii unei 
formule despotice pronunțate si a unei politice 
ce sporise mizeria maselor, sint transpuse în 
cultura română in această fază de „critică" și 
de avans al spiritului laic" 5). Voiture nu e nici 
el un scriitor baroc. E mai curind un poet de 
curte, ocazional, galant, clasic in esență, ușor 
manierist. Boileau il prețuia pentru conștiința 
sa de artizan migălos și pentru naturalețea 
scrierilor sale, asemănindu-1. in această pri
vință. cu Vergiliu. ..Scrierile lui Vergiliu". spune 
legislatorul pamasului francez, „deși extraordi
nar lucrate, sint mult mai naturale decit cele 
ale lui Lucan, care scria, se zice, cu o repezi
ciune prodigioasă (...) Voiture care pare atit 
de ușor, iși lucra foarte mult operele. De- 
obicei. vezi doar inși care fac ușor lucruri 
mediocre ; dar inși care să facă, chiar greu, 
lucruri foarte bune, sînt foarte putini". ’) Istoria 
lui Alțidalis și a Zelidei e un roman de aven
turi. in tradiția Etiopicelor lui Heliodor, scris 
cu o mare simplitate și elegantă a stilului, spre 
deosebire de romanele, in genere lungi și pro
lixe. din literatura barocului.

Cum se vede, scrierile baroce sau pretins ba
roce. doar citeva. nu sint traduse din rațiuni 

estetice, ci din considerente politice și educa
tive în sens moral. Pe ansamblu, domină în 
mod hotârît interesul pentru literatura clasică, 
pentru scrieri de conținut educativ, eventual 
cu implicații sociale și filozofice, in spiritul, 
deseori, al veacului luminilor.

La această orientare spre clasicism contribuie 
In bună măsură învățămîntul. Școlile de nivel 
mediu (gimnaziul românesc din Blaj. înființat 
in 1754. școlile similare germane și maghiare 
din Transilvania), ori academic (Academiile 
domnești din București și Iași), singurele pre
ocupate a oferi învățăceilor o educație literar- 
estetică aveau. In această privință, un profil 
eminamente clasic. Ele indrumau. in Transilva
nia. cu precădere către istoria și literatura la
tină. în Principate, pină tirziu după 1821, către 
cultura și literatura clasică greacă, la care s-a 
adăugat clasicismul francez (Boileau, Moliăre, 
Fănelon, Voltaire), și, aceasta mai ales la ar
deleni, german (Gottsched. Gellert ș.a.). Școlile 
particulare dădeau, in ce privește literatura, o 
instrucție in linii mari similară.

Dim. Păcurariu
*) Vezi, In acest sens, studiul introductiv al 

lui Gabriel Ștrempel, la ediția critică Nicolae 
Costin, „Ceasornicul domnilor". București, 1976

*) Vezi, Al. Piru, „Literatura română veche". 
București, 1961, p. 582

3) Dan Simonescu, „Un roman spaniol in Mol
dova secolului al XVIII-lea", in „Anuarul Li
ceului Național din Iași". 1942—1945

*) AL Duțu. „Coordonate ale culturii româ
nești in secolul XVIII", București, 1978, p. 226— 
227).

5) AL Duțu, Op. cit., p. 241—242
*) Boileau, „Oeuvres", Paris (1952), p. 12
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE 

A «PROZEI SCURTE. ROMÂNEȘTI

MIHAIL
SADOVEANU

IV
Neavind a face 

în vreun fel cu i- 
deea anume pro
gramată de a cul
tiva fantasticul în
țeles ca formulă 
consacrată de prac
tica „genului" și 
căreia s-ar cuvine 
a-i da deplină as
cultare (așadar, o 
„lege" total ina
decvată suveranu
lui inconformism ce 

•piritul creator sadove-definește de la sine
nian). totuși, proza autorului Fraților Jderi — 
nici nu s-ar fi putut altfel ! — se arată constant 
receptivă la „substructurile" realist-magice ale 
existentei ; ceea ce, evident, tine de perspec
tiva originar fabuloasă, cu alte cuvinte, vizionar 
cosmică. în virtutea căreia realul își edifică 
propria-i mitologie. La un examen atent, con
sacrat — pe cit cu putință ! — întregului epos 
sadovenian. se constată că există o gamă rela
tiv diferențiată a modurilor de relevare a res
pectivului filon ; implicit, se constată că și 
gradul de coagulare fantastică a acestuia diferă 
de la un mod la altul.

Deși cu altă finalitate moralistă și structurate 
în temeiul altui mecanism narativ, totuși, ase
menea Dumbravei minunate, cele cîteva po
vestiri de inspirație folcloric-hagiografică, iși 
dezvăluie apartenența la „specia" basmului. 
Așa-numitele „povestiri de sărbători" (strinse, 
unele, într-o culegere din 1906) se înscriu in 
epoca de început a scriitorului, cind, în spirit 
sămănătorist, sînt puse în valoare și subiectele 
furnizate de tezaurul folcloric-hagiografic, în 
vederea degajării explicite a „învățăturilor" 
morale adresate cu deosebire păturilor sociale 
de jos. Deci, în acest domeniu. Sadoveanu nu 
se mulțumește doar cu actul de rescriere a unor 
cărți populare, precum Din viețile sfinților, 
1926, — în colaborare cu D.D. Pătrășcanu — și 
Istoria sfinților Varlaam și Iosaf de la India, 
1930, ci trece și la plăsmuiri bizuite pe invenția 
epică personală. Trebuie spus. însă, că. dind la 
iveală asemenea povestiri, spre deosebire de 
Galaction, prozatorul se arată prea puțin atras 
de spectaculozitatea miraculos fantastică a fap
telor. Tonul general este, mai degrabă, acela 
de relatare detașată, sublimat patetică ; s-ar 
putea cred că e vorba de oameni și întimplări 
aparținînd vieții de fiecare zi :

.. Iosif din Arimateea și alți oameni buni 
coborîseră pe Isus de pe cțice in hrubă de 
piatră. Acolo, în sinul pămîntului, era la adăpost 
trupul izbăvitorului de hienele și vulturii de
șertului. Prietenii și Maria Magdalena îl plînseră 
mult, apoi făcură un priveghi de tăcere, închi- 
nîndu-și inimile și gîndurile aceluia care fusese 
propovăduitorul milei. Iar fecioara Maria era 
izbită de o durere care nu mai putea avea 
alinare. Ea nu plingea lacrimi, din pieptul ei nu 
izvorau suspine, dar în întunericul ființii ei 
bintuia simunul pustiului".

De altminteri, bucata Lacrimi din care am 
desprins acest pasaj introductiv laicizează într- 
atît materia epică originală. îneît, pînă la urmă, 
cititorul rămîne cu impresia perfect îndreptă
țită că se află în prezenta unui poem narativ 
axat pe adine umana temă a suferinței ma
terne, împinsă la paroxism ; o suferință din a 
cărei sfîșietoare strînsoare se poate ieși numai 
cu prețul participării la durerile, suferințele și 
chiar bucuriile semenilor. Prea puțin crești
nească în sens strict canonic, morală ce se des
prinde de pe urma întîmplărilor relatate se 
insinuează, asemenea unui autentic catharsis. în 
materia narativ poematică : „Fecioara Maria 
privi spre cer. Sus era liniște, nourași se mis
tuiau in adincimile cerului, mici și albi ca niște 
aripi de îngeri. Făcu un pas în umbra cireșului 
Înflorit și se lăsă pe o bancă de piatră. «Sufle
tul omenesc nu-i pierdut !- murmură ea și se 
giridi la fiul el răstignit. în inimă parcă-i 
picurară grăbit fiori calzi : erau lacrimile ocna
șului. Și-și simți pribegia sfîrșită ; un somn 
mîngîietor o cuprinse. Și cum dormea pe banca 
de piatră, îi căzu hobotul de pe fața trudită, de 
pe ochii dureroși, o boare lină începu să adie 
în căldura după-amiezii. Cireșul înflorit își scu
tură foițele florilor, și, prin minunea lui 
Dumnezeu, foițele se prefăceau în fluturi albi și 
bateau din aripioare răcorind și mîngîind obra
zul celei mai nefericite mame". De altfel, sin
gura notație de conținut cu adevărat miraculos 
este aceasta : „O fetiță bălaie, cu obrajii 
rumeni, cu ochii plini de lumină, ieși în prag. 
Văzu pe ocnaș și îl privi cu teamă, dar pe 
fecioara Maria n-o văzu, căci așa voia Dum
nezeu".

Este adevărat, în alt rînd (Poveste de sărbă
toare) prozatorul pare mai deschis la dimensiu
nea literală a originalului hagiografic, complă- 
cindu-se în postura de simplu „copiist" a aces
tuia :

„Zice că odată, nu prea de multă vreme ar
hanghelul Mihail a coborit pe pămint. Din cind 
în cind vine așa cite un sol ceresc in lumea 
asta plină de ticăloșii.

Coboară așa arhanghelul din împărăția ne- 
sfîrșită a Domnului, șl nimerește la chilia unui 
pustnic, într-o margine de codru bătrîn. Bate la 
ușa de stejar și pustnicul întreabă dinlăuntru : 

— Cine-i acolo ?
— Om bun, cere găzduire I răspunse arhan

ghelul Mihail.
îndată pustnicul a deschis și a poftit pe 

străin, cu bunătate. în chilioara-i săracă. I-a dat 
un scăunaș, l-a îmbiat la cina-i puțină, și i-a 
spus vorbe prietinești. Apoi l-a întrebat intr-un 
tîrziu, de unde vine și încotro se duce.

— Eu, bătrinule, vin de departe, a răspuns 
arhanghelul. Nu mă cunoști ? De multe ori 
m-am pogorît în visurile tale... Eu sînt arhan
ghelul Mihail și m-a trimes Domnul să te cer
cetez..."

Dar, cum o dovedește întreg lanțul de mo
mente epice ale scrierii, atari fidelități față de 
prototipul folcloric nu au altă menire decît de a 
introduce pe cititor în miezul unor întimplări 
exemplare prin moralismul lor conținut. Spre 
consternarea pustnicului, viteazul și neîndură
torul arhanghel Mihail săvîrșeste faptele atît de 
dure ce compun epica povestirii cu unicul scop 
de a stîrpl din rădăcini răul ce se încuibă cu 
obstinata perfidie în viata oamenilor.

Că prozatorul nu se apropie de atari subiecte 
mizînd pe virtualitătile lor miraculos-fantastice, 
iată deci un lucru asupra căruia nu e necesar 
să insistăm prea mult. Interesantă, în același 
context, este mai degrabă postura lui satirică. 
Animat tot de intenții moralizatoare. Sadoveanu 
își îngăduie chiar a denunța bigotismul cvasi- 
cotidian ce se infiltrează în viața colectivităților 
rurale. Povestirea Sfintul Vasilie (voi. La noi 
în Viișoara, 1907). este o izbutită demonstrație 
în această direcție. Luînd drept pretext o temă 
sămănătoristo-poporanistă de intensă circulație 
— aceea a decăderii lumii satelor datorită răs- 
pînditului flagel care este alcoolismul —, poves
titorul realizează pagini de un burlesc fantas
magoric memorabile. Unghiul descalificant din 
care sînt transcrise spăimoasele povești legate 
de persoana iriticului Vasile Haliciuc, ce ana
temizează patima beției, nu lasă nici un dubiu 
asupra opticii generale sub semnul căreia se 
derulează întîmplările : „Și nu departe de 
Viișoara. în sat în Valea Merilor, cică a intrat 
Vasilie deodată, cind nimeni nici nu se aștepta. 
Numai morarul l-a văzut. Și acest morar cu 
pletele pline de făină, cu pipa veșnic în colțul 
gurii, și cu sticluța cu holercă totdeauna la 
tureatcă, iura cu mina pe sfînta cruce că sf;ntul 
venea într-o căruță — uite, o căruță ca toate 
căruțele ! — dar la care nu se afla înhămat nici 
un cal. Și zice că venea așa. singur, și nici 
n-atingea pămîntul. venea ca-ntr-un abur de 
foc ; și cum a intrat în sat. au prins a se auzi 
niște vaiete lungi prin văzduh, pe deasupra, și 
morarul a văzut cu ochii lui cum sfîntul ame
nința cu mîniie în sus, și a priceput că pe 
acolo, pe sus, sînt duhuri necurate, care fug ca 
alungate de spaimă, amenințate de omul acela 
căruia Cel-de-sus îi dăduse putere".

Singurul „beneficiar" al nemaipomenitelor 
zvonuri cu privire la „sfîntul" Vasilie este 
cîrciumarul Manole. înnebunit de perspectiva 
pierderii mușteriilor, omul cade el însuși în 
datul beției, oferind sătenilor scene delirant- 
grotești incredibile.

Nicolae Ciobanii

0 istorie în imagini 
a literaturii române
contemporane

Elocința strălucitoare a lui Zaharia Stancu... 
Desfășurată de această dată in fața lui Mircea 

Radu lacoban

Unirea, cuvînful
Urmare din pag. 1

într-o anume zi, nu într-un anume ceas, ci din- 
tr-o convingătoare logică a națiunii însăși, mai 
exact, din însăși evoluția noastră istorică.

Ideea unirii la români există, a existat, de 
fapt, dintotdeauna. Datele legate de împlinirea 
acestei idei reprezintă doar atestările necesare 
unei deveniri. Cind Mihai Viteazul, după îndrăz
neață lui izbindă. se intitulase , Voevod și Domn 
a Toată Țara Românească și al Ardealului și al 
Moldovei", el vorbise în numele unei aspirații 
colective de neînvins. Cînd Grigore Ureche, cro
nicarul, își asumase răspunderea să afirme că 
românii „toți de la Rîm se trag", el își sprijinea 
convingerea pe realitățile de necontestat ale ori
ginii neamului nostru, afirmind deci o credință 
colectivă în această origine. Cînd înțeleptul Mi
ron Costin observa că pămîntenii de aici „toți 
au avut aceeași soartă și aceleași suferințe", el 
se făcea purtătorul de cuvînt al unei conștiințe 
generale, o irezistibilă conștiință a omogenității, 
a specificității poporului român. Unirea, prin 
urmare, este o permanență a istoriei noastre.

A fost urzită de acțiunea mulțimilor, de min
țile cărturarilor dar și de sabia voevozilor ca și 
de pușca țăranului îngropat in tranșee. Au pre- 
vestit-o faptele lui Mircea cel Bătrîn, ale lui 
Iancu de Hunedoara, ale Marelui Ștefan ; au 
realizat-o, pentru scurtă vreme, gîndul biruitor 
și diplomația cutezătoare ale lui Mihai Vitea
zul, pentru ca, timp de peste trei veacuri, ea să 
lumineze aspirațiile marilor frămîntări social-

reușită editorialăO
Urmare din pag. a l-a

pe seama specialiștilor. Noi, aici să reproducem 
unul din sutele de portrete ieșite din condeiul 
său pentru a mai diminua din rigiditatea subîn- 
țeleasă a unei cronici ca aceasta. Ne-am oprit, 
cu totul întîmplător, la icoana lui Anton Pann : 
„Cîntărețul de giurrrbușuri, lăutarul literar al 
petrecerilor, ghidușul de ietacuri, amorezatul 
care caută la ferestruicile căsuțelor de mahala, 
prinzînd ceasul cind lipsește respectivul jupîn. 
tovarășul ceasurilor de veselie ale preoților, das
călilor, țîrcovnicilor, cărora li zice pe glas de 
psaltichie lucruri care fac parte din plăcuta 
slujbă a Satanei, nu e un învățat. N-a trecut 
chiar prin nici o școală, mulțămindu-se cu uce
nicia pe la unul și altul, care-i dă mai bine de
cît orice „clasuri" știința de cîntări și știința de 
grecește din care e în stare a traduce, de la un 
capăt la altul, în tacticoase versuri lungi pe care 
huzurul de atunci avea vreme să le străbată : 
Erotocritul cel nou, epicurian, al istoricului Dio- 
nisie Fotino (...). E Anacreon în papuci, dar nu 
într-o curte boierească, asemenea cu a lui Iancu 
Văcărescu, ci într-o odăiță de mahala, lingă cu
tare biserică, al cărui cucernic cîntăreț e, di
mineața, acela care, sara și în frumoasele nopți

Putere, frumusețe, bunătate
Urmare din pag. I

talii ale realității date și oglindite cu fior nara
tiv sau dramatic în creație. Idealizarea persona
jului nu înseamnă și idilizarea lui cită vreme 
se păstrează relația sa tensională cu împrejură
rile reale în care acționează. Fidelitatea deta
liilor este aceea care conferă deci verosimilita
tea operei, o salvează de idilism, iar valoarea ei 
se potențează mai ales în direcția personajelor, 
a modelelor umane pe care le propune sau le 
neagă. O societate care se construiește pe sine 
este interesată în mod substanțial mai ales de 
modelele afirmative, acelea care îi servesc în
tr-un mod mai direct, mai decis Idealurile. Ne 
apare credem destul de clar că personajul care 
se apropie mai mult de idealurile societății este 
chiar purtătorul de cuvînt al acesteia în cadrul 
proiecției artistice a realității și trebuie să se 
manifeste ca atare. Cu o parte a sa el trăiește 
în oamenii reali, existenți, dar cu alta în idealul 
acestora, pe care li-1 dezvăluie mai bine, sti- 
mulîndu-i. modelîndu-i. eliberîndu-i de propriile 
lor griji și poveri ale insignifiantului cotidian. 
Tocmai în acest sens, personajul creației literar-

Eugen Uricaru îndrăgostit de toamna clujeană

ei în noi e sfînt
naționale. Răscoala lui Horea, mișcarea „Sup- 
plex“-ului, revoluția lui Tudor, curentul ilumi
nist vizau unirea Țârilor Române într-o „Dacie 
Felix". Unirea devenise ideea stăpinitoare în 
preajma și în timpul revoluției de la 1848.- Ea a 
fost înscrisă în programele revoluționarilor moD 
doveni, drept cheie de boltă a edificiului națio
nal. A fost propagată în revistele muntene și a 
fost exprimată de țăranii adunați cu miile, pe 
Cîmpia Libertății de la Blaj. Unirea a fost ridi
cată de revoluția noastră socialistă la rang de 
principiu.

Unitatea națională e prezență, mereu vie, 
in conștiința și acțiunile conducătorului de azi 
al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „1918, 
1 decembrie, se înscrie în istoria poporului român 
ca un moment crucial din multele momente pe 
care le-a trăit în lupta sa pentru păstrarea fi
inței naționale, pentru libertate socială și națio
nală", a spus secretarul general al partidului 
nostru în cuvîntarea rostită la festivitățile de la 
Alba Iulia dedicate împlinirii a 50 de ani de la 
marele eveniment.

Actul unirii reprezintă o unanimă și puter
nică opțiune, ridicînd, așa cum se specifică în 
Programul Partidului Comunist Român — „pe o 
treaptă superioară lupta de eliberare na.țională, 
mișcarea revoluționară a maselor muncitoare 
pentru drepturi și libertăți sociale".

Românii toți, și dintotdeauna, au vrut Unirea. 
Ideea aceasta i-a stăpînit pînă în ziua în care 
Unirea a devenit întreagă, pină cînd cuvîntul ei 
în noi a devenit sfînt.

cu lună ale Bucureștilor, stă pe prispa de lut, in 
umbra copacilor ce-și prelungesc tainic umbrele 
și întovărășindu-se cu nedespărțita chitară, își 
plinge o biată iubire trecătoare, care a fugit de 
sărăcie, sau își ingînă dorul către altă iubită, 
Gheorghița, Anica, Mărioara, Sultana, Anghe- 
lina, Săftica, Carolina. Omul încă tînăr. cu ghi- 
gilicul pus ștrengărește pe capul pletos, n-are 
măcar un nume și nu e din nici o țară. îi zice 
Anton, Antoanache și, după locul de obirșie : 
Petrovanu ; tatăl său a fost căldărar — poate 
căldărar aromân — la Silven în Bulgaria, mama, 
grecoaica Tomaida ; s-a luat cu rușii în războiul 
din urmă, s-a trezit în Țara Românească, avînd 
doisprezece ani în socoteala vîrstei și nici o 
avere, nici un meșteșug, nici un sprijinitor, nici 
un prieten. Grele vremuri, dacă n-ar fi aple
carea către chitara care mîngîie, către vinul bun 
care îndeamnă, către codanele din casele mici, 
albe ale sărăcimii...". Nu aduce, măcar parțial, 
cu un Villon autohton ?

Restituirea acestei fundamentale cărți a lui 
Nicolae Iorga de către Rodica Rotaru se im
pune ca o reușită fără de tăgadă și are darul 
de a grăbi cu un ceas mai devreme inaugurarea 
corpusului de opere din cel mai mare savant al 
românilor.

artistice către care năzuim poate să fie și tre
buie să fie mai frumos decît oamenii reali de 
la care pornește, așa cum mierea este mai dulce 
decît nectarul tuturor florilor pe care le colindă 
albina. într-atît este nevoie, pentru realizarea 
personajului ideal nu numai de talentul'și hăr
nicia artistului, ci și de sufletul său care se în
truchipează în operă, suflet însemnînd ardere 
pînă la suferință pentru idealurile mari ale so
cietății în care trăim.

Abia de aici putem porni mai departe în 
zodia universalului uman, unde idealurile ori
cărei societăți tind să-și proiecteze prin litera
tură și artă virtuțile lor pozitive, întruchipate 
în personaje exemplare. De la eroul din basme 
pînă la doctorul Rieux’din Ciuma de Camus — 
pentru a avea două repere extreme, între multe 
altele care se pot lua — putem observa ușor că 
în împrejurări dintre cele mai felurite se mani
festă mereu potențate simbolic aceleași atribute 
umane prin care popoarele și-au idealizat eroii : 
puterea, frumusețea, bunătatea. Este triunghiul 
de aur al spiritului uman, al tinereții lui necon
tenite, modelul ideal către care iubirea și sim
patia oamenilor de pretutindeni nu vor înceta

ARHIVA LUCEAFĂRULUI

In legătură cu paternitatea primei 
scrieri în proză a literaturii române
x n recentele articole publicate de pro- 
Ifesorul Alexandru Piru șl Dan Zam- 

firescu s-a ridicat din nou problema 
paternității primei scrieri în proză din 

literatura română. Mucenicia lui loan cel Nou 
de la Suceava. Cititorii au constatat că argu- 

r mentul capital în problema dacă literatura ro- 
mână începe cu opera unui cărturar bulgar sau 
cu scrierea românului Grigorie de la Suceava 
este data la care a avut loc evenimentul de
scris in această operă de început a literaturii 
noastre : aducerea moaștelor sfîntului loan cel 
Nou la Suceava. Dacă evenimentul a avut 
loc in anul 1402. paternitatea lui Grigorie Țam- 
blăc este plauzibilă. Dacă, dimpotrivă, se acceptă 
data 1415 propusă de Dan Zamfirescu pe baza 
unei variante a Cronicii lui Grigore Ureche, 
atunci paternitatea este exclusă, deoarece la 
1415 Țamblac era la Kiev și plecase din 
Moldova (dacă va fi fost), după opinia una
nimă, în 1406. Deoarece argumentele ambilor 
pornesc, în principal, de la un pasaj echivoc al 
Cronicii lui Grigore Ureche discuția este ame
nințată să intre pe făgașul speculațiilor sterile. 
Tocmai de aceea. în cele ce urmează, benefi
ciind de unele date suplimentare, vom încerca 
să tranșăm această problemă.

Asupra datei de 1402 nu vom zăbovi deoarece 
argumentele aduse împotriva ei de Dan Zam
firescu sint reale, pertinente și definitive. Cine 
este cit de cit familiarizat cu vechile scrieri 
ale literaturii noastre știe că anul 1402 nu fi
gurează în absolut nici una dintre ele. Faptul 
că o variantă (a lui Misail Călugărul) din cele 
trei ale Cronicii lui Grigore Ureche pare să 
sprijine deducerea acestei date este nesemnifi
cativ, chiar și în cazul cind nu am dispune de 
alte izvoare. Din fericire, insă, aceste izvoare 
există și converg, toate, spre una și aceeași 
dată : 1415.

Tradiția moldovenească, deși nu consemnează 
nici o dată exactă, știe, totuși, că aducerea 
moaștelor s-a întîmplat „în zilele binecredincio- 
sului loan Alexandru voievod și ale doamnei 
sale Ana, sub arhiepiscopul Iosif". Informația se 
află pe frescele de la Voroneț și Sucevița, pre
cum și în Prologul din 1574 și într-un sinaxar 
din aceeași perioadă1).

Important, aici, nu este numai faptul că Gri
gorie Țamblac nu apare, cum ar fi trebuit, ci, 
mai ales, indicarea soției voievodului in per
soana «linei, cea de-a doua soție a lui Alexandru 
ce! Bun. După cum se știe2), pînă în jurul anu
lui 1405 acesta a fost căsătorit eu catolica Mar
gareta, originară din Transilvania. I-a urmat, 
;n scurt timp. Ana, cu care voievodul a con
viețuit pînă către anul 1418 cînd piatra fune
rară ii consemnează decesul. Deci, tradiția in
firmă posibilitatea aducerii moaștelor in peri
oada 14UU—1405, proiectind-o in intervalul 1406— 
1418.

Cronica lui Grigore Ureche în varianta Axinte 
Uricariul este foarte precisă în această privință: 
„Iar la leat 6923 au trimis de au adus cu multă 
cheltuială și moaștele sfintului mucenic loan 
Novi...“. Data 1413, invocată de prof. Al. Piru, e 
citată doar „informativ" spre a pune pe cititor la 
curent și cu ce zice alt izvor, dar numai după ce 
consemnase data cea bună din „letopisețul nostru 
cest moldovenesc". Pe acesta din urmă îi cunoștea 
(in copia lui Azarie) și Axinte Uricariul, deci 
nu avea nici un motiv să părăsească data știută 
de toate cronicile interne — 1399 — pentru alta, 
străină, pe care însuși Ureche o consemnase 
cum am spus. In realitate data o găsim și în 
Letopisețul Țării Moldovei de la 1661 la 1711 
scris de logofătul Nicolae Costin.

Dar esențialul este stabilirea gradului de cre-
< dibilitate al informației privind data respectivă 

(1415) oferită de aceste două cronici, ce-i drept 
posterioare cu mult evenimentului. Totul de
pinde de aflarea sursei pe care s-au întemeiat 
ații Axinte Uricariul cit și Nicolae Costin.

Dan Zamfirescu. cu clarviziune, afirmă : „pă
rerea mea este că au pus această dată, 1415, 

„ pentru aducerea moaștelor la Suceava, deoarece 
amindoi cunoșteau actul de danie al lui Alexan
dru cel Bun pentru Poiana Vlădichii (acum 
pierdut) și pe acest act, emis cu prilejul adu
cerii moaștelor, era data respectivă. Evident este 
o ipoteză, cită vreme nu avem actul" (s.n.). Ra
ționamentul, perfect logic, conține, totuși, o 
inexactitate : actul nu s-a pierdut, iar conținu
tul său, deși în rezumat, este păstrat la Arhi
vele Statului din București.

Se știe că, refugiindu-se în Polonia în 1686,, 
Dosoftei a luat cu sine, pe lingă moaștele sfin
tului loan cel Nou, odoarele și documentele Mi
tropoliei Moldovei. După moartea sa ele au ră
mas în orașul Zolkiew, oraș aflat sub stăpîni- 
rea familiei Radziwill. Deși domnii au cerut în 
repetate rînduri restituirea lor, acestea nu au 
fost aduse pe pămintul Moldovei decît în anul 
1783, dar, din păcate, chiar și atunci au rămas 
înstrăinate, deoarece Bucovina, cu Suceava, tre
cuse sub stăpinire austriacă.

Dispunind, cu aceeași ocazie (1783), aducerea 
la Cernăuți a bunurilor și documentelor ce apar
ținuseră lui Dosoftei, autoritățile vieneze l-au 
însărcinat pe Iohan Anastasius Manovarda, ca
sier al orașului Liov, să inventarieze documen
tele rămase de la mitropolitul Dosoftei. Indi
cele, terminat la 3 ianuarie 1783, rezumă succint, 
cu numeroase lipsuri și greșeli, 436 de docu
mente4 care, toate, au intrat apoi in arhiva ad
ministrației austriace bucovinene. Această ad
ministrație avea mare nevoie de ele, deoarece 
se afla in plină campanie de confiscare a bu
nurilor bisericești și voia să-i dea un caracter 
legal. Totodată, dorea stabilirea exactă a pro
prietăților fostei Mitropolii a Moldovei cu se
diul la Suceava și a celor referitoare la sfîntul 
loan cel Nou, pentru a le revendica Mitropoliei 
Moldovei de la Iași, privită ca uzurpatoare. 
Curtea vieneză. împăratul însuși, arăta o aten
ție deosebită rezolvării acestei chestiuni. De 
aceea s-a dispus, în noiembrie 1783, evaluarea 
bunurilor aparținînd bisericii Sf. Gheorghe din 
Suceava (fostp sediu mitropolitan) precum și 
examinarea și traducerea documentelor referi
toare la moaștele sfintului loan cel Nou1'), cu 
intenția clară de a dovedi că nu Mitropoliei 
(acum aflată la Iași) ci „trupului" (cum zic ei) 
lui loan cel Nou i se dăduseră proprietățile res
pective, deci ele trebuiau să revină, de drept, ce
lor ce dețineau acest „trup", adică austriecilor. 
Cei însărcinați cu această nouă operație, care, 
spre deosebire de a lui Manovarda, își concen
tra atenția exclusiv asupra documentelor Mitro
poliei și in mod special asupra celor ce priveau 
moaștele lui Ioan cel Nou, sînt căpitanul 
J. Pitzelli și locotenentul Harsani. Ei au întoc
mit o listă de 56 de documente din cele aduse 
din arhiva Radziwill din Zolkiew"). Fiecare do
cument beneficiază astfel de un regest, dar și 
de un comentariu unde, pe baza altor știri și 
documente, se fac precizări suplimentare, isto- 
rico-geografice, care se dovedesc foarte exacte. 
Absolut toate știrile și documentele acestui in
dice sint confirmate de istorici.

Or, primul document inventariat — din 1624 
— se referă, printre altele, tocmai la Poiana 
Viădichil „pe care bătrinul Alexandru voievod

să se manifeste niciodată. Este alarmant că toc
mai acest model a scăzut mult din atenția ma
rilor scriitori nu numai de la noi, ci și din alte 
țări. încăpînd pe mina unei anumite sublitera- 
turi și a filmelor polițiste, unde forța fizică se 
opune de obicei atributelor morale și intelec
tuale ale personajului ideal sau face casă super
ficială, neconvingătoare cu acestea. Efectele 
asupra modelării spirituale, în cadrul dialogului 
implicit pe care arta și literatura îl au cu rea
litatea socială sînt in acest caz dintre cele mai 
dezastruoase mai ales asupra tineretului în for
mare. Și cum nu trăim izolați, ci în cadrul unui 
anumit context în lume, modelele literaturii și 
artei izvorîte din realitățile noastre socialiste 
trebuie să-și asigure ele însele o anumită pozi
ție calitativă mai înaltă, să poată fi selectate 
liber și prioritar de conștiințe. Iată de ce che
marea lansată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de la Mangalia, se cuvine să aibă 
un ecou adînc în conștiința scriitorilor și artiș
tilor noștri. Intr-adevăr : „Avem nevoie de o 
artă, de o cinematografie, de un teatru care să 
prezinte esența, modelul omului pe care trebuie 
să-l făurim ! Chiar dacă cîteodată trebuie să 
înfrumusețăm un erou, e bine ca el să devină 
model, ca tineretul să știe, să înțeleagă că așa 
trebuie să fie !“

le-a dăruit pomenitei Mitropolii a Sucevli în 
amintirea („zum Andenken" — spre pomenirea 
—n.n.) faptului că el împreună cu boierii săi 
și cu tot poporul s-au dus la această poiană 
spre a intimpina pe sfintul loan cel Nou"7). 
Această informație istorică, adevărată însem
nare de cronică, inclusă în hrisovul Iui Radu 
Mîhnea, dar și în cele ale lui Miron Barnovschi, 
Vasile Lupu, Gheorghe Ștefan și Alexandru 
Iliaș, n-a putut fi trecută într-un document ofi
cial decit în baza altui document, anterior, le
gat direct de evenimentul la care se referă și 
validat de însăși cancelaria voievodală. Din fe
ricire acest document se mai afla in arhiva adu
să de la Zolkiew incit, cei doi ofițeri au avut 
posibilitatea să-l rezume in comentariul la do
cumentul din 1624. tocmai pentru a-1 confirma, 
și a-i întări autoritatea"). Iată ce citim in acest 
comentariu :

„Diese Bojana Vladiki ward schon im Jahre 
1414 von dem Fursten Alexander dem alten dem 
heil. Ioann novi zum EWIGEN ANGEDENCKEN 
verehret und nachhero von dessen Sohn, dem 
Fursten Boggdan bestâttigt, als ersterer dem- 
eben damals von Akiermann. vulgo. Citate alba 
herauf ins Land gebrachten heil. Leib bies 
dahin entgegen gezogen. und zum Denckzeichen 
einen grossen Stein alldort eingraben lassen, 
auf welchen Er sich neigend, den heil. Leib 
empfangen". =■ „Aceasă Poiană a Vlădichii a 
fost dăruită încă din anul 1414 de voievodul 
Alexandru cel Bătrîn Sfîntului loan cel Nou in
tru VEȘNICA POMENIRE (iar apoi confirmată 
de fiul acestuia, voievodul Bogdan) cind primul 
(adică Alexandru cel Bun — n.n.) a mers pină 
acolo in intimpinarea sfintului trup atunci adus 
din Akkerman, în limba vulgară Cetatea Albă, 
în sus in țară, și ca semn de aducere aminte 
a dispus să fie așezată acolo o piatră mare 
care-l infățișa pe el aplecindu-se spre a primi 
sfintul trup".

Comentariul, necunoscut pînă acum, căci men
țiunea din volumul întii al colecției Documenta 
Romaniae Historica atestă o citire defectuoasă 
și deci neînțelegerea conținutului, impune cîteva 
precizări revelatoare.

a) Nicolae Costin. Axinte Uricariul și cei doi 
ofițeri austriaci au folosit aceeași sursă de in
formare. Faptul că cei doi cronicari au cunoscut 
data exactă indică și filiera : Dosoftei—Miron 
Costin (Izvorul mironesc) — Nicolae Costin — 
Axinte Uricariul. Este știOt că ultimul a fost 
subordonat o vreme. în cancelaria domnească, 
logofătului Nicolae Costin, și a copiat din în
sărcinare domnească, atit lucrări ale lui Miron 
Costin cît și din ale lui Nicolae Costin. între 
care chiar Letopisețul 1661—1711 unde se găsea, 
cum am amintit, data de 6923 (1415) pentru adu
cerea moaștelor.

b) Documentului emis de Alexandru cel Bun 
cu prilejul aducerii moaștelor lui Ioan cel Nou, 
i-au urmat confirmările lui Bogdan II și Ștefan 
cel Mare așa cum arată hrisovul lui Vasile 
Lupu9) din 7 aprilie 1637. In 1783 mai exista 
uricul lui Bogdan (menționat în regest într-o 
propoziție incidentală pe care, în traducere, am 
dat-o în paranteză), dar se pierduse cel al lui 
Ștefan cel Mare. Totodată, perilipsisul (inventa
rul) Mitropoliei, întocmit la sfîrșitul secolului 
XVIII menționează doar o mică parte din do
cumentele aduse la Cernăuți de la Zolkiew de 
pe care probabil, se scosese copii.10) Intre timp 
nu știm ce s-a petrecut cu aceste documente 
al căror conținut, acum, il știm doar din peri- 
li.psisul editat de Erbiceanu ori din rezumatele 
germane.

Documentele referitoare la Poiana Vlădichii, 
menționate in „Perilipsis", constatăm acum că 
sint mai puține — cinci — față de cele pe care 
le găsim in inventarul german al celor doi, iar 
hrisovul lui Alexandru cel Bun, deși amintit, 
apare în perilipsis fără dată, deci nu a fost 
văzut direct. Dar faptul că a fost menționat 
atestă că SE ȘTIA I)E EXISTENȚA SA. Devine 
clară, comparind „perilipsisul" cu inventarul ce
lor doi funcționari austriaci, politiaa administra
ției : s-a permis eliberarea de copii, dar 
numai după documente triate în prealabil, 
tăinuindu-se o parte din ele (această practică 
a administrației imperiale este de altfel bine 
cunoscută).

Grăitor este faptul că din totalul actelor ori
ginale catalogate de Manovarda nici unul nu 
mai există astăzi decît în copii germane ori 
rezumate. Sînt sigur însă că ele se află undeva 
în arhivele Austriei, și anume acolo unde pro
fesorul Ferdinand von Zieglauer descoperea, 
spre sfirșitul secolului al XIX-lea. cîteva dintre 
ele, de cea mai mare importanță11).

c) Anul 1414 consemnat în comentariul ger
man este mult mai important decît ne-am aș
tepta. Avem, gratie celor doi cronicari moldo
veni, văleatul hrisovului lui Alexandru cel Bun: 
6923. ceea ce înseamnă 1415, deoarece în secolul 
al XV-lea începutul anului în Moldova era pla
sat, ca și astăzi, la 1 ianuarie. Cu timpul, din 
a doua jumătate a secolului XVI. s-a trecut la 
anul bizantin, care începea la 1 septembrie, dar 
acest lucru nu l-au descoperit decit istoricii 
moderni ; în secolele XVII, XVIII și XIX s-a 
crezut că și în secolele anterioare s-a folosit 
cronologia de la 1 septembrie. Este știut că 
pentru a transforma anii erei bizantine — de 
la facerea lumii — in ani ai erei noastre tre
buie să se scadă din văleat 5508, pentru lunile 
ianuarie-august și 5509, pentru lunile septem- 
brie-decembrie. Dacă anul începe, insă, la 1 ia
nuarie, cifra de 5509 nu mai este necesară. Cei 
doi ofițeri crezind — ca toată lumea — că și in 
secolul XV anul începea la 1 septembrie, văzînd 
în document una din lunile septembrie, octom
brie, noiembrie sau decembrie, au crezut că 
trebuie să calculeze cu 5509 și nu cu 5508. De 
aceea anul erei noastre. 1415, este, aici, micșorat 
cu o unitate.

Deci, putem afirma cu siguranță că moaștele 
sfintului loan cel Nou au fost aduse in Mol
dova in anul 1415, mai precis, in perioada sep- 
tembrie-decembrie din acest an. Evenimentul se 
inscrie perfect in orientarea politică din acel 
moment a lui Alexandru cel Bun. Acesta ocu
pase Sniatynul și Colomeea în 1413. iar în pri
măvara lui 1415 avusese ultima sa intilnire per
sonală in vederea prestării omagiului, pe care o 
condiționase să aibă loc în Pocuția, la Sniatyn, 
ceea ce însemna de fapt că regele Poloniei se 
deplasa el și nu „vasalul", acceptind odată cu 
omagiul, și drepturile acestuia asupra Pocuției. 
Era de fapt apogeul prestigiului și al puterii lui 
Alexandru cel Bun în fața marelui regat ve
cin 1 Iar acum, prin aducerea moaștelor sfîntu
lui loan cel Nou, se afirma, o dată in plus, că 
neatîrnarea Moldovei, recunoscută de Wladislaw 
Jagello în 1411, este o realitate de netăgăduit 
și în domeniul religios (Sensul politic al aces
tui act — afirmind independența ideologico- 
rcligioasă a Moldovei față de putereg vecină — 
a fost bine reliefat de Dan Zamfirescu, incit nu 
mai insistăm)12).

încheiem cu speranța că am stabilit un ade
văr evident : Mucenicia sfintului loan cel Nou 
de la Suceava este o scriere posterioară anului 
1415. Istoricii literari să tragă singuri conclu
ziile.

Alexandru V. Diță
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Obiect și
Se înțelege, acesta fiind orizontul isto

ric in care este așezată chestiunea*)  nu 
ne putem aștepta ca părerile de carac
ter mai general ale academicianului 

I. Iordan să depășească condiția unor impresii 
cit se poate de subiective și mai mult sau mai 
puțin proprii. Schița istorică pe care o propune 
pentru geneza sistemului antroponimic româ
nesc organizează intr-o oarecare măsură aceste 
senzații personale, devenite, odată cu timpul și 
prin repetare, convingeri, ce constituie, și pre- 
mizele teoretice, dacă îmi este îngăduit să spun 
așa, pe care se întemeiază partea de explicare 
și interpretare a dicționarului.

*) Vezi „Luceafărul", nr. 37 din 17 sept. 1983.

Acad. I. Iordan declară „numele autohtone" de 
„interesul cel mai mare", „și aceasta pentru că 
sistemul lor stă la baza celor românești" (p. 10), 
afirmație care nu obligă la nimic, desigur, de 
Îndată ce acest „sistem autohton" ar consta din 
două elemente, „ambele praenomina... cu deose
bire că al doilea are formă de genetiv" (p. 10), 
mai simplu spus din nume de tipul Ion (al lui) 
Ghcorghe.

„Mai cu seamă in clasele și categoriile sociale 
doritoare de a se «distinge» de masele popu
lare", cum afirmă acad. I.- Iordan, intervenind 
și „necesitatea de a evita confuziile, care pu
teau avea consecințe serioase de ordin economic 
(vinzări și cumpărări de pămînt, moșteniri, da
nii, etc.)" „s-au înmulțit posibilitățile de a in
dica filiația familială", un prim mijloc pentru 
aceasta fiind împrumuturile din limbi străine, 
iar un altul „procedeele lingvistice propriu-zise“ 
(p. 10). S-ar părea că ne apropiem de miezul 
chestiunii, după cum ne arată chiar această răs
turnare a ordinei lucrurilor, care se reflectă fi
del în „explicațiile" răsturnate pe care le dă 
acest dicționar de „împrumuturi".

„S-a început cu slava", afirmă acad. I. Iordan 
tn toată simplicitatea, pînă cînd „mai tirziu a 
apărut modelul grecesc", plasat în secolul al 
XVII-lea și apoi, in secolul al XIX-lea, cel (sau 
cele) occidental (e).

In realitate numele de familie nu s-au năs
cut, nici la români și nici aiurea, nici din nece
sitatea de a evita confuziile cu serioase conse
cințe de ordin economic și nici din dorința cla
selor exploatatoare de a se distinge de masele 
largi populare. Nu este nevoie de o excesivă 
căutare și nici măcar de frecventarea unei lite
raturi specializate, care există, totuși, din abun
dență, pentru a înțelege eroarea elementară pe 
care o comite acad. I Iordan. Lecturi dintre cele 
mai la îndemină. cum ar fi Odiseea (ca să nu 
trimit la epopeile indiene sau la vechea 
poezie germană sau scandinavă, poate mai 
de procurat), ne arată cu prisosință că 
„numele de familie" existau din străve- 
chime ca „nume de neam în toată aria indo- 
europeană (fără a mai insista asupra pro
blemei, ele existau și în alte arii, la evrei, ca 
și la chinezi sau la precolumbieni). „Sistemul 
autohton românesc" detectat de autor este 
sistemul universal de desenare a filiației (dar 
nu „familiale") în relațiile dintre membrii co
munităților tradiționale (de „neam"), intîlnit 
deopotrivă în Africa, la aborigenii din Australia 
sau, pînă astăzi, în S.U.A. sau Franța. (Intr-un 
foarte recent difuzat la televiziune vechi film 
francez, la aniversarea unei bunici nonagenare 
care întreba cine este cel mai tinăr participant, 
necunoscut ei, cineva răspundea, firește, „Jean 
al lui Pierre"). Cele două „sisteme" au existat și 
la noi, ca pretutindeni, în paralel, îndeplinin- 
du-și funcțiile foarte deosebite, timp de secole 
și secole, și furnizind diferite modalități de 
„formare" a numelor de familie „moderne" 
atunci cînd, într-un fel sau altul, s-a „oficiali
zat" utilizarea acestora. Nu este vorba de , nici 
un fel de „distincție" în „numele de neamuri" 
țărănești, Chiriș, Neța, Băldăran (Bădărlan) de 
circulație și astăzi (ca nume de familie) în zona 
Poiana Mare, Ghidici, Desa, Plenița etc. (din 
Dolj, unde se petrece acțiunea baladei Ion ăl 
Mare), în paralel de „numele de familie" Mu
tica al boierilor care stăpineau pînă nu atît de 
demult moșiile locului.

Nici măcar nu se poate vorbi de un reperto
riu onomastic diferențiat pe criterii sociale (de 
„distincție"), de îndată ce întilnim un Badu 
(1458) și un Bădică (1462), amindoi țigani robi, 
in același voievodat românesc al Moldovei unde 
un boier Badea (pomenit la 1403) este cel care 
dă numele satului Bădăuți, dintr-un act de la 
Ștefan cel Mare (1480).

„Nume de familie" fără îndoială, în sensul cel 
mai adevărat și fără nici o legătură cu „siste
mul autohton" al acad. I. Iordan, ne întîmpină de 
altfel, în cele mai vechi acte românești (în se
colele al XIV-lea și al XV-lea).

Numele grămăticului Oțel, neprecedat de pre
nume în actul de la Vaslui, din 1436, este un 
nume de familie, căci la 1500. fiul său Iacob 
este pomenit ca „syn Mihaila Oțela gramatika". 
„Nume de familie" sînt și Cățelean (1453) sau 
Cirje (1495) și, desigur, Coteț, al fraților Jurj 
Coteț și Cozma Coteț (1471). Așa trebuie înțe
lese lucrurile și în cazul actelor în care sînt po
meniți frați, unul singur avind „două praeno
mina" (cum le spune I. Iordan). Benea este un 
adevărat „nume de familie" în actul în care se 
vorbește de „sluga noastră" Sima Benea și sora 
lu' Mușa" (1500).

Iată un alt exemplu de eroare, cu rădăcini 
asemănătoare. Cu totul departe de realitățile 
socio-istorice, mult mai complicate decît sche
mele sale rudimentare, aplicînd „modelul au
tohton" și constatînd că „antroponimia noastră 
este cît se poate de bogată în nume de familie 
care au la bază prenume feminine", autorul 
explică „împrejurările care au creat această si
tuație", „în mod logic". „Cînd un copil se năștea 
fără ca tatăl lui să fie cunoscut (copil din flori)", 
sau cînd „asemănător, în ce privește realitatea 
obiectivă" mama rămînea singură, prin deces 
„sau ca urmare a divorțului", mai în general 
cînd tatăl era absent, „femeia devenea, de fapt, 
șefa familiei". La toate aceste împrejurări triste 
se mai adaugă una, căci, scrie autorul, „destul 
de des, dacă nu chiar foarte des, și atunci cind 
tatăl era prezent în familie, copiii erau mai cu- 
noscuți de vecini ca ai mamei. Intervenea aici 
o realitate de ordin obiectiv. Cunosc situația 
prin experiență personală. Realitatea fiziologică 
impunea în mod firesc acest procedeu. Copiii 
sint în mult mai mare măsură ai mamei decît 
ai tatălui. Și după naștere, precum și după 
alăptare — ne comunică acad. I. Iordan mai de
parte — ei continuă să fie tot mai mult al celei 
care i-a născut, fiindcă ea îi îngrijește în toate 
felurile. In familiile mai mult ori mai puțin 
cultivate intervenea și preocuparea mai^ asiduă 
a mamei în ceea ce se poate numi educație, în 
sensul cel mai exigent al termenului". Se vede 
ușor cam pînă cînd plasează I. Iordan în timp 
desfășurarea acestor complicate procese, care 
datorită unor „cauze legale", cît și „lingvistice" 
(„genitivul masculin... era destul de greoi, chiar 
în relațiile dintre particulari, ca să nu mai vor
bim de cele oficiale") a dus la apariția numelor 
de familie de tipul Ailenei, Amariței etc.

In mod istoric (adică științific) și nu „logic" 
sau „firesc" privind lucrurile (ceea ce presupune 
o cunoaștere a „realității obiective", studiată 
atent, peste nivelul „experienței personale") ex
plicația trebuie căutată în altă parte. Observația 
cea mai superficială (și chiar numai pe mate
rialul onomastic în care predomină feminine 
„dialectale") ne arată că aria de răspîndire a 
„numelor de familie" de acest tip este Moldova 
(unde ele 6e găsesc nu „la periferia orașelor", 
cum crede fără temei I. Iordan, sau „la țară" în 
general). Acolo ea coincide cu zone de netă pre
dominare a satelor răzeșești. Există fără îndoială 
o legătură între acest „model" foarte vechi și o 
„componentă matriarhală" a structurilor satului 
devălmaș românesc din Moldova, detectate de 
cercetătorii mai atenți la multipla condiționare 
a fenomenelor de această natură. Asemenea 
„nume de familie" sint legate organic de aceste 
realități și chiar dacă nu apar în acte (cum e 
de așteptat, dată fiind situația lor în sistemul 
„numelor de neam"), ele sînt indirect „atestate" 
de alte surse ca foarte vechi. Fiindcă nu pot 
crede, de pildă, că cei șapte feciori al Vrîn- 
cioaei sint pomeniți așa pentru că sînt copii di.i 
flori sau că Mușatinii se cheamă așa pentru că 
au primit de la străbuna lor Mușata o bună edu
cație, în sensul cel mai exigent al termenului. O 
cercetare competentă a domeniului nu poate eli
mina, pur și simplu, bogatul set de fapte care 
arată că „numele de neam" românești există din 
cele mai vechi timpuri șl că ele sînt legate de 
structuri sociale specifice a căror indiscutabilă 
prezență pînă foarte aproape de zilele noastre 
reprezintă rezultatul unei continuități istorice pe 
spații foarte mari de timp.

metodă (<■)
Autorul nu ține seama de cele mai evidente 

realități nici atunci cind elimină cu totul din 
preocupările sale foarte interesanta problemă a 
„numelor calendaristice", cum numește autorul 
o parte dintre ele, cu alte cuvinte a numelor 
Introduse în antroponimia românească odată cu 
creștinarea populației autohtone, după cum se 
știe foarte veche. Dar aceste „nume calendaris
tice" așa cum le înțelege autorul, adică acele 
nume de origină preponderent grecească, in
trate în circuit popular prin „calendarul" creș
tin „modern" și avind o formă românească aș
teptată, normală, reprezintă numai un strat al 
acestui proces. O viziune corectă asupra proble
mei trebuie să țină seama de formațiile „popu
lare" (și „arhaice"), de felul Nicoară (corect ex
plicat în dicționar și legat de „cuvintele latinești 
moștenite", de care insă, judecîndu-le în contex
tul istoric, țin și Medrea, Indrea etc.) care re
prezintă stratul anterior și care ne previn că 
procesul s-a putut prelungi și a putut acționa 
în multiple feluri și pe multiple căi. In lumina 
unor asemenea realități. Bogdan nu poate fi, de 
pildă, „slavul Bogdan", pur și simplu, căci el 
reprezintă traducerea grecului Theodoros intrat 
în „calendarul" slav creștin ca atare. Atestat 
încă în secolul al XIV-lea, numele se leagă de 
regiunile în care „slavizarea" creștinismului ră
săritean a fost mai tîrzie. In legătură cu aseme
nea evenimente istorice este de pus observația 
lui Iorga că acest nume „slav" apare la români 
și este răspîndit de români (chiar în arealul 
slav). Din acest punct de vedere, dicționarul ve
hiculează' explicații din cale afară de simpliste, 
cărora le adaugă sugestii istorice dintre cele mai 
false. Despre Ghedeon ni se spune, de pildă, că 
este „nume biblic", după care sîntem trimiși la 
o comparație cu „bg. rus. Ghedeon". In ce pri
vință însă și cît este Ghedeon mai bulgăresc sau 
rusesc decît românesc ? Acest „nume biblic" este 
de cea mai curentă uzanță în viața monahală 
românească de unde a pătruns firesc în lumea 
laică. Un pisar Ghedeon, român fără îndoială, 
este amintit într-un act din 1428, la Suceava. 
De ce trebuie explicat Ghenadie prin „bg. rus., 
ucr.“, cită vreme un ieromonah Ghenadie, ne
îndoielnic român, ne întîmpină într-un docu
ment putnean la 1476 ? In acest caz eroarea au
torului este cu atît mai flagrantă cu cît forma 
de la 1476 este evident românească (Ghenadie 
și nu Genadij !).

Cît privește aria ucrainiană, numele (probabil 
existent) nu este atestat decît tîrziu, în secolul 
al XVI-lea. Așa stau desigur lucrurile și cu 
Gherontie, care nu este nici el „gr. Gerentl(s) 
și (sau) bg. Gerontij", cum ne asigură acad. I. 
Iordan, căci un egumen al mînăstirii Humor, 
Gherontie, român, apare într-un act sucevean 
la 1475, ba încă în varianta și mai românească, 
dacă se poate spune așa, Gherondie, cu un d 
în loc de t originar, care se întilnește și în 
alte nume românești (în foarte vechiul Medrea, 
de exemplu) și care nu se explică, așa cum 
crede I. Iordan in privința lui Andon, printr-o 
„pronunțare grecească".

Exemplele unor flagrante erori de același fel 
s-ar putea înmulți fără nici o dificultate.

Aceste straturi „bisericești", mai multe, într-o 
anume succesiune avînd cea mai mare impor
tanță pentru înțelegerea onestă a problemei, nu 
se văd (cu toate consecințele ce decurg de aici 
pentru materia dicționarului) din punctul de 
observație (și de vedere) al autorului dicționa-

Sanda Șaramat : 
„Bujori ;i crini"

rului. Pentru acad. Iorgu Iordan, acest lot masiv 
de antroponime de origini diferite, intrate în 
onomastica românească prin intermediul religiei 
instituționalizate, pe cale bisericească, la nivele 
și în modalități diferite, și repede autohtonizat, 
așa cum s-au întîmplat lucrurile pretutindeni 
în Europa la începuturile evului mediu, nici 
nu există. De la un „sistem autohton", adus în 
discuție cu totul tactic și declarativ, plasat nu 
se știe prea bine unde, constînd nu se știe prea 
bine din ce (exemplele date in această privință 
în introducere sînt curat latine, iar termenii 
„autohton" și „românesc" nu mai revin nici
odată în dicționar), se trece direct la „împrumu
tul slav".

Prin această procedare întreg stratul „biseri
cesc" devine „slav", deși nici istoria creștinis
mului românesc și nici faptele de limbă nu ad
mit o asemenea maltratare. Este limpede că 
dintr-un punct de vedere cît de cît științific 
nici măcar numele pătrunse în mod cert pe fi
lieră slavonă bisericească, prin limba de cult 
a bisericii oficiale, nu pot fi privite ca ținînd 
de ceea ce se numește curent în lingvistica ro
mânească „influență slavă". Intr-adevăr, popii 
care citeau românilor liturghia slavonă erau 
români și nu slavi. (Putem spune că există o 
„influentă latină" asupra limbii poloneze sau 
croate exercitată de preoții polonezi sau croați 
care cîntă Ave Maria 7).

Imprecizia termenilor este folosită aici ca un 
truc de prestidigitație. Se vorbește, de pildă, ba 
despre „filiera slavă", ba despre „intermediar 
slav", fără clarificarea înțelesului special pe 
care îl dă I. Iordan cuvintelor. Termenul „slav" 
este folosit fără nici o economie, dar și fără nici 
o noimă. I. Iordan vorbește astfel despre un 
„slav BeH5“, greșeală pe care n-ar trebui s-o 
facă, căci un „f slav" nu există mai mult decît 
poate exista un „â latin".

Autorul confecționează pe cele mai deosebite 
căi o importantă „influență slavă" asupra an
troponimici românești, care vine din veșnicie și 
coboară pînă în zilele noastre. Sînt declarate, 
de pildă, nume bulgărești cele mai banale hipo
coristice românești. Odată, procedînd și eu ca 
autorul, voi mărturisi că în regiunea în care 
am copilărit, Trană era limpede legat de Dumi- 
trană și nu de „bg. Trana". Tot astfel, Trancu 
sau Tranca, ultimul „explicat de autor (nici 
mai mult, nici mai puțin) ca fiind „femininul 
absent în sursele mele al bg. Tranko". Trica, 
Tricu sînt, pentru orice judecată firească, hipo
coristice de la Petrica, Petricu sau Dumitrica, 
Dumitricu și nu reprezintă pe bg. Trika și 
Triko cum își închipuie acad. I. Iordan. Cum 
o să fie Miticu bulgărescul MItikov 7 Trașcu 
este, nu încape îndoială, un hipocoristic al lui 
Dumitrașcu, ceea ce I. Iordan pare a nu ști, și 
nu are nevoie să fie comparat cu bg. Traskov. 
Dose nu „pare" ci este hipocoristic al lui Tu- 
dose și nu are a face cu bg. Dose sau Dosi, 
provenite din Dositej. Sute și sute de nume 
românești sînt tratate în acest fel și „bulgari- 
zate" cu toptanul, această pornire mergînd pînă 
la a explica rom. Tăpău ca fiind „bg. Tsapov" 
a cărui „temă este rom. țap", cum spune chiar 
autorul dicționarului.

Cîteodată, acad. I. Iordan intervine fără ar
gumente cu singură autoritatea lui de lingvist

r - • ca Tn ■ ' romă- Mă-in ne
care 11 declară tot una cu bulgărescul Marin, 
explicind : „foarte frecvent la bulgari și «sin- 
țit» de noi, românii, (bine spus ! n.n.) ca bul
găresc". In realitate, numele (foarte vechi), un 
masculin necanonic al numelui Măriei, este tot 
atit de „bulgăresc", pe cit poate fi „italienesc" 
sau „grecesc". Am Intrat în domeniul nevero
similului.

Acad. I. Iordan trage însă în toate țintele. 
El găsește, de pildă, in cartea de telefoane de 
la Varșovia numele Tsaplewski și 1 se pare cit 
se poate de firesc (dealtfel, în sistemul de gin- 
dire al domniei sale lucrul chiar este cît se 
poate de firesc) să trimită la cartea de telefon 
pentru rom. Țaplea atit de normal și prea lesne 
explicabil.

O slăbiciune aproape la fel de mare ca pen
tru explicațiile prin „slavă" manifestă autorul 
pentru explicațiile prin ungurește, minuite în 
același stil. Rom. țurai este explicat după cum 
urmează : „Jura pare a fi un toponim unguresc 
neindentificat de mine, iar -i este sufixul care 
arată originea locală a oamenilor. Cf. și cauca
zian Tsîraj". Este locul să rog insistent cititorul, 
oricîtă bunăcredințâ ar avea el, să mă verifice : 
această explicație incredibilă se găsește la pa
gina 472 a dicționarului.

Deși Șandre, Șandru și Șendrea, hipocoristice 
de la Alexandru, sînt pînă astăzi frecvent utili
zate in regiuni care nu au nici o atingere cu 
ungurii, I. Iordan crede că ele sînt legate de 
ung. Săndor. (Numele românesc apare in docu
mente la 1395 !). Evident Andrea (care apare ca 
nume de țigan la 1470) este explicat și el prin 
ung. Andor, iar Bodea (pomenit la 1443) este 
pentru I. Iordan ung. Bodi „Felix" ! ! I

Dar, în întrecere cu el însuși acad. I. Iordan 
explică numele Elvas prin ung. elvas „daltă", 
adăugind savant și inutil „cu s «grafic», nu ros
tit". Ce să spun? In realitate numele, foarte rar 
(et pour cause !), de fapt purtat de numai două 
persoane este o „creație artificială" (ca Est — 
Eugeniu Ștefănescu ; Tradem ■= Traian Deme- 
trescu etc.), la modă in epocă, pornind de la 
Constanța Elena Vasilescu = Tanți Elvas (Nu
mele a fost utilizat și de fiica sa, Cătușă Elvas). 
Nu altfel stau lucrurile în privința numelui de 
familie Nigrim, explicat de acad. I. Iordan, pe 
aceeași direcție, prin gr. Negrin, Nigrin și care 
este, cum bine se știe, o altă „creație artificială" 
de la Nicolae Grigorie Mihăescu (poet relativ 
cunoscut) — Nigrim.

Așa cum ne dovedesc fără nici o putință de 
tăgadă documentele, numele românești constitu
iau încă din secolul al XIV-lea un sistem coerent 
(și, prin urmare, închis), prezentînd suficiente 
trăsături deosebitoare în raport cu sistemul un
guresc, ucrainian, bulgăresc sau sîrbo-croat, 
pentru a nu putea fi confundat cu nici unul 
din ele și pentru a r^Funoaște cu ușurință in
fluențele mai recente exercitate asupra lui pe 
diferite căi.

Una din aceste influențe este influența slavo
nei de cancelarie, a limbii utilizate in docu
mentele oficiale, alta decît cea a slavonei bise
ricești, prelungită însă pe cale bisericească, prin 
„actele" parohiale, pînă foarte tirziu, pină la 
„modernizarea" numelor de familie în principa
tele Valahiei și Moldovei. Numele cît se poate 
de românesc Dulce, Dulciu, Dulceseu (un n. 
top. Dulcea întîlnim în Ardeal) este legat de 
acad. I. Iordan, cu totul anapoda de un bulgăresc 
Duldo, deși un boier Dulcescul apare într-un 
act la 1438. Același Dulcescul este însă în alte 
acte Dulcici (1445) și Dulcevici (1448). Tot așa 
pe un Jumătate, de la 1403, îl întîlnim într-un 
alt act ca Jumătatevici (1412), pe același Șandru 
Cirje (de la 1495) ca Cîrjevici (1497), pe un Lim- 
bădulce (de la 1433) ca Limbădulcevici (1437). 
Stan Birlici, român fără îndoială, Stan Birlescul, 
fiul unui Bîrlea sau din neamul Bîrleștilor, ne 
întimpină la 1436 ca Stan Birlici Voronițchi, de 
două ori slavizat, odată „cărturărește", pe calea 
limbii de cancelarie, odată (Voronițchi) printr-o 
înrîurire leșească. Și Birlici șl Voronițchi pot 
fi, prin urmare, nume tot atît de românești (și 
vechi) ca Stan și Birlea, sau ca (mai „noi" 
acestea) Popovici, Ilievici, Ștefanovici etc., etc. 
și a altor fii de calemgii români din secolele al 
XVIII-lea și al XIX-lea.

S-ar părea însă că acad. I. Iordan nu cunoaște 
aceste lucruri. S-ar părea că el nu are știre de 
„rutenizarea" masivă a numelor românești din 
Bucovina de sub ocupația austriacă. S-ar părea 
că autorul nu cunoaște nici campania de maghia
rizare în forță a numelor românești din Ardeal 
(pentru autor, am văzut, rom. Mare „pare tradu
cerea ung. Nagy" și nu invers). Ntimele Mușa 
este bg. Muăa, căci pentru autor nici aromânii 
nu există. (Numele este aromânesc, fără îndoială, 
cu o variantă Mosa, pe care o găsesc în cerceta
rea onestă a problemei pe care o face iugoslavul 
Todor Trojanovski în Vlaskite rodovi vo Strusko. 
Skopje, 1979).

In realitate, singurul element „slav" care are 
o legătură intimă, organică, pe nivelul lui viu. 
popular, cu sistemul antroponimic românesc 
este un element sudic, existent în bulgară și în 
sirbo-croată (dar, ca foarte vechi, și în aromâ
nă) și pe care încă Miklosich. făcînd o greșeală 
explicabilă în epocă și apropiindu-1 de „radicali 
slavi", ni l-a lăsat moștenire ca atare. El este 
neîndoielnic foarte vechi, nu are legătură cu 
„numele calendaristice" creștine (vizibil mai noi), 
nu se regăsește în limbile slave din arealul 
nordic al acestei familii de limbi șl stă față de 
„slava comună" într-un raport destul de ne
lămurit. De acest fond s-a ocupat I. Pătruț, 
într-o lucrare recentă (Onomastica românească. 
București, 1980) la care, autorul nu se referă. 
I. Pătruț relevă greșelile evidente făcute de 
Miklosich în examinarea problemei și. deși pare 
a accepta „origina slavă" pentru multe din „te
mele" luate în considerație, examinează cu ri
goare „o serie de hipocoristice care sînt sau pot 
fi formate de români, cu diferite sufixe. Avind 
în vedere că multe dintre asemenea hipocoris
tice — spune I. Pătruț, — au fost declarate de 
origină străină, mai ales slavă, prezenta analiză 
constituie și o încercare de reevaluare a ceea 
ce este românesc în antroponimia noastră" 
(p. 31). O asemenea „reevaluare" nu intră de
sigur in vederile lui I. Iordan pentru care toate 
faptele luate în discuție de I. Pătruț sînt fără 
dubiu bulgărești. Mai interesantă decît ceea ce 
crede acad. I. Iordan este împrejurarea că cer
cetători bulgari (în special I. Duridanov) și 
unii cercetători sovietici (O.A. Trubacăv și V.N. 
Toporov) văd aici un strat preslav, „balcanic" în 
aria lui sudică de răspindire, avînd coresponden
te indiscutabile în arealul baltic. Socotesc cît se 
poate de semnificativ că în dicționarul limbii 
vechi pruse. V.N. Toporov identifică ca teme 
baltice avînd corespondențe balcanice (cu ana
logii în limbile antice din areal, cele mai multe 
tracice) marea majoritate a temelor puse în evi
dență de cercetarea lui I. Pătruț. care exami
nează materialul românesc „declarat de origină 
străină, mai ales slavă". Și nu numai teme. 
Nume ca, de exemolu. Baicu, Boicu ( :Baîka, 
Bovke), Bădică ( :Boydike), Boian ( :Boyan), 
Budică ( :Budyke), Budilă ( :Budvill). Chintilă 
( :Kintil), Dragoș ( :Dragusse), Dragotă ( :Dra- 
gothe), Vintilă ( :VintiIle) etc., etc., etc., sînt 
atestate în secolele al XIII-lea și al XIV-lea în 
prusa veche, în care nu pot fi bulgărești și nu 
sînt nici măcar „slave". E drept însă că nu 
putem cere tuturor interes ori măcar simplă 
curiozitate pentru lucruri de felul acestora, care 
abia deschid căile unor cercetări ale viitorului.

Ce rost ar avea să continuăm a examina cu 
seriozitate atît de evidentele violentări mărunte 
ale adevărului (mai fiecare din cele 16 000 de 
articole ale dicționarului oferă exemple în acest 
sens), atunci cînd întregul stă sub semnul vio
lentării adevărului 7

Cum ar putea acad. I. Iordan să trateze (nu zic 
altcumva decît) serios materia dicționarului său 
de îndată ce el este convins eă pînă nu foarte 
de demult în Oltenia și Muntenia, în Moldova 
și Bucovina românii „asimilau" slavi. Desigur, 
ne putem întreba, la urma urmei, de unde deține 
academicianul această informație în temeiul 
căreia (am văzut cu cîtă ușurință) ignoră docu
mentul istoric 7 Singurul răspuns, cît de cît 
valabil, ar fi putut fi : din alte documente 
istorice. Dar asemenea documente istorice nu 
există și nu pot exista pentru că această opinie 
bizară a circulat cu alte obiective decît cel al 
valorificării documentului. In afară de aminti-, 
rile personale (foarte vagi) de pe vremea cînd 
era profesor la Pomîrla, prin 1913—1914, (p. 15) 
și de o interpretare absolut liberă a unei măr
turii a lui Ureche, autorul nu produce nici un 
document pentru fapte petrecute mult prea a- 
proape de vremea noastră. Este „simțirea" 
acad. I. Iordan un document istoric 7 Sau ști
ințific 7 Evident nu !

A venit poate timpul ca cineva să se ocupe 
serios de numele de familie românești.

Adrian Riza

ACASA
Urmare din pag. I

poate exista, dar frumusețea sa e rece, distan
tă și gravă, nu îți vorbește decît rareori. Pe 
cîtă vreme, aici, în acest colț al lumii nașterii 
și ridicării tale totul e instantaneu și definitiv, 
totodată, iți vorbește direct și intr-un limbaj 
în care nu mai există ocoluri și nici formule 
de conveniență. Pietroasele — căci și asta tre
buia să precizez — rămîne locul spre care 
nu-mi mai îngădui doar în imaginație să mă 
întorc ci, toamnă de toamnă, sint aici, schim- 
barea-n peisaj ml-e destul de cunoscută, fa
miliară aș zice, și totuși, totuși ceva de fie
care dată se ridică spre reliefuri noi de mira
col și trece la scara reală a lucrurilor dintr- 
un unghi inedit. Căci ce sînt acele terase, de 
pildă, de unde clipocitul acela al apel ca în
tr-o stanță marină cînd de fapt este știut că 
locul sau locurile acestea sînt printre cele mal 
aride și mai secetoase din țară, vîntul a lins 
aproape cotul de sud, subcarpatic, și apa s-a 
istovit în răstimpuri, pietrele crapă de arșiță, 
vara, și se acoperă, parcă, de var. Un muzeu 
al pietrei dacă ar fi fost făcut aici și cele mai 
multe lucrări ar fi fost extrase direct din natură, 
imaginația ei în piatră este fără margini. Nu 
același lucru aș putea spune despre podgoreni, 
fantezia lor în această privință n-a bătut șl nu 
bate mai departe de muchiile dealurilor din 
preajmă pe care, e-adevărat, le-au mai ușurat 
și le-au mai înclinat un pic ; le-au cioplit în 
trepte și le-au întărit larg, în semicercuri, tră-

PSEUDO CULTURA PE UNDE SCURTE (XLI)

«Istorismul» ipocrit
Cu o nesemnificativă recenzie despre 

„Ostinato" de Paul Goma (în „Die 
Zeit", 12 nov. 1971), prelucrind refre
nul „curajului" și catalogările obsesive 

(„Soljenițîn român", tema Intelectualului etc.), 
apăru brusc în grupul „Europei libere" și o mis
terioasă, pe atunci, Anneli Ute Gabanyi (Maier). 
Insă adeziunea aceasta meteorică nu se curmă 
peste noapte, așa cum apăruse, legăturile se în
tăriră fără inutile reticente și treptat Anneli Ute 
Gabanyi se trezi, între divensioniști, istoricul 
oficial al literaturii române contemporane. Nu-i 
vorbă, fumuri de „istorici" aveau și alții, „sinte
tizatori" improvizați precum Virgil Ierunca, Mo
nica Lovinescu și Sanda Stolojan ; însă Anneli 
Ute Gabanyi, mai tenace și cu ambiție nem
țească de a duce operațiunile pînă la sfirșit, 
izbuti să publice o asemenea „încercare", relativ 
impunătoare ca- efort ; apoi și altele, cîteva. Un 
volum asupra literaturii române postbelice 
(..Parte! und Literatur in Rumănien seit 1945", 
R. Oldenbourg Verlag, Miinchen 1975), o „sinteză" 
vîrită într-o contribuțiune colectivă, de tip mo
nografic, despre România („Rumănien", Vand- 
hoeck and Ruprecht, Gottingen 1977 pg. 527—557), 
o jurnalistică intermitentă la „Free Europe" și 
în gazetele anexate — acestea ar putea, canti
tativ, forma o impresie de „operă" dacă rezer
vele față de corectitudinea acestora n-ar fi, ști- 
ințificește, capitale.

Obiecțiile pornesc mai întîi de la mețodă însă 
la un examen și mai atent se înzecesc. O istorie 
literară e, orice s-ar spune, o istorie de valori' 
autonome, dar Anneli Ute Gabanyi nu se com- 
plexează din acest motiv : ea crede că „istorie" 
înseamnă doar cronologie și că un fenomen cul
tural poate fi descris ușor prin momentele po
litice. Literatura română de după 1944, zice au
toarea, nu s-ar putea analiza fără determinațiile 
„noilor structuri politice" („Rumănien". Vand- 
hoeck and Ruprecht, 1977, pg. 527). Istoria lite
raturii române contemporane ar fi, ca atare, un 
apendice al istoriei politice și sociale, teză pro
prie sociologismului vulgar care nu mai rezistă. 
Dacă ar fi așa, atunci înainte de a vorbi de li
rica elină ar trebui să desfășurăm tablouri de 
viață socială grecească, să înfățișăm războaiele 
peloponeziace, să pictăm pe iloți și pe tirani și 
așa mai departe. Nu zic că nu se poate face și 
așa ceva, însă aceea nu mai este Istorie literară. 
S-ar putea obiecta că istorista „Europei libere" 
nu întreprinde asemenea lungi evocări de miș
cări sociale, ceea ce este adevărat : eroarea de 
a suprapune cronologia literaturii și cronologia 
politică nu se poate ierta, căci este esențială.

Cu datele sociologismului vulgar operează de 
altfel Anneli Ute Gabanyi în „Partei und Lite
ratur în Rumănien seit 1945“ (R. Oldenbourg,
Verlag, Miinchen 1975) și chiar dacă substanța 
ar fi, să zicem, de factură sociologică totuși 
obiectul era „literatura" nu „partidul". Adevă
rul e că autoarea are, în metodă, ceva de mar- 
xolog, făcînd apel la teze ale lui Marx și chiar 
la un limbaj de coloratură „marxistă" spre a 
face demonstrații de unde să rezulte imagini 
convenabile. Ceea ce ar interesa-o aici ar fi, de 
exemplu, înfățișarea în chip „dialectic și diacro
nic" a tensiunii (7 !) între „partid — scriitori — 
public". Includerea „publicului" aci arată că so
ciologia ar fi metoda ; dar să nu ne întrebăm 
prin ce procedee oculte ar putea face teste asu
pra publicului românesc o persoană trăitoare la 
Miinchen. Această sociologie fără social spune 
așadar totul. Mai departe, tabloul cronologic în
fățișat de Anneli Ute Gabanyi conține o bizară 
periodizare în trei etape foarte mari și în 
opt momente detaliate introduse disproporțio- 
nal în cîte una din perioadele emblematice. 
Spre a periodiza, 'autoarea aplică un prin
cipiu, să-i zicem așa. „caloric", ea crede în 
perioade de „îngheț" și de „dezgheț", teză 
corespunzătoare cu aceea a Monicăi Lovi
nescu (din „L’Alternative", nr. 20/ian. 83 pg. 
70) după care literatura n-ar fi obținut 
nimic ci s-ar fi aflat, după război în România, 
la dispoziția „puterii". A studia, totuși, o lite
ratură după ..sincope" și „înfloriri (corespun
zătoare „înghețului" și „dezghețului") nu e 
corect cel puțin din două motive. Intiiul privește 
forța artei de a-și crea valorile în autonomie 
față de epocă (Marx a scris pe această temă 
pagini definitive) ; al doilea are în vedere cri
teriul pur istorist după care din epocă rămîn 
numai operele durabile esteticește, indiferent 
dacă autori cu înzestrare n-au scris ceea ce pu
teau să scrie, înfricoșați de vicisitudinile morale 
ori de alt ordin. Așa cum rezultă din tabloul 
făcut de Anneli Ute Gabanyi în nici cincispre
zece ani, în România, s-ar fi produs patru mo
dificări esențiale: între 1944 șl 1947 nota capita
lă ar fi fost „cultura și lupta de clasă", între 1948 
și 1952 s-ar fi pus „fundamentele noii culturi 
politice", între 1953 și 1957 s-ar fi produs „micul 
dezgheț" și, în fine, către 1958 (pînă în 1960) ar 
fi apărut „un nou îngheț". Acest simpatic joc 
cu glaciațiuni și „liberalizări" forțate nu e de- 
cil o hartă de cabinet, realitatea literaturii e 
întotdeauna mult mai complexă, și așa a și fost 
în acest caz. Talentul a triumfat și pe atunci, 
au demonstrat-o în „Luceafărul", Ion Cristoiu 
(nr. 40/1983, 43/1983) și Mariana Brăescu (în 
„Suplimentul Sclnteii tineretului", prin „Bio
grafia operelor de referință", 1983) ; o viziune 
organică asupra literaturii întemeiată nu pe 
conjunctură ci pe valori, ,e mult mai opera
tivă și asigură în ultimă analiză durabilitatea 
investigației de formulă istoristă.

Dar schemele nu s-au oprit, la Anneli Ute 
Gabanyi, aici, anii ’60 ar fi anii „liberalizării" 
(făptuită „dirijat" pînă în 1964, apoi spontan), 
îndată după 1968 și pînă prin 1974 literatura 
ar fi suferit „o schimbare de climat" (ca și alți 
simpatizanți Anneli Ute Gabanyi crede mult în 
„climat", adică într-un factor impalpabil care 
nu însemnează „operă") ; apoi, după 1974, am 
intra într-o „revoluție culturală" care ar repeta, 
la alte dimensiuni, dogmatlsmele. Oricine poate 
identifica aici tezele „Europei libere" pentru 
care utopia literară ar fi „sincronismul" de după 
1965 și pînă prin 1970 iar „infernul" — ceea ce 
se consumă astăzi, adică o literatură lucidă, 
adine specifică și conștientă de lumea în care 
«viețuiește. Dar „coincidențele" merg și mai de
parte : pentru Anneli Ute Gabanyi anii ’50 ar 
fi fost, la noi, „dogmatici și antinaționali", anii 
’60 — „liberali și naționali", iar anii ’70, pînă 
azi, „dogmatici și naționali". O înșiruire aproa
pe identică, doar că aplicată disciplinelor isto
rice, era aceea a lui Vlad Georgescu, dar o fo
losesc și alții.

Diferențele, minore, nu pot să tulbure impre
sia de stereotipie prefabricată în laborator spre 
a pune în circulație formule care se rețin ușor 
și deformează, prin „cantabilitate", gindirea in
dependentă. Nu sînt, e drept, singurele perio
dizări înrudite, alții (Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca, S. Stolojan, Matei Cazacu) emit ta
blouri care ar putea să le înlocuiască pe aces
tea fără ca să se observe numaidecît substitu
ția : interesant e doar că toți aparțin grupului 

gînd jos, către talpa văilor, Întreaga semeție 
a colinelor, într-un echilibru care ține și de 
ecologie după cum s-a putut constata dar, ho- 
tărît, cel mai mult și mai mult ține de o ve
che și indiscutabilă știință a lor de a face 
să rodească și piatra, punînd-o contrafort! la 
o zidire de pămînt. Și astfel un amfiteatru 
imens a răsărit deodată, dealul odinioară cris
pat și aproape bolnav a dobindit o acustică 
aparte, bătaia din aripi a păsării prin aer tre
zește numaidecît foșnetul frunzei de viță de 
vie pe pante, vînturile se domolesc pe coame 
iar apa este adusă pe țevi din păduri. Vița de 
vie, e drept, nu rodește încă atît de mult pe 
terase dar tot e ceva decît pâmîntul să stea. 
Și cred că acesta este primul mare ciștig în 
geografia și istoria acestor locuri altfel pline 
de probe, arheologia nu și-a spus încă ultimul 
cuvînt, celebrul tezaur „Cloșca cu puii de 
aur" mai iradiază încă, mai forează în amin
tiri, el a fost găsit chiar într-un pinten de 
piatră al dealului acestuia, apar încă frînturi 
ceramice, colțuri de cetăți dace, pavaje și te
melii de băi romane. Acesta este primul cîș- 
tig, spuneam, ridicarea în relief a pămîntului, 
o nouă datare a sa, istorică, dobîndirea de că
tre oamenii de aici a unei pregnante conștiin
țe a valorii muncii și, aș putea spune, a re
dresării morale a pămîntului, faptul că el 
este unica și cea mai de preț avuție a țării, 
că el nu poate fi împrumutat și nici jignit, că 
trebuie înconjurat cu dragoste și cu speranță 
și mai ales, ca o ființă, trebuie iubit.

„Europei libere", ceea ce ar putea, nu-1 așa 7, 
să aibă o semnificație.

Nu doar „periodizările" de acolo sînt însă 
acelea emise de grupul verificat ci și teza fun
damentală care e „contestația". Ceea ce lip
sește unor scriitori români — zice Anneli Ute 
Gabanyi — nu e talentul ci „șira spinării" („Par
tei und Literatur in Rumănien seit 1945", Ol
denbourg Verlag 1975 pg. 191). Prin „șira spi
nării" ar trebui să înțelegem „curaj", „contes
tație", dezidență. Și spre a fi tacîmul complet 
autoarea a și inventat cîteva „cazuri" în care 
„șira spinării" n-ar fi fost „îndoită" : Paul Go
ma (nu se putea fără el !), „onirici".

Dacă în „Partei und Literatur" tezele se aflau 
la vedere și încă ușor de alăturat cu acelea 
promovate de alți camarazi al junei Gabanyi, 
în capitolul dedicat „literaturii", din „Rumâ- 
nien" (Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen, 
1977), semnat tot de istorista grupului verificat 
aceste manevre sint mai greu detectabile deși 
ochiul obișnuit să le distingă nu întîmpină mari 
dificultăți. E o „sinteză" de vreo treizeci de pa
gini, dintre care un sfert conține date statistice 
ajutătoare (titluri de reviste, de edituri, situația 
premiilor Uniunii scriitorilor pe ultimi cinci
sprezece ani. bibliografii etc) și trei sferturi 
desfășoară situația postbelică a poeziei, prozei 
și dramei românești (critica e cuprinsă intr-un 
paragraf de zece rinduri, conținînd doar nume). 
La o repede ochire nu par a lipsi mulți dintre 
scriitorii care, în acești 40 de ani, însemnează 
ceva : tehnica eliminării „indezirabililor" nu a 
lucrat aici prea vizibil, deși absențe se pot în
registra (Ilie Purcaru, M. Ungheanu, Fr. Păcu- 
rariu, Edgar Papu, Pompiliu Mareea, Grigore 
Hagiu. Al, Oprea etc.).

Față de „Partei und Literatur", autoarea a 
venit aci cu o împărțire „tipologică”, repudiind 
sociologismul dogmatic, ceea ce demonstrează 
că, dacă vrea, Anneli Ute Gabanyi știe să sis
tematizeze și estetic nu doar politic : „Genera
ția Luceafărului", „noile tendințe", „romanul 
monumental", „proza mitico-fantastică", „proza 
analitică și satirică", „proza eseistică" — sînt, 
e adevărat, categorii discutabile care însă denotă 
un efort în a rămîne pe teritoriul esteticului 
autonom. Ceea ce conține, cu toate acestea, 
acest tablou cu aparență de onestitate e, am 
impresia, cu mult mai elocvent (in privința di
versiunii) decît „Partei und Literatur". In ca 
privește poezia postbelică. ApnejL Uțe Gabanyi 
începe cu marii autori care au supraviețuit răz
boiului : tratamentul e mereu rebarbativ. Ar- 
ghezi, citat cu două volume și comentat in 
șapte rînduri. are o poziție oarecare („Silabe", 
din 1965, și „Poeme noi" din 1963, cele mai re
prezentative volume, sînt ignorate). Blaga e ana
lizat pe un spațiu puțin mai mare dar există 
â propos de el mențiunea că lirica lui postbe
lică ar fi apărut abia în 1974, prelungind, așa
dar așa-zisa „interdicție" pusă autorului ; in 
realitate, culegeri masive de poezie sînt acelea 
din 1967 și, în două volume, din 1968 (Anneli 
Ute Gabanyi, femeie documentată, le ignoră).

Nu discut împărțirile și nu discut includerea 
cite unui autor (cu producții diferite) în una, 
două sau trei categorii (ceea ce, metodologic, 
mi se pare fără sens), trebuie insă extrase de 
aici tezele eronate pe care, părind subtilă, 
Anneli Ute Gabanyi le-a virît în formule, în 
analiză, în etichete : toate aparțin „Europei li
bere". Intîia privește „sincronizarea" : majori
tatea prozatorilor români ar avea un model 
străin. I. M. Sadoveanu, de pildă, imita „pro
za artistă a lui Thomas Mann" (pg. 534), Dinu 
Pillat se așeza, cu „Moartea cotidiană", în „tra
diția Joyce" (pg. 534) „Moromețli" ar fi de înțeles 
prin „proza americană behavloristă" (pag. 537) ; 
alții mai noi vin din Kafka, Alain Robbe Gril- 
let, Nathalie Sarraute. Camus, Joyce. Musil.

In al doilea rind, catalogările cunoscute. M. 
Sadoveanu ar fi „creat primul roman românesc 
în stilul realismului socialist", conținînd „in 
nuce clișeele" unei astfel de proze (pg. 535), 
teza Monicăi Lovinescu dezvoltată și de Paul 
Goma. Romanul istoric ar fi specific anilor ’50 
și, ca atare, perioadei proletcultiste (pg. 535) ; 
dezvoltînd, oricine scrie roman Istoric ar fi pro
letcultist, (de altfel, în această categorie este 
introdus și Eugen Barbu cu „Princepele", apărut 
în 1969...). „Proza mitico-fantastică" ii place 
autoarei pentru „tendințele ei de nonconfor
mism și apolitism" (cf. și Monica Lovinescu, 
„l’Alternative", nr. 20/ian. 1983 pg. 71) ca și prin 
grotesc, umor, parodia schemelor, existențele 
banale, minuțiozitatea fantastică ori invers, hi- 
perrealismul (asemenea emoții avea și Moni
ca Lovinescu, se cunoaște). Proza eseistică ar 
impresiona prin „stereotipii și automatisme", 
Goma — prin „problema intelectualului" (7 !). 
Drama ar fi acum o „tribună a unui nou națio
nalism" (pg. 548) ; în optica autoarei teatrul ar 
putea fi „istoric", dar nu pe teme românești, 
căci altfel e doar o probă de „naționalism". In 
schimb, teatrul alegoric și tragicomic îi place. 
Nu cred că e cazul să mai citez și alte sintag
me, ele se recunosc dintr-o mie ca aparținătoa
re de grupul „Europei libere", fiind doar o apli
cație pe o materie vie a campaniilor purtate de 
„parizienii” originari de pe Dîmbovița. Intere
santă este insă o altă mașinațiune, părind 
aproape inofensivă. Evoluția literaturii române 
moderne crede Anneli Ute Gabanyi, s-ar fi des
fășurat în baza „antinomiei" între fondul „tra
diției folclorico-mitice" și „inovația” de natură 
occidentală, cu alte cuvinte între „militantism" 
și „autonomie". Fenomenul de contradicție neîn
treruptă ar fi început să lucreze cu putere de 
prin anii "20 și s-ar fi curmat temporar in 
1948, cînd literatura „devenise” un fenomen 
eminamente „politic". Să mutăm tn conceptual 
o asemenea naivă constatare. Autoarea zice, 
așadar, că în deceniul 3, s-ar fi consolidat teo
ria fondului local (citește „sămănătorism", tra- 
comanie etc.) caracterizabilă prin militantism 
ca și prin respingerea autonomiei estetice. Prin 
aceea că s-ar afla în antinomie cu inovația (deși 
o astfel de excludere nu rezultă de nicăieri), 
„fondul mitico-folcloric” ar fi izolaționist șl antt- 
occidental. Cîștigînd politic în 1948 (deși nu a- 
cesta a fost cîștigătorul) ar rezulta că între 
aceste tendințe localiste si proletcultism se poa
te pune semn de egalitate.

Acum să însumăm : prin urmare, „în de
ceniul trei" o direcție localistă. tradiționalistă, 
sămănătoristă, pârvaniană, mai tîrziu proletcul
tistă și tot timpul „naționalistă”, a început să 
se confrunte cu o alta, autonomistă, inovatoare, 
occidentalizată, lovinesciană, „liberală”. Intîia 
tendință ar fi reprobabilă și s-ar impune de cîte 
ori poate prin forță, cea de-a doua ar fi cul
turală, elitară șl ar propovădui „cultura". Inutil 
să ne întrebăm unde am mai citit aceste propo- 
zițiuni dogmatice, căci ele circulă de la unul la 
altul în grupul verificat ; Anneli Ute Gabanyi 
nu este așadar decît purtătorul lui de cuvînt în 
materie de istorie literară.

Artur Silvestri
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ANNA AHMATOVA
Luna la zenit

1

Să te culci amărîtă,
Să te scoli îndrăgostită,
Să vezi cit de roșu ești macule.
O forță oarecare 
Azi apare 
In sanctuarul tău, intunericule ! 
Curticică de mangal, 
Cit de amar ți-e fumul 
Și cit de înalt ești plopule... 
Șeherazada 
Vine din livadă...
Așa mi te-arăți, Orientule !

2

Oare de pe-ale Leningradului de temut piețe 
Sau de pe cimpiile blajine ale Letei 
iVîi-ai adus atita răcoare
Cu plopi ai împodobii ogrăzile 
Și miriade de stele asiatice
Le-ai așternut peste a mea tristețe ?

3

Toate vor reveni din nou Ia mine: 
Aceeași noapte-ncinsă și langoare 
(Asia parcă mă obsedează-n vise). 
Al Halimei cint de privighetoare, 
Și narcise biblice-n floare, 
Și-o nevăzută binecuvintare 
C-o adiere foșnește prin țară.

SAMARKAND
numai un ghid poate galopa, fără să 

clipească, printr-o istorie tumultuoasă 
ca a Samarkandului. Și, ici-colo, cite 
un reporter care vrea să-și facă praf 

cititorii, la întoarcere, cuprinzind cu brațele Ne
cuprinsul. Nu voi cădea, sper, in această ispiti
toare plasă. Dar, cum nimeni nu poate scăpa, 
la Samarkand — în ciuda virtuților înnoitoare 
ale orașului — de Istorie, nici eu, unul, nu m-am 
putut sustrage unei decupări, din care să răz
bată, nu descrierea cutărui monument, ci aerul, 
greu de semnificații, al unei epoci.

Eu m-am oprit, pe tunelul timpului, la Sa
manizi. Pe vremea lor, localnicii erau departe 
de a-și spune „uzbeci", cuvint care avea să în
semne pentru ei, „singur îmi sînt stăpîn, singur 
domnitor". întregirea etnică și utilizarea terme
nului se vor intîmpla deci mult mai tîrziu, prin 
veacul al XVI-lea, cind însuși Timur Lenk, 
„Spaima Răsăritului și a Apusului", „Șchiopul- 
de-Fter“, împlinea un secol de liniște în mau
soleul Guri-Emir.

...Cu Samanizii sintem abia in veacul al IX-lea 
al erei noastre. Cine sînt ei ? O dinastie. O di
nastie de localnici, care însă nu guvernează 
singură, cl In compania... unor năvălitori ! Cine 
sint năvălitorii ? De data asta, arabii. Veniți 
peste Samarkand de cîteva decenii, ei apucaseră 
să distrugă mai mult decit era de așteptat, 
instaurînd religia islamică în locul celei băști
nașe, patronate de „zeul focului", scrierea lor, 
arabă, în locul scrierii sagdite, obligînd, în sfîr- 
șit, in numele Islamului, arta decorativă tradi
țională (desenele, ceramica, sculptura în lut 
ș.a.) să renunțe la esența figurativă. Coranul 
interzice, după cum se știe, reprezentarea omului 
și a animalului in artă, reproducerea vreunui 
chip.

Predecesorii, la conducerea puternicului stat 
centralizat, ai Samanizilor — Șafarizii și Tahi- 
rizii — se împăcaseră cu regimul sever al ocu
pantului și vegheau, laolaltă cu acesta, la nimi
cirea truditei lor civilizații. Ei bine, Samanizii 
au avut curajul de a se opune, dacă nu cu 
sabia, cu gindul și îndeosebi cu fapta, unui ase
menea destin. Hrisoavele indică și muzeele con
firmă o epocă de înflorire, animată de Sama-

REPERE

Text și context
n foarte bun cunoscător al literaturii 

W W americane din secolul nostru, traducător 
și monografist al unor reprezentant! 
proeminenți din ,,generația pierdută* 1, 

îndeosebi Faulkner șl Hemingway, Radu Lupan a 
publicat la Cartea Românească un volum de eseuri 
remarcabile prin eleganța scriiturii și prin finețea 
disocierilor. Este cartea unul alexandrin dedat la 
subtilități de cultură străveche, pentru care spec
tacolul unei energii foarte proaspete, cum este cel 
din literatura americană, nu-1 împiedică să distingă 
nucleul de umbră și decadență care face posibilă 
marea artă, zona aceea „maladivă", de care vor
bea Thomas Mann. Text și context este o culegere 
de eseuri, în sensul propriu al cuvîntulul, adunînd 
încercări libere, la confluența dintre comentariul 
critic și însemnarea de călătorie. Ceea ce dă tonul 
unitar este însă faptul că literatura este pentru 
semnatarul cărții o experiență trăită cu toată ființa 
sa, că el este ,,imbu“ de sonurile paginilor pe care 
le-a citit șl care i-au „ordonat" viața, provocînd 
călătorii și întîmplări, edueîndu-i simțurile și orien- 
tîndu-i energia. Nu pregetăm cu elogiile pentru un 
asemenea tip literar, destul de puțin întîlnit între 
criticii noștri, de ce n-am spune-o ?, un om de
dicat în exclusivitate culturii, o expresie de civili
zație rafinată în cel mal înalt grad. Radu Lupan 
vede realitatea prin literatura ei, marea lui încer
care vine din lectură, pentru el există numai ceea 
ce produce cărți Observațiile din Text și context, 
impresiile călătorului, meditația asupra lumii din 
Jur, atît de densă pe alocuri, referința la „Ime
diata apropiere", disparată, dar deloc neglijabilă, 
totul se constituie în funcție de lecturile sale și d« 
ecourile unor texte literare. Pornind de la suges
tiile titlului, am spune că textul își creează aici 
contextul, deși intenția eseistului este tocmai de a 
descoperi „contextul**  operelor pe care le-a studiat. 
Direcția gîndirli este însă profund revelatoare pen
tru acest înțelegător de literatură, din păcate prea 
exiguu, destul de restrîns ca preocupări. Tn ceea 
ce privește volumul de față, avem a-i reproșa de 
asemenea prezența ultimelor două texte, care ar 
fi trebuit să facă parte dintr-o mai amplă lucrare 
dedicată traducerilor de poezie. în Text și context, 
ele strică oarecum nota eseistică și liberă a cărții, 
aducînd un aer rece și pedant. Sintem în întregime 
de acord cu privire la valoarea materialului de 
care se ocupă și nu ezităm să sugerăm, încă o 
dată, o meditație mai susținută asupra tehnicii și 
rezultatelor traducerii. Aici ml s-au părut oarecum 
superflue, mai ales că volumul fusese destul de 
unitar și din punct de vedere tematic, chiar în 
paginile despre Updike șl Salinger.

Poate că cel? mai frumoase pagini din acest vo
lum al lui Radu Lupan sînt însă cele consacrate 
lui Faulkner. Este ciudată sensibilitatea criticului 
în legătură cu atitudinile anti-Hemingway, în fond 
atît de firești în posteritatea imediată a oricărui 

<______________________________________________________
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Și-n memorie, parcă-ntr-o așezare de 
crochiuri:

Zîmbet cărunt al gurilor atotștiutoare, 
Cute nobile ale cealmalei mortuare 
Și-un pitic regesc — arbustul de rodii.

In românește de 
Margareta Eschenasy

DILAT OKLDJAVA 
(intccul esențial

Probabil din ce-are pămintul 
mai bun, unde stau și socot,

nizi și asta ^concomitent cu acțiunea pulveriza- 
toare a cuceritorilor arabi. Se remarcă, intre 
altele, dezvoltarea comerțului de tranzit, o do
vedesc zurgălăii puși cămilelor...

Dar mai presus de toate prind aripi artele, li
teratura, știința, numite „samanite". Istoricii 
vorbesc de ele cu mîndrie, ca de o reacție de 
împotrivire față de năvălitori.

Iată, bunăoară, ceramica din secolele IX—XI 
(cit a durat succesiunea Samanizilor) : smălțui
tă, colorată, cu figuri de animale, care n-au pu
tut fi spulberate de Islam. Iată mormintele, a- 
dăpostind, mai departe, elemente zoroastrice. 
Iată motivele decorative tradiționale — prepon
derent figurative — insinuindu-se, ca perfor
manțe ale îndrăznelii, pe chiar minaretele aduse

NOTE DE DRUM 
DIN U.R.S.S.

de Islam 1 (înclin să cred că nici autorul „ti
grului care fugărește căprioara" și al „soare
lui cu chip de om“ de pe timpanul portalului, 
la medrese Șir-Dor, construită intr-un secol — 
al XVII-lea — de biruință a nonfigurativului, 
maestrul Muhammed Abbas, n-a fost lipsit, la 
vremea lui, de admirație față de Samanizi...)

Se cuvine precizat : de la Samanizi n-au ră
mas, la Samarkand, monumente (o placă în
crustată dintr-un fost palat se află la Muzeul 
de istorie a artei și culturii uzbece, din locali
tate) ci numai elemente, numeroase elemente 
decorative de mare preț. La Buhara însă — ce
lălalt străvechi oraș reprezentativ al uzbecilor 
— se află un mausoleu samanid, capodoperă a 
arhitecturii. Construit în secolele X—XI, în 
timpul domniei lui Ismail Samani, pentru a ser
vi drept cavou oficial al Samanizilor, acest 
monument uimește prin ornamentul unic din 
cărămidă modelată în figuri, fără alte înfrumu

mare artist. Noi am răspunde fără ezitare că ne 
amintim de Hemingway și că îl recitim adeseori, 
indiferent de agitația unor demolatori specializați, 
sau poate că tocmai din cauza lor. La urma-urmei. 
cum se verifică vitalitatea unui scriitor, oare nu 
tocmai prin faptul că rezistă la continua provo
care a îndoielii în ceea ce privește valoarea lor ? 
Primul torturat era însuși Hemingway, creatorul 
mitului sub care s-a ascuns... El și-a creat o pos
teritate tocmai din neîncrederea în durabilitatea 
prezentului său, care l-a fascinat, desigur, cum se 
întîmplă cu toată lumea. Textele despre lumea lui 
Faulkner eludează într-o mare măsură personali
tatea scriitorului, pentru a se opri mâi ales asupra 
locurilor și oamenilor, asupra raporturilor dintre 
realitate și ficțiune, dintre prezent șl trecut, dintre 
adevăr șl imaginație, dintre glorie șl viața semeni
lor noștri atît de ingrați. Există în aceste conside
rații o poezie a trecerii timpului, a adînclmii fără 
măsură în care se cufundă toate marile creații, a 
nuanțelor de umbră din toată țesătura de visuri a 
literaturii.

Aurel Dragoș-Munteanu

REVISTA STRĂINĂ
• IN PRESTIGIOASA editură Olms Hildesheim / 

New York a apărut de curînd volumul de ver
suri „Steingefluster. Lyrische Bekenntnisse eines 
Rumăniendeutschen" (Șoapta pietrelor. Mărturisiri 
lirice ale unul german din România) de Nikolaus 
Berwanger. Pe 116 pagini, cartea cuprinde 75 de 
texte selecționate ale scriitorului bănățean, un 
cuvînt înainte de dr. Michael Rehs de la Institu
tul Pentru Relații cu Străinătatea din Stuttgart, 
un eseu introductiv „Poezie din Banat : Nikolaus 
Berwanger", a scriitoarei austriece Margit Pflag- 
ner (Eisenstadt) precum și o notă bio-bibliografi- 
că cuprinzînd printre altele 16 publicații proprii 
ale lui Berwanger (poezie, proză, publicistică) din 
perioada 1971-1983. Selecția „SteingeflUster" apare 
în colecția „Literatură germană contemporană din 
străinătate**,  îngrijită de Alexander Ritter (ca al 
14-lea volum, colecție în care încă din 1976 Hein
rich Stiehler publicase ea volum nr. 2 antologia 
„Nachrichten aus Rumănien* 1 (Informații din 
România). Editura Olms reeditase de altfel în 1979 
și „Literaturgesebichte des Deutschtums im Aus- 
land" (Istoria literaturii germanilor din străinăta
te) de Karl Kurt Klein, care văzuse lumina tipa
rului la Leipzig în 1939.
• CEL DE-AL 35-LEA „TlRG AL CĂRȚII" care 

a avut loc la Frankfurt între 12 șl 17 octombrie a ' 
confirmat încă o dată că este una din cele mai 
importante manifestări literare din lume. Anul 
acesta la Tîrg au participat 5 890 de edituri din 79 
de țări. Celor 179 000 de vizitatori le-au fost puse 
la dispoziție 300 000 de lucrări. Literatura rămîne 
principalul punct de atracție pentru public, în 
special literatura de limbă germană. Tradiționa
lul „Premiu al păcii**  al librarilor germani, cea 

sînt eu cel ce trece și cintul — 
doar el răvășitu-m-a tot.

El n-a fost cintat incă-n lume. 
Dar verde-i ca iarba crescînd. 
Și muzici ascunde in nume 
și ordine poartă-n cuvint.

Prin timpul ce fi-va să fie, 
prin ris sublimat și plins trist 
ascult : melodia o scrie 
un nou viitor trompetist.

Purtind veselia în rinduri 
deasupra răscrucii rotat 
e el, cel mai cel dintre cinturl, 
pe care eu nu l-am cintat.

Ba coborind, ba în urcușuri iară 
corabie pe valul arcuit, 
flașneta străzii — o tristețe rară 
din fundul curții azi mi-a dăruit. 
Și iată, la un pas de plinset doar 
am auzit

deodată cum răsună,
ea nota rătăcită

pe o strună,
un glas subțire, vesel și sprințar. 
Ci lasă in neliniștea profundă 
țepene blănuri

etalindu-și părul, 
în fața morții care ne inundă 
vrea viață viul.

Asta-i adevărul.
Tot ce-i făcut să-nșele și să mintă 
nu dă nimic pe-ai dragostei fiori. 
...De cite ori am împușcat 

la țintă,
din țeavă mi-au zburat privighetori.

In românește de 
Passionaria Stoicescu 

și Dumitru Bălan

sețări. De departe, zidăria pare o sculptură în 
lemn, o țesătură. De aproape, ornamentul e viu, 
se „mișcă" in funcție de bătaia razelor de soare 
ori de lună ; viu ca însăși amintirea Samani
zilor, imortalizată-n ziduri ! Restauratorilor — 
un cuvint de laudă...

Epoca Samanizilor a însemnat, apoi, o victorie 
a spiritului pe tărîmul științei. Sfîrșitul mile
niului I al erei noastre a fost marcat de afir
marea matematicianului, astronomului, istoricu
lui și geografului Muhamed Ibn-Musî HOREZ- 
MI, părintele logaritmilor, începutul mileniului 
al doilea se petrecea sub arcul de lumină al en
ciclopedistului, matematician mai ales, Aburei- 
han BIRUNI. L-am lăsat la urmă pe AVICEN
NA, cel născut lingă Buhara, în urmă cu 1 003 
ani și botezat, înainte de a fi „latinizat", Abu- 
Ali Ibn-Sina. Filozof și poet, naturalist și me
dic, după cum se știe, ba chiar mai mult, pilon 
de bază al medicinei, care se slujește încă de 
„Canonul" său. Ceea ce aveam să aflu la Sa
markand este că încă se așteaptă de la AVI
CENNA (cel puțin, compatrioții lui o fac, cu 
sufletul la gură) supremul gest pentru medicină, 
eltă vreme n-a fost scos (incă) la lumină un al 
treilea volum al enciclopediei sale, in care 
litera „R" ar putea să ascundă marea taină :

Racul"...
Cit despre literatură, e suficient a spune că 

sub patronajul Samanizilor și-au trimis spre noi 
versurile Abu Abdulah Geafar RUDAKI și 
Abul Kasim Mansur FIRDOUSI, revendicați ca 
întemeietori de literaturile persană și tadjică și 
ținuți la loc de mare cinste de uzbeci. Ceea ce, 
de altfel, se va întimpla și cu Omar KHAYYAM, 
discipol al lui AVICENNA ! Dovadă edițiile 
cărților de poezie scoase de uzbeci, sub semnul 
artei miniaturale, făcute parcă pentru a concura 
bijuterii !

Samanizii, așadar — o dinastie de referință 
pentru mult incercatul, des „cuceritul" popor 
uzbec ; simboluri ale unor vremi de aur, apărate 
cu sabia minții și sub scutul sufletului de cu
ceritorii — pină la urmă — asimilați. Florile 
crescute pe morminte s-au amestecat cu cele 
din grădină. Dar, vai l, de gardurile grădinii 
înflorite aveau să se apropie, prea devreme 
parcă, mîncînd pămintul, caii lui Glnghis-Han... 
Mai lasă-mă să răsuflu, tunel al timpului !

Dragomir Magdin

mai înaltă distincție culturală din R.F.G., a fost 
decernat la această ediție scriitorului francez de 
limbă germană Manes Sperber.
• PE MARGUERITE DU RAS n-O citești, O as

culți, consideră „Le Point**.  Ultima ei carte, „Ma
ladia morții**  poartă în ea o melodie deopotrivă 
hibernală și incandescentă. In scrierile ei mai re
cente — „Omul atlantic", „Savannah Bay", „Omul 
de pe culoar", ca și în această ultimă apariție, 
Duras atinge un grad extrem de sărăcie de cu
vinte. Plinuță, cu ochelari, cu privirea rapidă și 
fină, Duras, în vîrstă de 69 de ani nu dă dovadă 
de nici un fel de prudență. întrebată unde vrea 
să ajungă cu acest gen de text, a răspuns : ,,Mă 
îndrept spre incognoscibil". Noul roman, noul 
cinema, noul teatru : ea este mereu prezentă, un 
fel de Jean-Luc Godard la feminin înlăturînd stîn- 
găciile, alergînd spre toate avanposturile stîngii 
pariziene creatoare, neînțelegînd arta decît ca pe 
o distrugere revoluționară care permite fuga de 
lumea veche. Ea a introdus un sunet nou în proza 
franceză. Simulînd că sărăcește cinematograful, 
Duras a făcut-o pentru a reveni mai bine la acele 
aspecte artistice luminoase ale cinematografului 
mut, la epoca fraților Lumiăre sau a începuturilor 
lui Marcel Lherbier, cînd totul era posibil, deschis, 
aerisit.

' • LA REIMS s-a desfășurat în luna octombrie
Festivalul romanului și filmului polițist. Printre 
protagoniștii literaturii de „Serie Neagră**  s-au 
numărat Ruth Rendell, o virtuoasă a romanului 
criminal care, opinează cunoscătorii, poate prelua 
fără ezitări titlul de „Lady a crimei" rămas va-« 
cant după dispariția romancierei Agatha Christie. 
Ea a obținut anul trecut marele premiu al roma
nului de aventuri cu „Maestrul landei". Este pre
zentă și creația lui Bill Pronzini, revelația noii 
generații de autori americani, discipol al Iul Ed 
McBain și creator al detectivului fără nume. Ben
zile desenate sînt reprezentate de un maestru al 
genului, Renă Petillon. Festivalul a oferit și o 
„cură" de cinema policier în cadrul căreia au fost 
proiectate ultimele creații ale regizorilor John 
Fanckenheimer, Robert Aldrich, Clint Eastwood.
• UN TEXT INEDIT de Albert Camus, prima 

versiune a dramei „Caligula", a fost descoperit de 
un critic american, jlrof. James Arnold. Acest 
prim „Caligula", scris în 1941, cu 4 ani 
înainte de cunoscuta versiune apărută în 1945, 
va fi prezentat în premieră mondială în luna no
iembrie la „Teatro di Roma". Camus, fascinat de 
drama împăratului nebun, a realizat trei versiuni 
scenice. Prima, scrisă în 1938 la Alger, foarte 
sumară, a fost urmată în 1941 de cea descoperită 
acum. Intitulată „Caligula jucătorul", ea este do
minată de pasiunea incestuoasă a tînărului îm
părat pentru sora sa Drusilla. în 1945 Ia Paris, 
Camus a practicat un fel de autocenzură asupra

w acestei forme, pentru a realiza o dramă politică, 
abstractă, axată pe înfruntarea dintre tiranie și 
rezistență. După M. Scaparro, un cunoscut exeget 
al operei camuslene, textul din 1941 este „infinit 
mai modern, mai viu și mult mai frumos".

Andreas Embirikos

AMUR —AMOUR
— fragmente —

Andreas Embirikos, promotorul curentului suprarealist din Grecia, s-a n&scut In 
anul 1901 la Brăila dintr-o familie originari din insula Andros-CIclade. Abia dupA primul 
război mondial, s-a stabilit la Atena. Dunărea și Bărăganul românesc i-au străluminat copilă
ria șl vocația poetică, astfel cum mărturisește in alăturatul eseu. In aceeași măsură, dar pe 
plan teoretic, Manifestul și opera lui Andrâ Breton i-au conturat creația poetică suprarealistă, 
incă din 1935, odată cu apariția revistei „Nea Gramata" (Noua Literatură). Ceilalți doi corifei, 
intemeltori ai acestei reviste de avangardă — G. Seferls și Odlsseu Elytis, ambii laureat! al 
premiului Nobel pentru literatură, s-au eliberat in decursul vremii de exagerările noului 
curent suprarealist, fiind prea originali, pentru a ti tributari vreunei școli. In cele două cule
geri de poezii ; „Furnal- din 1935 și „Endohora- din 1915, astfel cum remarcă C. Th. Dlmaras 
in „Istoria Literaturii Neogrecești" și Bruno Lavagnini in „Literatura Neoellenica- din 1969, se 
reliefează originalitatea sa prin tehnica șl vocabularul nou manifestîndu-șl zgomotos dorința 
de eliberare necondiționată a lumii interioare in scopul uniunii totale cu realitatea. In poezie 
ca și în eseu, Andreas Embirikos vădește o rară putere de imaginație vizuală.

Cu mulțl ani în urmă, în timpul unei 
excursii în Elveția, m-am oprit uimit 
in fața unei cascade uriașe care își 
rostogolea năvalnic undele pe stîncile 

de granit, în mijlocul unei vegetații luxuriante. 
Era pe vremea căutărilor intense, cînd sub im
periul unui imbold puternic mă străduiam să 
imprim poeziilor mele o expresie mai directă și 
completă. Priveliștea cascadei mi-a străluminat o 
idee : Ce ar fi dacă, asemenea avalanșei de ape 
care își continuă apoi impetuos drumul, alcă
tuind, din acest iureș, o realitate atit de vie și 
bogată, să o experimentez in procesul creației 
mele poetice, în locul unei simple descrieri a 
cascadei sau a oricărui alt fenomen, sentiment 
sau idee pe baza unui plan preconceput.

Doream cu ardoare să cuprind in poeziile mele 
toate elementele care in poezie tradițională, cu 
sau fără voie, le evităm sau ni se par improprii. 
Gîndeam să le cuprind în așa fel, incit, o poezie 
să nu fie alcătuită, pur și simplu, d.intr-una sau 
din diferite teme subiective sau chiar obiective, 
logic determinate, dezvoltate în linii dogmatice- 
tradiționale, ci, poezia să cuprindă orice ele
ment care s-ar fi prezentat în conștiință, în mo
mentele ei creative, independent de orice con
strucție convențională sau tipizată, estetică, mo
rală sau logică. Intr-o asemenea situație, con
siderăm că poate fi realizată o poezie dinami
că, totală, identică cu sine, o poezie-eveniment, 
in locul unei descrieri succesive, statice de fap
te și sentimente determinate în baza modelului 
A sau B.

Această idee spontană de atunci am căutat s-o 
aplic, incepînd să scriu poezii noi, încrezător că 
voi putea îndeplini ceea ce urmăream. Inițial 
aceste poezii reprezentau o evoluție remarca
bilă, precum și o apreciabilă deosebire estetică 
dar cu toate acestea, încă, nu mă satisfăceau, în 
raport cu noile aspirații. Chiar deosebite ca for
mă. noile poezii nu se diferențiau suficient în 
ce privește fondul. Era clar că îmi lipsea me
toda adecvată scopului. Singura cale în a depăși 
aceste greutăți, am considerat că ar fi hotărî- 
rea de a continua să scriu, încrezător in noua 
idee și că. mai devreme sau mai tirziu, voi putea 
găsi modalitatea de a o îndeplini. Cine știe, poa
te că astăzi m-aș fi aflat in aceeași căutare, 
dacă n-ar fi survenit contactul meu emoționant 
cu suprarealismul care mi-a deschis ochii. Din 
ziua aceea, pot spune cu hotărire că m-am con
vins care era calea de urmat, și m-am dedat cu 
entuziasm, cu o veritabilă mare bucurie, cu
rentului istoricei mișcări. Auzisem despre che
marea sa, fiind cu totul de acord ; auzisem gla
sul lui BRETON atît de just și temeinic din 
primul Manifest care continuă să psalmodieze 
și in ajunul morții și deasupra furtunilor!

Din tot ce am spus, n-aș vrea să rezulte că 
teoriile mele — avant-suprareallste — erau iden
tice sau similare suprarealismului și nici să se 
creadă că mă aflu în postura unul precursor. 
Desigur că ideile mele prezentau o similitudine 
cu teoriile suprarealiste, în general, însă, supra
realismul depășea aspirațiile mele inițiale și, 
ceva mai mult, ne oferă mijloacele practice de 
realizare a conținutului său. deschizind orizon
turi și mai largi decit cele întrevăzute de mine. 
Și acum profit de această împrejurare pentru 
a-mi exprima, încă o dată, devotamentul, entu
ziasmul și întreaga mea recunoștință față de 
ANDRE BRETON și față de toți suprarealiștii 
care, alături de SIGMUND FREUD și ceilalți 
psihanaliști, sînt cei care, la timpul lor. au re
vărsat cea mai bogată lumină in întunericul care 
ne înconjoară.

Și astfel, o lume nouă s-a deschis în fata mea, 
ca o înflorire de nesfîrșite minuni. O lume 
nouă în jurul meu și în mine, infinită, bogată, 
o lume intr-adevăr fermecătoare, țțentru care 
suprarealismul ne-a oferit, o dată pentru tot
deauna. cheile potrivite succesului.

Și iată cum o frază devine fregată plutind 
triumfătoare ca și norul propulsat de Mistral 
sau de vînturile de la miază-noapte. O rever
berație se face auzită, o picătură inundă, un 
fenomen se înfiripează. Intr-un luminiș de co
dru, un copil stă drept și crește pe neașteptate 
in ochii unei femei. O rochie iradiază o lumină 
fulgerătoare, o fotografie reînvie și se destăinuie 
celui- care o privește, asemenea unei monede 
de aur, asemenea unui cristal ori a unei mănuși.—

SPORT

Corespondență din Hamburg
nu e bine să fii spectator la un meci in

ternațional. Cel mai bine e să fii tele
spectator, pentru că închizi aparatul 
cînd vrei. Eu, aici, la Hamburg, cînd 

burnițează din gură de lup și mă latră toți Cli
nii din Marea Nordului, stau cu bărbia in piept, 
cu unghiile înfipte in palme, cu sufletul zbătîn- 
du-mi-se in gît, și aș vrea să fiu acasă, lingă ne
vastă și copil și departe de acești vreo 50 000 de 
oameni care cîntă imnuri pentru Hamburg S.V. E 
3-0 pentru ei și văd că sint fericiți. In tribună, 
mai la dreapta mea, se află domnul Hrubesch. 
Ride, aplaudă și iar ride. Și-i spune translatoa
rei mele că de acum încolo începe dansul. Și are 
dreptate. Dansul începe. In locul lui Movilă, des
pre care aflu cu uimire că e brăilean, intră Țălnar. 
Țălnar e finul lui Cornel Dinu, Comei Dinu e fi
nul meu. Drept pentru care îi spun marelui an
trenor Dumitru Nicolae — Nicușor : fii atent, a in
trat familia mea in joc, nu e bine pentru nemți I 
Și n-a fost bine pentru ei. Fiindcă Țălnar a în
scris, la numai cîteva minute după ce a intrat pe 
teren, golul vieții lui. Ce bine e să ai noroc și să 
fii băiat deștept I După cîteva clipe, prietenul 
meu, Gigi Mulțescu, a înscris cel mai frumos gol 
pe care l-am văzut in ultimii zece ani. La o oră 
după meci, ziarele din Hamburg aveau să scrie : 
„A fost 3-0, dar ce repede am căzut de pe 
munți" ; „Poate cea mai dureroasă înfrîngere..." ; 
„O bucurie mare nu ține decît patru minute" ; 
„Românii au primit două cartonașe galbene, iar 
Hamburgul un mare carton negru..." ; „Ce bine e 
să nu mergi la meci 1". Sînt de acord cu autorul 
acestui titlu. Și mai sînt de acord cu autorul ur
mătoarelor rînduri : „Țălnar, un uriaș ? Nu, un 
copil care știe tot ce vrea, și care va fi coșmarul

Iată un ziar care devine o pădure îmbătătoare, 
chiar un podiș înalt acoperit cu zăpezi cu che
nare dantelate. Poezia pătrunde in viată, iar 
viața în poezie. Participarea noastră la orice 
fenomen sau eveniment, nu este exclusă ; o 
stare de conștiință, o înflăcărare, un cuvînt pot 
deveni entități palpabile, cu viața lor fremătă
toare căpătînd formă proprie.

Odată cu această descoperire și urmare atașa
mentului la mișcarea suprarealistă, am abando
nat nu numai vechile canoane ale creației artis
tice, dar și orice orgoliu strimt sau fanfaronadă, 
întîlnite atît de des, la anumiți poeți șl artiști 
care nu admit că pot exista în lume, afară de 
persoana lor, și un alt aport adus poeziei și 
vieții, decit ceea ce poate rezulta din îngustimea 
egoismului și închipuitului narcisism.

Cascada despre care am vorbit curge fără 
încetare în Elveția ; apele ei se rostogolesc de 
la mari înălțimi și curg și curg. Din spumele 
undelor care se prăbușesc, zăresc jucindu-se 
mari și diafane sfere cristaline ținute in pal
mele unor balerine învăluite în spumă! Le văd 
dansînd și în piruetele lor abia că s-ar izbi una 
de alta, purtate de valuri, și iar săltînd. cit mai 
sus, ca și baloanele cînd scapă din mîinile copii
lor extaziați, jucîndu-se în grădini sau piețe. 
Le văd iar dansînd, înveșmîntate în spuma ape
lor mai albă ca laptele, jubilînd în curgerea ei, 
stropind pe spectatori și crengile de pe maluri cu 
răcoarea unui fard lichid, asemenea celui îm
prăștiat de ploaia măruntă a unui nor. asurzi
toare însă, prăbușindu-se în prăpastie.

Și astfel, de sus, spre adîncimi, spre granitul 
arămiu al stîncilor se rostogolesc vuind apele 
formînd o scară infinită de spume care se pier
de artezlan în albastrul cerului. Cascada jubi
lează, prefăcîndu-se tumultuos într-o curgere 
fascinantă, fără opreliști, din matca strimtă 
șerpuind prin cheile munților apoi în văl tot 
mai largi, îmbogățindu-se mereu să adape ma
lurile fertile, potolindu-și pe îndelete vigoarea 
cînd alunecă pe șesuri domoale, asemenea întin
sului din amintiri din anii copilăriei mele cînd 
am văzut întîia oară Dunărea șl celelalte 
fluvii mari.

O, frumos Bărăgan ! Brăila, Ismail. Bechet; 
înmiresmate cîmpii ale României din timpul 
secerișului. Clăile se înalță ca niște fortărețe 
aurite. înconjurate de marea fremătătoare a 
holdelor de grîu. Secerile strălucesc atit de 
aprinse, că dacă ar fi noapte și nu ziuă, ar se
cera chiar stelele. Batozele treieră și cern 
boabele de grîu, timpul trece, dar nu se pierde. 
O femele părăsește subit locul său de muncă și 
se așează să nască într-un șanț. Trenul brăz
dează cimpia, o pasăre speriat*  zboară. Un 
armăsar călărește o iapă, in jurul ei, băieți și 
fete de lăieți chlotesc de plăcere, glasurile lor 
vibrează împreună cu zumzetul strident al gre
ierilor care inundă văzduhul. Lumina este dogo
ritoare și cîmpia străluce sub razele soarelui. 
La umbra unei clăi, o fetișcană blondă, cu piep
tul gol din cauza arșiței, a ostenit citind „Pe
ripețiile Iul Potemkin" ; cartea îi cade din mîini, 
nu apucă s-o aranjeze jos, pe iarbă, că privi
rea îi este atrasă de dragostea cailor și grima
sele copiilor.

Iată cum se toarnă în hambare griul! Iată 
cum renasc amintirile șl Imaginile. Vapoare de 
toate felurile plutesc pe fluviu. Sosesc din toate 
depărtările ; îmi amintesc mai bine culorile 
decit formele stindardelor. Silozurile pentru ce
reale. șuvoaiele de petrol pompate zilnic din 
cisterne în vapoarele din porturile Galați și 
Constanța. Un du-te-vino de vapoare ; pe 
unul ca acelea de altădată, stau acum, rezemat 
de pereții unei cușete, privesc Dunărea și 
orizonturile care se întind pină la infinitul ei, 
uluit iarăși, ca și pe vremea cînd eram copil, 
zărind pentru prima oară fluviul și virginele-i 
șesuri de pe maluri. Vaporul acesta m-a dus în 
Rusia, așa cum am cunoscut-o în frageda mea 
copilărie...

Prezentare și traducere de 
Atanasie Nasta 

Sotir Haiduli

lui Happel în următorul deceniu". A nins, a plo
uat, mi-am pierdut ochelarii, am vorbit singur, 
am înjurat împreună cu doi ziariști francezi și 
pe urmă am băut bere fiartă, care chiar e foarte 
bună cînd ți-e frig. Cred că după Universitatea 
Craiova, Diffamo București a scris o pagină de 
glorie în istoria fotbolului românesc. Și mai cred 
că mai mult decît ceea ce au făcut acești băieți 
minunați, nu se poate face. Ei ne-au ucis și ne-au 
înviat și ne-au dăruit superbii trandafiri ai toam
nelor din Nord. Trandafiri de brumă, trandafiri 
galbeni, trandafiri de calomfir. La pauza, mă su
părasem pe Dragnea, la sfirșit l-am îmbrățișat, 
pentru că de la el pornea și înfringerea și trium
ful. Nu avem dreptul să zicem nici o vorbă rea, 
nu avem dreptul nici să-i mîngiiem prea mult pe 
creștet pe acești băieți. Ei nu și-au făcut decît 
datoria. Vă anunț că și eu mi-am făcut datoria. 
La conferința de presă i-am spus domnului 
Happel. că eu și cu prietenul meu D.R. Popescu 
îi purtăm ghinion, că pe orice stadion unde dom
nia sa conduce o echipă noi învingem. Domnul 
Happel mi-a răspuns : „Domnule Neagu, vă invit 
la mine acasă, niciodată n-am să vă invit pe un 
stadion și asta pentru că am și eu familie..." 
Domnul Happel are humor. Și mai are, lucru rar 
întîlnit, puterea și cinstea să recunoască senin 
că Dinama București a jucat incredibil de bine 
in primele 15 minute și in ultimele 15 minute. 
Eu, vă spun dumneavoastră, n-o știam deloc. Dar 
am invățat-o dureros de bine și dureros de fru
mos de la Dumitru Nicolae — Nicușor, de la Cor
nel Dinu și de la Vasile Anghel. Le mulțumesc și 
le string mina.

Fănuș Neagu
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