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Nu de puþine ori se vorbeºte despre un caracter obiectiv al
criticii literare, deseori cu reproº, dar ºi laudativ, având în vedere cã
este consideratã o instanþã a evaluãrii literaturii. Cu toate cã
aºteptãrile multor autori înclinã spre o criticã obiectivã, credem cã
lucrurile au fost tranºate încã de multã vreme, în sensul cã este cu
neputinþã ca opera criticã sã fie cu adevãrat obiectivã.

E nevoie sã spunem cã Eugen Lovinescu este printre primii
teoreticieni care au afirmat ferm cã un critic literar are propriul sãu
proiect, fundamentat în bunã mãsurã pe componente intuitive ºi
afective, consecinþe ale culturii acumulate ºi deopotrivã a naturii
fiinþei sale, o sumã importantã de coordonate subiective. Este
adevãrat, el edificã un sistem propriu de valori care se bazeazã pe
un demers logic, pe argumentaþie. Criticul construieºte precum un
om de ºtiinþã, dar pe o bazã subiectivã.

Spiritul obiectiv ºi onestitatea criticii literare
 De unde atunci aºteptãrile cititorilor, ca ºi ale multor autori, de a

„beneficia” de o criticã obiectivã, ceea ce ar însemna cã opera criticului
ar putea fi una ºtiinþificã, adicã obiectivã? Cred cã mai degrabã avem
de-a face cu o ambiguizare a receptãrii, cu o confuzie care se iscã între
obiectivare ºi onestitate. De vreme ce autorul textului critic, urmare a
unui act în bunã mãsurã creativ, îºi elaboreazã propriul sistem de
valori, el realizeazã o grilã (regret lipsa de nuanþe a termenului!) prin
care evalueazã operele literare care intrã în orizontul sãu de interes, le
observã structurile ºi comportamentul în sistemul în care le intro-
duce, propune perspective de cunoaºtere prin textul comentat.

Fãrã îndoialã cã autorul textului critic va fi consecvent propriilor
principii elaborate. Acest lucru nu îl împiedicã însã sã îºi revizuiascã
proiectul, atunci când simte nevoia cã trebuie sã o facã. Este ºi acest
lucru o dovadã a onestitãþii. A fãcut-o ºi Eugen Lovinescu la vremea
sa. Esre ºi unul dintre motivele pentru care opera-i criticã este ºi azi
în actualitate. O afirmã (ºi o dovedeºte) ºi Ion Simuþ în cuprinzãtorul

sãu volum, Vãmile posteritãþii (Editura Academiei Române, 2012),
în capitolul consacrat criticului interbelic.

Spectaculoasã în acest sens este ºi autorevizuirea unui teoretician
ºi critic de referinþã în ultimele decenii, Tzvetan Todorov. În lucrarea
sa, La littérature en péril (Flammarion, 2007), criticul francez nu
ezitã, într-o analizã retrospectivã, sã-ºi amendeze propriile teorii,
care de altfel l-au fãcut celebru. Sunt dovezi cã opera criticã este ºi
ea o formã de creaþie, subiectivã în bunã mãsurã, supusã „mutaþiei
valorilor estetice”, în condiþiile în care literatura se scrie pentru
cititori (fie ei ºi iniþiaþi!), nu pentru criticii literari.

Ar fi de dorit ca, în sfârºit, cititorii sã îi priveascã pe criticii
literari cu îngãduinþa ºi severitatea cu care sunt priviþi poeþii ºi
prozatorii, sã aºtepte de la ei proiecte bine chibzuite, cu o dozã
consistentã de originalitate în ceea ce dezvoltã. Iar nicidecum sã
nu-i considere instanþe neutre ºi reci ale evaluãrii literaturii.

Andrei Moldovan

LA 60 DE ANI DE LA MOARTE:
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Icu Crãciun se dovedeºte a fi nu doar un
prozator valoros, ci ºi un atent observator al
fenomenului cultural-artistic al judeþului
nostru ºi nu numai. Recentul sãu volum, „In
brevis” (Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2017),
confirmã preocuparea minuþioasã cu care
prozatorul cerceteazã noi apariþii editoriale,
tendinþe culturale, biografii etc. În felul
acesta, Icu Crãciun se revelã ca o

personalitate literarã complexã, mereu
doritoare de a cunoaºte, de a fi la curent ºi
în pas cu vremurile (literare) pe care le
traversãm.

Volumul cuprinde, dupã spusele autorului
din debut, „o parte din publicistica literarã
(cronici de întâmpinare, eseuri etc.), tipãritã
între anii 2015-2017.” (p. 5). În acelaºi timp,
surprinzãtor este ºi numãrul revistelor în care
au apãrut aceste texte, ºapte dintre ele fiind
menþionate în acelaºi scurt „Cuvânt înainte”.
Altfel spus, alãturi de proza pe care o scrie
(consistentã ºi voluminoasã), preocupãrile
de exeget ºi eseist ale lui Icu Crãciun se
profileazã la fel de vârtos în aria largã a
activitãþii sale literar-artistice.

Mereu atent la felul în care scrie literaturã,
autorul mãierean urmãreºte cu o cel puþin
la fel de mare atenþie felul cum sunt scrise
alte cãrþi. Observaþiile sale pe marginea
volumelor de beletristicã revelã aproape de
fiecare datã o aplecare riguroasã asupra
„cusãturilor”, tonalitãþilor mai puþin evidente,
substraturilor textului.

Pe de altã parte, povestea, naraþiunea nu
este ignoratã; dimpotrivã, aspectul acesta îl
preocupã în egalã mãsurã pe critic,
considerând cã orice comentariu al unui
volum trebuie sã aibã în vedere ºi
naraþiunea, precum ºi felul în care sunt
conturate personajele. Scriind, bunãoarã,
despre un romanul lui Victor ªtir, cronicarul
noteazã: „În funcþie de anotimp, în afarã de
fructe ºi legume, în piaþa care se aseamãnã
cu un bâlci aglomerat ºi zgomotos, pe lângã
neisprãviþii amintiþi mai la deal, se învârt ºi
vânzãtorii de miere, de brânzeturi, de plante

Trãind printre cãrþi
medicinale, cu biografii mai ºterse, anoste,
dar ºi florãrese colorate ºi oameni ai strãzii
care nu mai ºtiu ce înseamnã sã punã capul
pe perinã, fiecare cu poveºtile sale, oricum,
adevãrate subiecte de romane.” (p. 191)

Alteori, notaþiile parvin din câmpul vast al
comparatismului literar. Alãturarea celor
douã fragmente din William Faulkner ºi Marin
Preda ilustreazã maniera în care motivul

dragostei îndãrãtnice pentru
pãmânt poate sã aparã la autori
ce provin din spaþii socio-
culturale complet distincte. Apoi,
nu mai puþin semnificativ,
comentariul acesta (care ar
putea oricând face obiectul unui
studiu dezvoltat) indicã tendinþa
autorului de a-ºi trece lecturile
prin sita comparatismului literar.

Dincolo de varietatea
preocupãrilor criticului ºi
eseistului (aici), observãm
tendinþa acestuia ce a nu înlãtura
biograficul din textele pe care le
scrie pe marginea volumelor.
Este un demers ce þine de o
anume formã de onestitate,
aceea de a nu omite oamenii ce
scriu cãrþile pe care le citim. În
viziunea lui Icu Crãciun, actul
critic nu poate fi iremediabil
separat de biografia scriitorului
avut în vedere. Uneori, textele pe
care le scrie aparþin exclusiv
domeniului istoriei literaturii.
Alteori, în contextul lucrului pe
text, exegetul oferã lectorului
date semnificative ce provin din
boigrafia scriitorului. Relevant în
acest sens este unul dintre

textele scrise despre Alexandru Vlad, intitulat,
iatã, „Despre Alexandru Vlad ºi cãrþile sale”
(pp. 51-59), în care analizele pe text se
împletesc cu pasaje emoþionante în care
este evocat scriitorul.

Existã pasaje în volum care lasã sã se
întrevadã prozatorul în spatele criticului.
Talentul de povestitor al lui Icu Crãciun se
revelã pa alocuri, chiar ºi în texte în care fac
referire la alte cãrþi ºi, cu precãdere, la
oameni de culturã. Este creatã impresia cã
volumele nu sunt doar analizate, ci ºi
„povestite” într-o oarecare mãsurã. Un
episod comic relatat în volumul lui Ion
Groºan este redat aici concis, dar cu acelaºi
efect pentru cititor: „De neuitat este
descrierea mesei servitã la una din
cârciumile capitalei alãturi de George Þâra
ºi Ioan Buduca, acesta din urmã, însoþit de
logodnica sa rafinatã, proaspãt sositã din
Norvegia. Buduca îºi dãscãleºte prietenii,
dar ºi pe Costel, chelnerul care servise ºi la
Continental!, cum sã se comporte, dat fiind
faptul cã aveau între ei o fatã atât de stilatã.
Tustrei sunt stresaþi, însã, se pare cã Ioan
Buduca a fost cel mai tensionat, cãci voind
sã taie biftecul, acesta va tãia în douã ºi
farfuria (...)” (p. 97) Reacþia chelnerului este
memorabilã, contribuind din plin la comicul
situaþiei ºi la detensionarea naraþiunii.

„In brevis” este o dovadã în plus cã Icu
Crãciun citeºte ºi scrie cu aceeaºi
seriozitate. Pasiunea pentru literaturã este
incompletã, pare sã susþinã autorul prin
acest volum, dacã ne izolãm de ceea ce scriu
ceilalþi.

Vasile Vidican

Târgul de varã al poeþilor
Fotoreportaj

La sfârºitul verii, a avut loc tradiþionalul „Târg de varã al poeþilor” la Casa de Culturã
Nãsãud ºi Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Chiuza. Reuniunea a fost dedicatã Veronicãi
Micle ºi unui concurs ad hoc de creaþie poeticã.

R.C.
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PROZÃ SCURTÃ DE ICU CRÃCIUN

Stalin
Tovarãºul Petrinjel era un tip scund, pirpiriu ºi rãu de gurã. Cu alte cuvinte, îi sãrea

þandãra când colegii de muncã îl luau peste picior de câte ori venea vorba de potenþele
sale, datoritã faptului cã avea o nevastã planturoasã, cam de douã ori ºi jumãtate ca
el. Unul chiar i-a zis: „Vezi sã n-o enervezi pe Mãriuca ta, cã odatã te ia subsuoarã ºi-
þi dã cu vãrguþa peste fund!” S-a burzuluit el, dar a trebuit sã înghitã în sec. Ce sã facã
în faþa unui malac de 1,90 înãlþime?

Venirea la putere a tovarãºului Stalin ºi a comuniºtilor lui Gheorghiu-Dej a fost o
adevãratã manã cereascã pentru el. Deºi a avut doar patru clase primare, în doi ani a
fãcut o carierã fulminantã. Întâi a fost caimãn la o cabanã forestierã, apoi paznic la
Sfatul Popular, perioadã în care a adus servicii importante securitãþii, braþul înarmat al
Partidului Muncitoresc Român, în calitate de ciripitor. Bineînþeles cã atunci când a
fost cu strângerea armelor nu i-a uitat pe cei care au râs de el ºi i-a pictat miliþienilor,
ori au avut puºcã, ori n-au avut, dar nu le-a stricat câte o mamã de bãtaie sorã cu
moartea sã se înveþe minte. Pânã ºi vecinii care o duceau mai bine decât el au pãþit-
o. „Tovarãºul cutare a vorbit de rãu regimul nostru” scria cu mânuþa lui, iar a doua zi
sosea duba în faþa casei ºi-l ridica în izmene. Nu le strica nici acestora câteva luni sau
ani de puºcãrie. În orice caz, frica pusese stãpânire pe întreg satul.

Apoi s-a fãcut membru de partid, a învãþat statutul pe de rost, ºi peste douã luni a
venit o delegaþie de la raion ºi l-a uns primar exact în perioada când numãrul cotelor a
crescut ºi contractul de porc pentru stat devenise problema cea mai stringentã pentru
autoritãþi.

Odatã instalat în noul fotoliu, tovarãºul Petrinjel a gãsit o soluþie inventatã ad-hoc
cu privire la contract de porc. Convoca pe numãr de casã cetãþenii la el în birou ºi-i lua
la refec.
- To’aºu’, te-am chemat în legãturã cu contractu’. Când ai de gând sã-l semnezi?
- Pãi, sã vedeþi, n-am cu ce sã-l hrãnesc, zicea cu obidã sãrmanul om.
Scenariul era acelaºi. Tov Petrinjel punea mâna pe receptor ºi începea pe un ton
oficial:
- Alo, tovarãºu’ Stalin? Petrinjel la telefon. Avem aici pe unu’ care nu vrea sã facã
contract de porc…Cum?...Ce sã-i zic?... Cã dacã nu face, mâine dimineaþã îi duba
dupã el? Am înþeles, sã trãiþi! ºi punea receptorul la loc. Ai auzit, mã, ce-a zis to’aºu’
Stalin? Dupã asta, împricinatul semna ºi ieºea înjurând în gând. În felul acesta, la
ºedinþele de la raion, tovarãºul Petrinjel era citat pe locul întâi la contracte. Ceilalþi
primari se uitau cu invidie la el.
În anul urmãtor, s-a prezentat în faþa primarului nea Ghiocel, un bãtrânel simpatic ºi
afemeiat.
- Ia zi, Ghiocele, câþi porci contractezi? l-a chestionat ironic Petrinjel.
- Patru, a zis senin bãtrânul.
- Patru?  a întrebat Petrinjel total surprins, sãrind din fotoliu.
- Aºa cum aþi auzit. Patru, da cu o condiþie.
- Care?
- Sã veniþi sã mã ajutaþi sã-i prind cã în fiecare noapte vin ºi-mi scurmã pãmântul din
Cucureasa. Tovarãºul primar Petrinjel s-a roºit ca o sfeclã ºi a strigat:
- Ieºi afarã, porcule!
Din ziua aceea, în întreg satul, numãrul contractelor de porci a scãzut drastic.

Cumnata
  Motto: „Opriþi dricul! Mortu-ar vrea sã bea un cico!”

Domnul Sandu a decãzut dintr-o datã. Întâi i s-a domolit mersul. Îºi trãgea picioarele
dupã el ca schiorii de fond filmaþi cu încetinitorul, fãrã sã-ºi afiºeze zâmbetul sãu
imaculat, cum fãcea de obicei. Apoi i-a scãzut glasul. Pânã la 70 de ani încã se mai
uitau cucoanele dupã el cã îl purta cumnatã-sa ca pe un tist: costum, cravatã, pantaloni
cãlcaþi, pantofi vãcsãluiþi. Dupã pensionare, a devenit client cu vechime la crâºma d-
nei Liuþa. Acasã, uitase de gustul apei, vinul îi luase locul, cã îºi permitea, avea pensie
buniºoarã. În deplasare servea doar tãrii. La 75 de ani a dat boala în el. Alþii, la 80, intrã
pe fereastrã ºi ies pe uºã. ªi el, cu câteva sãptãmâni în urmã, glumea, îi sta gândul la
prostii, dar, iatã, acum ºtie cã i s-a apropiat sfârºitul. Mai mult ca sigur, cancerul nu te
iartã. Un individ care este pe moarte se amãgeºte cã are autoritate mai mare în faþa
rudelor sau cunoscuþilor. Asta este sigur. Cu cât starea de sãnãtate a muribundului se
înrãutãþeºte, cu atât creºte compãtimirea, cã aºa-i firea omeneascã. Pe de altã parte,
e adevãrat cã aceºtia îi îndeplinesc toate mofturile, nu ridicã glasul, nu-l contrazic, se
fac luntre ºi punte sã-i satisfacã poftele, sã nu se simtã pãrãsit, dar, toate astea pânã
dã colþul. Dupã: „Lut pe curul lui/Altu-n locul lui!”

În cele trei zile de agonie, Ana, cumnatã-sa, l-a vegheat zi ºi noapte, nu s-a desprins
de patul lui, a vãzut cum i se macinã trupul, i se subþiazã gâtul ºi vorbeºte în dodii.
Apropiaþii casei ºi-au fãcut de lucru prin celelalte odãi ºi au lãsat-o pe ea s-o chinuiascã.
Nu i-a fost de-ajuns sã-ºi creascã cei ºase copii, poartã-i la ºcoalã, dã-le de mâncare,
spalã-i, l-a avut pe cap ºi pe el, bãrbat în toatã firea, care nu s-a însurat, a rãmas holtei
pânã acu, hoiob bãtrân, deºi n-a avut hibe mari. Domnul Sandu a avut odaia lui. Ea i-
a fost ca o servitoare, nici chiloþii ºi ciorapii nu ºi-i spãla. E drept, dãdea bani la
mâncare ºi lemne, iar televizorul, fixul ºi curentul ºi-l plãtea cã avea contor separat.
Dar celelalte? Bãrbatu-su, Gicu, adicã fratele lui, mai mic decât el, o datã nu l-a
smintit cu ceva. L-au suportat aºa pânã acu. Cât mergea în deplasare, - cã de aºa
naturã i-a fost serviciul -, se simþeau liniºtiþi.

- Mi-e sete, murmurã dl. Sandu cu glasul stins. Cumnatã-sa îi duce paharul la
gurã, îi bagã paiul în gurã, dar bolnavul n-are putere sã tragã.

- Nu vãd, trage perdelele, zice din nou, ºi tânãra nevastã se executã.
- Nu am aer, deschide uºa, ºopteºte fãrã sã-i pese cã afarã-i iarnã.

Dupã câteva clipe:
- Mi-e frig, închide, bâiguie pe patul de moarte. Încerca sã-ºi schimbe poziþia,

dar nu putea. Poate cã nici nu ºtia ce vrea sã facã. Ultima datã n-a înþeles nimic din
mormãiturile sale. Ea l-a spãlat, l-a ºters, l-a îmbrãcat cu costumul cel bun, Gicu cât
l-a ridicat ºi a ajutat la aºezarea în coºciug. Nu ºi-a strâns bani de înmormântare cum
fac majoritatea pensionarilor. S-au împrumutat la C.E.C., ratele sã le plãteascã tot ei.
Nimeni nu ºtia din ce cauzã cumnatã-sa îi era atât de devotatã.

În sfârºit, a sosit ºi popa, a þinut slujba de înmormântare, a luat iertãciune conform
celor notate de fratele sãu pe o coalã albã, apoi întreg cortegiu s-a pus în miºcare. În
faþã, bãiatul cu crucea de lemn cu prosopul albastru legat de ea, pe care o mânã
ºcolitã scrisese numele mortului ºi anul naºterii ºi al decesului, urmau vreo cinci fetiþe
care duceau coroanele din partea cunoscuþilor, apoi nea Dorel, colegul sãu de ºcoalã
profesionalã cu steagul cel negru, purtãtorii de prapori, doi vecini în vârstã cu sfeºnicele,
preotul cu diacul, sicriul cu dl. Sandu, dus de ºase bãrbaþi de-o seamã cu el, trei de-
a dreapta ºi trei de-a stânga, corul bisericii, rudele cele mai apropiate cu chipurile
împietrite cã aºa se cade, ºi vecinii, cunoscuþii, nelipsind, evident, amicii.

Preotul a oprit alaiul de vreo patru ori pânã la cimitir. Bineînþeles cã a stat ºi în faþa
crucii cu Isus zugrãvit pe tabla de tinichea, plantatã în grãdinuþa lui ba’ Petrea, care
locuia vizavi de barul d-nei Liuþa. „Un bitter de-ar avea, Sandu ar învia!” a zis un hâtru
din mulþime, afumat ºi cu aceastã ocazie, prieten de pahar cu dânsul, care îºi pierduse
permisul de conducere pentru cã se scãrpinase cu acceleraþia în talpã, dupã ce, în
vremurile bune, consumaserã amândoi un litru ºi jumate de bãutura cea amãruie.
Îndoliaþii care l-au auzit n-au putut zâmbi, au simulat niºte grimase caraghioase. În
schimb, Ana a crezut cã îi îngheþã sângele în ea. „Dacã îºi revine ºi bate în copârºeu?”
ºi-a zis speriatã, deoarece auzise cã s-au întâmplat ºi cazuri din astea ºi mortul a
mai trãit ani buni dupã aceea. S-a uitat cu coada ochiului la cel care rostise cuvintele
rãscolitoare ºi ºi-a lãsat capul în jos. L-a recunoscut, dupã poveºtile domnului Sandu,
spuse doar dânsei. Prin urmare, el era cel care a schimbat proverbele româneºti
clasice de genul: „Omul înþelept îºi face vara sanie ºi iarna…o pune pe foc”, „Cine furã
azi un ou ºi se lasã prins e bou” sau „Nicio faptã bunã nu scapã nepedepsitã”?! Ãsta
încã se þinea bine.

Dupã înmormântare, cumnata a rãsuflat uºuratã dupã cât a terorizat-o fãrã motiv în
ultimele luni cu pretenþiile sale, cum socoteau ºi rudele. Totuºi, a doua zi, femeia s-a
internat în spital ºi l-a lãsat pe Gicu ei sã se descurce cu gospodãria ºi copiii.

(Din volumul de prozã scurtã, în lucru, Nepotul din Italia)
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Astãzi, când venim la dumneavoastrã în numele Societãþii
Scriitorilor Români, câþiva muncitori ai condeiului, dornici
sã privim mai de aproape un colþ de pãmânt ºi sã lãsãm în
el ceva din noi înºine, astãzi mi se pare mai legitim ca
oricând un zbucium de conºtiinþã care ne urmãreºte
necontenit: ce rost îndeplinim noi oare în mijlocul frãmântãrii
anonime din þara nouã, învioratã de la un capãt la altul de
atâtea energii dezlãnþuite? Înainte de a vã deschide deci
cãrþile noastre, îngãduiþi-ne sã ne deschidem sufletul pentru
o autojustificare, sã vã dezvãluim în treacãt câteva întrebãri
intime de atelier vorbindu-vã cu acel prisos de sinceritate
moºtenit în secta noastrã deodatã cu dragostea de artã.
Problema pe care ne-o punem des, fie în elanul creaþiunii,
fie în orele crude de îndoialã, ºi de care vrem sã ne apropiem
acum cu gând de spovedanie ºi cu dorinþa de a fi înþeleºi, e
însuºi dreptul nostru la viaþã. Ce este scriitorul în societatea
româneascã? În fierberea actualã, cãrei misiuni rãspunde
el? Ce trebuie sã însemne scrisul lui în aceastã epocã de
rãsturnare ºi de prefacere a valorilor?

Aici, în Ardeal, trecutul poate arãta ce-a fost ºi ne poate
da multe sugestiuni pe seama prezentului.

Aº vrea sã vã evoc zilele de odinioarã, ca sã pot lumina o
clipã mãcar povestea de ieri. Nu e tocmai mult de atunci, vã
aduceþi aminte cu toþii, amintirile se rotesc încã deasupra
capetelor tuturora ºi se mai abat ca niºte pãsãri de noapte
pe la fereastra noastrã. Închideþi ochii ºi reconstruiþi tabloul
robiei care s-a dus. O þarã întreagã se zbãtea dupã o
apãsare de veacuri; era o încãtuºare politicã ºi era o temniþã
intelectualã. Viaþa unui popor se scurgea monotonã ºi
pasivã, fãrã zbucniri de torþe, pe un câmp întins o jale
cãlãtoare. Gândiþi-vã cum toatã clocotirea care strigã astãzi
pe uliþi, cum tot neastâmpãrul viguros, care e acum în
cãutarea unei alvii, se dospea atunci într-o surdã prãvãlie
subteranã. N-avea nici þintã lãmuritã, n-avea nici reazim
pentru ziua de mâine. Din toate pãrþile se ridicau strigãte
cari ne opreau în drum ºi ne despoiau la orice cotiturã,
Tentaculele multiple ale statului erau pregãtite cu un pervers
meºteºug, ca sã ne strângã de gât. Printre jandarmi,
conductori de tren, judecãtori ºi profesori, prin sate, prin
gãri, pe la ºcoli ºi pe la tribunale, se strecura Ardealul nostru
hãrþuit, împins, batjocorit, cu un imens val de tãcere peste
creºtetul lui.

Ei bine, ce mister ne mai þinea pe noi în picioare, dincolo
de sãnãtoasa sevã popularã, care era toiagul nostru de
sprijin, azilul fermecat de toate zilele? Redeºteptaþi-vã în

Octavian Goga: Rostul scriitorilor
Din conferinþa rostitã la Teatrul Naþional din Cluj

memorie întreaga tragedie culturalã care s-a jucat aci,
peregrinajul nostru de la þarã prin coridorul întunecat al
pedagogiei ungureºti, din ceasul când porneam la carte
într-o cãruþã þãrãneascã ºi pânã în ziua când sub cupola
Universitãþii de la Budapesta ne întorceam acasã ca dupã
o boalã lungã. Ce titlul de existenþã intelectualã revendicam
noi în aceastã goanã chinuitã? Prin ce lozincã ne puteam
salva un drept la civilizaþie? Prin ce minune mai pãstram o
punte de trecere spre mulþimea analfabetã rãmasã acolo,
la plug, ca o troiþã primitivã de lemn pe un câmp bãtut de
ploaie? Cum de am mai crezut într-o astfel de troiþã, cum de
nu ne-au sfãrâmat-o idolii de bronz ai Capitalei de pe malul
Dunãrii? De unde venea acest izvor de apã vie prelins pe
furiº, în marea moartã prin care înotam noi?

Din literatura româneascã, domnilor!
Literatura aici n-a fost un joc capricios de lumini ºi umbre

cari se þes ca sã
prindã un ritm fugar
de o clipã, ea a fost
atributul suprem al
vieþii noastre în
funcþiune de
eternitate. Literatura
pentru Ardealul
robitr s-a substituit
vieþii de stat ca sã-i
poatã transmite
posteritãþii, literatura
a fecundat un
rezervoriu de
energie naþionalã.
Vã reamintiþi,
desigur, toþi cari aþi
trecut prin furcile
caudine de ieri, ce
era pentru noi
poezia lui
Eminescu, ori
versurile lui
Coºbuc! În camerele de studenþi, când ne bãtea la tâmple
sângele adolescenþii, când respiram otrava bine preparatã
a unei civilizaþii strãine, strofele lor ni se înfigeau ca vârful
de cuþite în nervi, cântau în toatã fiinþa noastrã în vremea
disertaþiilor savante ºi ne reintegrau în ideea de rasã cu o
putere elementarã. O paginã de Caragiale, o nuvelã de
Delavrancea, erau bãrci de salvare care ni se întindeau pe

o corabie naufragiatã. Din ele se desprindeau îndemnuri ºi
speranþe, din ele ne chemau fãgãduinþi ºi visuri, ca din niºte
harfe atârnate de ziduri de închisori.

Scriitorul în aceastã perioadã zbuciumatã era cea mai
puternicã armã în afirmarea vieþii unui neam, istoria îi acordã
o aureolã de apostolat.

Aºa fiind lucrurile, nu e nicio mirare cã scriitorul la noi
trebuie sã-ºi reclame încã rolul lui de publicist cu care sã-ºi
alterneze îndeletnicirile de artã socotind cã numai în acest
chip va putea aºterne pe hârtie ºi sentimentul real al
neamului, dând o oglindã a frãmântãrii de azi ºi îndrumarea
lui normalã la cea mai însemnatã cotiturã a istoriei
româneºti. Sã ne înþelegem. Aici nu ne gândim un moment
mãcar la o atitudine de intoleranþã, nu schiþãm niciun gest
de xenofobie cu care ne învinuiesc oamenii interesaþi. Este
vorba pur ºi simplu de recunoaºterea unui principiu de

normalitate, de aºezarea noastrã în cadrele omeniei pe
temeiul unor legi eterne ºi imutabile.

Domnilor, iatã spovedania noastrã, concepþia
programaticã a tagmei, crezul care ne strânge într-un
mãnunchi ºi ne povãþuieºte astãzi la o risipire de suflet prin
oraºele Ardealului. Dincolo de aceastã idee fundamentalã,
noi ne miºcãm liberi, pãstrând fiecare un patrimoniu de
gândire, fãrã nicio specialã încercuire de ºcoalã sau
bisericuþã literarã. Ascultând un impuls tainic al firii, cu toþii
am resimþit misterul creaþiunii, aruncând în balanþã ºi
însuºirile ºi slãbiciunile proprii, primind în acelaºi timp cu
smerenie orice curent de civilizaþie, orice formulã de gândire
europeanã. Ne uneºte însã o notã comunã. Suntem toþi
rodul aceluiaºi val de energie, planta  care se desface din
aceeaºi florã particularã cu care se completeazã
universalitatea.

Citindu-vã din scrisul nostru, gândiþi-vã cã am nãzuit cu
toþii sã ne aþintim privile spre cer, dar având picioarele bine
înfipte în pãmântul þãrii, judecaþi-ne ºi dupã ce am putut
coborî de sus ºi dupã ce am smuls din farmecul de jos, ca
sã pluteascã câteva clipe împrejurul nostru ºi ritmul
frumosului etern ºi o adiere mãcar din nãzuinþele spre culme
ale poporului românesc.

ÎN ÎNTÂMPINAREA CENTENARULUI MARII UNIRI
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