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[499] LUMINA
Revistã politicã, literarã ºi de culturã generalã

Apare la Bîrlad, lunar, neregulat, de la 1
ianuarie 1945 pînã la 29-30 august 1947.

Director: Lazãr Beneº. Redacþia ºi ad-
ministraþia: str. Vasile Lupu, nr. 6. Tip.: „Lu-
paºcu“, Bîrlad.

COLABORATORI: N. Pandelea, Lazãr
Beneº, Mihai Beniuc (Oraºul pierdut, în nr. 1),
Eugen Relgis, Victor Eftimiu, F. Aderca, G.
Ursu, Camil Baltazar, G. Tutoveanu, Cezar Drãgoi, G. E. Iuteº.

La ancheta revistei cu privire la Arta contemporanã (interviu de Cezar Drãgoi), publicatã în
nr. 27-28 ºi 29-30 din 1947, rãspund: Tudor Arghezi, Eugen Relgis, George Silviu, Gala Galaction,
Camil Baltazar, Radu Teodorescu.

Reproducem articolul-program semnat de Lazãr Beneº ºi fragmente din interviul lui Cezar
Drãgoi:

În loc de editorial

Motto:
„Lumina vine de la rãsãrit“,

din cuvântarea þinutã în Parlamentul 
Federaþiei în 1920 de Prof. Paul Bujor,

fost preºedinte al Senatului.

ªi se fãcu luminã! Când? La 23 August 1944. Pânã la aceastã datã ani de zile
o bunã parte din noi am trãit în întuneric – în acel întuneric aducãtor de barbarie
ºi de vandalisme teutonice.

Rar a mai trãit omenirea momente atât de grele de opresiune ºi împilare, de
teroare ºi crimã.

Aºa zisul popor „civilizat“ care pânã acum câþiva ani se fãlea în lume ca naþiune
de „Kulturã“ ºi-a dat din nou arama pe faþã.

Istoria se repetã de data asta în loc de Kaizer, în frunte cu o fiarã numitã Hitler
– cel mai abject personagiu din istoria ce se va scrie – germanii cucerirã rând pe
rând state ºi popoare paºnice pentru a le supune unor inchiziþii ºi masacre care
pe lângã ele, cele din Spania inchizitorialã sunt floare la ureche. Peste tot numai
jaf ºi crime. Fie polonez, ceh, francez, grec sau evreu, pentru Hitler, aceºti oameni

Lumina 17

+panorama presei_vol_III_partea_I.qxd  5/21/2009  12:00 PM  Page 17



– în sadica lui poftã de sânge – sunt ceva de prisos pe pãmânt, pe acest pãmânt
binecuvântat care-i mai rabdã fãrãdelegile. Pânã când?

România a avut buna inspiraþie. Cu un ceas mai devreme sã-ºi deschidã ochii
ºi sã vazã unde duce drumul ce-l urma pânã în pragul lui 23 August. Prãpastia
se vedea…

ªi numai bunãtãþei proverbiale ale sufletului slav – poporului Sovietic – am
putut eºi cu faþa oricui curatã dintre un conflict care în bunã parte nu era dorit de
neamul românesc. Adevãraþii patrioþi din toatã þara – acei care au suferit prin
închisori ºi lagãre pentru crezul lor cinstit: prietenia cu U.R.S.S. – odatã eliberaþi
din aceste „þarcuri“ de torturã moralã ºi corporalã au pornit cu cel mai sincer elan,
spre a repara ofensa adusã poporului sovietic de o clicã de oameni paranoici, duºi
într’o psihozã de cel mai îngâmfat tiran: Hitler.

Ori faptele aratã cã calomniile împotriva ruºilor se desmint singure.
Odatã cu libertãþile câºtigate, cultura e în plin progres ºi toate ramurile de

activitate ale unui stat modern funcþioneazã absolut normal.
ªi clerul îºi continuã în deplinã libertate aceiaºi activitate religioasã ca mai înainte.
România cu Transilvania de Nord revenitã prin ajutorul armatei sovietice, e

alãturi de marile puteri aliate în lupta comunã în potriva hitlerismului.
În ce priveºte din partea marei vecine dela rãsãrit, România va avea numai

bine, dar se cere ºi o condiþie superioarã, aceia de a respecta cu scrupuloizitate
obligaþiunile ce decurg din convenþia de armistiþiu – dupã cum a repetat-o recent
ºi d-l Andrei Vâºinschi prim locþiitor al comisarului Poporului pentru Afacerile
strãine al U.R.S.S-ului.

De asemenea se cuvine sã cunoaºtem fiecare urmãtoarele ºase principii funda-
mentale ale politicei externe a Rusiei.

1. – Relaþii pacifice cu toate statele indiferent de sistemele lor politice.
2. – Cooperare politicã ºi economicã cu toate statele pe baza egalitãþii ºi

independenþei suverane a pãrþilor contractante ºi a coexistenþei celor douã sisteme.
3. Alianþe cu ori ce state, în scopul de a apãra pe ambii parteneri împotriva

actelor de agresiune.
4. Renunþarea categoricã la orice expansiune imperialistã în dauna altor naþiuni.
5. Neintervenþie în afacerile interne ale altor state.
6. Întãrirea coaliþiei naþiunilor iubitoare de libertate în lupta contra agresorilor

fasciºti.
Mai multã bunã voinþã ºi civilizaþie în cooperarea cu celelalte naþiuni, venite

din partea unui stat pacific, credem cã nu se poate.
ªi tocmai deaceia pentru cã datoritã noui vieþi ce am început a trãi dela 23

August încoace „Lumina“ îºi datoreazã viaþa, am gãsit de cuviinþã ca în loc de
obicinuitul cuvânt introductiv ocazionat de apariþia unei noi reviste, sã aducem

18 Lumina
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acest cald omagiu împreunã cu colaboratorii noºtri(i) – marelui popor sovietic –
prin publicarea articolelor ce urmeazã. ªi sã recunoaºtem cã, ºi de data asta, pe
lângã libertãþile obþinute, „lumina vine tot de la rãsãrit“.

Iar ca program avem: Luminã, cât mai multã luminã.

Lazãr Beneº

(Lumina, an. I, nr. 1 din 1 ian. 1945.)

Arta conteporanã
(Interviu de Cezar Drãgoi)

Tudor Arghezi:
Poetul porneºte pe o cale spinoasã, e într-o continuã cãutare pentru a se realiza,

însã nu-i este permis sã se opreascã, dar nici mãcar sã ºovãie: trebuie sã aibã curajul
sã-ºi asume riscurile. Un poet care se opreºte în drum sau ºovãie nu crede în ceea
ce spune – ºi mai precis, n-are nimic de spus – ori în situaþia asta a mai scrie n-are
nici un rost!

În altã ordine de idei: Poezia trebuie sã fie independentã, sã trãiascã prin ea
însãºi.

Despre o crizã a culturii româneºti: Existã o crizã a literaturii româneºti din
punctul de vedere al noutãþii. Scriitorii se limiteazã a relua vechile teme ca o
flaºnetã demodatã. E nevoie de-o revistã tînãrã – care sã-ºi croiascã un drum nou,
cu orice preþ, peste principiile estetice vechi. Chiar greºind, va avea o valoare
nepreþuitã.

(Lumina, an. III, 1947, nr. 27 din 28 martie.)

Camil Baltazar:
Se simte lipsa unei reviste care, dusã de un critic de prestigiu sau un scriitor

de renume, aºa cum au fost E. Lovinescu ºi L. Rebreanu cu publicaþiile Sburãtorul1

ºi România literarã2. O revistã care sã serveascã de îndreptare ºi orientare pu-
blicului cititor dornic sã se înfrupte din valorile reale ale artei ºi culturii noastre.

Gala Galaction: 
O iubesc (poezia) ºi o admir oriunde o gãsesc excepþional de bine scrisã. Deºi

inspiraþia, cadenþele ºi factura poeziei de azi nu mai sînt ale lui Eminescu ºi Coºbuc
– idolii vremii mele – totuºi, între aceastã poezie ºi inima mea am un genial

Lumina 19

1. Vol. II al ediþiei de faþã, p. 100.
2. Idem, p. 458.
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intermediar, pe Tudor Arghezi, titanul versului românesc de azi, prin Tudor Arghezi
ºi prin incomparabila lui cereascã exegezã pricep ºi simt mai aproape de mine
scriptura muzelor româneºti de „ultimã orã“.

Întrebat: În ce curent integraþi poezia contemporanã româneascã?, Gala Galaction rãspunde:

În fluviul amestecat, tulbure, plin de clocote ºi spumã a spiritelor noastre,
afluenþe sufleteºti. Fireºte, toate fluviile curg de la deal la vale, spre marea depãrtatã
ºi misterioasã… Dar cine poate sã îmbrãþiºeze, într-o sintezã, atîtea valuri, atîta
zbucium, atîtea stridenþe ºi atîta diversitate.

Poezia româneascã de azi – prin reprezentanþii ei adevãraþi, recunoscuþi sau
încã nerecunoscuþi – merge, trebuie sã meargã spre marea fericitã a dorului ºi a
visurilor supreme, cari ne fascineazã azi pe noi toþi.

(Lumina, an. III, 1947, nr. 29 din 30 aug. 1947; B.A.R. P II 19893.)

Vezi D.P.L.R., ediþia a III-a, 2004, s.v. Vezi ºi Valentin Taºcu, Lumina, în D.G.L.R., vol.
IV, 2005, s.v.
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[500] REVISTA CERCULUI LITERAR
Revistã lunarã de literaturã, filozofie ºi artã

Apare la Sibiu, din ianuarie pînã în iunie-
august 1945 (în total 6 numere, ultimul triplu),
sub redacþia lui I. Negoiþescu. Redacþia ºi
administraþia: str. Mitropoliei, nr. 12. Tip.: Oct.
C. Vestemean, str. Avram Iancu, nr. 16, Sibiu.

COLABORATORI: Radu Stanca, I. D.
Sîrbu, Ioanichie Olteanu, Cornel Regman, ªte-
fan Aug. Doinaº, Victor Iancu, I. Negoiþescu,
N. Balotã, E. Lovinescu (inedite), Eugen Todoran, Constant Tonegaru, Lucian Blaga, Ioana Postel-
nicu, Henri Jacquier, Ion Oana.

Perspectivã

Cînd, în primãvara anului 1943 a apãrut manifestul Cercului literar, ca un
elogiu al spiritului de libertate, ca o reintegrare a generaþiei tinere în românitatea
de perspectivã universalã, ruptã de nebuloase conjuncturi politice ºi regionaliste,
împrejurarea a fost socotitã, în lumea literaturii propagandistice ºi a ortodoxismului
pe de o parte, în lumea stîngii oprimate pe de altã parte, ca un act de semnificaþii
politice. Unii ne-au atacat cu violenþã pamfletarã bine cunoscutã, alþii ne-au primit
cu bucuria strîngerii rîndurilor, în vederea descãtuºãrii. Fiindcã în acel manifest
se lua atitudine de ataºare entuziastã la critica ce descindea din Maiorescu ºi fiindcã
acolo se încerca spulberarea calomniilor ce au înconjurat de la apariþie o volu-
minoasã ºi mai dreaptã în multe privinþe Istorie a literaturii române, se înþelege
cã cei care ne-au apãrat în modul cel mai just au fost criticii. Prin litera lor publicã
sau prin strîngerea de mînã transmisã în plic.

Manifestul Cercului literar, spre desosebire de cele care l-au precedat, ca expre-
sii ale orientãrii generaþiilor noi româneºti, n-a tins la iniþierea unui curent nou, la
revoluþionarea tiparelor literare, la formulãri îndrãzneþe ºi la invenþii fantaste. În
atmosfera îmbîcsitã ºi apãsãtoare a acelui timp, el a vrut sã trezeascã speranþele
în forþele tinere ale neamului, sã afirme, peste vicisitudini ºi aberaþii, continuitatea
faclei valorilor eterne. Nu era, atunci, numai o obscurizare perfidã a principiilor
în literaturã, ca reînviere a unor curente mai vechi ºi care rãposaserã prin sterilizare,
ci o stare de spirit mai amplã, deci îngrijorãtoare prin consecinþele ei. Cã aºa este
ne-o dovedesc reapariþiile de datã recentã, îmbrãcate desigur în formele de

Revista Cercului literar 21
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