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Rftsftrit de Mai
U a răsărit liber se înalță asupra pămîntului, 

Asupra somnului, asupra vieții și-n sufletul meu, 
Și peste-apropiatele întinderi 
Și peste-ndepărtatele întinderi, 
Și peste cîmpuri, peste-oraș și lanuri.

Deschizi acuma pleoapele și-n față 
Vezi lumea cum se zbuciumă, imensă 
Și raza răsăritului revarsă 
Amețitoarea-i cupă de lumină...

Iubesc atît de mult aceste clipe, 
Toate ierburile,
Rădăcinile clocotind de sevă, 
Iubesc a primăverii răzvrătire, 
Răzvrătirea lutului și-a apei 
Și-a florilor și-a cerului natal 
Purtînd nemărginirea lui, albastră!...

Un răsărit liber se inalță asupra pămîntului,
Asupra somnului, asupra vieții și-asupra sufletului meu, 
Mai clar, mai limpede arzînd pe boltă.
Sirenele din Kirov sună, sună, 
Și din Tașkeiri, Tbilisi, vin răspunsuri. 
Sirenele toate sînt una
Zburînd deasupra vremii laolaltă, 
Sirenele Cuzbasului,
Sirenele Dotnbasului....

Și-nveselite-n dimineața nouă, 
încep să cînte fetele pe cîmpuri 
Și-mi place să le-ascult și-mi place încă, 
Să văd crescînd sub raza nouă holde 
Cum își ridică fruntea tot mai sus- 
Și inima ascultă 
Cum muncitorii din Dimitroygrad 
Cu bucurie intră în uzine. 
Și se revarsă răsări tu-n Kladno 
Și țările ascultă, de departe, 
Triumfătorul cînt al primăverii. 
De dincolo de Marele Pacific 
Popoarele din somn trezite sîni 
Și iată soldați!,
Soildații,
Soldații Libertății 
Intîmpinînd în lupte dimineața. 
Eu știu, de aici din depărtare 
Că au pornit 
Spre lupta cea din urmă!

Un răsărit liber se-nalță deasupra pămîntului, 
Asupra somntilui, asupra vieții șl-asupra sufletului meu. 
O, tunete și fulgere de Mai, 
Voi răsplătiți acuma lumea veche 
Sîntețî puterea fără de zăgazuri 
Ce nimicește vechiul, ’nălțînd noul l

Ca o ploaie ușoară trece Malul asupra luminii 
Asupra planetei noastre 
Cu focul unui fulger scînteietor în nouri 
Pămîntul se trepește-ncălzit de fericire 
De parcă ar fi fost spălat cu lacrimi. 
Totu-i spălat acum, planeta mea 
E șters noroiul ce-ți ascunse chipul 
O, ești frumoasă 
Tu forță-atotputernică-a luî Mai. 
Toate avînturile cheamă viitorul
Să vie-asupra noastră fericirea 
Deasupra noastră-i steagul tău de flăcăi ’.
Merg după tine 
Merg după tine, 
Aud goarnele ultimei lupte 
Toți mergem pe urmele tale 
Căci tu, 
Tu ești viața și lupta 
Căci tu ești victoria!

Leonid P^rvcmaischii
In romînește de Gheorghe Tomozel

Asia s-a trezit
t
a ntinde-ne mîna, primăvară a comunismului, Uniune

Sovietică! 
Dați-ne mîna, zîmbitoare stele ale democrațiilor populare! 
Dați-ne mîna, muncitori luminați ai Europei și Americii! 
Ne-am unit și uniți vom rămîne —
Negri, galbeni, albi, cafenii, 
Sîntem florile aceleiași primăveri și razele aceluiași soare. 
Sîntem strunele aceleiași lumi și valurile aceleiași mări. 
Deși sîntem altfel la chip, pe același pămînt viețuim, 
Noi, fiii aceluiași pămînt nutrim aceeași credință.
Răsărit și Apus — pentru noi nu există. 
Pămîntul dansează în oglinzile soarelui. 
Cîntă, viață, a omului nou biruință!

Pășim înainte, în rînduri strînse, uniți, 
E vremea revoltei, sus fruntea, priviți! 
Ai revoluției zori se înalță. Cîntînd 
Fluturăm al victoriei steag pe pămînt.

Pășim înainte !

Pășiți înainte, fără-a vă teme de ocolișuri, 
Lăsați orice lacrimi, din fulgere faceți tăișuri, 
încă puțin și-ajungem la ținta măreață, 
Veseli sîntem, în drum spre o nouă viață.

Nu ne e teamă de-opreliști. Pămîntul 
E-alături de noi. Pentru noi schimbatu-s-a 
Chinei uriașe, iar vîntul acesta-1 purtăm 
In Asia-ntreagă, prin el respirăm.

Tinerii-n luptă pășesc. Nimic din drum 
Prieteni avem în orașe și sate.
Fulgere parc-am purta la picioare.
Și la fiece pas stîrnim furtuna, furtuna

nu
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Pășim înainte!

vîntul

Pășim înainte'

ne-abate.
8
8

cea mare.
Pășim înainte!

Din citadela dimineții și a serii, trec caravanele. 
Munții își pleacă, plini de respect, frunțile, stanele, 
Tremură noaptea cînd vede mijind noua viață, 
Pe-oriunde-am trecut, am lăsat în urmă o fortăreață.

Pășim înainte !

8
8

Pe-alocuri venim călări pe vînturî năpraznice,
Aci sîntem tunet, acolo cascade năvalnice,
Pe-alocuri avem chipul toamnei, pe-alocuri al primăverii,
Venim în toate culorile, stăpînind văzduhul, cu chipuri-puzderii.

Pășim înainte I

Inima noastră e tînără, iar privirea ni-e ageră, vie. 
înalt ne e țelul, iar brațul ni-e plin de tărie. 
Sub steagul primăverii, uniți noi luptăm.
Pămîntul, cu pieptul goi, ne cheamă să-l apărăm.

Pășim înainte' 8

I Al! Sardar Giafri
8 '(Indian din Bengal)
8 In romînește de Petra Solomon
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Pentru a unsprezecea oară
Ne aducem aminte bine de lu

mina, de limpezimea acelui 1
Mal, primul 1 Mai liber, pe care 

l-am sărbătorit liberi în țara noastră, 
acum zece ani, după ce ani în șir, 
ani nenumărați, trebuise să fie as
cuns numai în inimi sau plătit cu sin
ge, cu arestări, cu condamnări, cu spai
mă și urmărire. Ne aducem aminte bine 
de bucuria noastră de atunci, cînd pri
măvara ni se părea cea mai frumoa
să primăvară pe care o trăisem vreo
dată, o primăvară adevărată, in care 
puteai să strigi tare cuvintele pe care, 
altădată erai silit să le oprești în 
gitlej, puteai să treci pe străzi cu 
drapele roșii și să cînți, să citiți I înă
untrul țării noastre nu se înlăturaseră 
încă toate piedicile care stăteau în dru
mul poporului, în drumul socialismului: 
dușmanii interni, vechile partide poli
tice, își agitau încă apele murdare, 
dar nimeni nu se îndoia că prin luptă 
fermă, consecventă, organizată, pie
dicile, dușmanii, noroiul trecutului 
care ne înecase ani de zile aveau să 
fie înlăturate, curățate de pe trupul 
sănătos al poporului, din calea lumi
noasă a poporului, care fusese des
chisă în ziua de 23 August. Și acel 
1 Mai liber avea adevăratul gust al 
primăverii, ne umplea de sentimentul 
tinereții noastre, al libertății noastre 
abia începute, al forței noastre care 
avea să răstoarne tot ce mai dăinuia 
încă din vechi, fără drept la viață 
— și a și răsturnat.

Au trecut de atunci unsprezece pri
măveri. Fiecare 1 Mai a fost pentru 
noi, cetățenii Republicii Populare Ro- 
mîne, o sărbătoare în care ne nu
mărăm, emoționați, realizările, împli
nirile, în cinstea căreia ne sporim, 
ne îmbunătățim munca, în care facem 
planuri noi și legăminte cu noi înșine 
să ne depășim, să ne mărim vigi
lența, să desrădăcinăm și să ardem 
bălăriile care au mai rămas în jurul 
nostru și în noi, să construim, în 
plin, socialismul.

Marile noastre construcții pentru 
pace înfloresc. Deschidem un ziar și 
privirea noastră întîlnește vești din 
toate colțurile țării, care fac să pal
pite primăvara din sufletul nostru: 
în campania de însămînțare, o gospo
dărie, în întreceri socialiste, a însă- 
mînțat sute de hectare după cele mai 
noi metode, a folosit cu pricepere a- 
gregatele, fruntașii acestor întreceri 
au depășit norma cu 20—30 la sută 
in prima zi. Șl nu numai una —

multe gospodării colective se ivesc în 
fiecare zi cu realizările lor, cu su
flul care le animă.

La Uzinele „23 August" s-a fabri
cat un nou tip de motoare de 120 C-P. 
iar la I.M.S. Cîmpulung s-au fabricat 
flyere. Muncitorii de la mina de fier 
din Teliuc âS obținut in cinstea zilei 
de 1 Mai, în lunile martie și aprilie, 
însemnate cantități de minereu peste 
plan.

In Dobrogea cea arsă de soare și 
veșnic secetoasă, s-au plantat intre 
1950-1954, 3800 hectare cu perdele fo
restiere de protecție, care încadrează 
și adăpostesc o suprafață de 75.800 
hectare teren arabil- Cu toate că a- 
ceste păduri sînt încă foarte tinere, 
pămîntul adăpostit de ele a rodit mai 
bine, mai mult, față de cel neocroti't.

In sate se înființează dispensare, 
creșe. Bibliotecile se îmbogățesc.

O hotărîre apărută zilele trecute a- 
nunță o scădere de prețuri, menită să 
ridice și mai mult nivelul de trai al 
oamenilor muncii.

Pe Bistrița au pornit plutașii, pen
tru că a venii primăvara. De zeci de 
ani pornesc ei așa, primăvara, din 
munții Dormi la vale, spre fabricile 
de cherestea, printre malurile stîn- 
coase, împădurite, pe valurile cînd 
line, cînd năvalnice, zbuciumate, ale 
Bistriței dar anul acesta barajele de 
pe Bistrița, Dorna și afluenții lor 
au fost reparate, malurile au fost con
solidate, pentru ușurarea plutăritului, 
pentru evitarea oricărei primejdii-

Ca o : pecete de soare, de lumină, se 
așează acest 1 Mal pe care îl sărbă
torim peste atîtea împliniri și ca o 
chemare simțită adînc în inimi, care' 
din ele pornește ca să răsune în afară, 
la alte și mai rodnice construcții.

Așa sărbătoresc această zi toate po
poarele libere din lume, așa e sărbă
torită ea pe o treime din glob. In 
Uniunea Sovietică, liberatoarea noa
stră, țara căreia îi datorăm primăvara 
noastră ce nu cunoaște schimbare de 
anotimp, țara în care poporul con
struiește azi comunismul, așa e săr
bătorit 1 Mai; în China, în care oa
menii veacuri întregi au îndurat su
ferința foamei ca pe-o veșnică, neclin
tită osîndă, ei azi cunoșc gustul bun 
al plinii și al libertății; în Germania 
democrată, în Ungaria, în Polonia, în 
Bulgaria, în Cehoslovacia și în Al
bania.

Sînt 65 de ard de cînd popoarele, 
lumii au ales pentru prima oară ziua

primăvară
de 1 Mai .ca pe o zi de luptă, de re
vendicări, de proclamări ale unor 
drepturi pe care nu le aveau nicăieri 
pe lume: muncă pentru toți, libertate 
pentru toți, egalitate pentru toți oa
menii. Și iată că o treime din glob 
a transformat această zi de luptă și 
protest, într-una de sărbătoare, de bi
lanț glorios, de planuri uriașe, de 
planuri de viață, de pace.

In țările unde popoarele sărbătoresc 
in lanțuri ziua ce înseamnă primăvara 
pe care o așteaptă încă, această zi a 
solidarității internaționale a proletaria
tului înseamnă suferințe numărate în 
gînd, cu pumnii strînși, cu dinții în
cleștați. înseamnă o trecere în revistă 
a nedreptăților, a șomajului, a lef urilor 
de mizerie, a salariilor și mai mici ale 
femeilor car^ prestează totuși muncă 
egală, a proceselor în care depun mar
tori mincinoși și sînt condamnați 
luptătorii cinstiți și neînfricoșați. în
seamnă teroarea poliției dezlănțuite 
pe urma lor, a dgenților care spio
nează orice mișcare și pîndesc ori
ce oftat de nemulțumire sau de re
voltă, înseamnă exploatare și fit-f.

In țările acestea, făuritorii bunuri
lor, de care profită o mînă de oameni, 
sînt siliți să fabrice armament pentru 
un eventual război, dorit de acea 
mînă de oameni, război în care. tot 
muncitorii ar fi trimiși să moară. 
Sînt siliți să pregătească propria lor 
pierzanie și a altor muncitori din lu
me, cu care sînt frați, ă căror viață 
ar vrea s-o trăiască și ei, a căror 
pildă ar vrea s-o urmeze.

Popoarele însă nu și-au spus ultimul 
cuvînt în țările unde se semnează legi 
pentru înarmare, sau pacte de reînar- 
mare.

Popoarele, liber și luminos, sau în 
taină, cu fereală sau riscînd orice, 
sărbătoresc ziua de 1 Mai, ziua in
ternațională a proletariatului, șl cu 
glndul la uriașa lor înfrățire mon
dială, gîndesc toate în inima lor: li
bertate și pace, indiferent de lozincile 
războinice ale conducătorilor din ță
rile imperialiste.

Luda Demetrius

Lucrători din domeniul artei și lite
raturii ! Oglindiți în creația voastră 
munca și lupta oamenilor muncii pen- 
tru construirea vieții noi, socialiste, 
pentru apărarea păcii! Luptați pentru 
un bogat conținut de idei și o înaltă 
măiestrie a operelor Voastre!

(Din Chemările Comitetului Central al Partidului 
MuncitorescRomln cu prilejul zilei de 1 Mai 1955)

Odă Ia 1 Mai

I

O > zi de Mai, aceeași în fiecare an 
Și totuși bucuria în noi e-atît de nouă, 
Atît de nouă-i floarea de măr sau de castan 
Atît de noi, în ierburi, întîii stropi de rouă.

Trec păsările-n șiruri, se-ntorc din miază-zi, 
Priveliști noi le-așteaptă de fiecare dată, 
Cîntarea primăverii în larguri se trezi 
Lumina-i verde, grîul pe cîmpuri și-o desfată.

E ceasul cînd deschidem ferestrele lăsînd 
Să năvălească-n hale și-n suflet boarea lină 
A vîntului de Mai — e ceasul cînd 
Accelerăm visarea și ritmul din uzină.

E ceasul grav cînd pomii ning flori peste livezi 
Sărbătorind triumful primăverii — ’
E ceasul cînd cu steaguri ne revărsăm pe străzi 
In șiruri mari ca valurile mării.

E ceasul cînd pe cîmpuri, pe-ntinsul nesfîrșit 
Purtăm sămînța nouă a holdelor de mîine, 
E ceasul cînd se-nalță și arde la zenit 
Luceafărul de aur al păcii care vine.

O, zi de Mai, cu-ntregul neliniștitul stol 
De cîntece, de fete, de păsări călătoare, , 
Tu, strălucești prin vremuri ca un etern simbol, 
Al înfrățirii noastre și-al muncii creatoare.

Și dacă-n țări de noapte cătușele mai sînt — 
Se-apropie în zare văpaia dimineții
Cînd peste-ntreg pămîntul va birui un cînt: 
Sculați în lumea-ntreagă voi oropsiți ai vieții!

1 Mai 1945
...Ne revărsam pe străzi în lungi coloane 
și-orașu-ntinerit vuia în noi.
Creșteam în mers, din mii la milioane 
și doar un val eram într-un șuvoi.

O, început de Mai, înaltă școală 
ce ne-ai deprins ades cu-al luptei rost! 
Ți-aduci aminte? Slove de cerneală 
simpatică, odată noi am fost,

ce încă-n timpul greu, aduși de spate, 
ca-ntr-o scrisoare către viitor 
purtam, luptînd, mesajul ce se poate 
citi în acest maiș biruitor.

Și parcă-ntîia noastră primăvară 
se bucura de soare și de cer,
ea, ce-a ieșit în stradă-ntîia cară 
din legea conspirației de fier.

Și cot Ia cot, în țara deșteptată 
ca dintr-un somn adînc, de țintirim, 
noi, ce ne presimțeam doar altădată, 
acum abia-nvățam — să ne privim!

Vercnka Porumbacu

Cintec de Mal
O , zi a libertății, zi în care 

Se-ncolonează-n marș măreț popoare 
Prin muncă înfrățite-n veci de veci 
Tu, sărbătoare a izbînzii noastre, 
Zi ce ridici la luptă marea oaste 
Spre-a rupe-ale sclaviei lanțuri reci!

Și cînd puterea clasei muncitoare 
E-un fluviu revărsat, lucind în soare, 
Iar steagul roșu flutură semeț !
își suie primăvara seva vie 
Dar forța omenească-n vijelie 
Inalță-o primăvară mai de preț!

Scăpărătoarea lumii primăvară 
Din care viitoru-o să răsară :
Al luptelor de azi prelung ecou, — 
Tu vei aduce pacea-n omenire 
Căci astăzi, într-a luptei îndîrjire, 
Se naște pe planetă omul nou!

Răzbește-acum imensa ta oștire 
Spre un mileniu plin de strălucire, 
Mai roșu, —• sărbătoare de lumină 
Măreață Uniune, slavă ție !
Tu ce conduci popoare-n bătălie 
Să cucerească pacea lor deplină.

Alfred Margul Sperbar 
Tn romînește de Virgil Teodorescu

A. E. Baccnsky

Vezi, schelele uzinei sînt roșii, de jăratec, 
Și-n orice cărămidă din zidul ei, îmi pare 
Că ard ca o lumină iubiri mistuitoare 
A celor ce-au clădit-o cu braț îndemînatec.

îmi pare o cetate uzina vuitoare.
Enormul horn în mijloc, cu trupul subțiratec 
E parc-un plop spre toamnă, ce-a împietrit sălbatec 
Suindu-și nalt și mîndru făptura către zare.

Dar undeva-n adîncul uzinei uriașe
Prind din văpăi înalte unelte să se nască 
Și zeci și mii de oameni prin halele trufașe

încheagă din oțeluri, din dragoste încheagă 
Unelte care mîine, sub mîna omenească, 
Și-or răspîndi puterea în patria întreagă!

%f iRusalin Mureș © nu



Discuții asupra problemelor esteticii
Ia Institutul de filozofie al Academiei de Științe a U.R.S.S Note despre o schiță interesantă

L s Insitibirtuil <fe fiteotffe «4 
Academiei die Știfaițe a 
U.R.S.S. a avut loc o 
dlsouție consacrată lucrării 

acad. Todor Pavlov, președiniMe Aca
demiei de Științe a R.P. Bulgaria, 
„Problemele esteticii marxiste".

Lucrarea urmează să apară în Edi
tura Uniunii Scriitorii ar Bulgari ta 
cursul anului 1955.

Această carte, care constituie 
sinteză și o rfezvo.ltiare 
anterioare ale autorului, 
următoarele capitole:

o 
a lucrărilor 
va cuprinde 

  , Introducerea. 
lj Cîteva_cuvinte despre originea ar-
*■’ "1 obiectivă și
jefiectarea ei în general. Scurtă ex-
tei. 2) Despre realitatea

punere a teoriei marxiste a reflec
tării. 3) Despre realitatea obiectivă și 

reflectarea ei în artă. Ce este arta?
4) Conținut și formă în aptă. 6) 

Concepția despre lume și metoda ar
tistică. 6) Logica, 
nica în artă. 7) 
artă. 8) Realism, 
listn socialist. 9) 
stiluri în artă. 10) 
estetice. 11) Caracterul 
popular și general uman al artei. 12) 
Teoria marxistă a literaturii. 13) Des
pre moștenirea literară. 14) Caracterul 
ți sarcinile principale ale criticii lite
rare creatoare marxiste. 15) Obiec
tul, sarcinile și metoda esteticii mar
xiste.

A fost supus discuției capitolul III 
al lucrării. In acest capitol, autorul 
supune unei analize critice diferite 
concepții burgheze asupra artei, ară
tînd că ea nu este ,,o fotografiere" 
a realității, sau „o imitare a naturii" 
și demonstrează că arta nu este o 
simplă reflectare a lumii obiective, 

ei o reflectare artistică, subiectivă, a 
acesteia. Teoreticienii burghezi ai ar
tei au încercat întotdeauna să con
teste natura gnoseologică a artei și 
rolul ei social, să rupă arta de viață, 
să înlocuiască realismul prin impre
sionism, cubism, suprareailism, etc. 
Arta și estetica burgheziei: imperia
liste contemporane n-au nimic comun 
cu nevoile și interesele reale ale ști
inței și culturii umane.

Arta, arată autorul, are și trebuie 
Să .aibă o mare valoare gnoseologică, 
ea trebuie să îndeplinească rolul unui 
puternic instrument de cunoaștere a 
realității obiective și în consecință 
ți de transformare progresistă a aces
teia. Aceasta este o axiomă a este» 
ticii marxist-leniniste.

In capitolul III se analizează, de 
asemenea, probi; ma obiectului este
ticii, subli<niindu-se că aceasta, ca teo

rie generală .a artei, caută să dezvă
luie specificul ei. Fără clarificarea 

esenței, a ralului și specificului ima
ginii artistice, nu poate exista este
tica marxistă științifică. Dar marxis
mul ne învață că studiul aspectelor 
specifice nu poate fi rupt de studiul 
trăsăturilor comune. A analiza acest 
specific, făcînd abstracție de legătu
rile sale obiective și reale cu ceea ce 
est© comun, ar însemna, — în este
tică, în teoria literaturii și criticii — 
abandonarea teoriei materialiste a ar
tei asupra reflectării specifice a rea
lității obiective și trecerea pe poziția 
esteticii idealiste care consideră arta 
ca o ,,expres ie" a frămîntărilor per
sonale intime ale artistului. Acad- T. 
Pavlov arată deosebirea dintre artă 
și știință, subliniind contnwuția în
semnată a criticilor revaluționar-de; 
mocrați ruși (iar în Bulgaria a lui 
D. Blagoev) la rezolvarea acestei 
problem© a esteticii materialiste.

Imaginea subiectivă a lumii obiec
tive capătă caracterul, țolul și însem
nătatea unei imagini artistice, nu nu
mai atunci cînd ea este vie, concretă, 
dar cînd este totodată și o imagine 
subiectivă a fenomenelor tipice obiec
tiv reale, ta împrejurări tipice și tot

odată cu trăsături individuale.
Adevărata artă poate fi numai o 

artă bogată în idei și progresistă. 
Arta formalistă și naturalistă . este 
lipsită de ide] și aceste curente în 
artă înseamnă degradarea ei.

Pentru a găsi^ ,a seaisa și a zugrăvi 
just tipicul în împrejurări tipice, ar
tistul trebuie să isibă o justă concep
ție despre iunie și o justă metodă de. 
interpretare și transformare a lumii și 
aceasta este imposibil dacă el nu este 
•totodată și un participant activ la 

lupta pentru dezvoltarea societății 
sale, a poporului săiu, a clasei salte 
(în societățile bazate pe clase).
.....................................Kant și ale 

formaliști, 
omeniri] în 
că, alături

o armă puter
nică, nu numai de „contemplare este
tică" a lumii, cj și de transformare 
a acesteia.

Dar în același timp, operele de artă 
trebuie să ofere nu numai imagini vii 
și emoționante ale fenomenelor obiec
tive, ci și imagini ritmice, armonioase, 
melodice, simetrice, grațioase, etc.

Todor Pavlov leagă emoția estetică 
de năzuința omului spre un echilibru 
intern si extern cu mediul, referin- 
du-se la învățătura lui I. P. Paviov. 
Ei vorbește despre anumite „manifes
tări estetice" la animale, observate de 
Darwin și alți cercetător] ai naturii, 
subliniind însă că este absurd să cău
tăm arta la animale: arta este un fe
nomen social și există numai în socie
tatea omenească. Autorul vorbește apoi 
despre caracterul obiectiv al frumosului, 
despre legile obiective ale acestuia, 
după care creează artistul, despre tipic 
ca element esențial și _ necesar din 
punct de vedere social-istoric, despre 
imaginea artistică în care trăsăturile 
generale sînt organic contopite cu 
cele particulare ȘÎ unice.

înflorirea artei în U.R.S.S. și în 
țările de democrație 
mă faptul 
gresistă și 
ca obiect, 
concretă a 
epocii sale, 
tivă a dezvoltării artei.

Arta ta U.R.S.S. și în țările dte 
democrație populară acționează asupra 
vieții care a generat-o. Ea nu poate 
fi ruptă de concepțiile artistice, care 
fac parte din suprastructura ideolo
gică. Desigur, există în artă unele 
element© și aspecte, care nu aparțin 
suprastructurii, dar în societatea ba
zată pe clase arta îndeplinea, în ori
ce epocă, rolul unui fenomen social, 
ideologic, suprastructural. In societă
ții© bazate pe clase și în general în 
societățile în care partinitatea artei 
și culturii este o lege, noțiunea tipi
cului capătă inevitabil un adine ca
racter partinic.

Arta sovietică partinică se transfor
mă treptat în arta întregului popor, 
iar arta socialistă a întregului popor, 
aita partinică, devine treptat o artă 
progresistă internațională, care în
cepe să capete de pe acum un ca
racter general uman.

Arta est© o mare forță social-isto» 
rică progresistă, o armă puternică, 
de neîn'.ocuit, în mîinile claselor pro
gresiste, a popoarelor și a întregii 
omeniri, nu numai pentru interpreta
rea obiectiv justă a lumii, ci și pen
tru transformarea ei.

psihologia și teh- 
Despre tipicul în 

romantism și rea- 
Specii, genuri și 

Legile și categoriile 
da partid,

"'Infirmind tezele lui 
turor esteticienilor 
treaga experiența a 
meniul artei, arată 
știință, ea constituie

tu- 
în- 
do- 
de

U.R.S.S. și în 
populară confir- 
adevărată, pro- 
trebuie să aibă
rînd, realitatea 

a societății și a

că o artă 
eficientă, 
în primul 
poporului, _ ...
Aceasta este o lege obiec-

Ofecuția asupra acestui capitol din 
lucftrea acad. T. Pavlov a început 
prirrtr-un cuvtat introductiv rostit de 
autor, care a subliniat însemnătatea 
colaborării culturale și științifice bul- 
garo-sovietice, precum ș] mulțumirea 
că lucrarea sa este supusă discuției 
înainte de publicare.

La discuții au lluat parte colabora
torii științifici ai Institutului de filo
zofie al Academiei de Știimțe a 
U.R.S.S. și aii lalltor tostîtațiii și in
stitute de știință și artă.

G. E. Glezerman, doctor în filozo
fie, a arătat că lucrarea discutată 
sintetizează numeroasele cercetări ale 
iui T. Pavlov ta dtaaniiiuil esteticiii. 
Ea reprezintă o analiză teoretică a 
problemelor de bază ale esteticii. Con
siderând ca deosebit de valoroasă par
tea consacrată problemei specificului 
artei, el subliniază străduința autoru
lui de a lega definiția specificului 
artei cu problema frumosului. Adevă
rul ș] frumosul sînt indestructibil le
gate în arta realistă. Dacă specificul 
artei nu poate fi redus la frumos, el 
nu poate fi nici rupt de problema fru
mosului. Tezele lui T. Pavlov deschid, 
după părerea lui G. E. Glezerman, o 
cale justă pentru precizarea specifi
cului artei. Dair totodată eil consi
deră că ta definirea frumosului tre
bui© ținut seama și de elementul su
biectiv, de aprecierea de către oameni 
a fenomenelor frumosului.

Intrucît frumosul este o categorie 
socială, nu se poate vorbi de func
țiuni estetice la animale. G. Glezer
man nu este de acord cu autorul în 
ceea ce privește aplicarea în teoria 
despre frumos a noțiunii fiziologice a 
echilibrului intern și extern dintre 
organism și mediu.

A. A. Sidorov, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S-, a subliniat caracterul isto
ric aii lucrării ca _ una dintre calită
țile ei incontestabile tot așa ca și 
adîncimea și subtilitatea analizei unor 
opere literarei El și-a exprimat unele 
observații în legătură cu adîncirea 
problemei măiestriei artistice.

Considerând că negarea de către T. 
Pavlov a împărțirii artelor în plas
tice și neplastice, nu este justificată, 
vorbitorul a arătat că faptul că unele 
genurj ale artei nu au caracter plas
tic, nu constituie m impediment pen
tru ca ele să poată oglindi veiridlic 
realitatea obiectivă.

P. S. Trofimov, candidat în filozofie, 
a considerat că punctul de vedere al 
lui T. Pavlov asupra esteticii, ca 
știință care studiază legile generale 
ale artei, este just, dar propune să 
se precizeze că estetica este și Ști
ința despre perceperea artistică a rea
lității de către om. O asemenea defi
niție permite ca obiectul esteticii să 
cuprindă pe lîngă artă, și frumosul ta 
realitate, precum și acele procese ale 
cunoașterii artistice prin imagini 
„care au loc zilnic, ceas de ceas, în 
capetele oamenilor". P. S. Trofimov 
face observații critice asupra acelor 
părți din lucrarea iui T. Pavlov în 
care este vorba de funcțiunile este
tice ale animalelor, arătînd cȘ a- 
cestea sînt proprii numai omului. El 
își exprimă totodată dezacordul cu 
interpretarea frumosului ca echilibru 
între organism și mediul înconjurător, 
în sensul formulat de autor. O ase
menea înțelegere a echilibrului con
trazice noțiunea d© luptă, iar lupta 
pentru ceea ce este nou și progresist 
lupta revoluționarilor, a partizanilor 
păcii nu poate fi exclusă din domeniul 
frumosului. Recunoscând caracterul o- 
biețtiv al frumosului, nu se poate 
nega în același timp rolul omului, al 
societății, ta aprecierea fenomenelor 
frumoase ale realității, caracterul so
cial istoric aii concepțiilor oamenilor 
despre frumos, etc.

In legătură cu problemele realHsmu-

lui socialist, ale cotniținiutatal socialist 
și aile formei naționale în airtă, P. S. 
Trofimov arată ci dezvoltarea formei 
naționale în arta sovietică și a țărilor 
de democrație populară nu înseamnă 
că această formă, devenind tot mai 
adecvată conținutului socialist, înce
tează de a mai fi națională. In con
dițiile actuale, dezvoltarea culturii ar
tistice este posibilă numai în formă 
națională. Vorbitorul consideră de a- 
semeni că oamenii de artă din străi
nătate nu pot fi împărțiți în realist- 
socialiști și formaliști, pentru că rea
lismul socialist nu exclude, de pildă, 
existența realismului critic.

I. B. Astahov, doctor în filologie, 
s-a deolaitat de acord cu T. Pavlov 
în problema obiectului esteticii și a 

și în pro- 
E1 consideră 
formulări în 
în reaîîtâte, 
estetice sînt

In a doua jumăta- 
Gattfried Keller-M a veacului tte- iqottțriea metier.r6aiismui critic

„Nuvele''
german înscrie, prin 
opera lui Gottfried 
Keller (1819-1890), 
una din cuceririle 
sale cele mai de 

este autorul romanu- 
Der grfine Heinrich 
). de un viu interes

obiectului artei precum 
bleriia frumosului în artă, 
necesară precizarea unor 
ceea ce privește frumosul 
subliniind că aptitudinile ____ .
rezultatul dezvoltării istorice și sînt 
proprii numai omului.

V. V. Vanslov a relevat faptul că 
autorul a reușit să dezvăluie unii'tateia 
generalizării și individualizării în ima
ginea artistică, arătînd că această 
imagine întruchipează nu numai con
cepțiile oamenilor asupra frumosului 
și oferă o aprecitre estetică a feno
menelor realității, dar se și constru
iește pe baza legilor frumosului, adică 
ținîndu-se seama de acele legi, ale 
frumosului, pe care le conțin feno
menele înseși ale realității.

In legătură cu teza privind func
țiile estetice ale animalelor, care a 
dat. naștere la mai multe observații 
critice, vorbitorul a considerat că ar 
fi fost mai just dacă autorul ar fi 
pus problema perceperii obiective a 
fenomenelor realității, .pe care omul 
social le apreciază în lumina idealuri
lor sale estetice. Negarea împărțirii 
genurilor artei în plastice șj neplas
tice de către autor nu este justificată, 
aceasta fiind admisă în estetica so
vietică, dar ea. este tratată în spiri
tul realismului, elftninînd tendințele 
formaliste și naturaliste.

V. K. Skaterșcikov a sugerat ca pro
blemele privind rolul social* și func
ția estetică a artei să fie tratate mai 
amplu, tntrucît se poate naște impre
sia unei subaprecieri a rolului educa
tiv al artei și a reducerii însemnătății. 
artei numai la latura ei gnoseologică.

V. A. Razumnîi s-a oprit asupra 
problemei tipicului, care exprimă spe
cificul artei, sugerînd ca ea să fie 
pusă în centrul lucrării.

G. B. Puzis a insistat asupra ne
cesității de a deosebi teoria generală 
a artei ca știință despre esența și le
gile fundamentale ale artei, de 'este
tică ca știința despre frumos în rea
litate și.artă și despre gustul estetic; 
cele două științe se încrucișează, dar 
nu coincid și neglijarea deosebirilor 
între ele îngreunează elaborarea pro
blemelor esteticii.

Despre forma națională în artă a 
vorbit A. E. Mordinov, exprimîndu-și 
dorința că autorul să răspundă în 
lucrarea sa la întrebarea dacă speci
ficul național al artei se limitează 
numai la forma națională și dacă for
ma națională coincide cu forma artis
tică.

In încheierea discuțiilor, a luat cri- 
vîntul acad. Todor Pavlov, care a 
mulțumit vorbitorilor, declarîndu-se 
de acord cu majoritatea observațiilor 
critice făcute, de care va ține seama 
la redactarea definitivă a lucrării. A 
mulțumit de asemeni Prezidiului Aca
demiei de Științe a U.R.S.S, și con
ducerii Institutului de filozofie pen
tru organizarea acestei discuții, care 
i-a ofelrit un prețios ajutor pentrd 
îmbunătățirea lucrări] sale.

preț.
Gottfried Keller

lui autobiografic ___ „____ —....
(Heinrich cel verde), de un viu interes 
pentru cel care urmărește să-l cunoas
că îndeaproape personalitatea, dar ade
vărata măsură a talentului său a trecut 
în seria de nuvele grupate sub titlurile 
Călătorii din Seldwyla și Nuvele din 
Z ti rich.

Volumul recent apărut cuprinde, într-o 
tălmăcire romînească îngrijită, cîteva 
dintre acestea. In fiecare povestire trans
pusă aci recunoști scriitorul preocupat 
de problemele sociale contemporane. 
Peripețiile ci-oitorașuiui din Haina face 
pe om, căruia notabilitățile unul tirg 
îi atribuie origine nobilă, luînil înfăți
șarea veșmîntuiui drept principală 
mărturie pentru acest lucru, ilustrează, 
în primul rînd, suficiența acelora care 
în aprecierea însușirilor omeneșii se 
conduc după rațiuni lipsite de temei.

Scriitorul animat de idei democratice 
și pătruns de rostul educativ al litera
turii se vădește în Cei trei pieptănari 
chibzuiți, unde înfruntarea pieptănarilor 
Ia propunerea inumană a patronului re
levă îngustimea unei anume mentalități 
în condițiile vieții burgheze și consecin
țele ei. Atitudinea bizară a tinerei Ziis 
Biittzlin în fața întâmplărilor apare și ea 
ca rezultatul firesc al greșitei îndru
mări pe care o primea, în acel timp, 
omul simplu prin intermediul lecturilor 
primejdioase.

In cu totul alte împrejurări Istorice 
decît acelea care încadrează drama lui 
Shakespeare, caracterele pasionate ale 
îndrăgostiților din Romeo și Julieta la 
țară denotă vitalitatea temelor literare 
provenite din observația directă a rea
lității.

Aspirația spre libertate șl fericire stră
bate ca un fir roșu creația scriitorului. 
Meseriașii cinstiți din Steagul Celor 
șapte dîrăi alcătuiesc un grup de dio- 
raniă în care strălucește iubirea de pa
trie și prietenie.

Volumul de nuvele din opera lui Gott
fried Keller, publicat In Editura de stat 
pentru literatură și artă, constituie o 
frumoasă realizare. Poate eu prea su
mare referiri la bucățile traduse în volum, ) ' ........... .. ... . .. • ...
marelui 
nismUlul

Jules

prefața prezintă judicios aportul 
scriitor realist pe linia 
clasic s-erman.

LIVIU

Opera Iui
Verne — opera scrii
torului atît de cu
noscut și iubit din 
totdeauna, care ne-a 
fermecat anii copilă
riei cu mirajul 
rilor călătorii 

expedițiilor celor 
inima pămîntului, 
marilor adîncimi

Verne :
„Intîmplări

neobișnuite"

urna-

CALIN

Jules

na-
mal 
pă- 
ale

descoperiri, al 
îndrăznețe spre 
trunzînd tainele _____
oceanelor, cucerind spațiile interplane
tare -■ vede din nou lumina tiparului 

------ Editura Tineretului a 
acestei opere din care 
acum „Intîmplărl neo- 
săptămîni în balon" Și 
sub mări".

în zilele noastre, 
început editarea 
au apărut pînă 
bișnuite", „cinci 
„20.000 de leghe

La baza „Intîmplărilor neobișnuite" 
stă unul dintre subiectele caracteristice 
romanelor lui Jules Verne, în care se în
treprind acțiuni do proporții cosmice — 
mărturii ale inteligenței și atotputerni
ciei spiritului uman. Este vorba de mu
tarea axei pămîntului în așa fel îneît 
schimbările meteorologice și geografice 
care vor surveni să transforme pămîntu- 
riie încă neexpiorate de Ia Polul Nord, 
în regiuni fertile, locuibile. Planul 
realizării unui asemenea proiect fusese 
alcătuit pe baza ultimelor cuceriri aie 
fizicii, chimiei și balisticii epocii. înlo
cuirea vechii axe a pămîntului urma 
să fie obținută „prin izbitura provocată 
de reculul unei arme fixate într-un a- 
numit punct al pămîntului".

Deși pînă la urmă planul eșuează din 
pricina unei erori de calcul algebric, 
întreaga acțiune a cărții, figurile eroilor, 
atmosfera peripețiilor prin care trec 
inițiatorii schimbării axei pămîntului, 
toate elementele povestirii respiră încre
derea în forța atotputernică a omului 
capabil să schimbe cu desăvîrșire fața 
pămîntului, să descopere — prin cerce
tări pasionate pe tărîmul științei și chi
miei — sursele unei energii nemalîn- 
tîlnite în istorie <„mell-melonita“) să 
supună întreaga natură în slujba omeni
rii, a progresului civilizației. In rolurile 
principale ale povestirii, cititorul reîn- 
tîlnește cîțlva dintre eroii minunatei 
lumi fantastice create de Jules Verne, 
cunoscuți de pildă din episodul drama
tice! călătorii „De la pămînt la lună", 
cum slnt Impey Barblcane, președintele 
„Clubului artllerlștllor" din Baltimore, 
căpitanul Nicholl, șl alții.

Subiectul povestirii „Intîmplărl neobiș
nuite" Capătă 6 deosebită semnificație 
în zilele noastre, cînd, odată cu rezol
varea cu succes în Uniunea Sovietică a 
problemei folosirii uriașei energii atomi
ce în scopuri pașnice — una dintre te
merarele năzuinți ale scriitorului în
cepe să devină realitate concretă. Mul
țumită dezagregării nucleare, omenirea 
dispune astăzi de o incalculabilă ener
gie, capabilă să transforme radical viața 
omului pe pămînt în anii ce vor veni, 
să supună natura, să-l smulgă mal multe 
bogății, să poată atinge astfel nivelul 
celei mai înalte dezvoltări a civilizației 
omenirii.

Valoarea umanistă de o mare actuali
tate a „Intîmplărilor neobișnuite" constă 
în aceea că, în descoperirea unor noi 
pămînturi, în tentativele de. cunoaștere și 
transformare a vieții globului, scriitorul a 
surprins — la scara proprie povestirilor 
sale știlnțifico-fantastice — îndrăzneala 
curajul, inteligența, pasiunea cercetătoa
re— însușiri de seamă, caracteristice oa
menilor înaintați, care-și dedică entuzi
ast întreaga lor putere creatoare cauzei 
mărețe a clădirii fericirii umane.

MIRON DBAGU

P- de^e_______

„Influențe fcicloppa’-
. . cercetării sale,

rtce m poezia vedind ------
------ '—----- -----— pentru

noastră dctuală“^
, nu

scriind bune recenzii, 
măsură să scoată la ____ _ „
prima sa carte. Studiul e întîiul de a- 
cest fel în critica ultimilor ani și e 
cazul să adăugăm imediat că în tre
cut — cum e șl firesc — problema nu 
s-a bucurat de o atenție excesivă.

După o introducere, nțenltâ să fixeze 
cadrul și natura cercetării, se ia în 
dezbatere problema sub aspectul ce-1 
preocupă pe critic în momentul actual: 
modalitățile de valorificare a poeziei 
populare în literatura realismului so
cialist și, din acest punct de vedere, 
perspectivele ce se deschid. Se face 
trecerea în revistă susținută de o a- 
naliză a autorilor contemporani a că
ror inspirație folclorică e evidentă.

Se arală insistent că împrumutul u- 
nor procedee de ordin pur formal, ima
gistic, reprezintă un fel găunos de in
spirație și e păcat că în această pri
vință autorul mai mult teoretizează 
decît demonstrează prin analiză inefica
citatea unei astfel de înțelegeri me
canice a problemei, E vorba, în primul 
rînd — se arată de data aceasta cu 
exemple convingătoare — de însușirea 
orientării, a concepției asupra vieții, 
specifice poeziei populare, care se ma
nifestă prin viziunea democratică, prin 
sentimentele de umanitate, prin spirit 
eroic, înflăcărare patriotică, ură față 
de asupritori, cultul înaltei moralități, 
al nobleței de caracter, în sfîrșit prln- 
tr-o înțeleaptă ironizare a viciilor de 
tot felul.

Față de concepția populară și demo
cratică din trecut, față de vechile spe
ranțe și năzuințe de totdeauna ale po
porului spre libertate, spiritul socialis
mului înseamnă un lucru de altă ca
litate, chiar dacă rădăcinile noii vi
ziuni ale vieții sînt îndepărtate și se 
Pierd în istorie. De aici rezultă toată 
complexitatea problemei. Cum Teușesc 
poeții de astăzi să săvîrșească această 
trecere, pâstrînd totuși întreaga natură 
specifică, atmosfera, mijloacele de ex
presie și procedeele poeziei populare? 
E foarte dificil de spus. I. D. Bălan 
pune totuși problema, fără a căuta un 
răspuns abstract, imposibil de găsit, ci 
urmărind procesul în fazele lui con
crete, deosebite de Ia un autor Ia al
tul. Nu se limitează însă Ia asta, avînd 
adesea curajul de a defini însăși noțiu
nea de Inspirație folclorică. A te inspi
ra — răspunde criticul — înseamnă 
(în cuvintele noastre) a disocia, a topi 
și a clădi de Ia început, ca și cum ni
mic n-ar fi fost înainte — și totuși, în 
același timp — a păstra totul — și vi
ziune, șl specific, șl atmosferă, și ex
presie. Pe această linie I. D. Bălan 
face observații interesante, Multe che
stiuni au fost tratate însă prea în gra
bă. în goana demonstrației se exprimă 
păreri ce nu se dovedesc asupra „Mio
riței". Ne mai pare rău că nu se valo
rifică un exemplu atît de concludent 
pentru ideea dezbătută — anume poe
mele lui Eugen Jebeleanu. In schimb se 
observă pe alocuri o oarecare lipsă de 
pondere în stabilirea valorilor, criticul 
arătîndu-se prea binevoitor șl darnic 
din belșug cu epitetele superlative a- 
cordate — între altele — și unor pro
ducții mediocre. Calitatea analizei, cu
noștințele variate, expresia naturală șl 
lipsită de pedanterie, ți ineă alte în
sușiri reale, ne îndreptățesc să aștep
tăm de la I. D, Bălan, pe viitor, rea
lizări tot mal valoroase.

L. BERNARD

recenzat 
scris de

obiectul 
, do- 

înțelegero 
poezie. I. 

Bălan a debutat 
critica literară 

de multă vreme, 
iar acuma e în 
iveală o carte,

(Din „Voprost Filosofii" Nr. 111955)

M-a tablt o frază, banală in foci 
pe care am citit-o cam dlupă primele 
pagini ta schița lui Eugen Barbu, 
„Munca de jos", din ultimul număr 
al „Vieții romînești". „Ce știe citito
rul unei cărți? El o deschide acasă 
în pat, după treizeci de pagini l se 
face somn, cască, o lasă..." Fraza a- 
ceasta trece prin mintea unui tipograf, 
la o oră tîrzie, din noapte, oră cînd 
se spune că și apele dorm și numai 
rare ferestre luminate în orașul care 
se odihnește arată că «tot oameni 
care veghează. „Vezi, Antonică, își 
zice eroul, asta-i revoluția culturală I 
Uite aici începe revoluția culturală. De 
la degetele linotipiștilor care culeg sute 
de mii de litere într-o singură noapte. 
Aici să fie cititorul tău. Antonică, să 
audă
cum 
dină. Să audă tăietura galionului de 
str'ins rînduri, zgomotul acesta care 
te adoarme al roatei ciudate a mași
nilor, să simtă In nări aburii fier
binți ai plumbului topit, să-și frigă 
degetele trăgînd cutia cu pene de 
spațiu, să i se închidă pleoapele și 
să nu mai vadă nimic. Asta-i munca, 
Antonică! Această voință de a nu te 
lăsa învins de ora parșivă a dimi
neții care se apropie!"

Intr-adevăr, cred că puțini dintre 
cei care țin cu obișnuință ta mâinile 
lor o carte, se gîndfesc la ornul care 
într-o noapte a stat aplecat asupra 
manuscrisului, alegind cu răbdare li
terele.

Se spune că se prăpădeau de rîs 
zețarii care culegeau „Revizorul" lui 
Gogol. Primii cititori ai oricărei cărți 
simt așadar ta tipografie, d'ar despre 
ei rareori ,au scris cărțile. In litera
tura noastră nouă, nu-mi aduc 
să se fi scris multe rînduri d'espre 
oamenii tipografiei. Citirea 
schițe aduc-e însă nu numai o zonă 
profesională mai puțin cunoscută in 
literatura noastră, ci luminează în 
același timp o problematică interesan
tă prin caracterul ei uman tipic și 
prin noutatea ei. Am descoperit în eroul 
acestei schițe, Antonică, nu numai 
muncitorul d'in tipografie cu proble
mele lui specifice și nu prea cuno
scute, ci și germenele unei alte atitu
dini morale care iese la lumină, în
vingând noianul de prejudecăți și de
prinderi urîte, rezultatul influenței ne
faste a burgheziei.

Toată schița rru este în fond altceva 
decît o mișcătoare .autocritică pe care 
și-o face eroul principal, scoborft din- 
tr-un post important, șef al unui sec
tor în tipografie, și trimis la munca 
de jos. Motivele, cam neplăcute: a) 
deși om însurat și cu doi copii, trăie
ște cu Domnica, o femeie de curtnd 
venită ta tipografie pentru recalifi
care, fără meserie precizată înainte: 
b) îndrăgirea exagerată a băuturii 
care se face d'in prune. Stat acestea 
cusururi mari pentru un om care în
colo își face conștiincios datoria și 
cu planul sită „peste". Totuși Antonică 
s-a revoltat încă de la primele admo
nestări: „Ce are politica cu sufletul 
meu? Adică pînă aici mergeți?" 
Și a continuat să-și vadă de treabă, 
să meargă la Domnica și chiar s-o 
propună la primă, deși a lipsit cîteva 
zile fără motiv. Cînd s-a pomenit la 
„mutica de jos", eroul nostru cade 
însă pradă sentimentelor celor mai 
contradictorii. Intr-un vălmășag plin 
de firesc, se amestecă revolta și or
goliul jignit, dorința de a se răzbuna 
cu simțămtatul deocamdată confuz și 
voalat al vinovăției, al dorinței de 
reabilitare. Autorul urmărește cu pă
trundere de psiholog și cu artă de 
scriitor mișcarea sufletească a erou»

cum cad matrițele in cutia lor, 
cad merele coapte într-o gră-

aminte

acestei

Id, airătlnd cum, din complexul a» 
ceata de sentimente în care se părea 
că predomină ceea ce este rău și îna
poiat, se dezvoltă și învinge ceea ce 
este bun ta om, ceea ce constituie 
esența muncitorului Înaintat.

O noapte întreagă — noaptea ta 
care Antonică, reîntors la mașina lui 
veche, „Gloaba", o unge și o readuce 
ta stare de funcționare — se frămtată 
eroul, rînd pe rînd' se răzvrătește și se 
dtomolește, își recunoaște vina și 
încearcă durerea acestei recunoașteri 
și mai ales durerea de a ruipe diin el 
ceea ce este infectat de morbul îm- 
burghezirii. ,,Așa al vrea tu să fie, 
— se gtadește eroul — dar stai, să 
vedem. Că țl-au spus-o de la obraz: 
„noi n-avem nevoie numai de lucră
tori buni. Pentru noi, un comunist 
nu trebuie să fie numai un meseriaș 
capabil. El trebuie să fie și un ca
racter I" Începuseră să vorbească cum 
scrie în cărți. Și. pe deasupra, mai 
șl credeau ceea ce spuneau! Adică 
de ce să nu creadă? Stai, domnule! 
Stai, cine are dreptate: tu sau ei? la 
răspunde?" Și așa, silindlu-se să pri
vească lucrurile drept în față, de- 
dublîndu-se astfel îneît mereu ai im
presia că un Antonică îl ia pe celălalt 
de gulerul hainei și-l zgîlțîie siltadu-1 
să răspundă cinstit cine are dreptate, 
eroul își d'emonstrează ta fața noastră 
esență pozitivă.

„Nu se poate scrie despre oameni 
de pe poziții realist-socialiste — 
spunea K. Simonov la cel de-al doilea 
Congres al scriitorilor sovietici — 
fără a sugera lămurit încotro se în
dreaptă ei, care latură — cea bună 
sau cea rea — se va schimba, deter- 
minind pînă la urmă atitudinea noa
stră, pozitivă sau negativă, față de 
dinșii".

In schița lui Eugen Barbu, ciocnirea 
interioară a personajului se rezolvă 
ta lumina unui asemenea principiu.

De remarcat este priceperea deose
bită cu care autorul schiței introduce 
ta discuție imagini d'in trecut care 
străbat prim amintire și vin să vor
bească eroului cu mustrare. încet. în
cet cresc în sufletul lui Antonică greu
tățile de odinioară peste care a trecut 
cu buretele de dragul unei femei care 
nu mai e nici tînără, nici frumoasă, 
dar îi stiimțează simțănntatol tied ar 
dar ispititor al îmburghezirii. „la 
să-mi spui? — se întreabă eroul. — 
Adică Domnica, ce a învtrtit la viața, 
ei? Ți-a spus sau nu ți-a spus ? Ei ? 
Nu ți-a spus, ce-i proastă? Cînd o 
mai ia gura pe dinainte mărturisește 
că a ținut-o un cîrciumar de-aven pa
rale multe. Păi, asta hătea băieții 
de prăvălie cum te batea pe tine Ba- 
zllescu, dacă vrei să știi! Și cînd ți-a- 
duci aminte, o mai apuci de mină, de 
brațul acela tare care miroase frumos 
a sudoare muierească, și-o scuturi: 
„Spune, spune..."

Din îmbinarea realizată cu artă a 
amintirilor cu pasajele de ciocnire in
terioară violentă se zămislește chipul 
eroului cu toată sinceritatea și naivi
tatea, nu lipsită dte o anumită încli
nare spre trivialitate — probă a men
talității tai tacă înapoiate. Se dez
văluie totuși Înălțimea morală la care 
este ta 
deși a 
același 
urmeze

Aceste simple note pe marginea va
loroasei schițe „Munca de jos" nu au 
alt scop decît să invite cititorul la 
lectura ei.

stare să se ridice acest om, 
greșit gnav, sugerînidiu-se ta 

timp îndreptarea care va să 
căinței.

Georgeîa Horodincă

C
riticul literar, mal alea dacă nu are o prezență 
destul de activă în publicațiile de specialitate ți 
în presă, riscă adeseori să fie urmărit fragmen
tar, prin fiecare articol în parte, fără să se Im

pună lesne cititorului ca personalitate bine conturată. 
Adunarea în volum a celor mai însemnate articole ale 
unul critic literar, înainte publicate disparat, nu aduce 
numai Un material util, altfel greu de consultat în co
lecțiile diferitelor periodice, ci și o imagine, mal mult 
sau mai puțin definitorie, a personalității criticului, așa 
cum se dezvăluie ea prin totalitatea creației sale pînă 
la o anumită dată. In acest sens, volumele de critică 
editate îa colecția „Studii literare" prezintă un deosebit 
interes pentru aprecierea Justă a criticilor noștri, E de 
la sine înțeles că, pentru alcătuirea unor asemenea 
volume, o condiție de bază este frecvența articolelor și 
studiilor date de un critic în ultimul timp, deoarece u:> 
volum care să cuprindă articole publicate în decursul a 
zece ani, din care doar două-trei reprezentînd activita
tea actuală a criticului, ar fi prin cl însuși un act de 
acuzare împotriva absenței criticului respectiv din lupta 
de zi cu zi pentru dezvoltarea literaturii noastre pe dru
mul realismului socialist. (In paranteză fie spus, nu în
tâmplător nu apar volume ale unor critici care, remar- 
cîndu-se de pildă prin anii 1947—1949, au ajuns în ul
timii an! aproape la o desăvîrșltă muțenie, absenți cu 
totul prin scrisul lor din lupta atît de încordată pentru 
rezolvarea problemelor actuale ale literaturii noastre).

De aceea, apariția în colecția „Studii literare" înseam
nă pentru critic, implicit, o demonstrare a combativității 
sale cieatoare, a hărniciei sale, aș spune a atitudinii so
cialiste fată de munca sa de specialitate. Imaginea de 
ansamblu a activității criticului Ov. S. Crohmălniceanu 
mărturisise astfel, Ia începutul anului trecut, valoarea 
acestei activități ulterior distinsă cu unul din prime’e 
premii de stat acordate în domeniul criticii literare. Mai 
tîrzju a apărut volumul „Probleme șl opere contempo
rane" cuprlnzînd articolele publicate în presă între 
1950—1954 de criticul Silvian Iosifcscu. Anul acesta, a 
apărut un nou volum de critică literară, cel al Verei Că
lin, intitulat 
tea acesteia

Cunoscută 
colcle ei de 
niversală — 
parîțîe destul de capricioasă, nu numai împrăștiată în 
paginile a mai multor ziare și reviste, dar și cam rară 
și fără continuitate. Culegerea, reflectând aceasta, cu
prinde două articole și două prefețe din 1952, trei ar
ticole dir. 1953 și patru din 1954, ultimele datate semni
ficativ: două de la începutul anului șl celelalte două 
din octombrie. De la ultimul articol, cuprins în volum, 
e prea ușor să numeri cite a mal publicat criticul pînă 
azi.

Deși cu o frecvență caracterizată prin cele arătate 
mai sus, Vera Călin își afirmă o anumită prezentă în 
actualitate, prin căutarea de a analiza cu predilecție, în 
legătură cu literatura noastră, probleme dintre cele mai 
arzătoare pentru justa orientare a beletristica pe drumul 
realismului socialist. E semnificativ că ea și-a deschis 
volumul cu studiul „Omul înaintat în poezia noastră 
nouă", care — împreună cu cel al lui Silvian Iosîfescu 
„Oameni deosebiți" — contribuie la cercetarea științifică, 
de pe poziție partinică și cu exigentă artistică, a pro- 
blemel-cheie pentru noi: crearea eroului pozftiv 
pooii noastre.

O caracteristică a critici! Verei Călin și unul din 
oipalele el merite est» hotărîrea de a trata, In materiale 
ca cele de mal sus, nu problemele cele mai ușoare, dez
bătute adeseori șl în mare măsură clarificate, cl tocmai 
acele probleme evitate nu odată în critica noastră pen
tru că ele cer o contribuție originală, o abordare a unor 
căi mai puțin bătătorite. Astfel, se vorbește de multe 
ori despre chipul omului înaintat în literatură, dar rare-

„Articole de critică'1 și oglindind activita- 
în ultimii trei ani.
de mal multă vreme prin studiile șl arti- 
critică și de istorie literară — română șl u- 
Vera Călin are în publicațiile noastre o a-

al e-

Pria-

Vera Călin: „Articole de critică

poeziei lirice — așa cum face Vera 
remarcabil, tocmai în lumina celor

terar, uită nu rareori să analizeze imaginea specifică 
făurită de scriitor. E păcat însă că acest articol, care 
pune o problemă justă, nu mal are nici seriozitatea do
cumentării, nici pasiunea de a explica în chip concret 
ceea ce este propriu chestiunii atacate. Aici se mani
festă pare-se, dimpotrivă, graba și o anumită superfi
cialitate. Un ton polemic, în care Vera Călin nu pare 
să exceleze de fel, micșorează valoarea întregului ar
ticol, care nici nu lămurește cum trebuie să se facă cri
tica liricii, nici nu e susținut prin exemple convingă
toare, obiectul polemicii constitu:ndu-I mai ales criticii 
începători, de preferință nu de la publicațiile centrale.

Din fericire, ceea ce n-a izbutit să demonstreze acest 
articol, a făcut-o un alt articol al Verei Călin în mult 
mal mare măsură: e vorba de cronica la volumul de 
„Versuri alese" al lui Jebelcanu, purtînd titlul „Un poet 
cetățean". Stabilind tematica și arta poeziei lui Jebelea- 
nu, ca decurgînd din însușirea esențială de poet-ceU- 
țean, Vera Călin urmărește în cronica ei caracterizarea 
liricii tai Jeb&leanu, adică, fără îndoială, tocmai 
ce trebuie să urmărească «a articol de critică al 
opere lirice.

Trăsăturile proprii criticii

eeea 
unei

pe
altele, 
Călin,

ori se caută posibilitățile proprii de realizare a acestui 
chip în modurile specifice de reflectare artistică ale di
feritelor genuri literare. Nu se poate spune că Vera Că
lin aduce în studiul ei lucruri cu totul noi șl nici că re
zolvă definitiv problemele. Dar nu originalitatea cu 
orice preț interesează, nici găsirea unor răspunsuri com
plete nu este o exigență absolută față de fiecare studiu 
al fiecărui cercetător. Avem nevoie de o căutare eferves
centă a criticilor noștri, de a aplica și dezvolta prin con
tribuții proprii, prin gîndire proprie, cuceririle de pînă 
acum ale criticii științifice, în deosebi ale criticii sovie
tice. Avem nevoie de ridicarea cu îndrăzneală a pro
blemelor, cu condiția să avem certitudinea că f.ecare 
rînd al nostru are un scop precis: acela de a mobiliza 
forțele creatoare în lupta concretă, eficientă, pentru 
creșterea calitativă a literaturii noastre, ca oglindă a 
realității în transformarea ei revoluționară, pentru a 
face din literatura noastră tot mal mult o parte inte
grantă a cauzei clasei muncitoare. Cercetarea condițiilor 
de realizare a eroului nostru pozitiv în specificul poe
ziei epice și în cel al 
Călin — este un fapt 
arătate mal sus.

Și primul studiu, și 
din volumul Verel
dovedesc străduința și pasi
unea de a ridica, în legătură 
cu literatura actuală, proble
me generale, tratînd în ca
drul unui articol mai multe 
opere și fenomene literare 
prin prisma unor idei coordonatoare, de a analiza rea
lizările și deficiențele în elaborarea de către mai mulți 
scriitori a unei teme centrale. Articolul „Literatura Gri- 
viței“, de pildă, este o incursiune în istoria literaturii 
noastre contemporane, privind oglindirea artistică a 
unui moment revoluționar, hctărîtor în mișcarea mun
citorească a țării noastre, în lupta partidului nostru. 
Tendința pozitivă a criticului, de a nu se mulțumi cu o 
informație facilă, se manifestă și aici, Vera Călin pre- 
zentînd cititorului o cercetare conștiincioasă a surselor 
bibliografice care se referă nu numai la literatura de 
după 23 August, ci și la aceea dinainte, cuprinsă în poe
zia anonimă a luptătorilor din ilegalitate și în încercă
rile mai vechi, ale unor scriitori legați de popor.

In același sens, Vera Călin abordează uneori probleme 
de mare actualitate, în articole de sinteză. Cu documen
tare vastă, demonstrînd familiaritatea necesară oricărui 
critic cu exemplele cele mal strălucite ale literaturii 
universale, articolul „In cuvinte puține, lucruri mari" 
discută „cîteva din problemele schiței". Ca șl studiu! 
„Omul înaintat în poezia noastră nouă", acest articol are 
meritul de a preciza atît importanța politico-socială a 
temei, eît și problemele specifice care îi aparțin. Deși ar 
putea părea unora prețiozitate, e indiscutabil pozitiv 
felul de a demonstra al autoarei, care trece cu degajare 
de Ia citarea lui Voltaire Ia cea a Iui Gorki, de la Bie 
linski la Serghel Antonov, de la Cehov la Caragiale și 
Maupassant, pentru a cerceta specificul tipizării realiste 
în schiță șl a analiza concret problemele schiței noastre 
actuale, Ia scriitori cu experiență și la debutanți.

înrudit cu articolele precedente prin înclinația nece
sară de a cerceta sintetic fenomene actuale din cîmpul 
literaturii noastre, este cel intitulat „Ceva despre critica 
liricii", caracterizat prin aceeași căutare — încă rară în 
criticii noștri — de a deosebi specificul fiecărei probleme. 
Realizată, intenția Verei Călin trebuia să ducă Ia un 
sprijin efectiv în lămurirea unor aspecte din cele mai 
însemnate ale criticii noastre literare care, trecînd peste 
forma artistică proprie fiecărei opere și fiecărui gen 11-

se

Vereî Călin, suplețea 
care o are în discutarea va
riatelor probleme, utllizînd cu 
dibăcie citatele și referințele 
din literatura universală, — 
ca și pasiunea și îndrăzneala 
cu care încearcă precizarea 
și delimitarea unor sfere li
terare de altele — se întru
pare cel mai interesant din

o- 
nu
se 
cu

nesc în articolul care ni
volum: „Romantism și realism, sau realism în roman
tism". Nu este exclusă o anumită nuanță de didacticism 
în precizările pe care le urmărește Vera Călin, ceva din 
obiceiul de a prelua definiții clasice, învățate în școală 
și de a căuta mereu alte categorisiri și compartimentări. 
Aceasta scade avîntul discuției; în locul criticului care 
demonstrează uneori strălucitor unele păreri proprii, ai 
impresia că apare profesorul obstinat în unele concepte 
consacrate, pe care le impune cu severitate unor elevi 
care trebuie să fie docili. Dar există în întreg articolul 
o statornică încredere a criticului în cele susținute de 
el, care are darul să te convingă. Ideea esențială a ar
ticolului este, evident, rezultatul unei gîndiri serioase și 
se impune discuției: realitatea istorică dovedește că 
glindirea veridică a realității, cerută de realism, 
este incompatibilă cu romantismul marilor scriitori, ci 
îmbină cu calitățile proprii romanticilor, în deosebi
amplificarea rolului imaginației. Vera Călin preia crea
tor vechile clasificări care opun caracterele romantis
mului celor ale clasicismului, stabilind că romantismul 
a lărgit față de clasicism sfera oglindirii realității, mar- 
cînd un progres pe drumul realismului. Vera Călin face 
și o interesantă precizare a* trăsăturilor extreme ale ro
manticilor, ca reacție fată de clasicism, trăsături care 
au putut duce, de pildă, de la justa tendință spre vera
citatea artei —- manifestată prin introducerea contras
telor vieții — Ia exagerarea personajelor antitetice, a- 
junse simple ficțiuni schematice. „Salturile dincolo de 
realism" — cum numește criticul exagerările romantice 
datorate „răzvrătirii violente împotriva dogmatismului 
clasjc" — se găsesc șl la cei mai reprezentativi scriitori 
ai romantismului progresist, fără să anuleze însă esența 
oglindirii cu valoare realistă a operei lor. Așa cum su
bliniază autorul însuși, problema nu e rezolvată prin 
considerațiile pe care Ie face, adresîndu-se invitația ca 
discuții ulterioare în jurul celor arătate să urmărească 
„stabilirea unei definiții a romantismului". (Nu e de în
țeles de ce acest ariicol poantă supratltlul „Discuții"

cu totul nefiresc într-un volum, din moment ce toate 
afirmațiile și părerile cuprinse într-însul aparțin cate
goric persoanei care-I iscălește și sînt de la sine supuse 
discuției.)

Dacă articolul de mai sus e caracterizant pentru cali
tățile criticii Verei Călin, el scoate însă la iveală și ceea 
ce constituie o deficiență principală a activității ei. Bo
găția considerațiilor pe care le face în jurul tezei „rea 
lismulul în romantism" este prea puțin pusă în slujba 
luptei actuale pentru înflorirea variată a literaturi: 
noastre, pentru stimularea diversificării stilurilor în crea 
tia scriitorilor noștri, pentru lărgirea perspectivei viito
rului în operele noastre străbătute de avîntul revolu
ționar. Vagile referiri la condițiile romantismului în ca
drul realismului socialist, nu anunță nici pe departe 
contribuția pe care o discuție despre romantism poate si 
trebuie s-o aducă în aprofundarea viziunii asupra fi
gurii eroului pozitiv al zilelor noastre — problemă cu 
care s-a deschis volumul, sugerînd o orientare în actua
litate mai vie decît în ansamblul activității criticului, O 
aplicare a tezelor susținute, de pildă, la problema ca
racterelor eroice în literatura noastră, la opoziția dintre 
asemenea caractere șl așa numitele chipuri „ideale", 
fără îndoială că era posibilă, firească și ar fi sporit va
loarea articolului.

Desigur, Vera Călin nu face parte din acei critici de 
care vorbea Riurikov la Congresul scriitorilor sovietic', 
critici care „se îndreaptă spre catedre, se cufundă în stu
dierea istoriei literaturii, îndepărtîndu-se de la lupta ac 
tivă pe frontul literar". (Din păcate, nu sîntem lipsiți 
nici de aceștia 1) Dar orice atracție către tratarea în 
sine a unor probleme de teorie a literaturii — indiscu
tabil interesante — fără preocuparea de a urmări folosul 
prezent, pentru frontul literar actual, este o îndepărtare 
de la sarcinile de luptă pe care și le asumă criticul 
nostru.

S-ar putea spune chiar, generallzînd, că nu-ți înde
plinești aceste sarcini de luptă nici cînd îți faci apari
ția sporadic, stînd de o parte cînd se încing discuții a- 
prtase pe teme actuale și mulțumindu-te să recenzezi, 
în ceea ce privește cărțile noi ale literaturii noastre, 
două volume în treî ani (Volumul lui Jebeleanu șî „Un 
om între oameni* de Camil Petrescu). Desigur, sînt cri
tici care dau, chiar cantitativ, mult mal puțin decît Vera 
Călin. Aceștia încep să semene însă cu acele personaje 
care sînt trecutl în cataloage, vin eventual regulat la 
ședințe, dar tac mîle. Se pretează cel mai puțin la o a- 
nallză critică asemenea personaje. Dar tocmai pentru că 
Vera Călin e destul de activă pentru a o putea aprecia 
și stima, trebuie să-i cerem mai mult, să nu-i iertăm 
absențele și să o invităm la o și mai intensă participare 
în actualitate. Căutarea noului, îndrăzneala în afirmarza 
unor păreri proprii, cultura ei, și mai presus de toate 
spiritul combativ, atît de clir în unele articole, — toate 
aceste tnăsături care o caracterizează pe Vera Călin îi 
cer să la parte mult mai activă la lupta pentru înlătu
rarea oricăror recidive ale ideologiei burgheze în lite
ratura noastră.

Și încă ceva. Platitudinea ne sperie mal puțin la cel 
eare o practică regulat — deși ca fenomen social desigur 
aceasta e mal grav — decît la cei care în genere se 
arată ca dușmani ai platitudinii, nu numai în vorbe. Ar
ticolele cuprinse^ în volumul Verei Călin prezintă' ine
galități surprinzătoare, uneori nefiind evitate chiar locu
rile comune, clișeele critice cele mai supărătoare. Se în
tâmplă așa chiar în ultima pagină, unde se vorbește des
pre obligativitatea luptei împotriva „imaginUor devenite 
stereotlpe în critica noastră literară" și e penibil că ul
tima frază din ultima pagină a volumului nu este și ea 
decît o „imagine stereotipă" (fie culinară sau nu) care 
nu spune mai mult decît oricare alta, tocmai pentru că, 
în diferite variante, e întîlnttă excesiv. Regretăm sin
cer că volumul se închide cu „triste mîncări, alcătuite 
din cîteva bucățele de carne slabă ce plutesc Intr un 
ințsQjjinabll sos alb*.

Savin Bratu

----------------------- ---- -----------------------------
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P e strada Raza Soarelui,. îndată 
după „Alimentara" din colț, 
într-o căsuță îmbrăcată în 
viță sălbatecă, locuiește Kap

talan-baci, muncitor feroviar.
Kaptalan-baci e un om nu prea înalt, 

chel, slab și are întipărită pe obraz o 
asprime ca a unui învățător ieșit la 
pensie, îmbătrînit în zarva copiilor 
și corectînd teme. Trebuie să adaug 
numai decît că bătrînul Kaptalan su
feră de stomac. Fiindcă prin 1930 
s-a întîmplat să nu găsească de lu
cru în branșa lui de turnător^ de 
forată, Kaipteilan-baBi a tireibuiit. să se 
angajeze la căile ferate. Slujba îl 
obliga să călătorească mult. Sum tre
buia să-și ia la drain numai tnîn- 
ca:e rece — și nici din asta n-avea 
toMeiaiuma — s-:a îmibotmăviit de stomac. 
Serviciul nu și l-a părăsit, numai că 
acum se îngrijește, mai cu seamă că 
a fost criticat în organizația de bază, 
cu prilejul alegerilor de comitet, pen
tru că nu-si vede de sănătate. A bom
bănit el, bătrînul, atunci^ s-a plîns 
tuturor cum că ,air fl fost jignit. Pîmă 
la urmă însă și-a dat seama că așa 
e bine să facă și, de la o vreme în
coace, în fiecare sîmbătă își întocmește 
singur lista de mîncare pe săptămîna 
următoare. Și zilnic are grijă să-și 
cumpere franzelă pentru a doua zi. 
In taină trage nădejde că Ana, ne
vasta lui, o să trimită o scrisoare 
secretarului organizației de bază, să-i 
spună cum și-a însușit el, ca un co
munist adevărat, critica.

Intr-o după amiază călduroasă din 
iunie, Kaptalan-baci intră în odăița lui 
cu ferestrele astupate ca. să. țină ră
coare. își șterse ochelarii și se pre
găti să studieze materialul pentru se
minarul de Istoria Partidului, de-a 
doua zi. Toate bune, dar își aduse 
aminte de franzele. Lăsă totul baltă 
și dădu o fugă pînă la „Alimentara" 
de-alături. Nu prea era fa toane bune, 
fiindcă de dimineață se certase^ cu 
maistrul de schimb care nu pregătise 
din vreme formele de turnare, așa că 
iarăși avea să se lucreze în asalt la 
sWrșitul lunii. Și, pe deasupra, îl mai 
încoroa și stomacul, pentru că fumase 
de necaz toate cele 10 țigări „Mără- 
șești" planificate pentru două zile.

Dă-mi, te rog, o franzelă, ceru 
el morocănos.

— De care poftiți ? se auzi o voce 
plăcută, de fată, franzeluță albă sau 
neagră ? Mai prăjită ori mai moale ? 
...Am și proaspătă de tot. Dar dacă 
doriți, pot să vă servesc și cu una 
de ieri.

— Ei, drăcie, să vezi ce probleme 
îți pune ! mormăi Kaptalan-baci — da, 
ia te uită ce drăguță e fetița asta 1 
Se uită mai bine la vînzătoare. Ce 
mai moț cîrlionțat și-a potrivit pe 
fajnite 1 Și ce îngrijit se poartă : gu- 
leraș cu picățele, răsfrînt peste hala
tul alb, proaspăt călcat.

— Cum o fi, copila mea, numai să 
fie bine coaptă, spuse el de data asta 
mai prietenos. Intre timp își aminti că 
fata asta îl servește de .mai multă 
vreme, dar niciodată nu i s-a părut 
așa de drăguță și frumușică.

— V-aleg una pe cinste, hotărî vîn- 
zătoarea și-i puse dinainte o franzelă 
proaspătă. Kaptalan-baci se. uită în 
ochii 'buni, șăgaln.icr și primi de căl
dură ai fetei. Luă franzela sttb braț și 
ieși din prăvălie. Simți că nu-l mai 
doare așa tare stomacul ; parcă nici 
supărat n-a fost; i s-o fi părut nu
mai. Se opri în grădinița din fața 
casei, își privi florile și fără veste în
cepu să’ fluiere încetișor melodia „Min
ciună ți-a fost orice cuvînt".

— Dumitre, Dumitre... nărod bătrîn, 
— se dojenea sifagur. Fiii om îmiireg și 
recunoaște că fetișcana asta bălaie 
te-a înveselit. Bravo, frumos ne mai 
șade. Să afle Anuța, știu și eu că 
iese o isterie. Ei, și ce dacă.află? El 
i-a tot spus că ar fi bine și o fetiță 
pe lîngă băiat, dar ea nici să audă. 
„De ce, ca să flămînzească ? Bolnă
vicios cum ești, mîine-poimîine te duci 
la cimitir, și rănita cu-o casă ide guri 
flămfaide". Acum, ipe băiat l-®u dat 
la învățătură, l-au scos inginer și, 
cum era de așteptat, s-a dus. Mai 
vine acasă odată pe an, așa, în vi
zită. Ginidlfaidu-se la lastia, taj Kaiptia- 
lan-baci îi pieri cheful de grădiniță 
și intră în odaie, ca să se apuce de 
învățat. Franzela mai trebuie pusă în 
servietă, altfel te pomenești că o uită 
.acasă dliimimeaitia. Diar, iia te uită, ce 
franzelă ciudată mai e și asta ? N-are 
crestături ca toate franzelele, ci litere. 
„Ma-ri-ka 1“ descifrează el. Hm, cu
rios. Mîine-poimîine fetele or să se 
cheme „Rumenită", iar franzelele „Ma
rika" ...Ei drăcie, dar cum a trecut 
vremea I Haide, la învățat, Dumitre...

i

— fa, vîno-ncoace puțin, fecioriile. 
,,-Măăă, dar familiar mai ești, Dumi
tra! se minună bătrînul singur, ctad 
își dădu seama că-1 tutuise pe tînăr. 
Băiatul ăsta habar n-are de tine și 
tu „vino-ncoa". Dar nu se tulbură- 
11 întoarse pe flăcău și începu să-l 
scuture pe spate cu mîna.

— Te-ai atins de vreun sac, ești 
plin de făină — îi spuse Kaptalan- 
baci și-i îndreptă și nodul cravatei.

— Vin de la brutărie — îi răspunse 
băiatul încurcat, trăgînd cu ochiul pe 
furiș spre magazinul de-alături, nu 
cumva să-l vadă careva cum îl dichi
sește bătrînul ăsta.

Ii era oarecum necaz pentru atita 
grijă și ca să .scape mai repede de 
dînsu'l, îi mulțumi politicos pentru ser
viciu.

Dar n-a mers chiar aș.a de ușor,, 
căci bătrînul îl împinse în ogradă.

— Uitucule, bombăni el. Așa se 
vine, cu mîna goală ? Bine că n-ai 
venit ou cozonacu-n mînă. Apoi trecu 
în grădinița cu flori și tăie eu bri
ceagul cei mai frumoși trandafiri roșii. 
Săraca lelea Anuția, de l-.air vedeta, ar 
apuca-o disperarea, căci bătrînul nu 
i-a îngăduit niciodată să rupă măcar 
una din florile lui preferate, ea să 
le pună în vază. Făcu repede un bu
chet și-l puse în mîna flăcăului.

— Așa, îi spuse mulțumit. Așa tre
buie s-o aștepți pe Marika — și-l îm
pinse pe poartă pe brutarul năucit, 
care nu înțelegea nimic din toată a- 
facereia asta.

De bună seamă că Marika îi va fi 
explicai totul pentru că în serile ur
mătoare, Ianoș — așa-l chema pe 
tînăr — n-a mai așteptat-o pe fată în 
stradă, ci înăuntru, la Kaptalan-baci.

minute, ,aîtă dată im sfert d» 
Inibr-o zii- l-a așteptat degeaba,

dnci 
oră. 
n-a mai venit deloc. Și casierița o 
bătea mereu Ia cap.

Nu prea credea Marika ce spunea 
Magda, dar de la.o vreme a în
ceput să se cam îndoiască și ea de 
Ianoș, ba că a fost la o ședință de 
producție și n-a putut veni, ba că 
s-a lungit lecția la cursul de califi
care profesională și de asta a întîr- 
ziat. Intr-o zi Marika i-a împărtășit 
Magdei îndoielile ei. Și Magda avea 
planul gata: să-i scrie lui Ianoș o 
scrisoare ca din partea Vetei Fancsial», 
cu care ea îl văzuse dăunăzi chico
tind în mare intimitate. In scrisoare 
să-i dea lui Ianoș o întîlnire și ele 
două să-l pîndească. Dacă se duce, 
înseamnă că e un om de nimic, un ne
mernic. Dacă mu, s-ar putea să fie 
cinstit

Zis și făcut. Maigdla ticluii scniisioiaireia 
prefăcî-ndu-și scrisul. Ca încheiere mai 
adăugă și : „Te sărută de mii die ori, 
Vetuța". Ianoș a primit într-adevăr

Sr

BLOC-NOTES

UN OM DINTR-O MIE.::

Dar medierii întreprinde; ii găsi de 
cuviință că tovarășului Kaptalan nu-i 
ajunge numai cura de franzelă și-l 
trimise pe trei săptămî'ii pentru cură 
de apă minerală la minunata stațiune 
a Sîngeorgiuluii romînesc.

Kaptalan-baci se îngrășă, se făcu și 
mai vesel și mai voios și abia aștepta 
să poată merge iarăși la „Alimentara" 
de alături, după franzele „Marika". 
Cînd ajunse în sfîrșit acasă, nici nu 
mai apucă să se schimbe și dădu fuga 
după franzelă „Marika". In magazin 
era lume multă. Kaptalan-baci nu vorbi 
nimic și așteptă să-l zărească întîi Ma
rika. Voia să vadă cum o să se bucure 
copila, dînd cu ochii de Kaptalan-baci 
al ei ? Cînd colo, uite ce tristă-i Ma
rika și nici moțul nu-i mai cade pe 
frunte; pănuil și J-a pieptănat simplu, 
lins.

— Tovarășă, se răsti la ea o cum
părătoare grăsuță, eu am cerut șire
turi de ghete, nu perie de seînduri.

— Scuzați, tresări fata și-i dădu— Scuzați, tresări fata 
repede șireturile.

„Doar nu s-o fi întîmplat cine 
ce“, își zise uluit Kaptalan-baci.

— Miairikia, se adlresă el fetei.
La auzul glasului cunoscut, mica 

vînzătoare tresări.
— Bună ziua, Kaptalan-baci, zise 

ea cu glas stins și ochii i se umplură 
îndată de lacrimi.

— Tovarășe Osonakos, se întoarse 
ea către responsabil, servește o clipă 
în locul meu. Și fugi în magazie să-și 
ascundă lacrimile.

— Ei, Marika, se răsti casierița cu 
asprime, iar faci pe nervoasa î

— Dar ce s-a întîmplat ? se interesă 
Kaptalan-baci.

In loc să-i răspundă,

știe

responsabilul

scrisoarea, dar degeaba î-au pîndit la 
colțul străzii. N-a venit.

Marika nu mai putea de bucurie. 
Dar abia acum veni necazul cel mare. 
A doua zi Ianoș a căutat-o pe Veta 
Ia locul ei de muncă și i-a cerut soco
teală pentru scrisoare. Veta o ținu 
morțiș că ea nu i-a trimis nici un 
fel de scrisoare, ba chiar se arătă 
foarte revoltată... Numaidecît toată lu
mea din fabrică află despre întreaga 
poveste și tînărul șef de atelier apăru 
într-o lumină destui de neplăcută.

Amărî-t, Ianoș îi povesti Marikăi de-a 
fir a păr tot ce-a pățit și biata fată 
niu s-a putut ține și i-a mărtiuinisit că 
ea este vinovata...

Fără nici o vorbă Ianoș o părăsi 
pe loc. Degeaba a încercat Marika să-l 
oprească, băiatul nici n-a vrut să mai 
audă de dînsa și așa s-a făcut că la 
„Alimentara" n-au mai venit franzele 
„Marika"... Gînd Marika a ajuns aici 
cu povestirea, Kaptalan-baoi a simțit 
cum i se urcă un nod în gît. Dar 
într-o frîntură de clipă înțelese că au
toritatea sa de bărbat e amenințată. 
Sări în picioare și începu să măsoare 
cu pași mari bucătăria în lung și-n 
lat.

— Copii I... Poftim, cîte buclucuri 
sînt în stare să-ți facă ! Rosti vorbele 
cu atîta tristețe, încît se emoționa și 
mai tare. Oricît se străduia, nu găsea 
cu nici un chip tonul nimerit. începu 
deci să strige.

— Las’că vă arăt eu vouă perii de 
scînduiri și franzele necoapte I Credeți 
că merge așa ? Ce ? Las’că vă aranjez 
eu ! Trecu în odaia cealaltă. Nu mai 
schimbă nici o vorbă cu nimeni. Nu 
putu adormi pfaă tîrziu și își făcu un 
plan amănunțit despre tot ce are să-i 
spuie lui Ianoș. Chiar mîine are să se 
ducă la el, să-l ia de urechi și să-i 
spună o vorbiiliță. Numai că e cam 
înalt flăcării ăsta și n-o să-i ajungă 
pînă la urechi.

— Iri sfîrșit, bine eă ai înțeles, W 
oftă bătrînul și se-ndreptă spre birou.

In biroul conducătorului tehnic îl 
găsi pe Ianoș singur. Tocmai scria 
ceva, ctaid faitiră băitrtaud.

— Bună ziua, Kaptaian-baci, îl sa
lută Ianoș surprins, întîmpinîndu4 cu 
bucurie și întinzându-i mîna.

Bătrînul se simțea dintr-odată ca un 
copil care a uitat cum începe poezia. 
Zăpăcit întinse și el mîna, cu toate că 
primul punct al planului era să nu 
dea mina cu Ianoș. Acum însă, gre
șind de la început, s-a ales dintr-odată 
praful din toate neclintitele lui hotă- 
rîri și nu mai fu în stare să sufle o 
vorbă.

— Șezi, Kaptalan-baci, îl pofti Ianoș.
— Ascultă, măi Ianoș, spuse în cele 

din urmă bătrînul, siprijinindu-se ba 
pe un picior, ba pe celălalt. I-ascultă, 
vrei să capeți tu două piallme ?

Abia acuma înțelese Iianoș de ce-a 
venit bătrînul!. Roși puțin, dar conti
nua săd îndemne să ia loc, făgăduin- 
du-i să-i povestească toate pe rînd.

— Să nu-mi spui niimdc. Știu tot, 
se aprinse bătrînul. Copil nesăbuit ce 
ești! „Asta-i cam prea mult", recu
noscu singur ta simiea tai. — „orice 
s-air spune, e conducător tehnic". — Dia, 
ești un copil, repeta el apăsat. Un 
puștan fără nici un pic de simț al răs
punderii. Vrei să... și obosit parcă de 
ceartă, se așeză pe scaun și întrebă 
domol: — De ce-o superi pe Marika î

— Ascuiltă-mă, Kiaipitalam'-baci, începu 
băiatul serios. Va să zică știi totul. 
Și despre scrisoare. Bine. Muncitorii 
au încredere în mine. La douăzeci și 
opt de ani am ajuns conducător teh
nic în fabrică. Partidul are încredere 
în mine, sînt candidat de partid... Dar 
logodnica mea n-are încredere, îmi 
trimite scrisorele în numele alteia 
să mă pună la încercare. El bine, 
știi că eu n-am chef să trăiesc 
viață întreagă cu o mic-burgheză 
asta.

— Și de ce n-a avut încredere 
tine, feciorule ? întrebă bătrînul 
blîndețe.

— Intreab-o pe dînsa, răspunse jig
nit Ianoș.

— Fiindcă n-ai știut cum să te porțf 
ou ea, fiindcă întîrziai, n-o băgai în 
seamă.

— Am avut de lucru.
— Dar la început, cînd umblai s-o 

cucerești, atunci n-aveiaii de lucru? Cu
rios... Cînd ne știm bine înfipți în 
șea, atunci avem de lucru... Da, tova
rășe Kovacs, atunci poți să umilești. 
Ppți să nu te mai duci la întîlnire, 
și dacă te tataeiaibă, răspunsul e scurt: 
„am avut de lucru".

Ianoș tăcea și tot frămînta o legă
turică de chei.

— Să nu-ți lași munca, flăcăul tatii. 
Dar ai vorbit vreodată cu Marika des
pre munca ta ? De cîte ori i-ai cerut 
vreun sfat? Ai întrebat-o vreodată cu 
ce se ocupă ea ? Ce gîndește ? Ce 
simte ? Da, da, pe time nu te intere
sează astea. Cum ar putea să te inte
reseze o im ic-burgheză ? Dumnezeu î{i 
dă ție soție de-a gata. Frumos candi
dat de partid îmi ești, tovarășe Ko
vacs..,

Ianoș tăcea. Se vedea că cele auzite 
l-au pus pe gînduri. Fața lui, pînă nu 
de mult îndîrjită, parcă se întristă. 
Kaptalan-baci îl privi îndelung, apo; 
îi povesti amănunțit totul în legătură 
eu Magda și cu scrisoarea- Ianoș lăsă 
capul în jos și nu îndrăzni să se uite 
la bătrîn. Numai cînd acesta termină, 
îi spuse emoționat:

— Mulțumesc frumos, Kaptalan- 
baia’...

Da, trebuie să te bați pentru 
viață, băiatule, — clipi șiret bătrînul, 
în timp ce-și strîngeau mîna. In ulti
mul timp ați fabricat tot franzele acre 
și-mi era că iar mi se deschide ulce
rul. Pînă una alta, încă nu 
să mor...

ca 
să 

o 
ca

fn 
cu

îi puse în față o franzelă.

☆

A doua zi după masă, ca die obicei, 
trecu iar pe la „Alimentara" să-și ia 
franzela. La raionul de pîine nu era 
nimeni și casierița strigă spre ma
gazie :

— Mainika 1 Vino die servește...
Ușa se deschise și intră mica vîn- 

Zătoare bălăioară. „Deșteptule,. — se 
miră în sinea lui Kaptalan-baci — la 
asta cum de nu te-ai gîndit ? Păi de 
asta scrie „Marika" pe franzelă. Ai 
început să îmbăitirtaiești, frățioare. E 
mult de-iatiuinai, ctaid pe fteaaire vagon 
ieșit din atelier scriai cu tibișir „Anu
ța". Va să zică de-iaisitia înflorește -aișa 
de frumos bobocul acesta de fată. O fi 
în vorbă cu vreun muncitor brutar. 
Trebuie să fie un băiat tare isteț dacă 
pe fiecare franzelă scrie cîte-o decla
rație de dragoste".

In scurtă vreme Kaptalan-baci s-a 
împrietenit la toartă cu Marika și cu 
cei din magazin. Așa de mult încît 
îndată ce intra el în prăvălie, respon
sabilul și pornea să strige :

— Repede, o franzelă „Marika" pen
tru Kaptalan-baci.

Fata glumea, rîdea și Kaptalan-baci 
se simțea totdeauna întinerit cînd ie
șea din magazin.

Odată, spre seară, Kaptalan-baci uda 
floriile în grădină. Deodată văzu că 
cineva se plimbă în sus și-n jos prin 
fața porții. Trase cu ochiul peste gard: 
era un tînăr. „O fi așteptînd pe ci
neva" — se gîndi el și-și căută de 
treabă stropind florile mai departe. 
„Adică, la drept vorbind, cum vine 
asta, pe cineva î“ își zise .bătrînul, 
cercetîndu-il tnai bine pe tînăr. 0u 
haine închise și cu cravată la gît pe 
căldura asta, un tînăr nu așteaptă „pe 
cineva", ci așteaptă „o fată". ®înd 
tînărul trecu din nou prin fața porții, 
Kaptalan-baci îl. urmări cu privirea. 
Pe haine avea ici-colo cîle-o pată albă. 
;,Asta e brutar, îi trecu lui prin. gînd. 
Numai brutar poate fi. Și dacă-i bru
tar, înseamnă c-o așteaptă pe Marika 
și înseamnă că el face franzelele „Ma
rika", — hotărî Kaptalaini-baci ta- sinea 
Jui. Prin urmare trebuie să-l vedem 
tnai de-aproape pe flăcăul ăsta". Lăsă 
stropitoarea și ieși în poartă. „Pare 
băiat de treabă"i Ii făcu semn să se 
EgroțlM ..... ~~ “ -------- ■

îi puse în față o franzelă. Era o fran
zelă obișnuită, pe care nu mai scria 
„Marika"... Bătrânul pricepu într-o clipă 
totul. Ieși buimăcit din prăvălie, uitînd 
să plătească. II strigară de la ușă. 
Se duse acasă și nu mai scoase nici 
o vorbă. Lelea Anuța era tare îngri
jorată din pricina asta, dar bătrînul 
o liniști spunîndu-i că totul e din 
cauza oboselii. Toată vremea Kapta
lan-baci nu-și putea lua gîndul de la 
Marika. „11 omor pe nemernicul ăla" 
— hotărî el. Gătre seară lelea Anuța 
izbuti cu chiu, cu vai să-l înduplece 
pe bătrîn să guste ceva. Tăiară fran
zela și bătrînul începu să mănînce 
din ea.

— @e proastă e franzela asta ■— 
făou iwnwlțumit Kaptaitan-barf. E 
acră, necoaptă... Lua-i-ar naiba pe toți 
pezevenghii ăștia de brutari... începuse 
să strige: Pe mine sitatul mă trimite 
cu bani grei la băi, ca să mă îmbol
năvească la toc brutarii ăștia.

Lelea Anuța începu să cadă la bă
nuială că tot tărăboiul ăsta pornește 
de la Marika. Aflase cîte ceva de la 
casieriță. De asta e furios bătrînul 
ei pe brutari. Se hotărî să nu-l mal 
sipuie nimic; las’ să-și descarce nă
duful.

Seara, îndată după închiderea ma
gazinului, Kaptalan-baci o aduse acasă 
pe Marika, de mînă.

— Să n-aud nici o vorbă — o certă 
el. Ia haide, frumușel, domnișoară. O 
duse în bucătărie, se așeză pe un 
scaun în fața ei și începu s-o des
coase, să afle ce s-a întîmplat. Ea, să
raca, nu putea scoate un cuvințel, ața 
o năpădise iplîrnisol. Gotiac peste pu
păză și lelea Anuța începu să plîngă 
și să se văicărească zmiorcălndu-se:

— Da, așa-s bărbații... sfarmă ini
ma fetelor, sărmanele.

Kaptalan-baci fu nevoit să _ intervie 
ou tot prestigiul și toată energia lui de 
bărbat ca să se facă în sfîrșit liniște.

— Nici nu mă întrebați — suspină 
Marika — eu sînt de vină, Kaptalan- 
baci. Numai eu singură... Mult a tre
cut pînă a izbutit bătrînul s-o liniș
tească și s-o facă să-i povestească 
marea ei durere. Marika se înțelegea 
bine cu Ianoș. E băiat cumsecade. 
Nu de mult fusese avansat șef de a-’ 
telier și hotărîseră să facă în curînd 
logodna. Dar Magda casierița... Ea a 
strîciat to<t. Intr-umia zicea:

— Bagă de seamă bine, Marika, toți 
bărbații sînt niște șmecheri. Eu să 
fiu în locul tău, l-aș punț mai întîi 
la încercare, să văd cît e de credin
cios. Să nu te faiorezi niiciodaită...

La început Marika rîdea și zicea 
că ea are încredere în Ianoș. El n-are 
na nimenea afară de dînsa. S-a întîm* 
gfat înș4 c4 Ianoș a întîrzlat odată

După terminarea lucrului, Kaptalan- 
bacj dădu o fugă la brutăria de stat. 
Era încredințat că de munca lui de 
lămurire depinde fericirea celor doi 
tineri. Asta îl făcu să fie atît de ner
vos, încît l.a poarta brutăriei îi clăn
țăneau dinții în gură,

— Pe cine căutați, tovarășe ? îl opri 
portarul, un pensionar cu un picior 
de lemn.

— Pe mucosul ăia... Aăăă... pe șeful 
de atelier Ianoș Kovacs.

— In ce chestiune, tovarășe ? con
tinuă interogatoriul severul portar.

— Intr-o chestiune de dragoste, răs
punse furios Kaptalan-baci.

— Tovarășe, aici sîntem în pro
ducție, n-avem timp de dragoste! Și 
deschise paairta, poftindu-l pe bătrta 
afară.

—' N-aveți timp, hai, tună Kaptalan- 
baci. Apoi să faceți bine să aveți, to
varășe. 6ă eu n-am chef să mor de 
ulcer din pricina franzelelor voastre 
necoapte. Ai înțeles, stimate tovarășe ? 
— strigă bătrînul vîrîndu-i o franzelă 
albă sub nas.

— Tovarășe, dar vorbește, te rog, 
pe înțelesul omului. Pentru ce vrei să 
intri dumneata în fabrică, în ce pro
blemă î

’— Intr-o problemă socială, — și 
bătu energic cu piciorul.

— Păi, spune așa, tovarășe, se 
bucură namila de portar, mai-mai să-l 
strîngă în brațe pe moșul furios. Pof
tiți, tovarășe.

★

vreau

Se despărțiră rîzînd. Pînă 
jungă Kaptalan-baci acasă, se 
de-a binelea. „Alimentara" se 
sese. Lelea Anuța îl privi întrebător 
pe soțul ei și căută să aducă vorba 
despre Ianoș, dar bătrînul rămase tă
cut. A doua zi nu vru să prînzească, 
ci alergă îndată după franzelă.

— Unde fugi, omule? strigă după 
el lelea Anuța. Ți-am adus eu fran
zelă... Am cumpărat zahăr și atunci 
am luat și franzelă.

— Ai luat-o tu ? — zise neîncre
zător Kaptalan-baci.

— Uite-o colo, în bufet...
Cît a deschis ușa bufetului și a 

desfăcut șervetul, Kiaiptialain-baci n-a 
avut curaj nicj să respire, lată și 
franzela rumenă... proaspătă și bine 
coaptă. Parcă rîde, nu altceva ! Și pe 
ea se răsfăța numele „Marika".

O privi tulburat pe lelea Anuța, oare 
zîmbea șăgalnic. își îmbrățișă nevasta 
și-i șopti:

— Gopiii 
mă lase să

Traducere

să a- 
înseră 
în chi

ăștia se pare că n-au să 
mor de ulcer.

Huszâr Sândor
din limba maghiară de

Vera Matyas

era trist.
Triști erau și 
ochii copilului de 

cinci ani care privea 
prin geamul afumat al 
vagonului de clasa 
IlI-a, la peisajul obiș
nuit al stepei. Departe, 
în zările dintre cer și 
pămtnt, se pedeau ade
sea copaci piperniciți, 
case inărunte, de lut, 
căzute pe o rină ca și 
în salul lui, ape secă
tuite sub soarele arză
tor de iulie. Era cald 
și trenul vechi, hodoro
git, abia se tîra pe li
niile ce spintecau Bără
ganul.

In compartimentul a- 
cela era puțină lume. 
Cîțiva munteni, imbră- 
cați cu cămăși de cînepă 
și cu pantaloni tociți în 
genunchi, dormitau sub 
zăpușeala moleșitoare. 
Era liniște și singura 
ființă vie de acolo părea 
să fie doar copilul a- 
cela mofluz, pus pe cear
tă cu o femeie între 
două vtrste ce sta, 
turi, pe bancă.

— Unde mă duel, 
tușică 2

— La București, 
rell

— Șl pe mama de 
n-ai luat-o ?

— Are treabă...
— Da vine șl ea?

• Vine...
— Nu mă minți, mă- 

tuși co ?
Femeia înghițea în sec, 

tresărind îndurerată:
— Cum să te mint...
Și în timp ce o podi

deau lacrimile, băiatul se 
întorcea din nou și căta 
îmbufnat prin fereastra 
fumurie, afară, la peisa
jul lipsit de însuflețire 
al stepei. își lipea nă
sucul de geam, dus pc 
gînduri ca un om mare, 
apoi se întorcea deodată, 
și o lua de la capăt:

— O să virtă șl tata 2 
— O să vină...
— Cu pușca 2
- Cu...
— Și-o să mi-o 

mie.., să mă joc 2
— Da...
Băiatului îi sclipeau 

ochii de bucurie. Se uita 
apoi la fața posomorită 
a femeii, cu neîncredere.

— Mereu îmi spui c-o 
să vie, mătușica I De ce 
nu ajunge odată 2 Răz
boiul s-a terminat.

Mătușa Sorica întorcea 
capul. Se făcea că n-aude. 
Buzele îi tremurau și 
lacrimile îi șiroiau fier
binți pe obrajii încă ti
neri. Nu-l vorbise nimic 
pînă atunci despre moar
tea părinților. Și dacă

ală-

mă-

Au-

ce

dea

i-ar fi destăinuit 2 Tot 
n-ar fi înțeles. Ce putea 
ști el la anii aceia des
pre luptele de la Mără- 
șești și Oituz, despre 
boala cumplită a mamei 
de care îl (inu.se departe, 
să nu se molipsească. 
Mai tîrziu însă, Aurel 
Stanciu avea să înțeleagă 
singur, cu amărăciune 
în inimă, că este orfan.

Ruda care îl luase să-l 
crească se dovedise din 
bun început a fi o fe
meie bună. II iubise ca 
pe propriul ei copil, îl 
dăduse la școală, din 
puținii bani de munci
toare, apoi la meserie... 
Răi se arătaseră a fi 
stăpînii uzinei I.E.R., 
unde lucrase. Deși ajun
sese meseriaș bun, pri
ceput, ani de zile îl ți
nuseră pe leafă de uce
nic.

Intr-o seară de mal — 
pe vremea cînd frontul ce
lui de al doilea război 
mare se apropiase de 

Iași, — după ce se sfă
tuise cu tovarășii din ate
lier, Aurel Stanciu se du
sese la birourile uzinei. II 
luase în primire chiar di
rectorul, Mihai pe nume, 
după ce-i auzise păsul:

— Nici un franc mai 
mult... Nimic...

— Atunci, am să pleci 
— rostise Aurel Stanciu 
răspicat. Dacă nu mi se 
dă dreptul meu. plec...

—■ N-ai să pleci I — 
țipase stăpîtuil cu ochii 
măriți de furie, sărind 
din dosul biroului de ste
jar. Și dacă mai vor
bești... Nu uita... lucrezi 
într-o uzină militari
zată... Da, da, ești mobi
lizat... Nu scapi cu una, 
cu două...

Aurel Stanciu se uitase 
cu scîrbă, drept în ochii 
aceia tulburi, neomenești, 
de fiară. Cum l-ar mai 
fi cîrpit pe capitalist 
peste obrajii puhavi, pes
te gura rînjită într-un 
ztmbet veninos. Se gîn- 
dise insă la sfaturile to
varășilor: „Să nu te lași 
provocat!" — și plecase 
stăp'mit de un calm dis
prețuitor, pe care nici el 
nu șt-l bănuise pînă a- 
tunci. Din seara aceea 
n-a mai dat o lună de 
zile pe la uzină. Muncise 
ca lăcătuș, pe unde 
case.
Dar nu l-au lăsat în 

ci l-au urmărit cu ,. 
darmii. L-au adus legat, 
la uzină. Apoi l-a luat 
în primire un maior mi
ntos, comandantul pe 
uzină și care după ce 
l-a bătut crunt, cu cra
vașa peste cap și peste 
spate, l-a aruncat direct

apu-

pace 
jan-

în carcera de la subso
lul birourilor.

L-a ținut douăsprezece 
ore flămtnd și chinuit. 
Aurel Stanciu nici n-a 
gemut, nici n-a cerut in
durare. L-a scos a doua 
zi maiorul din cușcă.

— El, acum vii la lu
cru ? — îl întrebase el 
cu blindețe prefăcută.

Lăcătușul răspunsese 
scurt, cu hotărîre, prin
tre dinți:

— Nu...
Iar s-a înfuriat maiorul 

și iar l-a azvîrlit în car
ceră. A doua zi l-a între
bat din nou, pe același 
ton superior;

— Ei, tot nu vii?
— Nu...
Mic și rotofei, maiorul 

a început să țopăie. în ju
rul lui.

— Așa. te împotrivești 
legilor... Ești comunist... 
Știam eu... Am să te tri
mit direct în linia în- 
tîla... împins de la spa
te... Pe front am să te 
trimit...

Și l-au trimis. Primise și 
Aurel Stanciu o pușcă, la 
fel ca tatăl său în primul 
război. Nu și-o mai do
rise ca în copilărie, dar o 
primise. Plecase spre 
frontul de la lași cu su
fletul tulburat. „In cine 
să tragă ? Și pentru cine 
să tragă ?" Era hotărît 
ca la prima luptă să 
arunce arma și să treacă 
dincolo, la trupele sovie
tice.

Dar lucrul ăsta nu t-a 
mai putut făptui. Fron
tul fusese sfărîmat, opoi 
s-a încheiat armistițiul și 
trupele romîne au întors 
armele împotriva adevă
ratului dușman, fascis
mul. Rostul puștii abia 
atunci l-a înțeles și nu 
s-a despărțit de ea nici 
pe Tisa și nici în Tatra, 
pînă la victorie.

Cînd s-a întors la uzină 
nu mai era un flăcău ne
cunoscător. II căutase pe 
directorul Mihai, cu care 
avea o răfuială a lui, dar 
nu-l mal găsise. Fugise 
cu soldații lui Hitler, de 
frică. Nici de urma ma
iorului de jandarmi n-a 
mai dat. Dispăruse.

A început munca stă- 
pînit de do-'nți proaspete. 
Fusese pe front și mai 
învățase cîte ceva despre 
viață și oameni. încă de 
acolo, din timpul lupte
lor cu fasciștii, luase ho- 
tărlrea să se înscrie în 
r artid. dacă scapă nevă
tămat. Și s-a înscris in
tr-o zi de iunie, pi n de 
emoția omului cari pă
șește pe un drum nou, cu 
încredere. Bătălia abia 
începuse...

Astăzi, uzina în cate 
lucrează este liberă, de 
nerecunoscut. Și-a schimb 
bat numele dar și înfă
țișarea. Au apărut clă
diri noi, impunătoare, 
care umbresc cu totul ve
chile ateliere-cocioabe.

Muncitorii de la Elec- 
troaparataj îl cunosc bine 
și îl iubesc pe lăcătușul 
Stanciu Aurel. Ucenicul 
de altădată este meșter 
în montarea aparatelor 
,,DHa". întrerupătoarele 
automate pe care le fa
brică el sînt de bună ca
litate și pentru treaba 
asta, pe lingă decorația 
„Eliberarea de sub jugul 
fascist" pe pieptul lui 
strălucește în sclipiri ar
gintii „Medalia Muncii*.

„Pe front sau în atelier, 
cînd ai inima plină de 
dragoste pentru tot ceea 
ce faci, lupta nu trebuie 
o clipă părăsită I — 
spune adesea lăcătușul, 
oamenilor. Capitaliștii nu 
dorm... El visează în pu
ful lor, înăcriți și furioși, 
la raiul pierdut... Trebuie 
să fim trezi".

Nu de mult, Aurel 
Stanciu a făcut o călăto
rie care i-a amintit de 
trecutul îndepărtat. Se 
afla în tren, cu familia, 
nevasta și cel doi copii. 
Se întorceau de la odih
nă, de la Govora. Niculae, 
băiețelul lui de cinci ani, 
stătea cu nasul turtit de 
geamul rece și privea cu 
veselie dealurile și ctm- 
pille îmbrăcate în verdea
ță. Se ‘ 
mereu 
furi, 
mare, 
Apoi deodată s-a întune
cat și s-a întors spre lă
cătuș.

— Tăticule, unde mer
gem?

— Acasă... La Bucu
rești...

— Și ne mal întoarcem 
la casa aia frumoasă, cu 
grădină și pomi...

Stanciu Aurel zîmbise, 
cu gîndul departe, Ia 
ziua cînd. străbătea CU 
mătușa Sortea întinderile 
Bărăganului.

— O să ne întoarcem, 
la anul — rostise el cu si
guranță. E casa noastră 
a tuturor, și-o să ne în
toarcem...

II mîngîiase pe Nicu
lae pe căpșor, cu blîn- 
dețe. Era sigur că nu-l 
spunea lucruri neadevă
rate, cum fusese nevoită 
să-l spună lui, mătușa, în 
copilărie.

bucura. Se întorcea 
către fetita de ală- 
surioara lui mai 
și-l arăta cite ceva.

Șt. Gheorghiu

i r
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V-aș ruga, iubiți cititori, ca la 1 
Mai să-l căutaiți pe Catrin Ștefan. 
Să-l cântați în mijlocul uriașelor co
loane de manifestanți. Vor defila sute 
de mii de oameni. Vor fi sute și mii 
de tineri aare seamănă cu Catrin 
Ștefan, nu numai la părul negru, lu
cios și cîrlionțat, nu numai la ochii 
Mii și fără aistîmpăr, dar și în ce pri
vește povestea vieții sale. Dar pe Ca
trin Ștefan îl veți deosebi ușor și 
dintre miile de tineri care-i seamănă. 
Mi s-a întîmpliat de sute de ori să 
aud asemenea mărturisire: „Viața mea 
e un roman". Tînărul Cateta Ștefan 
nu s-a lăudat cu acest lucru. Dim
potrivă, atunci cînd eu am excla
mat uluit „bine, dar ce-mi povestești 
tu, e un adevărat roman", eroul mo
dest care e Catrin Ștefan mii-a răs
puns, tresărind speriat, parcă n-ar 
fi meritat asemenea laudă: ,,Oh, nu, 
de ce să vorbiți așa despre mine?"

L-am cunoscut fa împrejurări cu 
totul obișnuite. Zilele trecute venisem 
la uzinele „23 August" cu treburi 
gazetărești. Trecusem prin vreo cî- 
teva secții. Am ajuns la „Aparataj". 
Ia locul undle lucreaiză muncitorul 
Frunză Serafim. însoțitorul meu mă 
apucă deodată de braț: uite, tînărul 
de colo e „copilul uzinei".

— Cum adică? l-am întrebat fără 
vreun interes deosebit, crezînd că e 
o poreclă oarecare, de atelier, ori de 
cerc restrîns.

— Toată uzina îl cunoaște cu nu
mele ăsta.

M-aim uitat la tînăr. Scund. se 
pierdea între mașinile și piesele din 
atelier. Uneori îi zăream numai ciuful 
de păr cîrlionțat, un păr atît de ne
gru și de lucios, încît ai fi crezut că-i 
uns din belșug cu uleiuri. Frunză 
Serafim îmi spuse:

— Acum vreo două luni mă trezesc

în atelier vreo patru tineri, 
că-s elevi de la școala pro- 
și că au venit pentru repar- 
secții. Eu tocmai lucram la 
unei pompe de ulei pentru

că intră 
Am aflat 
fesionailă 
tizare în 
montarea 
locomotive. Nu era ușor și mă cam 
zbateam de unul singur. Deodată văd 
că apare lingă mine copilul ăsta și 
mă întreabă:

— Ce-i piesa la oare lucrați? 
I-am explicat că-i pompă d'e ulei.

Utemistul CATRIN ȘTEFAN
Desen de ROSS

s vorbe goale, -
nu-s vedenii

N Și peste tot va fi armindeni
Și pace fl-va pretutindeni.

X i n-s vorbe goale, nu-s vedenii Dar vrînd să-ntunece lumina,
Și nu sînt nâscodrf anume. Vrînd sînge iar să se prelingă.
E visul lumii de milenii Și-ascute ghiarele jivina,
Sfi înflorească pacea-n lume. De sînge buza vrea să-și lingă.
Să piară ce-1 sortit să piară Cumpllții căpcăuni ai firii
Și să se-arate-o primăvară Visează moartea omenirii
Cu zile lungi, cu zile bune, Și jinduiesc, cu fața sumbră,
Din răsărit în soare-apuna. Istoria s-o tragă-n umbră.
Să nu se-audă zvon de spadă, ...Și mîna pe trăgaci li-i gata-
Să nu răsune glas de arme, Amarnică le-o fi răsplata!
Să cadă tot ee-i dat să cadă S-o facă dacă vor s-o facă:
Și zidul putred să se darme. Nici arma noastră n-o să tacă.
Sămînța vremii minunate @ « M te & k b B
Urcîndu-și tînăra tulpină,
Și-aici a prins să se arate Să fie pace pretutindeni!
Cu muguri roșii în lumină. Să fie peste tot armindeni!
Și mugurii ca niște focuri Sub soare ne cunoaștem rostul
Vor înflori și-n alte locuri, Și ultimul cuvînt e-al nostru.

Victor Tulbure

Numai ce-1 
și s-apleacă 
la ceilalți elevi. Stăteau de vorbă și 
se uitau cu oarecare uimiire în jurul 
lor. Mă uit din nou la copilul ce 
venise lîngă mine și-l văd’ robotind 
plin de sîrguință la pompa de ulei. 
Avusese și timpul să-și murdărească 
nasul cu ulei, dar el rîdea fericit. Am 
băgat de seamă că-i harnic și curios 
să afle fiecare secret al meseriei. 
Mi-a plăcut dtatr-odată de el și am 
cerut conducerii atelierului să-l repar
tizeze la mine...

Mi-a fost deajuns să aud cele cî- 
teva cuvinte ale lui Frunză Serafim, 
ca să înțeleg că adolescentul acela 
își merita pe deplin porecla de „co
pilul uzinei". Credfeam însă că po
recla i s-a dat numai pentru intere
sul deosebit arătat în muncă, dar am 
aflat că ea încununa de fapt o isto
rie îndtelungată, nu lipsită uneori de 
dramatism.

...Catrin Ștefan s-a născut în anul 
1937 în comuna Mălușteni. df'n re
giunea Bîrlad. Tatăl său a fost fierar 
în sat, dar a pierit pe front în . 41. 
Au rămas cinci copii. La opt ani Fă- 
nuță s-a băgat slugă la Tăsică 
Ghimpu dlin Șipot. Dar a fugit repede 
de la el, fiindcă îl bătea cumplit pen
tru orice greșală. De la e! a ajuns 
slugă la o chia'buroaică, l.a Savița 
din Alrtești. Dar si de aci a fugit. 
Nu-Î dădea să mănlnce și a trebuit 
într-o zi să ia de pe cîrnp niște mază
re. Un pumn de mazăre, atîta 
a luat. SI s-a apucat să mănîn- 
ce păstăile crude. Mazărea era a 
Saviței. L’-a bătut, iar el de frică 
a fugit. Ș’i-a luat, lumea-n cap. A 
umblat vreo cîteva luni, de la Tg. 
Berești la Ralîntești. de 1a Galați la 
București, Uneori făcea într-o zi și 
30 de kilometri. L'-aiu prins ploi mari, 
năpiraznice și se adăpostea urin clăii'’

văd că ia o șurubelniță 
lingă mine.. M-am uiitat

de grîu, pe cîmpuri, ori pe sub pomi! 
de pe marginea șoselei. Uneori era 
singur cît vedea cu ochii. Nici nu 
știa unde duce șoseaua. Și-l apuca 
o frică nelămurită. De teamă o lua 
la goană. Așa a ajuns la București, 
în fața porții uzinelor „23 August". 
Așa l-a găsit Marcu Nicolae, cel 
care lucrează și acuma la cantina 
uzinei. Niciodată n-o să uite Gatrin- 
ziua cînd întîia oară în viata lui a 
mîncat pe săturate și cînd nu l-a 
bătut nimeni că mărjîrrcă. Dimpotrivă, 
omul care l-.a găsit se uita la el zim* 
bitor și plin d’e prietenie. Din ziua 
aceea nu i-a mai fost frică de oa
meni. A înțeles că lumea nu e aleă* 
tuită numai din chiaburi. A rămas la 
uzină. Cîți muncitori au fost aci, a- 
tîția părinți ,a avut. Muncitorii croi
tori de l,a „Tapițerie" îi făceau haine 
și cămăși. Canfînierii se întreceau 
să-i dfea mîncare, parcă să-i răzbune 
foamea îndurată pînă atunci. Apoi a 
făcut patru clase elementare. Dormea 
la căminul școlii „Metal" din Balta 
Albă și atunoi cînd i-a venit vremea 
să termine școala elementară, a dat 
examen și a intrat aci la școala pro
fesională. Acum, e în anul 3. învață: 
Tehnologie și Desen tehnic, Educație 
politică și Matematici, Romînă și E- 
ducație fizică. Mai are citeva l'mi 
și va deveni muncitor calificat. Va 
fi mecanic de precizie.

Astă vară a fost trimis în concediu 
la Malnas-Băi. La serbarea zilei da 
23 August, acolo la Malnaș, s-.a pro-' 
dus și el pe scenă. A amil tin 
grozav; a cîntat din gură și dtfirr flu
ier, din frunză de. fag și la muzicuță» 
Tot atunci a dansat și jocuri romînpști, 
rusești și maobia-e. A mai fost îrt 
concediu de odihnă la Buștenii. ; Vara' 
asta s-a gîndit să se ducă la mare. 
N-a văzut marea niciodată...

— Bine, dar viața ta e un roman !' 
i-am spus eu surprins, după ce l-am 
ascultat.

Copilul acesta de o mare vioiciune 
și optimism, bucuros și fericit parcă 
de tot ce se petrecea în jurul lui, se 
uită la mine tot atît de surprins.

Frunză Serafim îmi făcu cemn ușor 
cu cotul și-mi zise în șoaptă:

— Spune-i. tovarășe, să-ți arate 
brevetul de narașutiist.

Mi l-a arătat. A făcut două salturi 
cu parașuta din turnul bazei sportive 
,.23 August". M'-a arătat și breve+iil 
G.M.A. Mi-a arătat și coperțile roșii 
ale carnetului de utemist. Le-a scos 
dintr-urr portmoneu cusut probabil 
chiar de el.

_ Semnificația adîncă a celor poves
tite de adolescentul Catrin Ștefan am 
înțeles-o pe deplin, ta ceasurile acelea 
de taifas îndtelung.

Atunci am înțeles că adolescentul 
Catrin Ștefan nu și-a găsit rostul în 
viață la întîmplare. Dacă n-ar fi ni-1 
merit la poarta uzinelor „23 August",' 
ar fi nimerit la șantierul de la Bicaz,- 
Ia atelierele „Grivita Roșie", la Uzi* 
nele de tractoare din Orașul Stalin.' 
ori la șantierul naval din Galați. Fi* 
indcă pe oricare drum al patriei aî 
apucă, ajungi fără îndoială la poarta 
deschisă a uneia din miile de școli îrt 
care freamătă viața nouă, în care 
bate Inima oamenilor noi. inima ge
neroasă, inima minunaților construe* 
tori, ai socialismului în patria noa* 
stră. Si pretutindeni, acești înflaeă*' 
rati si modești dascăli îți arată sf 
trăiești, să lupți și să învingi. |

Petru Vintilă J



ARTA TRADUCERII

r
radMerile sini de o mare 
însemnătate în odîncirea și 
întărirea relațiilor de prietenie 
dînire popoare.

Prin traducerile capodoperelor lor 
literare, popoarele ajung să se cu
noască mai bine intre ele, să se sti
meze unele pe altele, să-și priceapă 
unele altora particularitățile și să se 
împrietenească și mai mult. înca
drai aceleiași patrii, traducerile' fac 
cunoscute operele de seamă din li
teraturile minorităților naționale.

La noi, tn trecut se răsplndise pă
rerea că traducerea este o treabă 
ușoară care nu cere nici talent, nici 
experiență, nici tragere de inimă. 
Traducerile, de obicei, erau pe vre
muri încredințate unor oameni fără 
vocație, semidocți sau chiar inculți, 
care știau cu aproximație o limbă 
străină — de obicei franceza — și 
știau după ureche și fără adîncime, 
o românească neliterară. Nu-i de mi
rare deci că traducerile făcute în 
asemenea condiții erau într-o limbă 
lipsită cu totul de calități literare- 
Era cu neputință să deosebești spe
cificul scriitorului tradus, frumuse
țea operei traduse. Astăzi lucrurile 
s-au schimbat. Munca de traducător 
a căpătat stima care i se cuvine. Da
torită acestui fapt, tot mai mulți scri
itori au început să se îndeletnicească 
cu traduceri, ceea ce contribuie în 
chip simțitor la îmbunătățirea cali
tății traducerilor.

Există o artă a traducerii. Tradu
cerea literară nu este o treabă ușoa
ră și subalternă-

Traducerea este un act de creație. 
Creezi din nou, în limba ta, o operă 
literară străină. Traducerea cere nu 
numai talent și cunoașterea temeinică 
a două limbi, ea cere și un dar spe
cial de reconstruire a operei străine 
tn limba ta. Pentru asta trebuie vo
cație, dar trebuie și o pricepere căpă
tată prin studiu și experiență. Tre
buie deci și o știință a traducerii, o 
știință care se învață.

Există o vocație de traducător? Eu 
cred că da. August Wilhelm von 
Schlegel, traducătorul incomparabil al 
lui Shakespeare în limba germană, 
a fost un critic literar de mina întîi, 
dar un poet mediocru. Insă cînd a 
tradus Visul unei nopți de vară, a 
fost, ca traducător, un poet mare. Alt 
exemplu și mal concludent tl oferă 
Gries, un literat german de pe la în
ceputul veacului al XIX-lea. Gries a 
scris poezii. Astăzi aproape nimeni 
nil mai știe că el a scris și poezii 
originale, pentru că a intrat și a ră
mas în istoria literaturii germane ca 
traducător al lui Ariosto și Torquato 
Tasso- Prin traducerile tui, el a creat 
din nou în germană pe Onlando Fu
rioso și La Ger'usalemme liberata.

La cel de-al doilea Congres unional 
al scriitorilor sovietici, chestiunea 
traducerilor a fost dezbătută cu mul

tă amploare. In coraportul prezentat 
în această chestiune de către Anto
kolski, Auezov și Rîlski, se spune în 
mod răspicat: „Traducerile artistice 
au tot dreptul să stea pe poziții de 
egalitate cu literatura originală. Tra
ducătorul este și el un artist. Talen
tul traducătorului este înrudit cu ca
pacitatea de interpretare artistică. 
Asta înseamnă pătrunderea deosebit 
de adîncă a creației aătui artist, pri
ceperea deosebită de a-ți însuși în 
rnod creator un stil străin, de a-1 re
trăi și de a-1 reda în traducerea ta 
proprie".

lată exprimată in chipul cel mai 
hotărit ideea că traducerea este o ar
tă și că există o vocație, un talent de 

traducător.
Traducătorul 

bine amindouă 
traduce și cea 

părea că este 
nu mai are nevoie să fie enunțat. Nu 
e chiar așa. Unii cred că să știi bine 
6 limbă înseamnă să o cunoști după 
ureche și să poți să exprimi în ea lu
cruri uzuale și curente, cu ușurință 
și repeziciune- Asta este o cunoaștere 
superficială și neliterară a limbii. De 
la a vorbi ușor, o limbă pînă la a 
scrie în acea limbă ctt îndemînare și 
fără greșeli, este o mare distanță.

Traducătorul trebuie să poată să 
scrie bine, foarte bine, în limba în 
care traduce. Nu are nevoie să poată 
să scrie bine și în limba d'in care tra
duce. Fără îndoială că nu-i strică 
dacă o cunoaște și pe aceasta tot așa 
de bine incit să poată să serie în ea. 
Dar poate să cunoască limba din care 
traduce numai din gramatică și din 
dicționar, adică s-o poată citi cu ușu
rință, să priceapă toate idiomismele 
și toate particularitățile ei, să cunoas
că bine structura ei, spiritul ei, adică 
s-o fi învățat bine din carte- Dacă ai 
învățat bine, științific bine, o limbă, 
atunci poți să traduci din ea corect.

Nu tot același lucru se poate spune 
despre limba în care traduci. Pe e- 
ceasta trebuie s-o știi alt fel, mai 
adine, s-o știi de-acasă, din leagăn, 
limba în care traduci e bine să fie 
limba ta maternă. Nu poți să traduci 
foarte bine, să creezi din nou opera 
literară străină, s-o copiezi la perfec
ție, decît numai tn limba ta maternă. 
Desigur, poți să traduci foarte bine 
și într-o limbă pe care al ajuns s-o 
cunoști ca pe limba ta maternă: lu
crul acesta este posibil, dar Se întîm- 
plă rar, chiar foarte rar. In istoria 
literaturii universale scriitorii care 
au izbutit acest lucru se pot număra 
pe degete-

Cunoașterea aceasta din leagăn a 
limbii tn care traduci, trebuie să fie, 
bineînțeles, completată cu o cunoaș
tere din carte. Ca să poți să scrii și 
să traduci în limba ia, trebuie s-o și 
înveți.

Multă vreme la noi scriitorii s-au 
cam ferit de traduceri, fiindcă,, cei 
mai mulți considerau traducerea ca o 
treabă subalternă și neînsemnată. Din 
fericire, părerqg, asia în ultimii ani a 
început să dispară. N-a dispărut încă 
cu totul. Dar faptul că din ce în ce 
mai mulți scriitori fac traduceri, este 
un semn că, tn sfirșit, traducerea în
cepe să fie privită drept ceea ce este 
Intr-adevăr, adică: o îndeletnicire dem
nă de toată lauda, atunci cînd este 
făcută cum trebuie, și că este o mun
că creatoare.

Că unii traducători care ar putea 
să lucreze mai bine, lucrează totuși 
uneori cam neglijent și cam în gra
bă, acesta este un fapt care trebuie 
scos cu insistență la iveală, ori de 
cite ori se înfățișează. Critica literară 
ar trebui să se ocupe mai serios de 
acest lucru — ba chiar, fiindcă tot a 
venit vorba — critica literară ar face 
bine să se ocupe în general de tradu
ceri. Plnă acum, în chip inexplicabil 
și cu- totul de neiertat, critica noastră 
literară nu s-a ocupat mai deloc de 
felul cum se fac traducerile. De obi
cei, cînd se vorbește în revistele noas
tre de o traducere, se vorbește despre 
conținutul operei, despre frumusețile 
ei .ta liimiba originali ă — dar nu se po
menește un rînd despre traducere, dacă

trebuie să cunoască 
limbile: c:a din care 
în care traduce. S-ar 

un principiu care nici

e bună, dacă e rea, iar traducătorul 
este complet ignorat, ca și cum tradu
cerea ar fi anonimă. Cel puțin în emi
siunile de la Radio, această ultimă 
trăsătură pare să fie chiar un obicei, 
adine înrădăcinat. De multe ori la 
emisiunea care poartă titlul de Lecturi 
literare, auzi recitindu-se traduceri in 
versuri din poeți străini, fără ca să 
se spună cine le-a făcut. Șe dă numele 
actorilor care le recită, dar despre 
cei care și-au bătut capul ca să lu
creze aceste traduceri — nici un cu- 
vînt I Poeziile au căzut gata traduse 
din lună sau din calea lactee pe un
dele posturilor noastre de radio.

Dar să ne întoarcem la critica lite
rară. S-a pomenit de multe ori des
pre această ciudată obișnuință a criti
cii noastre literare de-a nu vorbi des
pre traducere, ci numai despre opera 
tradusă. Foarte bine că se face pre
zentarea și analiza operei traduse. 
Foarte rău însă că nu se face critica 
traducerii. Mai că-ți vine să spui, vă- 
zînd asta, că însăși critica noastră li
terară consideră traducerea drept o 
treabă subalternă și puțin importantă, 
odată ce nu binevoiește să se ocupe 
de ea.

Traducătorul — fie că e și scrii
tor. fie că e numai traducător, adică 
are talentul, îndeminarea și cultura 
necesară ca să facă o traducere — 
trebuie să țină seama de cîteva prin
cipii esențiale.

Să nu traducă literal, cuvint cu cu- 
vînt. Suprapunerea exactă a cuvinte
lor din două limbi diferite nu se poa
te face decît doar cind e vorba de lu
crurile concrete și chiar și-aici nu în
totdeauna. Cu mici modificări, poate, 
în ce privește forma, o sapă e tot o 
sapă și în romînește și în rusește și 
in germană și în engleză și probabil 
că în jele mai multe limbi ale pă- 
mîntului. Piinea e tot pline în orice 
limbă, indiferent dacă e făcută din 
griu, din secară sau din orz,

Cînd e vorba însă de abstracții, de 
sentimente, de gînduri, de senzații, 
ceea ce interesează nu mai este iden
titatea cuvintelor care trebuie să ex
prime exact un lucru concret, percep
tibil cu simțurile. Aici ceea ce este im
portant și trebuie de avut in vedere 
in primul rînd, este identitatea înțele
sului. Aici noi trebuie să exprimăm, 
la nevoie chiar prin alte cuvinte decît 
ale originalului, înțelesul adine, să ex
primăm în limba în care traducem 
exact sentimentul sou ideea De care o 
exprimă originalul.

Așadar, aici, în chip necesar, fide
litatea de vocabular face loc fidelității 
de sens.

Orice traducere, așa-zis textuală, 
este greoaie, searbădă, ilizibilă- O tra
ducere literală nu are nici o valoare 
artistică.

Acest principiu este aplicabil la ori
ce traducere, fie în proză, fie in ver
suri. Dar mai ales cind este vorba de 
versuri, el este neapărat necesar și 
trebuie aplicat cu toată strășnicia.

Traducerea în versuri cere hotărit 
o vocație deosebită, din partea tradu
cătorului. Cel care traduce poezii tre
buie să fie el însuși poet. Exemplul 
lui Gries și al lui Schlegel pe care 
l-am dat adineauri dovedește că un 
bun traducător de versuri nu are nu- 
maidecît nevoie să fie un poet original 
de mare valoare. ' Trebuie însă să aibă 
neaoarat o nersonalitate artistică de 
traducător. Lui i se aplică in mod ab
solut definiția din coraportul lui Anto
kolski, pe care am citat-o, și anume 
că „talentul traducătorului" (și aș 
adăuga cu: al traducătorului de poezie 
indecscbi) este înrudit cu talentul ar
tistului interpret". Voi cita în aceeași 
ordine de idei încă un pasaj din acest 
coraport- Iafă-l:

„Deseori se spume că traducă toruri 
trebuie să-și subordoneze personalita
tea sa personalității autorului pe oare 
îl traduce. Acest lucru nu este posi
bil, mai ales cînd traducătorul este 
om de talent. Traducătorul este idator 
să pătrundă în modul de-a concepe lu
mea, în caracterul stilului autorului 
tradus și, in măsura posibilităților, să

le transmită cititorilor prin mijloacele 
limbii materne, păstrînidiirși totodată 
personalitatea sa”.

Această ultimă frază trebuie men
ționată în chip deosebit. Traducerea 
trebuie făcută cu personalitate, cu a- 
dlncime, ea este o operă de interpre
tare, nu o simplă operație de decalc, 
cuvtnt cu cuvtnt, a originalului.

Să ne oprim puțin la traducerile de 
versuri, domeniu în care arta tradu
cerii are prilejul să se arate în toată 
plenitudinea mijloacelor ei.

Traducătorul de poezie trebuie, în 
principiu, să păstreze ritmul origina
lului : ritmul dă, în bună parte, tonul 
unei poezii. Să traducă cu rime dacă 
sînt rime în original, dar să nu pună 
rime dacă originalul e in versuri albe. 
In cazuri de absolută nevoie (adică 
atunci cînd numai în modul acesta se 
poate păstra conținutul de idei sau 
de sentimente al textului original) se 
poate lungi sau scurta cu două silabe 
versul, dar cu condiția de-a păstra 
metrul original. De exemplu, dacă în 
original e un vers iambic de zece și 
unsprezece silabe, eu cred că tradu
cătorul poate să întrebuințeze un vers 
de treisprezece și patrusprezece sau 
opt și nouă silabe, —■ dar neapărat cu 
condiția ca versul acesta puțin mai 
lung sau puțin mai scurt în ce pri
vește numărul silabelor să fie tot iam
bic. Tonul e dat de felul versului 
(iamb, troheu, dactil, amfibrah, etc.) 
și nu de numărul silabelor.

Se poate întîmpla ca traducătorul 
să întilnească ritmuri care nu se potri
vesc sau se potrivesc greu cu spiritul 
prozodiei românești. Așa sînt de exem
plu anapestul și amfibrahul. Amfibra- 
hul sună în romînește, de obicei, mo
noton. Cuvintele potrivite pe acest 
ritm, pierd ceva din individualitatea lor 
și nu se desprind destul de limpede 

■ fiecare in parte, toate sunînd aproape 
la fel în ce privește intonația, din pri
cina uniformității la care le condamnă 
amfibrahul. De aceea cred că, în romi- 
nește, folosirea acestui ritm este limi
tată la subiecte cu ton eroic, impetuos, 
dar fără multă adîncime. Cînd e vorba 
de poezii cu astfel de subiecte, amfi
brahul trebuie păstrat. Să dau un 
exemplu. Cuvîntul lui Oleg înțeleptul, 
de Pușkin este un ritm amfibrah. Cînd 
am tradus această poezie, am păstrat 
exact ritmul originalului, pentru că 
numai așa tonul originalului putea să 
treacă in romînește. Iată prima strofă 
din această poezie:

„Oleg înțeleptul e gata să dlea 
Hazarilor, hulpavă hoardă, 
Pedeapsă cu paloșul, dlreaptă și grea, 
Și holdele lor să le ardă.
In za de Bizanț, pe-un cal

Cu oastea lui cneazul la

drag și 
ales, 

drum a 
purces".

In poeziile cu conținut liric, afectiv, 
amfibrahul în romînește se potrivește 
însă mult mai greu. Voi lua ca exem
plu o poezie de Lermontov, scrisă în 
ritm amfibrah. Voi cita, în traducerea 
mea, două versiuni ale acestei poezii. 
Intr-o versiune am păstrat ritmul ori
ginalului; în cealaltă versiune am înlo
cuit amfibrahul cu iambul din pricină 
că iambul mi s-a părut mai potrivit 
în romînește, cu conținutul poeziei.

Iată versiunea în amfibrah:

,,Priin munții pustii de la nord, sin
guratic, 

Se-nalță- un1 brad pe-un pnipor,
Se leagănă-n vîn-t, ațipește; și fulgii 

S-aștern și-l acopăr ușor.

Visează, și-n vis i se pare că vede 
La sud cum se-naâță stingher

Pe sttacă golașă, încinsă de soare 
Up mînid'ru și trist palmier”.

Iată acum versiunea în metru iam
bic:

„Un brad, ta țara Nordului sălbatic, 
Pe-un pisc șe-nalță singuratic,

Se leagăn-ațipind și-l înfășoară 
Zăpada-n mantia-i ușoară.

Și el visează că în depărtare
In țara unde soarele răsare, 

Pe-o stîncă-nfierbîntată stă stingher
Un trist și mîndru palmier".
Cred că această ultimă versiune este 

mai nimerită. Iambul, cu mișcarea lui, 
domoală și gravă, unduioasă și învă
luitoare, e mai potrivit cu conținutul 
acestei poezii visătoare și melancolice, 
decît amfibrahul care în romînește 
sună repezit, gîfîit și sacadat.

Trebuie să adaug că tonul unei 
poezii nu este dat numai dc ritm, ci 
și de stilul general al poeziei, de sune
tul deosebit pe care-l are și care este 
unic, numai al poetului aceluia și nu 
al altuia. Traducătorul trebuie să se 
silească să transpună in limba lui to
nul originalului. Traducerea lui să su
ne la fel cu originalul, să cînte și în 
limba lui așa cum clntă în limba ori
ginală. Să se gindească mereu să dea 
o poezie pe care ar putea s-o semneze 
autorul, dacă ar scrie romînește. Desi
gur, acesta este un ideal către care 
tindem mereu, dar pe care-l atingem 
mai rar. Să căutăm însă să ne apro
piem cit mai mult de dinsul.

Pentru aceasta, la nevoie, traducă
torul poate întrebuința și alte imagini 
decît ale originalului, dar înrudite cu 
acestea. Acest lucru este chiar inevita
bil atunci cînd unele imagini sau ex
presii din original sună în romînește 
ciudat sau trivial, sau n-au nici un 
sens inteligibil.

Asta nu înseamnă, bineînțeles, că tra
ducătorul poate merge pînă acolo, îneît 
să construiască o poezie personală pe 
tema originalului. Aceasta nu mai este 
traducere, este o poezie nouă, sau un 
pastiș. Intre traducerea literară, nepoe- 
iică și construirea unei poezii perso
nale pe tema originalului, este loc pen
tru ceea Ce trebuiește intr-adevăr fă
cut și anume: o traducere fidelă în ce 
privește tonul, sensul și. imaginile 
esențiale și care nu pot fi înlocuite fără 
ca sensul să nu fie denaturat și tonul 
schimbat. Pentru asta trebuie tact, tra
gere de inimă, și un studiu adine al 
originalului. Și, bineînțeles, acea vo
cație a interpretării cu personalitate, 
de care am vorbit.

Aceste principii se pot foarte bine 
aplica și la proză. Și proza trebuie să 
sune în traducere așa cum sună în ori
ginal. In coraportul de la Congresul 
scriitorilor sovietici, din care am citat, 
se spune într-un loc:

,,Trebuie să remarcăm că deși există 
multe deosebiri între o traducere în 
versuri și una în proză, ele prezintă 
și multe trăsături comune și aceste 
trăsături sînt mai numeroase decît s-ar 
părea. Orice prozator de seamă își are, 
desigur, ritmul său, intonația sa, sin
taxa sa și chiar punctuația sa proprie. 
Dacă acestor trăsături unii traducători 
mai de mult nu le dădteaiu micii o im- 
portianță și în speciali acei traducători 
așa-ziși de meserie, traducerile sovie
tice de proză artistică se remarcă prin 
aceea că în ele se acordă atenție toc
mai acestor trăsături”.

Am lăsat la urmă un principiu esen
țial al artei de-a traduce 
poate chiar ar fi trebuit să 
pe care, în orice caz, l-aș 
din nou la încheiere, Este 
piu simplu, atit de simplu, 
să pară o banalitate. Iată-l: traducăto
rul trebuie să aibă mereu grijă să nu 
contrazică spiritul limbii în care tra
duce. Adevăr care sare în ochi, dar 
care — poate tocmai din cauza asta — 
este uneori — ba chiar de multe ori — 
neglijat de către traducătorii noștri. Ca 
să nu uite acest adevăr, aș sfătui pe 
traducători (așa cum mă sfătuiesc și 
pe mine însumi ori de cile ori m-apuc 
de vreo traducere) — i-aș sfătui să 
lucreze la traducerile lor, așa cum ar 
lucra la o operă originală — cu aceeași 
dragoste, cu aceeași adîncime, cu ace
eași 
atîta

In 
ta o 
aceea 
cere. Cea mai înaltă calitate 
traduceri este să nu pară că 
ducere.

O traducere literară bună 
act de cultură. Trebuiește deci să fie 
făcută cu toată seriozitatea și, odată 
făcută, trebuiește să fie prețuită așa 
cum se cuvine.

Al. Phillppid®

Noapte-i încă! Doarme firea! 
Dar pe nevăzute clape 
Parc-auzi crescînd vuirea 
Unei revărsări de ape.

Nu s-or revărsa cu zorii 
Repezi ape-n vadul străzii 
Ci — în cinstea sărbătorii, 
Lungi coloane-ale parăzii.

Dară omu-acela cine-i
De n-așteaptă dimineața? 
Vechiul meșter al uzinei 
A venit să vadă piața.

Mulți armindeni își arată 
Pe la tîmpla-i alba floare. 
„Zi-ntîi
Să nu-i

Mai” n a fost vreodată 
fie sărbătoare.

de huilă, de fum, de antracitMirosul 
învăluiește ferigi, și brazi, și primăvară, 
îl răspîndește Jiul cu val neliniștit, 
și tu, prieten, care azi cînți întîia oară.

Mirosul de huilă îl porți în haine-n sînge. 
și pe obrazul palid, tăiat în unghiuri drepte, 
pe care lumea neagră a minei se răsfrînge, 
cînd munții, împreună-i suim ca niște trepte.

De-o aspră fericire îmi spui. Tu ești minerul 
ce cîntă greu ca munții care-i proptești în spate; 
și nu mai văd nici brazii, și nu mai văd nici cerul... 
Aud numai ecoul pămîntului cum bate!

Și soră sînt cu iarba, cu bradul, cu lumina! 
Tovarăș din adîncul ce seeole-a tăcut!
Simți mina de prieten ce m-a-ndemnat spre mina 
întunecoasă-n care viața-ai început ?

$

tnt ceasuri din noapte, cind 
peste Țara Bîrsei se așterne 
liniștea adîncă. nețărmurită. 
Un vuiet aspru încearcă 

uneori să se ridice, odată cu șuvoa
iele de rouă, răzbate ca o furtună ră- 
sunind pe deasupra munților, apropi- 
indu-se și pierzindu-se din nou. Pes
te acest zbucium, potolit de depărtări, 
închis In ziduri, sub bolți de piatră 
și fier, născut în uzinele și fabricile 
de pe margini, s-aude deslușit; în a- 
ceste ceasuri de liniște, duduitul trac
toarelor, amintindu-ți călătoria încea
tă a vapoarelor, peste ape largi.

întunecată la chip, ascunsă în a- 
buri, în ceață și fum, Țara Bîrsei se 
preface în acele ceasuri puține, cînd 
n-o vede aproape nimeni, in străve- 

al Mării Laconice, care 
valurile aici, pe locul mun-

tractoriștii schimburilor de 
fericitul prilej să se scal-

chiul golf 
și-a sunat 
ților.

Singuri 
noapte au . 
de cu tractoare cu tot în valurile dc 
răcoare ale acestei mări.

Dar toată pacea cîmpiei doborltă 
de trudă și în care izvorăsc din 
adîncimi vechile înfățișări ale pă
mântului — nu durează decît ceasuri 
scurte — clipe — față de veșnicul 
zbucium, față de nepotolita mișcare a 
cîmpiei.

O altă mare — de oameni — tșl 
înalță și își mînă valurile peste pă
relnica înfiripare a Panonicii. Valuri 
cu glas străbătător, omenesc și glas 
de metal. Tractoarele vor continua să 
umble cu același mers prevăzător de 
vapoare, dar n-ai să le mai auzi.

In zorii zilei, cînd deasupra mun
ților sclipește .steaua răsăritului, pe 
valea nostalgică a Săcelelor și din- 
tr-un mal în altul, în întreaga Țara 
Bîrsei, pornește o amplă mișcare de 
oameni. In liniștea nopții răsună în 
orașe, în sate, pași grăbiți, glasuri. 
Răsună chiote de locomotive, priete
noase, stăruitoare chemări de si
rene. Un impresionant număr de tre
nuri, o vastă rețea de autobuze por
nesc în zeci și zeci de direcții. Cine 
nu cunoaște, cine trece cu internațio
nalul Arad-București, privește nedu
merit această aglomerație care stă 
să ia trenul cu asalt. Aglomerație a 
fost și înainte de venirea internaționa
lului și va continua și după trecerea 
lui

Patra trenuri urmează unul după 
altul de-a lungul celor Șapte-Sate și 
string în ele valurile de lume, le duc 
în uzinele și în fabricile lor. In gara 
Orașului Stalin, alte zeci de trenuri, 
pe diferite direcții — trenuri specia
le — captează revărsarea de lume șl 
o duce pînă în cele mai îndepărtate 
colturi ale Țării Bîrsei.

Din stație în stație, valuri noi de 
oameni se vor urca, vor umple trenu
rile acestea pînă la refuz. Trenurile au 
orariul stabilit să ajungă tn ultima 
stație la ceasul cînd trebuie să intre 
muncitorii tn fabrică. Toți acei, ale 
căror întreprinderi sînt tn stafii cu
prinse între punctul de plecare și ulti-

De atîtea ori, în ceasul 
Revărsării spre tribune 
Apăsat bătuse pasul 
Tinerește să răsune.

Mîndru-n rînd cu oțelarii 
Pieții largi trecuse pragul 
Spre albastrele fruntarii 
Fluturîndu-și roșu steagul.

Azi cînd oameni, flori, lumină 
Iși vor strînge-aici soborul 
El de mult va fi-n uzină 
Lecuind de răni cuptorul.

Și cînd în cuptor de-odată, 
Teafăr foc o să țîșnească, 
Mulțumit o să-l socoată 
Flamura-i sărbătorească.

Emilia Căldărary

E-o-ncăerare surdă-ntre oameni șl cărbuni! 
întreceri uriașe de oameni și de munți!
E biruința noastră care azvîrle punți 
spre mîine din trecutul atîtor robi străbuni!

&

&

3)

— cu care 
încep, dar 
fi pomenit 
un princi- 
înctt poate

seriozitate — și cel puțin cu tot 
personalitate.
modul acesta traducerea va căpă- 
însușire de căpetenie, și anume 
de a nu părea că este o tradu

ci unei 
este tra-

este un

Și-n tine rîd minerii ce drumuri taie-n stîncă! 
Și-n mine rîd țăranii răscoalelor de ieri!
Am supt aceeași sevă amară și adîncă.
Dar am pornit prin munții acestei primăveri!

Și parcă cerul însuși noî îl purtăm pe umăr! 
Ne cîntă azi în inimi tot freamătul din țară! 
Ascultă! Ascultă munții, tot codru-acesta tîuăr!...

Mai sus ca noi doar ceru-t... nici vulturi nu mai 
zboară!

Fug norii spre prăpăstii,.. Mai sus ca noi, doar 
vise 

pe care le culegem trudind pe-al nostru drum! 
Noi! Vom pătrunde toate cărările 
Și-om lumina cu raza acestui Mai

închise! 
de-acum ! 1
ZamfsrescsjVioleta

h ă i j ă
Ne-am strîns dis de dimineață in 

curte, ca să plecăm la demonstrație, 
in coloană. Nu sîntem mulți. Fabrica 
noastră este tînără — copil al celui 
de al treilea an al cincinalului — și 
unele secții vor fi cu totul terminate 
abia pe la sjirfitul lui 1955. Cind mă 
uit înapoi și văd coloana noastră 
scurtă terminindu-se la cîțiva metri 
mai încolo, mă cuprinde așa, un fel 
de amărăciune, și parcă mi-e ciudă 
că nu ne întindem și noi pe cel pu
țin un sfert de kilometru, ca uzina 
metalurgică vecină...

Cind s-a făcut ora plecării, ieșim 
in stradă cu pas sprinten, cu steagu
rile roșii desfășurate ca o corabie ca- 
re-și ia largul cu toate pinzele întinse.

E o zi plăcută de primăvară cu 
soare plin și-un cer atit de albastru, 
că-ți pierzi privirile tntr-tnsul. 
zi a lunii mai I...

Mă bucur că avem parte de 
fel de zi — pînă ieri vremea 
tare urită, friguroasă — mai ales că 
în dreptul casei mele, așa cum ne-am 
înțeles de cu seară, mă așteaptă so
ția și băiatul să-i iau la paradă.

Mergem plini de voie bună și vor
bim încet. La cea dinții încrucișare 
de străzi mica noastră coloană se u- 
nește cu alta mai mare și steagurilor 
noastre de culoarea sîngelui care fîl- 
fîie mîndre în bătaia ușoară a viatu
lui primăvăratec, li se adaugă altele 
și, pe măsură ce înaintăm altele, me
reu altele. Oamenii rid, glumesc, cin- 
tă. Se strigă lozinci de pace, priete-

nie, muncă... Pentru cîteva minute ne 
oprim la o nouă întretăiere de străzi 
și deodată, aproape de noi, răsună 
legănat și limpede, executată de viori 
și mandoline, o veche horă moldove
nească. Echipa artistică a întreprin
derii din față a și încins jocul. Cîțiva 
dintre ai noștri le urmează pilda și 
hora se lărgește într-una cu tovarăși 
din

Prima

o ast- 
a fost

sau de pe trotuare.rtnduri

Pornim iarăși la drum și neîncetat 
in coloana noastră, tungă și compactă 
acum, se revarsă ca niște rîulețe tn- 
tr-un fluviu, altele mai mici.

In dreptul casei o zăresc pe neva- 
stă-mea cu copilul, căutindu-mă neli
niștită în marea de capete: le fac 
semn cu mina, mă observă și iaiă-l 
pășind alături de mine. Sînt și ei

Flux și reflux în Țara Bîrsei
ma stație, ajung cu o jumătate de 
oră, cu o oră, sau chiar mai mult, 
înainte de începerea lucrului. Plnă 
la o stație se urcă lumea care merge 
în fabrici, mai departe se urcă, pe 
lingă cei care intră în muncă, alte va
luri de lume care a început sa iasă 
din schimb și se întoarce acasă. Tre
nurile acestea, care „se duc", încep 
să se întîlnească în stații i.u altele, 
care „se întorc", tot atit de aglome
rate : aduc și ele o lume, care a ieșit 
din schimb și alta care merge acum 
la muncă. La întoarcere, tr.enurtit ple
cate din Orașul Stalin vor porni din 
ultima lor stație la ora cînd ies mun
citorii din schimb și în fiecare stație, 
pe parcurs, vor fi așteptate o jumă
tate de oră, o oră sau mai mult, de 
lumea care a terminat schimbul și 
se întoarce acasă.

De la ceasurile patru dimineața, 
plnă pe la nouă, de la unu ziua pînă 
la cinci și de la zece seara, pînă pe la 
două, după miezul nopții — aproxi
mativ, la interval de trei-patru ore, 
pornesc, se produc fără întrerupere în 
Țara Bîrsei, plnă sub munți, între 
lanțul de uzine, fabrici și întreprin
deri și orașele și satele orășenizate 
ale cîmpiei. pe o rază de treizeci-pa- 
truzeci de kilometri, impresionante, 
furtunoase maree umane.

Mă fură și pe mine aceste maree și 
mă las purtat de ele, dintr-o parte în 
alta. In trenul ticsit, grupuri 
te spun glume între ele și rid. 
să facă drumul mai ușor sau 
cine știe ce program pentru o 
re. Vocile lor, soprane, altiste,

stăruitor, glasul binecunoscut al uzi
nei lor.

Trenul arhiplin dinspre Zărnești se 
golește treptat, cîteva stații, apoi din 
nou încep să urce valuri de oameni 
și, la Bartolomeu, face cruce cu primul 
tren care vine dinspre Orașul Stalin 
încărcat, care duce lumea în schimb, 
sau acasă.

Locul pendulărilor mocănești, în
tre munți și bărăganuri si locul dru
murilor făcute de ciangăi, între sa
tele lor și marile orașe, unde au slu
gărit; locul convoaielor de care cu 
coviltir ale scheienilor, umblînd după 
brașoave, cutreierînd lumea, l-au l 
astăzi aceste respirații puternice, 
ceste maree umane, la- intervale 
cîteva ceasuri.

luat
, ri

de

de fe- 
Cîntă, 
repetă 
serba- 

. se îm
bină plăcut cu mersul trenului. La 
ferestre se perindă munții întunecoși. 
solitari, sau arzînd în culori. 0 fe
meie mai în vîrstă a adormit cu ca
pul rezemat pe bancă; în picioare, la 
ușă, un grup ce bărbați voinici discu
tă aprinși, gălăgioși, în maghiară. Un 
cetățean cu pălărie neagră, cu boruri 
largi, zgribulit într-un impermeabil 
cenușiu, răsfoiește absorbit o „Gra
matică a limbii romîne" ...Cîțiva flă
căiandri minări, în niște mantale cau- 
ciucate enorme, cu săgeți de trăsnet 
cusute cu fir pe piept, se înghiontesc și 
lumea încearcă să-i potolească. Trenul 
intră într-o stafie, ridicat tn slăvi de 
glasuri care se salută; apoi porriește 
mai departe, în mijlocul aceluiași cor 
de glasuri care petrec pe cineva, își 
urează noroc, își strigă „la revedere", 
pînă a doua zi.

Sînt oameni care fac acest drum de 
patru-cinci-șase ani, fără întrerupere. 
Nu circulă încă autobuzele, în oraș, 
la ora la care pornesc ei de acasă, la 
gară, pe jos. Stau departe de gară. E 
întuneric, uneori plouă sau ninge, 
sau e ger cumplit. Ei merg a- 
colo, unde îi cheamă glasul prietenos,

Dar acesta este 
cific momentului — 
șei dezvoltări industriale din re
giune. Trebuie să însemnez aici că 
asemenea oscilații, dar mult mai largi, 
avînd drept cimp întreaga țară, maree 
determinate de atracția metalurgiei de 
aici — s-au liniștit în bună parte, 
s-au așezat în încăpătoarele cartiere 
muncitorești, în minunatul Oraș 
Nou...

Oricît de antrenantă și vie ar fi 
priveliștea aceasta dintre malurile 
înalte ale Țării Bîrsei, tot um
blînd, amesteeîndu-te, în șuvoaiele 
de lume, printre trenuri, văzînd peste 
tot, unde te-ntorci numai șine de căi 
ferate, numai lume în așteptare în
cordată, numai șantiere, fierărie, lungi 
cimpuri răscolite, munți de cărămidă 
— și mai ales lumea, noianul acesta 
de lume umblînd, trudind; privind 
peste tot numai acest zbucium din 
cîmp — de la o vreme ostenești și tu, 
călător, te s'mți și tu istovit, cople
șit de priveliștea uriașă a muncii, a 
trudei de zi și noapte fără oprire.

lei seama că oamenii de aici sînt 
obișnuiți, arată chiar foarte energici, 
plini de sănătate și de forță — nă
valnici. Poate că pentru ei călătoriile 
multe, complicate, care pe tine te a- 
surzesc, te zăpăcesc, numeroasele în

un fenomen spe- 
trecător —al uria- 

industriale
însemnez

crucișări de trenuri sînt, așa cum 
sînt pentru tine, călătorule, drumușo- 
rul de o jumătate de oră cu tramvaiul 
sau pe jos, agale, de acasă pînă la 
lucrul tău.

Poate așa este și, atuncea, ai prile
jul să descoperi la oamenii aceștia o 
noțiune nouă despre distanțe, despre 
călătorii, despre muncă și despre via
ță. Bagi de seamă că în viața pe 
care o trăiesc ei acuma, trenul, distan
țele mari, eforturile, viața trează, 
tenacitatea și dirzenia — un uriaș e- 
lan care te prinde în el ca un ana- 
for — sînt unități de măsură noi. Și, 
nu se poate să nu-i admiri și să nu-i 
saluți respectuos; ei sînt constructori 
ai socialismului în patria noastră — 
cei mai mulți dintre ei, în primele 
linii...

Tu simți însă că pentru tine e vre
mea să-ți schimbi drumul, ți se pare 
că te-ai încurcat în urzeala de linii 
ferate și de trenuri, vrei să alegi căi 
mai singuratice, nu atit de chinuite 
zici tu — vrei să te odihnești, să te 
regăsești. E timpul să mergi la Bran, 
ori la Poiana Stalin, ori să privești 
Țara Bîrsei, plutind cu telefericul pe 
deasupra munților.

Spre locuri liniștite ai fi vrut să 
te îndrepți ? Nu-ți place Țara Bîrsei, 
nu te odihnește, nu-i guști farmecul? 
S-arată greu frumusețea acestui pă
mînt întunecat — nicăieri mai întu
necat și mai fecund pămint. Fa
leze uriașe, munții înconjoară, în
chid această mare încremenită de 
pămînt întunecat, roditor. Din mijlocul 
cîmpiei, malurile înalte sînt un uriaș 
port, pe toată întinderea lor, un port 
fremătînd puternic, cu sute de coșuri 
înălțind fum alb, cu sute și mii de 
glasuri metalice. Se ridică deasupra 
acestui port, munții — mereu întune
cați, învăiuiți de vuiet, protectori, 
severi.

Nu știi cînd sînt munții acoperiți 
de nouri, cînd sînt ascunși de jos pînă 
pe creste de fumul, de aburii uzinelor, 
fabricilor. Vtntul plimbă peste Țara 
Bîrsei, unele după altele, uneori in
tr-un amestec tare, valuri enorme de 
fum și aburi de oțel și fontă, revărsate 
din cuptoare, șuvoaie răcoroase de 
zăpezi și esențe de păduri; ușoare a- 
dieri de griu, de pămînt și turme.

Cam la aceleași ceasuri, dinspre di
mineață, cînd se pornesc fluxul și re
fluxul de lume a uzinelor, se mai 
pun în mișcare. în cîmpie. convoaie 
cu huru.it greu. 0 artilerie grea, ma
sivă, împînzește cîmpia: sînt coloa
ne lungi, asurzitoare, de căruțe încăr
cate cu unelte și sămînță. Urlă, tur
tesc șoselele, șoselele asfaltate sub 
povara acestor căruțe uriașe în con
strucția lor, trase de rai uriași. O 
lume de țărani muncitori — uriași,

îți vine să le spui, judeeîndu-î după 
mărimea și încărcătura căruțelor, după 
caii lor — își încep și ei munca pe 
pămînturile posomorite, darnice.

Nicăieri, cred, pămîntul nu simte 
ca aici mina aspră, mina grea și bună 
care îl îngrijește Un fel de galere pri
mitive. înnegrite de ploi, se profilează 
în cîmpie căruțele, plugurile trase de 
cai, semănătorile; se văd grupurile de 
oameni îngropînd cu grijă cartofii ia- 
rovizați, semănînd sfecla de zahăr. 
Dacă n-ai ști că pămîntul are totuși 
încă anumite haturi — între gospodă
rii de stat, gospodării colective, înto
vărășiri și țărani individuali — urmă
rind înaintarea grăbită a tractoarelor, 
pe care frigul, burnița,. cerul moho- 
rit le înviorează parcă, ai crede că 
întreaga cîmpie este o singură unita
te agrico.ă în dezlănțuirea campaniei.

Pe fondul întunecat, aspru, al 
munților, toiul se trăiește aici în ritmul 
și cu intensitatea maximă pe i 
o dau uzinele, fabricile, — totul 
trăiește în prezența și raportat 
măreția și la severitatea munților, 
răstimpuri, prin nouri sau prin 

fum străbate soarele: 
mai înalți,

care 
se 
la 

. La 
șu-

voaiele de 
se-nsenineoză munții 
mai strălucitori și mai severi. Ride și 
cîmpia. Și privind ampla, mereu cres- 
cînda mișcare de la poalele lor, veseli, 
munții par să le comunice oamenilor, 
pe deasupra întregii larme :

— Veniți să vă îmbrățișăm I...
Poate să fie și entuziasm și un nou 

soi de tinerețe și măreție în copleșito
rul ritm, în ampla și nesfîrșita mișcare 
a acestor oameni. Tu, călătorule, ești în
demnat să te întrebi, în felul tău, cum
pătat, ordonat, cu noțiuni bine fixate 
despre viață și despre muncă. Tu 
te-nirebi: „Nu cumva fac oamenii a- 
ceștia, în aceste maree ale lor, o 
cheltuire enormă de energii, de timp, 
de viață ?“... însăși întrebarea aceasta 
confirmă că ei încep să se deosebeas
că structural și de tine și de mine. 
Am spus, doar, că ei încep să aibă al
te noțiuni și despre timp și despre 
spații, despre energii, despre viață. 
Ei trăiesc mai luminați de zarea vi
itorului.

Cheltuiesc multe energii — unii din
tre noi, poate, nici nu le-am avea — 
cheltuiesc mult din timpul lor liber... 
Căutînd să-i înțeleg, să intru în rit
mul lor, observîndu-i, mi-am dat sea
ma — mi s-a părut că descopăr ceea 
ce făceau ei acum. In drumurile lor, 
în viguroasele lor maree, acești oa
meni măsurau — am avut intuiția 
clară — stabileau dimensiunile, întin
derea unui uriaș oraș metalurgic-in- 
dustrial; în veselele, neostenitele lor 
maree, ei căutau, jalonau viitoarele 
bulevarde, autostrăzi, linii de tram
vaie moderne — uriașe și ele — elec
trice sau cu energie nucleară. Ca in
tr-o uriașă simfonie, drumurile 
urzeau întinderile, 
oraș al energiilor viitorului.

Traian Coșovei

lor
proporțiiile unui

veseli
acuma

Mihăiță stringe la piept un buchet 
de flori de cîmp pe care, îmi spune 
plin de îneîntare, le-a cules azi di
mineață de pe malul lacului. Mergînd, 
nu are o clipă de astîmpăr și dacă 
nu l-aș (ine bine de mină, s-ar pierde 
repede in mulțime. Ba se întoarce 
și, rămîne tn urmă de trebuie să-l 
trag după mine, ■ ba privește în lă
turi, înainte, în sus, pe unde zboară 
la mică înălțime un grup de avioane 
șl tot timpul nu mai prididește cu în
trebările. Cine-i .,moșul" cu barba 
mare din tabloul dus de tovarășul 
meu din stingă, cum se numește fa
brica al cărei car alegoric se vede tn 
față, de ce dansează oamenii pe stra
dă.... La cei cinci ani ai lui, ar vrea 
ștrengarul 
tr-odată...

Mamă-sa 
fiindcă s-a 
haine, îi e 
carea de-acasă, 
glinda. Grijulie cum e, 
trage atenția să se uite pe unde calcă, 
să nu iasă din rînduri, să nu dea 
peste cineva din nebăgare de seamă...

Dar cu Mihăiță astăzi nu-i chip să 
te înțelegi. E furat de soarele stră
lucitor, de mulțimea pestriță care se 
revarsă ca un șuvoi de-a lungul bu
levardului, de muzici și stringînd ia 
sin buchetul, e numai ochi și urechi.

Ajungem în Piața Victoriei, o stră
batem și contopindu-ne cu altele, for
măm o singură și uriașă coloană ce se 
scurge ca un fluviu către monumentul 
aviatorilor și Piața Stalin. Megafon- 
nele vestesc neîntrerupt desfășurarea 
demonstrației și băiatul meu nu-și 
mai ia privirile de la ele. Curînd lăsăm 
in urmă monumentul... Se aude din ce 
în ce mai tare, moi aproape, bătaia 
tobei. Fără voie ne potrivim pasul 
după dînsa. Mihăiță calcă și el în 
cadență și de emoție îmi vorbește 
acum în șoaptă. Mă întreabă în ce 
parte este tribuna, dacă e chiar atît 
de înaltă cum a auzit el, dacă o să-i 
poată vedea pe tovarășii aceia ale că
ror fotografii le poartă lumea pe stra
dă!...

Temtndu-se de vreo boroboață, ma
mă-sa tl dăscălește într-una să fie cu
minte, tot încearcă din mers să-i mai 
așeze părul, să-i șteargă nițel obrajii...

Intrăm in larga Piață Stalin. îm
podobită de sărbătoare. Zecile de me
gafoane răsună puternic, toba răsună 
și mai tare acum. Mihăiță se strînsțe 
înfiorat de plăcere 
neapărat să-i spun 
partidul.

I-arăt cu capul 
monumentală și sobră din dreapta, 
de unde conducătorii noștri ne surîd 
prietenoși, ridicînd mina in chip de 
salut.

Uralele nu mai contenesc.
In toiul entuziasmului general simt 

deodată că Mihăiță se smulge de lingă 
mine și, ocolind-o pe maică-sa, care 
nu-și poate da încă seama ce se pe
trece cu dinsul, iese din rtnduri. și 
aleargă întins spre tribună, stringînd 
florile la piept. 11 urmărim amândoi 
cu răsuflarea tăiată, ajunge lingă 
tribună... șovăie o clipă în fața osta
șului care stă de gardă — acesta ii 
zimbește și-l poftește și Mihăiță suie 
repede, una cite una treptele, trăgînd 
cu ochiul înapoi parcă s-ar teme să 
nu-l ajungă cumva mamă-sa. din urmă 
și să-l întoarcă.

Sus, tovarășii îl așteaptă rtztnd, tl 
fac loc. bat din palme, iar el, încurcat, 
nu știe cui să-i întindă buchetul...

— Vai, Simioarte, îmi șoptește ui
mită soția, cu mina la gură, îmi crapă 
obrazul de rușine!...

Un tovarăș voinic care surîde în- 
tr-una îl sărută și apoi, lutnd'i-l în 
brațe, îl ridică pe marginea balustra
dei, arătîndu-l demonstranților..

Văzduhul răsună din nou de urale, 
ovații, aplauze, pe cînd de acolo, de 
sus, băiatul meu zîmbește și ne caută 
cu ochii prin mulțime.

— Las-că vii tu acasă, obrăznică
tură, îl amenință maică-sa cu dege
tul, dar de emoție și bucurie llea'nei 
mele îi 
remi să , 
l-a văzut toată lumea. Ne-a făcut de 
rușine, Șimioaneț...

Șl se reazemă ușor de umărul meu. 
In timp ce coloana noastră se scurge 
încetișor, ea și-a îngropat obrajii tn 
batistă și plînge fericită. în tăcere!...

G. Eremia

iar eu, nu știu cum, mă simt 
și mai bine...

să le afle pe toate din-

e puțin supărată pe dinsul 
murdărit pe obraz și pe 

părul ciufulit, deși la ple- 
băiatul arăta ca o- 

mereu ii a-

lingă 
care-i

spre

mine și vrea 
tribuna... cu

construcția

curg lacrimile șiroaie... Ba- 
fi fost și el mai curat, așa,

huru.it


Limba cu toată trăinicia șj stator
nicia ei, peste care veacurile trec așa 
ca vtaturiile prlntr-un codru puternfic, 
fără să-l smulgă, fără să-l doboare, 
este supusă uimii continuu proces ide 
înnoire și de împrospătare. In timpul 
epocii de mari prefaceri sociale, acest 
proces este mai puternic. Se întunecă 
unele cuvinte vechi, odată cu realită
țile ce se prăbușesc învechite, vin 
altele noi, împrumutate din afară sau 
create în spiritul limbii, odiată cu viața 
nouă ce se naște. Acesta este cazul 
cu limba noastră de azi, atît cea vor
bită cit și cea literară, cea din urmă 
crescînd direct pe trunchiul masiv al 
celei vorbite.

Intorcind'u-mă la sat după o ab
sență îndelungată și după scurgerea 
cîtorva ani die la eliberare, am încăr
cat să Vorbesc așa cum se vorbea în 
copilăria mea, cum apucasem de la 
părinți, căutînd cuvintele cu iz țără
nesc. Nu mică mi-a fast surprinderea 
cînid ou zîmbet mi s-a apus că vorbesc 
așa „ca din bătrînl".

Nici țăranul, dar mi-te muncitorul de 
la oraș, nu se ferește de neologisme, ba 
chiar le folosește cu exagerată predi
lecție câteodată. Apar în limbă necon
tenit „cuvinte-zări", cum le numește 
Maria Banuș, cuvinte care nu numai 
cumulează în ele experiență, ci și 
dte-schid perspective spre orizonturile 
noi ale vieții.

Firește că poetul nu trebuie să re
nunțe la limba veche și înțeleaptă, 
dar să nu uite că el trebuie s-o 
toarne în formă nouă, deci să exnrime 
în ea idei și sentimente noi, cum a fă
cut și Eminescu. In poezia noastră, 
arhaismul va putea totdeauna găsi un 
loc de cinste, cînd el va trebui să dea 
poeziei un aer solemn, mai grav, după 
necesitatea momentului poetic. Emi
nescu, care a introdus cele mai multe 
neologisme în limba românească. știe 
minunat cînd să zică au în loc de oare, 
au în loc de a (de la verbul auxiliar 
a avea, persoana 3-a singular, indi
cativ, perfectul compus) sau Văzum 
în loc de văzurăm. Dar nu are rost 
ca un poet să bocească pe peatra de 
morrnînt a unui cuvînt uitat de popor, 
căci precum spune Eminescu, _,nu-nvie 
morții — e-n zadar, copile!" Poetul 
poate folosi curajos provincialistele, 
cu condiția însă ca să nu trebuiască 
însoțit bunăoară un sonet die un glo
sar care să explice jumătate din cu
vintele cuprinse în cele 14 versuri. Re
cent mi-a fost dat să citesc o foarte 
frumoasă feerie în versuri .a lui Radu 
Boureanu, care dacă nu era urmată de 
un bogat glosar pentru lămurirea pro
vincial i&rnelor și arhaismelor, îmi făcea 
și mie greu dte înțeles textul pe alo- 
curea, mie, care nu arareori am pă
cătuit prin folosirea provincialismelor 
și arhaismelor, deși nici dte la neolo
gisme nu m-am dat îndărăt. Limba 
noastră trebuie să fie a zilelor noas
tre, pe înțelesul și desfătarea poporului 
nostru. Pentru epoca lui Ienăchiță Vă- 
cărescu a scris Ienăchiță Văcărescu. 
Dar nici să nu păcătuim în sens con
trar. Dacă decadenții și în general 
poeții captați de curentul ideologiei 
burgheze au vrut să ne fericească cu 
vorbe ca absinth, .etajere de diferite 
culori, nevroze, tuberoze, narcoze, să 
nu ne apucăm și noi și să ne popu
lăm ou orice preț poezia cu screpere, 
cratere, nituri, bormașine și pichamere. 
crezînd că prin cuvinte tehnice înlo
cuim lipsa noastră în cunoașterea su
fletului muncitorilor de la noi din țară. 
Poezia nu este joc de-a cuvintele, 
ia>r cuvîntul să nu sară în vers acolo 
undie lipsește o idee, ca să folosesc o 
expresie .a lui Goethe. E- mai bd<me, ca, 
folosind cuvintele cu economie și nu
mai pe cele strict necesare, to poezia 
noastră cuvintele să se simtă la strâm
toare, dacă-mi îngăduiți să reiau ima
ginea lui Nekrasov, iar gândurile la 
largul lor.

Poemul lui Eminescu „Călin (File 
din poveste)" are în total 258 de ver
suri, iar după ce l-ai terminat de ci
tit, rămîi cu o bogăție de frumuseți 
artistice extraordinară. Un poet die azi, 
dintr-uin condei iți așterne pe hîrtie 
5-6 sute de versuri, iar o mie siau două 
mii de stihuri stat un lucru destul de 
comun. Dar după ce ai citit, te întrebi 
dacă, era nevoie die toate cuvintele pe 
care le-a folosit poetul, ca să expri
me ideile din opera sa. Intr-adevăr, 
câteodată poeții noștri stat, aproape 
toți, prea darnici cu cuvintele, fiind 
ma-.i avari cu ideile și cu imaginile 
artistice.

Limba poeților noștri e tobuși bo
gată, populară, adecvată intențiilor 
pobtuilui și cuprinzătoare pentru situa
țiile și caracterele tipice care stat zu
grăvite în operă. Cicerone Theodorescu 
și Marcel Breslașu stat adevărați vir
tuoși în mînuirea cuvtatului, dleși câ
teodată ai impresia că se joacă de-a 
pumnalele aruncate în aer și prinse 
cu dlibăcie, — și .aceastia die dragul jo
cului. Dumitru Corbea și Dan Deșliu au 
trezit ta versurile lor potențialitățile 
graiului poetic izvorît dim matca lui de 
veacuri, iar acesta dim urmă, Dan Deș
liu, mîniuiește cu bărbăție cuvintele^o- 
rășănești și chiar termenii tehnici, fără 
să compromită cauza poeziei, dimpo
trivă, îmbogățind-o. Eugen Jebeleâmi, 
Radu Boureanu, Maria Banuș, Nina 
Ca.ssian, Mihu Dragomir, Veronica Po
rumbacu, Miron R. Paraschivescu-, ca 
să nu mai vorbim de un maestru în
cercat ca Demostene Botez, fac^cinste 
limbii și execută testamentul Văcăres- 
cului cu avânt și pricepere. Frunză este 
îndrăzneț în căutările sale verbale, în 
ciuda unor greșeli, iar Baconsky are 
o limbă frumoasă, cu toate că folo
sește, ce-i drept tot mai rar, impropriu, 
cîte un cuvînt. Chiar poeți tineri ca 
Mihai Gavriil, Aurel Rău, Garghiiarm, 
Andrițoîu, Rusadin Mureșanu ș.a. dove
desc multă iscusință și prospețime în 
mînuirea limbii românești, cu specifi
cul ce se cere în poezie.

Dar mișună prin ooezia noastră, dte- 
sigur nu în cea mai bună, destule pro- 
zaisme, greșeli de limbă, vulgarități, 
chiar trivialități, împerecheri de cu. 
virile hibride, formulări străine de spi
ritul limbii.

In zadiar s-a supărat pe Eusebiu Ca- 
miiar tovarășul Ștefan Tita, ta za
dar l-au luat in răspăr la radio prie
tenii dumisale, căci un vers ca acesta:

Trece-o mtadră pe un cal 
nu este în spiritul limbii noastre.

Iar într-un cântec în stil pseudo- 
popular, „corfipus" ipa-re-mi-se tot de 
Ștefan Tita sau de un coleg al du
misale. a te adresa iubitei, Marioarei 
de pe Jiu, pe cit îmi .amintesc, cu 
vorbe ca .acestea :

Fire-ai tu a mea să fii... 
este pur și simplu trivial.

In nici un caz nu pot fi puse pe 
același plan greșelile de limbă sau de 
exprimare, mai bine zis, pe care le 
întâlnim de exemplu la. Dan Dteșliirt 
la E. Frunză, la A. Bacofusky sau 
la D. Ccrrbea, cîteodlată. La aceștia 
este vorba dte obicei de neclarități și 
improprietăți în expresie. In poemul 
său „Lazăr de la Rusca", devenit un 
bun colectiv al cititorilor din țar® noas
tră, pentru că zugrăvește imaginea 
unui om nou ta luptă, mișună totuși 
improprietăți verbale ca acestea : „La 
crucea pădurilor", expresie neclară, 
„umblă către Rusca", în loc de „mer
ge" sau „se diuce către...", „că el ou 
arcușul lui îs lumina satului", cînd 
ai fi mai propriu „e", „struna lui 
mlădie", „ta chiaburi fierea se strîn- 
ge, se chircește și se fringe", poate ta

loc de „crapă1*, „frunzară" în loc de 
„frunzar", „Vipere die stei" (or fi Vi
pere din sau de pe stei ?), „numai su- 
flețolul meu știe-mi focul cît de greu", 
în loc de „cît e de greu", „ctai jăc- 
manii", „să-și ilăfăie moșia" și altele. 
Unii vor spune că nu stat grave a- 
ceste impurități; poate, d'-air dăunează 
limbii cu iz de baladă al acestui poem 
de valoare. La Corbea, care de alt
fel este un foarte bun mânuitor al 
limbii și al stihului popular, se găsesc 
inclairități ca acestea: „Și iduis am .fost 
dus să viu mai aproape", „Cum n-are 
umbră în sat omiul lacom și bogat" 
(de ce n-o fi avînid umbră, că doar 

hud Peter Schlemhil ?), „început 
de vtat pe pfeve" ș.a. Mai nume
roase stat inadvertențele de limbă 
la Eugen Frunză. La el ctntul spune : 
„dum 'azi pe-iacest pământ străbun 
trăim tatî'ia oară" (cum poți trăi ta- 
tîia oară azi pe un pămtot străbun?), 
„mii te bîzîie unii...", „mai dragă te 
am", „socoteam ta bărbi", „îi răsărea 
aievea sub pleoape" (ori e aievea, ori 
e sub pleoape!), „o bază militară get- 
beget", „pălesc de spaimă cruntă epo
leții..." ....un surâs oe-1 îndrăgesc de-
otita vreme...", „...țfacu-n șea, trium
fător, fluturînidu-și buclele de-airginit..." 
(țtoc cu bucle die arginti), „din alte 
dlăți" ( = de altă dată), etc. La Ba- 
coinsky se mai întâlnesc incorecte for
mulări de acest fel: „fetele... să affle 
dac-or fi să se mărite", „oriunde vii 
și orișiunde treci" ș.a

Aceste greșeli., chiar dacă nu su
pără pe toată lumea, ele nu-și au lo
cul ta versurile unor poeți buni, cum 
sânt cei citați mai sus. Astfel de gre
șeli, și niciodată așa de contrare spi
ritului limbii, n-o să găsim, decît în 
epoca s.a de tatonări dta cea maii fra
gedă tinerețe, la Eminescu, care de 
cîte ori prindea pe cineva cu o cu
riozitate verbală îl întreba că „unde se 
zice așa". N-o să găsiim nici lia Coș- 
buc astfel de greșelii siau la vreunul 
dim maeștrii adevărați ai versuJuii ro- 
mthese. Cu atît mai1 puțin o să găsim 
greșeli die4’ limbă în versul popular.

Oricine trebuie să recunoască însă 
că pentru noi găsirea cuvtatului care 
să cuprindă realitatea este mai ane
voioasă treabă decât pentru poeții de
cadenți sau suprarealiști, care vînau 
cuvinte pentru cuvinte. Eminescu spu
nea că :

E ușor a scrie versuri
Cînd nimic nu ai a spune, 
Inșirînd cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune.

Dar, și acest dar este bine să și-l 
întipărească ta minte fiecare poet, așa 
fel încât să nu pună mînia pe creion 
înainte dte a-și aminti de el:

Dar cînd inima-ți frămîntă 
Doruri vii și patimi multe, 
Ș-d lor glasuri a ta minte 
Stă pe toate să le-asculte,

Ca și flori în poarta vieții
Bat la porțile gtfâiirii. 
Toate cer intrare-n lume, 
Cer veștmintele vorbirii.

Pentru-a tale proprii patimi, 
Pentru propria-ți vleață, — 
Unde al judecătorii,
Ne-rtdurații ochi de ghiață ?

Ahl atuncea ți se pare 
Că pe cap îți cade cerul: 
Unde vei găsi cuvîntul 
Ce esprimă adevărul ?

Iar cînd t« gândești că nu este vor
ba numai die propria-ți vleață, ci de 
lupta ce frământă un popor, de des
tinul său istoric, atunci nu se poate 
să nu te copleșească temerea că nu 
vel găsi cuvântul ce exprimă adevărul, 
adtevărul timpului tău, al poporului 
tău, al forțelor care duc înainte o- 
menirea, aii clasei muncitoare.

Cicerone Theodorescu a exprimat lim
pede dragostea sa față de limbă șl 
de dramul ed firesc i

Spadă ne rămtn și zale 
Și parfum și dulce suc, 
Eminescu, Caragiale, 
Sadoveanu sau Coșbuc.

Noul cuvinte cresc puterea 
Zămislită-n vechiul trunchi. 
Nu sini flori de nîcăierea; 
ale noastre slnt, mănunchi.

Iar cînd zicem azi: poporul. 
Și cînd zicem: muncitorii, ' 
Clocotă biruitorul
Fluviu, străbătînd istorii...

In orașe, au la țară.
Au pe valuri, au în brazi, 
Gînduri mari și-adînci măsoară 
Graiul oamenilor, azi.

Graiul lor... Par vorbe simple 
După cum le spune gura... 
După cîte pot să schimbe, 
Uriașă li-i măsura.

La cel de-al doilea Congres al scri
itorilor sovietici, maeștri bătrîni ca 
Gladkov au luat cuvîntul pentru a- 
părairea și ridicarea pe trepte die slavă 
a limbii literare, așa cum încă de la 
primul Congres și necontenit în viața 
sa i-a îndemnat pe scriitori Maxim 
Gorki. Să nu uităm nici învățătura 
lui Iosif Vissarionovici Stalin, despre 
limbă și fmportiamița cunoașterii ei. De 
.altfel nu trebuie să miire pe nimeni 
că tocmaii marxiștii sînit atît de mult 
de preocupați die problemele iiimibil, 
că oi tocmai marxiștii stat aceia care 
pun și vor să pună cuvântul ta slujba 
celor mai înalterideii și idealuri umane. 
I.ar poeții trebuie să fie nu numai cu
noscători, ci și stegari glorioși care 
înalță graiul omenesc pe cuhniile fru
museții și limpezimii cugetului și sim
țirii, dînidu-le întruparea luminoasă a 
cuvântului prin poezie.

Limba este însă, dfeși principalul, niu 
unicul mijloc de realizare a formei, 
poetice. Mai este și versul, iar dacă 
versul nu este decât limbă de un anu
mit fel, deosebită de conversație; die 
proza artistică, de exprimarea științi
fică abstractă, știința versului consti
tuie un domeniu pe oare poetul, dlacă 
nu-1 cunoaște, primejduiește forma na
țională a poeziei sale.

In discuția de până acum la „Ga
zeta Literară" s-ă ridicat și problema 
tradiției folclorice de către Radu Po
pescu în poezia noastră de azi. Pe 
cît am înțeles, dânsul susține promo
varea acestei tradiții, ceea ce este per
fect just, și dă ca exemplu pe Dan 
Deșliu, care în „Lazăr de la Rusca" 
folosește direct versul popular romî- 
nesc dlin* baladie. însuși subiectul se 
pretează la acest lucru și prin aceasta 
„Lazăr de la Rusca" se așează ta rân
dul baladelor, cum este bunăoară
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POEZIA NOASTRĂ
„Constantini Brfncoveianu*', ta cans 
eroul piere ca un martir pentru cre
zul sau. Stat de-acum cunoscute tu
turor cititorilor de poezie versuri ca 
acestea din poem:

...A rămas deschis-acasă 
cartea ceea luminoasă 
tocma-n locul unde scrie 
cu slove de hărnicie 
cum crescu ogorul pwe 
din măruntele ogoare... 
Și te doare că nu stăi 
să zărești cu ochii tăi 
împlinirea scrisă-n foi 
făptuită și la noi... 
Dar tu știi — și crîncen știi: 
— Va fi, Lazăre, va fi l 
Iar în cartea care-acum 
își plinește asprul drum, 
cartea noastră, cartea vie 
ce poporul nost’ o scrie, 
ai să fii și tu un rtnd 
cu lumină sîngertnd 
și-ntr-o slovă dintre toate 
inima mereu ți-a bâtei

Am relevat frumusețea acestor ver
suri tatr-o scrisoare deschisă în „Con
temporanul* din anul 1949, cînd poe
mul a apărat în „Sclnteia". Afara de 
„stăi" ta loc dte „stai", limba e die-o 
puritate cristalină, iar ideea fixată în 
imaginea „Istoriei pairtidluâui" rămasă 
deschisă pe masă rotunjește, luminoa
să, perspectiva viitorului țării ta lupta 
pentru socialism la sat. Stat versuri 
populare de cea mai bună calitate a- 
cestea. E adevărat că spre sfârșit, poe
mul se diluează prin versuri ca aces
tea :

— „Noi, strungarii, ajustoril, 
cazangiii și sudorii,

toți de-aici, de la ,,Vulcan" 
aflînd faptă de dușmani 
cerem să-i sfîrștți sub flintă 
pumnul nostru greu să-l simtăt 
Patria noastră iubită 
'fie strașnic străjuită I"

în care ideea și sentimentul, în ciuda 
niobleții și justeții lor, în loc să ca
pete aripi, se turtesc sub o imagine 
care nu e la înălțime. Aici, versul 
popular devine de serie.

Au mai scris în vers popular și alți 
poeți, rnai cu, mai fără succes, mulți 
nediepășind nivelul cuvintelor de acest 
fel:

Foaie verde trei lăptuci 
Mă-ntîlnii cu trei haiduci...

Totuși Corbea fa multe din poemele 
sale, apoi Mihu Dragomir ta poemul 
său „Războiul", au cîteva realizări 
de tip popular cu totul remarcabile, 
ceea ce nu se poate spune despre Ma
ria Banuș cînd face astfel de tenta
tive.

Dintre poeții prezentului, însă, iz- 
ibtaziile cele mai strălucite, mai dura
bile pe acest diram, le-a obținut Jebe- 
leanu ,atît .ta poemul „Satul lui Sabia." 
cît și ta poemul „Bălcescu", anume ta 
acele părți . care .stot scrise ta vers 
popular i

înghețat e rtul bocnă, 
Taie viscolul zănatec, 
Comuniștii stau la ocnă, 
Of, mi-e inima jăratec l 
C-au voit să ne dezlege, 
P lines închisorile. 
Clinii și cu ciorile 
Și-au făcut în țară lege. 
Zic boierii două vorbe 
Și răspunzi din aripi, corbel 
Ei tn singe neacă țara, 
Tu ți-afunzi tn singe ghiara. 
Comuniștli-s In cătușe, 
Chipul țărli-l de cenușet 
Și-n Aiud slnt și-n Doftana, 
Flăcări dă, ca focul, rana. 
Și-n Doftana și-n Aiud, 
Văi și munte mi-i aud. 
Și-n Aiud și-n Văcărești 
Luminează la ferești.
Dej e-n lanțuri la-nchisoare, 
Cerul țărli-i fără soare.

(„In satul lui Sahia"')
< 1
Eminescu însuși ne-a lăsat versuri 

de tip popular de-o frumusețe unică, 
demne die cele mai pretențioase anto
logii, cum este die pildă „Ce te legeni 
codrule", „La mijloc de codru des", 
„Ce stă vîntul să tot bată", „Mușatin 
și codrul", etc. Și n-ar fi rău dacă 
poeții noștri ar realiza versuri popu
lare la nivelul „Mioriței", al lui „lo
tion Iorgovan", al «tainelor. Dar acesta 
nu poate fi unicul drum al poeziei 
noastre, tot așa cum n-ar putea fi 
versul homeric sau shakespeiare-ian. 
Că veacuri de-a rîndul poetul popu
lar a practicat și continuă să practice 
troheul d'e 5-6 și 7-8 silabe cu rime 
de Ia primul la al doilea vers și așa 
mai departe, că folosește propoziția 
principală, mai rar cea secundară, ta 
exprimare, că tropii revin același de 
multe ori, că imaginile se repetă, 
este adevărat, și prin .aceasta poe
zia populară și poiairtă semnele ei 
distinctive din punct de vedere al 
versificației. Dar adevărat e și că 
die trei sute die ani, dte l>a Do>softei, în
cep să pătrundă ta tezaurul popular, 
vehiculate la început de forme ale ver
sului popular, poezii scrise de autori 
al căror nume nu se dizolvă ta masa 
poeților colectivi ai poporului. Iar as
tăzi, printre cântecele populare circulă 
alături de „Pe Murăș și pe Tirnavă" 
cântece ca „Pocnind din bici pe lingă 
boi" (Coșbuc), „Vezi rîndunelele se 
duc* (Eminescu) și multe altele, fără 

ca să știe cel ce cîntă cine este au
torul. Mai mult dlecît atlîtia. folclorul 
nefiind o cetate cu porțile zăvorite, ta 
creația populară totîlnim influențe de 
la vecini, de-iacum adaptate la condi
țiile naționale. Probabil că versuri ca 
acestea, prelucrate de Eminescu după 
un cîntec popular :.

Greeruș ce clnțl in lună,
Cînd pădurea sună. 
Cum nu știi ce am tn mine 
Greere străine?.

au o îndepărtată origine ta folclorul 
ucrainean, unde ca formă de vers și 
muzicalitate sună îndeobște, iar Ta
ras Șevoenko își clădește poetica sa 
ta mare măsură pe acest fel de vers. 
Eminescu, cînid vorbește de izvorul 
de apă vie al poeziei poporului nos
tru și al poeziei popoarelor vecine, 
știe de ce se exprimă cu astfel de 
cuvinte. Popular este dte fapt ceea ee 
este primit die popor ca „suflet din 
sufletul său", ca expresie a năzuințe" 
lor, iiar în acest sens și sonetul poate 
deveni popular, după cum zicea odiată 
G. Călinescu.

Prin urmare ar fi greșită o îngus
tare a drumului versificației prin li
mitarea ei la formele tipice ale ver
sului popular, ® atât miai puțin reco-
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mandabile stat pastișa sau citatul fol. 
doric, practicat de unii poeți. In ver
sul folcloric nu există personalitatea 
unui poet, ci a colectivului popular, 
care a luicnat șlefuind versul ta cursul 
veacurilor. Desigur că orice poet s-ar 
declara gata să renunțe măcar la o 
fărâmă din personalitatea sa pentru 
versuri ca .acestea ta caire fata pără
sită cu copil își toarnă dorul :

De s-ar fa* cerul hlrtie
Și luna cănțălărie
Și soarele domn să scrie 
Și-ncă n-ar putea să știe 
Ce mi-i la inimă mie. 
Făr-o pruncă de doi ani. 
Dar și prunca se alină, 
Inima tot îmi suspină. 
Dar și prunca se așează, 
Ochii mei tot lăcrămează.

Totuși, versul popular nu trebuie 
pastișat, nici pur și simplu furat, ci 
studiat în tot ceea ce are el mai trai
nic, mai comunicativ și mai frumos, 
pentru a-1 putea duce astfel mai de
parte. Pe acest drum s-a dius la no>, 
rămîiniîmd adînc scufundat în versifi
cația populară, încă puțin, valorificatul 
Anton Pann; pe acest dlrum s-a dus, 
imitînd ou măiestrie doina și cântecul 
bătrânesc, Vasile Alecsandri; pe acest 
drum s-a înălțat pe culmile gloriei 
Mihiall Eminescu, făcând din poezia 
populară, din dragostea de natură ce 
curge în ea, din donul și jalea și 
din bucuria iubirii, din sentimentele 
majore ale patriotismului, aflate ta 
versul nostru popular, o temelie .a ne
muritoarei sale opere. Ctatecul popu
lar cu versul său specific stă la baza 
poeziei eminesciene, iiair când vrea să-.l 
utilizeze pentru genul epic, ta basme 
bunăoară, Eminescu pune cap la cap 
două versuri populare, ca în „Călin 
Nebunul" sau în varianta ei mai con
centrată „Călin (file dlin poveste)" 
sau ta „Scrisori".

Tot în poezia populară își are ră
dăcinile și Coșbuc, totuși câtă origi
nalitate, cît suflu personal rezultă 
chiar dlin versificație, ca să nu mai 
vorbim de sentimentele, de ideile, de 
imaginile propriu-zise ale poetului.

Cei mal mari poeți ai noștri, pe 
lingă comorile nesecate ale versului 
popular, au folosit cele mai va
riate forme de vers, îmbogățind arta 
noastră poetică și dovedind că limba 
română este gata să se întruchipeze 
cu succes ta orice metru, în orice 
structură de vers.

„Pe bănci de lemn tn scunda tavernă 
mohorltă..."

„Iubind In taină am păstrat tăcere..."

„împărat slăvit e codrul...* |

„Nu credeam să-nvăț a muri vr-o 
dată..."

„Sora pe deal buciumul sună cu jale..."

„Mai am un singur dor...'

„Stelele-n cer.„*
tmi

fost odată oa-n povești
A fost ca niciodată...*

„Ctnd cu gene ostenite sora suflu-n 
luminare.

stat cîteva numai dta rîtmurite spe
cifice lut Eminescu, dar pe care le ta- 
tîifaim șl la înaintașii eăi.

La Coșbuc, este mai greu să citez 
cîte un vers, căci el este așa de miare 
meșter al strofei ca unitate plastică și 
muzicală, tacît ta mod automat un 
vens atrage după sine pe celelalte:

E-n flacără boita senină.
Și fără-ntrerupere-acum
Se varsă tăcută lumină, 
Se varsă grăbită, se-ntinde 
Pe dealuri, pe coaste, s-aprinde

Pe șes uri, pe drum.

Aici ritmul e de-acuim al strofei în
tregi, face parte indisolubilă din di
namica imaginii. Dar cu.i nu-i răsună 
puternic ta minte ritmuri de acestea 
furtunoase: „Mai rîdeți, nevolnică tur
mă...", „La pașa vine un arab...", 
„Sânt stage dta sângele neamului 
meu..."? Și toate acestea au Intrat de 
mult în patrimoniul artei noastre 
poetice.

Iar dacă, bună și frumoasă, limba, 
exprimată în versuri bazate pe stihui 
folcloric, constituie tulpina .artei noas
tre poetice, tot ceea ce s-a altoit pe 
ea viabil din antichitate și pînă la ver
sul revoluționar maiakovskiam, inclu
siv versul liber, poate contribui la 
forma națională ta care-și încheagă 
idteile și simțirea poeții noștri sub 
steagul de luiptă al clasei muncitoare.

De altfel practica poeților noștri do
vedește tocmai acest lucru. Dacă Em 
gen Frunză încearcă să profite de 
toată experiența clasicilor ta versifi
cație pentru exprimarea noilor reali
tăți, Maria Banuș folosește cu virtuo
zitate versul liber sub influența lui 
Whitman și Neruda, în ultimele ei rea
lizări. Dam Deșliu, dlacă s-a lăsat 
complet stăpînit de versul din bala
da populară ta „Lazăr dte la Rusca", 
iar în „Minerii din Maramureș" mî
nuiește cu pricepere varietatea ta 
versificație a poeziei înaintașilor no
ștri iimprimtadu-i pecetea sa perso
nală, în noul său poem despre Belate, 
publicat parțial, se pare că a căutat 
să valorifice, fa. mod prea strident 
uneori, arta poetică a lui Coșbuc în 
special. După părerea mea, niu e rău 
dacă poezia sună a Homer, Horațiu, 
Dante, Heine, Pușkin, Eminescu, Coș
buc, Isalkovsiki 6au Maiakovski, dar 
cel mai bine este să sune a poetul 
care a scris-o. Căci așa sună Coșbuc, 
mai mult decât orice a Coșbuc, iar 
Maiakovski a Maiakovski. Nu s-ar pu
tea spune la noi că Bineslașu nu sună 
a Breslașu, Cicerone Theodorescu a el 
însuși, iar Jebeleanu a Jebeleanu, dar 
fenomenul să fie general: poeți mulți, 
dar și variați. Aceasta este adevărat 
pentru poeții fiecărui popor, aceasta 
a fost și linia celui de-al doilea Con
gres al scriitorilor sovietici, atunci 
cînd s-a vorbit dte realismul socialist 
în diferite țări și acesta este, fără 
îndoiala, sensul cuvintelor lui Lenin: 
„Nu încape îndoială că problema li
terară se pretează cel mai puțin unei 
egalizări mecanice, unei nivelări, do
minației majorității asupra minorită
ții. Nu încape îndoială că ta această 
chestiune este necesară asigurarea 
unui spațiu cît mai larg inițiativei 
personale, înclinațiilor individuale, mai 
mult spațiu pentru gtadire și imagi

nație, formă și conținut". Fiecare idee 
din textul acesta al Iuti Lenim dâttad 
din anul 1905, este de mare preț pen
tru scriitori și merită să fie adâncită. 
El se completează minunat cu cuvin
tele dta scrisoarea Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. către cel denal doi
lea Congres al scriitorilor sovie
tici : „Datoria scriitorilor sovietici 
este să înfăptuiască o artă veridică, 
o artă a marilor idei și simțiri, des
coperind cu pătrundere adîncă bogata 
lume sufletească a oamenilor sovietici, 
să întruchipeze în eroii lor toată va
rietatea activității acestora în muncă, 
ta viața obștească și particulară într-o 
unitate indisolubilă. Literatura noastră 
e chemată nu numai să oglindească 
noul, ci să ajute dlin răsputeri la vic
toria lui".

Aceste cuvinte sînt valabile pentru 
activitatea oricărui scriitor progresist 
din lume, cu aplicație specifică la lo
cul și condițiile în care el trăiește. 
Acest mesaj, care definește rolul scri
itorului în societate ca luptător pen
tru înaltele idealuri umane, se traduce 
și în cuvintele noului sfătuit al scri
itorilor sovietici, izvorît de-a dreptul 
din învățătura leninistă despre lite
ratură: „Continuând cele mai bune 
tradiții ale literaturii clasice ruse, ale 
literaturilor popoarelor frățești din 
U.R.S.S., precum și ale literatu
rii mondiale, tasușindu-și în mod 
creator marxism-leninismul, care 
permite să vezi în toată comple
xitatea și deplinătatea viața adevă
rată, scriitorii sovietici dlesăvîrșesc și 
adâncesc metoda realismului socialist. 
Realismul socialist cere de la artist 
zugrăvirea veridică, concret-istorică a 
realității în dezvoltarea ei revoluțio
nară. Iu. condițiile contemporane de 
trecere treptată de la socialism la co
munism metoda realismului socialist 
ajută pe scriitor să contribuie din 
plin la ridicarea continuă a forțelor 
creatoare ale poporului sovietic, la în
vingerea tuturor greutăților și piedi
cilor pe drumul către comunism".

„Punînd la dispoziția artistului po
sibilități multilaterale pentru dezvol
tarea inițiativei creatoare, presupuneind 
o bogăție și o varietate de mijloace 
artistice și die stiluri, susținând spiri
tul inovator în toate domeniile crea
ției, realismul socialist cere de la ar
tiști grijă pentru ridicarea măiestriei, 
cu scopul ca literatura să slujească 
mai din pliu poporului". Traducîndu-le 
ta termenii propriei noastre situații 
sociale din R.P.R., adică în condițiile 
luptei dfe clasă pentru construirea so- 

. cialișmului sub dictatura proletaria
tului în alianță cu țărănimea munci
toare, și ținând seama de locul și ro
lul nostru pe plain tatemațional în 
lupta pentru pace, este bine ca scri
itori să avem în minte mereu proas
pete aceste adevăruri. Cu atât mai 
bine este să avem^ proaspete și vii ta 
minte aceste adevăruri cînd purcedem 
la analiza formei .artistice propriu zise 
a poeziei noastre.

_ Iniăifiite, însă, voi apune cîtevia cu
vinte despre tropi, deai exprimarieia 
metaforică etc., care joiacă un roii în 
realizarea formei naționale ta poezie. 
Iată ce spune Eminescu ta această 
privință :

„Materiailui ta caire se sensibiliză 
ideea etern poetică stat imagimiile — 
nu însă imaginile tuturor popoarelor, 
oi a aceluia la care ea se sensiibiliză. 
Tropii unei_ națiuni agricole diferă de 
tropiii, de imâigiinlile unei națiuni de 
vânători orii de păstori. Sub ce .ima
gini va îmbrăca unul simțământul 
etern al amorului și sub ce imaginii 
celălalt, decît numai prin acele pe 
care le posedă ? Acest mod de cuge
tare care se reflieictă numai asupra 
corpului, nu asupra idfeili unei poezii, 
constituie naționalitatea ei".

_ Este foarte important adevărul con
ținut ta aceste cuvinte. Dacă un poet 
ne-iair spune despre iubita sa că este 
ca o agavă, că z im beiul ei seamănă cu 
răsăritul soarelui pe vîrfuil muntelui 
Cimborazo, că glasul ei sună mai 
dulce decît al păsării paradisului și 
așa mai departe, poezia are să fie în 
cel maii bun caz curioasă și ta mod 
inevitabil ne-ar arăta că folosește 
cuvinte de dr.aguil cuvintelor, dlacă 
nu ar -fi vorba de o traducere. Nouă 
mi se pare curios, de exemplu, cum 
Homer nu găsește mal frumoasă 
asemănare pentru ochii Afrodiitei decît 
șă spună că-s bovini și ne-ar părea cel 
puțin ciudat ca să aflăm, de exemplu, 
dta poezia unui canibal, că iubita lui 
are gura bună ca inima dușmanului 
friptă ta vârful suliței.

Tropii fără îndoială au un caracter 
naționali. Dair cum însuși conținutul 
de viață al națiunii se schimbă ta 
cursul istoriei, tropiii stat și ei supuși 
schimbării. Viața nouă din țara noas
tră, industrie, tehnică, și îndeosebi 
concepția nouă despre lume vor ta
rtari și asupra tropilor, ca aspect al 
formei naționale în poezie. Să- trecem 
acum la imaginea poetică.

Poezia este o formă artistică, o 
întruchipare, deci traducerea ta ima
gine poetică a unui conținut de idei 
și simțăminte, de pe poziția poetului, 
prin mijlocirea limbei, a versului și 
a celorlalte auxiliare din arsenalul 
poetic care dau și specificul național 
conținutului poeziei. Limba se poate 
schimba prin traducere, versul prin o 
nouă variantă, totuși plăsmuirea poe
tică se menține în cea mai mare mă
sură, păsfrtadu-și specificul, dacă n-a 
fost alterată imaginea artistică și conți
nutul ei, așa cum La întruchipat ar
tistul. Faust al lui Goethe, bine tăl
măcit ta românește, rămâne tot Faust, 
adică o capodoperă germană dintr-o 
epocă diată, căci limba șl versul în 
această împrejurare, chiar cu necesa
rele concesii față de specificul lingui
stic și prosodic al limbii în care se 
traduce, nu ■ fac decît să vehiculeze 
marea figură a eroului goethean.

Imaginea însăși se diefinește prin 
trăsături tipice ta situații tipice de 
vi.ață, considerate de pe poziții de
terminate, proprii artistului.

Imaginea pornește dta viață, este 
absorbită de artist, este ridicată la 
cele mai înalte temperaturi ale gîndi- 
rii și călită ta focul inimii, apoi ve
rificată ta viață. Vorba lui Anton 
Pann „De la lume adunate și iarăși 
la lume date" are un -înțeles artistic 
mai adînc dlecît s-ar părea unui ochi 
superficial. Iar poeții noștri astăzi mai 
mult ca oricînd trebuie să cunoască 
lumea și să vorbească lumii.

întrebarea care se pune este dacă 
poezia ultimilor zece ani, dintre 1945 
și 1955, dă cititorului o imagine ar
tistică vie, puternică, fidlelă și emoțio
nantă a vieții noastre contemporane, 
îndeosebi din țara noastră. Homer, 
cînttaid mînia lui Achile din ajunul 
căderii Troiei și rătăcirile lui Ulise pe 

mări după sfîrșiM cetății lui Priam, 
închide ca-ntr-un cristal o epocă cu 
oamenii și datinile sale, ne tacintă și 
azi cu eroismul, destoinicia și virtu
țile elenilor săi, luptând împotriva ho
ției tai Paris, deci a necinstei, și pen
tru readucerea ta patrie a frumoasei 
Helene, deci a frumosului, a dragostei. 
Dante, care s-a închipuit călăuzit în 
Infern de umbra lui Vergitiu, n-o face 
de dragul Infernului, ci pentru a pe
depsi pe contemporanii săi, dezvăluim 
du-le păcatele, pe care le înfiera în 
virtutea patriotismului său și a visu
lui său de unificare ,a Italiei. In „Tes
tamentele" lui Franțois Villon frea
mătă și fierbe Franța tulbure din se
colul al XV-lea, tot așa cum vibrează 
sonor veacul al XIX-lea, de la un ca
păt la altul, cu mizeriile și grando- 
rile lui în poezia lui Victor Hugo. 
Pușkin ta imaginea lui Evgheni One- 
ghta1, dacă am luia-o numai pe aceasta, 
reușește să creeze o enciclopedie a 
vieții rusești din vremea sa, cum se 
exprimă Belinski. In genialele sale 
zugrăveli de fresco, Maiakovski ca 
poet revoluționar ne-a dat în poemele 
sale „Harașo" și „Lenin" imagini gi
gantice ale Marii Revoluții din Octom
brie 1917 și figura marelui Lenin. 
In toate aceste opere viața trăiește ta 
imagini .artistice, scoase din viața tim
pului, păstrate în mreaja versului, con
densate ta forța cuvtatului, capabil să 
evoce imagini mintale, simțăminte pu
ternice, ca o placă fonografică un cân
tec siau o peliculă icoane cinetice.

Lăsînd la o parte chestiunea, deo
camdată ne la timpul ei, dacă vreunul 
din poeții de azi se aseamănă ca 
mărime cu cei amintiți, întrebarea 
noastră trebuie s.ă se hotărnicească 
la atît: Cum și cît de veridic, de 
limpede și de luminos, se vede rea
litatea în poezia- noastră?

Mie ml se pare că bine se oglin
dește. realiitatea ta versurile poeților 
noștri, și. nu cred că mă-nșel. Dușma
nii noștri, fie aceia care maii stăruie 
în țară, fie .aceia de .peste graniță, nu 
se bucură că lucrurile stau așa, dar 
să nu se bucure, că nu spre bucuria 
lor scriu poeții noștri, ci spre a po
porului nostru. Voi începe cu o ima
gine, care-i doare cel mai mult ca 
realitate crud'ă pe dușmanii noștri și 
oare oglindește, prin radicalele trans
formări dlin inima copiii! or noștri, 
ireversibilitatea vremilor răsturnate și 
blestemate, .azi primite de cei mici pe 
drept cu rîsete răsunătoare. E vorba 
de carnavalul pionierillor, pe care-1 
cuprinde tatr-o imagine vie Eugen 
Frunză;

Cu pionieril-am fost intr-un palat
In care-au stat, pe tron, odată regii 
Cu sceptru-n mtini, la umbra făr-de- 

legii...
La carnaval am fost și am jucat.

Zburdau, prin săli de marmoră, 
moșnegii. 

Piticii, urșii, puiul cel moțat;
Și ce mal haz era, ce dans ciudat 
Sub bolțile-necate In arpegii...

Dar dintr-o dată, parcă la un semn, 
Tăcură toți... Intfase-mpelițatul 
Purtțnd coroană și-un vătrai de lemn.

„Ce vrei?** — l-au întrebat. Iar el:
„Regatul I* 

„Ha-ha" — zbucni un rls ca un
îndemn,

Și prinse-a hohoti întreg palatul.

In poeziile lui Frunză adeseori 
imaginea globală a poeziei, chiar ta 
cele m.al bune poezii ale sale, este tul
burată dfe vreun cuvînt ce șchioapătă 
sau de vreo figură die stil discuta
bilă, care scad artisticul imaginii 
ca punctele negre valoarea unui bri
liant. Dar cine air putea spune că sone
tul cu pionierii, care nu este mici cea 
miai cunoscută, mici cea maii puternică 
poezie a lui Frunză, nu redă veridic 
tipicul vieții noastre, într-un sector 
unde se plămădește vîi'to-rul țării și 
al poporului? Ce departe și cu totul 
altfel stat acești copii de ceea ce am 
fost noi în copilăria noastră, cînd, 
în loc de „susține cu-a ta mînă co
roana, coroana română", etalam ta cor 
„sus (ine cuada-n mină coroana...", 
fără să pricepem cu ce ține „co
roana română" coadia și încă sus 1 
Dar ce departe sînt piofti-erii zu
grăviți în sonetul luj Frunză, și 
care nu-s alții decît pionierii cu care 
noi ne îmtîlniim zilnic pe stradă, 
copilul țesătoarei Maria Bucur sau 
fetița funcționarului la poștă Ion Gri- 
gor.aș ș.a.m.d., ce departe stat ei de 
copiii din Țara Moților, pe care-i 
cîntă A. Bakonsky în partea I-a și ce 
aproape de copiii din partea a Il-a 
a inspiratului său poem „Copiii din 
Valea Arieșului", poem care nici pînă 
acum, n-a primit în critica noastră 
prețuirea deosebită pe care o me
rită, ca multe, de altfel, din versurile 
acestui poet, în ciuda unor părți ce
țoase din poetica sa. Cît de departe 
sînt copiii de azi de copilul din „Cîn- 
tecul dte leagăn, al Doncăi" din minu
natul poem al lui Marcel Breslașu. 
Cit de departe sînt mamele copiilor 
de azi de Donca-mamă:

Donca fălcile le strings 
Peste dinții plini de singe.,.

Prima palmă năucește — 
Primul ghiont dezmeticește...

Primul val de singe sperie... 
Și-ntrebărlle — puzderie —

Amintire, ce-ml tot croncăl 
Despre albii dinți ai Doncăi ?

Nu, nimic n-o s-o doboare —
(Nani — raza mea de soare!)

Nu, nimic n-o s-o răpună —
(Nani — raza mea de lună!)

N-o să spună! N-o să spună l 
N-o să spună! N-o să spună I 
N-o să spună I N-o să spună I

Donca, murind1, a tavlns ca să tră
iască copiii fericiți, — fericiți, așa 
cum arată și versurile atâtor poeți 
ai. noștri scrise despre sau pentru co
pii, și să fiu iertat dacă unele nume 
revin. sub pana mea, dar aoeasta e 
situația: Nina Cassian („Horea nu 
mai este singur", „Nică fără frică"), 
Cicerone Theodorescu (volumul „Fău
rar de frumuseți", Maria Banuș („Fi

ilor mei", apoi poemul despre Bucu
rești), și alții.

Din cele spuse, m.aș vrea să reiasă 
tnsă nici că avem destule, nici totdea
una destul d'e bune versuri despre 
copii și pentru copii. Intenția mea 
este de-.a atrage luarea aminte cum 
ta imagini poetice se zugrăvește lu
mea nouă a bucuriei din sufletul co-» 
piilor noștri, lume desprinsă din du-' 
rerile și suferințele de altădată.

Și pornind dte la chipul Doncăi (din 
poemul lui M. Breslașu,) al cărei 
obraz bătut de pumnii agențiilor răs
frânge totuși, cu dârzenie, razele care 
au să învingă, ale viitoralui, gîndul te 
fură spre imaginile poetice în care 
se zugrăvesc figurile eroice a.le acelora 
ce luptau să se înfiripe odată, cît mai 
repede, prin jertfele clasei muncitoare, 
viitorul.

Acest trecut de luptă al comuniști
lor și dragostea poeților pentru cei 
ce au dus lupta se alege în imaginii 
poetice ca un chip luminos în oglin
da apei ce se liniștește după furtună. 
Poeți mai vechi și mai noi caută să 
prindă acest chip, sporind dragostea 
pentru prezent prin înfățișarea ace
lora ce l-au pregătit. Unii dintre poeți 
au venit ei înșiși dlrr acest trecut ori 
erau legați prin fire nevăzute de el.. 
Iată această imagine zugrăvind o le
gătură gingașă cu trecutul, imagine 
ieșită de subt pana fină și sensibilă 
a Veronichii Porumbacu:

Eu n-am fost la proces. Șl nici la
ocnă,. 

Nu m-am clintit o zi de pe Mecet. 
Dar ctnd la Dumbrăveni e cerul bocnă. 
Ce bine prind ciorapii din colet l

La sobă, subt broboada subțirică, 
Aleargă-undrele, cît de iute pot.
Logodnică n-am fost. Dar sînt bunică: 
Și orice deținut îmi e nepot.

Odată numai adormii-ntr-o rină 
Și-n vis se desfăcu imensul ghem, 
Legindu-mă, cu albul fir de lină, 
De cei închiși, de cei pe care-i chem..^

Ghemul rostogolit în viis pînă la 
închisoare și legînd pe cel de-afară 
cu cei Închiși, dă expresie unei che
mări, care pornea din tot mai multe 
piepturi și care s-a dovedit a nu fi 
în deșert, căci în preajma ofensivei 
eliberatoare a armatelor sovietice au 
început să se smulgă din lanțuri cei 
închiși și să organizeze poporul pen?' 
tru luptă, iar alții din ei s-au smuls 
odată cu ziua cea mare, care penitru 
noj este 23 August 1944.

Imaginile poetice, care să descria 
lupta partidului în anii de ilegalitate, 
s-au înmulțit. Au atras în deosebi pe 
poeți evenimentele mari din anul 1933, 
care marchează o etapă revoluționară 
la un nou nivel, mai ridicat, ta miș
carea muncitorească, tocmai cînd1 fas
cismul prin venirea la putere a lui 
H'tller devine o primejdie mondiailă. 
își are cântăreții eii greva și lupta 
eroică a ceferiștilor dte la Grivița 1933 
(vezi poeme ca ale Iui D. Corbea, IA. 
Breslașu, M. Beniuc etc.), Doftana^ 
închisoarea comuniștilor (cîntată de 
M. Banuș ș.a.), „Scînteia" din ilega
litate (V. Tulbure. Dan Deșliu). Eroii 
care au căzut pentru cauza comunis
mului, pentru eliberarea poporului 
nostru, împotriva fascismului, s-au în
truchipat în baladele poeților dte vazii. 
Este destul să amintim figura lumi
noasă a lui Ilie Pintilie din poemele 
Veronichii Porumbacu, a lui Vâsile 
Roaltă etalat de Șt. Iureș, Hâjdu'Zol- 
tan (maghiar) ș.a., a lui Petre 
Gheoirghe în stihul tăios și diur al 
lui E. Jebeleanu etc. Adevărul este că 
orice inventariere în această privință 
rămâne incompletă, deoarece nu există 
un poet valla bill ta cărțile căruia tre
cutul de luptă al oamenilor muncii 
conduși d® partid, să nu aibă consa
crate versuri patetice. Diair tot așa de 
adevărat este că tabloul luptei dte un 
sfert dte veac a' partidului pînă la 
eliberare, eroii șl faptele, suferințele 
poporului din acei ani întunecați, este 
departe de a fi dleiplta zugrăvit ta 
versuri, iar uneori figurile marilor 
luiptătorl precum și evenimentele sânt 
schematice, prinse ta imagini sărace 
și exprimate fa versuri pripite. Aș da 
un singur exemplu, anume poemul 
meu „In frunte comuniștii", care su
feră dte inegalități în realizarea artis
tică și nu e lipsit de locuri cenușii, 
versul ttrânidu-se uneorț la nivelul 
prozei discursive. In legătură cu a- 
ceasta stat demne dte adincă meditație 
cuvintele Iul Lenin: „Cînd un autor 
își închină povestirile unei teme pe 
care nu o cunoaște iese un lucru ne
artistic". Este vorba puir și simplu de 
schematism, ce rezultă din necunoaște
rea vieții.

Fapt este însă că cele mai multe 
din aceste realizări, cel puțin parțial, 
au populat poezia noastră nouă cu 
imaginea realistă a comunistului, a 
evenimentelor istorice concrete, a 
luptei de clasă vii, făctad să fremete 
versul de ceea ce căutase să sugrume 
ideologia burgheză decadentă, anume, 
să fremete sentimentele majore, idei
le revoluționare, lupta pentru drepta
tea socială a celor ce muncesc, jert
fa patriotică a comuniștilor pentru po
por și eliberarea țării noastre de 
subt jaful capitalist și de subt jugul 
strivitor al fascismului. A început, cu 
alte cuvinte, să bată în poezia noas
tră vîntul mare al baladei .eroice, să 
clocotească patima și mîndria patriot 
tică din cîntecul bătrinesc, dar dte 
data aceasta sub steagul roșu al par
tidului.

Patriotismul resuscitat, cînd prora 
socialismului a luminat orizontul țării 
dinspre viitor, a contribuit desigur 
la mobilizarea poeților pentru întruchi
parea în formă artistică a marilor 
luptători din trecut: Doj.a, Horiâ, Tu
dor Vladimirescu, Bălcescu... conside
rați de. partid ca fondul de aur al 
strădaniei și luptei poporului pentru 
libertate și dreptate. Aceste figuri din 
istoria țări', înfățișate ta justa per
spectivă a concepțiilor științifice des
pre lupta socială și ta lumina calei- 
d-Oscoipică a poeziei, sporesc și în
tăresc sentimentele de cinstire a pa
triei în sufletul oamenilor muncii șf 
fe cresc, prin^ solidaritatea cu trecutul,- 
cu vitejia străbună, efortul de-a învin
ge greutățile prezentul ui. Realiză
rile poeziei noa-stre pe drumul aces
ta îndărăt, menit să împodobească zi
lele de-acum cu tot cee-a ce a fost 
măreț altă diată, sînt însemnate din 
punct d'e vedere artistic. Iar dacă 
Turfor Vladimirescu ta poemele tai 
Mihnea GJieorghiu și Mihu Dragomir, 
nu.și-a^ găsit încă deplină întruchipare 
artistică, «ieși amîndoi poeții au în
registrat succese ta m’nuirea Versu
lui epic, ca de altfel și poeți mai ti
neri, ca Violeta Zamfirescu ce a cân
tat eroi din aceeași epocă, — ta cei 
privește pe Nicolae Bălcescu, băirbafuil 
luminat al revoluției noastre din 
1848, personalitatea lui a găsit ta 
Eugen Jeteleanu ne ctatărețul epic' 
de mare anvergură.

Mlhai Beniuc

(Urmare în nr, viitpr),



CANCERUL OMENIRII
fiu trebuie pus globul la microscop. 

Nu-s necesare 
lentile, radiografii planetare, 
ca să convingi poeții, nepot (ii, 
că există un cancer al lumii care, 

unde apare, 
mănîncă, roade,

frumusețea vieții.

RJ? ă iiiăus de pildă,
c, insnlă-n Pacific *
ca o orhidee-ncrustată
in frunza cea verde-a oceanului...
E Hawai, Hawai, Honolulu Baby,
e Hawai, cu havaienl șl havalene care eîntă 

din bavaiane
(cel puțin, așa spun filmele americane) 
și-n mijlocul orhideei — un vierme. 
Există-o lnsulă-n Pacific.
și-nflptă-n ea
— o bază militară.

Ce e „o bază militară**?
Problema ne e foare clară.
La această Întrebare, dumnealor,

Rockefeller — regele uraniului 
Morgan — regele plutonlului 
Dupont — regele tritlulul 
au un răspuns al lor, 

cind spun:
„O bază militară este un lucru foarte bun.
Baza militară e un fel de bază
pe care se bazează 
concepțiile noastre despre lume.
Baza militară e o binefacere, o blnecuvîntare șl-o 

t onoare
pentru rplclle insule primitive și fără nume, 
pentru măruntele rase inferioare, 
baza e o misiune civilizatoare
și o chezășie
pentru prosperitatea insulițelor sărace,
(atît de sărace in zahăr,

In fructe,
” în aur)

0 chezășie că vor fi bogate
în tunuri

șl trupe aeropurtate^
Prosperitate! Securitate!1*

Răspunsul de mal sus
II dau trei regi de la Apus

al uraniului, 1
al plutonlului, 
al trltiului,

(Uraniu, Plutoniu și Tritiu nu sînt trei zei ai antichității 
ci al radio-aetivitătil)

o— și astfel, orhideea Hawalului 
i-a-mbolnăvit de cancer.

Nu trebuie pus globul la microscop.
Nu-s necesare 

lentile, radiografii planetare, 
ca să convingi poeții, nepoețil, 
că există un cancer al lumii care, unde apare 
mănîncă, roade,

frumusețea vieții.

Zăpada-l albă-n Groenlanda 
șl marea-i verde ca lavanda.
SăgetUe soarelui se ciocnesc de ghețari verticali 
pe țărmuri fac plajă morsele planturoase 
cu capul lor de samurai bătrîn 
și-n zăpada curata

— o pată, o rană.
Groenlanda a fost sfîșiată 
căci s-a înfipt in ea 

p bază militară-americană.

Da, iarăși o bază, 
din nou o bază, 

nici mad proastă, nici mai brează 
ca aceea din Hawai.
Ce frig e-n Groenlanda-n luna mai!
,Ce cald e în decembrie-n Hawai!
.„Dar pentru o bază militară 
nn contează vremea de afară

«— așa se face că și Groenlanda 
suferă de cancer.

Să-ndrăznească numai să spună
vreun cetățean american
că baza militară nu e bună
nici pe continent, nici în ocean,
cum nu e bun un focar de infecție
In organismul uman,
că-ndată cetățeanu-american

e adus
ș! tradus

în fața comisiei pentru cercetarea activității 
antjamerieane 

pentru a fi cercetat
șl găsit vinovat

șl apoi condamnat;
să-ndrăznească numai vreun cetățean american 
să-ntrebe: „Ce-1 asta NATO, PATO, SEATO, 
ce fel de păsărească e asta?
Și ce caută America în Africa, Australia și Asia7"

•— că-ndată cetățeanului american,
pentru că nu înțelege americăneș'e,
I se pune lacăt:
decît să vorbească,
mai bine să tacă.

iVai,
frumoase insule Hawai,

Morgan v-a pus gînd rău.
Și nu numai vouă, ci și insulelor Canare '
și Filipinelor, și Okinawei, și Maltei, și Islandei, 
vai, vai,

frumoase insule Hawai,
cercul se strînge în jur,
are treabă cu voi domnul Dupont de Nemours, 
vrea să vă-mbolnăvească de cancer...

Nu trebuie pus globul la microscop.
Nu-s necesare

lentile, radiografii planetare,
ca să convingi poeții, nepoețli. _
că există un cancer al lumii care, unde apare, [ 
mănincă, roade,

frumusețea vieții-

Dar asta nu scrie-n prospectele de voiaj.
Acolo se-ntrebuințează

cu totul alt limbaj:
„Vizitați Grecia antică!
Vizitați Grecia romantică! 
Sărutați-vă sofia la poalele Acropolei! 
însuși Apollo

prețuia măslina de Volo,
etcetera...”

Ce nu scrie-n prospecte dar, totuși, se vede,
e că există și-acolo
ea,
aceeași bază,
aceeași bază militară de unde urmează 
să pornească-n cele patru colturi ale lumii 
și chiar în Parthenon, dacă s-ar cere, 
proectilul menit
să reteze pentru-a doua oară brațele Venerei, 
și capul Victoriei de Ia Samothrace,
să sfarme coloanele-n zece, Aaprw

să surpe frontoanele-n nouă
și chiar pămîntul — ah, de s-ar putea! ,
să-l spargă ca pe-o nucă-n două... it . s
; ? "ST
h.„Pcntrti că noi, . /
i spune generalul, să zicem Murray, T 

știm să umblăm cu civllizafiile-aceste
Că doar nu e pentru prima oară;
Pieile Roșii pot s-o ateste
(mai sînt cîfiva reprezentanți cari ne-au scăpat. )
O, nu e pentru prima oară, 
cu civilizațiile e o treabă ușoară 
iar insula Creta e-n mîini bune".

Cam așa ne spune
generalul, să zicem Murray,

și noi îl credem, se-nțelege.
Cea mal bună dovadă

sînt urmele civilizației aztece.

— No t țl părerea mea, spune soldatul Jim.
Ceea ce am făcut cu Pieile Roșii e o adevărată porcărie 
de care noi, americanii cinstiți, roșim.

„.Ei, da... Aici e o controversă.

Să ascultăm ce spune o pădure din Feloponez 
sau, cum s-ar spune, 

partea adversă.

Era o pădure de măslini.
In zori, soarele răsărea din mare
ea un imens potir plin cu lavă,
și vîrfurile măslinilor se umpleau

J. D. Rockefeller

de aur lichid
și cu cît soarele urca pe cer înainte, 
cu atît aurul curgea pe trunchiurile măslinilor 
ca o rășină fierbinte,
pină se făceau bălți de lumină în iarbă... 
Alt meșter decît natura

nu lucrase la această operă de artă 
și cîfiva generali din S.U.A.

— socotind că e nevoie de o mină de om 
au hotărît să facă un aerodrom, 
să taie măslinii,

să tundă iarba,
și așa mai departe....

Dar lată ce s-a Intîmplat.
Un lucru-ntr-adevăr neașteptat: 
mamele din Peloponez au venit și-au legat 
de fiecare trunchi de măslin

— un prune, 
nn prunc al lor de fiecare trunchi, 
și-au spus:
„Dacă vreți să tălați copacii.

tăiați și copiii; 
copiii și copacii sînt ai noștri, 
aerodromul e al vostru,

Iuafi-1 cu voi cînd plecați".

E șl aici o controversă, dacă observați, 
între generala din S.U.A.

șl mamele din Peloponez.

— Eu sînt de partea mamelor,
spune soldatul Jim, 

Aerodromurile sînt pentru război, 
dar eu s’nt pentru pace

și n-am să tai copiii
și n-am să tai copacii.

O, e totu-atît de limpede... 
Există un cancer al lumii 
pe care încearcă să-l generalizeze 

generalii din S.U.A.
ca să roadă șl să rupă frumusețea vieții...

In aceste condiții,
e de văzut cîtă dreptate are 

poetul evazionist Cutare
în volumul său intitulat „Atolii1*, 
cînd scrie textual

despre corali:

„Nimic nu-1 mal frumos decît coralul, 
Al mărilor portocaliu canin 
înfipt în buza cerului senin,
Cînd îl clătește soarele și valul,
Nimic nu-1 mai frumos decît coralul!

Atolul, marea, luna, luna. 
Ml le-am dorit din totdeauna!”

E de văzut cîtă dreptate are 
poetul evazionist Cutare 

cînd ce nu vede el e tocmai baza 
peisajului,

e baza militară,
Ș caria dentară, 
o cancerul care mănîncă priveliștea,

bucată cu bucată, 
de pe fața pămîntului?

Se poate, domnule poet exotlo, 
să pierzi din vedere tocmai ce e mai „străin" 
în adevăratul înțeles al cuvîntului?

Ca să descoperi baza militară 
nu-ți trebuia un microscop sau o lupă 
ci doi ochi obișnuiți, de treabă, 
ca ai cetățeanului american care întreabă: 
„Ce caută America în Europa,

Desen de PERAHIM

în Asia, 
în Africa 

și-n Australia?”

Și-atunci, generalul, să zicem Murray, 
întreabă la rîndul Iui:

„Dar vasele chinezești ce caută-n
mările Chinei?

Ce caută italienii în Italia
și francezii la Paris?"

Și cu asta discuția s-a-nchis.

Da, nu e nevoie de prea multă discuție 
ca să-fi dai seama că există un cancer al lumii...
...și pe urmă, discuția trebuie să aibă o bază, 
o bază comună de discuție,
iar între cetățeanu-american și soldatul Jim, pe de o 

parte,
și între generalul Murray și Rockefeller, pe de altă 

parte, 
nu există altă bază

decît o bază militară
care, în loc să-i apropie, 

îi desparte.

De, ce să-i faci?
Dragoste cu sila nu se poate.

Acesta e un adevăr internațional.
Morgan, Rockefeller și ceilalți o spun pe șleau: 
„N-avem nevoie de afecțiunea italienilor, 
n-avem nevoie de afecțiunea franfiijilor, 
și, în general, n-avem nevoie de afecțiunea desculților, 
a celor care descarcă lăzi, toarnă oțel, ară și sapă, 
a celor care n-au după ce bea apă;
noi tratăm direct cu Sir Churchill

cu monsieur Faure sau Mendes, 
și Ie trecem datoriile vechi într-un nou registru; 
noi tratăm direct cu domnia-sa domnul Ministru, 
și exportăm o mie cincisute de filme
(printre care unul colosal

cu Rita Hayworth într-un rol de șacal)
șî vrem, în schimb,
o bază la Dover, și în același timp 
una Ia Calais
și chiar una, în cețosul oraș Elseneur,

reședința lui Hamlet, prințul justițiar...
(...Dar asta e literatură, și-ncă una care minte...) 
Popoare, uitafi-vă istoria

ca să puteți merge înainte!
Cine privește în urmă se preface în stană de sare. 
Uitați-vă istoria, popoare,
uitați-vă istoria și, dacă puteți, uitați-vă și memoria!

Cît despre sentimentele voastre, 
păstrafi-le sănătoase 

șl faceți ce vreți cu ele". s

El, tocmai asta e, domnule Dupont,
că nu putem face ce vrem cu sentimentele noastre 
pentru că

a fost odată 
un băiat șl o fată, 

el era un băiat cumsecade, se numea Hans sau Kurt
(avea un nume simplu și scurt)

fata se numea Grete
(Grete se numesc atîtea fete)

șl Intr-o vară plină de iarbă șl de albine
în care strada frigea ca o plită,
au luat-o pe-o cărare

de la marginea orașului,
pe o cărare care ducea Ia o piatră anume,
o piatră a cărei legendă spunea 
că îndrăgostiți! care se-așează pe ea 

se căsătoresc în curînd...

Vara frigea, gura fetei frigea
și gîtul ei avea gustul florii
și părul ei, de culoarea albinelor, mirosea a fin.

W 
Vara curgea tăcută ca un fluviu bătrîn..,.

< 
„Peste-o săptămînă, din nou aici, iubita mea...”

Dar peste-o săptămînă, poteca nu mai era,
în jurul ei se-mpletise un gard de sîrmă ghimpată
și pe o tăbliță scria „VERBOTEN”;
piatra era minată,

legenda ruptă-n bucăți,
și căsătoria a fost amînată;
Grete a-nceput să scrie scrisori

pentru că Hans a fost chemat în armată...

Nu, nu putem face ce vrem cu sentimentele noastre. 
Poeții tehnicolori

umblă cu capul în nori
dar Dupont de Nemours are picioarele pe pămînt,
(deși circulă mai mult cu-automobllul);
de altfel, minte poetul care afirmă

că numai insulele de corali sînt frumoase,
pădurile, apele, stelele,

frumoasă e și o firmă
de neon albastru, pe firmamentul serii 

frumoase sint și bretelele, 
frumos e și un automobil ultim-tip, 
ba uneori un ceas’ Universal-Geneve

e mai frumos ca o clepsidră cu nisip.
O, da, 
frumoasă-! tehnica!

Deci, să luăm automobilul și să ne deplasăm 
pînă-n biroul domnului Morgan.

Un covor cit un paro
acoperă parchetul,

fotoliile au plușuri aurii și violete,
pe biroul masiv strălucește un cristal 

cît un patinoar,
pretutindeni sînt butoni de fildeș, minere de nichel; 
apeși pe un buton,

minerul se mișcă fără zgomot,
se deschide un canat și apar sertarele,
apeși pe-un alt buton,

se deschid sertarele
șl apar dosarele 
și apar dolarii 
și apar acțiunile;

acțiunile lui Morgan sint multe șl nefaste 
pentru că are el cu pămîntul niște planuri vaste, 
vrea să-l întoarcă din drum 
măcar pînă-n Evul Mediu,

ca să ardă în pară șl fum
tot geniul uman,

cum a ars Giordano Bruno pe rug.
Dar cum?

Cum poate fi lumea întoarsă din drum, 
făcută să dea înapoi ca racul,

cum dai înapoi ceasornicul, mutîndu-i acul?

Păi atunci, chiar dumneata, domnule Morgan, ești
un rac, 

sau, cu echivalentul Iul din zodiac, 
un fel de cancer al lumii —

ou centrala la Wall-Streei
și filiale

— în zeci de puncte cardinale,
pentru că pe cristalul biroului 

așezi o hartă,
— planșa analomică a umanității, —,
șl cu un stilou aerodinamic,

— o adevărată operă de artă* — 
încercuiești cu un cerculeț negru 
locurile unde s-a făcut, șj unde urmează 
să se facă o nouă bază.
o nouă bază militară...

In mijlocul naturii
sau în mijlocul hîrtiîlor,

un stilou e în stare de multe acte.
Un stilou semnează pacte

sau explodează în mina copiilor,
dar cu orice ar semăna,
cu un obuz,
cu o siringă,
nimic și nimeni nu poate să ne convingă
că boala asta — cancerul — e Incurabilă...

INTILN1RI 
CU CITITORII

La ®l-ubul Sindicatului muncitorilor 
din învățămînt din B-dul 6 Martie, 
a avut loc joi, 21 aprilie, o întîlnire 
între colectivul redacțional al „Gaze
tei literare" și cadrele didactice din 
Gapitală.

Din partea colectivului redacțional 
al revistei au participat: Zaharia Stan- 
cu, Veronica Porumbacu, Marcel Bres- 
lașu, Eusebiu Camilar, George Maco- 
vescu, Dumitru Mircea.

La discuțiile purtate, participanții la 
consfătuire au arătat în ce măsură 
articolele din „Gazeta literară" îi ajută 
în munca lor, și au făcut o serie de 
propuneri.

Numeroși vorbitori au cerut oa scri
itorii să oglindească în operele lor 
munca pe care o desfășoară cadrele 
didactice în educarea tinerei generații.

De asemenea, s-a cerut ca seritorit 
sa se preocupe de descrierea frumuse- 
țillor țării pentru a pune la îndemîna 
școlarilor materiale care să contribuie 
la cultivarea dragostei pentru pămîn- 
tal patriei noastre. Cîfiva participanți 
la discuție au pus problema informa
ticilor privind viața culturală din în
treaga țară și a știrilor despre 'liitena- 
tuna contemporană a tuturor popoa
relor.

★
Luni, 25 aprilie, în sala „Studio*1 a 

Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
a avut loc întîlnirea dintre scriitorul 
Ion Marin Sadoveanu și cititorii ro
manului său : „Sfîrșit de veac în Bucu
rești" organizată de Biblioteca Cen
trală a Sfatului Popular al Capitalei 
și Editura de Stat pentru Literatură 
șî Artă.

Reuniunea a fost prezidată de M. 
Barna, directorul Bibliotecii Gentrale 
a Sfatului Popular al Capitalei.

După prezentarea cărții și a auto
rului, făcută de Mihnea Fuiorescu din 
partea Editurii de Stat pentru Litera
tură și Artă, au pus întrebări: Do
rina Bădescu, Boldița Lupu, Z. Șerbă- 
nescu, V. Udrea și alții.

A răspuns scriitorul Ion Marin Sa
doveanu, arătînd cum a lucrat la ela
borarea romanului său, expltcînid tot
odată absența eroilor pozitivi, și pre- 
cizînd că va încerca să suplinească 
această lacună în ce] de al doilea vo
lum al acestei opere, volum la care 
lucrează în prezent.

întîlnirea a luat sfîrșit cu uri pro
gram artistic executat de ansamblul 
Sfatului Popular al Capitalei.

*

In cadrul manifestărilor organizate 
de Uniunea scriitorilor din R.P.R. 
„Intîlnlri cu cititorii", vineri, 29 apri
lie, ora 17, scriitorul Aurel Baranga, 
laureat al Premiului de Stat, va sta 
de vorbă cu cititorii săi.

întîlnirea va avea loc la Librăria 
nr. 17 din B-dul General Magheru 
nr. 6.

Eroare, mister Morgan, eroare.
Leacul cancerului e cunoscut de popoare 
și putem feri de cancer organismul lumii.

domnule propagandist al clumii, 
domnule mestecător ai gumili

Nu e nevoie să pul globul la microscop. 
Se vede cu ochiul liber, lămurit.
In lume leacul acestui cancer

a fost descoperit
încă din neuitatul an

o mie nouă sute șl șaptesprezece 
cînd o șesime a globului s-a însănătoșit 
și există azi peste un miliard de activiști împotriva 

cancerului. 
Ei sînt pretutindeni în lume, 
chiar și In citadela în care

cîteva perechi de mîini murdare 
lucrează-ntru moarte;
Ei sînt aproape,

ei sînt departe: 
în Nordul polar 

pe stațiuni în derivă, 
sau pe țărmul solar 

al mării, sădind și făcînd să se-aplec» 
de roadă, brațul suplu al crăcii; 
milioane și milioane de oameni vor pace, 
un miliard de oameni

trăiesc și creează în numele păcii
La ei, pe uzina atomică 

strălucește roșia stea 
chezășie că lumea nu se poate-ntuneca 

?i că vor fi păstrate
petalele orhideei Hawai 
cîmpul cel tînăr din Mai 
zăpada curată a Nordului 
sărutu-ndrăgostifilor 
memoria popoarelor 
pădurile scăldate-n aur 
tebuica ușurînd viața omului 
roșul mărgean a! oceanului 
energia atomului 
plutoniu!, uraniul șî tritiul 
(dar fără Dupont de Nemours) 
a! lunii zîmbet pur 
pe-oglinzile brumii
— și frumusețea lumii 

și frumusețea lumii...

Nina Cassian

La Casa scriitorilor
Marți, 26, aprilie, la Casa scriitorilor 

a avut loc o plenară a secției de tra
ducători ai Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.

Tov. profesor universitar Tudor Via- 
nu a vorbit despre „Probleme de lim
bă și stil în arta traducerii".

După expunere, au urmat discuții.SCHIMBDE EXPERIENȚĂ
Zilele acestea o delegație numeroasă 

de profesori și studemți, membri ai 
cercurilor științifice de literatură și 
limbă romînă de la Facultatea de fi
lologie din Iași, s-au întilnit cu to
varășii lor de la Facultatea de filolo
gie din București.

In cadrul schimbului de experiență 
ce a avut loc, au fost prezentate re
ferate atît din partea studenților ie
șeni, cît și a celor bucureșteni; lu
crări, dintre care am reținut următoa
rele : „N. Bălcescu ca personaj lite
rar în literatura noastră actuală" și 
„Concepția materiali istă și evoluția 
unei idei în reportajele lui Geo Bog- 
za“,

Gu acest prilej a avut loc prezenta
rea unor referate de literatură și lin 
gvistică de către cadrele didactice de 
la cele două facultăți.

Sărbătorirea 
zilei de 1 Mai 

la Casa scriitorilor
Mîine, vineri — 29 aprilie, 

ora 18 — ia Casa scriitorilor 
va avea ioc un miting pentru 
sărbătorirea zilei de 1 Mai.

Despre importanța și semni
ficația acestei zile va vorbi po
etul Marcel Breslașu.

Va urma un program artistic.
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