
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA I
«F

GAZETA LITERARA
Anul II, nr. 19 (61)-Joi 12 mai 1955

6 pagini 50 bani
li................’ l . ....   ■THM1 '

Prezentarea
eroului nostru pozitiv

P roblema creării în literatură 
a eroului pozitiv al vremuri
lor .............................
în

și criticilor 
blemă care 
cațiile proprii ale literaturii realis
mului socialist, purtătoarea celor mai 
înalte mesaje ale luptei poporului pen
tru făurirea visului de aur al omenirii, 
— crearea unei societăți în care să 
dispară exploatarea omului de către 
om, în care valorile umane să fie ri
dicate la o înflorire desăvîrșită.

In salutul adresat de C.C. al 
P.C.U.S. celui de al doilea Congres 
a( scriitorilor sovietici, scriitorii sînt 
chemați „să creeze figuri veridice și 
luminoase ale .glorioșilor noștri con
temporani". Niciodată oamenii unei 
epoci n-au meritat acest titlu de ex
cepțională onoare: glorioși contem
porani, pe care partidul comunist al 
celei mai înaintate țări din lume l-a 
acordat făuritorilor 'cu brațele și cu 
mintea ai comunismului.

In fața scriitorului romîn de azi, 
stau oamenii patriei noastre, care — 
șub conducerea partidului — constru
iesc temeliile societății socialiste. Omul 
cu O mare de care vorbea Gorki 
devine personajul principal al opere
lor literaturii noastre, dînd viată în 
esență umanismului socialist, care se 
ridică luminos împotriva individualis
mului burghez. Eroul pozitiv, ca o 
caracteristică a literaturii noastre, 
afirmă prin oglindirea în artă a omu
lui nou superioritatea societății noas
tre, care a eliberat omul de sub jugul 
umilințelor și al vicisitudinilor. In 
lupta împotriva lumii vechi, existența 
în literatură a eroului pozitiv al vre- 
murilor noastre este o puternică armă 
ideologică, afirmînd forța omului li
ber, care și-a luat soarta în propriile 
mîini și e cel mai viguros apărător al 
cuceririlor revoluționare care i-au adus 
viață nouă și orizonturi luminoase. 
Eroul pozitiv al vremurilor noastre 
încarcă și mai mult de răspundere 
literatura pentru influența ei educa
tivă. Eroul pozitiv, ca personaj pil
duitor al vremurilor de azi, ajunge 
prietenul și tovarășul de luptă al ti
nerilor care se dezvoltă în patria 
noastră sub imperativul acelorași înalte 
principii morale pe care |e reflectă 
in propria sa personalitate eroul li
teraturii noastre.

I-a consfătuirea cu cititorii, organi
zată recent de către una din revis
te? noastre literare, un muncitor de 
la Uzinele „23 August" a vorbit des
pre un amănunt care l-a supărat în 
lectura unuia din romanele publicate 
în paginile revistei. Se referea la fap
tul că un erou central al romanului, 
secretarul organizației de partid, con
ducătorul activ al tuturor acțiunilor 
pozitive, se înfățișează înaintea unui 
tmăr inginer proaspăt sosit, cam tot 
așa cum se prezenta țăranul semi- 
îobag m fața „domnilc,,-": grăind „cu 
stmgacie" și „strîngîndu-și pumnii pe 
șaxa ponosită".

Nu e vorba aici de discutarea veri
dicității personajului amintit și a ges
turilor sale. Nu pentru aceasta se 
citează scurta intervenție a tovarășu
lui de la „23 August", ci pentru că 
vor ele lui, rostite fără pretenție de 
a face „critică literară", au semrti- 
t capa unei exigențe esențiale în ceea 
ce privește crearea eroului înaintat al 
vremii noastre. Fără multă teorie, to
varășul acela a cerut scriitorilor ca 
eroul pozitiv să fie, înainte de toate, 
un exponent al conștiinței propriei 
demnități și al propriei 'puteri care 
crește în omul simplu, descătușat din 
exploatare și ajuns participant de 
frunte la conducerea unor treburi ob
ștești. Și această cerință nu se re
feră la un lucru de nimic, ci la o 
datorie de prim ordin a scriitorilor.
Dezvoltarea conștiinței unei înalte 
demnități de om în literatura perioa
dei istorice . de trecere de la capita
lism la socialism nu poate fi consi
derată o trăsătură pe care poate să 
o aibă sau să n-o aibă unul ori altul 
dintre eroii pozitivi ai timpului nos
tru. O asemenea trăsătură exprimă 
ceea ce este fundamental pentru re
flectarea în individ a noilor relații 
sociale, socialiste, care devin precum
pănitoare în viața noastră.

Omul zilelor noastre, care a rupt 
legăturile de subjugare înjositoare, se 
rupe și de conștiința umilinței pe care 
o aveau milioanele de asupriți, ase
meni lui Nicolae Tabără, „prostul" care 
rămăsese însîngerat în urma trecutului, 
cu durerea înăbușită în sufletul ce-i 
„sîngera ..și-l durea mat strașnic, ca 
răni'e feții". Omul care ia parte activă 
la făurirea vieții socialiste se simte 
din ce în ce mai mult — cum spunea 
Gorki — . „stăpîn al unor forțe inco
mensurabile și al unor comori de pe 
întregul glob". Acest om trăiește, in 
condițiile calitativ noi ale societății 
noastre, conștiința unei demnități pe 
care altădată o aveau numai un 
număr de luptători luminați pentru 
libertate și unii răzvrătiți răzleți, de 
la Vasile cel Mare, hoțul — cel ce 
făcea de unul sinmm .'.hHeM' sărma
nilor", — pînă la Mitrea Cocor, ar
gatul colțos, care nu se plecase în 
fața stăpînilor și care a apucat eli
berarea poporului în lupta condusă 
de partidul clasei muncitoare.

Cuvinte'e tovarășului de la „23 
August" ne arată că e un fenomen 
de masă acum la noi acela de care 
vorbea Ceapaev, al lui Fsrmanov: 
„Se dezvoltă o astfel de părere des
pre sine, că uite, nu ești un purice, 
ci un om adevărat, și vrei să trăiești 
așa cum se cuvine", iar eroul pozitiv 
a! vremurilor noastre nu poate să nu 
reflecte în t'-^M'i-île sale proprii un 
asemenea fenomen, de transformare a 
omului, caracteristic vremurilor noas
tre.

Există, așadar, obligativitatea unor 
trăs’turi fără de care nu poate fi 
vorba de eroul pozitiv ? Fără în
doială că da! Insă nu e suficient 
să ne oprim aici.

Dezbaterile care au precedat Con
gresul scriitorilor sovietici, și îndeo
sebi documentele congresului, con
stituie un izvor nesecat de învăță
minte și pentru înțelegerea și aprecie
rea justă a realizării eroului pozitiv

noastre stă în chip firesc 
centrul atenției scriitorilor 
noștri. E vorba de o pro- 
cuprinde în sine semnifi-

Nu pentru aceista se

,critică literară", au semrfi-

în romanele închinate vieții contem
porane, ajutîndu-ne să fundamentăm 
de pe o fermă poziție partinică exi
gențele noastre. Acordînd o atenție 
de prim ordin problemelor realizării 
eroului pozitiv al vremurilor noastre, 
dezbaterile congresului au reliefat sem
nificațiile esențiale ale acestui erou 
și au combătut cu intransigență pri
mejdiile deformării Iui prin încălca
rea legilor de oglindire veridică a 
realității în transformarea ei revolu
ționară.

In discutarea eroilor pozitivi ai căr
ților noastre, se manifestă în unele 
materiale de critică literară două ten
dințe opuse, deopotrivă de dăună
toare dezvoltării literaturii pe drumul 
realismului socialist. Unii judecă rea
lizarea eroului pozitiv după măsura 
în care se cuprind în el o sumă de 
trăsături frumoase, cîntârindu-se greu
tatea specifică a calităților și a defec
telor în fiecare erou. Alții, dimpotrivă, 
iau eroul pozitiv în sine, judecîr.du-I 
după măsura în care este el realizat 
din punct de vedere al unității carac
terologice, desprinzîndu-1 de semnifica
ția lui esențială, — ideologică, artis
tică și etică. Ceea ce trebuie precizat, 
de la început, este că singurul cri
teriu just în această privință este 
acela care pornește de la ceea ce 
este fundamental în eroul pozitiv, ca 
tip al societății noastre, de la ceea 
ce face din eroul pozitiv un repre
zentant al epocii de construire a so
cialismului prin lupta pe viață și pe 
moarte cu forțele — economice, po
litice, morale ale vechiului.

înseamnă aceasta că poate exista 
un tipar al eroului pozitiv, după care 
trebuie să apreciem crearea diferiților 
eroi, ca variante cu profiluri diferite 
ale aceluiași șablon — asemeni chei
lor Yalle care nu sînt interșanjabiie 
decît că le diferențiază un detaliu al 
unei crestături 1 Dimpotrivă! Eroul 
pozitiv nu poate fi decît o personali
tate bine precizată. Personajul care 
în intenția autorului ni se înfățișează 
ca erou pozitiv este o individualitate 
distinctă, convingătoare prin viabilita
tea ei caracterologică, prin faptul că 
este unică (deși tipică) și o recu
noști printr-o mie de alte individua
lități care poartă în ele aceeași semni
ficație esențială de a fi un exponent 
al celor mai înaintate forțe ale socie
tății.

In această privință, critica noastră 
literară greșește adesea, fie subapre- 
ciind semnificația ideologică a indi
vidualizării, fie rupînd individualitatea 
de generalitatea care se relevă prin- 
tr-însa. Una din manifestările ne- 
juste, cele mai des întîlnite, este 
aceea de a analiza realizarea indi
vidualizării jjrintr-un proces disjunc
tiv : să vedem, par a spune de multe 
ori cronicile, ce-l deosebește pe X de 
Y, de ce X ’ '
Aceasta este poziția celor care, cînd 
îl privesc pe eroul pozitiv ca individ, 
îl asemuie cu unul din multele variante 
ale cheilor Yalle care sînt totuși atît 
de asemănătoare între ele. Dar indi
vidualitatea nu se realizează prin 
găsirea unor deosebiri oarecare, în
tre personajele aceluiași autor sau 
ale altora, ci prin ceea ce constituie 
trăsăturile lor proprii, fundamentale 
pentru determinarea caracterologică a 
personajului. Doi eroi pozitivi, ambii 
realizați artistic și purtînd aceeași 
semnificație social-ideologică, se deli
mitează între ei nu prin mici dife
rențe sau prin deosebirea datelor bio
grafice concrete, ci prin personalitatea 
fiecăruia în ansamblul ei, pornind

nu se confundă cu Yî

unul din multele variante

Savin Bratu
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Cerbul păcii
Neputincios ești, dacă nici acum
Nu știi să faci să sară versu-n drum, 
Să
Să
Să
Ci

taie ale beznei caiere, 
ia de gît dușmanul, să se-ncaiere, 
sară versu-n drum, și nu spre danțuri, 
ca să strige și să rupă lanțuri, 

Acolo unde încă sint și string
Mîini de martiri și mîini de prunți ce plîng. 
Din tocul tău fă bici 
Și-aruncă-te, scrîșnind, spre inamici. 
Voi fi cu tine și n-om fi doar doi, 
Norodu-ntreg este cu noi, 
Cu sonde-suliți și cu mine-adinci 
Pîndind cu fălcile căscate 
Dușmanul care-ncearcă iar, pe brînci, 
Spre noi a se abate. 
Lovește cu mini a ta 
Și rima-ți potrivește 
Să fie clește, 
Ce sfarmă ghiare, neputînd ierta. 
Lovește! 
Lovește ! Spada ta să scapere 
Pentru copii ce nu pot să se apere. 
O primăvară nouă ni s-arată: 
Și pentru ea lovește-odată!

Eugen Jebeleanu

E un cerb care vine 
Gîfîind prin păduri, 
Hăituit de jivine, 
Urmărit de vulturi.

El aleargă, cu zbucium! 
...Greu i-o fi, să îndure 
Rana lungă, de bucium, 
Prin dușmana pădure.

Are sînge pe coarne, 
Sînge proaspăt de lup... 
Ele știu să răstoarne. 
Din dușman, ele rup.
De zvîcnire și larmă 
Văgăunile fierb. 
Gloanțe-așteaptă în armă 
Insă nu pentru cerb I

E pe viață și moarte 
Lupta cerbului, grea, 
Prin pădure departe 
Și în inima mea.
Eu aud lupta, -n albii, 
A acelorași ape.
Și Uralii și Alpii
Voy fi tot mai aproape...

Prin pădurea dușmană 
Trece-n goană o stea

Peste-a cerbului goană, 
Ocrotire să-i dea.
Nori adînci duc în șorțuri 
încărcate, lumina 
Stelei roșii-n cinci colțuri 
De la noi pînă-n China.
Iată, țară de țară, 
Cum dreptate își cere 
Răzbătînd prin ocară 
Dîrza noastră putere 1
Parc-o singură voce 
Din cetăți și cătune, 
Peste urile-atroce 
Se ridică și spune :
„— Au ei, oamenii, stăvili 
Pentru fiare rapace. 
N-au războaiele pravili 
Mai puternice, Pace!
Cîte neguri te latră ! 
Vino, mîndru la umblet, 
Cerb, pe vîrfuri de piatră! 
Luminează-ne, zîmbet...”
...E un cerb care vine 
Prin pădurea dușmană. 
Și-l așteaptă — în mine 
Cu-adăpost, o poiană.

Cicerone theodorescu

AMINTIRI

Desen de ISER 1912

După îndelungi perioade de zbu
cium, în căutarea orizonturi
lor, geniul creator al poporu
lui nostru s-a ridicat monu

mental in Hyperion; Eminescu a a- 
dunat și a sintetizat în perlele poe
melor. experiența, durerile și bucuriile 
colectivității noastre, din mari stadii 
ale istoriei. In poemele eminesciene, 
colectivitatea noastră își vede puterea 
creatoare, măreția și frumusețea și 
stă în admirație în fața oglinzii sta
tuare asupra căreia lucește ținta ne
muritoare a Luceafărului. Dacă geniile 
sint intr-adevăr sinteze ale epocilor, 
epoca noastră va trebui să dea naș
tere unui alt poet de măreție emines
ciană, un alt luceafăr în ale cărui 
pîlpîiri să lucească, asemeni șiraguri
lor de mărgăritare, vremurile in sin
teză. Acel poet va avea menirea să 
dea epoca noastră în primire, altei e- 
poci, la o confluență a timpurilor. A- 
cel poet va trebui să răsfrîngă în 
stanțe de granit tot ce facem noi azi, 
înălțimile, scăderile și avînturile; va 
trebui să ia pildă de la mărgică mi
nusculă care poate cuprinde în ea 
târgurile infinitului și dimensiunile 
monumentale ale naturii. Acel poet

GEORGE EN
va trebui să ia pildă de la gtze, care 
prind în retinele microscopice uriașa 
lumină a soarelui și pîlpîirile lumi
lor din neant. Intr-un cuvînt, trebuie 
să ne ferim de vorbărie, de facilita
te, căci nu vom putea birui și aco
peri stadiite timpurilor, cu lungimea 
miilor de versuri lucrate în trei zile. 
Trebuie să ascultăm cum sună dalta 
lui Eminescu, neîncetat, zile și nopți, 
luni și ani, săpîndu-l pe Hyperion in 
marmură. Va trebui să-l vedem 
meșterul de demult, cu fața albă. de 
nesomn, cu ochii aproape stinși de 
vegherile îndelungi. Astfel, vom iz
buti să strîngem tot ce are frumos și 
de preț epoca noastră și așa vom pu
tea-o da în primire cu mândrie genera
țiilor ce vin. 1

George Enescu se numără printre 
cei ce au dat la iveală puterea crea
toare a poporului romîn. In constelația 
nemuritorilor noștri, ne îngăduim să-l 
așezăm lingă loan Neculce-Hatman, 
lingă Creangă și Eminescu. El a pă
truns tot atît de puternic în adine,lit 
vieții noastre și a scos la lumină va
lori și tezaure, ca și marii și neuita- 
ții lui înaintași. A exprimat în rapso
die și simfonii ceea ce înaintașii lui 
au exprimat în auvlntul cronicilor, în 
istorisiri și versuri.

Cîntecul nostru popular are o isto
rie plină de zbucium. Născut din du
rerile seculare, s-a armonizai după 
foșnetele pămîntului. după glasul a- 
pelor, după concertele păsărilor. Dese
ori a fost singurul prieten și singura 
nădejde a pământeanului. Vorba ve
che „a-și vărsa focul într-un cîniec" 
— e o dovadă despre aceasta. Prin 
cîntecele lui, poporul și-a lepădat o- 
trava și și-a arătat nădejdile. Cinte- 
cele sint istoria noastră. Ele au ră
tăcit mult, cu transhumantele ciobă
nești, cu retragerile din fața năvăli
rilor. Au stat mult, dese ori, în adtn
cul munților, pînă se potoleau focuri
le din (ară. Apoi s-au revărsat ad.au- 
se tot cu alte și alte cîntece, prin triș- 
că, prin fluierele simple de alun, ori 
prin lungile fluiere de aramă. înainte 
de scornirea tiparniței și înainte de 
caligrafii care copiau psaltiri, am a-

pe

de

vut1 literatura aceasta „ambulantă", 
purtată prin care cu coviltir, rostită 
la focuri de noapte in umbra gorga
nelor din întinderi, etntate cu glas 
mare pe cîmpuri, la coasă ori la năboi- 
rea apelor. Autorii, infinit număr de 
Ilene și Constantini, au trecut urmași
lor această literatură, apropiată de cîn- 
tecul păsărilor și de vînt. Trebuia să 
nască pămîntul nostru un rapsod me
nit să adune cîntecele pribege, să le 
cearnă cu migală prin dîrmonul ge
niului, să le împreune într-o rapsodie 
mare, sinteză a tuturor cîntecelor de 
ptnă la el. Lucrul acesta de rapsod 
i-a revenit lui George Enescu. El a 
săvîrșit lucrul soarelui care adună di
mineața rouă, sudoarea uriașă a pă- 
mîniului. George Enescu și-a plecat 
auzul, cu toată adînca lui dragoste; 
asupra lăutarului analfabet și genial, 
i-a ascultat dibla rudimentară, afu
mată și înnegrită de timpuri, purtînd. 
ca pe o pecetie urmele de sudoare de 
pe obrajii cîntăreților. A deslușit in 
strunele de sîrmă plînsul inimii ome
nești și a tresărit cînd arcușul trezea 
din adtncul lemnului amintirea furtu
nilor. A săvîrșit lucrul lui Eminescu. 
Și unul și altul, la începutul vieții lor, 
au ascultat poema naturii noastre, au 
ascultai bacii șl pădurarii și amândoi 
s-au înfiorat privind tristețea întinde
rilor cu cătune umilite, acoperite cu 
paie; sub acele streșini sărmane, trăia 
rapsodul modest, desculț și cu căciulă 
spartă; după ce-l usca bine arșița și-l 
frigea la inimă mujdeiul, se întorcea 
seara și-și culca ttmpla pe diblă și 
oftau strunele exprimind tristeți se
culare și nădejdi înalte ca trilurile 
ciocîrliilor cînd urcă pe scărițele de 
argint ale văzduhului să întîmpine 
răsăritul soarelui.

îndrăznim să afirmăm' că și Emi
nescu, și George Enescu, s-au dus 
in lume, unul de la Ipoteștii Botoșa
nilor, altul din preajma Dorohoiului, cu 
bogatul tezaur adunat în sinul sim
plității. Lucirile de izvoare, codrii, 
răsăriturile de lună, privite de Emi
nescu la Ipotești. au primit mai tîrziu 
formele ariei nepieritoare. Se poate 
spune despre Enescu că la începutul

ESCU
artei lui stau diblele sărmane, strunele 
de sîrmă, ascultate în mijlocul aceleiași 
simplități. A adunat tot ce poporul 
creator avea mai de preț în cîntecele 
lui, a șlefuit cu dragoste și răbdare 
de geniu, a lepădat multă humă inu
tilă și multă zgură, lăsînd să rămînă 
doar argintul, în stare să înfrunte mo
rile vremurilor. Alăuta lui de vrăji
tor n-a făcut niciodată deosebire în
tre Beethoven și Bach, și între rapso
dul mirosind a mujdei, care stă des
culț și cîntă din vioară în pragul 
veacului nostru. Enescu l-a cintat cu 
aceeași unică măiestrie și pe Prome- 
teul muzicii, Beethoven, și pe Toader 
— scripcarul de sub streșina de paie, 
pentru care portativul și cartea erau 
mistere pecetluite. Adunînd melodiile 
populare, le-a turnat în stane monu
mentale, precum Eminescu a ridicat 
cîntecul, basmul și graiul popular, la 
înălțimile lui Hyperion. Prin muzica
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lui Enescu, s-a făcut cunoscut tm- 
prejurul globului pămtntesc sufletul 
nostru, cu frumusețile lui creatoare. 
Vechiul analfabet, care și-a încredin
țat cîntecele, acestui rapsod, a stai el 
însuși uimit, asculttndu-se gemînd 
sau rîzînd de bucurie sub arcușul vră
jitorului; asculttndu-se, și-a dai mai 
bine seama, de cită putere are, cit de 
adine îi este sufletul și pînă la ce 
înălțimi i se poate urca forța crea
toare.

II

Mult îi trebuie unui popor, să se mun
cească din toate fibrele, din toate ră
dăcinile pămîntului, din toate sevele, 
din lumina soarelui și din ape, ptnă 
să creeze valori ca Eminescu și Enes
cu. In necontenita prefacere, in necon
tenit urcuș pe cărările întortocheate 
ale evoluției, viața leapădă ce-i vechi 
și caută cu sete arzătoare noutatea, 
binele. Pe locul satelor de lut, viața 
clădește cetăți de piatră, pe locul pă
durii clădește orașe, iar pe locul ora-

Euseblu Camilar

5 punea odată un poet: un om 
poate fi prădat de orice, 
de amintiri însă, nu. Ele îi 

rămln in cele mai fericite ca și în 
cele mai nefericite ceasuri ale vie
ții, și nu odată culoarea aduce
rilor aminte îi luminează prezen
tul. Această comoară închisă in 
cine știe ce sertar al minții ori în 
cine știe ce fibră a inimii — o 
iei adeseori in mină, nu cu pa
siunea unui Harpagon, gelos pe 
orice privire i-ar atinge-o, ci dim
potrivă, cu dorința de a împărtăși 
amintirile, de a le semăna în cele i 
patru viaturi ca puful de păpă- ’ 
die, căci numai dăruindu-le, de- ! 
vin mai adine ale tale... i

Așa mi se întlmplă să simt de‘\ 
multe ori cînd răsfoiesc notele de i 
drum, cînd privesc fotografiile sau 
culorile pălite de vreme ale insig- ' 
nelor, ale acelor neprețuite trofee 
pașnice cucerite la Festivalurile 
mondiale ale tineretului și studen
ților. Odată cu ele îmi răsar frîn- 
turi de melodii, grația unor ne
asemuite mișcări de dans, chipurile 
alitor prieteni apropiafi inimii 
mele, chiar dacă distanțele îi se
pară cu zeci de mii de leghe ma
rine.

An-Son-Hi era la prima noas
tră întîlnire la Budapesta, abia o 
adolescentă. In dansul ei se in- 
tllnea gingășia primăverii cu 
presimțirea furtunii, surisul cu la
crima, soarta de culoarea sneran- 
(ei a fetelor din nordul Coreei, 
cu mișcările frînte de trudă ale 
surorilor ei din sud... Peste doi 
ani, am revăzut-o la Berlin. Ado
lescenta se schimbase la față. 
Reflexul tragediei pGn care tre
cea patria sa. îi maturizase fi
gura. Ar fi vrut să danseze pri
măvara. Ar fi vrut să dăruie ti
nerilor lumii un ceas din vechile 
dimineți liniștite ale țărmului 
natal. Dar mlinile ei obișnuite cu 
ondulările orientale, nu i se mai 
supuneau.. Trupul i se fringea nu 
odată. Zîmbetul îi pierise. Pre
simțirea furtunii devenise reali
tate. Dansul era al fetelor parti- 
2an^ al mamelor cu pruncii uciși 
in război, al milioanelor de oa
meni care protestau împotriva 
măcetuluî... Și-am revăzut-o peste 
alți doi ani, pe scenete și pe es
tradele teatrelor noastre. Ne-a 
fost nouă dat să-i vedem înflo- 
rlndu-i iarăși zîmbetul. să fim 
martorii deschiderii Festivalului 
din București sub bunii augurl 
ai semnării armistițiului din Co
reea. Bucuria dansatoarei coreene 
era șl a noastră, și ea însorea 
prietenia între tineri, legată în 
vremile de cumpănă.

Da. Legăturile între tineri n-au 
încetat odată cu fîlfîirea clasică 
a batistelor pe peron, odată cu 
punerea in mișcare a trenului ce-o 
ducea spre locurile natale. Cred 
că o statistică oficială care s-ar 
fi făcut 
strat cu 
mănoase 
Festival, 
și ?apte 
de curierul 
poștalioane, ci pe aripile 
mai modern mijloc de locomoțte, 1 
duceau veștile intre noii prieteni 
cîștigați pe meleagurile noastre. 
Cei ce au privit odată in oglinda ( 
artei unui popor, uită mai anevoie 
chipul acestuia. Cei. ce au par
ticipat la ziua solidarității cu ti
nerii din țările coloniale, au prie- ' 
teni pe Coasta de Aur, ca și pe 
țărmul pacific al Vietnamului de 
sud... Cum ar putea-o uita, de 
pildă, Suzanne Bergonnier, mica 
învățătoare din Troyes, pe Ngu
yen Ti-Tan, tînăra vietnameză pe 
care a îmbrățișat-o în acel marș 
triumfal care a fost ziua fetelor ? 
Ceea ce Suzanne trăise cu ani 
înainte, cînd n-a mai găsit nici 
urna școlii ei în molozul străzii. 

’ era încă o realitate pentru fata 
1 cu obrajii măslinii și ochii mip- 

dalați. Pentru ca în patria ei, 
printre arborii veșnic verzi de la 
tropice, să înceteze bătaia tunu- \ 
tui; pentru ca în Europa, întîm- . 
plarea tragică a Suzan.net să nu 
se mai repete, s-au legat tinerii 
lumii prin furămînt, să apere 
pacea. Și jurămîntul a fost res
pectat cu pasiunea pe care o pune 
în jurăminte tinerețea.

De la București și pînă la Var
șovia e o distanță de cinci ore cu 
avionul. Dar în timp, distanța de 
la forța tinerilor ce s-au împrie
tenit pe străzile bucureștene și J 
pînă la aceea ce o vor demonstra 
pe pămîntul unui oraș renăscut ' 
din ruine, este cu mult mai mare. 
Spune un proverb oriental: dacă 
toți oamenii ar sufla deodată, 
s-ar stîrni furtuna. Furtuna, noas
tră, a tinerilor de pe tot întinsul 
pămîntului, nu pustiește, ci mă
tură numai motivele de discordie, 
și sperie numai pe cei ce le 
seamănă. Altminteri, ea e aidoma 
vîntului primăverii, prieteniei și 
păcii, cele trei iubiri ale tinereții 
noastre.

Veronica Porumbacu

cu răbdare, ar fi demon- 
cîi au devenit mai volu- 
gențile poștașilor după 
Trecînd peste șapte mări 
țări, plicurile purtate, nu 

hurducat in vechile 
celui

toți oamenii

(Continuare în pag. 4-a) I

Imnal național al R«, D. Germane
Azi renăscută din ruine 
Cu fața drept spre viitor, 
Ne lasă-a te sluji mai bine, 
Patrie-a noastră-a tuturor. 
Durerea veche va apune, 
De ne-om uni toți într-un gînd, 
Vom izbuti și-o vom supune, 
Ca pe Germania de astăzi 
Să fie soare ca nicicînd. ,

Germanie, patrie dragă,
Ai drept la pace și la soare 1 
Vrea pace, lumea asta-ntreagă1 
Dați mina între voi, popoare. 
Noi pe-ai poporului dușmani 
De ne unim îi vom infringe.

Lumina păcii, mii de ani 
Va lumina, ca nici o mamă 
Vreun fiu să nu mai aibă-a plînge '

★
Arați, zidiți, cu aspre mini, 
Creați și nu dați înapoi! 
încrezători, pe ei stăpîni 
Se-nalță-acuma oameni noi. 
Tu, tineret german în care 
Poporu-și vede vis și gînd, 
Ești patriei nădejdea mare 
Că pe-al ei cer înseninat 
Va fi un soare ca nicicînd.

Johannes R. Becher

In romînește de Demostene Botez

Suzan.net


în jurul unei adunări a tinerilor critici

Z
ilele trecute, organizația U.T.M. 

a Uniunii Scriitorilor a convocat 
o adunare a tinerilor critici. Al. 
Oprea a prezentat aici un referat 

'despre problemele creației tinerilor cri
tici’în iumina sarcinilor actuale, bizu- 
înidiu-se pe taivățămlntele' Congresului 
scriiiitorilcir sovietici. A uirmat o- d'is-. 
•cuție vie. Tinerețea s-a manifestat din 
■plin. Uteimișții care activează pe frontul 
criticii literare și-a>u spus cuvîntul, eu 

rîmidrăznea’ă și pasiune. Actanarea ti
nerilor critici înfățișa o imagine vie 
a unei noi generații de critici lite
rari, a unei generații care a început 
să se formeze in școlile Republicii 

(noastre populare, dornică să-și pună 
i cunoștințele și talentul în slujba unei 
(‘literatori partinice, în slujba dtezvpl- 
, tării acesteia pe drumul realismului 
I eccialisit. N-au fost lipsite de interes 
Infer'i referatul tai Al.' Oprea,' nici in- 
îtermerțiile lui Al. Săndulescu, Val. 
Ripeanu, Eugen Atanasiu, 'Aurel Mar
ți®, S. Damian, H. Zalis.

In concluziile sale, N. Terțul ian a 
aidlur. observații judicioase, atoăgfaid a- 
tentiă tinerilor critici afîț așupr.a sar- 
eiin.itar ce le revin ca pârtiei panți com
bativi roe frontul nostru ideologic, cit 
și asupra înaltei exigențe pe care tî- 
nărui’ critic trebuie s-o aibă față de 
el însuși.

A fost, fără înidloială, o adunare fo
lositoare, care ar iputea fi urmată de 
.Umiunaa’ Scriitorilor pe plan generai.

Dar, cum e și firesc, discuția 4e" 
’spre activitatea tinerilor critici nu se 
(încheie cu adunarea care a avut loc. 
•Pe marginea celor dezbătute acolo, cei 
Soare trebuie să se ocupe cu îndruima- 
‘rea tinerilor critici — conducerea 
foni unii Scriitorilor, redacțiile reviste
lor de specialitate și cile cdlciriailte ipu- 
fblicății. oonpul didactic al Institutului 
l:,,Mihail Eminieecu" și, în bună mă- 
Isuiră, catedrele de literatură ale Uni- 
bversității — ar avea la rîndul lor 
‘multe de discutat și de făcut. E pă- 
'cat că la această .adunare n-au fost 
'de față dlecît prea puținii din aceștia.

Există o „problemă a tinerilor cri
tici"? —> aceasta, cred, e prima în- 
..trebare oare se pune, pe marginea a- 
diuinării care a avut loc. Felul cum au 

Mecutrs discuțiile ar da un răspuns 
'clar, deși incomplet: nu există. Pro
blemele discutate priveau deopotrivă 
orientarea și măiestria întregii noastre 
critici literare, critica „tînără" servind 
Moar de ilustrare a opiniilor ji de 
material special de analiză. Răsptm- 
Mul nu e inejust, pentru că aceleași 
'sarcini stau in fața întregii critici și 
nici scriitorul, micii cititorul obișnuit 
nu ține seama, citind cronicile, recen
ziile și polemicile din presă, die vîrșta 
autorului lor. Și, totuși, pentru îndru
marea criticii noastre pe un1 drum 
tam, există o problemă a tineretului 
care pășește în. critică.

- Există un „specific" al criticilor ti
neri, care se raportează la formația 
.lor ideologică' si culturală nouă, ca și 
la caracteristicile vîrstei.

E vorpa die un. detașament însemnat 
al intelectualității noastre educate de 
partidul clasei muncitoare, crescute in 
condițiile revo’țtției culturale din țara 
noastră. Pasiunea pentru cultură, en
tuziasmul specific tineresc, chiar pa
tima pe ciare omul o pune la această 
virată în toate acțiunile sale sînt și 
trebuie mereu isă fie călăuzite în al- 

‘ția luptei pentru făurirea vieții noi, 
'socialiste. Tînărul critic, altădată a- 
tras de cele m.ai multe ori taitr-o ac
tivitate sterilă, urmând modelele cri
ticii reacționare .a propovăduitorilor 

' artei pure, treh/e să-și înceapă azi 
cariera cu conștiința că e un. militant 
■revoluționar. In. locul steipei căutări 
formaliste a criticii, dominantă altă- 
dlpță, el trebuie de la primii pașii să 
cerceteze cu pasiune căile prin care 
cei maj feluriți scriitori oglindesc în 
operele lor viața în transformare re- 
volluțicinară. De aceea tînărul critic 
din zilele noastre are o fizionomie a- 
parte, care ne interesează în cea mai 
mare măsură. El nu e un intglectuail 
care abia se transformă sub puterea 
ideologiei luminoase a clasei munci
toare, defer asîndiu-se prin iipwîă pu
sine însuși de povara concepțiilor g- 
ronate cu care a crescut. El este, 
trebuie șă fie. u.n tînăr intelectual al 
nostru, prin fiecare gînd al său, prin 
fiecare cunoștință a sa.

Ceea ce este adine pozitiv șl tre

buie ta. primuil rîrud evidențiat ta cri
tica noastră tînără este s-nfIul nou pe 
care ea îi aduce prin succesele celor 
mai reprezentative figuri ale ei. Mă 
refer la îndrăzneala cu care mai mulți 
tineri s-au avintat în discutarea cărți
lor noastre, seziș cu acuitate noul 
în literatură, ca reflectare -.artistică 
originală a transform ă.ri’or revoluțio
nare din patria noastră, și căuttad să 
spargă .șabloanele criticii schematice.

Categoric, îngrijorător lucru pentru 
critica literară ar fi platitudinea tine
rilor critici, teama lor'de a-șî afirma 
puternic personalitatea, preferința de 
a se păstra cu prudență în cultivarea 
locurilor comune. In privința aceasta 
trebuie să ne amintim cuvintele Măr
găritei Aligher, la Congresul! scriito
rilor s oviofi i, cîflid ,se r-fireia .la „ti
neretul ca-re pășește .eu mult curaj în 
acest gen- literă* foarte dificil {critica 
literară, n.n.) și care se oprește apoi 
destul de repede.pe loc, de îndată ce, 
î.n entuziasmul tinerelei, vreunul din 
ei se avîntă prea mult și sare peste 
cal, ceea ce este uneori indiciul ta
lentului .critic, mai curind dtecît pru
dența, manevrarea sau servilismul". 
Criticii literari care s-au afirmat în 
ultimii ani ta paginile publicațiilor 
noastre stat fără îndoială tocmai a- 
ceia care se caracterizează prin curaj 
și gfaidire proprie, care folosesc cu
noștințele lor ideologice și spiritul lor 

' combativ pentru a susține cu tărie 
idei originale,' respinigipd șablonul, e- 
chivoicu'î coincid, repetarea inofensivă 
a unor adevăruri cunoscute și a unor 
sentințe sigure ipențru că au fost con
sacrate de alții.

Tabloul criticii, noastre actuale a și 
înregistrat numele unui tînăr ca S. 
Damian, serios, pregătit, cercetînd a- 
teimt semnificațiile operelor literare, 
veghind cu participare afectivă la 
puritatea ideciogiică a literaturii și 
reclamând cu exigență și curaj afir
marea individualității .artistice în. ex
primarea adevărurilor generale ale 
vieții. E cunoscut cititorilor tînărul 
critic L. Raicu, talentat cercetător al 
felului cum scriitorii realizează carac
tere tipice, puternic precizate, iubitor 
al ©roilor cu o bogată și complexă 
viață sufletească, pasionat polemist, 
sităpîn pe un limbaj de o înaltă ți
nută literară (nu lipsit însă .pe alocuri 
de pedanterie). Se impune atenției 
numele tînărului Dumitru Mipu, clo
cotind de probleme filozofice, adept al 
atitudinii romantic-revoluționare în li- 

. teratură, impacientat întotdeauna să-și 
pună ta slujba ar fiole lor sale critice 
merituoase 'Cunoștințe de literatură 
universală. A devenit cunoscut nu
mele peorgetei Horodincă, mereu pre
zentă în actualitate, luînd în discuție 
cale mai diferite cărți ale literaturii 
■noastre, mereu pasionată în interpre
tarea proprie, îndrăzneață, a temelor 
și conflictelor, prin prizma determi
nării sociale a acțiunii eroilor. Se în- 
tîlnesc des în paginile publicațiilor 
noastre numele tinerilor Al. Oprea, R. 
Cois.a.șu, A. Martin, V. Rîpeaniu, Lucia 
Olteanu, M. Dragu, I. D. Bălan, Eu
genia Tudorică, Qh. Achiței, Șt. Bă- 
nulescu, Th- Vîrgolici și ale altora.

Dar critica tînără manifestă adese
ori lipsuri serioase, care trebuie repe
de să fie sezisate și curmate cu grija, 
dragostea și exigența datorite mlădițe- 
lor. Unele din aceste lipsuri se referă 
la însăși creșterea meșteșugului lor 
profesional și la particularitățile vîr
stei. Stat, de aceea, mai puțin primej
dioase și mal lesne de înlăturat. E 
voirba die stilul uneori pretențios, die 
improprietatea unor formulări, de pri
peala ta aprecieri și sentințe, de m- 
suificiienifia bază de ounoștințe, de măr
ginirea unoira și de superficialitatea al
tora. E vorba, mai ales, de atracția 
excesivă către tonul polemic, de înijîm- 
fare și de ireverențiozltate, trăsături 
care de cele mai multe ori concentrea
ză ceea ce e negativ în pasiunea și 
îndrăzneala tinerilor. Prea adesea ti
nerii critici stat înclinați să dea, de 
sus, lecții scriitorilor, porniți mereu pe 
ironie ș.i zeflemisire, înlocuind propria 
lor străduință de a analiza serios și 
ou răspundere fenomenul literar prin 
nescuirea slăbiciunilor și greșelilor al
tora. Un ttaăr publicist oa Eugen Ata- 
nasiu și-a făcut, pare-s-e — ilustrmd 
prin exagerare tendlințele- negative ale 
altora, — un procedeu curent de afir
mare zgomotoasă prin atap'm'ea uneori 
impertinentă a scrierilor unor persona
lități literare. Nu seamănă o aseme

nea atitudine cu aceea a tinerilor oare 
pe vremuri — și acum ta țările occi
dentului — vor să-și facă intrarea jn 
lumea literară prin, parada „îndrăz
nelii" lor, care constă tai împroșcarea 
cu ncirpi ,a valorilor recunoscute ? 
S-ar părea că, pentru tinerii critici, e 
recomandabilă dimpotrivă aplicația ta 
imteroretarea aidincă, conștiincioasă și 
originală, a operelor die valoare, ca și 
în analiza amănunțită, cu grijă, a lu
crărilor discutabile. Pentru tinerii cri
tici cred! că școala cea mai bună nu 
este în 'primul rînd polemica ci exer
cițiul îndelung în recenzie și cronică, 
capabil să verifice posibilitățile de exe
geză înaltă a tînărului, înainte de a- 
vinta-rea în discuții generale, care 
nu presupun. de la sine o su- 
fioientă aprofundare critică. Bine- 
jriite'leis recanzia, fie ea și cea mai 
redusă spațial, nu trebuie să fie făcută 
ca o temă de scoală, ea cerînd dimpo
trivă mâinii festa re a întregii capacități 
de orientare ideologică, de înțelegere a 
literaturii, pe baza cunoașterii esteticii 
marxist-leniinisite, și de combativitate 
revoluționiară. Cei mai mari critici ai 
omenirii au fost m.ai tatii —' și în 
decursul întregii lor activități — buni 
rece'nZenți. O recenzie valoroasă este 
cel mai elocvent examen pentru uin. tî- 
tiăr critic. O notiță polemică sau chiar 
un foileton polemic, — mai puțin. Pen
tru adolescenții bătăioși, mîndlri să des
copere cu zîmbet batjocoritor lipsuri și 
prea puțin atenți să înțeleagă și să 
analizeze în ce constă frumusețea ori
ginală a fiecărei opere realizate, e 
bine să se amintească mereu cuviințele 
lui B. Riurikov, la Coipigresuil sariito- 
r'lpr sovietici: „Uneori se crede că ni
velul criteriilor artistice se exprimă ta 
capacitatea d'e a sezisia lipisuiri într-o 
lucrare. Această părere este nejustă. 
Nivelul criteriilor se exprimă, ta pri
mul rînd, în capacitatea de a vedea me
ritele lucrării. In aceasta rezidă cea 
mai grea sarcină a criticului. Cel mai 
ușor lucru e să găsești lipsuri, m.ai 
mult sau mai puțin esențiale : .ele exis
tă în fiecare lucrare. Este incomparabil 
mai greu să determini prin ce este 
bună ițuerarea, ce este ta ea cu adevă
rat poetic ; tocmai aici este necesară 
și o privire pătrunzătoare, și convin
gere, și gust subtil."

Dar cele mai îngrijorătoare lipsuri 
sfanț altele. Acelea care vorbesc despre 
forța încă virulentă a Ideologiei bur
gheze asupra unor tineri crescuți 
și formați la școala literaturii realiist- 
socialiste, a esteticii marxist-leniniste. 
Atrage atenția în primul rtad faptul 
că unii tineri critici — și chiar dintre 
cei mai valoroși — stat prea puțin 
combativi, în ciud.a predilecției pe»tru 
polemică, față de rămînerile ta urmă 
din punct de vedere ideologic ale unor 
lucrări de literatură și de critică lite
rară. In unele articcie ale tinerilor cri
tici se vădește o sărăcăcioasă preocu
pare pentru problematica arzătoare a 
vieții noastre, o deficitară răspundere 
pentru destinele de luptă ale literaturii, 
ta ciuda priceperii evidente de a dis
cuta chestiunile dh meșteșug literar. 
Cum analiza expresiei artistice nu poa
te fi ruptă de acepa a fondului jțlg idpi 
exprimat, nu odată articole competente 
ale unor tineri critici spferă în între
gime. S-ar putea cita astfel articolele 
lui L. Rateu dlespre schițele satirice ale 
lui Ștefani Luca și despre roimanul „In 
orașul de pe Mureș" al lui Francisc 
Munteanu, articole care — deși de- 
mons.trtad, mai ales, cel de al doilea, 
capacitatea de analiză fină a unor per- 
senaje — păcătuiesc grav în ansamblu 
prin ruperea caracterelor discutate die 
realitatea socială determinantă, dte 
semnificațiile lor ca indiviid'uialităti ti
pice, cu o existență categoric definită 
social și temporal.

Nu denotă asemenea deficiențe o re
dusă muncă de educare politică a tine
rilor critici, o insuficiență grijă pen
tru spiritul lor cetățenesc revoluițiioniar, 
care îngăduie unor tineri chiar o încli
nație condamnabilă sipre scepticism și 
Uneori chiar ploconirea în fața unor 
false valori ale esteticii burgheze ?

Pentru educarea noilor cadre ale cri
ticii noastre litenare, discuția începută 
prin adunarea U.T.M. trebuie, fără în
doială, să continue. Mai ales practic, 
prin munca directă, pe locurile de ac
tivitate și studiu, cu fiecare ttaăr ta 
parte.

Ș. B.

Poeziile pe care 
le-a publicat în ul
timii ani în ziarele 
și revistele nqastre, 
Letiția Papu și 
strâns acum în 
cheta 
geam 
părută 
E.S.P.L.A.

Diversitatea tematică a poeziilor 
plachetă demonstrează că poeta are o 
prezență activă în realitate, răspunzmd 
cu promptitudine comandei sociale. Ver 
șurile Letiției Papu, sînt închinate cu 
dragoste Și căldură luptei partidului 
nostru („Parțidujui“), evocă figurile lup
tătorilor comuniști care s-au jertfit m 
lupta din trecu:, („Copilul luptătoarei”,

De ziua Olgăi BanciC”, „Nu v-am cu
noscut"), salută avîntat alianța munci
torimii cu țărănimea („Am. plecat la 
sal”), surprinde cîteva aspecte esențiale 
din viața nouă a țărănimii muncitoare 
(„Grăjdarul colectivei", „Popasul de a- 
tniază"), exprimă cu sinceritate și emo
ție dragostea față de Uniunea Sovietica 
(„O muncitoare scria în noapte"), adre
sează cuvinte de adîncă simpatie luptă
torilor pentru pace din țările capitaliste 
(„Raymonde Dien"), etc.

In exprimarea conținutului de idei, 
Letiția *Fapu utilizează cu precădere 
Simbolul. De pildă, pentru a exprima 
dragostea și recunoștința noastră față 
tie Uniunea Sovietică, poeta nu merge 
pe Jinia tonului general, 
recurge la 
In poezia 
noapte”, 1 
suri tîrzii,

Le ti [ia Papu :
,Lingi un geam

de$chis“ „Lingă 
deschis“

recent

ie-a 
pla- 
un 
a- 
la

din

un amănunt
„O muncitoare 

muncitoarea care, 
, își privește cu

abstract ci 
de viață, 

scria în 
în cea

suri biL&ii, zșl mivțnfw drag co
piii adormîți, in timp ce îi scria mamei 
ZOiei Kosmodemianskaia, mulțumindu-i 
pentru sacrificiul copiilor ei și încredin- 
țînd-o că și ai ei vor ști să-și apere 
patria, este simbolul dragostei și recu
noștinței ce se înalță din inima fiecă
rui om al muncii din țara noastră .

Și pentru a cînta realitățile .mărețe ale 
vremurilor noi pe care le trăim azi în 
țara noastră, poeta utilizează tot sim
bolul. Clădirea clubului, din poezia ,,Clu
bul46, cu fotolii și covoare, cu tablouri 
și bibliotecă, cu camere luminoase în 
care oamenii muncii ascultă muzică, 
clădirea aceasta în care în trecut 
huzureau magnații, simbolizează în poe
zie, în semnificație largă, dărîmarea o- 
rinduîrii burgheze și cucerirea tuturor 
drepturilor de către clasa muncitoare. 
Urmărind simbolul, Letiția Fapu și-a 
concentrat atenția asupra faptelor mă
runte în aparență, cotidiene, sensibili
tatea ei vibrînd în fața acestora, cău- 
tînd să le descifreze semnificațiile 
esențiale, pe această linie apropiindu-se 
de Veronica Porumbacu. Una din cele 
mai reușite poezii de acest fel e cea 
întitulată „Grăjdarul colectivei**. în a- 
ceasta, poeta demonstrează convingător, 
cu emoție, că țărănimea muncitoare 
străbate cu tot mai multă hotărâre „dru
mul spinos al înțelegerii'*. Grăjdarul co
lectivei, înainte țăran sărac cu doi boi. 
se mîndrește astăzi cu cele 40 de perechi 
ale colectivei, șimțindu-le ca fiind toate 
ale Iui. Dragostea lui pentru avutul co
lectivei, manifestată concret, în poezie, 
se ridică Ia largi semnificații, cu va
loare generală.

Versurile Letiției Papu sînt lipsite, 
uneori, de patos, de dinamism, întîlnin- 
du-se de obicei în ele o anume afecti
vitate lirică cu rezonanțe fără amploare.

„Colectiviștii stau alături
„In cerc ca spițele de roată 
„Ce dor i-a fost lui Petru Spată 

„Cît a stat țăma sub omături.

„In mijloc e un flăcăiaș 
„Uns de curând bibliotecar, 
„Privește, grav, prin ochelari 

un profesor din oraș.„Ca

folosește în cîteva din poeziile 
stil lipsit de expresivitate poe-

Poeta 
sale un .
tică, sărac în imagini. De remarcat însă 
simplitatea și claritatea exprimării, con
centrarea atentă în a spune totul în cit 
mai puține cuvinte. Imbogățindu-și re
gistrul poetic, Letiția Papii va putea să 
dăruiască poezii mult mai pline de bo
găție și frumusețe.

TEODOR VÎRGOLICI

fier binți“

I. Purcaru si »<>. eurînd a apă- 
________________ i_ rut 111 colecția „O- 

ry.r goarei noi" culege- 
• Negru:_____uCrea de reportaje „Zi-

” le fierbinți" de I.
Purcaru și V. Ne- 
gru.

Cei doi reporteri
au o structura literară deosebită. I. Pur
caru își construiește reportajele sale în 
forma unor schițe alcătuite din scurte 
momente Această dispunere a materia
lului îl ajută pe reporter să scoată în 
evidență fapte caracteristice, să subli
nieze o trăsătură morală semnificativă. 
Nu înseamnă însă că reportajele lui Pur
caru sînt simple însăilări de fapte dispa
rate. Dimpotrivă, într'e diferitele secțiuni 
ale reportajelor sale există o s rânsă legă
tură, fiecare dintre ele venind șă m ă
rească ideea pe care autorul vrea s-o 
pună în lumină. Sătenii din „Digul" 
salvează ogoarele de urgia apelor revăr
sate împotriva cărora acționează cu e- 
nergie și curaj. Reportajul alcătuit pe 
succesiunea unor momente semnificative, 
care se petrec în locuri deosebite în
cepe prin prezentarea tabloului sumbru 
al naturii dezlănțuite, al apelor care 
nu mai contenesc să-și iasă din matcă. 
Momentul următor este concentrat în 
jurul acțiunii secretarului organizației 
de bază al gospodăriei agricole colective 
care ia inițiativa mobilizării oamenilor, în 
vederea stăvilirii apelor. Celălalt moment 
prezintă scurta consfătuire a țăranilor 

muncitori din comună care hotăresc să 
pornească spre dig, ca în final să avem 
imaginea luptei împotriva apelor și vic
toria oamenilor hotărîți să îpfrîngă 
forțele naturii potrivnice. Acest reportaj 
ni se pare cel mai semnificativ pentru 
modul de a scrie al lui I. Purcaru. Re
portajele incluse în actualul volum dove
desc priceperea tînărului autor în redarea 
unor procese sufletești puternice cu înde- 
mînare și cu economie de mijloace artis
tice (v. de exemplu: „Pădurarii** sau 
„Noua metodă"), iscusința lui în gra
darea acțiunii care merge crescînd spre 
final, solicitînd în felul acesta atenția 
deosebită a cititorului.

Celălalt autor mărturisește reale cali
tăți de povestitor. La V. Negru dinamica 
acțiunii se va realiza îndeosebi prin po
vestirea unei singure întîmplări. Deși 
cel mai întins reportaj al său „Victoria 
celor îndrăzneți" este construit tot prin 
prezentarea oarecum separată a unor 
fapte, totuși V. Negru își arată în pri
mul rînd capacitatea sa de a povesti, de 
a înfățișa într-o succesiune rapidă fapte 
interesante. Reportajele lui Negru, nu 
sînt lipsite de dinamism, tînărul scriitor 
raînuiește un condei ager care-i permite 
să selecteze esențialul din întâmplător, 
să aleagă pentru povestire numai ceea 
ce este caracteristic și atractiv. Formele 
bogate de construcție a reportajelor, din
tre care cităm relatarea unei convorbiri 
cu un brigadier bun de gură, care nu te 
lasă pînă nu spune tot ce are în gînd 
(„Povestea unui brigadier*') sau descrie
rea faptelor prin intermediul unei scri
sori pe care un tânăr agronom o trimite 
fostului său coleg de institut („Cea mai 
mare bucurie"), dovedesc iscusința re
porterului și capacitatea sa de a da ma
terialului de viață cea mai proprie și a- 
tractivă expresie literară.

Reportajele lui V. Negru sînt străbă
tute adeseori de un 
îndemînare și nu 
mijloace ieftine.

umor fin realizat cu 
prin folosirea unor

VAL. DÎMBU

Volumul „Schițe si 
f nuvele” tipărit re- 

I. A. Bdssdrabescu:c&n\, în Editura Ti- 
-----  ?—— neretului este cea 

r. .--------------- de a doua culegere
„Schițe și nuvele publicată în răstimp —----------- -----------------de ^oi anj scrie

rile lui I. A. Bassa-
rabescu.

Observator atent și pasionat al vieții, 
— și lapidar pictor de suflete, acest în
semnat reprezentant al literaturii noas
tre realiste din anii de început ai seco
lului XX, ne-a lâsat chipuri vii și su
gestive tablouri de moravuri luate în cea 
mai mare parte din lumea cenușie a 
micilor burghezi.

Pensionari, mărunți funcționari de mi
nistere, împîegați sau șefi de gara, — 
personajele care populează în general 
schițele, nuvelele și povestirile lui Bassa- 
rabescu sînt reprezentanți ai acelei mici 
burghezii, dornică de îmbogățire, 
la care arivismul capătă rang de 
ideal de viață. Din lumea aceasta imo
rală cu orizonturi strimte și bîntuită de 
dorințe meschine, Bassarabescu a înche
gat un amplu documentar. Iată-1 pe Te- 
lian, personajul din „De pe culme“, care 
își acceptă cu seninătate soția adulteri
nă numai pentru a nu compromite prie
tenia cu amantul acesteia — un general 
de pe urma cățuia trăgea foloase.

Alte personaje își trec viața într-o tih
nită și inutilă scurgere de zile, ca dom
nul Tase din ,,Spre Slatina1', cel căruia 
îi place' să stea în cerdac sorbind din 
caimacul cafelei, „...cu scufița pe cap, 
cu ochelarii pe aripile nasului", — sau 
preocupați de manii ca domnul Guță din 
„Leandrii".

Editura Tineretului reeditînd o parte 
din lucrările lui Bassarabescu a adus o 
contribuție lăudabilă la valorificarea li
nei opere literare care întregește tabloul 
societății poastre de la sfîrșitul secolului 
trecut și începutul secolului nostru.

Editura s-a preocupat însă mai puțin 
de prezentarea, grafică a volumului, în 
care schitele au fost tipărite succesiv pe 
aceeași filă, titlurile lor părând subti
tluri ale upei singure lucrări. De ase
menea prefața cărții semnată de Sergiu 
Milorian conține unele interpretări ne- 
juste și afirmații care se mențin la su
prafața operei analizate.

Concluzia prefeței menită să explice 
limitele lui I. A. Bassarabescu este dea- 
dreptul curioasă. Iată cum se motivează 
faptul că scriitorul n-a depășit realismul 
critic:

„In însemnările autobiografice ale lui 
Bassarabescu pot fi întîlnite uneori re
flecții care par a voi să spună că scrii
torul era nemulțumit de compromisurile 
politice făcute cu o lume pe care o dis
prețuia. Unele ascuțișuri ale scrisului 
său literar și publicistic ne dau dreptul 
să credem că acestea erau cîteodată sin
cer®. In realitate însă, Bassarabescu s-a 
complăcut în bunăstarea și o-norurile pe 
care i le aducea poziția sa politică. Și, 
firește, scrisul său nu a putut să nu fie 
încătușat de aceas’ă poziție, de legăturile 
sale socî->’”, fant ca*’*' ’-a îm-nierKeat să 
depășească limitele realismului critic'*.

Această interpre are vulgarizatoare și 
sociologistă a operei unui scriitor din 
trecut, face ca sus-amintita prefață 
să np-și atingă scopul dorit, mai ales 
dacă ținem seama că ea se adresează 
elevilor 
preteze 
intași.

care trebuiesc învățați să inter- 
științifîc opera scriitorilor îna-

ADRIAN DUMITRAȘCU

Poezia din „Tînărul scriitor1' nr. 4—1955
■pi destul de greu, cind ai tn 
r. fafă o revistă cu un conținut 

bogat, să lași la o parte unul 
sau altul din materialele incluse in 
paginile ei, la orice pas încercltidu-te 
regretul de a nu fi vorbit despre toa
te producțiile care meritau acest lu
cru. Cam așa s-a întîmplat și atunci 
clnd am pornit la redactarea actualei 
„reviste a revistelor" închinată nu
mărului din aprilie al „Tînărului scri
itor" care ne-a obișnuit, în ultima 
vreme, cu producții beletristice și cri
tice de calitate superioară. Am fi 
vrut, desigur, să prezentăm mai pe 
larg cele două poezii aniversare, sem
nate de Nicolae Tăutu și. Virgil Tepe 
dorescu, poezii ce conțin strofe de ve
ritabilă și adîncă emoție artistică, am 
fi vrut să ne oprim mai mult asupra 
grupului de poezii străbătute de un 
puternic suflu demascator și mili
tant în slujba păcii, analizind mai 
mult problemele ce se pot ridica* pe 
marginea lor. Ne vom mărgini însă 
să arătăm că cea mai bună dintre ele 
ni se pare „Judecata" lui Al. Andri- 
țoiu, poezie ce se înscrie printre me
rituoasele realizări din ultima vreme 
ale tînărului autor. Generată de o 
idee poetică deosebit de interesantă, 
a înfruntării prin veacuri de-a lungul 
generațiilor a exploataților și exploa
tatorilor, „Judecata" este concepută ca 
un amplu rechizitoriu adresat celor 
din urmă. Desfășurînd acest larg act 
de acuzare la adresa actualilor ex
ploatatori în trecutul cărora se 
află „numai mumii / de faraonii 
care ipe rtad au stors / și-a 

' pruncilor putere, și-a mumii / și-a 
tatălui din bătălii întors" — poetul 
opune imaginea generațiilor de crea
tori ai adevăratelor valori materiale 
șț spirituale care au dus înainte ci
vilizația, au realizat mersul spre mai 
bine al omenirii. In numele lor și 
pentru ei, vorbește astăzi poetul. Ar 
mai fi de arătat că versul avintat, cu 
rezonanțe ample, este pătat uneori de 
expresii forțate, nepoetice, dovedind 
slaba exigent# artistică, manifestată 
ctțeodată de tînărul scriitor.

Nu mai puțin realizată — pe linia 
acelorași poezii de atitudine civică — 
este și „Strada eroului necunoscut"^ 
de Doina Sălăjan. Poezia alternează 
între atacul puternic, deschis, violent 
împotriva acelor oameni din țara noas
tră care s-au bucurat în urma trecu
telor urgii mondiale, și le-ar dori re
înviate acum, — și dragostea de via
tă afirmată în numele tinereții dori
toare de fapte mărețe, dragoste și vis. 
De fapt poezia aceasta, a _ entuzias
mului tineresc, este caracteristică pen
tru numărul de față al publicației. 
Inspirației sterile din lumea codrilor 
și a strămoșilor, i-a luat locul * in 
creația tinerilor poeți cîntarea avintă- 
tă a tinereții și faptelor ei deosebite. 
Versul energic pe care Nicolae Stoiati 
îl mînuiește din ce în ce mai bine, 
este închinat „lltemișților care demn 
candidați de partid". Idealul de viață 
al lor, al celor mai buni țineri, care 
vor avea cinstea să intre îți rindurile 
partidului, tinde spre înălțimi.

Animată de un puternic entuziasm

„ Se află tn librării ediția a Il-a re
văzută a romanului „Oțel și pline" de 
Ion Călugăru. Coperta de J. Pcrahim.

H A apărut „Corsetul" de I. Ludo, 
laureat al Premiului de Stat. Coperta 
de J. Perahim.

■ In traducerea scriitorului Cezar Pe
trescu, Editura de stat pentru litera
tură și artă a tipărit romanul „Moș Go- 
riO't" de Balzac.

S5 „Poarta furtunilor" se întitulează 
noul volum de povestiri istorice al lui 
Euseblu Camilar, laureat al Premiului 
de Stat, tipărit recent de Editura Mili
tară a Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P.R.

H In aceeași editură au mai apărut: 
„Așa a fost Leningrad" de Alexandr 
Ceakovski și „Povestiri și nuvele” de 
D. A. Furmanov,

® Editura Cartea Rusă a scos de sub 
tipar „Palatul luminii", reportaj despre 
Universitatea Lomonosov din Moscova 
de Victor Bîrlădeanu.

K A apărut ediția a Il-a a romanului’' 
„Pîine albă" de P'umitru Mircea, lau
reat al Pi croiului de Stat. Ilustrații de 
Radu Viorel. 

juvenil, poezia lui Florin Mugur 
„Ciad teii-s înverziți" completează se
ria, de versuri avintate pe această 
temă. Florin Mugur afirmă un ini 
demn spre vis, bucurie și tinerețe;,

(

„Mai 'bine-n seri tiotaar pe 
bulevarde 

Bravi căpitani pe-ale visării 
năvi,

Un cîntec ca o salvă de «petarde 
Să azvirlim spre pașnicele 

slăvi".

Deși mai timide, versurile Mihaelei 
Monoraru sînt închinate dragostei și* 
prieteniei adevărate. Ca și confrații 
săi Nicolae Sioian ți Florin Mugur, 
Mihaela Monoraru înalță un * cîntec 
de slavă tînărului activ, neînfrînt, ho-^, 
tărît și puternic.

„Ne prindem buni tovarăși 
doar

Cu-acei oa trunchiuri de 
stejar. 

Ei drepți în vifor știu a sta 
Și nu șe frtag de luțpta grea“j

Grigore Hagiu debutează cu o poe
zie, străbătută de un puternic opti
mism. Versurile finale mărturisesc cre
dința în victoria celor ce-și apără via-' 
(a și libertățile cucerite. Poezia tine
reții, a dragostei de viață și acțiune, 
închinată celor mai înalte și nobile 
aspirații ale omului, cîntlnd fericirea 
de a trăi, pătrunsă de dragoste pentru 
tot ce e frumos și de ură nereținută 
față de dușmanii păcii, iată cum. poa
te fi caracterizată producția de ver
suri din ultimul număr al „Tinărului 
scriitor". Versurile citate mai stis* 
mărturisesc orientarea justă a revistei 
către selectarea unor bucăți cu tema
tică majoră, răspunzmd celor mat ard^P, 
zătoare cerințe ale actualității, pul 
tind pecetea vîrstei la care au fost 
scrise. Deoarece ne-am oprit numai a- 
supra poeziilor legate de tema arătată 
mai sus, nu am putut să vorbim șt 
despre celelalte producții poetice, une
le dintre ele meritorii, altele încă 
stingace. Amintim aici poeziile lui 
Jon Brad, Mihai Negulescu, Valeria 
Gorunescu, Ioana Andrei și Aurel 
Butnaru.

Desigur, rîndurile de față ar fi in
complete, dacă nu ar saluta prezența 
la „cronica rimată" a unuia din vete
ranii scrisului nostru, mereu mai tînăr 
în versurile sale, abre.cta.tul poet De- 
mostene Botez. Străbătută de umor, 
cronica rimată semnată de Demos- 
tene Botez ironizează cu multă sub
tilitate pe poeții începători care 
n-au altceva de făcut decît să se 
ocupe, în versurile lor, cu „intime is
torii / și mici necazuri personale". 
Emoționantul îndemn din finalul cro
nicii, pentru o poezie inspirată din 
tumultul construirii socialismului, 
sună cît se poate de vibrant *ș!, **cum 
am avut prilejul să vedem, tinerii po
eți. au început să-l urmeze din ce în 
ce mai mult.

V. Rî^eanu

n In colecția „Ogoare noi" a apărut 
nuvela „Bădița" de Ionlță Marin

■ Tot în această colecție s-a tipărit 
și volumul de „Povestiri" de Dumitru 
Ignea.

■ Nuvela .Rătăcire" a scriitorului ti
mișorean Mircea Șerbănescu a apărut 
zilele trecute în Editura Tineretului.

H Culegerea de povestiri , Kara-Bu- 
gaz" de K. Paustovski a ieșit de sub 
tipar săptămîna trecută în Editura Car
tea Rusă.

H In colecția „Studii literare" se află 
sub tipar monografia „Emineseu" d% 
len Vitner.

ei Va apare în „Mica bibliotecă cri
tică" culegerea „Despre literatură" de 
Vasile Alecsandri.

n Tot în „Mica bibliotecă critică" se 
tipărește și studiul „Walt Whitman", de 
Mihnea Gheorghiu.

■ A apărut „La noi în Anatolia" — 
însemnările unui învățător turc — de 
Mahmut Makal, în romînește de Mar
gareta Bărbuță, cu un cuvînt înainte de 
George Ivașcu.

n In colecția .Meridiane" a apărut 
„Primul pas" de Anna Seghers, tradu
cere de S. Sanin șl O. Constantinescu.

I
n prima lună a anului 1782, pe 
scena teatrului din Manheim se re
prezenta pentru prima oară „Ho
ții" de Schiller. Afișul alcătuit de 

însuși autorul piesei recomanda repre
zentația în felul următor : „Tînărul va 
putea, asistmd la acest spectacol, să apre
cieze urmările unei vieți desfrișiate, maturul 
va extrage învățămîntul că providența știe 
șă întrebuințeze chiar și mina scelerațder 
pentru a dezlega nodurile cefe mai com
plicate ale destinului". Forma perifrastică 
in care Sphiller încerca să sugereze spec
tatorilor conținutul primei sale drame era 
determinată de faptul că directorul teairu- 
lui nu acceptase reprezentarea piesei decît 
după ce autorul ei... parafrazase... însăși 
acțiunea piesei, mutînd-o în timpul împă
ratului Maximilian I pentru a f ’ evitate ori
ce aluzii politice, transformînd pț-eotul în- 
tr-un magistrat pentru a nii supăra habot
nicia derutai, sau lăsîndu-1 pe Franz Moor 
să trăiască și în ultimul tablou pentru a 
da publicului satisfacția întîlnirii dintre cei 
doi frați.

* Cu toate acestea „Hoții" a înflăcărat 
tineretul Germaniei de la sfîrșitui secolu
lui XVIII și a determinat un curent în 
lumea scriitorilor care au început să reia 
tema. Strigătul de. revoltă care era prima 
piesă a Iui Schiller, scrisă la 19 ani, a 
reușit, cu toate naivitățile ei, șă cîștige în 
perioada destrămării feudalismului german 
simpatia maselor dornice de libertate prin 
poezia și avîntul revoluționar al vieții bri
ganzilor retrași în codrii Boemiei sub condu
cerea lui Karl Moor. Drama „Hoții", operă 
care se încadrează curentului „Sturm tind 
Drang", expresie a atmosferei revoluționare a 
forțelor înaintate germane, și-a găsit un pu
ternic ecou in Germania de la sfîrșitul se
colului al XVIlI-lea, în care „domnea o 
indispoziție generală" în perioada lipsei li
bertăților civice, în perio|ada denjp.re care 
Engels spunea că: în Germania „to
tul era uzat, în descompunere, pornit pe 
panta unei ruini grabnice, și nu exista 
nici cea mai mică nădejde a unei schim
bări spre bine; națiunea nu mai avea nici 
măcar atîta putere, cită ar fi fost nece
sară pantru înlăturarea cadavrelor în pu
trefacție ale instituțiilor moarte".

„Hoții" făcea parte din acea literatură a 
vremii care oferea singura speranță de în
noire a vieții și se număra printre „operele 
remarcabile ale acelei vremi (din care) e- 
mană un spirit de provocare și de răzvră
tire împotriva întrjgii societăți germane așa 
cum era atunci". Ringels)

Cu toate rezervele pe care Ie-a avut asu
pra idealismului lui Schiller și uneori asu
pra calității literare a operelor dramatice, 
Engels a recunoscut că Schiller a fost cel 
mai mare poet liberal german, că „el pre
simțea vremurile noi ce aveau să înceapă 
după revoluția franceză"... și că „Hoții lui 
Schiller glorifică mărinimia unui tînăr care 
declară fățiș război întregii societăți".

Pe niarginea reprezentării dramei „Hofii" de FR. SCHILLER
Karl Moor a devenit în conștiința po

porului german din ultimul sfert al veacu
lui ăl XVHl-lea eroul care purta în inimă 
altă lume decît cea care exista, eroul care 
în imaginația tînărului elev de la colegiul 
de ofițeri al prințului Karl Eugen întruchi
pa un nou ideal de viață. Obiectivîndu-sc 
în eroul principal al dramei, tînărul Schiller 
dădea expresie propriei sale revolte, izbucnind 
cu violență și impetuozitate împotriva vieții 
rigide pe care era obligat s-o ducă, împo
triva prejudecăților, împotriva lumii ger
mane de atunci care-1 făcea să noteze în 
scrisorile sale filozofice că: „rațiunea este 
o torță aprinsă într-o pușcărie". Eroul pri
mei drame a lui SehiHer apare de altfel în 
aceste căutări filozofice de tinerețe.

Și dacă este un „hoț", un proscris, cer
tat cu societatea, aceasta se datorește fap
tului că Schiller însuși era în conflict cu 
societatea în care trăia.

Karl Moor își are originea în Mutare și 
Cervantes, în grandioasele acțiuni aventu
roase ale oamenilor de seamă povestite de 
Plutire, pe care eroul îl citește ta tabloul 
H, la prima sa apariție în scenă. Cît des
pre latura cervantică a acestuia, Schiller 
însuși vorbește în prefața la „Hoții" .de 
„acest straniu Don Quichotte, care ne in
spiră deodată interes și oroare, admirație 
și milă".

Substanța ideologică a personajului este 
determinată însă de concepția filozofică a 
tinărului Schiller influențat puternic de ilu
miniștii francezi, și în special de Rousseau. 
De aci protestul său vehement împotriva in
stituțiilor și ordinei de stat, atitudinea cri
tică față de religie, rolul important pe care 
îl acordă opoziției dintre ideal și viața prac
tică. Cel puțin în prima perioadă a crea
ției sale Schiller nu a fost influențat de teo
ria kantiană idealistă a „imperativului cate
goric" care se baza pe „opoziția filistină 
dintre realitatea „josnică" și lumea „supe
rioară" dar de neatins a idealurilor". In o- 
pera sa din tinerețe, (în „Hoții" în special) 
opoziția dintre idealul propriu și viața prac
tică avea un caracter revoluționar, „avea 
la bază străduința de a opune realității 
feudale ideea acțiunii revoluționare".

Opoziția dintre ideal și realitate se ma
terializează în „Hoții" în cele două lumi care 
se înfruntă. Deoparte lumea „hoților", o 
lume liberă, mîndră, condusă de Karl Moor 
(conștient de josnicia „acestui veac de 
scopiți", de faptul că „puterea acestui veac 
este secată pînă în măduvă") și în căuta
rea unei vieți noi; de cealaltă parte lumea 
celor din castelul bătrînului conte Moor, 
o lume închisă care-și trăiește propriile 
zvîrcoliri, o lume pentru care conștiința nu 
e decît o normă a societății „menită să ți

nă în hățuri pe neghiobi" (Franz Moor). 
Cele două lumi, cele două concepții sînt 
reprezentate prin cei doi frați Karl și 
Franz.

După primele reprezentații ale dramei lui 
Schiller un grup de tineri din Leipzig pără
sea orașul pentru a se retrage în pădurile 
Boemiei, în dorința de a încerca să trăiască 
la fel ca Schweitzer, Roller și mai ales 
să imite pe căpetenia acestora, Karl Moor. 
Eroul dramei acționa puternic asupra spi
ritelor vremii, asupra tineretului german la 
fel de dezorientat ca și eroii bandei lui 
Karl Moor. Dinamica proprie personaju
lui exercita o influență socială în mijlocul 
populației germane care’ dorea o altfel de 
viață.

Karl Moor nu este 
unul din acei eroi pe ca
re Marx îi numea . sim
ple difuzoare ale spiritu
lui vremii", cu toate că 
eroul păcătuiește prin re
flexiile pe alocuri exage
rat de lungi asupra lui 
însuși. Ceea ce-1 carac
terizează pe Karl Moor 
nu este vorbăria. Karl 
este un om de acțiune 
minat de o aprigă dorin
ță de răzbuna're împotri
va lumii care I-a nedrep
tățit. („Meșteșugul cu 
care mă îndeletnicesc eu 
se cheamă: după faptă — 
răsplată; menirea mea se 
numește dreapta răz
bunare"). Karl este sti
mulat de indignare și 
mînie, care-1 fac să-și a- 
tribuie rolul de judecător 
împotriva legilor socie
tății în care trăiește. 
(„Să-mi stîlcesc trupul 
intr-un corset dezgustător și să-mi las voința 
strînsă în chingile legilor? Legea te silește 
să te tîrăști ca melcul, în loc să zbori ca 
vulturul, legea n-a făurit însă nici un om 
mare, în vreme ce libertatea plăzmuiește 
coloși, forțe nemăsurate"). Karl nu-i un 
hoț, un asasin, el pedepsește furtul și cei 
săraci n-au a se teme de el căci Karl a por
nit împotriva „neamului de hiene": miniștri 
care se ridică prin lingușiri, consilieri care 
vînd Ia mezat slujbe și onoruri, sau pre- 
lați care se vaită că inchiziția e în decă
dere.

In antiteză este conturată personalitatea 
uzurpatorului Franz Moor, în care drama

FRIEDRICH SCHILLER 
Pictură die Gerhardt von Kiigellgein

trădare

turgul adună toate viciile omenești pe dea
supra caracteristicii principale de vasal des
potic care se autocaracterizează în înde
lungi și repetate monologuri.

Dacă Franz Moor este un personaj unitar, 
Karl Mpor în schimb nu este un erou 
consecvent cu sine' însuși. Scopul so
cial al luptei sale pălește atunci cînd 
îl confundă cu propria-i dorință de răzbu
nare. Idealul și personalitatea lui sînt zdrun
cinate de îndoiala asupra justeței sau in- 
justeței, faptelor săvîr.șite. („Oh, Rating am 
fost, rivneam să înfrumusețez lumea prin 
cumplite cruzimi; să silesc legile să fie 
drepte prin făr-de-legi; numeam aceasta răz
bunare și dreptate... O, cuget de copil in

ia marginea unei vieți 
cumplite, dîndu-mi sea
ma că doi oameni ca mi
ne ar nimici temeliile o- 
rîndu'e'ii omenești").

Astfel K&rl Moor de
vine o personificare am
bigua a sprintului revo
luționar și lumea nouă 
întruchipată de el se va 
prăbuși odată cu cea a 
lui Franz. De altfel nu 
răzvrătitul anarhic putea 
transforma societatea ger
mană, ci abia mai tîrziu 
revoluția.

Sfîrșitul piesei este sim
bolic. Castelul arzînd și 
sinuciderea lui Franz 
Moor prevestesc sfîrșitul 
societății feudale.

In finalul piesei mor 
însă toți eroii: Franz se 
sinucide, Karl se predă, 
contele Moor moare. A- 
malia e jertfită de către 
Karl, Spiegelberg fusese 
ucis de Schweizer pentru 
la rîndu-i se sinucide 

pentru că nu și-a putut ține jurămîn- 
tul față de Karl. Sfîrșitul tuturor acestor 
eroi nu este surprinzător, chiar dacă ne
verosimil, dacă ținem seama de faptul că 
majoritatea lor nu fac parte dintr-o lume 
reală, că ei sînt un produs al imaginației 
tinerești a dramaturgului lipsit de expe
riența vieții și trăind încă într-o lume 
ideală construită de propria sa imaginație. 
Este de altfel ceea ce deosebește drama 
schilleriană de tragedia shakespeariană.

Schiller era conștient însă de ceea ce 
determinase îndepărtarea primei sale dra
me de lumea reală: „Timp de opt ani — 

scria el — entuziasmul meu luptă contra 
rigorii militare... Pentru a scăpa dintr-o 
situație torturantă, inima mea își dădu frîu 
liber într-o lume ideală. Ignoram lumea 
reală de care eram separat prin bare de 
fier. Nu cunoșteam nici oamenii, căci cei 
patru sute care mă înconjurau nu <*au 
decît una și aceeași creatură, copia exactă 
a unuia și aceluiași model... Necunoscînd 
nici oamenii, nici destinul oamenilor, orin 
forța împrejurărilor pana mea a ales ca
lea de mijloc între înger și demon și a 
produs un monstru care din fericire nn 
exista pe lume".

Criticul lui Goethe și Schiller, W. A. 
Schlegel, îi imputa acestuia din urmă câ 
piesele scrise în tinerețe („Hoții", „intrigă 
și iubire", „Fiesco") sînt lucrări extrava
gante mai ales în ceea ce privește con
strucția lor dramatică. Scrise curind după 
reprezentarea tragediilor shakespeariene în 
teatrul german, Schiller voia să înfrîngă 
toate formele dramatice uzitate și pe care 
Goethe le adoptase. Din această cauză pri
mele piese ale lui Schiller, și în special 
„Hoții", sînt pline de efecte de scenă, de 
situații surpriză, de momente „tari", de 
scene patetice, contrastînd spiritul compo
ziției shakespeariene prin nesupunerea la 
nici o regulă dramatică, prin lipsa orică
rei frîne.

Autorul „Hoților", erijîndu-se in propriul 
său critic dramatic, publica în „Wiirtem- 
bergisches Repertorium der Literatul", cî
teva zile după premiera piesei, un articol 
în care făcea următoarea profesie de cre
dință anonimă, răspunzînd anticipativ celor 
care aveau să-i impute „reflexiile pe alocuri 
exagerat de lungi ale indivizilor asupra tor în
șiși" sau excesul de literaturizare care oreju- 
diciază caracterelor piesei: „Florile poetice 
nu ajută cu nimic sublimului, dar ele pot 
falsifica sentimentul. Acolo unde poetul a 
fost cel mai emoționat și cel mai sincer 
frămîntat a vorbit ca fiecare dintre noi. 
Să sperăm că se va îndrepta într-o vii
toare dramă, altfel va trebui să-i recoman
dăm oda".

Toate aceste abuzuri, pe care Schiller 
nu le va repeta mai tîrziu (nu le mai întâl
nim de pildă in „Don Carlos", unde ca
racterele sînt mult mai bine conturate și 
limbajul lor mai propriu) se datoresc în
să, în vremea cînd scrie „Hoții", faptului 
că scriitorul era lipsit de experiența vie
ții : „Vreau să vorbesc despre „Hoții", 
scrie Schiller. Această piesă a apărut. 
Toată lumea morală a citat autorul în fața 

tribunalului ei ca fiind vinovat de Iese- j 
majestate. Fie singura sa iusttfîcare cli
matul în care opera a văzut lumina zilei. 
Dacă printre nenumăratele reproșuri ce 
mi-au fost făcute în legătură cu „Hofii" 1 
este vreunul care mă sezișează, este acela ; 
de a fi avut pretenția de a crea oameni 
cu doi ani înainte de a fi înțîlnit măcar 
unul singur" (Ankiindigung der Rheinj- ’ 
schen Thalia — 1784).

*

Spectacolul de la Teatrul Tineretului do
vedește o creștere sensibilă a capacității 
artistice a acestui teatru. Renunțînd la re
prezentarea arbitrară a clasicilor și la sti
lul ele teatru convențional, (cura se în- 
tmiplă cu Ch. Dickens — „David Copper- 
field") ; teatrul reprezintă un Schiller au- ' 
tentic, printr-una din operele cei mai greu > 
de montat. 1

Distribuția a fost alcătuită în mod judi
cios. Regisorul, N. Massim, a folosit 
formația teatrală personală a actorilor în 
slujba eroilor piesei. AI. Critico i-a dat 
lui Karl Moor o reprezentare scenică a- > 
decvată, Karl a apărut într-adevăr ca unul ; 
din eroii de acțiune ai dramei schilleriene, 
în contrast cu personalitatea rigidă a lui 
Franz Moor, față de care A. Pop-Marțian 
a adoptat, în general, o atitudine critică 
creatoare depășind cu succes greutățile și 
dimensiunile textului, '

Spectacolul valorifică cele mai multe ] 
din momentele de avînt revoluționar, te- ■ 
gia și interpretarea imprimîndu-le patosul I 
romantic caracteristic tragediei șchillerie- ' 
ne. La aceasta a contribuit mult și tradu
cerea lui N. Argintescu-Amza care a rea- 1 
Iizat o foarte bună versiune romînească a ■ 
„Hoților", nu numai din punct de vedere : 
literar, ci și teatral. Traducerea are vi- i 
goare și aplombul replicii schilleriene, tex- l 
tul aye o mare ritmicitate dramatică, iar ! 
limbajul, viril și îndrăzneț în expresii, co- ' 
respunde spiritului unei drame ce aparține i 
curentului „Sturm und Drang“. ’ <

Dacă în organizarea spectacolului sînt ] 
însă și momente greoaie, care-i răpesc din i 
claritate, aceasta se întîmplă pentru că , 
regizorul și unii interpret nu au a'”ut o 
atitudine mai îndrăzneață, creatoare, în 
ceea ce privește actualitatea reprezentării 
dramei „Hoții", astăzi.

In această privință ei pot ține seama de 
îndemnul lui Schiller;

„Trăiește cu secolul tău — se adresa 
SehiHer în scrisorile sale filozofice asupra 
educației artistice („liber die aesthetische 
Erziehung des Menschen") unui tînăr ar
tist dă-le contemporanilor tăi nu ceea 
ce sînt dispuși să laude, ci ceea ce le este 
necesar... Și oriunde îi vei întîlni, încon- 
joară-i cu forme și idei, mărețe, nobile, 
ingenioase".

Simion Alterescu
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Eneseu e ai«i9 în popor i

D
acă pof să-«ni imagine^, mă
car pe durata unei clipe, o 
întrerupere a tot ce este su
net, melodie, armonie, ritm, 

îmglobînd și șuierul imperceptibil al 
respirațiilor și bătaia înfundată a ini
milor, — atunci, in această mare și 
solemnă pauză, izbutesc să accept și 
realitatea' morții ’ui Georgs Enescu... 
Dar încercarea de a întocmi o sumă 
a acestei vieți, — pentru no'i, nu pen
tru el, — e și mai grea.

O sumă a acestei vieți ? Nu, ci a 
acestei morți. Căci prin ea devenim 
cu adevărat moștenitori, singuri po
sesori ai bunurilor sale, pe care pînă 
mai deunăzi le primeam, niciodată e- 
puizate, din mina tui. Acum, ciclul 
creației s-a închis., Enescu a murit... 
O anumită vioară, cum alta nu s-a 

. mai auzit in secolul nostru, nu va mai 
răsuna niciodată, închisă și ea pentru 
vecie, în ciudatu-i sicriu de catifea și 
pluș... un anume plan, ogorul fidel în 
care el arunca prima sămînță a com
pozițiilor,, va rămîne mut, ca un lu
cios sarcofagiu negru... o baghetă, 
Intr-adevăr magică, nu va mai arăta 
gafopultli orchestrelor acele precise 
puncte ale văzduhului din care se în
chega făptura miraculoasă a muzicii 
lumii... un teanc de hîrtie cu portati
ve va îngălbeni și se va fărîmița, vir
gin...

Aceste patru mari tăceri reprezintă 
ele oare dimensiunile personalității 
veșnice a lui Enescu, perimetrul locu
lui pe care-1 ocupă în conștiința lu
mii ? Numai atîta să fi fost Enescu 
pentru noi, care sîntem poporul din 
care însuși făcea parte, și țesătura vie 
a unui moment al istoriei și culturii 
din care a apărut ? E atit dfe evident 
că nu, incit glnidul, cutremurat, caută...

Am aflat’ știrea marții lui într-o 
tutungerie, de la un necunoscut, care 
mi-a împărtășit-o spontan, treeîndu-mi, 
frățește, jalea glndului si un fel de 
curioasă derută a singurătății, ce cu
prindea în lanț, pe fiecare, pe măsu
ră ca afla. Afară se prăvăleau trăs
netele imense ale primei mari fur
tuni a primăverii (după-amiaza zi
lei de 4 mai). Fără să vreau mi-a 
trecut prin minte: Beethoven!... Și 
m-am îngrozit de obligațiile închise în 
această apropiere pe care o dicta 
moartea,

*

A fost cel mai mare artist pe care 
l-a avut poporul nostru, alături de E- 
minescu. De această comparație se va 
uza și, probabil, se va abuza. E foarte 
natural, Coincidențe tulburătoare și 
afinități adinei, substanțiale, impun o 
apropiere care va constitui un reper 
de bază în cercetările viitoare ale dez- 

•voltării culturii noastre în ultima sută 
de ani.

Ei par intr-adevăr să fi fost desti
nați aceleiași opere, pe care au dtesă- 
vîrș.it-o în planurile celor două arte 
majore: poezia și muzica. Viețile lor 
se înlănțuie întreo continuare ciuda
tă. unul născîndlu-se atunci cînd celă
lalt, intrat pe făgașul unor eclipse în
grozitoare și al prăbușirii spirituale, 
putea fi considerat ea și mort. Moar
tea primului întilnindu-se aproape per
fect.cu nașterea celui de al doilea, anii 
lor acoperă semnificativ întreg vea
cul de constituire a culturii romîne 
modeme.

Nu numai că trasaturile lor se a- 
semănau, dar amîndouă figurile au un 
aer de familie accentuat și adine, e- 
moționant la culme : frunți înalte și 
limpezi sub plete stufoase, guri sen
zuale dar fine, bărbii de inefabilă de
licatețe cu sugestia unei gropițe, pa
loare senină, translucidă, abstractă. 
Impresia da niarmorean .a frumuseții 
lor .se află intr-un contrast aproape 
enigmatic cu văpaia irezistibilă a 
ochilor :. erau niș.te vulcani cu înveli
șul de marmoră.

Același om pare să fi trăit de două 
ori, aproape-cu același nume, ușor 
transformat, abia individualizat, prin 
diferența imperceptibilă a unui simplu 
mi.

ir

Amîndouă viețile sînt determinate 
,dg o incompatibilitate profundă, repe
de transformată în ostilitate iremedia
bilă. cu clasa conducătoare a Ro- 
rtiîniei, cu societatea de sus, care lua 
vama culturii și a talentului. Același 
ghiveci burghezo-moșieresc, de o in
cultură meschină, de o pretențiozitate 
grețoasă, de o cruzime fără frta, a 
încercat să. închidă intr-o cușcă strim
tă și rău mirositoare, pe cei doi vul
turi ai: creației» Originale. Eminescu a 
fost terorizat in pîinea de toate zilele, 
Enescu în demnitatea de artist și de 
onj. Pentru, că geniul lui s-a manifes
tat din vîrsta primei copilării, a fost 
O clipă răsfățat cu cofeturi și cu min
gii eri pe creștet. Primul Hohenzollem 
l-a îngăduit mirat pe covoarele pala
telor sale, zicindu-și că din moment 
ce în palate e regula să existe și o 
sală de muzică, ciudatul copil valah, 
care la zece ani ciuta dumnezeiește la 
vioară, putea fi un element atractiv. în 
domesticitatea regală. Cînd1 însă co
pilul a devenit om, cînd misiunea ar
tistică îi apăru limpede ca o forță a 
umanității și nu ca o servă a regali
tății. incompatibilitatea se arată în 
toată ad’ncimea ei.

Eminescu și Enescu erau oameni 
prea mari pentru dimensiunile socie
tății burgheze din- Romînia. Sau bae- 
rile cu care aceasta căuta să-i încon
joare trebuiau să crape, sau ei trebuiau 
eliminați cit mai repede. Au fost eli
minați. Cu toate deosebirile aparente, 
soarta lor n-a fost in esență deosebită. 
Eminescu,. legat de limba în care scria, 
(sj tocmai de aceea, mai ușor de în
țeles și. deci, mai urît de burghezie), 
a fost eliminat în jos, în zonele mi
zeriei materiale, ale persecuției veni
noase neîncetate, ale cruzimii și bat
jocurii. Enescu, fericit cu un limbaj 
universal, dar mai greu de dtescifrat, 
a căzut in afară-

Desigur că fată de marele și tra
gicul lui înaintaș, soarta lui pare 
mai bună. El n-a suferit de foame 
și frig, el n-a umblat zdrențăros și 
nsras, n-a fost privit de micul bur
ghez ticăit Și mărginit din _ Iași și 
București ca un fel de histrion inu
til și ticnit. El a fost din prima 
clipă violonist celebru in întreaga 
lume, șef d'e orchestră solicitat în toa
te părțile, compozitor cu renume, dar 
toate acestea nu. se datorase unor mo
duri deosebite de orientare .și de a- 
daptare personală, ci diferențelor de 
epoca- și de tară. Punctul de plecare 
însă este același: Enescu n-a înțeles 
să rărnînă „violon du roi", după cum 
Eminescu refuzase să mai fie redac
tor la „foaia pentru vițe".. Amlndoi 
au respins servitutile burghezo-moșfo- 
rimii romîne. Și au privit cu oroare 
șj revoltă traiul în „cercul strimt",.

Oblfoat să plece, efortul de căpete
nie al întregii dezvoltări a lui Enescu 
a fost să descifreze și să citească d* 
la distanță tema, motivul popular, să 
reconstituie p-r.intr-un fantastic efort 
de memorie și imaginație atmosfera 
natriei și specificul vieții naționale. 
Partitura ini esențială îi fusese smulsă. 
Cu timpul, privind mereu în depărtare.

Jncercînd1 să străpungă cu ochiul mic
șorat,' prin spații, prin neguri, spre 
același punct, fiind mereu cu urechea 
ațintită spre același sunet îndepărtat, 
figura lui a prins o anumită crispare, 
îndîrjită și patetică, pe care au ob- 
servat.o toți cei ce l-au văzut 
în ultimii douăzeci de ani, și. 
care a rămas, ored, întipărită pe chi
pul lui, chiar și în moarte. Din punc
tul de vedere al creației, viața lui 
Enescu a fost mai grea dlecft a lui 
Eminescu.

Acest mare și dureros secret al 
.siingurătăți; artistice explică foarte 
multe lucruri din viața lui Enescu. In 
primul rînd, disprețul lui pentru si
tuația de „vedetă" internațională a 
viorii. Deși violonist de geniu, în fața 
căruia mulțimile din toate țările au 
delirat, în fața căruia s-au înclinat și 
Kreișler, și Heifetz, și ThibaucL și 
Oistrach, -el n-avrut să se-mulțumească 
niciodată cu aciastăvglorie. Căci’îștia 
că ea exprimă cel mai puțin caracte
rul național al muzicii, iar el se con
sidera chemat: nu să fie celebru, ci 
să dea lumii muzică rominească- De 
aceea a pus .toată viața accentul pe, 
munca de compozitor, nu din ge
lozia unei creațiuni mai durabile, ci 
din dorința de a valorifica gensuj crea
tor- național.

• Din aceeași cauză, Enescu, trăit .a- 
tîta vreme de țară, în medii

frumusețea și forța omului și a vieții.
Ca și Eminescu el a valorificat în 

arta sa creația populară. Poezie și 
cînitec, aceste două mari forme ale ar
tei populare, și-au găsit prin ei va
lorificarea supremă.

Mai puțin favorizat decît Eminescu, 
Enescu a găsit o muzică rominească 
abia la începuturi. Căci dacă primul, 
în opera sa de cristalizare a poeziei 
romîne, avea precedentul 'cîtorva poeți 
exceipțioriaii,' ca ETIade, ■ Alexandrescu ■ 
și Alecsandri, Enescu nu afla înaintea 
lui decît primele articulații timide ale 
unor pionieri oroiți ca Ciprian Po-i 
rumbescu, Candela, Ștefănescu. Și a- 
ceștia se inspiraseră din cintecul popu
lar, dar el a fost primul care a în
țeles deplin două lucruri: valoarea 
universală a muzicii populare, —- ș.i 
obligația compozitorului de a depăși 
muzica populară, într-O' mare crea- 

■țiune realistă, kgîndită și construită, 
•cu măiestrie, " singura care poate 
pune 
versat al 
sodia 
cumeuitul cel" mai convingător al a- 
.eeșfei concepții. Sunetul, flautului sin
gur care internează melodia populară, 
exprimă creația colectivă, în stare pură 
și spontană. Aceeași melodie e reluată 
apoi, treptat, de toate instrumentele, 
și în năvala simfonică tema populară 
capătă adîncimi și proporții nebănuite. 
Intrarea fluierului papular în ansam-
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înt oameni a căror stin
gere lasă nu numai mih- 
nire, ci și o lumină asemă- 

a marilor apu- 
ori un răsunet pre- 
căderi de apă înso-

singura
în valoare elementul 

muzicii populare, 
romînă nr. 1“ estfe

care poate 
uni- 
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care exercitau asupra lui toate seduc» 
țiunile posibile, n-a devenit niciodată 
cosmopolit, om fără patrie și fără 
casă, „metec" superior, cam cum au 
devenit toți marii soliști al epocii bur
gheze. Compoziția a fost neîncetatul 
lui contact cu pămîmtul strămoșesc și. 
oricît de departe, casa lui era la Li
ven! .

Și tot astfel ®e explică acel neîn
cetat turneu pe care-l întreprindea, 
oînd venea acasă, prin toate colțurile 
tării și faptul că el cînta cu aceeași 
emoție la Craiova, ca și la Philadel
phia, la Buzău ca și la Paris, și că 
aplauzele care-1 răsplăteau în modes
tele și neacusticele săli din tîrguri 
uitate, îl îneîntau mai mult decît cele 
care i se adresau la Pleyel sau la 
Albert Hali.

Burghezia romînă, prin spiritul 
vulgar, anticultural 
obligat să trăiască 
Dar poporul nu 
odată singur, și el 
bandonat niciodată 
mentale cele mai 
dureroase, a fost 
primului război mondial, in tim
pul celui de al doilea, Enescu s-a 
întors în patrie, și a cîntat, și i-a fă
cut pe oameni nu să uite, — căci mu
zica nu e un drog care te scoate ani
hilat dlin realitate, — ci să nădăjdu- 
iască și să creadă în mai bine, — 
căci muzica arată, ca nimic altceva.

ei 
și cosmopolit, l-a 
departe și singur, 

l-a lăsat nici- 
însuși nu și-a a- 
poporul. In mo- 
grave, cele mai 
aici. In timpul 

în tim-

t ~x"'
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blul orchestrei e ca un simbol al 
pătrunderii artei populate în marea 
artă universală. Intr-un limbaj care 
este al întregii lumi, Enescu a 
monstrat 
nesciene 
peră, ce

dle- 
vaîoarea concepției emi- 
și a dovedit, .prin o- 

înseamnă aportul unei 
culturi naționale la patrimoniul cul
tural al lumii. Prin aceasta, mai ales, 
opera lui Enescu devine moștenirea și 
îndreptarul nu numai al muzicanților, 
dar al tuturor artiștilor romîni, poeți, 
romancieri și pictori, — și reprezintă 
un prag în cultura noastră, care ne 
obligă deopotrivă pe toți.

„Aștept moartea cu gîn-dlul la tara 
mea îndepărtată", iată ce scrie Enescu 
pe ultima pagină a unei cărți de a- 
mintiri, pe care a dictat-o, în ultimul 
am unui prieten. Imobilizat, despărțit 
pentru totdeauna de condei, vioară și 
baghetă, el a vrut totuși să mai fie 
de folos, lămurind-mărețele probleme 
ale creației..,'

„...Aștept moartea cu .gîndul la țara 
rheâ îndepărtată". Cme poi'ite crede că 
Enescu, marele Enescu, unicul Enascu, 
odihnește în cimitirul străin din Ră
săritul Parisului, singur și departe? 
Enescu e aici, Enescu e în noi, în fie
care om care iubește muzica, în fiecare 
om al patriei sale, care se străduiește 
să realizeze lecția lui: de la popor, 
pentru popor, mereu maj sus 1

Radu Popescu

nătoare cu 
suri de toamnă, 
lung ca al unei 
rite.

Stingerea din
Enescu, maestrul fără pereche al 
cîntecului rom’nesc, ne-a lăsat, peste 
amărăciunea care ne-a inundat ini
mile, freamătul nepieritor al ființei 
sale trecut în armonii eterne. Ceea 
ce a vibrat «dată sub fruntra sa, 
unde-și făcuse cuibul arta nemuri
toare a cîntecului, ceea ce a tresărit 
sub bagheta sa de mag al melodiilor 
cu rădăcinile în sufletul poporului 
nostru, va tresări și va vibra de-a 
pururi în inimile milioanelor de ur
mași.

Eu l-am cunoscut pe George E- 
nescu atunci cînd razele gloriei i-au 
încoronat părul cărunt, în Moscova 
măreață. Sînt ani de-atunci, aproape 
zece, dar ceasurile mari din viață 
răniîn străine de rugina uitării. Zile 
întregi, publicul Moscovei, încercat 
cum arar e altul întru muzică, 
avar cu aplauzele, îndeobște pe 
George Enescu l-a sărbătorit entu
ziast și plin de încîr.tare. Fie că din 
lăuta sa fermecată grăiau 
diile plaiurilor noastre, fie 
cutia vrăjită a pianului el 
fiorii nemuritoarelor creații 
veniene, fie că sub gestul 
sale liim’a instrumentelor muzicale 
se transfigura în armonia cutremu
rătoare, — inimile împăcate sub a- 
celași semn al artei, adunate ca un 
ghem de lumină solară în inima 
maestrului și răspîndită în .curcubee 
de cîntec peste oameni, se înălțau 
pînă pe cele mai înalte culmi ale 
dragostei de om și de viață.

Emoționat, înaintea începerii con
certului, ca un școlar ce intră la 
intiiul examen, atunci c’nd atingea 
de coardă arcușul, ori pipăia cu de
getele sufletul clapelor, ori urnea cu 
bagheta simfonia orchestrei, Geor
ge Enescu rămînea singur și stă- 
pîn peste sunete și peste oameni. 
Tineretul Moscovei l-a poreclit cu 
dragoste „vrăjitorul". Un diplomat 
îl numise „ambasadorul artei". En
tuziasmul era general. Țoți, sovie
tici sau străini, căutau să vadă, să 
audă pe marele maestru romîn.

L-am cercetat odată, după ce di
rijase orchestra care executase 
„Rapsodia romînă" a sa. Publ cui 
ridicase cu aplauzele sale sala în 
sus, A fost o frenezie îndeosebi în 
rînduTile tinerimii, cum 'rar mi-a 
fost dat să văd. Era seara cînd i se 
dăduse supranumele de vrăjitor. 
Atunci mi-a povestit cum, cu patru
zeci de ani în urmă. în aceeași sa'ă, 
în fața „înaltei societăți" din Mos
cova, compusă in mare măsură din 
nobilime, executase aceeași „Rapso. 
die rom’nă". Și maestrul si opera 
sa fuseseră primiți cu nepăsare os
tilă. Acum iată că am cîntat pen
tru popor — spunea George Enes
cu — și poporul m-a primit cu 
bucurie.

Nu voi uita niciodată aceste cu
vinte ale marelui George Enescu: 
„Aș dori prin cintecul meu să fac 
oameni mai buni și mai iubitori de 
pace". Este cel mai frumos testa
ment pe care-1 poate lăsa lumij un 
artist.

Cintecul lui George Enescu, îna
ripată întruchipare a sufletului po
porului nostru, va duce printre oa
meni, peste tot pămîntui, mesajul 
de bunătate și dragoste de pace a

viață a lui George

rapso- 
că din 
înălța 

beetho- 
mîinii

.........   Y"---—— 
ț artistului, bunătatea ț și dragostea 
I de pace a poporului nostru.

Iar dacă gzi îl jelește codrul stră
bun și-l plîng anele țării, e pentru 
că viața lui a fost viață din viața 
noastră: iar dacă t.~ți ii pomenim cu 
recunoștință și cu dragoste numele, 
e pentru că niciodată nu s_a ridicat 
mai sus cintecul de pe acest? p'a- 
iuri, vestind lumii vigoarea și dra
gostea de viață a poporului nostru.

Mihai Beniuc

Mesajul
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învățînd de ia Enescu
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„Epoca noastră este aceea a vedetei ambu
lante — semnul certei decadențe. Cînd se 
acordă interpretului mai mult interes decît au
torului, cînd felul de a executa un tril sau reu
șita unui arpegiu provoacă mai mult interes 
decît geniul de care a fost nevoie să fie chel
tuit pentru a scrie o sonată sau o operă, a- 
ceasta înseamnă că sfîrșitql este aproape".

Șe află exprimată in aceste rînduri din recent 
apărutele „Amintiri" ale lui George Enescu, 
scrise în atmosfera muzicală a ultimilor ani 
petrecuți în Apus, gîndirca și atitudinea adevă
ratului artist. Este in această modestie, conști
ința sa că geniul pe care îl purta, aparținea po
porului său, umanității. Și ea îl caracterizează 
pe artistul George Enescu, căruia celebritatea 
— desigur nu prea dorită — de interpret i-a 
pus adesea în umbră opera sa, demnă de o 
egală faimă și de dragostea maselor de ascul
tători.

Fiindcă Enescu este în primul rlnd compozitor 
și, ca atare, artistul-interpret Enescu s-a retrgs 
totdeauna ou modestie în umbra operelor altor 
maeștri, cărora le-a dat viață prin arcușul sau 
prin bagheta sa.

Șl cît de plin de tîlc ne apare faptul că. de 
la primele lucrări, în care maestrul își făurea 
limbajul său muzical, el s-a inspirat din cînte- 
cul patriei. Și drumul său creator, început în 
1897, cu „Poema romînă" și terminat in 1955, 
cu „Fantezia romînă". este jalonat, pe parcursul 
unei munci de mai bine de jumătate de secol, 
de „Rapsodiile romîne", de suitele pentru or
chestră, de suita „Amintiri din copilărie", de So
nata. III-a pentrp, vioară și pian — „una dintre 
cele mai marcante lucrări din literatura violo
nistică scrisă în ultimii 30 de ani" —, de 
„Oedip", Simfonia I-a. suita pentru pian și 
atitea altele, în care, direct sau aluziv, răsună 
un ecou din cțntecul patriei.

Rezultatul unei munci de mai bine de o ju
mătate de veac, opera sa este destul de redusă 
ca volum: abia vreo 30 de opusuri, dar aproape 
fiecare lucrare este o bijuterie de preț, păstrată 
în comoara culturii noastre naționale și preluată 
în patrimoniul artei universale.

Fără îndoială că activitatea cbncertistică i-a 
răpit un timp prețios, care putea fi consacrat

creației. Dar adevărata cauză pentru care 
Enescu a scris atit de puțin rezidă in înalta 
sa conștiință artistică,, in probitatea sa pro
fesională, care îl făceau să revină, mereu și me
reu, cu migală, asupra unei lucrări, pînă o so
cotea vrednică să fie dată publicului. Unele din 
lucrările sale n-au văzut încă lumina tiparului, 
fiindcă maestrul nu le socotea demne de a fi 
predate publicului, căruia dorea să-i ofere tot 
ceea ce avea el mai bun. Un quartet de coarde, 
care fusese executat cu succes în urmă cu vreo 
35 de ani de celebrul „Rose-Quartett", se mai 
afla acum zece ani în cartoanele maestrului, 
care, nemulțumit încă de lucrarea sa, își propu
nea să revină asupra partiturii. Cei care au 
văzut manuscrisele lui Enescu își amintesc de
sigur de acele pagini zgîriate, în tot loctd, cu 
briceagul, acoperite cu pete de guașă, pe care 
maestrul dăltuia neobosit cu penița. Această 
dorință neînfrînată de desăvîrșire, acest travaliu 
lent și plin de migală asupra operei de artă, 
trebuie să fie un permanent exemplu pentru toți 
artiștii noștri.

Fiindcă respectul pentru opera de artă în
semna, pentru Enescu, respectul pentru cei 
mulți, cărora el le adresa mesajul său artistic. 
Același respect îl purta Enescu și operei de artă, 
pe care o interpreta. Știm cu toții cît a făcut 
Enescu pentru a duce peste hotare faima ge
niului creator al poporului nostru, dar s-a vor
bit mai puțin despre ceea ce a făcut el în țară. 
Turneele îndelungate ale lui Enescu în țara 
noastră au făcut, pentru răspindirea muzicii în 
mase, ceea ce nu se gîndea să facă oficialitatea. 
Solicitat de marile centre muzicale ale lumii, 
Enescu prefera să facă turnee, cutreerînd toate 
orașele țării sale, cu vioara subsuoară, ațipind 
pe băncile vagonului, între două popasuri mu
zicale. Și așa — cu „Folia" de Corelli, cu „So
nata Kreutzer", cu o arie de Bach sau cu „Lar
go" de Haendel, cu „Zigeunerw.eisen" de Sa- 
rasate sau chiar cu „Liebeslied" de Kreișler — 
Enescu a știut să deschidă, în orizontul îngust 
al multora dintre noi, confinați în orășele și 
tîrguri sordide, o poartă de bucurie spre prive
liștile fermecătoare ale muzicii.

Interpretările sale — congeniale — nu se 
datorau numai unei excepționale sensibilități 
artistice, dar și unui proces creator, minuțios 
și îndelungat, de pătrundere in intențiile auto
rului. Aceste rînduri dintr-o scrisoare către 
Yehudi Menuhim, elevul său — „Pătrunde-te 
adine de ideile și sentimentele autorului șl tinde 
să le transmiți ascultătorilor, făcind abstracție 
de persoana ta, folosirtdu-ți cunoștințele și ta- 

. lentul cu singurul scop: acela de a exprima 
just idealul autorului" — constituie o adevă
rată profesie de credință artistică.

Cine n-a ascultat un Bach, un adagio de 
Beethoven sau Brahms, Poemul de Chausson 
sau Sonata de Franck, cîntate de Enescu. nu-șt 
poate da cu adevărat seama de tulburătoarele 
adîncimi ale sufletului omenesc, pe care le dez
văluia maestrul. De aceea, într-o dedicație către

C
ît poate cuprinde mintea și 
simțirea unui copil de opt 
ani, cîți număram Ia acea 
vreme, cînd l-am auzit pen

tru prima oară pe Enescu? Sau cît 
putea înțelege cetățeanul anonim fără 
nici o pregătire muzicală care pășea 
sfios în sala Ateneului pentru a as
culta -pe mairele violonist? Desigur 
foarte puțin și fiecare în felul lui, 
dar fiecare găsea în cîntul 
poet al muzicii 
să pătrundă în 
artei sunetelor.

L-am auzit în 
sonata Kreutzer, 
pînă astăzi mă 
cîntecului cald și 
și a primei vanațiuni a părții a doua, 
ca un cîntec dfe leagăn, ca o poveste. 
Aceasta a fost poarta prin car? m-a 
făcut Enescu să trec pentru a înțe
lege muzica, prin neobișnuita vibra
ție și expresivitate a sunetului, prin 
accentele tulburătoare ale ciutului său.

Mulți dintre -aceia care veneau la 
concertele lui Enescu. marele public, 
mi-au mărturisit că au început prin 
a frecventa cu regularitate concertele 
sale deoarece printre piesele pe care 
le interpreta ca supliment la pro
gram, erau Humoreska de Dvorak sau 
Ariile lăutărești idle Sarasate. Toți 
cei care l-am auzit în aceste piese 
știm cît dfe puternică era impresia pe 
care reușea Enescu să o întipărească 
în sufletul auditorului, dezvăluind ne
bănuit? comori muzicale cu arcușul 
său fermecat. Aceasta a fost poarta 
prin care Enescu a adus Ia înțelege
rea muzicii pe toți aceia care astăzi 
iubesc și înțeleg muzica la noi în 
țară. In primul rînd aceasta se cu
vine a spune despre Enescu, slujitor 
neobosit al artei, artist neobosit în a 
dărui oamenilor bucuria emoțiilor 
muzicale, neodihnit căutător de mij
loace tot mai înalte pentru a stîrni 
și .a forma în sufletele oamewTcr sim
țămintele cele mai nobile, pentru a 
arăta cît de frumos și mindlru ipoate 

. fi omul prin asnirațiile și ideile sale.
Public ascultător, compozitori și in

terpret!, dirijori și instrumentiști, 
muzicanți de tot felul, trebuie să-i 
rămînem veșnic recunoscători, Enes
cu ne-a format gustul artistic, ne-a 
făcut cunoscută marea tradiție cla
sică atit în creație, cît și în inter
pretare, cMndu-ne o uriașă lecție care 
s-a desfășurat pe mai bine de jumă
tate de secol, timip în care a executat 
întreg repertoriul viorii, al muzicii 
de cameră, al operei și orchestrei 
simfonice.

acestui 
o poartă prin care 
domeniul vrăjit al

acel concert cintîmd 
de Beethoven. și 

urmărește imaginea 
duios al începutului

Dar pentru noi toți care am trecut 
de „mezzo del camin di nostra vita" 
— cum spune Dante — perioada din
tre 1930—1940 a fost marea școală a 
viorii și a înțelegerii muzicii. Atunci 
Enescu a dat sute d'e concerte ca vio
lonist, pianist și dirijor. Atunci ne-am 
format noi în mod temeinic, ne-a 
jutat 
bună, 
sau a 
cu a 
rației 
ales cu fapta sa muzicală.

Mai tîrziu, ca membru al orchestrei 
„Filarmonica", l-am cunoscut și 
l-am putut vedea îndeaproape ca di
rijor, in plin proces de creație, i-am 
putut surprinde mișcările sufletești 
oglindite deosebit de limpede pe chi
pul său luminos. Aceasta a fost o 
adevărată școală, prin răbdarea și 
modestia cu care lucra cu orchestra 
în cadrul repetițiile».', prin claritatea 
și precizia indrcațiunllor date muzi
canților, prin gesturile sale simple și 
expresive.

Apoi l-am ascultat pe Enescu In 
cadrul concertelor de muzică de ca
meră și al audițiilor imternretind nu 
numai ca violonist care animă, dar 
și integrat în ansamblu. L-am auzit 
descifrînd șan executînd partituri la 
pian, conroletînd cu vocea sau fluie- 
rînd părțile instrumentelor de suflat, 
astfel incit realiza o audiție care evo
ca o măiastră orchestră cu întreaga 
sa ibogătie d'e culori și timbre.

înțelegerea artei lui Enescu ni s-a 
dezvăluit încetul cu încetul de-a lun
gul anilor, deoarece scolasticismul 
unora în interpretarea așa-zis clasică 
precum și ifosele pretențioase ale es- 
tetiz.antilor, a-u căutat să ne abată 
de la drumul artei lui Enescu-

Această înțelegere în rosturile ei 
cele mai adinei am avpt-o la un con
cert dlat imediat d'upă război si în 
care interpreta sonata d? C. Franck; 
venisem înarmat cu partitura și con
deiul, hotărît și sigur că nu voi pier
de nici o- inflexiune a artei maestru
lui. La sfârșitul piesei mă aflam însă 
cu partitura deschisă tot la prima 
pagină și parcă se ridica o vraja 
de pe mintea mea. Ascultasem tot 
timpul cu atenție dincolo de muzică 
murmurul neclar dar, în mod curios, 
totuși limpede ca sens, al unor voci 
care Vorbeau o limbii muzicală, ar
monioasă, articulată și pe care n-o 
mai auzisem pînă atunci. Aceasta 
a fost cea mai impresionantă latură 
a arfei violonistului George Enescu, 
aceea de a face vioara să _ vor
bească aproape în sensul propriu al

a- 
necontenit să găsim calea cea 
în ciuda influențelor străina 
șovăielilor în interpretare. Enes- 
fost marele pedagog al gene- 
noastre. atit cu vorba cit mai

marelui artist

sn- 
ex- 
Pă-

Jacques de Lacretelle scrisă pe prima ediție 
din „Du căte de chez Swann", autorul — Mar
cel Proust — mărturisea că Sonata lui Vinteuil, 
un personaj al romanului, a avut drept model 
Sonata de Franck „surtout jouee par Enesco", 
(mai ales cîntaiă de Enescu).

Pianistul Enescu, mai puțin cunoscut fiindcă 
a apărut foarte rar în public, era la fel de ge
nial cu violonistul. Ca orice compozitor, ca 
orice șef de orchestră, el avea o execuție or
chestrală, dar, în complexitatea planurilor 
nore, muzicalitatea sa atingea o forță de 
presie, rară chiar la pianiștii de profesie,
străm convingerea că nici cele mai bune repre
zentații de la Bayreuth nu ne-ar fi făcut să 
înțelegem, să simțim mai profund mistuitoarea 
pasiune tristanescă, așa cum izbutea maestrul 
cînd, cîntind în intimitate „Preludiul și moartea 
Isoldei", ne transmitea incandescența legenda
rei dragoste a lui Tristan și a Isoldei.

Asemenea, prilejuri, rare, le ofereau acele 
„miercuri", cînd Enescu făcea muzică de ca
meră în modesta sa locuință din Str. Gen. 
Mânu. Era o adevărată universitate liberă, o 
înaltă școală de muzică, unde maestrul, îm
preună cu cîțiva prieteni-muzicieni, cînta atitea 
lucrări din marea literatură și atitea altele, ale 
unor compozitori mai tineri, uneori necunoscuți, 
pe care curiozitatea artistică a lui E____
descoperea în umbra, trecutului sau le discernea 
sub strălucirile adesea amăgitoare ale prezen
tului.

Muzica de cameră era, de altfel, o necesitate 
pentru Enescu. Ea constituia un element funciar 
al naturii sale muzicale. Puțini sînt acei mari 
artiști, care practică acest gen de muzică, cul
tivat de Enescu de la cea mai. fragedă vîrsta. 
Acum vreo. 40 de ani — povestea el odată — 
„aveam obiceiul să ne reunim îâ Paris, la un 
prieten, Reichenberg, pentru a face muzică de 
camera, ^Eram cinci care iubeam muzica: Isaye, 
vioara întîia, Thihaud, vioara doua, Kreișler. 
la viola, Casals, violoncelul, iar eu, la piarr 
Gîntam numai pentru bucuria de a etala. Cîțiv.a 
prieteni ne ascultau, dar de fapt cîntam pentru 
noi, pentru plăcerea noastră. Acolo, Kreișler, 
care se ilustrase ca solist, a avut revelația sen
sului profund _ al muzicii de cameră. Era fericit 
ca un copil și entuziast ca un adolescent, cînd 
ne mulțumea cu lacrimile în ochi că-i dădusem 
această, bucurie, pe care de altfel o împărtășeam 
cu toții. .Isaye,'el, era un uriaș. In muzică mai 
ales se revela forța titanică a naturii sale. Cînd 
cînta un concert de Bach, stilul său nu era 
poate prea riguros, dar te copleșea prin pro
funzimea. și imensa sa forță emoțională" 
Și, tncheindu-și povestirea, Enescu a fredonat 
atunci, cu o voce de o uimitoare precizie, înce
putul concertului, așa cum îl interpretase Isaye 
cu 40 de ani în urmă.

Muzica de cameră a constituit, în anii ime
diat următori eliberării, o punte de prietenie 
cu artiștii sovietici, care ne-au vizitat în acel 
timp.

Enescu le

In acele prime luni ale lui 1945, cînd războiul 
nu se sfirșise încă, prezența lui Enescu, relațiile 
sale cordiale cu primii artiști sovietici care au 
venit la București, au contribuit — nu pu
țin — la cicatrizarea rănilor încă sîngerînde, 
la risipirea aburilor de sînge, care pluteau 
încă deasupra fostelor cîmpuri de luptă.

In ianuarie 1945, cînd David Oistrach a venit 
în țară, prima dorință ce și-a exprimat-o a fost 
aceea de a-l vedea pe Enescu. După prima vi
zită, în care legătura dintre cei doi artiști s-a 
stabilit, imediat și profundă, — la plecare, 
David Oistrach, emoționat, copleșit de perso
nalitatea maestrului, a . șoptit însoțitorului său: 
„Este un zeu!" Iar partitura, recent apărută, a 
„Concertului de vioară" de Haciaturian, adusă 
în dar, era, — după 10 zile — învățată pe 
dinafară de maestrul Enescu, care a cintat-o în 
primă audiție la București.

De atunci, toți artiștii sovietici care ne-au 
vizitat cereau să meargă la maestrul Enescu, 
așa cum — cu un secol în urmă — se mer
gea la Weimar, la Liszt, sau la Bayreuth, la 
Wagner. Astfel au trecut prin casa maestrului 
toți cei care au cîntat împreună cu el: și pia
nistul Oborin, pianistul Brtușkov, violonista Ko- 
zalupova, celistul Daniel Safran, quartetul 
„Vuillaume" din Kiev. Și, în afara concertelor 
publice, ei mai cîntau și în cadru intim-, îm
preună cu maestrul. Acolo, in odaia unde se 
afla pianul, „Quartetul Vuillaume" a cîntat 
„Quartetul do minor, cu pian" de Faure, „Sex

tetul" de Chausson, cu maestrul Enescu la 
vioară și Mihail Andricu, la pian. Acolo, cînd 
violoncelistul Safran, voind să arate cum in
terpretează, a început să cînte „Concertul de 
vio-loncel" de Saint-Saenș, Enescu s-a așezat 
la pian și a acompaniat întreg concertul, din 
memorie.

Asemenea legături artistice profunde, stabi
lite între Enescu șt artiștii sovietici, au însem
nat o mare contribuție la strîngerea relațiilor 
dintre țările noastre și au deschis un drum 
larg noii noastre culturi.

Violonist, șef de orchestră, pianist — George 
Enescu a purtat, în concertele sale, mesajul atî- 
tor man creatori, străduindu-se să-l înțeleagă, 
să-l adîncească și să-l transmită maselor de 
ascultători, cu acea dragoste de viață și adevăr, 
în care recunoaștem pe adevăratul artist.

Astăzi, drumul său „început pe plaiurile mol
dovene și sfirșit în inima Parisului" — cum 
spune el în amintirile sale —, ne-a frînt nă
dejdea de a-l mai revedea printre noi, așa cum 
și el dorea.

Dar, dacă astăzi l-am pierdut pe marele 
nostru Enescu, noi vom regăsi totdeauna în cin- 
tecul inspirat al operei sale, în interpretările 
ce ne-au mai rămas eternizate pe discuri, — 
marele său mesaj artistic, consolator si recon
fortant, adresat milioanelor de ascultători, care 
iubesc și luptă pentru viața st cultura uma
nității.

Andrei Tudor

cuvîntului, atit de evident în-rit Tri- 
acele momente fiecare se stringea îrw 
florat pe locul său șl întregul au-dliJ 
tor asculta cu suf'area tăiată desfăa 
șurarea acestui nemaiauzit discurs 
muzical. Enescu a dus la cea mai 
înaltă treaptă arta muzicantului popu
lar despre care poporul nostru spune 
că „o zice" bine, expresie caro nu 
e o simplă metaforă, ci o regl 'ate.- 
La Eneșcu era vie și plastică inț&J 
lepclunea și sufletul poporului săli 
grăiau prin arcușul rdînui! de Fmesau 
și Întreaga frumusețe a muzicu tatu-i 
ror popoarelor grăia vers limpede și 
pentru noi, cei de pe meleagurile a- 
cesteâ- In miinile sale instrumentul 
căpăta o uimitoare și emoționantă 
elocvență, învăluind pe .ascultă'or cu 
farmecul neasemuit al cititului său.

Așa ne-a apărut nouă Enescu și va 
rămîne în conștiința noastră ca vio
lonist.

Albert Schweitzer, cunoscutul mu-» 
zicolog, biograf și interpret al lui J. 
S'. Bach, spune că pentru acesta lim-’ 
bajul muzical găsește cea mai fericită 
formă de exprimare un instrument 
care să unească bogăția expresivă 
a viorii cu varietatea și amploarea 
orgii. Același ideal l-a uirmăr'-t și 
Eneșcu, fiindu-i credincios în toate 
domeniile sale de acti/'fate,

Cît de mare apare însă omul care, în 
modestia sa, după o viată în
treagă de muncă închinată pătrunde
rii tilcurilor arte! muzicale, a măr-» 
turisit, nu de mult, unor muzic en.i 
rommi că de abia acum doi ani, re- 
•așcujțînft ' imprimările Suitelor 
Bach executate de Pablo Casals, 
dezvăluit adevăratul înțeles al 
rei lui J. $. Bach,

Nu am căderea de a vorbi 
în mică măsură despre Enescu, 
nist. Sub miinile lui pianul devenea 
o uriașă și bogată orchestră. Enescu 
făurea cu acest instrument -imagini 
pe care nici orchestrei? nu le realii 
zează cu ușurință. Arta cu care ațin.’ 
gea clapele și știința pedalei dez.văJ 
luiau, chiar pianiștilor de frunte re-» 
surse cu totul noi și nebănuite., '

Opera componistică a lui Enescu 
este profundă și simplă, s? i.mpunei 
ascultătorului direct, evocînd ca o 
adevărată epopee muzicală viața po
porului nostru.

imi amintesc din Suita sătească 
tabloul corbilor, care se rotesc dea
supra casei sale părintești, evocară 
sugerată cu ajutorul unui gruip de 
tromboni în culisele scenei și ale că
ror accente sfîșietoare descriu mai 
bine ca orice mizeria și împilarea ță
ranului, hăituit din toate părțile și 
căruia corbii de toate soiurile îi su- 
geau vlaga și sângele.

O mare emoție a stîrnit în sufletul 
nostru interpretarea dirijorului sovie
tic Niazi, care prin accentele noi pe 
care le-â dezvăluit în execuția rapso» 
diei de Enescu, ne-a arătat cît de 
minunat poate vorbi în limba noastră 
cei care se apropie cu dragoste de 
arta noastră muzicală. Cea mai pu
ternică impresie însă am simțit-o pe 
vremea cînd cîntam în orchestra „Fi» 
larmonica" sub bagheta maestrului.

Aș putea să compar arta dirijatului 
lui Enescu, în privința laturii exte» 
rioare a gesturilor lui. cu opera de 
modelare a unei statui făurită din e- 
fluvlile sonore ale instrumentelor or» 
chestrei. i

Miinile lui Enescu. în timp ce dirija* 
mîngîiau frazele, fiecare sunet, sub» 
țiau sau amplificau nuanțele cu miș» 
cări largi și puternice, dar gingașe 
și atente, avînd o expresie deosebită 
pentru fiecare episod muzical, pentru 
fiecare instrument, fără 
nici un moment echilibrul, ___ _
transforma în gest făcut de dragul 
de a fi văzut de public.

Gesturile lui se adresau 
chestranților pentru a le reaminti e» 
vocările minunate din timpul repeți» 
(iilor, în decursul cărora istoria mu» 
zicii și estetica ei se îmbinau cu 
anecdote muzicale, cu jocuri de cu» 
vinte și apoi cu vocea maestrului care 
intona fraze întregi pentru a fi și 
mai bine înțeles.

Cu adîncă emoție ne reamintim de 
vocea lui pasionată de bariton, prin 
care pătrundea în conștiința noastră 
sensul emoțiilor și sentimentelor as
cuns de boabele negre ate partitu
rii.

Cîntînd sub conducerea diirijoruiui 
Enescu simțeam că in afară de cele 
studiate la instrument, acasă sau la 
repetiție, se transmitea prin gesturile 
și privirea sa, pretutindeni prezentă, 
o forță deosebită și pe care n-o 
aveam aiurea* simțeam că acest uriaș 
izvor de energie muzicală ne trans
mite o parte din forța sa.

Enescu, nu numai că ne dirija,- 
el inspira cîntatui nostru.

■A-
Generația tînără cunoaște însă prea 

puțin din neprețuita comoară pe care 
E'nescu a risipit-o cu atîta generozi
tate și strălucire mai bine de o ju
mătate de secol.

Moștenirea muzicală a maestrului 
George Enescu se află în cea măi 
mare parte în conștiința celor care 
l-au cunoscut, l-au ascultat și i-au 
înțeles. De aceea este necesar să pă
șim la o acțiune de stringere și sis
tematizare a acestui uriaș material, 
temelie de nădejde a dezvoltării arrei 
muzicale în țara noastră.

Aceasta va fi cel mai tram'c -no» 
nurnent pe care-1 vom înălța 
riei marelui dispărut.

da 
i s-a 
ope»

decîf 
pia«

A

a-și pierde 
fără a se

numai ora

Adia Gherțovlci



utt munte la celălalt, pe 
trasă-n văzduh, e un 

continuu de vagonete înD
e la 
linia 
tren 
mers. Privtaidu'-ilei, sub desfă

șurarea albastră >a primăverii,' ele par 
un șirag viu în decolteul larg eil văii. 
Sînt cărbunii care vin de jia Anii- 
noasa la stația de preparație. a 
Petrilei. Zj și noapte, noapte și zi, 
deasupra văii trec vagonetele încăr
cate cu sute de tone de cărbune și 
se diuc vagonetele goale să ia alte 
tone,. scoase ■ de mineri în întrecerea 
lor socialistă, pentru a da cît mai 
mult cărbune. Și sub hora asta ne
istovită a vagonetelor, spumegă, în
tr-o goană necurmată, bulboanele Jiu
lui. Dacă pînă la Petrila apele lui 
vin limpezii, încătefad stînci, guidu- 
rîndu-se în bolovănișul des, după asta 
ele trec mai departe, tulburi, întune
cate, parcă mai mtaioase după ce 
și-au făcut treaba: au spălat cărbunii, 
le-au ]iat luciu și acum duc pulbe

rea neagră care le-a îmbîcsit strălu
cirea undelor.

Forfota de oameni nici nu ia ln 
seamă parcă acest grandios balet din 
care ei fac parte integrantă. Ii vezi 
stăpîniți de o preocupare adîncă în
tipărită' în fiece mișcare a lor. Eii 
sînt doar acei care comaniă aici. Cu 
cărbunele scos cu mîinile lor se umplu 
vagonetele pe care tot e' le-au ani
nat deasupra hăului și le trimit în
coace și încolo; ei au abătut apa Jiu

lui în jgheaburile metalice unde se spa
lă cărbunii și tot ei sînt acei care au 
scris cu litere uriașe și albe pe cel 
ma> înalt deal din Petrila: ,,Cu ma
șinile noastre să dăm cît mai mult 
cărbune 1"

Să dea țării mai mult cărbune, să 
■dea industriei mai mult combustibil, 

să dea. cît 'mai mult, cu inimile lor 
fierbinți, cu mașinile lor noi.

Literele aste,a albe și imense pe 
care le poți citi și noaptea cînd șira
gul d'e vagonete trece sub sticlim 
constelațiilor sau sub coviltirul no

rilor, grăiesc despre puternicia vrere 
a minerilor, despre angajamentele 
pe care și le-au luat. Ele strigă, în 

vacarmul necontenit al muncii, hotă- 
rîrea minerilor: cît mai mult cărbune! 
Și îți amintesc de cîte ori treci pe 
dinaintea lor că în alîncurile acestor 
dealuri, la sute de metri, trenuri elec
trice trag afară mii de vagonete cu 
cărbuni.

— Goalie! Goale! — este un stri
găt care țîșnește cîteodată din fun
dul galeriilor, din piepturile minerilor 
care nu au destule vagonete goale în 
care să fie încărcate stîncile doborîte. 
Neajunsul acesta al goalelor este o 
categorică afirmare că strădania mi
nerilor este cu adevărat eroică dacă 
nici trenurile electrice nu mai pot 
pridili să care cărbunele scos de 
ei.

— Lemne 1 Lemne ! — este un ațt 
strigăt care se aude atunci cînd mi
nerii, niu au ou ce arma galeriile nou 
străpunse, înainte db termen.

Cît mai mult cărbune!

Pe-Saila de ședințe a minerilor 'lin
trila &e află chiar in incinta minei. 
O încăpere vastă și luminoasă cu 
cltova sute de scaune d'hri lemn lu
struit. Peretele din fața tribunei este 
acoperit de două portrete de mari 
dimensiuni: chipul genialului dascăl 
al învățăturii industriail'izării socia

li sie V. I. Lenin (de cărui cuvinte
„Cărbunele este plinea industriei" le 

știe fiecare miner) și chipul tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej. Dinaintea 
tribunei, acoperită cu o draperie ro
șie, străjuiesc doi bulgări imenși de 
cărbune, fiecare ca un soclu pe care 
îți' închipui fără să vrei statuia ace

lora care l-au smuls din fundul pămta- 
tului. La un colț al mesei, doi activiști 
sindicali întocmesc planul cultural 

pe luna următoare. In lumina care 
inundă încăperea, stă parcă mai mta- 
dru trofeul cucerit de minerii Petrii» 

pe anul trecut: Drapelul roșu de 
producție pe ramură pentru întreprin
derea fruntașă din sortul de cărbune 
brun.

El este mărturia că brigăzile din 
fundul acestor dealuri au îndeplinit în- 
demnul pus tot de ei în văzul întregii 

lumi: „Să dăm cit mai mult cărbune".
După cucerirea steagului, îndemnul 

a devenit și mai îmbăirbătător. Mai 
mult cărbune ! Din ce în ce mai mult! 
Și minerii dta Petrila au coborît din 
ziua aceea și mai hotărîți la abata
jele lor. Și iată că în primul trimes
tru al anului 1955 ei nu numai că 
și-au îndeplinit planul, dar l-au și 

depășit, dirad cu 3850' tone cărbune.în 
plus. Un munte de combustibil dă
ruit țării.

Pe Mihai Ștefan, un tînăr miner,, 
l-a calificat erouil muncii socialiste 
Hald-u Iuliu. Mihai ^Ștefan cu echipa 
lui scoate astăzi cărbune în contul 
anului 1958. L-a ajuns dirr urmă pe 
maestru și acest lucru îl bucură din 
toată inima, mai ales pe Haidu Iuliu. 
Și-au mers rnînă-n mină cu producția 

în același timp: cu patru ani mal 
încolo. S-ar putea ca unul din ei să 
pornească- și mai departe. De, asta 
se cheamă întrecere socialistă I

Și Haidiu Iuliu l-a întrecut. In di
mineața zilei de 28 aprilie minerii din 
brigada lui au străpuns primii metri 
de galerie în contul anului 1959, în- 
ijeplin-'nd'u-și angajamentul 1-ualt pen
tru 1 Mai cu trei zile mai devreme.

De la un capăt la celălalt aii Văii 
Jiului, ta stratul subteran de cărbune, 
brigăzile de mineri ajutate de mași-

7—

j Jn drumul meu zilnic spre 
oraș, trec pe strada Izvor 
prin dreptul unui loc viran. 

Niște uluci strîmbe și vechi îl des
part de ulița pe care umblă în 
sus și in jos oamenii cu locuințe 
ori cu treburi prin partea locului. 
Pînă mai zilele trecute acest mai
dan îmi întuneca privirile și-mi 
întrista inima. Nu atît fiindcă lo
cul zăcea neîngrijit, cotropit de 
buruieni, gunoaie, rămășițe de bu
cătărie casnică șl cărămizi sparte, 
cit pentru că zăream printre bozii 
ea pe-o străveche ruină, abia mi
jind, piatra de construcție și că
rămida unei temelii de casă. Pînă 
cu vreo unsprezece ani tn urmă aci 
era o casă cu ferestre și balcoane 
in bătaia soarelui. In odăile ei 
s-auzeau vorbe de copil și gungurit 
de prunc. In amurgul toridelor zile 
de vară, zăreai la poarta casei o 
pereche de îndrăgostiți care tă
ceau. mai mult, suplinindu-și cu- 

nile lor, sporesc necontenit producția. 
La efîrșitul lui aprilie, cînd cerul se 
însenina tot mai mult, cînd pomii ex
plodau în jerbe albe, colectivele mine
lor Vulcan, Lonea și Uricani' își depă
șeau planul de producție. .dînd mii de 
tone de cărbune peste cit și-au pro
pus. La mima Lonea, brigada mine
rului Geza Kopetin a trecut la 29 
aprilie, în anul 1960, 'situîndu-se cel 
mai înaintat în timp.

In unma lor, nu la o prea mare 
depărtare, în zilele celui de-al doilea 
cincinal, lucrează și echipele conduse 
de Păcurar Traian, Vancio Gheorghe, 
Datcu Avram, Biro Iuliu și alții.

Bătălia pentru sporirea producției 
e-n inima și în mintea fiecărui mi
ner. Noile metoîe de muncă, folosirea 
maximă a capacității mașinilor, orga
nizarea muncii după graficul ciclic au 
făcut oa din februarie anul trecut pină 
în februarie anul acesta, productivi
tatea muncii să crească cu 1,7 la 
sută. Cifra este seacă și, privită ca 
semn matematic, infimă; dar ea cuprin
de în realitate mii de tone de cărbune 
mai mult. Ea mai arată că în primuj 
trimestru al acestui an 70,2 la sută 
din toți minerii Văii Jiului stat to 

Desen de J. DUȘA POENARU

Ceti pata'treoare socialistă. De ha 
pînă la Uricani, în galeriile subpă- 
mîntene, la suprafață, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe, clocotește 
iureșul muncii și stăruie o încordare 
liber consimțită de a scoate cît mai 
mult cărbune 1 Și dacă vreți cifre 
mărețe, vă putem spune că peste 
12.000 de mineri aplică metode noi 
de lucru, iar brigăzile care lucrează 
după cea mai bună metodă, cea a 
graficului ciclic, ,au crescut de la 54, 
cîte erau în 1954, la 70. Și, asta nu
mai în trei luni. 1651 de mineri 
poartă eu cinste numele de fruntași. 
18 brigăzi de la Vulcan au pășit 
în cell de-al doilea cincinal. Toți 
acești mineri care st.au ta frunte duc 
mai-1 departe — anitrenînd după ei 
mereu noi biruitori aii normelor — 
bătălia pentru cit mai mult cărbune. 
Și vagonetele își întețesc mai des și 
mai repede șiragul, locomotivele trag 
trenuri mai pline din galerii afară.

2) ,.Ia-l de-aici!“.
3) „Nu, numai ăsta-i scandalagiul!"
4) „Un băiat de treabă. Un german 

cumsecade".
5) „Poftim, băiete!" 

Uzina subterană
deValea Jiului soarele răsareIn ------ ------  -------- -------

după piscurile înzăpezite ale munților 

rlnghia i se părea bățoasă 
ca trestia. Apucase la intim- 
plare o bucată de odgon vechi 
și, dus pe glnduri, începuse 

să-l destrame. Se întrebă îngrijorat: 
o fi oare sfoara înțepenită, ori dege
tele nu-l mai ajută ? Așa-i cînd ttn- 
jești după lucru; obosești, iar mîinile 
își pierd dibăcia.

Pescărușii erau frumoși ca totdea
una, dar cit de straniu se auzea ți
pătul lori întotdeauna le este foame 
păsărilor acestora I In aer plutea un iz 
de catran, de scoici și de scrumbie 
sărată. Mirosea a mare.

Axet scrlșni din dinți, peste măsură 
de nemulțumit. Hamburg... cel mai 
mare port al Germaniei, poarta spre 
lumea largă.,■ O poartă afurisii de 
ruginită !...

— De ce m-am lăsat ademenit a- 
tunci, din satul meu de pescari —. se 
frămînta el — de ce mi-arn plecat 
urechea la cei ce spuneau că într-un 
port mare, un fecior de pescar, de
prins cu munca, nu se pierde?...

Pe Kuddel Teje, Axei l-a cunoscut 
la biroul de plasare. Cîteodată el avea 
rînd înaintea lui Teje, cîteodată după 
dînsul. Apoi au mai și lucrat împre
ună, cînd se întîmpla să găsească de 
lucru. Cu vremea, lui Axei au început 
să-i placă glumele cătrănite ale lui 
Teje, vorbele lui ou haz de necaz.

— Te ocupi cumva cu sportul? l-a 
întrebat Axei, 
cește în mîini bucata de odgon. Teje 
n-a răspuns; înfățișarea lui arăta o 
mare tristețe.

— Măi, îi spuse Kuddel lui Axei, 
trăglndu-și un capăt, de seîndură lîn
gă dînsul. Știi că Willem a cîștigat 
la loterie 75 de mărci... ar trebui...

— Ar trebui, 
rupse Axei răstit. Altceva ar trebui.

— Și cam ce crezi tu c-ar trebui ? 
îl întrebă Kuddel, privindu-l mirat. 
Ți-au ciupit ceva din ajutorul de șo
maj ?

— Am fost la Hein, spuse Axei 
vocea scăzută.

— Aha, am înțeles, ai ascultat 
radio ce spun cei din răsărit ?

— Da, răspunse Axei, ridiclndu-se 
în picioare și zvlrlind jos bucata de 
odgon — poimâine sărbătoresc din
colo ziua eliberării. Ei au ce sărbă
tori, pentru că au ce munci... pe cînd 
noi...

—■ ...Noi n-avem de lucru și n-a
vem nici ce sărbători — îi întoarse 
vorba Kuddel. Apoi se încruntă: — Or 
mai fi vorbit ei și despre altele, de 
ești așa de pornit... Și, dacă ești tu 
supărat, parcă noi căpătăm de lucru ?

Privirile le fură atrase către pod. 
Ofițeri în uniforme elegante, cu stele 
la epoleți, și doamne in rochii ușoare 
de primăvară, zvîrleau pescărușilor 
firimituri de pline albă.

Axei arătă către acești iubitori de 
păsări.

— N-avem de lucru pentru că așa 
vor domnii de colo. Moscova a oferit 
credite pentru Germania occidentală. 
Dacă acceptam, am fi avut de lucru, 
măi băiete, de ne-ar fi plrîit oasele.

— Dacă... dacă... dacă... — spuse 
Kuddel, ațtțat. Amăgeli l adăugă el.

— Amăgeli, zici tu? Ba, zi mai bine 
că acești domni de aici își fac afa
cerile pe spinarea noastră, iar pe noi 

ar trebui! îl între- ne pregătesc pentru joaca de-a solda- 
ții... Asta-i curată porcărie I

privindu-l cum răsu-

BLOC - NOTES

Intr-o grădină, niște pionieri...

lor tar-

uit prin
și pleoa- 
înflorate

viatele cu priviri adinei și cu ochi 
umezi, uimiți tn fața fericirii mult 
visate.

Din toate acestea a rămas nu
mai o temelie abia mijind din 
iarba crescută în voie, tumultuos. 
Și un măgrin, ale cărui buchete de 
flori umplu întreaga stradă — pri
măvara — cu mireasma 
burătoare.

Dar, de cîteva zile mă 
tre uluci la locul acela 
pele nu-ml mai clipesc 
de tristețe. Dimpotrivă, din prima 
zi, uimirea îmi este întovărășită 
mereu de-un val nespus de bucu
rie. In fiecare dimineață, niște pio
nieri, cu învățătoarele lor, vin aci 
preocupați ca niște grădinari tn 
toată firea. Iși lasă ghiozdanele 
lingă zidul casei vecine și cu hîr- 
lețele, sapă locul și îl îngrijesc. 
Au semănat pare-mi-se ardei grași, 
arpagic și roșii, varză timpurie 
și vinete.

salut-uil cu care se

în fiece dimineață

și-și revarsă peste tălăzuirea colinelor 
si in larga deschidere a văii lumina 
lui de primăvară. In aceste ore ale di
mineții străzile se umplu de oameni 
care se duc să înlocuiască schimbul 
de noapte. Este primul șut aii unei 
noi zile ie muncă.

...Noroc bun I ...Noroc bun 1 — se 
aude pretutindeni 
întlmpină minerii.

La această oră 
pornește de acasă și H-aidu Iuliu.

Hainele de miner ale lui Haiidu 
Iuliu sînt pudrate de o pulbere sură 
care se confundă cu docul cenușiu 
din care sînt croite. Asta arată că 
lucrează la străpungerea stratului de 
piatră. Acolo munca e mai grea, stiîn- 
ca mai tenace. Dar va fi răpusă.

...Cu această încredere eroul muncii 
socialiste ajunge în saila unde se 
adună minerii. Aici își pun căștile, își 
iiau lămpile și se îndreaptă spre puț.

— No!... începe asaltul I Coliviile 
ascen-soarelor îi afundă vertiginos: 8 
metri pe secundă. Acolo, ta adîncul 
pămintului, lingă mașinile lor, mine
rii stat îmtr-o lume a lor. ^Fără ano
timpuri, fără spații largi, fără nemăr
ginirea bolții albastre de afară. Aici 

nu-i niciodată primăvară, niciodată 
iarnă. Este un anotimp unic în care 
în unele galerii suflă un curent de aer 
rece, pe cînd la abataje e o căldură 
sufocantă. Aerul curat e ad'us de a-fară 
pe conducte sipeciafe pe-nibnu ca după 
aceasta să fie evacuat pe alte con
ducte. Problema aerajului este urra 
dintre cele mai importante și grele. 
Un inginer este însărcinat cu rezol
varea ei. Diferența dintr-o galerie ta 
care aerul e vechi — cum îi spun mi
nerii — și dintr-uma unde el a fost 
împrospătat, e sensibilă. Alimentația 
cu ,aer, pentru ca .minerii să aibă 
oxigenul necesar, este o preocupare 
atentă ca și toate celelalte măsuri 
de adtifel caire ile asigură condiții op
time de muncă. Umbllnd prin tune
lurile betonate, întîilnești dlin loc in 
loc o ferestruică pe caire scrie: 
sifonerie. De aici își iau minerii apa 
gazoasă. In alt loc e un mic post 
sanitar de prim ajutor. Altundeva 
e sala de mașini. In hrubele astea 
d'in străfunduri este o adevărată uzină 
care tnecanizează munca. In tunelu

ZIUA ELIBERĂRII LUI KUDDEL

cu

la

Trec în fiecare zi pe lîngă locul 
acela și măgrinul nu mi se mai 
pare un pom singuratic la căpă- 
tîiul unui mormînt vechi. Terenul 
îngrămădit între casele vecine a 
devenit de cîteva zile un leagăn 
în care gungurește viața și feri
cirea.

Trec tn fiecare zi pe Ungă locul 
acela și m-am obișnuit să mă uit 
și eu pe furiș, printre uluci, ca 
un copil. Mă gîndesc la ttnăra 
grădină îngrijită de pionieri și 
abia apuc să văd răsărite semănă
turile îngropate de mîinile fragede, 
în pămîntul prolific, dătător de 
viață.

Azi dimineață am avut o mare 
bucurie. Din pricina asta stnt ve
sel ca un 
viață. Ca 
a biruit !

copil. Straturile au prins 
totdeauna, și aici, viața

Petru Vintllă 

rile largi, iluminate electric, ciirculă 
fără contenire trenuri oare iau, chiar 
de pe locul unde este doborît cărbu
nele, încărcătura lor. Crațerele, ca 
niște șenile nesfîrșite, umblă după 
mineri oare se duc tot mai adine In 
peretele pe care-l sapă, eertnd- cu a- 
viiitate cărbune... Găurile au fost 
sfredelite, explozibilul introdus. O de
tunătură puternică răsună și încă o 
uriașă lespede din stîniaa neagră este 
s-mulsă. Crațeruil.începe să gonească iar, 
cărtaid-o la vagonetele care se duc la 
ascensoare și dte ,aioi la locul unde 
se răstoarnă automat. Cu mașinile 
lor minerii Văii Jiului, așa cum și-au 
făgăduit prin inscripția de pe d'ealuil 
sub care au coborît și pe care a iz; 
bucnrt acum iarba ultimei primăveri 
a primului nostru cincinal, scot căr
bune cît mai mullt, ctt mai ieftin,, pen
tru ca socialismul să fie înfăptuit 
cît m-ai repede, pentru c-a țar,a să fie 
cit mai puternică, pentru ca forțele 
păcii să lie cît mai întărite.

Cînd primul schimb de dimineață 
și-® terminat lucrul și echipele ies Jin 
puțuri, soarele este trecut dincolo de 
trenul aerian al vago,netelor care go
nesc pe cumpăna luminii. Străzii» 
se umplu iar de mulțimea care gră
bește către casă, către cantine. Schim
bul doi a coborit în uzina subterană 
și â preluat lucrul ca. fără nici o 
clipă de răgaz, să cadă tot miai mult 
cărbune, ca brigăzile să înainteze 
și mai departe în laraiii ceiluii de al 
doilea cinrimal.

H-a-idu Iuliu ajunge acasă cam in 
aceeași vreme cînd' se întorc și cei 
doi copii aii săi de la școală. Intîl- 
nindu-se, se privesc cîteva clipe in 
ochi, așa cum fac cînd se întâlnesc 
de cite ori vin copiii de la școală, 
minerul de la șut, punlndu-și pe tă- 

a 
Șl

cute aceeași întrebare: „Ei, cum 
mers astăzi?" Și ca întotdeauna 
astăzi, toți trei au luat note bune.

Primăvara care viine din nou 
Valea Jiului nu seamănă cu cea 
anul trecut. Dacă în fiecare an cerul 
este ila fel de nemărginit și de al
bastru, dacă apele Jiului sînt tot așa 
die tumultuoase cărlnd' în _ele șu
voaiele ploilor și cascadele nămeților, 
dacă munții cu piscurile încă albe se 
desenează mai limpezi, ele găsesc 
cealaltă primăvară — a oamenilor — 
mult mai desfășurată în măreția ei. 
Peste cele trei anotimpuri scurse s-au 
înălțat clădiri noi. au crescut orașele 
care. au apărut în locul așezărilor 
mărunte de sate, — de la Cîmpa pînă 
la Uricani. La sediul comitetului oră
șenesc all P.M.R. din Vulcan se află 
pusă pe o masă o machetă de gips. 
Ea reprezenta pînă .acum cîtva timp 
noul oraș proiectat să înlocuiască a- 
șezarea v®c.he. Astăzi macheta esțe 
un lucru perimat. In lumina primă
verii, afară, se ridică blocurile nou
lui oraș în apartamentele căruia au 
fost instalate familiile de mineri. La 
Institutul de mine din Petroșani o 
nouă promoție de ingineri se pregă
tește să termine ultimul an de învă- 
țămînt. La Școala de artă populară 
fiii și fiicele de mineri și mineri în 
virstă chiar învață să etate la pian, 
să picteze, să interpreteze roluri în 
piesa ce o au în pregătire. La cercul 
literar, în ședințele die joi, se citesc 
lucrări inspirate din viața minerilor.

Această primăvară — a socialismu
lui, ar bucuriei de a trai liber — 
este primăvara tot mai senină, tot 
mai biruitoare, a Văii Jiului.

Gheorghe Dinu

Kuddel clătină capul, trist dar și 
îndărătnic:

— Cei de colo ?... Niște bieți ne
volnici. Ascultă și ei de poruncile al
tora mai mari. Dar dacă-i iei unul 
cîte unul, poate că-s oameni cumse
cade.

Vocea lui Axei deveni tăioasă:
— Dă-i înainte, dă-i ou îngăduința t 

După tine și lăcusta, dacă are cuge
tul curat, apoi are voie să ne pus- 
tiască țara în numele domnului!...

Fu rindul lui Kuddel să se înfurie :
— Astea-s fleacuri. Nu spui tu me

reu : vinovat e capitalismul, imperia
lismul și așa mai departe... de acolo 
pornește totul! Și acum te legi de 
indivizi izolați...

Dar se întrerupse și își holbă ochii 
spre pod. Vîntul adusese către dînșii 
un țipăt scurt și ascuțit. Cei de lîngă 
parapetul podului se agitau, gesticu
lau și arătau spre apa pe care plu
tea ceva rotund ca un clopot. Era o 
pălărie de primăvară, elegantă, de 
culoare deschisă, pe care vîntul și 
valurile o purtau încet către cei doi 
prieteni.

Kuddel sări în picioare.
— Frate, e rost de recompensă 

grasă.
Fugi și se întoarse numaidecît cu 

o prăjină lungă, o întinse și se apucă 
să pescuiască pălăria. Cei de pe pod 
începură să bată din palme. Vorbe 
de laudă se auzeau pînă la cei doi 
prieteni: „Right so“ — „Catch it“ — 
„Clever boy“ ').

Kuddel mînuia de zor prăjina, dar 
Axei stătea nemișcat: „Nici un deget 
nu. mișc pentru ăștia".

Prăjina se dovedi prea scurtă. 
Kuddel trase o înjurătură și se ca
țără pe altă piatră, dar acolo nu avea 
destul sprijin pentru pus piciorul.

— Ce stai și căști ochii ? strigă 
către Axei. Ține-mă odată, să pot 
puca pălăria.

— Nu. Eu nu vin. Lasă-i să vadă 
că nu sînt iubiți aici și că nu toți 
germanii sînt lachei.

— Nătîngule! scrlșni Kuddel, și 
căută cu ochii alt loc mai bun, de 
unde să-și poată continua pescuitul.

Dar Axei nu se lăsă:
— Dă prăjina încoa’ I spuse el 

scurt. Și nu se lăsă numai cu atît. li 
smulse lui Kuddel prăjina din mîini 
șl o zvtrli cu putere în apă. Acum 
pluteau lin la vale, alături, prăjina 
și pălăria.

Surprins și furios, Kuddel îi strigă 
lui Axei în față:

— Asta... asta... e-o curată mîrșă- 
vie din partea ta I

Sări înapoi pe zidul cheiului și o 
clipă păru că vrea să se repeadă la 
Axei. Strigăte de indignare se auziră 
din partea gentlemenilor și a doam
nelor de pe pod. Un ofițer se des
prinse din grup și se apropie de ti
nerii care se înfruntau acum învrăj
biți. Doi polițiști veniră și ei în pas 
alergător. Ajunseră lingă dînșii în a- 
celași timp cu maiorul.

el
a-

1) ,.A?a e bine” — „Apuc-o" — jpi- 
bacl băiat”.

Hei ! dacă-atuncea pămîntu-ar fi troznit 
Clintit din temelii pe axa-i grea,

La sinul blîndei Iulii, cu totul ghemuit, 
Tu n-ai fi auzit căderea sa !

N a d e j
(1757)
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și nici cu unchiașul nu moare.
La groapă se mintuie trudnicu-i drum 
dar in preajmă-i sădește nădejdea și-acum.

De-a vieții primăvară de-ți amintești nițel 
Filozofia-nveți că, rînd pe rînd

Se schimbă, cum și pulsul ne bate într-alt fel, 
Iar zei din oameni n-ai să faci nicicînd.

In gbiața rațiunii prudente nu e rău 
Să-și facă loc un strop de singe cald

Și ce nu izbutește un pămîntean de-al tău 
Să facă alții, pe-un meleag înalt.

Cînd te luptai, pe vremuri, cu-al nimfelor popor, 
Ca un erou de carnaval, sprințar,

Tu legănai în brațe »in paradis ușor, 
Și de pe buze dulci sugeai nectar.

Pe-al tinereții cîntec tu nu mai pui temei 
Și timp pentru iubire zici că n-ai,

Iți place numai iarna cu ghețurile ei 
Și-njuri într-una auriul mai.

Nădejdea ne-ndrumă spre viață — doar 
dă copilului aripi să zboare, 
flăcăul — sub vraja-i — avîntul și-l ia

FRIEDRICH SCHILLER

O, nu-i amăgire, nici visul iscat 
zadarnic de-o minte nebună.
Cînd inima-ți spune, rostind răspicat: 
Ne naștem pentru-o soartă mai bună.
Nu, glasul acesta lăuntric, ureînd, 
nu-nșeală nădejdea din suflet nicicînd.

In romîneșie de 
Marcel Breslașu

Căci ccl ce te-nsoțește pe drumul pămîntesc 
In om preschimbă duhul lui de zeu.

Mi-e silă să fiu înger din cer. E mai firesc, 
Urmîndu-i pilda, să fiu om mereu.

In romînește de 
Virgil Teo dor eseu

Iși deapănă oamenii-n chip și fel 
visul lor despre-o vreme mal bună. 
Ii vezi, către dalbu-i, fericele-i țel 
gonind, alergînd împreună.
Bătrînă și tînără-i lumea, pe rînd, 
dar omul trăiește deapururi sperînd.

tn 
d® Prezentarea eroului nostru
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(Urmare din pag. 1 -a)
însă de la criteriul primordial că fie
care personalitate — născută și for
mată în anumite condiții de viață și 
reflectînd în ea influența transfor
matoare a angajării în lupta nobilă 
pentru construirea societății socia
liste — trebuie să se dezvăluie în 
același timp ca unul din purtătorii 
forțelor noulltii biruitor. Deci, cu riscul 
de a se accentua asupra unor lucruri 
știute și răsștiute, dar adeseori ui
tate, trebuie amintit încă o dată că 
principalul în problema discutată este 
ca eroul pozitiv să fie privit întot
deauna ca purtător al noului, care se 
dezvoltă în lupta pentru făurirea so
cietății socialiste. Generalitatea nou
lui nu se poate confirma în artă 
decît prin cazuri particulare. Insă, 
pe de o parte, nu putem analiza ca
zul particular în sine, ci stabilind de 
pe o poziție adînc partinică ce anume 
generalitate se descoperă în el. 
Pe de altă parte, oricît de bo
gate ar fi caracterele deosebite 
ale eroilor pozitivi, pe orice treaptă 
de răspundere socială sau de dez
voltare spirituală s-ar afla unul sau 
altul dintre eroii pozitivi pe care-i 
analizăm, trebuie să căutăm în el for
ma specifică în care individualitatea 
sa proprie dezvăluie creșterea con
științei și forței omului liber, demn 
și mîndru, ai societății pe care o 
făurim.

Poporul nostru are nevoie de eroi

©3

ne-am săturat

maiorul, 
polițiștii, 
o mină pe cei

Fața lui Axei era vînătă de mînie.
— Cunoaștem sistemul! strigă el 

ofițerului — cînd nu vă convine ceva, 
chemați poliția. Dar s-a terminat și 
cu răbdarea noastră, 
de voi I

— Get him 12) urlă
—• Haide, porunciră 
Și înșfăcară de cîte 

doi prieteni.
— No 1 Only this troublemaker I 3) 

îl lămuri vocea stăpinului pe unul 
din polițiști, și cu vîrful cravașei îl 
arătă pe Axei. Celălalt este a brave 
boy, a honest german!4).

Polițistul îl slobozi imediat pe 
Kuddel și-l apucă pe Axei de brațul 
liber. Apoi, amîndoi polițiștii se în
depărtară grabnic cu arestatul între 
dînșii.

Axei întoarse capul și strigă lui 
Kuddel:

— La revedere, honest german 1
Kuddel rămase locului, ca împie

trit: Nu, nu la asta se aștepta el I 
Avusese un schimb de păreri cu A- 
xel, dar acesta rămînea totuși priete
nul lui, măcar că-i sărea cam repede 
țandăra. Pentru atîta să ajungă un 
om la închisoare ? Kuddel tremura de 
indignare și de revoltă.

In fața lui, ofițerul zîmbea bine
voitor. Iși pusese cravașa sub braț. 
Scosese o tabacheră și-i oferea lui 
Kuddel țigări.

— Please, boy 15)
Dinții îi sclipeau în soare, albi.
Lui Kuddel i se păru deodată că 

totul se învîrtește în jurul lui. Tîm- 
plele îi zvîcneau, în cap ti răsunau 
pocnituri, ca atunci cînd înoți și te 
izbesc valurile în urechi.

— Foarte mulțumesc, sir I strigă 
el. Nu sînt boy-ul dumitale!

Și întorcîndti-i spatele alergă către 
.polițiștii care-l duceau pe Axei, îi a- 
junse și spuse gifiind:

— Nu te las singur! Merg și eu. 
Am să declar că tu ai făcut bine ce 
ai făcut, și că vinovat de tot scanda
lul sînt eu.

Amîndoi Jură urcați într-o dubă 
care porni repede. Kuddel se așeză 
Ungă prietenul său.

— Axei, ascultă-mă, nătîngul am 
fost eu! Nu te mai uita atît de su
părat la mine.

Axei ridică fruntea. Cu ochii lim
pezi cuprinse priveliștea portului scăl
dat în lumină argintie. 1 se păru că 
vede tn depărtări insula lui natală, 
Rugen... cu orașele ei fremăiînd de 
activitate, cu coșurile fumegînde ale 
combinatelor pescărești... Acolo, poi- 
mîine se va sărbători ziua eliberării, 
iar el merge la pușcărie...

Dar Fingă dînsul stătea un om care 
a trăit astăzi ziua eliberării lui, în 
ciuda gratiilor după care vor fi zvîr- 
liți peste cîteva clipe.

E. R. Greuiich 
In romînește de 
Lucian Ruga 

la înălțimea vremurilor noastre, de 
eroi literari în care forța invincibilă 
a noului să biruie sau să-și anunțe 
biruința în luptă cu puterea vechiu
lui, încă activă. Esențialul este deci 
nu, cum socotesc unii, reglementarea 
luminilor sau umbrelor, („orice fel 
de reglementare — a spus Surkov în 
raportul său — ucide pe loc eroul și 
cartea duce la înlocuirea caracterului 
viu, convingător, printr-o nuvelă di
dacticistă"), ci crearea unor viguroase 
caractere veridice de eroi pozitivi 
care—deși nu sînt „ideali", în sensul 
unor personaje îngerești, imaculate, — 
să constituie idealul înalt-omenesc al 
tineretului nostru, ca ștafete ale mă
rețelor mesaje ale luptei pentru so
cialism, pentru o viață frumoasă, li
beră și demnă. Lupta împotriva așa- 
zisei umanizări prin lipsuri trebuie să 
mobilizeze pe toți creatorii de litera
tură ; ea se îmbină în mod necesar 
cu lupta contra idealizării și schema
tismului, în vederea realizării unor 
caractere conforme cu adevărul vieții, 
mărețe prin forța noului care se des
copere în ele, în omenescul lor adînc, 
necruțat de scăderi morale sau spi
rituale, dar niciodată învins, cople
șit de ele. In această privință, con
siderăm ca o indicație deosebit de 
prețioasă aceea dată in raportul său 
de către S. Vurgun: „Laturile pu
ternice și slabe ale caracterului erou
lui pozitiv trebuie să apară tocmai 
ca o manifestare a naturii sale pozi
tive. în caz contrar, noi compromitem 
integritatea naturii eroului pozitiv, 
care rezidă nu în amestecul haotic 
al laturilor luminoase și întunecate, 
ci într-un anumit caracter unitar, în 
diferite forme ale manifestării lui".

Falsa problemă a așa-ziselor „pete" 
trebuie lăsată de o parte. Insă pro
blema aspectului complex al eroului 
pozitiv, problema luptei între vechi 
și nou în conștiința eroului pozitiv 
însuși, trebuie să fie în centrul aten
ției și nu poate avea decît un singur 
răspuns, arătat cu profunzime în cu
vintele citate adineauri din raportul 
lui Samed Vurgun.

Indicația iui Samed Vurgun se re
feră la cerința fundamentală a creării 
eroului înaintat în literatura noastră, 
aceea ca, făcînd din el un reprezen
tant tipic al forțelor pozitive din rea
litatea în transformarea revoluțio
nară, sa realizăm în figura lui o 
multilateralitate în unitate. Să aducem 
deci personaje complexe, dar nu dez-

GEORGE
(Urmare din pag. l-a)

șelor rămase în urma timpului, răsar 
codrii. Rîurile își schimbă cursul, se 
împuținează, seacă, sau capătă puteri 
de fluviu; ce e azi noutate, miine e 
depășit și vechi, piere, după legile e- 
voluției neîntrerupte; arta urmează a- 
celeași legi. „Poemele" kilometrice, 
care „sună din coadă" insă lipsite de 
conținut, pier chiar în ziua de naște
re. Schița sau nuvela care nu aduc 
nimic din sufletul omenesc, au a- 
ceeași soartă de morți in fașă. Cinte- 
cul lucrat la repezeală, tieavind nici 
o legătură cu bucuriile și durerile ini
mii noastre, e lepădat îndată la groa
pa comună a nimicurilor. Insă, operele 
dăltuite cu trudă și adincime, rănita 
ca niște monumente de munți. Hesiod, 
Eschil, Anacreon, sînt printre noi și 
var dăinui in sufletul omenirii; 
oamenii se vor recunoaște oricînd in 
opera lor, pentru că e plină de bucu
riile și lacrimile omenești. Oricît vor 
exista simțăminte, in complicata noas
tră ființă, ne vor zgudui simfoniile lui 
Beethoven, ne vom cutremura văzînd 
tragediile lui Shakespeare, și vom ctnta 
culesul viilor, cu Anacreon. Poporul 
nostru va tresări de bucurie oricind, 
ascultindu-și sufletul in rapsodiile lui 
E nes cu.

Marele cîntăreț a devenit de mult 
al întregii lumi. Faima lui e faima 
noastră, căci pămîntul acesta l-a ză
mislit, după îndelungă muncă, pe dru
murile dibuirii noastre spre lumină. 
Oricînd se va întoarce la noi, din 
peregrinările prin lume, cum se în
toarce ploaia, după rînduiala el fi
rească și udă cîmpul, dîndu-i viață și 
belșug. Muzica lui Enescu e alcătui
tă din tot ce poporul romtn are mai 
nobil. Trăinicia, măreția statuară, i-a 
dat-o inima noastră, stanele el sînt 
săpate din năzuințele noastre. Rapso
diile sînt alcătuite din iarba și din 
pulberea noastră, din albastrul văz
duhului, din codrii și din rîurile noas
tre.

Opera Iul George Enescu trebuie să 
ne fie pildă tuturora, trebuie să ne 
învedereze că nimic nu convinge și 
nimic nu rămâne, dacă nu ne legăm 
cu ce avem mai bun și mai curat în 
sufletul nostru de năzuințele populare. 
Ne mai învață, ca și Eminescu, că 
opera trebuie muncită în adincime. Că

pozitiv
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transformarea ei revolu- 
să nu fotografiem natu- 
din realitate, așa cum 
un moment dat sau în- 

spafial izolat de ansam-

axate artistic. Să reliefăm deci multi
lateralitatea și contradicțiile unor ase
menea personaje, dar fiecare latură 
și fiecare aspect contradictoriu să 
fie absolut necesar, de nelipsit, pen
tru înțelegerea integrală a personali
tății în esența pozitivă a eroului. 
Există, fără îndoială, în oamenii cei 
mai înaintați, urme ale vechiului, în
tipărite adînc în viața socială și greu 
de șters prin decrete și sentințe. Prin
cipalul este ca, în oglindirea veridică 

ționară, — 
ralist urîtul 
ne apare la 
tr-un punct 
blid tabloului epocii, ci să căutăm 
manifestarea vie a noului care cîș îgă 
teren ceas de ceas, semnificînd mă
reția vremurilor noastre. Să se fe
rească fiecare creator de artă să i 
se potrivească referirea făcută de V. 
Kocetov la Congresul scriitorilor 'so
vietici : „E curios câ unii dintre noi 
caută cu mai multă pasiune artistică 
și cu mai multă minuțiozitate vechiul 
ln ceea ce este nou, și nu invers, 
noul în vechi, dacă mă pot exnrima 
așa".

Pentru a realiza ceea ce este fun
damental în înfățișarea eroului înain
tat al zilelor noastre, trebuie ca, încă 
o dată, și neîncetat, atît scriitorul — 
tn crearea personajelor sale — cît și 
criticul literar — în discutarea lor 
— să-și amintească semnificația ideo
logică a eroului pozitiv, mahifesțînd 
față de imaginea artistică exigența 
partinică ce leagă indisolubil măies
tria expresiei de eficiența ei în lupta 
activă pentru construirea societății 
noi. condiționînd. bineînțeles, la rîn- 
dul ei. această eficiență de viabilitatea 
pe plan 'artistic a lucrării literare. 
„Concepția despre viață, înțelegerea 
ei de pe pozițiile scriitorului — lup
tător conștient pentru comunism — 
îi va arăta, pe baza materialului 
vieții, stih ce forme ș: cum se ma
nifestă noul și vechiul în oameni". 
Sînt cuvinte rostite la Congresul serr- 
torilor sovietici, de A. Fadeev.

Savin Bratu

BJVESeu
bețiile succeselor ușoare sînt flori la 
ureche și vinare de vînt. Legea crea
ției e munca și asia trebuie s-o ținem 
minte și să n-o uităm, mai ales în 
bețiile succeselor. Avem simfonii lu
crate la repezeală, avem „divertismen
te" înșfăcate tot la repezeală, din 
gura norodului, avem „poeme" întinse 
pe kilometri, numai în trei zile! Să 
ne dăm seama, că toate aceste nu a- 
rată muncă de creatori ci ușurătate; 
mai arată și lipsă de sfială în fața 
marilor meșteri care au știut să 
lepede bucuriile și patimile perso
nale, ca Eminescu, și au dăltuit în 
tăcere, veghind luni și ani, la 
stanele nemuririi; în definitiv, nu e 
vorba de nemurire.... „personală"; ci e 
vorba să sintetizăm ce are veacul nos
tru mai bun, mai înaintai și să-l dăm 
in primire printr-un poem sau printr-o 
simfonie, veacului viitor. Pentru asta 
trebuie muncă de titan; facilitatea, 
trlmbițele de carton poleite cu aur, 
nu sînt mijloace ale artiștilor adevă- 
rați.

Oricînd ne așezăm în fața hîrtiei 
albe, să ascultăm cum sună în noaptea 
timpului dalta lut Eminescu, desăvlr- 
șindu-l pe Hyperion; să-l vedem nă
ruind statuia șl reîncepînd-o de zeci 
de ori; să-l ascultăm pe Enescu mun
cind în nopțile vieții lui, plecat asu
pra viorii, șl să-l urmărim adunînd 
melodiile analfabetului genial de la în
ceputul epocii: să luăm mereu pildă de 
la marii creatori, munca lor neîntre
ruptă să ne fie călăuză în ceea ce să- 
vtrșim, dacă vrem să fim vrednici in 
a oglindi mărețiile vremii noastre.

Rînduit lingă înaintașii lui, Necul- 
ce, Creangă, Eminescu — George Enes
cu este una din mtndriile poporului 
romtn. Oricînd ne vom pleca sfioși In 
fața umbrei lui și vom afla în opera 
lui avînt în muncă, bucurii și năzuinți. 
căci ea înglobează avîniul, bucuriile 
și năzuințele noastre spre o viață din 
ce în ce mai frumoasă. Suflet din 
sufletul nostru, această operă încon
jură cu faimă globul, devenind un 
bun al tuturor oamenilor iubitori de 
frumos, care e tot una cu dreptatea, 
pacea și adevărul. Țerna nu poate a- 
coperi inimile creatorilor. Căci ele tră
iesc și zvîcnesc în inimile infinite ale 
generațiilor.

Eusebiu Camllar



Spuneam la începutul articolului că 
motivul succeselor poeziei noastre este 
faptpl că poe{ii (nu înțeleg prin 
poeți și autitalentele care se țin die 
ei) merg pe drumul realismului so
cialist în arta lor, iar cauzele scăderi
lor trebuiesc căutate în abateri die 
la acest drum.

Drumul realismului socialist, tasă, 
nu poate fi înțeles decît în spiritul 
discuțiilor și concretizărilor de la cel 
de-al doilea Congres ai scriitorilor 
sovietici, deci în spiritul ideilor leni
niste, pe care le-am subliniat în pre
zentul articol. Dan Deșliu, nu de mult, 
a publicat în „Gazeta literară" poe
zia sa „Drumul Mare", în care ci
tim :

Dar e la noi un drum anume, 
pe care trec, la ctntători, 
oștiri de oameni muncitori 
ta muncă meșteri, și la glume, 
strungari, savanți, agitatori.

O, drum de zori, către uzină: 
metalic zvon peste cuprins, 
și miros de furnal încins, 
și inima ce dă lumină, 
tn ‘chip de stea pe turnul nins.

Fiorul clipei minunate 
de-apururi nouă, cînd răsar 
din depărtări fără hotar 
aceste ziduri de cetate 
spb steagul nostru proletar !

Milenii pare că trecură 
pin# acum — din vremea cînd 
aceeași cale străbătînd, 
spre poarta grea cătam cu ură 
ca spre o gură de mor mint...

Acurh, e toată viața noastră 
tn drumul ăsta l Fără el, 
zadarnic flori și zare-albastră, 
și viers de pasăre măiastră I 
Noi nu putem trăi altfel I

Acolo-i tot ce-n lupte grele 
ai făurit cu mina ia: 
armura țării, spada-i grea, 
și visul tinereții mele, 
tot ce-am cîntaț și voi ctnta, 

acolo unde strălucite 
lumini revarsă spre tării 
oțelul care va-nflori 
pămîntul patriei iubite 
și o să-l apere — de-o fit

Cu desăvîrșire de acord I Versurile 
stat viguroase si ce spune în ele poe
tul este adevărat: industria grea pri
mează, fără ea nu se poate ! Dar 
cînd spune Dan Deșliu că aceasta-i 
tot ce-a cîntat, e oare adevărat ? Dar 
Lazăr Cerne seu de la Rusca ? Dar 
„Cîmteoul de leagăn", „In numele vie
ții semnează" și altele ? Și oare este 
bine ca să îngustăm astfel tematica, 
spumînd că numai drumul uzinei este 
„drumul mare" ? Aceasta nu pentru 
poeți formați, căci aceștia știu ce și 
cum să cînte, pentru a nu o lua alături 
de drumul mare. Și aipoi ,,Țara Mu- 
ravia" despre sat și ,Vasili Tiorkin" 
despre ostași ale lui Tvardlovski nu 
merg pe drumul mare al poeziei rea- 
listrsocialiste ? Dar romanele lui Șo- 
lohov, >,Pe Donul liniștit" și „Pămînt 
desțelenit", glorie nu numai a litera
turii sovietice, ci și a literaturii uni
versale ?!

Eu știu ce vrea să spună Dan Deș
liu in esență : Să nu pierdem din ve
dere temele mari I Dar oare alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime 
sau transformarea socialistă a agricul
turii stat teme mici ? Apoi focurile de 
tabără ale pionierilor, oștenii țării etc. 
Nici tema dragostei nu-i o temă mică, 
nici’ichiar moartea, față de care unii 
țrrartwfă- 'politica struțului, băgtadu-se 
cu capul in nisip, neștiind die unde 
6-0 apuce... Parcă prin aceasta s-a 
lichidlat cu moartea I Problema este 
alta, anume, cit de Just ideologicește 
și cît de bine artistic se scrie despre 
aceste teme.

Firește că nu toate ternele stat e- 
gale ta valoare, există o ierarhie a 
lor pe care o impune însăși construi
rea socialismului.

„Trebuie să ne gîndim totdeauna la 
muncitori și la țărani" — spune Lenin 
vorbind de artă, de caracterul ei popu
lar. Eroul pozitiv al vremii noastre 
este, cum spune Gorki, munca, oa
menii producători de bunuri și creatori 
de valori culturale. Noi artiștii sîntem 
chemați să înfrumusețăm viața aces
tor oameni, căci Lenin tot la aceștia' 
se .gindește cînd spune că „ei au 
d'obindit dreptul la marea artă adevă
rată". Iar marea artă adevărată nu 
se poate limita la o temă sau alta, 
ci trebuie să cuprindă larg gigantica 
și măreața luptă a omului adevărat 
pentru a schimba pămîntuil întreg in
tr-o- grădină a fericirii. Intr-o mare 
artă adevărată îșj găsesc locul și 
omul ce conduce un tractor desțele
nind pămîntul în răsăritul soarelui, 
dar și floarea de la chectoarea salope
tei dată de o mină iuhjlă.

Să mă ierte Dan Deșliu și alții care 
gîndesc ca el, dar o îngustare 
a tematicii nu este conformă cu 
drumul realismului socialist, cri ideile 
leniniste despre arta care trebuie să 
slujească poporului. Nu cumva ar 

,trebui oare ca toți poeții, în companii, 
să scrie diespre aceeași temă pînă la 
epuizarea ei, apoi să trecem la alta, 
pe rînd, de la cele mai importante Ia 
cele mai puțin importante? Eu cred 
că-i mai bine să avem poeți „variați 
și buni", cum spune Maiakovski, așa 
cum este viața noastră, bogată și di
namică, față die care avem o bază de 
pornire comună, concepția marxist- 
leninistă, dar fiecare o cîntăm după 
talentul. priceperea și înclinațiile 
noastre. De aceea pe drumul realis
mului socialist nu e bine să recoman
dăm un unic făgaș, chit că el nu dă 
5n șanț. Mai bine să folosim larg 
experiența sovietică și s-o aplicăm la 
realitățile și idealurile noastre, cu 
forțele noastre poetice.

De altfel Dan Deșliu în practică 
nu se ține orbește de ceea ce predică, 
tematica lui fiind destul de variată, 
deși în ultimul timp nu se poate a- 
firma că este prea fecund în creație. 
Se manifestă rar, iar cînd se mani
festă glasul lui seamănă cîteodată 
mult cu al lui Coșbuc în ceea ce pri
vește forma artistică.

Cicerone Theodorescu, dte la volumul 
„Cleștar" și de la „Cîntece de ga

Sînt zece
Sînt zece ani, iubito, de cînd eu am venit 
Din liniile de luptă, din tabăra de oști, 
Și cicatricea rănii mai greu o recunoști 
Pe fruntea mai înaltă, cu părul mai rărit...

Dar altă cicatrice mă doare mult mai mult, 
Deși e nevăzută, ea crește tot mereu, 
In nopțile de veghe lîngă poemul meu, 
Cînd în apus iar toba de moarte o ascult.

Și bine știu, Iubito, oricît vrei să-mi ascunzi, 
C-această rană astăzi ne-ncearcă pe-amîndoi, 
O simt cînd te apropii, tîrziu, cu pașii moi, 

S’ă învelești copiii pe umerii rotunzi,

ani, iubito
Cînd de Ia ei privirea spre mine o ridici 
Să ne unească veșnic cu stelele ei mii, 
Cum poate doar iubita și mama a privi 
Spre soț de lîngă patul și somnul celor mici...

Dar cît de calm privirea spre mine ți-o arunci, 
Spre piscul vieții noastre ce sfarmă orice nor, 
Cînd eu deschid dulapul cu vechituri ușor, 
Să nu trezim, în noapte, din somn micuții 

prunei...

Stau în dulap și bluza și pușca de atunci!

Nicolae Tăutu

leră" a făcut nu pași înainte pur și 
simplu ptaă la „Un cîntec din ulița 
noastră", ci o întreagă revoluție față 
de atitudinea sa nerealistă din trecut, 
cînd oultiva efectiv forma pentru for
mă. Astăzi el se găsește în linia ta- 
tîia a poeziei noastre. Dar oare crea
ția sa este totdeauna destul de rea
listă și destul de socialistă ? Oare nu 
mai întîrzie prin ea confuzii, atitudini 
individualiste ? Oare cititorul vede 
totdeauna destul de limpede realitatea 
la care se referă autorul și înțelege 
aluziile sale, cîteodată prea specifice 
lumii scriitorilor, relațiilor sale cu 
ei ? El spune de exemplu într-un loc •

Ia-ți viitorul drept măsură, 
Nu dira zilelor de ieri.

Foarte bine, dar ce spune Lenin des
pre „dira zilelor de ieri", cînd ea este 
luminoasă, cînd a contribuit la pro
gresul uman? Cîteodată ai impresia 
că versurile :

Rugină, zgură, vechi poveri,
Le-ar azvlrli, dar greu se-ndură.

i se aplică și lui Cicerone Theodorescu, 
pentru că nu caută ca ta poeziile sale 
să se simtă totdeauna destul cum bate 
vîntul vremii noastre. Așa se expli
că de ce chiar rondelul care dă titlul 
cărții sună dlestul de puțin al vremii 
noastre și nu văd de ce n-ar putea 
figura la o culegere de versuri din 
orice epocă istorică :

Un cîntec din ulița noastră...
— Sini chipuri, slnt cîntece, 

mii! —
N-qm stat să-l ascult la 

fereastră 
Ci viață, tn el, plămădii.
Nu-i cîntec de inimă-atbastră. 
O boltă e, de melodii: 
Un cîntec din ulița noastră... 
— Sini chipuri, slnt cîntece, 

mii 1 —
Crîmpee, aci, din această 
Poveste, am vrut să le știi, 
Crîmpee, măcar dintr-o vastă 
Vioară cu corzile vii, —

Un cîntec din ulița noastră...

Las’ că imaginea „vasta vioară cu 
corzile vii", care constituie nucleul 
poeziei, (vioară vastă !) nu e prea 
bine definită dar pînă la urmă nu 
poți să-ți dai seama ce vrea poetul, 
decît doar atît că „un cîntec din ulița 
noastră" nu-i cîntec de inimă albas
tră, ci o boltă de melodii...

Firește, nu este necesar ca în fiecare 
poezie, prin definiție, să figureze ste
ma republicii sau steagul roșu, ca să 
nu încapă îndoială că-î a noastră. A- 
ceste semne au doar valoare numai 
în măsura în care poetul și prin ele 
știe să exiprime esența vieții noastre: 
marea dragoste de om, de lupta lui 
măreață, de tot ceea ce-1 înalță, a- 
tunci cind toate drumurile duc la 
comunism.

Un poet desigur nu rămine prin ver
surile nesemnificative pe care le-a 
scris, ci prin cele bune și Cicerone 
Theodorescu are destule de acestea- 
Ar trebui relevate însă și cele slabe 
șa-u cele cu un conținut nedeterminat, 
pentru că ar putea ispiti pe unii să 
scrie la fel, mal ales pe tineri, adică 
să o ia alături de realitate. Dar întîi 
ar trebui să se valorifice amiplu de 
către critică măiestria poetului, contri
buția sa la poezia noastră satirică, la 
cea de dragoste, la cea de pace, la tot 
ceea ce Cicerone Theodorescu a -adus 
și aduce mereu original și puternic în 
frontul nostru literar. Acest lucru nu 
s-a făcut decît în foarte mică mă
sură.

Dan Deșliu, „teoretizîndl", dar ne- 
practicînd calea care ar duce în în
fundătura „proletcultului". iar Cicero
ne Theodorescu, căutînd, ce-i drept în 
ultimul timp insignifiant de rar, să 
calce atît de „original" și de „per
sonal" pe drumul nou, realist, al poe
ziei, tacit ți-e teamă să nu calce ta 
gol, stat două extreme, dar nu stat 
singurii, și mai ales nu sînt aceste 
singurele abateri din drum.

Se vorbește adeseori de cenușiu, 
de plat, de lozinca r în poezia noastră 
și este bine că în discuție s-au amin
tit die către mai rnulți participanți une
le versuri slabe ale mele, versuri le
gate die o tematică vie, de primă linie. 
Din păcate versuri slabe de acest fel 
există in munca mea. Iar „tînărul" 
ale cărui cuvinte le reproduce Jebe- 
leanu ta articolul său, luînd niște ast
fel de versuri mediocru realizate, mer
ge pînă la a spune că din ele rezultă 
că n-aș preț-ui just lupta poporului 
sovietic în războiul cu hitleriștii, — 
deci apolitism sadea! In legătură cu 
aceasta, referindu-se la respectivul 
„tînăr", M. Breslașu a amintit de e- 
tica profesională, pe care ar trebui s-o 
avem în această dificilă muncă de 
scriitor. Dacă Eminescu a scris una 
poezie de dragoste slabă, înseamnă 
că el nu știe să scrie sau n-a scris 
cele mai frumoase poezii de dragoste 
la noi? Ori poate, din această poezie, 
să tragem concluzia că Eminescu n-a 
iubit? Să fim serioși! Poeții sînt niște 
oameni, care în fața publicului ridică 
greutăți ca niște atleți și cîteodată 
din osebite pricini nu reușesc. 
Poate că greutatea a fost prea 
mare, poate că prinzătura n-a 
fost bună, poate că o manieră 
veche, nepotrivită cu greutatea nouă 
a fost folosită, — atîtea și atîtea cau
ze ! Firește că explicația, cum ea nu 
ridică în aer greutatea nici un mi
limetru de la pămînt, nu trebuie să 
fie a scuză, ci o învățătură și pentru 
ridicătorul de greutăți și pentru co
legii lui de breaslă.

Mai mulți participanți la discuție 
s-au sezisat de versurile mele ce 
poartă titlul de „Moara de la Sta
lingrad", cailificîndiu-le cenușiii și 
plate, iar imaginea din poezie „near-

DISCUȚIE DESPRE POEZIE

POEZIA NOASTRĂ
tistică" (Luscalov). La început m-am 
supărat, apoi, cu înțelepciune țără
nească, mi-am zis: Dacă doi inși spun 
că ești băut, du-te și te culcă... Dar 
dacă nu poți dormi? Și am început 
să caut cauzele pentru care poezia 
n-a plăcut unora. Imaginea din poe
zie pornește die la un fapt ooncret, 
o moară în ruină die la Stalingrad, 
pe care am vrut s-o ridic la gradul 
de simbol al rezistenței împotriva co
tropirii și al nimicirii oricărui duș
man care ar mai încerca să meargă 
pe drumul lui Hitler. Mi se părea că 
am realizat, pe o înaltă treaptă, în 
lupta pentru pace a zilelor noastre, o 
„Meliță" de tip nou, mai bună decît 
cea pe care am scris-o în timpul răz
boiului. Dar am folosit maniera de-a- 
tunci, pînă și în repetarea obsedantă 
a unui vers ca un refren. Se vede 
treaba că rețetele în poezie totuși nu 
fac servicii bune și probabil din a- 
ceasță cauză poezia este cam „de
modată” și poate că dă impresia de 
cenușiu, de ponosit. Există la poe
ții mai în vîrstă tendința de a 
folosi pînă la manierism proce
dee mai vechi, ceea ce dăunează 
operei lor. Realismul socialist pretin
de o necontenită împrospătare a muni
țiilor și o întreținere perfectă a arme
lor creației.

Căci o poezie prost realizată ca 
imagine artistică, neconvingătoare, 
neemoționantă, coboară tema, oricît 
ar fi aceasta de înaltă, la nivelul tăl
pii de la ghete și nu e bine ca odată 
cu poezia, să fie călcată și tema în 
picioare.

Elementele care pot zdruncina unita
tea imaginii artistice și-i pat fi dăună
toare sînt destul de numeroase. O 
greșeală de limbă, un vers pocit, o 
imagine schimonosită plutesc deasu
pra poeziei, ca gunoaiele pe apă. Și 
aceasta se întîmplă chiar la cei mai 
buni poeți. Astfel, die exemplu, la Eu
gen Je be Ie anu un vers ca acesta : 
„griul din anul ăsta e, ibă, culme de 
grîu!" nu contribuie prea mult prin 
bă al lui la intensificarea momentu
lui poeziei, chiar dacă el p fi fost 
auzit de poet aidoma în mijlocul cîm- 
pujui. Noroc că astfel de versuri la 
E. Jebeleanu sînt foarte rare.

Ceva mai des întîlnim astfel de 
scăderi în poezia lui Eugen Frunză. 
De curînd el a publicat o poezie cu 
titlul „Privind! înainte", o poezie plină 
de elan poetic. Dar din cauza unei 
inadecvate mînuiri a limbii și a ne
glijenței poetului ta folosirea imagi
nilor în imaginea de ansamblu, poe
zia are cîteva lipsuri supărătoare. 
Poetul începe așa :

Privesc de sus, pe cea mai naltă 
culme

Spre care-a cutezat vreodată omul...

Se înțelege așa, că poetul privește 
„dle sus" pe cea mai înaltă culme, 
deci el însuși fiind undeva și mai 
sus, ^probabil ta nori, pentru ca să 
reiasă, la sfîrșit, că și el se găsește 
pe o culme pe care a cucerit-o, dar 
se pare alta, și mai înaltă, decît 
„cea mai înaltă spre care-a cutezat 
vreodată omul..." Și poetul spune de- 
acolo unde „norii stau mirați 'și vîntul 
tace" că — codrii care tac și ei, „nu-și 
mișcă^nici o frunte..." Deci codrul ni 
se înfățișează dintr-o dată ca un mon
stru cu numeroase frunți. Peste cîte
va versuri, adlastă cerbii „cu nările 
umflate" (pentru, cititor este clar că 
un cerb care-și umflă nările este alt
ceva cteaît un cerb căruia i se umflă 
nările și le are umflate I) și acești 
cerbi în uimire „de sub zăbun ascultă 
firul ierbii..." Nu e clar: cine se află 
sub zăbun, cerbii sau firul ierbii ? 
De asemenea nu este-clar cum prezen
tul întrupă vremile de mîine „din orice 
nouă tonă de jăratic" sau „din orice 
nou gigant ivit sub lupă", deși bănu
iesc că este vorba de calorii în gene
ral și, poate, de atonii, adică de e- 
nergia nucleară, forme și cantități de 
materie ce nu intră în competința 
lupei. Nu stat de acord, personal, cu 
verbul „a îmrodi" (a face roditor), 
nici cu „a nemuri" în loc de „a face 
nemuritor". Iar în acele chestiuni ideo
logice, care simt că mă depășesc, aș 
prefera să nu mă pronunț, totuși mă 
întreb dacă noi poeții facem bine 
cînd luăm cuvintele clasicilor marxism- 
leninismului și în locul expresiei lui 
Lenin prin care definea comunismul 
„soviete plus electrificare" spunem: 
„sovietele plus forța nucleară", chit 
că nu mai spunem că aceasta înseam
nă comunism. E o întrebare pe care 
mi-am pus-o și mi-au pus-o și alții.

Desigur, scăderi în realizarea ima
ginii artistice se găsesc și la Maria 
Banuș, și la Veronica Porumbacu, și 
la Radu Boureanu, și la Nina Cassian, 
și la A. Baconsky și la mine; destule, 
ca să nu mai vorbim de tînăra gene
rație, care trebuie educată. Maria Ba
nuș, de exemplu, în valorosul ei poem 
„Despre pămînt", se adresează perso
najului negativ, domnului Fost:

Privește și-apoi du-te la ai tăi, 
La bunii tăi stăpîni, naivi călăi, 
Cari cred că lumea — prea supus 

norod —
Se va urca din nou pe eșafod.

Aceasta, arătînd fantomei pe eroul 
nou, țărănimea noastră fruntașă, a- 
gricultorii luminați, pe care-i numește 
„nouă, stranie plămadă" și „de care-i 
bine să te ții de-o parte, să n-o ațîți, 
să n-o încerci că-i moarte". (Sfatul 
este pentru domnul Fost). „Bunii stă
pîni" din versurile citate este probabil 
spus la modul ironic, dar „naivi că
lăi" este greșit sipus, căci stăpînii 
domnului Fost, care trebuie să fie im
perialiștii, sînt ei călăi, dar nu-s 
naivi... In ce privește eșafodul, el nu 
se face pentru norod, ci, cum se știe 
din istoria Revoluției franceze, mai cu
rînd... de către norod pentru călăii, 
care nici la 1789 nu erau naivi, dar 
tni-te azi, 1955, cînd ei ar vrea să pre-

V
gătească nu un simplu eșafod, ci ar 
pofti mai curînd să „regaleze" n«ro- 
dul cu niște bombe atomice... De alt
fel pe eșafod li se șade mai bine re
gilor, fie că-s capete încoronate și de 
drept divin, fie că-s niște regi pro
fani, ai uraniului, ai plutoniuiui, bu
năoară.

Nina Cassian nu s-a descotorosit 
încă de tot de versuri de tipul acesta:

Ruginile în ceruri suiau cu 
anotimpul...

Zăpezi de tinerețe băură-n arbori 
seva.

Gerul — carete albe — își podidise 
nimbul

Pe platoșa curgindă și tn istorii — 
Neva I 

în care metaforele mai curînd as
cund ideea și-o întunecă în loc s-o 
lumineze.

In etapa de care vorbim a dezvoltă
rii ei, găsim versuri ca acesta: „Alba
stre bluze roșii, de cîntec se umplură" 
(ori sînt albastre, ori stat roșii blu
zele), totuși nu-i vorba de prezentul 
cît mai mult de trecutul din dez
voltarea ei poetică, prezentul con- 
turîndu-se mai din plin sub semnul 
realismului, (teși fără ca poeta să fie 
destul de prezentă ta etaipul poeziei 
in ultimul timp.

Și în lirica energică, dar plină de 
gingășie a Veronichii Porumbacu, se 
întîlnese, pe lingă excese autobiogra
fice, imagini tulburi ca acestea: „în 
preajma ei ca dușmănoase umbre hăi- 
tașit urma fetei i-au pierdut" sau a- 
firmații de intimitate care se apropie 
de indiscreție:

De dragoste nu mă mai satur,
E și firesc!
Cu trupul și sufletul matur 
vreau s-o primesc.
Dar, în ciuda greșelilor, insuficien

țelor sau cîte o dată tocmai a sufi
ciențelor poeților, eu am certitudinea 
și aș putea, cu Veronica Porumbacu, 
să spun:

Prieteni, vai poemul nu-i sfîrșit,
Chiar dac-am străbătut și timpi

și spații.
Ce-i mai frumos, abia-i de-nfăptuit. 
Spre gloria acestei generații.

Pentru aceasta, însă e nevoie ca 
orice rămînere ta urmă, fie pe tărîm 
ideologic ori al practicei vieții, fie 
pe tartanul măiestriei poetice, să fie 
lichidată; e nevoie să fie combătut 
instinctul dle maraudeur a! unora, fie 
tineri fie mai vîrstnici, de-a se abate 
din drum pe la crîșma fetidă a deca
dentismului și a cosmopolitismului;

Jubileul
In luna mai cultura și. știință i0; 

vietică sărbătoresc una din cele mai 
mari aniversări: 200 anii de la în
temeierea Universității din Moscova, 
cea mai veche și cea mai mare in
stituție de învățămînt superior din 
U.R.S.S.

Încă de anul trecut a fost, alcătuită 
în universitate o comisie jubiliară, în
sărcinată cu pregătirea acestui eveni
ment, de o dleoisebită însemnătate cul
turală, nu numai pentru U. R. S. S.„ 
ci — se poate afirma pe bună dreptate 
— și pentru țările de democrație popu
lară și pentru lumea progresistă din 
țările capitaliste.

Se știe că în ultimii 7—8 ani insti
tuțiile de învățămînt superior din 
Uniunea Sovietică găzduiesc sute și 
sute de studenți din țările de demo
crație populară, veniți aici să-și în
sușească știința și cultura înaintată 
sovietică.

Ca umil care are fericirea să stu
dieze în acest focar al științei și cul
turii ruse și sovietice, am socotit că 
ar prezenta interes pentru cititorii din 
patria noastră o scurtă prezentare a 
istoriei universității și a unora din 
rezultatele ei cele mai de seamă, ob
ținute de-a .lungul celor 200 de ani de 
existență.

...Ne aflăm la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, cînd ta știința rusă apare 
.Mihail Vasilievici Lomonosov, acel ti
tan al gîndirii, născut din staul poporu
lui creator, care avea să deschidă căi 
noi nu într-o singură ramura a științei, 
ci în maii multe, diferite unele de al
tele, cum sînt chimia, fizica, geogra
fia sau lingvistica, fără să mai vor
bim de poezie. Fiul țăranului pescar 
din regiunea Arhanghelsk n-a uitat 
cu cîtă greutate a pătruns în Acade
mia slavo-greco-latină. înalt institut 
teologic de pe acea vreme. Mai mult, 
el și-a dat seama că știința în Rusia 
nu se poate dezvolta fără existența 
unei universități bazată pe principii 
științifice, în care să se poată pro
paga ideile materialiste. Astfel se 
naște ideea creării unei universități 
la Moscova, care continua să fie ca- 
.pitala spirituală a Rusiei și era mai 
ales favorizată prin situarea în cen
trul Rusiei.

In afară de universitate, Lomonosov 
proectează și deschiderea unui gimna
ziu, din care să se recruteze viitorii 
studenți.

Deschiderea festivă a universității și 
a gimnaziului de pe lingă universitate 
a avut loc la 7 mai (26 aprilie) 1755 
în fosta clădire a Farmaciei centrale 
din Piața Roșie (pe locul unde se a- 
flă astăzi Muzeul Istoric). La înce
put, numărul studenților a fost foarte 
mic — în primii cinci ani abia .a ajuns 
la 30 — dar cu timpul a crescut ne
contenit. Universitatea avea pe atunci 
trei facultăți: filozofie, medicină și 
științe juridice. Toți studenții urmau 
trei ani la facultatea de filozofie, unde 
studiau științele umanistice și științe
le exacte, iar apoi fie că se speciali
zau, în decurs de patru ani, la una din 
acestea, fie că treceau la facultatea 
de medicină sau științe juridice. In 
condițiile de atunci, aceasta era sin
gura cale de a asigura studenților o 
pregătire de larg orizont.

Trebuie remarcat că de la început 
în Universitate n-a existat o facultate 
de teotogie, așa cum era ta celelalte 
institi’, i de acest fel, ale lumii, ceea 
ce a constituit o condiție ta plus pen
tru dezvoltarea ideilor materialiste în 
universitate. De-a lungul întregii ei 
istorii, ta sălile de curs au predat lec
ții profesori cu idei înaintate și dra
goste de popor, cum au fost primii 
profesori elevi ai lui Lomonosov de la 
Academia de Științe din Petersburg: A. 
Barsov (gramatică), D, Anicikov 
(matematică și filozofie) și alții. E 
drept că ta afară de aceștia, regimul 

e nevoie de prestanță și participare 
în prima linie a frontului literaturii 
noastre.

Nu consider 0 rămînere în urmă 
raptul că un poet consacră o mare 
parte din timpul său cu traducerea 
operei altor mari poeți; — dimpotri
vă. Cicerone Theodorescu, care a 
tradus o importantă parte din opera 
lui Maiakovski și „Vâslii Tiorkin" de 
Tvardovski, la un nivel deosebit die 
înalt, Jebeleanu, care a lucrat cu a- 
siduitatea caracteristică marelui ar
tist la traducerea operei lui Ady En- 
dire sau Jozsef Attila, Mihu Drago- 
mir, care a tradus din opera Iui Sur
kov, Veronica Porumbacu, care a tra
dus din opera lui Șcipaciov, Nina 
Cassian care a tradus din opera lui 
Isakovski, M. R. Paraschivescu tra
ducător ăl lut Nekrasov și recent al 
lui Miczkievicz („Pan Tadeusz"), R. 
Boureanu care a tradus pe Leonidze 
(„Stalin") și pe Ostrovski („Snegu- 
rocika"), C. Argeșanu ,,Suvorov” de 
K. Simonov, și alți poeți ca Dan 
Deșliu, Maria Banuș, care s-au ilus
trat prin traduceri similare nu numai 
că au făcut, prin munca de tălmăcire, 
școală la niște maeștri ai poeziei re
voluționare și cunoscători ai realis
mului socialist (mă refer la poeții so
vietici traduși), ci au îmbogățit pa
trimoniul nostru cultural cu noi cărți, 
care slujesc poporului muncitor.

Dar nici un poet, oricît ar fi de 
absorbit de alte munci, nu are drep
tul să-și neglijeze propria activitate 
de creație. Poetul, la noi, prin ceea 
ce are el mai bun ta opera sa, este 
o expresie artistică a forțelor sociale 
celor mai înaintate și .această expre
sie se cere mereu deșăvirșită, prin 
contact necontenit cu viața, prin stu
diul neîntrerupt .al mijloacelor poe
tice de întruchipare a realității în ima
gini nepieritoare. Numai astfel 
poetul își va ridica acel monument 
„mai nepieritor decît bronzul" de care 
vorbește bătrînul Horațiu. Și acel 
monument nu va pieri, dacă, pătruns 
de atitudinea curajoasă, pozitivă,, a 
poetului și topit din cel mai prețios 
metal al artei poetice, va sta pe 
înaltul și-n veci nepieritorul piedestal, 
care este inima poporului. Iar dirumul 
către inima poporului, pentru noi poe
ții este drumul mare al realismului 
socialist, pe care ne-au precedat ma
rele Gorki, Maiakovski și toți marii 
scriitori și poeți sovietici.

Acest drum este și singurul drum 
al libertății poetului vremii noastre, 
al adevăratei libertăți artistice, pen
tru că el asigură spațiu larg inițiati
vei, imaginației, gîndirii, stilului per
sonal, înclinațiilor artistului, dîndu-i 
putința și cerîndu-i integrarea în cea 
mai înaltă concepție și participarea la 
cea mai înaltă luptă, lupta comuniș
tilor pentru omul slobod de exploata

Universității din
200 de ani <le la înființare

rea capitalistă, pentru o lume nouă. 
Drumul realismului socialist este dru
mul adevăratei libertăți, pentru că, 
folosind cuvintele lui Lenin, „el asi
gură o literatură liberă, pentru că nu 
lăcomia și carierismul, ci ideea socia
lismului și simpatia pentru cei ce 
muncesc var face să se înroleze în 
rîndurile ei noi și noi forțe", pentru 
că ea va servi „milioanelor și zecilor 
de milioane de muncitori, care alcă
tuiesc floarea țării, forța ei, viitorul 
ei". Printr-o astfel de literatură, prin- 
tr-o astfel de poezie noi devenim 
părtași la literatura progresistă din 
lume, „care va fertiliza gîndirea pro
gresistă a omenirii prin experiența și 
munca vie a proletariatului..." cum 
spune Lenin. Iar pentru aceasta avem 
singurul drum in creație: drumul rea
lismului socialist. E larg destul, ca 
să încăipetn cu toții și să mai vină și 
alții, numai să fim noi în stare să 
dlăm o poezie pe măsura luptei și 
măreției timpului pe care-1 trăim. îm- 
prumutînd o imagine a lui Samed 
Vurgun din raportul deispre poezie la 
al dloilea Congres al scriitorilor so
vietici — aplicînd-o la noi, putem 
spune că vulturul poeziei romînești 
are unde să-și desfășoare zborul, in 
spațiul luminos al patriei noastre cu 
noi realități, către țelurile socialismu
lui, de care poporul muncitor luptind 
și trudind se apropie.

Zborul acesta pentru noi este plin 
de speranțe, căci poeții, în cei zece 
ani die la eliberare, însuflețiți ’ de ide
ile călăuzitoare ale partidului, folo
sind experiența poeților sovietici, și 
valorificînd moștenirea strălucită a 
poeziei noastre în frunte cu Emi
nescu, au izbutit să exprime în 
cîntece'e lor. în graiul inimii poporu
lui nostru, elanurile creatoare ce au 
transformat țara într-Un șantier al so
cialismului și fierbintea năzuință a ma
selor largi de a lupta pentru pace ta 
tabăra popoarelor iubitoare de pace 
■grupate ta jurul nebiruitului bastion al 
păcii, Uniunea Sovietică. Nici izolarea 
in așa zisul turn de fildeș, nici ego
ismul individualismului burghez nu 
caracterizează pe poeții noștri cei tnai 
buni. Iar dacă pe A. Toma îl simțim 
prezent prin opera sa, între cei în 
viață, batalionul poeziei noastre, de la 
Tudor Arghezi, care împlinește 75 
de ani, pînă la tineri ca T. G. Maio- 
rescu sau T. Utan, care stat La pri
mele lor zboruri, are ta rlnduirile sale 
și stegari mai vîrstnici cum e De- 
mostene Botez, A. Sperber, L.Tompa și 
generație mijlocie ca E. Jebeleanu, M. 
Banuș, Marcel Breslașu, Cicerone Theo
dorescu, Imre Horvâth, Istvân Hor
vath, Fr. Szemler și poeți formați în 
lupta celor zece ani ca Dan Deșliu, V. 
Tulbure, V. Porumbacu, E. Frunză, N, 
Cassian, Șt. Iureș, E. Majthenyi, L. 
Letay, Fr. Bulhand — romtai, maghiari, 

specialiști pentru toate ramurile eco
nomiei naționale. Aceasta este limba 
cifrelor. Dar dacă încercăm să dezvă
luim secretul care se află închis ta 
ele, ne vom da seama că în cei 38 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, școala superioară so
vietică a ajuns să ocupe primul loc ta 
lume, nu numai în ceea ce privește 
numărul studenților și profesorilor, 
condițiile de studiu, ci și din punctul 
de vedere al conținutului studiului, al 
rezultatelor noi științifice Obținute de 
savanții și profesorii sovietici.

...Cu greu poate fi redată în cîtevș 
cuvinte istoria dezvoltării Universită
ții din Moscova, în anii Puterii So
vietice.

In momentul revoluției, universitatea 
avea patru facultăți: științe juridice, 
medicină, fizico-matematică și istorie- 
filologie. Odată cu dezvoltarea impe
tuoasă a învățămîntului superior s-a 
simțit nevoia separării unor facultăți 

în institute speciale, ca de pildă me
dicina și științele juridice.

In anul 1940 universitatea și-a săr
bătorit jubileul de 185 ani de exis
tență. Cu această ocazie, prin decre
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.Ș., din 7 mai 1940, șe acordă 
Universității Ordinul „Lenin" și i se 
dă numele întemeietorului ei, M. V. 
Lomonosov.

Această cinste deosebită a consti
tuit un imbold pentru cadrele didac
tice și pentru studenți de a-și spori 
eforturile în vederea intensificării 
studiului. Războiul survenit în 
1941 n-a însemnat încetarea activității 
universității, care în evacuare la 
Nijni-Ndvgorod, a dat țării încă 1800 
de tineri specialiști. Peste 3000 de 
studenți și cadre didactice au plecat 
voluntar în rîndurile Armatei Sovie
tice pentru a apăra Patria socialistă 
de cotropitorii fasciști.

In perioada dle după război acti
vitatea universității s-a dezvoltat și 
mai mult, astfel că astăzi numărul to
tal. al studenților a ajuns la 22.000 
(■dintre care' 5.500 fără frecvență), iar 
numărul aspiranților la 1860 (dintre 
care 420 fără frecvență). O dovadă vie 
a politicii naționale a Partidului Co- 

germani, dar toți slujitori ai acelorași 
înalte idealuri socialiste și ai luptei 
pentru pace.

Poeții noștri au o perspectivă largă 
ta felul de a tțata temple vieții. Ei 
nu intră în prob’.pnie ca viermele 
în măr, ci le îmbrățișează îarg, cu pri
vire de vultur, în lumina ideilor mar- 
xism-leninismului. Că este vorba de 
electrificarea țării, ori de gospodă
riile agricole colective, că este vorba 
de extragerea petrolului sau a căr
bunelui, ori de oțelarii de la Hune
doara sau Reșița, poetul iș; concen
trează atenția asupra acelor trăsături 
noi ale vieții care au apărut in lupta 
din ultimii zece ani cu forțele potriv
nice clasei muncitoare. Eroi din trecutul 
mitologic sau istoric, sau diin lupta 
ilegală a partidului, sau din zilele 
noastre trezesc în sufletul poeților 
ecou ca într-o orgă. Țara din dungă 
în dungă, pe șesurile rodnice în bu
cate, în adincurile bogate în minerale, 
pe înălțimile împădurite și însorite 
este mai cunoscută ca oricînd de 
poeții noștri.

Iar iubirea față de țară și de popor 
care, acum un veac, după glorioasa 
epocă a generației anului 1848, se 
transformase în frază mincinoasă 
și fățarnică, astăzi a ajuns piatra 
unghiulară a poeziei noastre, la o 
treaptă a conștiinței populare tot 
mai luminoase și mai aprige în a fî 
stăpină deplină, împotriva oricăror 
dușmani, asupra destinului său istoric.

Poetul cunoaște poziția sa de luptă, 
al cărei steag neînclinat este mar- 
xism-Ieninisrtiul; știe greutățile na
ționale și internaționale pe drumul 
socialismului și al păcii, stăruiește să 
cunoască tot mai adînc realitatea și 
să participe la nașterea ei; caută să 
găsească cea mai înaltă expresie ar
tistică a sentimentelor, ideilor și atitu
dinii sale, pentru a merita locul de 
frunte ce i se acordă în lupta po
porului.

Poetul mai știe că tn această luptă 
inima s.a trebuie să lumineze ca inima 
lui Danko din povestea lui Gorki și 
să fie mereu deasupra primelor rin- 
duri ale celor care înaintează, — ca 
un far. Cu alte cuvinte, poetul trebuie 
să fie prin excelență un erou pozitiv 
al acestor timpuri, altminteri el nu 
se va bucura de încrederea poporului 
și nu va cîștiga dragostea poporului. 
De fapt, în afară de-a avea talent, a 
fi stăruitor în cunoașterea viețij și în 
participarea la rezolvarea problemelor 
ei, precum și. în continua snorire a 
capacității de exprimare artistică, lu
crul esențial este ca el însuși să fie 
un erou pozitiv al vremii sale, care, 
prin exemplul activității sale obștești 
și artistice, să fie dernn de cea mai 
înaltă stimă, de cea mai profundă iu
bire a oamenilor muncii.

Iar stima și dragostea poporului 
muncitor va fi deplin meritată atunci 
cînd pe imensa construcție a patriei, 
pe acoperișul socialismului înfăptuit 
dle pe care se vor lumina orizonturile 
comunismului în Romînia. poeții noștri 
prin aytatul lor vor fi ridicat în cul
mea așezămintelor noi, menite fericirii 
poporului, ramura cu marame de pur- 
pur și cu frunze de aur a poeziei, 
drept semn al biruinței poporului.

Mihai Beniuc

Moscova
munist șl a guvarnului sovietic și a 
internaționalismului proletar, sînt 
cele 59 naționalități reprezentate prin
tre studenții universității. Bilanțul 
general al Universității „Lomonosov", 
așa cum reiese dintr-un articol recent 
al profesorului G. Vovcenko, prorector 
al Universității, publicat în „Moskov- 
skii universitet" este următorul: In 
cei 200 ani de existență au fost pre
gătiți aici peste 85 mii de oameni, 
dintre care peste 45 mii în perioada 
sovietică.

Componența corpului didactic, așa 
cum reiese din același articol, e ca
racterizată prin următoarele cifre : la 
cele 210 catedre lucrează 2450 lucră
tori științifici și pedagogi, dintre care 
400 profesori și 550 docenți. Printre 
profesori stat 30 academicieni și 59 
membri corespondenți ai Academiei de 
Științe din U.R.S.S,, savanți a căror 
faimă a trecut de mult granițele Uni
unii Sovietice.

Ca o încununare strălucită a activi- 
tății Universității și în același timp 
un punct de plecare pentru activitatea 
viitoare a fost hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. din 15 martie 1948 
privitoare la construirea noii clădiri a 
Uniiversității pe Colinele Lenin. Mă
rețul proect al arhitecților L. V. Rud
nev, G. E. Cernișov, P. V. Abrosimov 
și A- F. Hriakov — încununat cu 
Premiul Stalin pe 1949 — a fost reali
zat în timpul extrem de scurt de patru 
ani, astfel că la 1 septembrie 1953 
cele șase facultăți de științe exacte și 
științele naturii și-au început activita
tea în noile localuri. Sînt cunoscuta 
atît măreția șj bogăția noilor clă
diri, cît și condițiile de studiu și trai 
ale profesorilor și studenților univer
sității. Să arătăm numai că în noile 
clădiri se află 148 amfiteatre și săli 
de curs, peste 1000 laboratoare, săli 
de bibliotecă și săli de lectură.

Numărul totail al încăperilor dip 
universitatea nouă trece de 40 mii.

Prin terminarea noilor clădiri, ce
lelalte șase facultăți de științe uma
nistice și-au lărgit spațiul în clădirea 
veche, astfel că munca științifică se 
dezvoltă astăzi ta condiții corespunză
toare.

Acesta este, foarte pe scurt, bilan
țul cu care se prezintă Universitatea 
din Moscova la cea de a 200-a ani
versare. S-au realizat cuvintele prote
tice ale marelui Lomonosov: „Fie ca 
să înflorească aici bărbați care să 
dezvăluie tainele ascunse ale naturii".

In patria marelui deschizător de 
drumuri tainele naturii sînt astăzi puse 
ta slujba poporului, așa pum a visat 
el acum 200 ani !

Jubileul constituie pentru colecti
vul universității un bun prilej de a-și 
trece in revistă realizările, rriai ales 
din ultimul timp. Editura Universită
ții va publica o istorie a Universită
ții în două volume ilustrate, o carte 
de popularizare cu titlul „Universita
tea din Moscova", precum și p serie 
de culegeri de articole și „Anule ști
ințifice" („Uei’Onîe zapiski") afe facul
tăților.

In zilele feștivitățiilor, care au în
ceput la 7 mai, șe va ține o sesiune 
științifică festivă, la care vor fi pre
zentate comunicări privitoare la istoria 
universității, la istoria dezvoltării ști
ințelor în universitate și altele. De 
asemenea, vor avea loc mari mani
festări artistice și sportive.

Sărbătoarea Universității din Mos
cova, mîndrie a poporului sovietic, con
stituie și pentru noi, studenții și' as
piranții romtai, care învățăm aici, un 
prilej de înălțare sufletească și te 
însușire a unor bogate învățămir e, 
pe care ni le prezintă istoria glorioa
să a acestei „alma mater".

Gh. MihălIS
aspirant la Universitatea de Stat 
„M. V. Lomonosov." din Moscova

țarist a căutat să introducă și a in
trodus profesori cu vederi reacționare, 
apologeți ai aristocrației și ai misticis
mului, dar nu pe aceștia îi urma ti
neretul, în cea mai mare parte a lui 
dornic de lumină și progres. Intere
sant din acest punct de vedlere este 
faptul că procentul cel mai mare de 
studenți nu l-au dat fiii de boeri, ci 
așa-zișii „raznocinți", copiii de mese
riași, negustori, funcționari, preoți, 
ceea ce a asigurat menținerea unui 
curent progresist în universitate.

In secolul al XIX-lea, în amfiteatre
le universității răsună cuvintele umor 
profesori înaintați ca Granovski, Hei
man, Buslaev, Kavelin, Soloviov — în 
ciuda reacțiuinii administrației, slugă 
prea-plecată a țarismului. Nume care 
au devenit mai tîrziu mîndria poporu
lui ruis, au figurat dte-a lungul dece
niilor ta cataloagele universității. A- 
ici au căpătat lumina științei viitori 
savanți ca P. L. Cebîșev, N. I. Piro- 

gov, A. G. Stofetov, I. M. Secenov, 
K. A. Ttairiazev, N. E. Jukovșki, S. 
I. Vasilov și alții, scriitori ca D. I. 
Fonvizin, A. S. Griboedov, M. I. Ler
montov, I. A. Gonceairpv, I. S. Tuir- 
gheniev, A. N. Ostrovski, A. P. Cehov, 
viitori filozofi materialiști șidetnoonați 
V. G. Bviinski (ce e drept, exclus 
din universitate de admtaistrația re
acționară), A. I. Gherțen și N. P. O- 
gairiov, fondatorul pedagogiei ruse, K. 
D. Ușinski și alți luptători pe tărîm 
social.

...Revoluția socialistă a deschis larg 
porțile universității pentru fiii mun
citorilor și țăranilor, a însemnat în
ceputul unei noi ere în dezvoltarea 
științei și culturii puse ta slujba po
porului. Războiul civil tacă pîrjolea 
ctapiile întinsei Rusii, cînd la 30 
ianuarie 1919 Sovietul Comisarilor 
Poporului hotărăște deschiderea de 
noi universități. Se știe că astăzi exis
tă universități în toate cele 16 repu
blici unionale, că anul acesta numă
rul studenților din instituțiile de învă- 
țămtat superior din U.R.S.S. a ajuns 
la 1.732.000, cu 170.000 mai rnulți de
cît anul trecut. In 1954, instituțiile de 
învățămînt superior și școlile medii 
speciale au dat țării peste 560.000 de
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IN ULTIMELE ZILE... Divergențe serioase s-au ivit între ADENAUER și EDGAR FAURE in 
problema SAAg-ULUI.

I
n centrul Berlinului, garda de 
la Stalingrad a lui Ciuikov 
înainta ca să facă joncțiunea 

cu armatele generalului-colonel Cuz- 
nețov. In drumul lor — cancelaria im

periului, Acolo era Hitler.
Luptele continuau cu înverșunare, 

zi și noapte. Garnizoana Berlinului, 
regimentele de eses-iști, armatele re
trase de pe Oder, Kiistrin, armata1 de 
pe Elba, toate au fost aduse aici de 
Hitler, să-l apere, să reziste pînă la 
ultimul om lingă zidurile „cancela
ri?: Fuhrerului". Cit de mult s-a în
gustat linia frontului german: ea 
siirln're acum ca un brîu cancelaria 
Reichului I Și, deși în privința 'solidi
tăți apărării, Hitler se află intr-un 
serios avantaj, totuși cercul armate
lor noastre se strînge din ce in ce 
mai mult în jurul ultimului adăpost 
aii fascismului.

La 29 aprilie, ostașii sînt la mai 
puțin de 500 de metri de cancelaria 
imperiului. La 30 aprilie, la ora 11.30 
se dă ordin trupelor care atacă: foc 
din toate armele !

Trag armele grele, carele de lup
tă, tancurile, mitralierele, armele au
tomate. Trag tunurile venite de la 
Stalingrad. — trag pentru toți și pen
tru toate- Pentru sfîrșitul fascismului- 
Apoi artileria se potolește și ostașii 
pornesc la ulltimul asalt.

Comandamentul lui Hitler era si
tuat pa Vosstrasse, în adăpostul care 
e-e afla sub oanoelani-a imperială. A- 
dăpostel avea peste cincizeci de ca
mere (de fapt niște colivii). Aici era 
un nod uriaș de legături, rezerve de a- 
limente, o bucătărie. Adăpostul avea 
legătură cu un garaj subteran. In 
adăpost se putea pătrunde din curtea 
interioară a cancelariei Reichului și 
din vestibul, de unde cobora o scară 
destul de largă, cu trepte mici. Cînd 
coborai scara, nimereai deodată în- 
tr-un coridor lung, cu multe usi. Ca 
să pătrunzi în adăpostul lui Hitler, 
trebuia să străbați un drum relativ lung 
și întortocheat, Din ourtea interioară 
pătrundea! direct în „Fuhrerbunker", 
cum îi spuneau locuitorii subterani. 
In „Fuhrerbunker" coborai douăzeci 
de trepte mai jos; era mai în adînc 
fiec.it restul adăpostului, iar podul de 
fier și beton mult mai gros. La in
trare în „bunker" se afla o mașină 
de frămintat beton, aici s-a lucrat 
p’nă-n ultimele zile pentru întărirea 
căptușelii de beton a adăpostului lui 
Hitler.

Toate amănuntele aceste,a le-am a- 
flat mai tîrziu. Cînd ostașii, au pă
truns în încăperea subterană, au în
ceput să iasă din coridoare și din 
odăi mil'tari și civili, cu mîiniile ri
dicate. Pe coridoare ședeau sau erau 
întinși răniți. Se auzeau gemete.

Aici, în încăperea subterană, și 
bus, la etajele cancelariei Reichului, 
se angajau la inteniaile scurte schim
buri de focuri.

Maiorul Vetrov spunea că a ajuns 
p’rră-n adăpostul lui Hitler. cu aju
torul mecanicului caloriferului, un o- 
muleț mărunt, îmbrăcat în haine ci
vile. re care nu-1 observa nimeni în 
cancelaria Reichului, dar care știa 
multe.

Camerele lui Hitler erau goale. Pe 
perete attona- portretul lut Frederic 
cel Maire. în dulap era trendul lui 
HiHer. Intr-una din camerele lui Goeb
bels erau culcați în paturi patru fe- 
tide si un băiat îmbrăcat în cămăși 
de noapte. Era îngrozitor să-i vezi 
pe acești copii morți...

Doctorul lui Goebbels, găsit nu 
mult după aceea de cercetași in can
celaria imperiului, a povestit că pri
mise din timp ordin să pregătească 
otrava. Fusese chemat îrr noaptea de 
1 mai. El l-a sfătuit pe Goebbels să 
încredințeze copiii și soția Crucii- 
Rosii, Iar el să se otrăvească. Goeb
bels a răspuns: ,.Ce are a face aici 
Crucea Roșie-, doctore; copiii sînt ai 
lui. Goebbels". împreună cu Magda, 
soția lui Goebbels, doctorul des
chidea gurile copiilor anesteziați cu 
morfină, le punea fiolele ou otravă 
între dinți și le strîngea fălcile pînă 
auzea că se sparge sticla. Goebbels 
care supraveghea toate acestea, îi zo
rea. De atunci, doctorul nu l-a mai 
văzut pe Goebbels.

Cercetași! au răscolit fiecare metru 
pătrat al adăpostului, toate înfundă
turile, toate intrările secrete, au cerce
tat curtea și toate străzile vecine.

Ei au găsit lingă ieșirea din adă
post, în curtea jnterioară a cancela
riei imperiale, trupul lui Goebbels și 
al soției sale

Era în seara de 2 mai. Predarea- ar
melor de -către dușmani, începută la 
ora 15, continua încă. Lîngă primărie, 
în iniață, erau aruncate grămezi de 
puști, de arme automate și mitraliere. 
Pe străzi zăceau părăsite tunuri grele 
germane, cu țevile 1a. pâm-înt.

Berlinul n-a rezistat nici zece zile. 
Sub arcul de triumf al porții Bran- 

dtemburg.' pe care flutura steagul roșu, 
treceau unitățile hitleriste, bătute pe 
Volga, pe Nipru, pe Dunăre, pe Vis
tula-, și pe Oder. Multi soldați purtau 
acum pe cap căști stîlcite. Mergeau 
sfîrșiți, cu fețele negre, înșelați; unii 
erau distruși și complet inccrniați, 
alții ou o vădită ușurare, dlair cei mai 
multi în-tr-o s-tare d'e ’demoralizare și 
de indiferență totală.

Goebbels a fost scos pe una din 
străzile Berlinului, pentru ca poporul, 
ieșit din subsoluri, să vadă pe unul 
din principalii vinovați ai nenorocirii 
sale, ca să fie filmat pentru următo
rul număr al jurnalului cinematogra
fic și pentru filmoteca- istorică. Comi
sar ai apărării, lipsit de glorie al 
Berlinului, «1. a condamnat la moarte 
în mod josnic pe concetățenii săi. a 
falsificat și ă mințit pînă-n ultima 
clipă („Armata Ven-ca vine pentru a 
salva Berlinul!“), -snînzura pe s-oldați 
și ofițeri, pentru că se retrăgeau.

Goebbels poruncise -să i se ardă 
trucul după moarte. Dar ritmul îna
intării .armatelor noastre dădea peste 
cap toate ordinele și dispozițiile mi
nistrului Reichului. Așa s-a întîmolat 
și de data ' aceasta. Focul i-a cu
prins numai hainele și i-a carbonizat 
obrazul. Lingă Magda Goebbels că
zuse de pe rochi-a arsă insigna de 
partid, de veche nazistă, care avea o 
singură cifră. înainte de moarte și-a 
ucis propriii săi copii- Ceroul crimelor 
s-a închis. Otrava și focul erau mij
loace verificate în lagărele Aus-chwit- 
zului... Urîtă și sinistră moarte.

lârăși și iarăși a fost ce-rcet-at, me
tru cu metru, adăpostul subteran. 
Scaune răsturnate, mușini de scris 
stricate, hîrtie și bucăți de stfclă căl
cate în picioare... Colivii, camere ceva 
mai mari, coridoare întregi. Spărturi 
în pereții de beton; idi-colo, pe cori
doare, multă -apâraie. Aer greu și 
umed- Cancelaria Reichstagului hitle- 
rist. răsturnată acum la p-ămiînt, era 
concentrată în miniatură aici.

Irr camera lui Goebbels s-au găsit 
cîteva serviete — Mrffiile personale ale 
Magdei Goebbels,, soțila Reichsministru- 
lui. M-arn așezat îndată să le traduc. 
Aici se afla descrierea castelului din 
Potsdam al Mi Goebbels și scrumie-

(DIN ÎNSEMNĂRILE 
UNUI TRANSLATOR MILITAR)

ra din cabinetul doctorului Goebbels 
și pern-a- de pe divan — absolut toate 
aveau un număr de inventar, O diplo
mă cu semnătura Fuhreruilui, laicorida-tă 
campioanei jocurilor olimpice; alături 
prezicerea unui ghicitor suedez, le
galizată, cu ștampila direcției regiunii 
NSDAP, cu privire la debarcarea a- 
liațil-or pe litoralul Franței.

Prezicerea spunea: „In aprilie 1945, 
Germania v.a putea să-și treacă toate 
forțele de șoc pe frontul de răsărit 
și după 15 luni, Germania va cuceri 
definitiv Rusia".

Pe unul din dosare, Magda Goeb
bels scrisese cu mîna ei: „Herald als 
Gefangene". ’)

Mama alcătuise un dosar fiului său 
mai mare din prima căsătorie, luat 
prizonier de americani. Prima foai? 
a dosarului — condițiile prizoniera
tului; expuse de un subofițer într-un 
raport adresat comandantului său; ra
portul -a fost trimis doctorului Goeb
bels. Fiul lui vitreg -a fost văzut ul
tima dată în timpul luptei, îrrtr-o mică 
localitate din Africa. Apoi scrisoarea 
lui Herald din captivitate. Scria că 
e bine aranjat. Fotografia îl arată 
între striaturi de flori, într-un lagăr 
american. O felicitare ,,De ziua ma
mei germane".

Intr-un radio-stu-dâo, între draperii, 
de unde Goebbels, referindu-s-e ia pre
zicerile ghicitorilor transmise prin so
ția sa de diferiți activiști de partid, 
făgăduise germanilor victo-ria-mlnune, 
am dat peste un ostaș oare dormea, 
complet echipat.

In dormitorul lui Hitler, într-un du
lap, aftîrna rochia albă a Evei Braun, 
probabil rochia ei de mireasă. Dar

Cancelarul Adena uer a sosit la Paris pentru a participa 
la conferința miniștrilor de externe ai țărilor apusene.
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mecanicul, contimiînd să d-ea relații, 
susținea că ea s-a cununat in rochie 
neagră și că în aceeași rochie a fost 
arsă.

Un .amiral german, luat prizonier, 
ne-,a povestit că atunci cirrd se afla 
în suibteranele can-c-el-airfei Reichului, 
în ziua nunțiii Fuhrerului, i s-a părut 
că apăruse ceva nou, nemaivăzut, ca o 
nouă -armă miraculoasă, pe care dis
peraseră s-o aștepte...

In ziu-a nunții -1-ui Hitler, Berlinul 
era -complet încercuit. Geneaial-uil-colo
nel Berzarin, comandantul sovietic al 
orașului, dăduse un o-rdin cu- privire 
l-a dizolvarea partidului națio-nal-so- 
cialist și la interzicerea activității lui. 
Potrivit idispoziției comandantului so
vietic, locuitorii au primit noi cartele 
de alimente și au fost a-pro-vizi-oniați 
pentru zece zile înainte, Armata Sovie
tică fringes apărarea- orașulu-i, raion 
după raion. Orașul era sleit. Fiecare 
ceas de continuare a acestei -lupte 
abs-u-nde era o crimă. Subsolurile, gă
rile metroului, erau înțesate de răniți, 
care aveau nevoie de -ajutor. Izbucneau 
noi incendii. Viața milioanelor de oa
meni, care rămăseseră în Berlin, era 
în pericol. .

Obuzele artileriei ruse au început 
să cadă pe cancelaria imperială și 
numai betonul gros al bunkeru-lui lui 
Hitler l-a salivat pe acesta de urmările 
unei Iovitu-ri directe. Radioul a anun
țat trădarea lui Goering și fuga lui 
-din- Berlin, la 20 -a-prilie, de ziua n-a-- 
șterii lui Hitler, cînd Armata Sovietică 
a pornit la ultimul a-sia-l-t. Hitler a 
ordonat adjunctului său, Schaub, să 
fie arsă arhiva lui din Miinchen și 
Berchtesgaden și să-l ucidă pe Goe
ring. Adjunctul Schaub a apucat să 
decoleze de pe aerodromul Gatov cu 
peruuiltim-uil -avion- ,ail Fiih-rerutoi. Antena 
cancelariei Reichstagului s-a prăbușit. 
Hitler a aruncat pe podurile Pihels- 
dorf ultimele rezerve, adolescenții din 
„Hitle-rjugend". Poate acești aidbles- 
cenți credeau că apără Germama. Ori 
cum ar fi fost, ei mureau- acolo, iar 
aici se celebra o nuntă. O-ri mai cu- 
rînd era veșnica pomenire. Moartea 
stătea l-a masă, mireasa era îmbră
cată în negru.

Hitler se p-regătea să plece cu a- 
vi-onul. Au fost cîteva variante. Intii 
în centrul Germaniei, apoi la caste
lul său din Berchtesgaden. A trimis 
acolo tot ce a- putut, între care și pe 
adjutantul său și pe dentistul Blaske. 
Pe aerodrom-uil Gâ-tov, ultimul avion 
-al lui Hitter aștepta gata d-e decolare. 
D-ar armatele oare înaintau, îi zădăr
niceau planurile, unul după altul. Cînd 
a fost pierdut aerodromul Tempelhof 
și apoi G-at-o-v, a început pregătirea 
febrilă a pistei de decolare de lingă 
cancelar-ia- R-e-ichul-u-'. Dar escadrila 
pregătită ipentru Hitler a fost nimi
cită de artileria sovietică. Acesta a 
fost sfîrșitul.

') „Herald' c-a prizonier".

In acest timp, nevoind să știe ce 
se întîmplă. Hitler organiza nunți in 
cancellaria Reichului. Din ordinul lui 
a fost cununată prima lui ordonanță, 
apoi a doua.

Hitler a trăit mai mult de zece 
ani cu o femeie, pe nume Eva Braun, 
fostă funcționară la un atelier foto
grafic din Muneben, pe care o adusese 
la castelul lui din Berchtesgaden și 
-o făcuse stăpîna casei. La Berlin trăia 
singur. Propaganda nazistă proslăvea 
ascetismul Fiihrerului.

Catolic, care persecuta biserica, 
pentru ca dumnezeu să nu-i stea în 
cale, ca să se înalțe și să fie el în
suși asemeni lui, se arunca acum ta 
brațele unei credincioase, fanatice, cău. 
tind- salvarea în- credința ei viitoare și 
vrînd să aco-pere -printr-o ceremonie 
de nuntă păcatul de a fi trăit cu el 
o viață fără cununie.

Ce legătură avea el cu faptul că 
soldații germani se bat dincolo de zi
durile cancelariei Raichst-agului ? In 
zilele tnagice ale Berlinului se gîn-dea 
numai la el, se aranja p-e lîngă ultima 
minune, -scornită d'e el, pe lingă dum
nezeul restaurat. In sfîrșit, misticului 
și nevropatului, în exaltarea ceremo
niilor nunții, i-a fost mjilt mai ușor 
să strângă cu dinții fiola cu acid cian- 
hidric.

La nunta lor a -asistat și soția mi- 
nistrului Reichului, Magda Goebbels.

Intre hîrtii-le doamnei Goebbels s-au 
păstrat urmele unei discuții cu-Fiihre- 
rul. Cînd se hotărîse1 să-il părăsească 
pe Goebbels, care fusese poreclit de 
po-por pentru pasiunea lui pentru ac
trițele de cinematograf, „juncanul de 
la Babelsberg",’). Fuhrerul a rugat-o

să păstreze familia. I-a spus că ea, 
ca „ParteigenoS-sin", are- și ea o mi
siune.

Fiihreru-1. care avea de mult .o iubită, 
se prezenta- în f-ața poporului ca un 
ascet, care disprețuiește bunurile pă- 
mîntești pentru a sluji poporul. Magda 
Goebbels, cu slutul care o î-nșela, era 
un model d’e familie germană, cu 
mulți copii.

O ipocrizie 1-u-a ’ccul altei ipocrizii.
Duhoarea trivială și mistică se 

înălța- din această nuntă, care ar fi 
înăbușit pe un con viu.

Și în acest episod, în- e-piso-dul 
nunții, s-a ma-niiestat viața falsă și 
josnică a lui Hitler, care nu avea ah 
patos, dec-ît patosul de a- domina pe 
oameni. De aceea, atîta timp cî-t a fost 
în viață, a chinuit și a ucis. Spînzura 
în copac; și pe -stîlp-i de fel-taiar ofi
țerii, soldlații și Vo-lksturmii, care 
se retrăgeau. El amenința. Dar trădă
rile se înmulțeau. Himmler, care se 
ascunsese, propunea englezilor o pace 
separată, decla-rind că Hitler mo-are 
de hemoragie cerebrală. Fegelein. ge
neral SS, o rudă din anturaj ut 1-u-i 
Hitler, se travestise și încercase să 
fugă în papuci de noapte, cu un gea
mantan de călător, plin cu bancnote 
engleze și .americane. A fost prins 
și împușcat din ordinul lui Hitler în 
curtea cancelariei Reichstagului.

Cei care l-au văzut pe Hitler în ul
timele zile, își aduc aminte că acest3 
devenise un bătrin neputincios. Dups 
atentatul din- 20 iulie, mina lui Hitler 
tremura mereu, iar capul îi zvîcnea 
convulsiv.

Hitler era învins d'e mult, era căl
cat în picioare, era mort. Dar mort 
cum era, trăgea după sin-e pe toți cei
lalți. Să se prăbușească totul. El a 
declarat: ,,AIiații vor găsi în Germa
nia numai ruine, șobolani, foamete și 
moarte”. Și totuși, mai spera ceva...

încă de la 21 aprilie retrăsese toate 
armatele de p-e Elba și deschisese 
drum americanilor spre Berlin. Pe 
urmă a dat un ordin- în-spăimintător 
prin cruzimea lui, dar realist în- ceea 
ce privește apărarea „Fiihrerbunkeru- 
lui" : să inunde metroul, pentru a-și 
prelungi cu încă un ceas pieirea, cu 
nădejdea febrilă că vor yeni america
nii curîn-d. Apa care a năvălit din 
Spree a înecat mii de răniți, compa- 
trioți rfe ai lui, adăpostiți prin gările 
metroului.

Americanii erau încă departe, la 
mulți kilometri d'e Berlin, dar dinspre 
Wilhelms+ras-se s-a adus la cunoștință 
că rușii s-in-t Ta două sute de metri de
părtare.

Atunci salvarea -a venit de la fiola 
cu otravă. Moartea e moarte și cei 
din garda lui i-a-u scos trupul, ca. să-l 
ardă.

Goebbels er-a poreclit clinele credin-

2) Suburbie a Potsdam-ului, unde 
se a-fla cel m-a-i m-.a-re studio cinema
tografic dia Germania-,

cios al Fuhrerului. Hitler a încercat 
efectul fiolei cu otravă, primită de la- 
Himmler, asupra diilă-ului său favorit, 
Rlo-ndi. Dar pe Goebbels cu familia, 
adusă aici. din Potsdam, l-a ținut 
lingă el. Goe'bbe-ls a- vrut să plece 
cu avionul, da-r Hitter l-a reținu-t. A 
doua zi însă după nuntă, cînd ostașii 
Armatei Sovi-otice se aflau în Reichs
tag, Hitler i-a propus lui Go-ebbels 
postul de cancelar al Reichului. Co
media continua. Goebbels a primit 
noul post.

Soția îl ruga pe Goebbels să tri
mită copiii din Berlin cu un car Iblin- 
dat și să plece și el. Dar era prea 
tîrziu.

Un flăcău de statură uriașă, reținut 
la marginea orașului, la Bisdorf, 
îmbrăc-at înt.r-o haină strimtă, un- ese- 
sist travestit, din garda personală a 
iui Hitler — -a povestit că era de 
gardă in sala verde a cancelariei im
periale, cînd a văzut prin fereastra 
care dădea în curte, cum l-au scos 
prietenii lui esesiști din „Fiihrerbun- 
ker“ pe Hitler mort și pe tînăra lui 
soție, moartă și ea, și cum au turnat 
benzină peste ei și i-au aprin-s. Ese- 
sist-ul a recunoscut că nu-și închipuia 
că trupurile ard -atit de greu. Trupul 
lui Hitler ardea foarte încet; in curtea 
cancelariei imperiale nu erau instalații 
speciale ca la Auschwitz. Dar esesiștii 
din garda personală n-aveau timp, 
trebuiau să fugă din cancelaria Rei- 
chului, pent-ru a se salva. L-au -arun
cat pe Hitler într-o groapă de obuz, 
l-au acoperit cu moloz, cu sfărîmături, 
pietriș, cu bucăți de fier și au fugit.

In aceste zile a trebuit să traduc 
ordinele găsite cu privire la evacuarea 
Reichstagului, care n-au mai fo'st ta- 
m-înate comandanților fugiți, instruc
țiunile cil privire la folosirea camere, 
lor de gazare din Auschwitz lăsate 
aici de Kaltenbrynner sau de colabo
ratorii săi, meditațiile lui Hitler cu 
privire la gîndirea uniformă a ger
manilor și jurnalul lui Goebbels, zeci 
de caiete groase, începute în anul 
1932, aproape ilizibile, scrise înde
sat, cu litere groas-e.

îmi aduc aminte că în primul caiet 
Goebbels scria-: „Trebuie să apelăm 
din nou la instinctele primare ale ma
sei".

Trupul lui Hitler, mutilat de foc, 
aruncat sub moloz de garda tai jper- 
s-cnală, oare căuta să fugă și să se 
scuture de el! Respingătoare mo-arte! 
In acel ceas, istoria a pronunțat o 
sentință dreaptă.

Hitler pregătise un comunicat că 
a murit luptînd pe străzile Berlinului 
și. poruncise să fie ars, cum poruncise 
să fie arse milioane de victime ale lui, 
ca să nu rămînă nici o urmă. A în
cercat din n-ou să înșele poporul, voia 
să dispară de pe fața pă-mî-ntului, 
fără să lase o dovadă a morții sale 
rușinoase. Dar n-a reușit.

Ne-a-m întors încă o dală în- cance
laria Reichului. Imj aduc aminte că 
era o zi posomorită. Trecerea spre în
căperile guvernamentale era barată. 
Am lăsat ma-și-na si am pornit pe 
Fosschtrasse, plină de moloz, pe care 
nu -se vedea nici -un- om. De-a lungul 
unei străzi întregi, se întindea noua 
clădire a cancelariei imperiale a lui 
Hitler, cu un singur balcon pe fațadă, 
expresia arhitecturală a „v-oinței ger
mane unice", care apărea pe balcon 
în persoana Fuhrerului, la sărbătorile 
naziste. Aici, în această clădire, erau 
pregătite comploturile împotriva ome
nirii. Focul artileriei noastre a dări- 
mat complet această cancelarie a cri
melor. Prin zidurile înnegrite de fum 
se căscau găuri, etajul de sus nu mai 
exista.

La intrare, sentinela prezintă arma 
la picior. Ușa din sala festivă era 
scoasă din țî-țîni. Era înfiorător de 
negru și pustiu.. Lanterna, de buzunar 
a colonelului, scăpăra, luminînd slab 
.prin întuneric diferite obiecte dlin în
căperea de unde nu demult plecase 
doctorul Blaske: un scaun de dentist, 
o siofa cu capac și un scăunel.

Peste noapte am rămas într-o că
suță cu două etaje, d'in cartierul Ber- 
liin-Buch- Cînd am încuiat camera 
pe dinlăuntru și mă pregăteam să 
mă culc, am a-u-zît o voce puternică 
care mă striga- Mă chema Volkov de 
pe terasa scării de la etajul doi. Am 
urcat repede pe o scară mică, de 
lemn. Ușa camerei era deschisă. Co
lonelul Grușin și maiorul Vetrov, 
cane se aflau acolo, au arătat spre 
a-paratu-l d'e radio, fă-ră să spună nici 
un cuvint.

Ciuda-t lucru! Deși așteptam acea
sta, da-r cîn-d am auzit, în sfîrșit, vo
cea crainicului: „Semnarea actului de 
capitulare necondiționată a forțelor 
armate germane", n-am știut ce să 
facem. Stalingradul, Rjevul, tot dru
mul armatei noastre, — toate erau 
acum aici- „In amintirea încheierii 
victorioase a Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei..." Dăd-eiam din mlin-i, 
spuneam ceva uimiți și deodată am 
avut sentimentul că ne aflăm de
parte de ai noștri, că slntem arun
cați între străini, aveam o mare dorin
ță: să ■ p'ecăm acasă.

Mai-orul Vetrov spuse:
— Victor Ivanovici! Lena! Am 

ajuns...
Am mai spus parcă ceva, ori poate 

n-am mai spus nimic, nu mai țin 
minte bine.

Apoi am coborît pe scara aceea 
mică și strimtă. Și m-arn gîndit la 
faptul că am ajuns să trăiesc această 
zi de neuitat, această clipă... Și, în a- 
ceastă clipă a triumfului nostru, am 
jurat încă o dată să urăsc fascismul, 
iosnicia. asuprirea, înveninarea. omu
lui.

Am crezut că odată cu moartea că
peteniilor fascismului, lumea a deve
nit mai curată. Moartea lor rușinoa
să este răsplata lor. Este un avertis
ment pentru cei care ar Încerca să 
meargă _ia-răși pe drumul acestora.

★
Razele soarelui ca-d peste casele dă- 

rîmate... Dacă ciulești urechea, auzi 
curo lunecă pulberea de pe zidurile 
de piatră. Rujn-e.

Cetățenii Berlinului curăță o stradă, 
apoi alta. Intre dărîmături. ca un- of
tat de ușurare, se aud cuvintele: „Hi
tler kaput!". S-a terminat cu Hitler. 
In fiecare zi apare tot mai multă lume 
pe străzile Berlinului.

Ici-colo s-a deschis clte-un teatru, 
iar oamenii năvă’esc să vaidă pi-esele 
pregătite în grabă, numai să fie piese 
fără Hitler, fără război. La plecare 
fredonează cîte-o frîntură de melo
die din piesă...

Acum se nasc cuvinte noi, cîntece 
noi. imagini noi.

Flăcăi si fete germane lipesc pe pe
reții clădirilor d'in Berlin un afiș: 
„Wer Deutschland liebt muss Fas- 
chismus hassen" — „Cine1 iubește Ger
mania, trebuie să urască fascismul".

E. Rjevskaia
(Din „Znamea” nr. 2/955).

Zaarul a fost aruncat Desen de GION

Popoarele lumii
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cinstesc memoria lui SCHILLER
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(PRIN TELEFON, DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU SPECIAL)

WEIMAR, 10 mai. — Slntem la Weimar, în cea de a treia zi a săp- « 
; tăminii Schiller. Uriașa sală Weimar Halle, pavoazată cu medalionul lui 

Schiller, geme de oaspeți. Scriitori, artiști, istorici literari și activiști pe 
; tărîmul cultural, veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale pămîntului, 
, s-au adunat aici să cinstească memoria marelui fiu al poporului german. 

Se aud toate limbile pămîntului. Oamenii zîmbesc cu încredere,. Ce- 
\ niul lui Schiller i-a legat pe oaspeți tn marea familie a prieteniei.

De sus, din medalionul de bronz, poetul parcă ar ztmbi celor din 
sală :

— Voi m-ați redat poporului meu. Prin voi, prieteni ai oamenilor, 
. nășesc tn veșnicia nemuririi.

Acum 22 ani, la 10 mai 1933, In Piața Operei din Berlin, tn toate 
piețele din Germania, ca și în această piață din Weimar, flăcările mis
tuiau operele scriitorilor umaniști germani și odată cu cenușa rugurilor 1 
așterneau peste Germania întunericul, tirania și moartea.

împotriva tiraniei și a morții a scris și a luptat cu tot geniul său 
Friedrich Schiller. De aceea, el este revendicat de toate popoarele care îl 

( socotesc ca pe un frate al lor, un steag al lor de luptă.

Schiller, luptător
pentru un viitor luminos

La prezidiu, în fața a șaptespre
zece steguilețe. au luat loc reprezen
tanți ai șaptesprezece ță-ri. După cu- 
vîntu-1 intrcriuctiv rostit de Alexander 
Abusch, locțiitorul ministrului culturii, 
s-a citit salutul m-areilui scriitor ger
man Leonhard Frank. Leonhard Frank 
trăiește în Genmani-a occidentală. Cu 
toate opreliștile zbirilor lui Adienauer, 
el nu a pu-tut fi împiedicat să cins
tească prin prezența sa pe marele 
înaintaș. Leonhard Frank — un om 
cu o figură dăltuită ca din piatră — 
se înclină în fața -sălii care îl ova
ționează furtunos. Ochii băt-rinulu-i 
scriitor siclipes-c în- lacrimi. Modest și 
tăcu-t, ar voi să se .așeze 1-a locul 1-ui, 
diar sala îl ovaționează și mai puter
nic. In persoana lui Frank, cei de 
față salută pe scriitorul progresist al 
întregii Germanii, afl unei Germanii 
’jinifi-oate și pașnice. Leonhard1 Frank 
înțelege simbolul acestei manifestații 
și -lacrimile care îi strălucesc pe o- 
braz nu sînt lacrimii de tristețe. Pre
cum Schiller este -al întregului popor 
german, tot astfel și poporul german 
este unul singur.

Leonhard Frank a- spus:
„Mă bucu-r că mă a-f-lu în mijlocul 

prietenilor mei,- al celor mai vechi și 
a-1 celor m.ai noi. Sper să realizăm 
din .a-aes-t Festival Schiller ceea ce 
sperați și dumneavoastră : unificarea 
patriei n-oastr-e și întărirea păcii".

In anlauzeil-e sălii, -se urcă la tri
bună, masiv ca o stî-n-că, scriitorul so
vietic Ananas Venizlov, laureat al 
Premiului Sta.ilin. Aplauzele care îl 
întîmp'nă sînt adresate m-aire-lu: popor 
sovietic eliberator, învingătorul hitile- 
rismului.

După o scurtă privire .asupra zilei 
victoriei, sărbătorită recent, An-tan-as 
Venzlov aira-tă cît die răs-pin-dită cs-te 
opera lui Schiller în Uniunea Sovie
tică. „In toate Republicile Sovietice, 
ta toate orașele țării noastre,. Schiilter 
este astăzi aniversat. Po-ezi-a lui 
Schiller răsună în a-ceste zile în multe 

Lăcașul comemorativ al lui Goethe șl Schil
ler la Weimar. Casa lui Schiller cu flntîna 
„Gănsemănnchenbrunnen" pe primul plan.

limbi ale țării noastre. Acum, cînd 
omenirea progresistă sărbătorește ■ a 
zece-a aniversare a- victoriei popoare
lor iubitoare de pace as-u-pra fascis
mului, cînd se poartă o luptă holă-rilă 
a farțol-OT păcii împotriva forțelor răz-

Casa lui Schiller la Weimar. Salonul mare; în fund camera in care 
a murit Schiller

boiului, simțim că ope-r-a lui Schiller 
este alături de toți acei,a care luptă 
pentru unificarea statui’-ui german, 
pentru democrație și pace.

Marele Schiller a murit acum 150 
de ani, dar prin opera sa ră-mîne un 
tovarăș de luptă al popoarelor pentru 
un viitor luminos"

★
Au luat cuvîntul : Huang-Jo-mien, 

profesor universitar (R. P. Chineză) ; 
Mark Beigbeder, se-cretar generat a-1 
Societății Scriitorilor din Franța ; dir. 
Roman Karst, profesor universitar 
(R. P. Polonă) ; Hugo Siebennihen, 
profesor universitar (R. Ceho
slovacă) ; Balvant Gargi, poet și dra
maturg (Indii-a) ; Georg Lukacs, pro

fesor universitar și 
critic literar (R. P. 
Ungară) ; Lubomir 
Ogejanov, profe
sor universitar (R. 
P. Bulgaria) ; Toi
vo Lyy (Finlanda); 
So Jenig Teal, seri-1 
itor (R. P. D. Co
reeană) ; Wangain, 
regizor (R. P. Mon
golă) ; Ivar Dieger. 
nes, scriitor (Nor
vegia) ; Hjalm-ar 
Wulff, scriitor (Da. 
nemaroa) ; Ture E- 
rikssen (Suedia) , 
Theun dfe Vriess 
(Olainda) ; Arnold 
Bronin-er (Austria).

Din partea Uniu
nii Scriitorilor și a 
oamenilor de cul
tură din țara noas
tră a vorbit scrii
torul Zaharia Stan
cu. După ce a salti. 
tat adunarea festi-1 
vă, el a1 făcut un 
scurt istoric al tra^ 
ducerilor 1 operelor 
lui Schiller îri lim-r 
ba română și a<l re
prezentării pe sce
nele teatrelor noasn 
tre, în ultima sută 
de ani, a pieselor 
marelui dramaturg 
german.

In partea finală a intervenției sale, 
scriitorul Zaharîa Stancu a arătat 
prețuirea d-e ca-re se bucură astăzi, în 
Republica Populară Romînă, opera lui 
Schiller,

Pentru pace și înțe
legere între popoare

Un moment de mare emoție a fost 
acela cînd' sCri-itorul indian B.alvant 
Gargi s-a urcat la ir:! una. Este un 
bărbat scundi. cu obrazul măsliniu, cu 
mișcări aghre. Balvant Gargi a vorbit 
în limba hindusă. In glasul lu-i a- 
diuceia ceva din frum-u-sețea îndepărta
tei sale țări. El a venit .aici -să- cin
stească memoria lui Schiller, pentru că 
în Schiller indienii, ca-re au cunoscut 
foamea, mizeri-a și asuprirea, recu
nosc un tovarăș al lor de luptă.

Cînd și-a încheiat cuvînta-rea, poe
tul in-d-ian a desfășurat un șal bro
dat cu fire de lină roșie. A fos.t lu
crat de miaiică-sa, zile și nopți, ea 
să-i fie da-r de nuntă nurorii sale. Li 
indieni roșul este culoarea forței și a 
nădejdei. Ș.a-iul .acesta brodat cu cu
lorile forței și nădejdei ferește de ne-

norociri și întiristări pe soțul femeii! 
ce-1 poartă pe umeri, spun vechile 
credințe indiene,

Balvant Gargi a dăruit șalul acesta 
femeilor germane și făcînd un ge-st ca 
și cum a-r acoperi cu șalul umerii în
tregului ^popo-r geirman, poetul indian 
le urează să-l poarte în p-ace și înțele
gere, pentru pacea și înțelegerea între 
popoare.

Mihai Davidoglu

LA CASA
SCRIITORILOR
Secția- de proză a Uniunii Scriito

rilor din R.P.R. orga-nizează în zilele 
de Joi, 19 mai, ora 17, și vineri 20 
mai la aceeași oră, la Casa- scriitori
lor, o discuție cu privire la „Eroul 
înaintat al zilelor noastre".

Referatul va fi susținut de tovară
șul Savin Bra tu.

Vor urma discuții.

A

Intîlniri cu cititorii

Continuînd seria manifestărilor ,,In- 
tîlniri cu cititorii", Uniunea Scriitori
lor d'in R.P.R. organizează mîine, vi
neri, 13 mai, ora 17, la Librăria Noas
tră nr. 17, din b-dul Magheru nr. 6 
în-tî-ta-irea poetului Marcel Breslașu cu 
cititorii săi.

VoooooQoooooooooooQcooooooeooooQoooccoocoaooea^  

|Redactor>șef; Zaharîa Stancul 
| Colegiul redacțional: Mi | 
| hai Beniuc, Marcel Bresiașu.s 
8 Eusebiu Camilar, Paul Geor-1 
8 gescu. Alexandru Jar, Eugen? 
jJebeleanu, George Maco | 
| vescu (redactor-șef adjunct). 1 
8 Ion Mihăileanu (redactor*! 
8 șef adjunct). Veronica Po-$ 
^rumbacu (redactor-sef ad«| 
| junct), Cicerone Theodo* I 
8 rescu, Ion Vitner. |
o X
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