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In fața reprezentanților poporului 
muncitor — deputați în Marea 
Adunare Națională — tovarășul 

Gh. Gheorghiu-Dej ne-a reamintit că 
nu de mult țărișoara noastră și bra
țele oamenilor muncii de la noi — 
viețile lor, au fosf obiect de tîrgu- 
ială între imperialiști. Au fost; e 
bine să repetăm acest adevăr. Au 
fost... îl repetăm ca să-l audă încă 
odată, răspicat, onorabilii domni alun
gați de pe meleagurile noastre. Să-1 
mai audă, pentru că se vede că nu 
Ie-a intrat bine în cap. De altfel, 
n-are importanță; n-au decît să facă 
spume la gură și să prăznuiască după 
voia lor fantoma HohenzoHern-ilor. 
Ii privește. Dar poporului nostru i-a 
intrat bine de tot în cap adevărul că 
„vremurile acelea nu se vor mai în
toarce niciodată". Petrolul nostru, e 
al nostru — în sfîrșit! — bogățiile 
țării ne îmbucură pe noi, iar munca 
noastră nouă ne aduce fericire...

In dimineața 
rînd din tren, 
cunoștință. Era 
ca, colectivistă 
deputat în Marca Adunare Națională. 
Ne-am strîns mîna prietenește.

— Am venit pentru sesiune, îmi 
spune dînsa liniștită, ca omul care 
știe foarte bine ce are de făcut. In 
legătură cu ratificarea...

Mîna tovarășei deputate era aspră 
și caldă. Soarele câmpurilor și ciu
turile de primăvară îi rumeniseră 
obrajii.

— Ce face nea Stancu? Sănătos? 
Dar președintele?

— Mulțumesc! Tata-i tare bine; lu
crează la crescătoria de păsări ; îi 
place. Președintele, cum îl știi: veș- 

nu l-ar 
două 
pen- 
Apoi 
trea-

zilei de 39 mai, cnbo- 
am întîlnit o veche 
tovarășa Curea Ani- 
în Conțești-Zimnicea,

tratativelor, ridlcînd pretenții de-a . 
dreptul ridicole : restaurarea regimu
lui capitalist în țările de democrație 
populară.

Care va să zică, domnul Mihai von 
Hohenzollern, cu toată șleahta, îna
poi ! Stai, frate, că n-are loc! Pala
tul din calea Victoriei e ocupat de 
Muzeul de Artă, Ia Cotroceni zburdă 
pionierii, Ia Sinaia lucrează artiștii, 
Ia Segarcea e gospodărie de stat... 
L’nde să-l așezăm cu toată pohvala 
rîvnită de dînsul ?

Maiestate, locul e ocupat!
Ocupate sînt și birourile adminis

trațiilor, de la fostele Malaxa, Reșița, 
l.A.R. Stau acolo niște muncitori cu 
mîini zdravene și spatele lat.

De mult s-au ocupat și conacele 
boierești : sînt cămine, case de naște
re, sedii ale gospodăriilor colective și 
de stat.

XJnde să instaurăm atîta domnime, 
cînd toate loeurile-s ocupate de po
por ? N-ai unde, n-ai cum.

Ce-a fost, nu se mai întoarce. 
Asta-i ! Istoria spune cît se poate de 
limpede că poporul nu dă nimic îna
poi din ce-a cucerii. Inchipuiți-vă nu
mai cum ar arăta frumosul nostru 
muzeu de artă, înghesuit 
eioabă. ca să-j facă loc 
sale! Inchlpuiți-vă cum ar 
mitru
muncii socialiste, la poarta adminis
trației, holbîndu-și ochii la un afiș ca 
acesta: „Se reduce numărul angaja- 
ților cu treizeci procente"... Inchi- 
puiți-vă figura tovarășului Gheorghe 
Doicin, președintele gospodăriei co
lective din Conțești-Zimnicea, rugîndu- 
se — cum s-a mai rugat — de conu 
Bădulescu, pentru o pielcică de că
ciulă ! Brrr!... Te trec fiorii, numai 
adueîndu-ți aminte !

Tovarășul Gheorghiu-Dej în cuvîn- 
tarea sa a exprimat clar năzuințele 
poporului nostru și cuceririle sale: 
„Chestiunea regimului de Stat al Ro
mâniei, a fost hotărîtă odată pentru 
totdeauna de poporul român, con
form voinței și intereselor sale și 
nici un fel de putere străină n-are 
căderea s-o pună în discuție".

înfrățit cu popoarele care constru
iesc societatea nouă, socialistă, în 
marea familie de multe milioane a la
gărului socialist, poporul nostru n-a

Arjan, petrolistul,

într-o co
rn ajestății- 
arăta Du-
Erou al

nîc ocupat. Dacă n-ar fi 
mai chema Doicin. Se 
pentru bumbac, pentru 
tru vite... Avem treabă 
după o 
bă și aici...

Colectivista noastră venea 
sîune direct de pe cîmpul 
tat în ierburi, aducind cu 
ginea muncii pașnice și 
„Dar vezi, avem treabă și 
vintele acestea demonstrau că dînsa 
își continua munca la fel de pașnică 
în cadrul sesiunii deputaților, carc-i 
tot atît de necesară ca prașila și plj- 
vitul.

O, dar cît de necesară este ! Iată, 
cu toată strădania noasîră, dușmanii 
păcii suflă Îndirjiti în tăciunii mili
tarismului 
ocrotifi să 
Izbuti să-i 
din ei, să pârjolească iar lumea paș
nică. Suflă de-i năpădesc sudorile! 
Zăngănesc din săbiile de atîtea ori 
înfipte în inima popoarelor, agită 
bombele experimentate pe „cobaii" 
din Japonia. Și-și învestmîntează cri
mele cu vociferări despre libertate. 
Vor să ne „elibereze11 dumnealor! Și 
din pricina asta s-au așezat călare 
pe niște foarte „pașnice" tunuri, gata 
de tras. Asta s-ar chema „poziția de 
forță".

Pe asemenea poziții au mai stat șî 
alții, nu mai puțin gălăgioși, nu mai 
puțin războinici. Au sfîrșit, după cum 
știm și după cum n-ar trebui să uite 
nimenea, în ticăloșie și în dispreț. 
S-a ales praf din toată poziția lor. 
Popoarele resping argumentul impus 
cu ciomagul. Și mai ales popoarele 
răspund unor asemenea argumente 
așa cum se cuvine, și cum ne arată 
foarte lămurit istoria.

Militarismul german, înveninat vîrf 
al imperialismului agresiv, a semă
nat cadavre și ruine pe întregul în
tins al Europei, de două ori la rînd. 
Empotrâva acestuia — și a oricărei 
agresiuni — se ridică tratatul de Ia 
Varșovia. Zăngănitul armelor nu-i 
sperie deoît pe fricoși. Dar oamenii 
muncii, stăpîni pe patriile lor, nu se 
numără printre aceștia. Nu ne sperie, 
dar ne pun în gardă. „Cînd turbează 
cînele. glăsuește înțelepciunea popu
lară, caută-țj furca"... Așa că, ne ui
tăm din vreme după furcă, nu cum
va să turbeze cînele și să ne prindă 
cu mîna goală. Mai ales că știm așa 
de bine ce și cît prețuiește jivina 
numită militarism.

Bucuroși sîntem să folosim întrea
ga noastră bogăție pentru școli și 
institute, pentru uzine și drumuri, 
pentru rodirea câmpiilor și înflorirea 
arelor, pentru bunăstare și belșug. 
Bucuroși sîntem să punem atomul la 
carul aurit al viitorului și cu vorbă 
deschisă și inimă limpede să împin
gem norii războiului de o parte. Dar 
sînt între capitaliști personalități sus- 
puse care consideră această dorință 
a popoarelor semn de slăbiciune, că 
lagărul socialist se îndoaie înaintea 
„poziției de forță"... Praf aruncat în 
ochii neștiutorilor! Sub acest neruși
nat paravan, uneltesc sabotarea

așa. 
dă în 
prașilă, 
multă,

pauză: dar, vezi, avem

Ia se- 
învestmîn- 
dînsa insa- 
creafoare. 

aici..." Cu-

german, cu atîta grijă 
nu se stingă. Doar, doar vor 
ațâțe iar, să dea flacără

Dumitru Mircea
(Continuare în pag. 5-a)

Petru Vintiiă

obligație: să scriem rit 
și cit mai bine pentru
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Desen pentru Ziua Copilului

Vulpea

Zebra

Ariciul

Ursul

— Du-te, Ursuilă, acasă, 
Scoate acul, nasu-ți coasă !

Dar, de bot — te uită
Oare ce-i anină?
...Nu fulgi de zăpadă, 
Ci fulgi de găină...

— „Haide, pleacă, nu mai sta! 
Cară-te la mingea ta!”

E-o 
Și-i 
Nici 
N-o.

Zebra este îmbrăcată 
Ca-ntr-o cămașă vărgată. 
Are pînză peste tot, 
Albă-neagră — și pe bot.

librărie și-ai să-i vezi ridieîndu-se 
în vîrful picioarelor ca să ajungă 
la standurile cu cărți, pe acești 
linei pasionați după carte, pe a- 
cești minunați și credincioși prie
teni ai cărților și ai scriitorilor.

Cu amărăciune îmi aduc aminte 
că la anii copilăriei mele am fost 
eliminat din școală o săptămână 
fiindcă am publicat o povestire la 
„Dimineața copiilor". Cu duioșie 
îmi aduc aminte despre Miile mele 
manuscrise, însăilate în podul unui 
șopron vechi, unde îmi instalasem 
o masă de scris din niște lăzi și 
scindări fără folosință, asaunzîn- 
du-mă de tata, care mă socotea 
nițel cam... trăznit și cam șuetlc. 
Cu duioșie îmi aduc aminte despre 
intlile mele cumpărături de cărți. 
Poposise la Caransebeș, lîngă zidul 
tipografiei Diecezane, de pe strada 
principală, un anticar de la Bucu
rești, cu o tarabă de cărți vlndute 
la „cont fix". N-aveam bani, dar 
tot am găsit mijlocul să-mi cum
păr cărți. Furam ouă din cuibarul 
găinilor și fugeam cu ele la anti
car. Mama credea că venise diho- 
rtd la cuibar. Dihorul eram eu. Așa 
am cumpărat ,,.Neamul Șoimărești- 
lor" „Ivanhoe" și „Iliada".

De cîte ori pătrund intr-o casă 
a pionierilor și văd dulapurile ti- 
xite de cărți și stau la cîte-o reu
niune a cercului literar, amintirile 
mă atrag îndărăt, la anii copilă
riei mele. Fiindcă, mai ales din a- 
ceastă perspectivă înțeleg ce adîncă 
schimbare s-a petrecut în viața 
azi a copiilor patriei mele.

Și mă bucur, eu însumi ca 
copil, de visele înflăcărate și 
drăznețe ale acestor prieteni 
noștri, mai mici. Mîine-poimîine, o 
să-i vedem la consfătuirile de lucru 
de la Casa scriitorilor; vor sta coi 
la cot cu noi. Ei n-o să-și amin
tească de podul șopronului, ci de 
cercul literar de la „Palatul Pio
nierilor". Aripile lor avîntate vor 
cunoaște înălțimi la care noi n-am 
ajuns. „Excelsior" nu trebuie să 
rămînă un vis, ci un sfat al nos
tru, un strigăt de bucurie și un în
demn pentru generațiile de poeți 
care acum cresc și își încearcă 
aripile.

Iar pasiunea aceasta mare pen
tru literatură a tinerelor generații 
de cititori ne creează nouă, scrii
torilor, o 
mai mult 
copii.

g Chiar și după ce a caligrafiat 
8 acest titlu pretențios, de eseu, pana 
| ezită să ia tonul grav, adeveat ge- 
g nului. In stropul de cerneală 
8 bobița de rouă, parc-aș zări 
8 sobor de dactile, o creangă de 
g reș înflorit și un ciob de cer 
8 bastru. Văd imagini mai vechi, 
? pite in copilăria mea, dar văd și 
3 întîmplări petrecute abia ieri și 
8 răsalaltăieri: 
g ...La ,,Casa de copii" din Lugoj 
8 am văzut în dulăpioarele fetițelor, 
8 lingă păpușile de celuloid, cărțile 
g Veroruchii Porumbacu și ale Ninei 
8 Cassian. Am fost poftit la prînz

acolo. Intr-o sufragerie strălucind 
g de curățenie și plină de flori ca o 
8 grădină, am fost supus unui canon 
| pe care abia l-am biruit: supa am 
8 sorbit-o la o masă, gustosul gulaș 
8 la alta, friptura de miel la altă 
| masă și în sfîrșit prăjitura, la 
8 alta. Și toate acestea, copleșit în- 
| tr-un noian de întrebări: „Cum 
i arată Dan Deșliu ?“ — „Cum se 
g scrie o poezie ?" — „L-ați văzut 
8 pe Mihail Sadoveanu?" — „E ade- 
( vărat că tovarășul Pancu-Iași e 
g tinăr și că nu are nici măcar mus
ti tăți ?“ 
I Anul trecut, un poet și un com- 
g păzitor au poposit la tabăra de 
8 pionieri de la Suzana-Prahova. Ne- 
g voiți au fost să scrie pe loc o poe- 
8 zie, să compună o melodie, un 
I marș al taberei și seara, la focul 
3 taberei, au povestit pionierilor cum 
8 se scriu versurile și cum se com- 
l pun melodiile.
g La o consfătuire pe care a avut-o 
8 un poet anul trecut, la Tg. Jiu, un 
3 copil a întrebat cu aerul cel mai 
8 serios din lume: cum să facă el, 
| ca să scrie un roman-fluviu (ex- 
| presia e a lut) despre istoria omer 
8 nirii, din epoca de piatră p'nă în 
| prezent ? Altul i-a împărtășit un 
3 plan al său, îndrăzneț: „Am să 
8 scriu un roman despre o călătorie 
g cu o navă interastrală". Al treilea, 
3 lucra la o povestire despre viața 
8 pionierească și i-a arătat manu- 
3 scrisul: un caiet de școală, în care 
8 paginile povestirii alternau cu no- 
| tițe de la lecțiile de istorie și geo- 
g grafie. Un altul i-a mărturisit, tră- 
8 gîndu-l într-un colț, ca să-l audă 
EȘ numai, el: „Cînd îmi spune cineva 
8 „poet" mă înroșesc de mlndrie 
8 ptnă-n vîrful urechilor".
8 ...Dar nu e nevoie să mergi la 
8 Lugoj ori la Ploești ca să-i întîl- 
g nești pe acești numeroși îndrăgos- 
8 tiți de literatură. Intră în oricare 
8 o
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Programul antisocialisf al lui Hu Fîn

M
uiți ani, Hu Fîn a propovăduit 
în mod sistematic idealismul 
burghez în literatură și artă, a 
scris împotriva marxismului și 

proprie, 
activita- 
fost în- 
pînă la 
progre- 

comu-

și-a alcătuit o grupare 
înainte de eliberare, toată 
tea literară a lui Hu Fîn a 
dreptată, de la început și 
sfîrșit, împotriva activiștilor 
siști ai literaturii și artei, 
niști și necomuniști. După eliberare, 
el a continuat, împreună cu majo
ritatea din grupul lui, să susțină a- 
celeași păreri profund greșite, respin- 
gînd cu îndărătnicie politica parti
dului în domeniul literaturii și ar
tei. Mulți intelectuali tineri și o parte 
din scriitorii 
de mulți ani 
lui Hu Fîn.

In lucrarea 
pre literatură și artă", 
năpustește în 
asupra literaturii și artei revoluțio
nare și asupra muncii de îndrumare, 
lăsînd drum liber urii lui neîm
păcate împotrivă marxismului. Se 
poate spune că această lucrare este 
o sinteză programatică a părerilor 
Iui Hu Fîn și grupului său. Cred că 
nu există în cercurile noastre lite
rare și în general în cercurile cul
turale un om mai ambițios ca el, 
care să susțină cu atîta îndărătnicie 
păreri greșite, cum o face Hu Fîn 
Ascunzîndu-se cu iscusință sub mas
ca de marxist, el merge împotriva 
marxismului; punîndu-și mască de 
realist, el merge 
mului.

In această carte 
aruncă în luptă 
promovată în prezent în domeniul 
literaturii și artei și ne oferă propriu] 
lui program antipartinic și antipopu
lar. Programul cuprinde șase prin
cipii: este împotriva însușirii de că
tre scriitori a concepției comuniste, 
împotriva apropierii scriitorilor de 
muncitori, țărani și soldați, împo
triva reeducării ideologice a scriito-

rilor, împotriva folosirii formelor 
naționale în literatură și artă, împo
triva faptului ca literatura și arta 
să slujească problemele politice ale 
vremii; în sfîrșit, Hu Fîn este pentru 
dizolvarea organizației unice a ac
tiviștilor din domeniul literaturii și 
artei și pentru lichidarea de fapt a 
conducerii de către partid a acestui 
sector.

Hu Fîn pretinde că a apăra con
cepția comunistă, .a promova legă-
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mici burghezi se află 
sub influenta ideologiei

sa „Părerile mele <’es-
Hu Fîn se
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împotriva

a sa, Hu 
împotriva

realis-

Fîn se 
politicii

tura dintre scriitori și muncitori, ță
rani și soldați, a lupta pentru re
structurarea ideologică, a susține 
formele naționale, a subordona li
teratura și arta idealurilor politice, 
înseamnă „a înfige cinci pumnale 
în pieptul scriitorului și al cititoru
lui".

Făcând abstracție de anumite lu
cruri, aș putea să fiu de acord cu 
el cînd numește aceste fapte în sens 
figurat „pumnale". Pumnalul este o 
armă și noi afirmăm necontenit că 
marxism-leninismul este arma cea 
mai ascuțită a revoluției. Dar mar
xism-leninismul este o armă foarte 
puternică. Nu de mult un scriitor 
sovietic a comparat forța marxisim- 
leninismului cu forța tunului ,.Ka- 
tiușa". Hu Fîn îl compara numai cu 
un „pumnal”; nu cumva Hu Fîn sub- 
apreciază puțin forța marxism-leni- 
nismultfi ? Și încă ceva : împotriva 
cui se îndreaptă această armă? Eu 
cred că toți revoluționarii și patrio
ts înțeleg că aceasta este o armă 
pe care o stăpînim pentru a lupta 
împotriva dușmanilor și a ideologiei 
dușmănoase. Dar, vorbind de cele 
„cinci pumnale înfipte în pieptul 
scriitorului și al cititorului”, Hu Fîn 
recunoaște în felul 
adevăr „pumnale" 
lui și al celor care 
Hu Fîn,

drept marxist, l-a luat în sfîrșit, 
gura pe dinainte șl, fără să vrea, s-a 
demascat de-a binelea, arătînd că 
susține păreri dușmănoase marxism- 
leninismulul.

După cum au spus mai multi to
varăși, părerile lui Hu Fîn sînt cu 
atît mai periculoase, cu cît el se dă 
drept marxist. Fără îndoială însă că 
e vorba de un pericol și mai mare, 
care constă în faptul că, deși s-ar 
părea că Hu Fîn atinge probleme 
numai din sectorul literaturii și artei, 
în realitate ele depășesc acest dome
niu și apar ca probleme care au un 
caracter politic general. A-ți însuși 
concepția comunistă despre lume și 
viață, a întreține legături strânse cu 
masele de muncitori, țărani și sol
dați, a sluji pe muncitori, pe țărani 
și pe soldați, a face reeducarea 
ideologică a maselor, sînt oare ches
tiuni care privesc numai literatura 
și arta? Cine nu știe că acestea sînt 
chestiuni esențiale, de care se 
lovi tot poporul chinez în munca

Vulpii, orice-ai face 
Și-orice-ar fi să-i spui, 
Cel mai mult îi place 
Să mănînce pui.
Dar puteți să credeți 
Că în loc de spini,
Mult mai mult i-ar place 
Pînă și găini.
Tîrîindu-și coada 
Koșie-n zăpadă, 
Mi se tot învîrte 
Pe lingă ogradă.
Botu-și adîncește 
In omăt, vicleana,
Vrînd parcă să spună 
C-asta-i este hrana. 
Și că tot ce spune 
Lumea despre ea
E o nedreptate 
Și-o minciună grea.

Și-are pui, vreo cinci ursaci. 
Cînd acas’ deretică, 
Printre ei se-mpiedică 
Și-atunci, mormăie pe nas :
— „Faceți loc, că tare-s gras”. 
Puii loc ii fac, vezi bine,
Că așa se și cuvine.
Pe-urmă, trece printre pui. 
Drept la fagurii din cui, 
Faguri doldora de miere, — 
Că sînt buni și dau putere.
Dar aseară, cum să spui, 
Fagurul ia-l de-unde nu-i. 
Unde este, unde-o fi ?
— „Las’ c-aduc altul, copii". 
Numai că la socoteală
A avut un dram greșeală, 
Că albinele surate
Năvăliră ca turbate 
Și în nasul lui, săracul, 
Și-mplîntară toate acul.

Că-s ca o castană mare 
Coperită cu andrele, 
Vai de păcatele mele ?
Ghimpi de n-aș avea, ia spune, 
Aș mai avea zile bune ?
Că, să zbor nu-i chip de fel 
Și să fug — nu-ș ușurel.
Cine să-mi dea apărare, 
De nu ghimpii din spinare?” 
Vin copiii din ogradă 
Și vor iară să mă vadă.
Minge au și tot nu vor 
Să steie la jocul lor.
Uite, unul mă atinge
Și, de frică, mă fac minge.

(Continuare în pag. 5-a)

va 
lui

Ursuilă, zis și Unchiul, 
Are cît stejarul trunchiul. 
Poartă șubă groasă, groasă, 
Cam țepoasă, dar lucioasă. 
Vizuina, i sub copaci,

Uite-1, vezi:
Se strecoară prin livezi,
Cu ochi mici și cu~n născior 
Tremurînd și lucitor.
Ah, ce bine i-ar părea 
Să nu-i vadă nimenea 
Drumul fără cărărui
Și să-1 lase-n plata lui. 
„Ce-s de vină frate, oare,

cămașă minunată 
mereu frumos călcată, 
cînd* puiul are febră 
scoate, că d-aia-i zebră.

Vine-atunci doftorul Petru
Și-i așează termometrul. 
Numai că din cînd în cînd, 
Doftorul se-ncurcă-n gînd 
Numărînd în loc de grade, 
liniile zebrei, bade !

Eugen Jebeleanu 
----- ------------------—--------- — ■ ..J

DESPRE UNELE PROBLEME ALE LIMBII LITERARE

acesta că sînt în 
înfipte în pieptul 
gîndesc ca el. Pe 

mult timp

VĂZUT DE VICTOR ION POPA (1920) VĂZUT DE JlQU'ID'E (1916) VĂZUT DE EL ÎNSUȘI (1916)

■A;

Printre făuritorii limbii române 
literare camtieimporianie, Mihiaiil 
Kogălniceanu ocupă un loc de 

frunte. Redactor „răspunzător" ,al 
„Daciei literare", revistă care apare 
la Iași, în ianuarie 1840, Kogăilni- 
ceamu, încă din primele sale scrieri, 
apaire ca un spirit realist, mînuitor 
priceput al stilului publicistic și ora
toric.. Iată cum se exprimă în arti
colul redacțional care deschide „Da
cia literară" : „O foiaiie, dar, care... 
s-ar îndeletnici numai cu literatura 
națională, o foaie care, făcînd abne
gație de loc, ar fi nuimaii o foaie ro- 
mînească și, prin urmare, s-.ar înde
letnici cu producțiile românești, fie 
din orice parte a Daciei, numai să fie 
bune, această foaie, zic, ar împlini 
o mare lipsă în literatura noastră. 
O asemenea foaie ne viom silii ca să 
fie „Dacia literară". După ce arată' 
că revista va publica „compunerile 
originale" aile cplaboratorilor ei, pre
cum și „cele mai bune scrieri origi
nale ce va găsi în deosebitele jur- 
maluri românești", în dorința de a 
deveni „un repertoriu general al li
teraturii românești", pentru oa „Ro- 
mînii să aibă o limbă și o literatură 
comună pentru toți", Kogăilmice.ami se 
ridică împotriva mulțimii traducerilor 
din literatura străina, afirmând cu 
dreptate că „traducțiile... nu fac o 
literatură".

Acest stil lămurit, in care autorul 
spune fără înconjur tot ce are de 
spus, îl regăsim în puținele scrieri 
literare ale lui Kogălniceanu, de exem
plu în „Fiziologia provincialului în 
lași" (1844). Autorul ne înfățișează 
pe provincial, ajuns 1a bariera ora
șului, în luptă cu vameșii locali. După 
diverse peripeții, iată-1 ajuns în cen
trul orașului: „Atunci dinaintea ochi
lor săi se desvătaește uilița aristo
cratică a Copoului, cu frumoasele sale 
palaturi.. Atunci marea capitalie i se 
arată ; își găsește iarăși Iașii ce i-a 
văzut în visuri... Cu ce' privire se

uită, la lucrurile ce trec dinaintea lui ! 
Cu ce repegiune îi bate inima, cînd 
vede încă ceva necunoscut 1... Toate 
îi pricinuiesc mirare; toate sînt pen
tru dînsul izvor de noue senzații și 
de noue întrebări : — „Da’ asta ce-i?“ 
— „Da’ casa ceea a cui-i ?“ —„Da’ 
turnul cela ?.“ — ,,D?? „„„„
In sfîrșit, îl întreabă 
„Cucoane, unde vrei să

Aceeași vînă realistă o regăsim în 
scrierile în proză ale conite>mipbrani- 
lor lui KoigăTniceainu, Vasile Alecsan- 
dri și C. Negruzzi. Proza lui Alec- 
sandri este dintre celle mai .buhe. 
Cursivitatea stilului, umorul, eleganța 
li .aparțin. „O primblare în munți", 
publicată în 1844, relatează cu mult 
brio o călătorie în .munții Moldovei 
a unui grup de tineri. „Ne pornirăm 
pe la sfințitul soarelui", ne spune 
autorul, „iplini de veselie și die spe- 
rare, și grămădiți ca vai de noi în
tr-o brișcă de Brașov, care, urmând 
obiceiul surorilor sale numite brașo- 
vence, ne scutura ca pe niște saci 
de muci. Dar ce ne pasă nouă! Lu
mea întreagă atunci era a noastră !... 
Din vorbă în vorbă, din hohot în 
hohot și din cântec în cîntec, ne tre
zirăm deodată în. mijlociul Bistriții. 
Atunci, oa și cînd o putere nevăzută 
rre-ar fi strîns de gît, glasurile noas
tre se strînseră și se făcu între noi 
o adîncă tăcere".

Din C. Negruzzi reproducem un 
fragment din. „Omul die țară" (1853), 
în care se poate .admira talentul pro
zatorului: „Am petrecut multă vreme 
la țară, am trăit și mai mult în mij
locul. orașelor, Aici, precum și acolo, 
am văzut de aproape oamenii șț lu
crurile. Cu cît însă înaintez în văr- 
stă, cu atîta mă pătrund de încre
dințarea că viața omului de țara este 
cea mai fericită... Deunăzi, trecând 
prim satul N., poposii la casa unui 
răzeș bătrân, ce avea încă vreo ctți-

,,Da’ tabla ceea
I airabagiuil: 

te duc ?“

va stânjeni de moșie. Românul mă 
primi cu bucurie, iar femeia lui tnaii 
adăogi un pui cu smtatînă la buca
tele obișnuite. Ne-iaim puis la masă.' 
— Văd că petreci bine, moșule, ,am 
zis gazdei. — Bine și nu crea, toi 
răspunse; viața noastră, a oamenilor 
de țară este foarte grea. De aceea 
am socotit pre băieții mei să nu-i 
mai las la țară. Am trei băieți, și am 
strâns și cîteva părăluțe. Pre unul am 
să-l dau la școală, la Iași"...

In scrierile lui Alecu Russo, pe 
lingă stilul retoric, din 
Roimîrriei", găsim pagini 
poezie, în care elementele 
dau colorit bucății. Astfel, 
jul, următor: „Din multele 
biri a. tinereții și a copilăriei, două 
s-au tipărit în inima mea, verzii și 
vioaie, crescând iarăși cu cite an, ca 
mlădițele copacilor; primăvara mii le 
aduce pe cînd dă frunza, pe cînd flu
turii încep a se giuca, cînd trandafirii 
îmbobociți se deschid, cînd soarele 
încă dizmeardă și nu arde, cînd1 de 
pe porumbei pică ninsoarea mirosi
toare" („Amintiri", 1855). Rasajiil 
următor se înscrie printre cele mat 
frumoase pagini scrise de Ruisso: 
„Dar serile satului meu, cînd luna 
se ridica asupra părului, și cumpăna 
fînitînii se părea un cocositîrc cu plis
cul întins... Ce sări senine 1 Intr-a
murgul se apropie cârdurile, aducind 
mi roasele cîmipuirilor cu ele, turmele 
de oi sbierînd cu ciobanii fluerînd ; 
focurile se aiprimidea dinaintea case
lor; fumul stuhului se împrăștia în 
văzduh cu mirosul teilor ce venea de 
la pădure; moșnegii sipuinea de turci 
și de tătari, de moșul Adam cu barba 
până în brîu, ce ținea plăghiile pe 
genunchi, de Ileana Cosînzeana, de 
frații din lună, de lupte și de năvă
liri: vedeam în lună chip de om ră
nit, culcat pe un pat frumos de scoar
țe și de lălicere și sînigele bolborosind 
îi pica alăturea, într-un ciubăr spart" 
(Op. cit.).

„Cîntarea 
pline de 
regionale 
în pasa- 
duici or-

Astfel de pagini .amintesc paginile 
pline dte ampioiaire, die lirism avimtat, 
din „Istoria Românilor sub Mihai vodă 
viteazul" a lui N. Bălcescu, despre 
care ne vom ocupa numai deci t.

N. Bălcescu mînuiește mai multe 
stiluri literare. In unele din scrierile 
sale istorice, limba este voit arhai- 
zată și cuprinde elemente regionale 
(de ex. pluralul în-ă: izvoară, po- 
poară, pluralul neutru în -uri: acturi, 
daturi, staturi, articolul postpus la nu
mele proprii masculine: venirea Ra
dului Negru; în vremea Radului Mih- 
nea, articolul invariabil a: în jucă
ria viclenelor uneltiri a iezuiților, 
neacordarea verbului cu subiectul la 
plural: ei a adus-o; căci era necu
noscute; unde era turcii adunați, dati
vul cu la: poate fi de folos la frați, 
acuzativul fără pe: două cronici care 
le credeam mult mai vechi; am auzit 
unii zicînd, mulți am auzit numind! 
aceste drepturi). Influența franceză e 
vădită în unele trăsături, ca, de exem
plu, întrebuințarea infinitivului (în 
locul conjunctivului): văzură că ce 
le mai rămîhe a face este a căuta în
suși a se mântui. Se pot releva și 
unele franțuzisme, ca : românii ce se 
interesează la (=fr. ă) istoria nației.

Stilul simplu, narativ, cu scopuri 
informative, este folosit de Bălcescu 
îrr majoritatea scrierilor sale istorice. 
Este uin stil științific, bine adaptat 
nevoilor sale: de a informa clar și 
precis pe cititor. Iată un exemplu; 
„Deosebirea ce se vede în starea 
muncitorilor plugari între mai multe 
popoare, își are pricina în instituțiile 
ce cîrmuiesc proprietatea. Unele po
poare au primit împărțirea pămîntului 
în proprietăți private, în vreme ce 
altele au păstrat principiul că tot pă- 
mîrrtul este al statului" („Despre 
starea soțială a muncitorilor plugari", 
1846).

AL Rosetti )
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In spatele „paravanului de aur"*’
Pe I. Ludo l-a preocupat, attt în 

„Starea de asediu" cît și în „Dom
nul general guvernează", înainte de 
toate, prezentarea situației politice a 

României de la terminarea primului răz
boi mondial imperialist, pînă la venirea 
în tară a regelui Caroll al Il-lea. 
Eroii săi stat, cei mai mulți, persoane 
care au trăit cu adevărat și au avut 
tn mină sau au rîvnit să aibă cîrma 
statului burghezo-moșieresc între 
1918—1930. Pe primul plan nu aipar 
frămîrrtări sociale, politice sau sufle
tești, prelungite de-a lungul unei acți
uni oarecari și menite a oglindi în des
tinul cîtorva personaje esența fenome
nului social contemporan. Pe Ludo îl 
interesează să ne înfățișeze cu deose
bire evoluția situației politice și rolul 
pe care diferite capete ale politicia
nismului burghez l-au .avut în anii a- 
ceia. Romanele lui I. Ludo stat, în fe
lul acesta, cronici ale vieții politice 
din România burghezo-moșierească. 
Restrîngînd sfera, ele pot fi socotite 
cronici ale ..luptelor", năzuințelor, 
moravurilor, lipsei de patriotism ș> 
duplicității principalelor (partide reac
ționare din țara noastră.

Asemenea cronici, evident tot de 
ținută artistică, s-au mai sori® în 
literatura noastră. Dintre cele apăru
te înainte de 23 August 1944 reținem 
romanul „Tablete din Țara de Kuty“ 
de Tudor Arghezi. Dintre cele publi
cate după eliberare, notabile sînt, 
printre altele, cele două romane ale 
ilui Ion Pas: „Lanțuri" și „Zilele vie
ții tale". Firește, fiecare carte aduce 
o altfel de viziune artistică asupra 
f'>rcm’’Tiului contemplat și laitfell de 
procedee de satirizare a politicia
nismului. >

Dar să revenim la „Starea de ase
diu". Romanul face parte, alături de 
„Domnul general guvernează", din ci
clul „Paravanul de aur". Tittal ciclu
lui are darul să ne introducă, de fapt, 
In formula literară adoptată de L 
Ludo în satirizarea politicianismului 
burghez. Scriitorul nu obișnuiește să 
ne prezinte aparențele sau contradic
ția perpetuă Între aparență și esență; 

el nu urmărește, de altfel, decît rare
ori să trezească rîsul satiric al citi
torilor. I. Ludo vrea să ne contureze 
caractere de pe fața cărora masca a 
fost luată de rnuilit; pentru a le recepta 
esența, el le sondează în intimitatea 
lor sufletească, dincolo de „paravanul 
de .aur" pe care l-au ridicat ca să le 
acopere venalitatea și turpitudinea. Nu 
lipsesc în roman, bineînțeles, nici 
momentele (rare, e .adevărat) cînd 
„aleșii națiunii" stau de vorbă cu po
porul. drapînd'u-se în toga de aur a 
patriotului, a luptătorului interesat, 
chipurile, numai de prosperitatea și 
gloriai nației. Dair momentele cheie ale 
cărții rătnîn tot acelea în care căpete
niile diferitelor partide politice reacțio
nare, cugetă, uneltesc, acționează sau 
se interdemască.

Majoritatea eroilor lui I. Ludo își 
ău o identitate istorică: unii apar cu 
numele lor adevărate, alții apar cu 
„pseudonime" străvezii. Fiecăruia ro
mancierul a căutat să-i prindă ceva 
din esența caracterologică. Pe toți ii 
unește goana după aur și după glorie 
și teama de „pericolul bolșevic". A- 
junși la putere, fiecare îșivîră mina 
în vistieria țării și fură ca-n codrul 
VIasiei, aruncînd vina pe predecesori 
Sau pe... comuniști; în opoziție, latră ca 
niște clini hămesiți; la putere, creează 
diversiuni și înăspresc prigoana îm
potriva luptătorilor pentru dreptate 
socială. Ministru, bancher, șef de sj- 
guranță, polițist, gazetar sau ciomă- 
gaș electoral de meserie, fiecare oche
ște un post cît mai fructuos. Miniștrii 
vtaează internele, finanțele, sau comu
nicațiile; deputății cerșesc intrarea în 
guvern pentru „cel puțin" o săptă
mână, afaceriștii aleargă duipă marile 
profituri (fără a neglija, doamne fere
ște, pe cele mai „mărunțele"). Pe 
toți i-a ouprins goana nebunească 
după bani sau după înalte funcțiuni 
social-politice (furnizoare de aur și 
ele), reeditînd „en gros" pe „para
diți" lui Delavrancea.. Pentru a-și pu
tea realiza visurile fără teama con- 

ouinerjței, fiecare s-ar dori un Musso
lini romîn. Drama fiecăruia e sinteti
zată in neputința de a avea puterea 
politică numai în mâinile sale proprii. 
Ion Ion Viziru nu moare atît din 
pricina unei anghine steptococice, cît 
din „groaza că va trebui să împartă 
puterea cu alții". Fauna nu înregi
strează însă numai viziri, vistiernici, 
deputați și slujbași, ci și adevărați 
sultani care tronează în se.raiu.ri cu 
bogății fabuloase și-și alimentează in
stinctele animalice ca-n vremile ipre- 
istorice. Stăpinind alături de dinastia 
Brătierrilor, dinastia Hohenzollerniilor 
e cînd agenta capitalului german 
(prin Ferdinand), cînd a celui franco- 
ainglo-american (prin Maria). Nici un 
caracter vrednic a fi remarcat prin 
inaderența la nevoile și necazurile po
porului nu lipsește din galeria de po
liticieni înfățișată de I. Ludo. E 
prezent în romanul „Starea de ase
diu" tot ceea ce burghezo-moșierimea 
de la noi avea mai reprezentativ in 
cel de-al treilea deceniu al veacului 
nostru.

Fără îndoială, a prezenta tabloul 
vieții politice pe o atare durată de 
timp, carea din partea romancierufuii — 
dacă voia să realizeze nu un simplu 
documentar ci o operă literară auten
tică — o artă deosebită în a alege 
evenimentele cele mai importante și 
tipurile cele mar caracteristtee. Mate
rialul de viață, greu de organizat spre 
a putea evidenția pe deplin semnul 
viziunii ideologice și estetice a șerb 
itorutai, îl împiedica în mare măsură 
să adopte tehnica romanului clasic sau 
modern. Ludo a preferat atunci o altă 
tehnică mai adecvată și, pare-se, mai 
familiară temperamentalul său ar
tistic: suita de schite, reportaje și 
pamflete, în așa fel folosită încît să 
poată reliefa eu putere o serie de 
portrete literare.

Din punctul acesta de vedere „Sta
rea de asediu" se rotunjește ca operă 
de ®rtă tocmai prin adtimsirabiifele portre
te realizate aproape în fiecare capitol 
al cărții. Unii eroi apar m.ai des; alții 
foarte arar (poate o singură dată). 
Cei mai mulți îți rămîn însă viu con
turați în minte, fie că numele lor e 
I. I. Viziru sau Cață Coroiata, fie că 
e Sotir sau Michiduță, fie că repre
zintă un mare politician, fie că sfera 
în care se afirmă stat afacerile de -tot 
felul. Aproape nici unul nu-ți atrage a- 
tenția prin, trăsăturile lor fizice; pe I. 
Ludo îl interesează mai puțin descrip
ția acestora (de altfel, în cazul unei 
cronici de tipul „Stării de asediu", ea 
contează foarte puțin). De un credit 
artistic mult superior se bucură însă 
ticurile sau apucăturile personajelor. 
Ele sînt menite întotdeauna să dez
văluie ceva din esența psihologică a 
eroului. Ion Ion Viziru e suprins mereu 
admirîndu-și fascinat mîinile aristocra
tice. Ticul pierde din natura sa fi
ziologică și capătă, în roman, valoare 
de simbol. Exatntatadu-și albeața și 
fiimețea mîinilor, șeful partidului na
tional-liberal pare a convorbi ou 
strămoșii: și-n mîinile lui, ca ta ale 
altor membri ai dinastiei brătiene, sță 
concentrată puterea politică ; sînt 
mîini albe și fine, mii.nl de aristocrat, 
dar iprin vinele lor curge sângele al
bastru aii celor meniți să cond-ucă 
destinele națiunilor. Examinarea a- 
tentă a mîinilor e la Ion Ion Viziru 
preludiul unor prelungi sau fulgeră
toare „ședințe cu sine însuși". După 
mișcarea lor, notează undeva Ludo, 
puteai urmări ce gîndește ori simte 
Ionel. Există la Viziru un întreg lim
baj al gesturilor, capabil a sugera ar
tistic sinuozitatea sau claritatea cu

getărilor celebrului politician. Remar
cabil e mai cu seamă momentul 
morții acestuia; tulburat de gîn- 
dul că stingîndu-se. puterea va 
trece în mîinile altuia, Ion Ion 
Viziru trăiește marea dramă a nepu
tinței. Scriitorul presară ddliruil cu 
notații încărcate cu sugestii. La în
ceput, lui Ionel „mîinile i se ridicară 
potrivnice, ca o paranteză și degetele 
începură să se ciocnească într-un 
ritm sacadat...", pentru ca, după ce 
agonia a luat sfîrșit, notația, tot lapi
dară, să cadă ca un semn al destinului 
inevitabil: „...Două mîini albe, cu de

gete fine, cu unghii îngrijite, stăteau 
culcate, ca doi câini credincioși, pe 
pieptal stăpânului lor, a cărui inimă 
a încetat să bată de groaza că va 
treșbui să împartă puterea cu alții".

I. Ludo găsește de obicei fiecărui 
personaj detaliul particular în stare 
a-i evidenția esența morală. E drept, 
uneori detaliul e minor (de pildă 
fustulița lui Jugănaru) și atunci și 
efectele emoționale obținute de scri
itor stnt minore. De cele mai multe 
ori însă detaliul are darul să reali
zeze prin personajul respectiv o în
treagă galerie de caractere asemănă
toare. Ludo are inteligența artistului 
care știe să aleagă amănuntul în 
funcție de tipul pe oare intenționează 
să-l zugrăvească. In conturarea lui 
Ion Ion Viziru, el e de natură tem
peramentală; în căzni altora, privește 
eu deosebire clemențe ale moralei sau 
ai® voinței. Gogu Elefterie, de pildă, 
e prins în furibunda lui goană după 
obținerea cu orice preț a unui foto
liu ministerial (episodul e admirabil 
creionat); pe Willy Pămînteanu îl 
vezi mereu zbătîndu-se pentru a de
veni conducătorul (de tip mussolinian) 
al comunității evreiești din Romtaia. 
Alteori portretele se definesc față 
de un anume eveniment, zvon sau 
situație.

Spuneam’ că I. Ludo conturează, în 
general, caracterele sondtadu-le în in
timitatea lor sufletească, dincolo de 
orice „paravan de aur". Pentru rea
lizarea acestor sondaje, scriitorul uti
lizează procedeu! meditațiilor, ,al co
locviilor interioare, al intuirii ecourilor 
pe care evenimentele, atitudinile s®u 
opiniile le au în sufletul eroului. Sis
temul acesta de mijloace artistice are 
în „Starea de asediu" o circulație a- 
preciab'lă, fri start la un moment dat 
manierismul. Prea marea frecvență îi 
răpește, uneori, scriitorului posibilita
tea de a-și crejona personajele în 
toată complexitatea lor morală. Spa
țiul ne împiedică a ilustra cu citate 
succesele sau insuccesele dobîndite de 
Ludo în prezentarea eroilor săi în 
atari ipostaze.

Prezentarea tabloului politic al ani
lor 1921—1930 îl obliga pe scriitor să 
prezinte principalele forțe sociale care 
se înfruntau în România de atunci. 
Din păcate, I. Ludo reeditează în 
„Starea de asediu" principala ca
rență pe care critica noastră literară 
o remarca și romanului „Domnul ge
neral guvernează": palida și incon
sistenta prezentare a elementului re
voluționar. Scriitorul operează uineori 
pe două planuri paralele: pe de o 
parte viața, preocupările și moravurile 
dominante; pe de alta creșterea valu
lui revoluționar. Uneori cete două pla
nuri se întâlnesc (de obicei la Sigu
ranță); de cele mat multe ori, eil-e curg 
paralel, singurul raport subliniat fiind 
ecoul pe care acțiunile uneia sau alte
ia dintre tabere îl au în sinul' celei
lalte, Eroi ca Crișan său Komer, 
luptători comuniști, reprezintă prin 
realizarea lor prea puțin din esența 
forței clasei muncitoare. Neprezenta- 
rea suficient de profundă a acestei 
esențe, nesistematizarea gradată a 
materialului oferit de istoria proleta
riatului nostru în deceniul formării 
Partidului Comunist Romîn, l-au îm
piedicat pe scriitor să valorifice în 
măsura necesară elanul mereu cre
scând al clasei muncitoare în preajma 
anului Griviței Roș'i. Se pare însă că 
Ludo se mișcă mult 'mai ușor în 
zugrăvirea moravurilor politice ale 
burghezo-nioșierimii. Cu o vervă sa
tirică remarcabilă, el pătrunde în 
culisele activității politice .a reprezen
tanților diferitelor partide reacționare, 
ridică vălul somptuos care îmbracă pe 
majestățile lor șf dezvăluie cititorului 
adevăruri pe care degeaba au încer
cat decenii de-a rindul să le ascundă 
stiipendiații politicianismului bur
ghez. Alături de Ludo te miști dega
jat prin lumea astăzi .apusă a parla
mentarismului național-liberal sau na- 
țional-țărănist și simți crescîndu-ți în 
inimă ura fierbinte față de toți .aceia 
care au introdus și perpetuat ta Ro- 

mînia de altădată nefastele „stări de 
asediu".

Amrel btatin

Construcția po- 
H. C. • vestirii „Mărunți,x sincer dezvăluie una

din laturile cele
mai interesante ale 
creației marelui 
scriitor danez. Deși 
întreaga acțiune se 

succesiune de fapte 
lumea reală nu este 
prin numeroase alu-

Mărunțică"

desfășoară intr-o 
fan.-astice, totuși 
prezentă numai __  __________ ___
zii la moravurile și figurile oamenilor 
timpului în care a trăit autorul, dar 
chiar prin umanizarea tuturor viețui
toarelor care formează galeria de per
sonaje a povestirii.

„Domnișoarele cărăbușe66 șușotesc în
tre ele și bîrfesc ca înir-un salon de 
„lume bună66 din oricare oraș danez de 
provincie ; bătrînul șoarece de cîmp 
vorbește despre căsătorie cu aceeași 
seriozitate ca un tată de familie; so
bolul se împăunează cu ,averea și 
învățătura lui“, nu poate suferi florile 
și soarele fiindcă nu Ie-a văzut nici 
odată, întocmai unui buchei cufundat 
în maldăre de manuscrise care-i aco
peră perspectiva lumii și care e la fel 
de orb ca și eroul povestirii 
derseii.

In schimb, sufletul curat, 
zitatea, îndrăzneala Mărunți cil,

lui An-
ingenlo- 

«xiucvcos., iMUIMUCAia jucuuupvil, scot în 
evidență idealul etic al scriitorului care 
atribuia omului adevărat înalte calități 
morale, încrederea în victoria forțelor 
binelui.

In afară de elementele vechiului 
basm scandinavic (spiridușul florii albe, 
ființele străvezii care locuiesc în pă
duri și lacuri), Andersen introduce nu
meroase elemen.e. noi care-i dau un 
puternic caracter de originalitate. Dacă 
animalele se comportă în același fel 
ca în fabulele scriitorilor secolelor 
XVII și XVIII, ele capătă un mult mai 
puternic caracter de autenticitate, prin 
limbajul naiv pe care ele îl folosesc.

Umoral ^povestirii e realizat prin ma
rea asemănare pe care o prezintă ani
malele sale, așezate pe planul fantas
ticului, cu planul larg al realității.

DAN GRIGORESCU

S. Marșak.: 
„Mustăciosul 

vărgat"

dă roade bogate1

I. Ludo: „Starea de asediu" —E.S.P.L.A. 
1555

„Ccpiii încep să 
iubească poezia, în
că de cînd nu sînt 
cititori, ci doar as
cultători. Ca o să- 
mînță care a căzut 
pe un pămînt virgin, 
abia desțelenit, ea 

f. (B. N. Polevoi — 
„Literatura sovietică pentru copii și 
tineret16).

Unui asemenea public de ascultători 
i se adresează lucrarea lui S. Marșak, 
fruntaș cunoscut al poeziei sovietice 
pentru copii.

Din versurile și pozele cuprinse în 
această cărțulie, preșcolarii vor face 
cunoștință eu o fetiță de aceeași vîrstă 
cu ei și îi vor urmări peripețiile: ne
cazurile îndurate de pe urma unui pi
soi recalcitrant. Plină de bune in enții, 
fetița se străduiește să deprindă pi
soiul cu dragostea pentru ordine și 
curățenie, II culcă în pat, punîndu-b 
„Sub șale / Saltea moale. / Peste pat, / 
Cearceaf curat. / Sub urechi / Perne pe
rechi". încearcă să-i facă baie, folo
sind „Burete / Și nițel / Săpun". Dar 
pisoiul — în care răsună mai puternic 
deprinderile milenare ale speciei, refuză 
sistematic aceste duioase îngrijiri, pre
ferind să doarmă nu în. ci sub pat. 
sau să se spele după vechiul tipic „Cu 
limbuță / Și lăbuța". Mica educatoare 
e profund dezamăgită și nu-si poate 
reține exclamația : „Uf, ce mai pisoi 
nătîng

Copiii vor fi fără îndoială cuceriți de 
umorul istorioarei versificate, ei înșiși 
cunoscând felul de a fi al pisoilor și 
înțelegînd că orice încercare de a-i 
determina să și-1 schimbe e sortită unui 
inevitabil eșec» Dar amuzîndu-se co
pios, vor trage pe nesimțite o învăță
tură de preț: aceea că — pentru ei — 
ordinea^ și curățenia sînt cerințe de 
prim rînd, care trebuie neapărat res
pectate.

Forma ușoară, vioaie, — transpusă cu 
îndemînare în traducerea lui Gellu 
Naum — face ca mica povestire să co
respundă pe deplin gustului și puterii 
de înțelegere a copiilor de vîrstă pre
școlară.

ST. CAZIMIR

* „Fata păduraru- 
Dimitrie Stelaru:^” de Dimitrie

Stelara e o lucrare 
inspirată din bas
mul popular. Poetul 
s-a călăuzit de li
niile mari de dez
voltare ale basmu

lui popular, î-a intuit specificul, dar î-a 
umplut scheletul cu un material artis
tic propriu.

„Fata pădurarului" e de fapt o nara
țiune epică în versuri, cîn’înd în lim
bajul legendei și povestirii toată pri
begia veșnic îndurerată, cu necazuri 
și suferințe, cu neliniștea și dorința 
de a-și îndeplini dorul, a lui Voinicel 
pentru a reda viață fexei pădurarului, 
copila sărmană, blestemată de Babă — 
împărăteasa unei lumi moarte — să 
trăiască prefăcută într-o piatră.

Prezentarea palatelor-închisori ale a- 
cestei „viclene stăpînitoare" e un 
frumos lablou care însumează în el

„Fata 
pădurdrului<e

Cărți pentru copii
„Cravata roșie' nr. 5—1955

atmosfera de la curțile împăraților 
cu sufletul negru de răutate, sau din 
palatele cu zăbrele ale zmeilor din 
basmele populare.

Aulorul împrumută de la creatorul 
popular numai planul mare de cons
trucție. Și aici, ca și în basmul fol
cloric, personajele aparțin celor două 
categorii morale opuse: bine-rău. Per
sonajul pozitiv nu poate fi învins toc
mai datori ă faptului că este însoțit 
de mici ființe, la prima vedere nepu
tincioase, dar care-și salvează stă- 
pînul din cele mai dificile situații.

Autorul reliefează substratul social 
aflat în basmele populare, în spatele 
lumii de simboluri și al peripețiilor 
fanteziste pe care poporul le-a reali
zat și dăruit cu multă imaginație și 
vervă poetică, și cu mijloace artis
tice din cele mai diverse. „Fata pădura-, 
rului" se menține în aceeași atmosferă 
de fantezie și candoare a basmului. 
Baba, ca un spirit rău și despotic, e 
înfățișată în r-un portret reușit prin 
naturalețea culorilor și prin proporțio
narea dimensiunilor: .,Vicleana stăpî
nitoare66 a împărăției e din neamul 
vrăjitoarelor uscate și înrăite, îmbră
cate în piei de năpîrci și în mantii 
negre, îmbufnate, suduind veșnic în
coace și încolo slugile, ocărind și bles- 
temînd cu palimă pe nesupuși și în
dărătnici. Zmeul e și el, din cauza 
sluțeniei, frate bun cu Baba: o namilă 
înfiorătoare ,.fără frunte"; în urechea 
stingă are un „cercel de fier ruginit” 
de nouăzeci și nouă de ocale, care 
în timpul cînd pleca prin împărăție, 
soarele îngrozit înceta să mai apară. 
Voinicel e din familia F'oților-Fru- 
moși, iar Fata pădurarului e o neană 
Cosînzeană care, în loc să trăiască ca 
roabă într-un palat încuiat și întune
cat, stă împietrită în așteptarea unui 
vi eaz eliberator.

_Cît privește unele scene și pasaje 
din ultima parte, peste care se trece 
în grabă, se cerea din partea autoru
lui aceeași insistență ca și în primele 
pagini. Dacă D, Stelaru începuse în- 
tr-un mod cu totul propriu crearea 
intrigii, depar'e de sistemul șablo

nard, după care se croieâc cele mai 
multe^ basme, trebuia să continue pînă 
la sfîrșit în același spirit și să nu se 
lase ispi.it de unele procedee care în 
nici un caz nu-i mai puteau aduce 
prilejul de a-și dezvolta resursele liri
ce. Fluidul inspirației în loc să mear
gă într-un continuu crescendo, prin fa
cilitatea cu care sîm pregătite unele 
momente, pare că scade, topindu-se 
odată cu finalul.

MARIN BUCUR

Basmul iui I. Ma- 
tioliu-MIrcești, apă
rut în „colecția pi
tică66 a Editurii ti
neretului, este un

Z. Manoliu-
Mir ce ști:

Da-mi un măraaar Prețios pe care „ua mi un mar SCTilt<,rul n face c0.
. piilor de ziua lor.

Reluînd motivele unui străvechi basm 
din tezaurul nostru folcloric, autorul a 
căutat să întregească subiectul prin 
aspecte noi ale realității, care să înles
nească micului cititor înțelegerea unor 
semnificații înalte. Mihăiță, eroul basmu
lui, îl roagă pe bătrînul măr din ogradă 
să-i dea din roadele sale. Copacul însă 
se plînge că l-au năpădit omizile, pus- 
tiindu-i coroana bogată și cere băia
tului să cheme păsărelele să-1 scape 
de 'stricătoarele omizi. Păsărelele îl 

trimit la vînător să împuște uliul care 
le amenință, vînătorul îl trimite la 
pădure să-i dea lemn pentru patul 
puștii, iar pădurea îl roagă să che
me ploaia binefăcătoare care să-i spo
rească lăs'arii.

Demonstrînd în chip ingenios com
plicata idee a înlănțuirii fenomenelor 
în natură și condiționarea lor recipro
că, autorul a realizat la un nivel îm
bucurător această primă parte a bas
mului.

De aci încolo I. Manoliu-Mircești pă
răsește drumul povestirii învăluit în 
fum de legendă și continuă basmul 
printr-o narațiune searbădă, de repor
taj. El merge acolo unde „se vede 
o gură neagră ce se deschide în ini
ma pămîntului”, la mină, și cere fier 
pentru pușca vînătorului care trebuie 
să ucidă uliul, înlesnind păsărelelor 

apărarea copacului de omizi.
Minerii îl trimit la rîndul lor la 

plugari care trebuie să le dea „grîne 
pentru pîine și pentru haine lînă și 
bumbac”. Există chiar și un fenomen 
potrivnic — vîntul — contra căruia se 
plantează păduri tinere menite să-i 

zăgăzuiască dezlănțuirea.
Ajutîndu-se reciproc, eroii basmului 

împlinesc dorința lui Mihăiță de a 
mînca un măr. Deși cu această a doua 
parte, nerealizată prin îngrămădirea 
nefirească de semnificații și prin re
darea superficială a unor aspecte, bas
mul are meritul de a lărgi orizontul 
multor basme și de a le împrospăta 
conținutul cu aspecte noi. Or, puțini 
autori se pot lăuda azi cu un ase
menea lucru. îndrăzneala, chiar dacă 
nu e soldată cu un succes total, face 
din lucrarea lui Manoliu-Mircești o 
creație meritorie, care se va bucura 
de aprecierea micilor cititori.

GH. ILIESCU

Publicația care formează obiec
tul actualei noastre „reviste", 
se adresează unor categorii 

foarte largi de cititori, in felul lor 
extrem de pretențioși.

In orice caz, „Cravata roșie", lu
narul pentru pionieri și școlari, 
are un rol însemnat tn cultivarea dra
gostei pentru literatură și frumos, 
îneepînd de la școlarii din primele 
clțtșe, pînă la elevii care tn scwtă 
vreme vor păși pe porțile școlii me
dii. Și cred că în afară de mult dis
cutata accesibilitate a literaturii pen
tru copii; o revistă de felul celei pe 
care o avem în față mai trebuie să 
se distingă prin înalta valoare lite
rară a fiecărei bucăți publicate aici 
și prin diversitatea materialelor care 
să îndeplinească multilateral cerințe
le educației comuniste. Monotonia 
repugnă tuturor și este de natură a 
îndepărta și pe cititorii mari. Dar 
cînd e vorba de cei mai mici dintre 
iubitorii paginilor scrise! Nici vorbă- 
că o revistă pentru școlari cu mate
riale uniforme, axate pe cîteva pro
bleme minore, învîriindu-se în jurul 
acelorași și acelorași agasante învă
țăminte morale, nu poate duce decît la 
plictisirea copilului dornic să găsească 
la fiecare nouă pagină lucruri pasio
nante, care să-i satisfacă nepotolita 
lui sete de cunoaștere.

De aceea, oricît ar părea de pa
radoxal, e măi greu într-o oarecare 
măsură să realizezi o revistă bună 
destinată copiilor.

„Cravata roșie", judecată după ul
timul număr, se străduiește să asi
gure paginilor sale o varietate deo
sebită, publicind materiale cu teme 
diferite, care îmbrățișează sectoare de 
viață și probleme din cele mai dife
rite. Dintr-o sumară parcurgere a 
cuprinsului, ne putem da seama de 
faptul că revista are în vedere asi
gurarea unor pagini atractive prin 
diversitatea lor. Apare o povestire cu 
subiect din anii luptei ilegale a Par
tidului Comunist din Rominia („Po
rumbeii" de Sanda Doiniș), un pro
mițător început al unei povestiri dez- 
bătînd, după cit se vede din această 
primă parte, o problemă deosebit de 
interesantă din viața copiilor patriei 
noastre („Prima cu a doua răstur
nată" de O. Pancu-Iași), finalul unei 
povești de Gica Iuteș, un moment din 
lupta pentru pace a copiilor din Ger
mania occidentală („Pentru ochii 
fratelui meu" de T. Tudase), o le
gendă dobrogeană (prelucrare de 
Horia Toma), etc.

Enumerarea noastră nu-i desigur 
completă; după cite se vede însă, din 
acest punct de vedere revista poate 
atrage pe cititori. Numai că preocu
parea pentru diversitate pare a fi e- 
xistentă numai în domeniul i- rozei. 
Poezia, deși bine reprezentată pr<n 
Unele traduceri conștiincioase și prin 
cîteva bucăți de un nivel deosebit, 
acestea din urmă semnate de M’-iiai 
Beniuc, Nicolae Tăutu și Tiberiu 
Utan, nu satisface întru totul aceas
tă cerință. Lipsește poezia pentru 
școlari, poezia specifică virstei res
pective, cu teme din preocupările de 
zi cu zi ale pionierilor și școlarilor. 
E foarte bine că revișta publică ver
suri semnate de poeți consacrați (șt 
poeziile citate mai sus pot constitui 
exemple demne de laudă), deprinzînd 
încă de pe acum pe cititori cu lite
ratura de bună calitate, formîndu-le 
gustul artistic. Dar, pe lingă aceasta, 
nu trebuie uitată nici cealaltă menire 
a revistei: să dea școlarilor cît mai 
multe poezii specifice virstei lor, care 
să corespundă necesităților educației 
comuniste. Promovarea unei poezii a 
vieții de școală este desigur o sarci
nă a revistei. Mai e un fapt asupra 
căruia am vrea să ne oprim: din 
păcate „Cravata roșie" e o revistă 
lipsită în general de umor. Or, pu
blicația pentru școlari trebuie să aibă 

tn atenție promovarea unui umor de 
bună calitate. Lipsesc scurtele poves
tiri și poeziile satirice, glumele de 
cîteva rlnduri, avind toate un real 
conținut educativ. Ele sînt mult cău
tate și gustate de școlari. (In numă
rul de față apare o poezioară „Gică 
scamatorul" de Eduard Jurist, cam 
sărăcuță în ceea ce privește spiritul).

De asemenea dragostea pentru car
te nu este suficient cultivată în pa
ginile revistei „Cravata roșie". Apar 
doar scurte note bibliografice, deștul 
de aride și inconsistente. Prezentări 
atractive, scrise cu pricepere, scoțînd 
în evidență calitățile cărților care a- 
par la noi, ar fi cît se poate de utile. 
De ce, la urma urmelor, nu s-ar în
cerca publicarea și a unor mici cro
nici, recenzii, scrise de oameni com- 
petenți care să învețe de pe acum pe 
micii cititori să aprecieze o carte, să 
discearnă părțile bune și slabe ale 

. unei opere literare ?
O discuție mai amplă ar merita 

calitatea artistică a materialelor, rea
lizarea lor literară. Deocamdată ne 
mărginim să semnalăm numai un pe
ricol: alunecarea spre siropos (o- 
videntă mai ales în „Paiața" de 
Florin Petrescu) și spre un ton plln- 
găreț, călduț (prezent mal ales în 
povestirea „Pentru ochii fratelui 
meu“ de T. Tudose).

Desigur, se mai pot face șt alte 
observații de amănunt. In orice caz, 
concluzia care urmează acestei su
mare cercetări nu poate fi decît un 
îndemn adresat revistei „Cravata 
roșie" care, pornind de la realizările 
remarcate și în acest număr, să spo
rească eforturile pentru a deveni o 
armă prețioasă în educația comunistă 
a tinerei generații.

V. Rîpeanu

„Un om între oameni" de Camil Pe
trescu.

® Sra tipărit în colecția „Albina", „In 
satul unui prieten" de Mihail Sadoveanu. 
Volumul cuprinde nuvelele : „In satul 
unui prieten", „Un instigator", „Hoțul", 
„Emigranții la Brazilia", „Mergînd spre 
Hîrlău", ,,O istorie de demult".

® In colecția „Meridiane" au apă
rut: nuvela „Cineva a cerut vin roșu" 
de W. K. Schweichert, în romînește 
de G. Rădulescu și cuvînt înainte de 
D. Hmcu și „Nuntă la Haiti" de Anna 
Seghers, în romînește de Tudor Măl- 
nescu.

® Editura tineretului a tipărit în 
limbile minorităților naționale urmă
toarele volume: „Mustăciosul vărgat" 
de S. Marșak într-un tiraj de 12 mii 
exemplare în limba maghiară și patru 
mii în limba germană și „Mărunți
ca" de Andersen în. 12 mii exemplare 
în limba maghiară.

a „Giuvaerul coroanei" de Ralph de 
Boissierre, roman despre marea grevă 
din 1937 a muncitorilor petroliști din 
Trinidad, a apărut de curînd în Editura 
de stat pentru literatură și artă. In 
romînește de M. Scarlat. Prefață de 
George Macovescu.

9 Ediția Il-a din „Ce să fiu" de Ma- 
lakovski, în traducerea poetei Nina 
Cassian. s-a tipărit recent în 50 mii 
exemplare.

@ Editura de stat ' pentru literatură 
și artă anunță cîteva studii despre 
scriitorii progresiști dintre cele două 
războaie mondiale. Vom citi în cu
rînd: „Moștenirea lui Garabet Ibrăi- 
leanu" de Savin Bratu; „Geo Bogza” 
de B. Elvin; „Ion Agîrbiceanu’’ de 
Mircea Zaciu și ,.N. D. Cocea pam
fletar" de Eugen Campus

gg Va apare romanul „Oameni săr
mani" de Dostoevski.

® Peste cîteva zile va fi în librării 
cel de al doilea volum din seria ope
relor complete de A, P. Cehov.

® Versurile scrise în ultima vreme 
de Mihu Dragomir sînt reunite în vo
lumul „Pe struna fulgerelor" pe care-1 
vom citi în cursul viitoarelor săptă- 
mîni.

O nouă ediție din „Zilele vieții 
tale” de Ion Pas va apare peste cî
teva zile.

@ Tînărul pGet Victor Felea sem
nează volumul de versuri „Murmurul 
străzii" în curs de apariție la Editura 
de stat pentru literatură și artă.

Încă din ,,Un cîntec din ulița noastră", 
angajat adine în lupta pentru construi
rea socialismului în țara noastră și în 
satirizarea tuturor* formelor de supra

viețuire, stupidă și anacronică, a vechiului, 
Cicerone Theodorescu vădea o atracție deose
bită spre dezvăluirea unui domeniu al vieții 
noastre noi mai puțin frecventat de poeții 
contemporani, își anume acela al marilor 
bucurii simple ale vieții de familie.

Poezie a paternității și a familiei, noi am 
mai avut, și mulți scriitori au exprimat sen
timente pure și gingașe în fața leagănului 
în care gungureau odraslele lor. Dar, mai 
ales în ultimele decenii, această poezie a 
unui sentiment atît de uman și universal 
n-a reprezentat, adesea, decît o pagină a- 
dăugată poeziei intimiste, cu tot ceea ce 
comporta ea: refugiu în singurătate, izolare 
individualistă, extaz, mistic uneori. Atitudi
nea, după cum se știe, era explicabilă, la ea 
concurînd toate sursele ideologice ale poe
ziei de atunci, și exprima în modul cel mai 
sensibil poate, egoismul familiei^ burgheze, 
celulă foarte atrofiată a societății capita
liste. Sufletul patern era închis.

Cicerone Theodorescu ni-1 înfățișează as
tăzi larg deschis. Sentimentul părintesc se 
dovedește de o generozitate, de o bogăție in
finită, care îmbrățișează pe toți copiii țării 
și chiar ai lumii, ’ într-o iubire care este și 
ea caracteristică pentru evoluția noilor relații 
familiale, așa cum ele izvorăsc din doborîrea 
bazelor economice ale familiei burgheze și 
din edificarea unei noi orînduiri sociale, ba
zată nu pe atroce concurență individualistă, 
ci pe trainică solidaritate socială. Se poate 
afirma, cred, că ceea ce este tipic în 
actualul stadiu al familiei și sentimentelor 
părintești, este lipsa de egoism, este exten
siunea dragostei paterne asupra tuturor co
piilor tării, sentimente născute prin dispari
ția nesiguranței economice specifice econo
miei capitaliste, prin certitudinea existenței 
și propășirii individuale în cadrul și cu con
diția propășirii colective, specifice orînduiru 
socialiste. Cicerone Theodorescu a simțit foar
te exact și foarte adînc acest lucru și, de 
asemenea, că el constituie forța înnoitoare 
care trebuie să stea la baza realismului în li
teratura familiei. De aceea, în poeziile sale, 
frăția tuturor copiilor, egalitatea și chiar iden
titatea lor este deplină — copii romîni, sași, 
coreeni, ruși sau americani aniesteeîndu-se și 
îmbrătișîndu-se cu un sentiment d? formida
bile semnificații, cuprinzînd anularea tuturor 
ecroismelor, de la cel familial pînă la cel na- 
tional-șovin. Internaționalismul proletar teza 
fundamentală a construirii socialismului, de
vine o funcțiune fundamentală în sunetul 
copiilor, pe care poetul nu_ încetează să o 
cînte. Din aceeași cauză, în nenumăratele 
situații în care copiii apar ca eroi ai unei 
vieți noi, ei poartă cînd numele copilelor poe
tului. cînd alte nume, cînd nici un nume. 
Conștient de această profundă transformare, 
Cicerone Theodorescu a putut ajunge să sezt- 
seze în toată întinderea sa enorma impor
tantă a activității infantile, și să-i declare pe 
toți cei nenumărati care participă la ea, cu 
cea mai gravă admirație,

! Făurari de frumusețe, _
rle imagini și minuni.j

CRONICA LITERARĂ

„Făurari de frumusețe" de CICERONE THEODORESCU
Fiind primul care ne-a dezvăluit în adînc 

această față a vieții sufletești a omului nou 
din țara noastră, meritul lui Cicerone Theo
dorescu este al unui adevărat deschizător de 
drumuri în literatura noastră consacrată fa
miliei.

★
Dar meritele cărții sînt cu mult mai multe, 

și ele încep să se afirme în primul rînd prin 
zugrăvirea multilaterală a copilului. Cartea 
lui Cicerone Theodorescu ne dovedește, mai 
convingător decît multe tratate de speciali
tate, că în persoana tuturor nevîrstnicilor a- 
vem de-a face cu niște ființe foarte complexe 
și de multe ori, chiar foarte complicate. De 
la primele impulsuri ale vieții și pînă la con- 
știința pionierească foarte dezvoltată, poetul 
ne arată că eroul său este curios, ambițios, 
generos, mofturos, hazliu, grav, melancolic, 
curajos, meticulos, constructiv, languros, li
ric, energic, tandru, solemn, candid, șiret și 
chiar șmecher, într-o amețitoare schimbare 
de atitudini, în neașteptate explozii și în 
misterioase, latențe. Un copil se dovedește a 
fi o fantastică fuziune de forțe nestăvilite, 
din haosul căreia, prin contactul cu lumea 
înconjurătoare și prin dezvoltarea conștiinței 
după o concepție de viață sănătoasă și ști
ințifică, se cristalizează formula adultului de 
mai tîrziu. Pentru a ne descrie acest subiect 
extraordinar, mereu schimbător, Cicerone 
Theodorescu a trebuit să descompună, — și 
a izbutit — mișcarea lui vertiginoasă în 
nenumărate mișcări componente, și ne-a dat 
în volumul „Făurari de frumusețe", o amă
nunțită înșiruire de instantanee, un adevărat 
film al copilăriei. De la viteazul de cinci 
ani care înfruntă lupul („Voinicul"), la cei 
doi pedagogi, nu mai vîrstnici, care dau cîi- 
neltii răsfățat o lecție de muncă („Tălăbuș"), 
la fetița îmbufnată de ofensa unei palme de 
bunică („Supărări"), la copilul extaziat de 
frumusețea mamei relevată în efortul neînce
tat al muncii gospodărești („Surpriza"), la 
fetița de șapte ani care apără, certîndu-se cu 
rața, cu cocoșul, și chiar cu razele soarelui, 
somnul de dimineață al celei de cinci ani 
(„Sora mică") — luăm cunoștință de aproa
pe toate modalitățile sufletului infantil.

Copilul în dezvoltare, poetul îl arată prin 
contactul neîncetat cu lumea înconjurătoare 
și prin descoperirea naturii. Animalele, 
fiind prima tovărășie a copilului, poetul ni 
le înfățișează pe larg, constituind o popu
lație pestriță și gălăgioasă, totdeauna purtă
toare a unei lecții de existență. Trebuie re
marcat că punctul de plecare al poetului în 
descrierea universului mic și blajin, este 
acela de copil. Totul este vizibil, palpabil, 
audibil. De aci, rolul zgomotului în această 
poezie, care este de o simplă dar perfect in
teligibilă muzicalitate a onomatopeii. Volumul 
e plin și răsună de miac-mac-mac, ga-ga-ga, 
cri-cri-cri, etc., și chiar de unele sunete nere

cunoscute pînă azi ca specifice unor anumite 
animale, dar pe care poetul le scornește cu 
ingeniozitate. De altfel, aci se oprește în
cercarea poetului pe această linie, căci nu 
un formalism absurd îl face să caute sono
ritatea behăiturilor și mugetelor, ci consta
tarea că un copil se îmbată de sunete, și că 
multe din imaginile feerice ale minții lui se 
încheagă din voluptatea zgomotului, care mai 
reprezintă și o formă a vitalității, alături de 
aceea, mai subtilă, a imitației. Dovada o face 
acest entuziasm stîmit de ursar și urșii lui, 
care se revarsă asupra unui ursuleț mecanic :

Să-i cînt: Haide 1 
Dreapta, stînga, 
Și-mprejur 1 
Haide tumba 
Zdumba-zdumba 
Zurr-zurr-zurr...

Utilizarea sunetelor nearticulate, fără sens, 
nu e decît o treaptă. Avem, mai sus, limba
jul animalelor și, mai sus încă, asemănări 
între acesta și limbajul omenesc. Dincolo de 
savoarea sonoră posibilă a unor versuri ca 
acestea;

— Asta-i miîirr... mîrr... tnîrșăvie 1 
Mîrr... șăvie ! tnîrîi...

(s-a înțeles că e vorba de un cîine), sau de 
vorbirea curcanului care declară că nu „glu- 
giu-giu-mește“, sau a unor motani care :

Miertnă mieros și greu:
— Eu 1... Mi-eu...
— Și eu I... Mi-eu...

este clară intenția care depășește orice ca
lambur facil (și poate discutabil), de a ajuta 
apropierea dintre copii și animale. Atitudinea 
față de animale este decisivă în educația co
piilor, și personal, de cînd mă știu, am tot 
citit fel de fel de inepții care exaltau, de pil
dă. satisfacția pe care trebuie s-o încerce un 
copil cînd prinde nn șoarece în cursă. Fără , 
să facă un loc cît de mic ideii că șoarecele 
poate fi un animal vătămător și de aceea 
trebuie stîrpit, ele erau niște gingașe 
imbolduri la cruzime și niște manuale de o- 
mor scuzabil. Cicerone Theodorescu ne arată 
si în această problemă foarte importantă, o 
fundamentală răsturnare de termeni și tre
buie aplaudat gestul fetiței care pune în liber
tate șoarecele prins în cursă („Poveste cu o 
zînă de cinci ani"), ca un semn nou în căile 
pe care sînt conduși copiii.

Astfel prezentați și chiar ast'el orientați, 
copiii n-ar fi totuși decît o simplă promisiune, 
frumoși, fără îndoială, dar fără prea mare 
semnificație din punctul de vedere a! pătrun
derii adinei a transformării omului în noua 
noastră orîndtiire. Cum devin copiii „făurari 
de frumusețe" și care este în definitiv înțe

lesul exact și complet al acestei calități ? Este 
evident că formula aceasta ne obligă 
să înțelegem pe copii ca făuritori ai 
vieții noi, ai viitorului atît de ferm de
semnat în realizările celor care au făcut primul 
pas pe calea transformării revoluționare a so
cietății; să-i vedem ca făuritori ai comunismu
lui. Aceasta-i marea așteptare și aceasta-i 
marea speranță, și prin introducerea ei în 
imaginea copilului, cartea lui Cicerone Theo
dorescu depășește cu mult sfera infantilității. 
O idee gravă și solemnă ne arată pe copil 
intr-o altă ipostază decît acelea în care l-am 
identificat mai sus și ne duce dintr-odată, 
fără a părăsi nici o clipă planul prezentului, 
într-un viitor pe care, prin el, îl trăim și noi 
de pe acum. In fața acestui creator al unei 
vieți noi, luminoase, frumoase, natura face 
o plecăciune suavă :

...Toți macii din această lume 
La prichindel privesc cu jind! 
Iar macul — pentru toți — anume 
Se-apleacă, parcă mulțumind.

Prin glasul înflăcăratei flori, poetul rostește 
speranța unei lumi care a luptat îndelung, 
fără să piardă speranța, pentru această în
trupare supremă a omiilui:

— De mult te-aștept,, de mult n-am pace 
(ar zice, glas dac-ar avea)
Mi-e drag de tine, tare-mi place,
Măi, pui de om, nădejdea mea I

Așadar, prin copil avem în noi lumea viitoru
lui și sentimentul bătrînului profesor din poe
ma „Catalogul" este al nostru, al tuturor, în 
fața acesțor bărbați care îndreptățesc nă
zuințele unui prezent ce condensează în el 
așteptările trecutului;

Elevul ce! mai bun din clasă 
Fiu de ciobani, vlăstar de brazi, 
Nici azi în urmă nu se lasă : 
Erou al muncii este azi.

Copilu-acelei țesătoare
Așa slăbuț pe-atunci și pal 
Acuma scrie la ziare... 
Un frate-al lui e general.

Și e tulburătoare emoția pe care o provoacă 
suprapunerea planurilor prezent-viitor, prin 
simpla prefigurație a curgerii în timp a vieții 
unui copil al epocii noastre.

Poetul știe să comunice atitudinea acestor 
împliniri viitoare, arătîndu-ne adînc sădite în 
copii sentimentele care vor constitui temeliile 
de granit ale lumii de mîine: aflînd că în 
Statele Unite copiii negrilor nu au dreptul de 
a merge la școală, fetitele le fac dreptate, ca 
să spunem așa, în efigie, adopfînd o păpușe 
neagră, pe care o conduc ca niște surori spre 
tainele științei de carte; în Sudiec Razim 

Enver avem un copil ceva mai mare, turc do
brogean care participă din plin la efortul co
mun tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră ; întîlnirea dintre copiii coreeni și se- 
cuieni ps băncile de la Tușnad este o pecete 
a unei frății pe vecie. Pe deasupra tuturor 
planează, indisolubil legat de viața copiilor, 
dar ca o lege, ca o permanență a epocilor 
viitoare, dragostea de pace și hotărîrea ds a 
apăra pacea:

De vreo două mii 
de ani încoace 
E, la noi, o vorbă : 
— Bună pace... 
E, la noi, o vorbă: 
— Omenie... 
Pentru-acestea ne vom bate 
Să se știe.

(„Bucuroși de oaspeți")

Acesta e conținutul cuvîntului „făurar de fru
musețe", care proiectează în viitor, în pro
porții de măreț vis al realității, sufletul co
piilor noștri de azi.

Vreau să mai adaug ceva relativ la tehnica 
poeziilor din „Făurari de frumusețe".

Descrierea urmărește simplitatea, e accesi
bilă și plăcută oricărei vîrste și, spre deose
bire de alți poeți care au făcut portretul ani
malelor hipercunoscute, Cicerone Theodorescu 
a atins originalitatea prezentînd direct și a- 
Ieg'nd rareori comparația și atunci, mai ales 
din cîmpul moralei, învăluită în umor, el 
emancipîndu-se astfel de influenta atît de ti
ranică în această materie, a lui Jules Renard. 
Oricine trebuie să facă haz de această de
scriere a raței, realizată de poet cu elemen
tele cele mai elocvente pentru copil :

Albă-n pene 
Cam lăliie, 
Labele — coji de lărnîie. 
Legănîndu-se domoală, 
Umblă-alene, 
Pe tînjeală
Lătăreață, 
Precupeață, 
Strigă parc-ar fi la piață...

La baza poeziei sale despre copii se află 
dialogul. Alegerea acestei forme are efecte 
din cele mai fericite, și în primul rînd acela 
de a scuti poezia de caracterul siropos, de 
duioșia facilă, de tonul convențional de care 
sufereau mai ales în trecut mai toate produc
țiile de acest gen. In mod pozitiv, alegerea 
dialogului ca schelet al celor mai multe 
poezii are ca efect realizarea unui dramatism 
accentuat, foarte potrivit cu starea de exal
tare neîncetată a copilului, căruia fiecare îri- 
tîmpiare i se pare fantastică și unică. Pe 
aceeași linie, trebuie relevată și propozițiunea 
simplă, ca bază a stilului poetic, și notația

Desen de JIQUIDE

scurtă, din maximum două, trei cuvinte, am
bele avînd darul de a sugera direct și dra
matic.

Pentru a da mai mult farmec învățăturilor 
sale poetice. Cicerone Theodorescu a atacat 
cu îndrăzneală forme și teme din cele mai 
dificile și mai îndrăznețe ; ghicitoarea, fabula 
și basmul umoristic, și a reușit în cele mai 
multe pe deplin, punînd pe toate pecetea ori
ginalității. El n-a ezitat nici în fața acelei 
îngrozitoare încercări care este descrierea 
plastică a cifrelor, și a dus-o și pe ea pînă 
la capăt, găsind idei interesante și soluții 
noi.

Intr-o corespondență adresată cititorilor săi, 
editura îi informează cu toată seriozitatea 
că din cuprinsul volumului „patru cicluri sînt 
pentru copiii preșcolari, iar următoarele trei 
cicluri pentru pionieri și școlari mari". 
mă îndoiesc. Dar care este cronicarul literar, 
care și-ar lua răspunderea de a vorbi în nu
mele acestor „preșcolari", „pionieri" și „șco
lari mari" ? Știu că volumul cuprinde toate 
datele unui suflet de copil al zilelor noastre, 
în care trebuie să se înrădăcineze idealurile 
de luptă pentru dreptate, pentru socialism, 
pentru patrie, pentru frăția tuturor oamenilor 
muncii, pentru un om nou, liber, plin de ge
nerozitate, și iubitor de frumos. Mai mult, 
în numele lor, nu mă pot pronunța.

Dar știu că există, vai, și vîrste post-șco- 
lare, și că pentru aceste vîrste toate ciclurile 
sînt egal de interesante, instructive și p’ă- 
cute. In numele cititorilor din această cate
gorie, îmi îngădui să salut în cartea lui Ci
cerone Theodorescu o biruință a poeziei ro
utine într-unul din domeniile literare cele maî 
delicate.

Radu Poipescu
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GAZETA LITERARĂ!

Tii! încrâncenată vreme ! 
Iarăși biata tară geme — 
Neamțul ne-a călcat homarul. 
Vodă s-a legat cu Țarul — 
Mai amar ni-i azi amarul!

Milcovul spumat cu sînge 
Mijlocelul țării-I strânge, 
Neamul iar în două-1 frânge...

O, pe greu se-așterne slova : 
Ne-a .rămas atît: Moldova —

In cetatea ei de scaun —
(și pe el l-aduse valul) 
stă pe tron sinistrul clown, 
Vodă Ferdinand — „lealul" !

Pe-o fîșie 
de moșie 
și-a aflat aici limanul 
și scîrnava cîrdășie, 
care urcă-n slavă Banul.

Șfîrtecat balaurul, 
își clocește aurul!
S-a înduplecat ? — Ei ași! 
Să=I vedeți în tîrg la Iași...
S-a ales cu-un ciot de coadă 
Și-o înoadă 
să n-o roadă !
Șase capete din șapte 
le tăiară nemtii-n noapte, 
dar al șaptelea-i la pîndă 
și din gura sîngerîndă 
limba-atîrnă mai flămândă !

★
lașii-s Capitala Țării.., 
Din străfundurile zării 
tot ce-avea mai acătării 
a descălecat aici:

Toată curtea mari și miei, 
și vînduti și venetici.
Toată curtea mici și mari 
mareșali și țucălari.

In palatul din Copou 
încuiat cu zece chei 
și păzit de trei lachei, 
șade Vodă la birou 
fericit de-un timbru nou... 
(pasia lui de predilecție !) 
A găsit un cap de bou.
E al doilea la colecție!

„E război", șoptește-o slugă 
în urechea clăpăugă...

„Latre tunul" —- zbiară Vodă 
și comandă-un wisky-sodă !

★
Of. păcatele mămuchii — 
unde-I capul — și păduchii ! 
Toți moșierii — toți burjuii, 
toți boierii și sătuii 
și bancherii, nesătui, 
se-mbulzesc către Bahlui... 
Au venit cu-ntreaga masiă, 
cu cățel și cu odraslă, 
cu-o nevastă iubitoare 
și cu două țiitoare.

Și-I o forfotă în tîrg: 
Se întrec borfașii-n sîrg... 
Viermuiala de hoții 
Vînzoleală, să te ții!

Totul pentru ei e marfă
Și-și vînd țara, ca pe-o boarfă !

Scot tîlharii la mezat 
trupul țării retezat!

Mișună spionii roată 
(știuți de Siguranța toată)

Dau spionii 
napoleonii, 
iau mișeii 
cocoșeii, 
cocoșei să facă pul, 
să nu știi unde i mai pui !

★
Feciorașii de bani gata 
fac, aici la Iași, armata 
zăngănind prin tîrg și-n casă 
spada niciodată trasă...

Zaiafete
și chiolhanuri 
pe la fete 
și prin hanuri! 
Pinteni 
cari urăsc noroiul 
joacă sprinteni 
tontoroiul...

Prin spitalu-ofițeresc 
dame nobile roiesc !
Zumzăle zglobiul stup ! 
Trup și suflet dăruiesc...
(mai cu osebire trup)

Pildă de mărinimie 
Dă Măria sa Mărie !

★
Pe la birturi și tractire 
comandanții de oștire 
stau și-așteaptă vreo știre 
despre front și bătălii... 
Și pocnesc din betelii!
La sfîrșit de bairam 
plimbă-un ochi tîrșit pe geam... 
Și prin florile de gheață 
la un deget, față-n față,

îi înhață 
și-i îngheață 

ochii mari tăcuți și dîrji 
ai unei năluci în cîrji...

★
Prin cvartir, pe la boieri, 
străluciții ofițeri 
dorm de ieri și-alaltăieri!
Frați cu țarul, veri cu țarul ! 
Au ciocnit cam mult paharul, 
au zvîrlit cam mult cu zarul...

Asta-i societatea-naltă I
Jaf — dezmăț — huzur și Ifos...

Și de partea ceialaltă ?
Trudă — foamete — și tifos '

Iașii dau să se sugrume 
sub puzderia de lume:

Peste cîți erau, localnici, 
peste musafirii falnici, 
peste grangurii prădalnici, 
peste băjenarii jalnici, 
Domnișorii „strămutară" 
muneitorii-n căprarii, 
mii și mii și zeci de mii...

Căprarii muncitorești!
Oameni din întreaga țară — 
toți în haine soldățești... 
...și sub pază militară !

(Au „mobilizat pe loc" 
o făclie sub obroc !...) 
Numai de la București 
(Și pe ei i-aduse valul !) 
Grivița și Arsenalul.
Wolf întreg, întregul Haug...

Și-aș putea să mai adaug 
ceferiști din Constanța, 
din Flocști, din Severin...
(îi cunoaște Siguranța
Și pe ei — de unde vin ! — 
...dar îi cruță mai puțin J)

Ăl nouăsprezecelea cînt din ,Povestea poveștilor0' (Fragment)

— „De muncit pe brânci ? —
„Muncește !"

— „De mîncat?" — „Ce se
găsește 1“

— „De dormit ?" — „Cum se
brodește !"

— „De-ncălzit ? — „Mai suflă-n
dește!"

— „Dor de-acasă? — „Te privește!"
— „De gîndit ?“ — „Doamne

ferește ț“

★

Muncă ? O mai ții de vorbă ! 
N-a-nceput aici și-aouși.'
Foamea ? O mai minți cu-o ciorbă, 
sau cu-o piine de la ruși...

Somnul ? Unii dorm chiar duși
— cîte-o sută-n patru caturi — 
în vagoane, fără paturi,
...și adesea fără uși!

Frigul ? Crivățul, cumplitul ? 
Doar de nu s-ar mai aspri!
Hei... 4ar dorul și gânditul, 
astea nu le poți opri!

Da, gîndesc Ia toate astea, 
viața celorlalți, și-a lor ! 
Și-n tăcere crește oastea 
celor care știu ce vor!

★
Nu de mult... Era-ntr-o vineri, 
au venit doi ruși, — doi tineri, —
— doi soldați... —

Vorbeau în șoapte :
„Vom veni mai multi, la noapte..." 
Fedia le-a ținut o lecție
— prima — despre insurecție!

„Șefii voștri vă înșeală! 
între noi și-ntre stăpîni 
nu-i nici cumpăt, nici tocmeală, 
că sînt ruși, sau că-s romîni!

Ne-arn văitat destul! La fapte ! 
Ca la nouă sute cinei, 
Ca Ia nouă sute șapte, 
noi — și ăștia în opinci!

Mânecile să Ie sufleci! 
Nu cu lacrimi îi îndupleci!

Poama-i coaptă și răscoaptă ! 
Scutur-o... în loc s-o miști!"

Și ai noștri spun în șoaptă :
— Ăștia oameni !" „Bolșeviști!"

Jos, la Nicolina-n gară 
țin ședință-ntr-un vagon. 
Un puștan fără palton 

stă pe seară 
de planton...

„Drace! Nu-î mai cald, afară !“

Ochii scormonesc prin besne, 
pălmuita, orbiți de frig 
parcă-s dați cu țipirig !
...NiCi s-auzi nu-i tocmai lesne: 
dinăuntru — doar frânturi, 
zvonu-a douăzeci de guri!

„...ăsta-i Naghel, ăla grasu’... 
ăsta-i Costea Constantin...
ăsta care umflă glasul 
e pilarul, nea Marin...

Și pe el, I-aud din plin!“

— „De pe front, vești tot mai
proaste I 

A căzut un sfert din oaste... 
Urlă tunul... Gerul mușcă... 
și-au, la trei soldați, o pușcă... 
Pentru cine mor aceia?
Pentru ce ne mor copiii? 
Pentru ce-mi lăsai femeia 
la alt cap al Romîniei?

In unire ni-e puterea..."

Trece-n stație-un mărfar, 
toacă-n tactul Iui tăcerea 
țăcănind greoi și rar.

...Și prin linișțea-ntreruptă
prinde numai — cum se face? —< 
tot mereu cuvîntul: Luptă !
tot mereu cuvîntul: Pace!

★
Hei, puștan din Nicolina, 
vorbele-astea cum le sorbi, 
parc-ar năvăli lumina 
dintr-odată-n ochii orbi...

Și-n privirea de cenușe 
ți se-nvolbură, pe rând, 
două flăcări jucăușe 
care-ntreabă: cum? și cînd?

★
...Și-ntr-o zi, în tîrg la Iași
Crivățul, bătrîn poștaș
(și la ceasul lui posnaș...) 
a adus printre ostași
— cei întorși din cei rămași! — 
marea veste că-n Rusia 
s-a clintit împărăția !

...că la 1-etrograd soldațil 
se-nfrățesc cu răsculații...

...c-a trecut alaiul grevei 
peste ghețurile Nevel...

...că pe străzi pășesc placa'o
PACE! 
PÎINE!

LIBERTATE!

că pe vechiul prag al Dumei 
sună glasul nou al lumei...

Că din ocne și-nchisori
— sus, pe mîini de muncitori, 
sus pe umeri de mujici — 
ies bătrânii bolșevici...
și că-n negrele celule 
(sînt destule, prea destule) 

intră Prinții — schimbul doi, 
pînă-n veacul de apoi!

...că soldați și că matrozi 
sfarmă circul de irozi, 
de călăi și de nerozi...

...că pe-ntinsele moși! 
ceru-ntreg se înroși...
...că țăranii cei săraci 
se smucesc de sub gîrbaci, 
pe boieri îi mătură, 
jugul și-l înlătură 
de pe trupul frânt șl stors...
• o a • • •
Și că Lenin s-a întors!

★
Vestea zboară, 
merge sfoară, 
Nicolina se-nfipară...

Iașii-n uliță coboară:
Păcurar!
și Tătărași, 
băjenari 
și băștinași, 

toți — firește — mărginași!

Cei din Centru, 
nu sînt pentru!

★
Cei din Centru 
nu sînt pentru... 

și-asta nu e de mirare! 
Zice-un cîntee bătrânesc: 
„...ăl pă jos și ăl călare 
anevoie se-nvoiesc!"

( 
Cei din Centru trag o spaimă, 
se cutremură și-ngaimă:

— „Cataclismul!"
— „COMUNISMUL!"

...Cîte umbre și năluci 
poți să numeri la răscruci, 
cîte stafii și strigoi 
poți să afli pe la noi. 
toate alea-s nerozii,

fantezii 
și poezii!

De vreo șaptezeci de ,an!
pe sărmanii bogătani 
asta-i singura nălucă 
ce-î mai poate îngrozi, 

cînd o-apucă 
dor de ducă 
și cînd prinde 
să colinde

...nu-ntr-o noapte, cl-ntr-o zi!

— „Revoluția! La toți dracii! 
Cît or să se-ajungă sacii
ori punguța cu pitacii?"
— „Cît țin proaspeți cozonacii?"
— „Dar o jimblă?"

— „Dar o pîine 
împărțită cu săracii?"
— „Cînd începe foamea?"

— „Mâine?..."
— „Azi...

acum
...sau... adineauri?"

Urcă panica pe șleauri!

Seminția de balaur!
se împarte —■ după zgîrci! — 
în jivine și năpîrci !

Da! E și-ntre ei o scară: 
după cît au în cămară...

Hîrca foamei ce-i așteaptă 
urcă treaptă după treaptă!

★
Se-nspăimîntă-ntîi telalii 
de prin fundul mahalalii...

Precupeți, fug ca de boală 
doar cu cobilița goală...

Dughengii în patru labe 
se pitesc după tarabe...

Negustorii Sărăriei 
scot, și-ndeasă prin dulapuri 
marfa-atîrnată-n prapuri 
dinaintea prăvăliei!
Haine noi și ghete vechi 
și perechi de neperechi...

Comersanți cu mare faimă 
fug împunși șl-mpinși de spaimă, 

plîng...
și gem...

în beci și-n pod,
se strâng 

ghem 
și se fac nod!

Buznă-n casă, toptangiii: 
„Unde-s banii? — Dar copiii? —* 
și răsuflă ușurați!
Banii stau cuminți în cassă 
doar copiii sînt plecați... 
Dinspre Carol, nu-i a bună! 
după liniște furtună, 
ca și cum s-ar prăvăli 
șiru-ntreg de prăvălii.
Peste mărfuri și milioane 
huruind se trag obloane!
Cad cu scrâșnete de fier 
să se-audă pînă-n cer, 
să se-audă pînă-n iad 
că-s obloane care cad! 
...Parcă-s pleoape ce se pleacă 
peste marii ochi sticloși, 
să nu vadă „nici o leacă" 
din ce-o fi să se petreacă 
nici să nu răsfrîngă-n treacăt 
junghiul steagurilor roși!

La conac,
La Turnul Golii, 
un maniac 
mîncat de molii...

Chip de cutră-mbătrînită 
cu o mutră cătrănită 

ofilită-n post și-n denii, 
perpelită de vedenii, 
smochinită în smerenii 
și în fum de mirodenii — 
fuge dintr-un cat într-altul 
(o să-I ierte Prea înaltul!)

suflă luminările 
din toate cămările 
Și despoaie toți pereții:

„Vin procleții și trecleții!

Să nu urce 
bandele, 
să se spurce 
-n candele!

Să nu-I ia icoanele, 
Cartea cu canoanele..."

Și-l pălesc broboanele!
„N-am s-o sufăr ! N-am s-o sufăr!"

Trage-un cufăr și-ncă-un cufăr, 
și le-adună, și Ie-nfundă, 
să le ducă, să le-ascundă.

să le-ngroape
la moșie, 
să le scape 
de urgie!

— 1917 —

Intr-o crâșmă din Socola 
lîncezește panțarola...
—„Două trefle!" — „Trei carale!"
— „Dă-le naibii de parale!..."

...Mai devale-n Lăpușneanu 
o dudueă-nchide pianul...
Și-o cocoană suferindă 
răstignită la oglindă 
cată lung la cele moaște — 
parcă nu s-ar recunoaște! 
A rămas încremenită 
cu-o falcă sulemenită 
șl cu alta, — dragă doamne! — 
spovedind șaizeci de toamne, 
(ba, vestind cînd te uiți bine 
iarna cuibărită-n vine!) 
Iși privește-ntîia oară 
hîrca hîdă — se-nfioară, 
și-o ascunde sub o mînă 
(mina albă de stăpână 
hrăpăreață și hapsînă) 
dintr-odată, de țărână, 
spelbă, lîncedă, — bătrână!

★

Prin piață trece-un domn 
dichisit, 
într-o trăsură, 
plictisit 
peste măsură

și cu ochi umflata de somn... 
„Mînă caii! Haide! Mișcă!
Să scăpăm de-această turmă..."
— „Coane, zmei s-avem la brișcă-, 
tot ne-ajunge de la urmă!"

Și-un alt domn de pe Copou, 
(lepădînd costumul nou) 
se prelinge pînă-n stradă...
Ochi de pradă! Vor să vadă, „Ia mai cîntă-ne, moș Vania.

să vadă și să nu creadă! 
Să fi fost de necrezut?
Iertăciune! — A căzut

pe șezut 
de ce-a văzut!

★
Ca Ia foc vuiește tîrgul!
Și-a ajuns mînia pîrgul!

Vin ieșenii, vin mereu...
Rușii stăvilesc cu greu 
îmbulzeala...

fac careu:
Colo-n mijlocul mulțimii 
sînt aduși vătafii crimii!

Colo, între pumni și zdrențe 
stau „Nobleți" și „Excelențe"... 
Veri cu țarul, frați cu țarul... 
Greu de dat pe gît paharul... 
A căzut altminteri zarul!

...Nu mai tutuiesc pe nimeni 
azi, limbuții ipochimeni!

★
Din culcuș, din puful pernii 
s-au trezit în crucea iernii 
domnii-ntinselor gubernii!

...Marii duci și micii duci, 
plini de stele și de cruci, 

de galoane 
și cordoane

și de alte găitane
de șireturi
și fireturi

și de alte marafeturi, 
stau și tremură ca varga...
(un biet beat e-adus cu targa!)

Veri cu țarul, frați cu țarul... 
greaza-n ochi le-aprinde jarul, 
chipul li-i mai alb ca varul!

i 
...încolțiți, ca scoși din minți, 
Drintii clăntăne din dinți 
și-ntețesc căinți fierbinți, 
rugăminți și umilinți, 
jurăminți pe sfinți părinți 
că de-acum vor sta cuminți!

Unii plîng că sînt bătrâni, 
tot îi strînge azi sau mîini 
blânda Pronie cerească... 
și c-or ști să se ferească 
să mai ia nagaica-n mîini!

Alții plîng că-s vrabie-pui. 
c-o să-și puie sabia-n cui. 
că abia i-a înțărcat, 
că n-au sufletu-ncărcat, 
nici cu-o umbră de păcat!

— „Țineți decorațiile!
Viețile cruțați-le!"

Astfel urlă la răscruci 
Mari și mici, micuții duci!

★
Nici zăbavă, nici răgaz!
Colo-n mijlocul pieții.

se desfoaie
epoleții
într-o ploaie 
de ceapraz!

Săr chipie-n zbor de vrăbii, 
săr galoane-n vîrf de săbii 
și cad stele, măre Doamne, 
parcă-I Noaptea Marei Toamne!

★
Văd al noștri astea toate!
Și-unde-ncep să-și deîe coate:
— „Uite, vere, că se poate!"
— „Nu-țl spuneam eu, măi

nepoate?" 
—* „Le-om răzbi și noi pe toate, 
le-om veni și noi de hac !"
— „Bagă seamă, tu copile, 
or veni și alte zile
că doar n-au intrat în sac!”

★
Cocoțat pe-un bolovan

un vlăjgan
cu păr bălan

strigă cît îl ține gura 
stihuri cari sfîrșesc cu hura!

De vre-un ceas, cu glas de goarnă 
prăvălește universuri:
toarnă, toarnă, toarnă, toarnă, 
versuri, versuri, versuri, versuri... ' 
(cam cît aștea sau mai multe!...) 
Cel puștan 
de moldovan, 
cel planton 
fără palton
nu se satură s-asculte 

strofele 
cu cofele,

filndcă-ncep, mereu și Iarăși 
cu cuvîntul drag: tovarăși!

★
Și-unde scoate-un ruș bătrîn 
steagul roșu-ascuns la sîn: 
„Unii poartă-n sîn carboanțe, 
eu, un steag bătut de gloanțe! 
Doispce ani de cînd te port 
și sub lanțuri și sub cnuturi, 
dar știam eu c-ai să-mi fluturi 
zorii-acestor începuturi 
peste frunte — viu sau mort!

Cine-s eu? Nu fac vreo taină!
In bătrâna mea Ucraină 
sînt, așa ca mine, mulți!
Un desculț printre desculți, 
un sărman printre sărmani, 
un țăran printre țărani, 
un Ivan printre Ivani...

Dar m-a vînturat mizeria 
dintr-un cap într-altu-al țării... 
...Și-o lecuță prin Siberia, 
c-am privit deasupra zarSP*

Rîde Vlad, zîmbeșțe Neagu, 
mîngîîe puștanul steagul...

★

Zice bardul — cam încins —: 

cîntecelul cu pățania... 
cu pățania — cînd te-au prins!" 
Lumea tace — Moșul cîntă : 

„Fost-a un cireș odată 
într-o noapte ne-nstelată 
într-o iarnă blestemată, 
slab, golaș și de pripas... 
Oare cum puteam să-l las 
gol, sub burnița piezișe...? 
Am lipit pe el afișe... 
Și de-acolo mi s-a tras!"

Lumea râde — Moșul cîntă: 
„Sub cireșul înflorit 
cu flori albe troienit 
n-am urnit, m-am dezlipit 
de nevastă și copil — 
într-o seară de April... 
Și-am mers verste fără număr 
drumul lungului exil — 
ierni mi-au troienit pe umăr... 
tot mai greu, 
mai părăsit, 
tot mereu 
spre răsărit..."

Lumea tace — Moșul cîntă: 
„De-o mal sta și-acum cireșul 
colo-n drum, la Putilov, 
Vreau. în crengi, să-i joace 

leșul 
ultimului Romanov!..."

Moșul tace...
Lumea cîntă, 
Cîntul despre ura sfîntă!

„Șl dacă-1 uităm vreodată 
într-o noapte prea-nsteiată, 
vine-o boare miresmată: 
cîntu-1 știe fără greș 
Vîntu-n frunza de cireș..."

Mai în jos de Trisfetite 
șapte jocuri învîrtate!
Cum se-mbină și se-mbie 
Căzăcească și chindie!

Balalaicile dau tonul 
scripci și cobze țin isonul... 
Gîdiloasele țambale 
țăndăresc — râzînd — cristale, 
două naiurî uguie 
triluri, parcă fulguie...
și la fund — cam fonf — trombonul 
suflă — umple — umflă zvonul 
pînă-n tîrgul Cucului 
pe dibla dănciucului.

★
Vine-o babă în cipici 
lăpăindu-șî pașii mici, 
zgribulltă-n rochia sură 
cu trei degete la gură.

Vine-n grabă 
și întreabă:

„Arde tîrgul ?"
— „Arde, maică! 

Arde-n chiote de foc! 
L-a aprins o balalaică 

într-un joo 
de cazacioc!

Uite flacăra cum saltă, 
mai înaltă — mai înaltă!
...Și-am să joc și eu cu el, 
că ne cîntă-același cînteo 
ura-n suflet, foamea-n pînteo 
și mînia-n pumnii grei!"

Baba nu răspunde-ndată... 
Cască gura, cască ochii, 
netezindu-și încurcată 
faldul șters al vechii rochii.

Cel care-a răspuns așa 
tace...

— „Cîți ani al, băiete? 
Mai că te-aș îmbrățișa..." 
și-l privește pe-ndelete.

★
Un puștan, un copilandru... 
Mai curând mărunt la stat, 
trup mlădiu, ca un leandru 
subțiratic dar legat.

Părul castaniu se-pvoaltă 
încrustînd cu dulcea-i dungă 
fruntea limpede și-naltă 
fața pală și prelungă...

Toate-n chipul Iul cuminte 
mal vădesc copilăria 
ne-mplinită. — Doar bărbia 
dur împinsă înainte, 
o înfruntă și-o dezminte.

I
Sub sprîncenele-arcuite 
în afundele orbite 
ochii joacă pînă-1 pierzi... 
licărind după clipite, 
viorii, căprui sau verzi, 
(...cîte-odată n-al greși 
prețuind că-s cenușii),

I
Gura-I mare, bine scrisă 
și — cu buzele răsfrânte — 
a surâs întredeschisă...
...Cînd îl vezi, aștepți să cânte...

Dar pe fața prăfurle 
boala, frigul, foamea, setea 
și-au săpat adînc pecetea 
ucigaș de timpurie...

„Cîți ani am? E-hel, sireacul! 
Nu-i scofală să socoti...
M-am născut de-un leat cu veacul! 
Șaptespce ni-s anii toți! 
Șaptespce, bătuți pe muche... 
Dar ni-i greabănul adus: 
Viața ne-a-nvățat az-buche, 
cîte sînt... și cite nu-s...

De-unde vin? Parcă ți-am spus! 
Glodul negru-al Iașilor 
ml-e izvodpl pașilor !
Sînt de-aîci...

Pe-aici s-au dus 
lacrimile puiului 
pe apa Bahlululul, 
scîncetul copilului 
pe prispa azilului, 
vaierul orfanului 
în hăul maidanului — 
și-oftatul flăcăului 
în trâmbele hăului, 
cîte cască zbuciumului 
bolta, crunta, ne-mpăcata, 
din podgoria Buciumului 
pînă-n Golia și-n Galata!

...Cînd am fost de dus Ia școală 
s-a urnit țara-n răscoală; 
cînd am fost de dat la muncă 
s-a stîrnît război pe luncă... 

Trai de eîine 
de-azi pe mîine,

mai mult palme decît pîine...

...„Dar acum, cînd ies la horă 
joc Ia braț, cu vremea soră! 
C-avem cînteo să ne mîie 
și nu-i drac să ne rămîie 
cît o fi dracul de drac: 
arde-o lume sub călcîie 
la răspîntie de veac!
...Și de-o fi să plec Ia oaste 
nu-mbrao țoale de soldat: 
am o inimă sub coaste 
și mă-mbie să mă bat 
nu cu nemții, nici cu rușii 
ci cu hoții și suspușii 
cari ne țin struniți în lanț, 
să sparg menghinea cătușii — 
să mă prind cu-ăștîa-n danț!

„...Sînt orfan — Și-orfan cum sînt 
pun cuvînt și jurămînt 
oîntul ăsta să-1 tot cînt 
cît oi fi om pe pămînt: 
că e glasul dulce-al mumii 
pentru toți orfanii lumii 
de Ia leagăn la mormînt!"

Strînge pumnii, strânge dinții! 
„Nu mi-am cunoscut părinții!..."

Ochii se-adumbresc în aburi 
și prin gemenele jgheaburi 
două lacrimi fug tiptil 
către gura de copil... 
Dar pe cînd mai lunecă 
ochii iar se-ntunecă 
șl din aburi își adună 
norii bortul de furtună...

Strânge dinții, strînge pumnii, 
tîmpla bate, ard pomeții: 
„Noi' vom fi stăpinli lumii, 
noi vom fi stăpînii vieții!"

„Iată ce -am să spun de-acu’... 
cui mă-ntreabă — cum faci tu — 
cui mă-ntreabă ! Și cui nu !“

★

•— „Ce zic maică ? Știi rusește?" 
— ..Ba! Dar nu face nimic. 
Inima îmi tălmăcește 
ce gîndesc... șl știu ce zic:

E o lecție! E o lecție 
vie despre insurecție!"

.... Aia ce-o mai fi?"
— „Ira, 

te-i mira, nu te-î mira, 
căzăceasca zice-așa!"

(...și cu-un zâmbet larg pe gură 
cîntă puștiul în măsură:)

„Mîinile-n șold —
sau cu brațe-ncrucișate!

Astfel înfruhtă-ți stăpînul crunt!
N-a priceput?... Burdușește-1 pe Ia 

spate 
cu vîrfurile 

cizmelor, 
în tact 

mărunt!
Dă-i — cu dreptul una. 
dă-i — cu stîngul una, 
dă-1 — atît și-atâtea 

cîte-ncap!
Dă-i — cu tocul una. 
dă-i — cu ciocul una 
doar l-ajunge mintea 

pîn-la cap!*!

(Baba rîde pe-nfundate 
și-un eipic prinde-a se zbate.,.)

...„Uite cum zbori
peste ceafă 

o scatoalcă!

Poate rămîne 
cu gîtul strîmb! 

Tot nu pricepe?
Dezmiardă-1 pe falcă — 

pînă lucește... ca un carâmb!

Dă-i — cu dreapta una, 
dă-i — cu stînga una, 
dă-i — atît și-atîtea 

cîte-apuci!
Dă-i — cu palma una 
dăi — de-avalma una..

pe tovalul... 
celorlalte buci !

Baba face șapte cruci! 
„Maică Precistă, păzește!

Vorbe-s astea?"
...și clipește 

chiondărîș la bașbujuci...

Dar se-mpacă lesne baba,
— parcă-i chip să nu te-mpaci! — 
a-nțeles că asta-i treaba 
șolticului de tălmaci...

Clatină din cap vicleană 
țuguind cîte-o sprinceană: 
„Hai, că de cînd stăm, mă,ții 
numai în blestămății!"

— „Acum cîntă pentru noi! 
N-am spus eu, umblăm la școală! 
Vine-o strofă-n tact vioi

și-apoi...
una mai domoală:

„Intră-n rând
ucenicule

cu fața suptă! 
Incă-n zori,

vezi amurgul lumii vechi! 
Multe sînt baricadele în Marea 

luptă! 
Ce-apzi azi, să-ți răsune în urechi! 
...Joacă și tu căzăceasca, bunico ! 
Vezi, în amurg, zorii lumii noi! 
Fruntea brăzdată de spaime,

ridic-o! 
Țînăr ești

și slobod ești 
cînd joci 

cu noi!"

Baba parcă stă pe bolduri 
Bate faldul vechii rochi... 
Dă din umeri, dă din șolduri 
și e doar urechi și ochi!

Ba de-un timp, s-a pomenit 
că se-nvîrte cu unchieșul. 
(Știți voi — ăla cu cireșul, 
cu cireșul troienit...)

Ca cireșul sînt și el!
Freamătă în pragul serii
sub fiorul ădierth..
Și sînt albi — bătrânii mei, 
albi. în toiul primăverii...

Și-ar mai fi jucat și-acum 
(cum e datîna-n poveste) 
dacă nu venea o veste 
care sparge hora-n drum!

★
...Ce se-ntîmplă? Păi, se-ntîmplă 
ca-n poveste...
— Vine-un sol,
duce palma scurt la tîmplă 
și rostește, fără-ocol;
„Dragă Dîadia! — Comitetul 
Revoluționar Ieșan 
Iți' conferă epoletul
— „Pot-Porueic?"

— „Căpitan!"

Nici că stă să pregete!
Ia din maldăr un chipiu
cu galonul auriu
lat de patru degete — 
și î-1 toarnă drept în creștet!

Moșu-njură, sculpă-n drum!
„Prea duhnește a parfum!
...Și pomponul e cam veșted 
pentru cine-s eu acum!"

Dar deodată strigă Vania:
„Sus compania! Drepți compania! 
Suge burta! Scoate pieptul!
Aliniați!

— Repaus pe dreptul!
— „Zece oameni o patrulă, 
zece oameni și-un fruntaș! 
Gata glumele — și basta! 
Incepînd din clipa asta 
noi răspundem de oraș!"

★
De mult urcase luna din podgorii 
și scăpătase soarele-n păduri —
pe trepte largi coboară-n uliti

mereu mai grei, mai vineți
norii, 

și mai
suri.

o horă — cea din urmă, se

Un chiot -— cel din
destramă...

urină —
risipit... 

Dar cerul strânge-n palida-i
năframă 

cu grijulii și blînde mîini
de mamă, 

pentru flămînzil care s-au trezit 
firimiturile ospățului sfîrșit.

★
...In coliba bunicuței
puștiul soarbe-ncet din ceai... 
Face baba: „Cum ziceai 
că te cheamă, măi bădje?"'

— „Ia, Ilie Pinfiiie, 
ucenic la Nicolina — 
jos în gară, bat-o vina... 
Șaptezeci de iei în mînă 
la sfîrșit de săptămînă!

...Dar în noaptea asta, babo, 
simte-mi inima și-ntreab-o, 
sînt bogat că n-aș schimba 
nici cu Vodă, nici cu Țarul!..." 
Baba-i umple iar paharul:
— „Mergi Ia lucru mîine?"

— „Ba!
Mîini, de cum se crapă zorii 
ies în stradă muncitorii!
Eu duc steagul! Cinstea-i mare..."

Baba-î prinde fruntea-n mîini 
și pe ochii duși în zare 
pune-neet o sărutare: 
„Mîine-n zori, copile, mîini..." 
Dar de ce-au ciulit urechea? 
Ce-a adulmecat perechea?

Trec în molcome cadențe 
prin hîrtoapele Podgoriei, 
mici — în haina lor de zdrențe — 
Marii ctitori ai Istoriei.

.Marcel Breslașu
i

Desene de GION
—---------------------------------------
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pădurile ano .im
am înregistrat în 

două lucruri

parte, dincolo de 
purilor. Atunci 
conștiință primele 
zîmbetul mamei și răsăritul soarelui.
Niciodată nu m-am putut despărți 
de zîmbetul ei. Se plecau asupra 
mea ■ multe fețe bune, mulți ochi al
baștri ca lacrimile mă priveau, insă 
nimic nu-mi bucura inima, nimic nu 
căutam, decît acel zîmbet unic, cald 
ca pîinea. După zîmbetul acela am 
scîncit. L-am așteptat în tăcere, l-am 
căutat pe obrajii multora și dintre 
sute și mii de zîmbete numai pe a- 
cela l-am rîvnit. L-am recunoscut 
totdeauna, de departe, și am înitins 
mîinile spre el, ca spre soare.

îmi amintesc ca azi : mama sta în 
prag și deodată a zîmbit arătîndu-mi 
răsăritul. Am căutat și la zîmbetul 
ei și la răsărit și nu-mi puteam da 
seama care-i mai frumos. De aceea 
și unul și altul s-au contopit. Țipam 
de bucurie cînd vedeam obrazul ei 
ș: cînd se arăta banul de aramă al 
soarelui, pe deal la Baran. Pe atunci, 
mama era tînără tare. Avea ochi 
marj albaștri și păr lung bălan. Mi
rosea toată a 
văluitor și țin 
amîndoi la 
uita înainte, 
șters zîmbetul 
tunecat și eu,
jiștea cînd trece nourul.

— Tu încă nu înțelegi, încă nu 
pricepi bine,., așa a prins ea a isto
risi, privind înainte depărtările. In
tr-acolo s-a dus Ion, tatăl tău... S-au 
alcătuit într-un cîrd săracii și s-au 
dus peste mări și țări, la America 
să cîștige bani...

— Și, cînd ? Cînd vine, mamă 1
— Asta nu se știe ! Multora li se 

întoarce numai numele 
bolnavi, să moară acasă, 
lor... 
carte nu 
mei după 
reluat:

— Dar, 
șl eu să 
tu și să mă înveți după aceea și pe 
mine. Făgăduiești ?

— Da, mamă ! Făgăduiesc !
— Să ții minte: fără carte, omul e 

orb și mut. Făgăduiești ?
— Da, marnă, 

n-ai grijă...
După aceea, 

cat maj tare.

rnași, pe la vremea griului, și s-a 
dus la coasă, în străini, peste Șiret. 
Toată vara a hălăduit pe acolo. S-a 
întors. pe vremea ploilor, cu barbă 
mare, desculț, ca un prooroc cu coa
sa pe umăr. Țin minte că Filon, 
fratele mai mic, era bolnav. Cerea 
într-una să i se aducă mere acre. Si 
prin somn cerea mere» acre, așa de 
tare îl usca arșița, intr-o noapte, pe 
o ploaie mare, tata s-a sculat și a 
grăit 6ingur în întuneric :

— Eu mă duc ! Am să sar în gră
dina Filipoilor, să iau mere acre !

Te

fur-

dus.
lă-

— Vai, nu! a strigat mama.
;pot omorî cu glonțul...

— Atîta pagubă ! Iau cu mine 
ca ! Aștepteți-mă în liniște...

S-a înfășurat în suman și s-a 
Intr-un tîrziu s-au auzit clinii 
trînd și o bubuitură...

Am tot așteptat. Mama umbla cu 
felinarul, căuta prin șanțuri, în lun
gul gardurilor. L-a adus pe tata de 
subsuoară. Cum au intrat, el a căzut 
pe laiță. După ce i-a dat merele acre 
lui Filon, a spus:

— Fugi, femeie, 
potcovarul Vil, 
scoată alicele

Și rîdea de 
se cum Filon

și cheamă-1 pe 
cu cleștele, să-mi 

din coaste...
bucurie, rîdea, uitîndu- 
mușca din mere...

ză- 
în- 
pu- 
tri-

imineața aceea a fost unică, 
nu prin trandafiriul ei, căci 
pe la noi toate diminețile de 
vară acopăr dealurile răsări

tene cu trandafiri. Trandafiri zărim 
și-n luciul bulhacului, cînd ne ducem 
în zori să scoatem apă, și-n ferestre 
zărim, în toate, chiar și-n ferestruica 
vechiului bordei al lui Dulău.

Acoperisem geamul, de cu seară, 
cu broboada mamei. Deodată, am 
auzit afară, în fața casei, trei cioeă- 
nituri. Și încă trei. Când am dat bro
boada la o parte, am văzut ciocăni- 
toarea, era în mărul cel bătrîn. A 
fîlfîi-t ușor din aripi, s-a așezat mai 
sus și a bătut cu ciocul in scorbură, 
încă de cîteva ori, ca într-un pu - 
pitru. Și deodată, în fundul grădinii, 
tn luncă, a început gîlceava talan- 
tur.lor. Fluierau gangurii. Mierlele 
dădeau triluri repezi, uruiau hulubii 
sălbatici. Presura dădea o alarmă. 
Berbecelul, vânăt și moțat, așezat în 
prun, chiuia de zor. Cinteza tăia re
pede cu un ferăstrăuaș de argint. 
După o clipă scurtă de gîlceava, 
semn că eu, ascultătorul, mă aflu 
sub măr, ciocănitoarea a bătut iar 
în scorbură. Pupăza a chemat toată 
firea la ascultare, din ulmul de la 
Căpreni. I-a răspuns cucul, dinspre 
Silion. Și întîi a început singur fluie
rul gangurului. I s-au adaus trilurile 
încete, apoi din ce în ce mai line, 
mai lungi, ale mierlelor. Lin zăngă
nea ferăstrăuașul cintezei. Hulubii 
sălbatici vuiau ușor din niște tarn - 
burine, în adîneul scenei, după per
deaua de răchițl. Și nu știu de unde, 
și nu știu prin ce farmec, a crescut 
deodată peste armonie, glasul ucigă
tor de dulce al privighetoarei. O 
ream, măruntă cît un fluture, 
tr-o răchită, departe, și nu-mi 
team închipui cum de ies atîtea
luri, cum de încap atîtea cîintece, 
atîtea culmi pline de lumină, atîtea 
taine de noapte, atîtea chemări, do- 
rințl arzătoare, rugăciuni, strigăte de 
bucurie, dezmierdări, murmure, alin
tări, șoapte, glasuri line de ape — 
toate, toate, într-un bulgăraș de ță- 
rînă înaripat ! M-am așezat mai 
bine în scaun, mi-am lăsat tâmpla 
în mînă și — Doamne! cît de frumos 
se colora fundalul scenei, văzduhul 
satului! Acum ss arăta o roșată u- 
șoară și se zăreau pe ea crucile 
strimbe și vișinii cimitirului. Acum 
roșața pierea și se arătau fulgere ver
zui. Și după aceea creșteau tranda
firii, de la via Urorii pînă pe dealu
rile Știfurucului, încingînd zarea. Și 
trilurile privighetoarei scădeau pînă 
la șopot, mărturisind o dragoste fără 
moarte, adâncă și grea, ca întreaga 
fire. Și doar din cînd în cînd s-auzea 
mîngîietor fluierul gangurului. Șop
tea nespus de încet privighetoarea, 
la urechea cuiva nespus de drag, 
poate se mărturisea pământului, si
nul tuturor cuiburilor și tuturor iu
birilor! Așa de adine cob'orîse toată 
muzica, îneît cînd vîntul ușor al ră
săritului clintea răchițele, s-auzea 
isonul, lin, dulce, al cărăbușilor.

Am simțit la spatele meu, printre 
pruni, pașii mamei, I-am făcut semn 
să tacă, să se așeze lîngă mine. Ea a 
Stat ce-a stat. Zîmbea în adîneul o- 
chilor bătrîni. Apoi, a tresărit, a dat 
semn de mlnie către ogradă, unde se 
trezeau rațele și găinile, S-a ridicat 
încet, a apucat o nuia și în curînd 
în ogradă s-a stins tot începutul de 
larmă al ouătoareler. Și iar a venit 
mama, ușurel, ca printr-o încăpere 
luminată abia un pic, unde lumea 
stă cu tâmplele în mîini, pierdută în 
adîneul ascultării. A vrut să-mi spu
nă ceva, dar 
cercat. Și iar 
amîndoi spre 
de dimineață, 
ascultau plopii
furi! Nucii bătrîni stăteau încreme
niți, merii vechi, gîrbovi, erau strînși 
în sobor prin grădinile vecine, pru
nii stăteau în șir, într-o tăcere de 
piatră, așa cum îi apucaseră sem
nalul ciocănitoarei și cântarea.

De cînd mărturisea privighetoa
rea, către pământurile proaspete ?

Deodată, s-a trezit din mărturisire 
și a dat spre cîntăreți mare strigare 
de bucurie. Au duruțt prelung tam
burinele, prelung sunau naiurile, 
fluierele. Pe deasupra tuturora, pri
vighetoarea istorisea acum către 
fundalurile văzduhului, și concertul 
de dimineață creștea, creștea, adaus 
cu ciripitul rîndunelelor, cu trîmbi- 
țele cocoșilor. Mama încercase de
geaba să oprească trîmbițașii cu coif, 
vestitori ai răsăritului încă de la în
ceputul lumii. I-am făcut semn să-i 
lase, pe garduri, pe crestele cotețe
lor, căci trâmbițele desăvârșeau toc
mai bine armonia, dîndu-i înălțimi 
cît văzduhul și adâncimi cît adîneul 
vremurilor.

Stăm cu 
un fulger 
Concertul 
deosebeam
rilor muzicale 
Vedeam omul 
ruginite, 
fluviilor,
trestia să-și facă fluier 
ganguxul ; scoțând măduva lemnului 
pentru a-și face flaut, ca Pan, vră
jitorul mitologic. Mi-1 închipuiam în- 
tinzînd pielea fiarelor pe veșcă, fă
când tamburină și hulubii din codrii 
de dincolo de ere au tăcut, auzindu- 
se uruind în coliba omului. Mierla 
a tăcut a mirare cînd și-a auzit gla
sul în nai. Cocoșii au amuțit auzin- 
du-se în trîmbiță.

Cu sfială mi-am plecat sufletul în 
fața concertului din luncă, în fața 
meșterilor din vechimi. Arta lor e 
chemare către viață și străbunică a 
simfoniilor. Am recunoscut în acel 
concert unic acorduri dramatice din 
Iohan Sebastian Bach și psalmodieri 
sfîșietoare din muzica lui Ludwig 
van Beethoven. Vedeam sufletele 
oamenilor în rîvnă colosală către 
bine. Am deosebit fragmente din im
nuri ale biruinței. Dulce suna flau
tul fermecat din miturile nebuloase 
ale argonauților. încet, încet, mi se 
perindau pe dinainte epocile omenirii, 
creșterea de la vîrstă la vîrstă, de 
la corturile vieții pastorale la colibe 
de lut, statornice, de la colibe la ce
tăți de piatră, — drum de nemăsurat 
prin noaptea timpurilor. In tot ur
cușul, vedeam omul ducînd cu el 
talanturile cu sunete luate de la 
meșterii zburători.

M-am întors spre mama : zîmbea, 
privind fundalul uriaș al scenei, ră
săritul imens cît lumea asta și cit 
inima omenească.

a tăcut. Și iar a în- 
a tăcut. Ne-am întors 
luncă, spre concertul

Cu cîtă solemnitate 
ânalți, colorați la vîr-

Căile de dezvoltare ale boului basm

busuioc. Avea glas in- 
minte cum odată stăm 
poarta . țarinei. Ea se 
departe, și cînd i s-a 
de pe obraz, m-am în- 
cum se întunecă pa-

Alții vin 
, să moară acasă, pe prispa 
I-aș scrie epistolie, dar eu 

știu, m-au ținut părinții 
ușă, cînd era vremea. A

cine știe! Poate voi ajunge 
deprind buchiile. Să înveți

mama s-a întune- 
A prins să cânte 

cu un glas fierbinte și adine. Sim
țeam că de fapt plînge fără lacrimi, 
Cînd -ni-a văzut trist., a prins a zîm- 
bi și cînta zîmbind, și lacrimile i-au 
răsărit deodată. Nu țin minte decît 
niște crîmpeie ale acelui cîntec :

„Și-am zis verde trei, granate,
Amară străinătate..."
A... Cît am blestemat atunci depăr

tarea, lumea, care-1 înghițise pe Ion 
pălmașul ! Am început să-l visez, 
să-l doresc înfiorător de tare și me
reu mi se părea că se pleacă asupra 
mea un om și mă privește rîzînd. 
Cum deschideam ochii, vedeam .nu
mai zîmbetul marnei, mîhnit, trist, ca 
o înserare ploioasă. Apoi treceau zile 
si nopți. Seara, mama cînta înainte 
de a stinge lampa :

„— Haide, doina-n țara noastră, 
cu morișca sub fereastră, 
să
de la ușă pîn’ la masă...'

curgă făina-n casă,

Cînd mi s-a înfiripat o țîră de glas, 
cântam cu ea, rîvnind din tot sufle
tul întoarcerea omului pierdut. îl 
rîvneam pentru ca zîmbetul ei să 
răsară iar, cum , răsărea 
mineață cu dimineață, 
luni și ani.

Intr-o i 
bățul în 
A intrat 
verde și

— Vai,

soarele, di- 
săptămîni,

III

Dimineața, zîmbetul mamei pierise, 
pierise pe totdeauna, cu desăvîrșire. 
Obrazul frumos i s-a acoperit. de 
zbîrcituri, zi cu zi an cu an, ochii 
s-au toț stins, părul i s-a tot rărit, 
la robota nemilostivă în înfruntarea 
cu furtunile din timpuri. A întors și 
a răsturnat dâmburi de pămînt, ală
turi de omul ei, -în căutarea fainei 
din baladă și pentru cărturărirea 
mea. A ! Vremurile cărturăritului ! 
Străbatea zloate și vifore, cărîndu-mi 
merinde în orașul depărtat. Deseori 
își rupea de la gură, tăia butuci în 
codru la Fundoaia, adunînd ban cu 
ban... și așa biruia lipsurile, împo- 

' trivirile
stînd neînfrîntă alături de omul ei, 
Ion pălmașul... Era un război neîn
trerupt, cu lumea, pentru ieșirea din 
sărăcie și neștiință. Și copacul mîn- 
dru scădea, se gîrbovea, cu cît se ri
dica ramura apărată de vânturi și 
umiltnți. Apoi, omul ei s-a rânduit 
între străbuni, sub un vișin mare, 
umbros. S-au rînduit lîngă el frați 
și surori, începîndu-se rîndul cu Fi
lon. Pe fruntea mamei, odinioară ne
tedă și lină, s-au pus pecețile bătrî- 
neții. Dar ea nu s-a lăsat. A sitat. 
dreaptă.- A străbătut prin rânduri de 
oameni noi, ulm printre rîndurile de 
mladă tînără.

★

D
acă în mod teoretic cei mai 
mulți scriitori au căzut de a- 
cord asupra necesității creării 
unor basme inspirate din rea

litățile epocii noastre, dificultățile par 
să se ivească de îndată ce ei încearcă 
să treacă în mod concret la scrierea 
unor asemenea basme. La prima im
presie s-ar părea că pe acest drum 
domeniul basmului se îngustează sau 
își schimbă caracterul, apropiindu-se 
de genul fabulei și alegoriei. Evident, 
lucrurile nu stau cîtuși de puțin așa 
atunci cînd încercăm să deslușim în- 
tr-adevăr căile de dezvoltare ale nou
lui basm.

Forma cea mai simplă a genului 
e snoava, indicată mai ales pentru 
copiii de vîrstă preșcolară (e vorba 
firește de o formă a basmului și nu 
de anecdotă, chiar deosebită de cea 
cultivată la noi în trecut de Th. Spe
ranța, care a transformat-o într-o 
școală a șovinismului și a urii de 
rasă). Snoava îngăduie satirizarea 
dușmanului și a năravurilor moște
nite de la el și e prețioasă pentru 
că folosește arma umorului pe care, 
de prea multă vreme, o lăsăm 
ruginească. Exemplul snoavei, 
basmului-glumă al lui Ciukovșki, 
trebui să' îndemne scriitorii să le 
ruiască și copiilor noștri lucrări 
felul vestitului „Spăl-de-riip",
care-1 cunoaștem în vioaia tălmăcire 
a lui Marcel Breslașu.

Basmul care însuflețește plantele 
și animalele e o altă formă a bas
mului, des folosită în literatura adre
sată îndeosebi tot preșcolarilor. Acest 
gen de basm a fost considerat la noi, 
pesemne, drept foarte „ușor" de că
tre o serie de tineri începători în ale 

cu dar
ea două 
după ce 
saturație 

au

să(
al
ar 

da
de 
pe

oamenilor și vremurilor,
răspândit 
seamănă 
în care, 

pînă la

scrisului, care au 
nicie lucrări ce 
picături de apă și 
ni s-au povestit'
povești cu iepurași neascultători, 
început să apară acum, tot la ne- 
sfîrși't, poveș'i cu pui de găină la fel 
de neascultători. E timpul să li se dea 
copiilor baisrne care
zeze cu probleme mai importante 
pe această direcție trebuie 
apariția basmului lui 
„Ciuboțelele ogarului", 
lui; Al, Rupea 
„Țapul, vulpea 
a poveștilor 
toate apărute
Editurii Tineretului, 
crescând dovedește necesitatea 
asemenea basme.

Cu 
ciuda 
oferă, 
Știe,

să-i familiari- 
■i 

salutată 
Călin Gruia
a basmului 

și T. Conștantinespu 
și lupul", precum și 
lui Dimitrie Goga, 

în colecția „pitică" a 
al cărei succes 

unor
Acum zîmbea ca odinioară, ascul- 

tînd cântările nebiruite ale vieții. Si 
parcă atunci cînd s-a întors spre 
mine, peste fluiere, naiuri și tambu
rine s-a așezat ușurel o surdină. Pri
vighetoarea s-a îndepărtat, și-a scă
zut glasul.

— Ce-ar fi, oare... a rostit mama 
și s-a îmbujorat, o puternică urmă 
de tinerețe i-a luminat fața. Ți-aduci 
aminte? Trebuie să te ții de vorbă, 
după o făgăduială de demult! Acum, 
că ai venit acasă...

Optzeci de ani... Oare aș mai putea 
deprinde buchiile? Mi-i și rușine, nu 
știu cum... Zău așa! Tu scrii cărți... 
scrii cărți și eu, mama, să nu le știu 
citi... Vezi ? Se mai găsesc vecini 
buni... îmi istorisesc...

De ce oare încă n-a scornit graiul 
omenesc, cuvîntul mai cald decît 
bucuria, mai tulburător decîț ferici
rea ? Concertul de dimineață creștea, 
cu cît se luminau zările. Meșterii cîn- 
tăreți de noapte tăceau și le luau 

în neîntrerupta armonie .»

totul neglijată de scriitori, 
marilor posibilități pe care 

este legenda. După cum 
legenda înfățișează

pe un 
realizat 
se cu- 
lui Al.

telui de aur", de AI. Mitru. Pentru 
prima oară în literatura noastră apa
re aici tema muncii industriale, a 
muncii băieșilor. Avem toate prici
nile să regretăm că Al. Mitru, con- 
siderîndu-se mai degrabă folclorist 
decît scriitor, n-a împlinit materialul 
cules de pe teiren așa cum se cerea 
împlinit și ne-a dăruit o culegere, de 
folclor (povestiri, basme și legende), 
frumos și cu talent prelucrate, dar 
nu acel imn al muncii creatoare pe 
care-1 așteptam.

In sfîrșit, copiii patriei noastre/n-au 
primit încă nici un basm care să le 
vorbească despre frumusețea 
libere a omului liber, 
sețea muncii omului 
cît se poate de bine 
despre „omul care a 
(fruntașul în mutncă), 
frumusețea muncii oțelarului, 
rului, marinarului etc., basmele des
pre talent, despre mîndria creatoru
lui ș.a.m.d.

Socet că tot în categoria aceasta a 
basmelor muncii se pot integra și 
basmele școlare, care vorbesc despre 
frumusețea și necesitatea muncii ele
vului, învățătura. Datorăm o încer
care deosebit de interesantă pe acest 
drum Gicăi Iuteș, a cărei „Praștie 
năzdrăvană" va apare curând în vo
lum. Autoarea ilustrează rolul și în
semnătatea învățăturii prin pățaniile 
a doi școlari care, lăsîndu-se prinși 
în mrejele unor vicleni spiriduși, 
prieteni ai „Cui-vrea să șoptească" și 
„Cui-vrea să copieze", neglijează în
vățătura și fac tot soiul de boroboa
țe, încereînd să vîneze cu praștia 
ur corb, care le fură puii de găină. 
De aci acțiunea basmului trece pe 
plan fantastic, școlarii fiind duși în 
zbor de praștia lor năzdrăvană toc
mai în fața lui „Praștie-Voâevod", 
stăpînul corbului și al tuturor praș
tiilor din lume. Scapă datorită unui 
pitic de sticlă așezat în curtea școlii 
și pe care-1 întîlnesc (însuflețit) în 
lumea fantastică, trec prin încercări 
care le dovedesc necesitatea de a în
văța pentru a se putea descurca în 
diverse împrejurări care le cer toc
mai cunoștințele neînsușite din pri
cina praștiei și izbutesc să culeagă 
în cele din urmă „floarea stăruinței", 
a stăruinței în genere și — firește — 
a stăruinței în ceea ce privește învă
țătura în primul rînd.

Basmul atacă într-un fel nou o 
temă nouă și exemplul Gicăi Iuteș 
sa cuvine semnalat tuturor creatori
lor de basme care se mulțumesc să ur
meze căi bătute de milenii, De astă- 
dată avem intr-adevăr de a face cu 
un basm nou, cu multe pasaje inge
nios realizate, din problemelte căruia 
putem învăța toți cel ce cultivăm 
genul acesta „greu, nobil și deosebit 
de necesar copiilor", după cum îl 
numește Boris Polevoi.

După părerea mea „Praștia năz
drăvană" e însă de natură să iște 
două mari obiecții. Prima, aceea că 
în ciuda evidentelor calități ale lu
crării ea rămîne încă un hibrid, în- 
cepînd sub forma unei povestiri șco
lare și trecînd deodată în domeniul 
basmului. Firește, nu îngustimea de 
spirit a unui critic cu creierul alcă
tuit în felul unui „pat al lui Pro- 
cust" sugeră o asemenea obiecție. 
Autoarea ar putea combina cîte ge
nuri literare voiește, și nimeni n-ar 
osîndi-o pentru asta, așa cum ni
meni nu osîndește un poet epic care 
îngăduie uneori eroului efuziuni liri
ce. Dar amestecul planului real al 
povestirii cu planul fantastic al bas
mului e de natură să creeze un e- 
chivoc. Orice 
numită vîrstă 
neconfundînd 
planul vieții 
copiii, ci chiar cititorii maturi au tot 
dreptul să fie nedumeriți cînd după 
20 de pagini de viață de fiecare zi 
(casa, școala, chiulul etc.) se pome
nesc transportați fără veste în lumea 
lui Praștie-Voievod, a lui Ionică- 
cel-Viteaz pe care copiii îl întorc de 
la Scheia, unde murise în oastea lui 
Stefan cel Mare în 1484 etc. O ase 
menea metodă literară nu este în 
nici un caz una realistă.

E limpede că dacă autoarea ăr fj 
izbutit să introducă în basm și cele 
20 de pagini cu care începe „Praștia 
năzdrăvană", dacă ar fi făcut un 
basm și din peripețiile școlara ale 
eroilor, un t 
voc nu s-ar 
bucuria de a 
nou, care ar 
a genului.

A doua obiecție pe care ne-o su
gerează lucrarea Gicăi Iuteș e refe
ritoare la stil, și se aplică dîn păcate 
anroape tuturor basmelor culte, care 
încearcă să împrospăteze domeniul 
basmului.

Forma basmului nostru popular e

Prin ce se caracterizează aceste bas
me științifice? In primul rînd, firește, 
prin faptul că sînt povești adevărate. 
Adevărul științific este însă transpus 
pe plan fantastic în cadrul unui su
biect bine închegat, 
vîntul uscat sau din 
bac personaje vii, 
prilejuind peripeții 
văzut.

In cadrul literaturii noastre, bas
mul științific nu a fost încă realizat. 
O încercare interesantă, dar care su
feră cumplit din pricina didacticis
mului și a alunecării în povestirea 
descriptivă, o reprezintă basmul lui 
Tolgyesi Lâșzlo „Aventurile lui Elec 
Troni", sau ale electronului. Ceva 
mai puțin uscat, dar încă suficient 
de didactic, e și basmul Vioricăi Hu
ber, „Vălurea", care tinde să fami
liarizeze copiii cu lumea viețuitoare
lor din apele Dunării. Nici unul dintre 
aceste basme nu izbutește să-și trans, 
mită învățăturile sub forma unei ac
țiuni, a unej întâmplări, care angre
nează eroii. Electronul lui Tolgyesi 
pornește dintr-o hidrocentrală și tre
ce pe rînd prin becuri, prin sonerie, 
prin răcitor, etc., fetița numită Vălu
rea circulă pînă la mare și întâlnește 
pești, 
Troni 
gurul succes al autorului), nici Vă
lurea 
butesc 
mului.

O confuzie care 
basmului științific 
în mintea autorului 
deosebirea dintre basmul științific și 
basmul propriu-zis 
planurile. Este ceea 
plat eroului lui Ion 
nicul, care pornește 
triva secetei, personificată prin per
sonajul Uscata. Pe tot parcursul 
basmului aflăm de pustiirile secetei, 
dar Clocot-Voinicul o ucide la sfîrși- 
tul basmului pe Uscata, de parcă ar 
fi o mumă a pădurii oarecare, uitând 
că are de a face cu seceta, forță a 
naturii, care nu poate fi ucisă, ci 
doar alungată prin perdele forestiere, 
irigații etc. Autorul confundă, așa 
cum am sipus, planul basmului știin
țific cu cel al basmului tradițional.

Nenumărate sînt temele care-și aș
teaptă autorii în acest vast domeniu 
al basmului. Aș vrea să amintesc te
ma propusă cândva de Gorki „Cum 
a devenit omul uriaș", care poate să 
le povestească școlarilor despre a- 
paratele care au amplificat simțurile 
omului, despre descoperirile care 
i-au mărit puterea, făcîndu-l să su
pună natura.

Ne rămîne să cercetăm acum pro
blemele basmului propriu-ziș, dome
niu în care s-au înregistrat, de 
la noi cele mai mari succese. E 
tul să amintesc că două lucrări 
și-au cîștigat dragostea micilor 
tor; au fost distinse cu Premiul de 
Stat. Alături de operele unor scrii
tori cu mai veche experiență literară 
ca Victor Eftimu („Păunașul Codri
lor" și „Prichindel") se cuvine men
ționat aportul scriitorilor Călin Gru
ia („Nuielușa de alun"), .Georgeta 
Sauciuc („Licurici, felinare mici"), 
Dimitrie Stelaru („Fata pădurarului"), 
Gheorghiu Pogoneștl („Basme") și al 
altora. Toțî cei pomeniți au prelu
crat basme vechi sau au scris basme 
originale în spiritul basmului tradi
țional, îmbogățindu-i conținutul și 
înregistrând în proporții diferite suc
cese care s-au bucurat de prețuirea 
copiilor, dar nu au pornit încă la 
crearea noului basm, pe care eu îl 
văd dezvoltîndu-se pe două mari di
recții.

Scriitorii pot astfel utiliza o formă 
n basmului care continuă vechea li
nie a basmului - 
dirii tehnologice" 
astădată nu mai e vorba 
zarea cu date științifice reale, ci de 
visul fantastic creator, 
cocii cândva „covorul 
„cizmele de șapte poște". E vorba, 
cu alte cuvinte, de basmul care pune 
rw.l ipoteze în stare să depășească 
chiar și fantasticele realizări ale ști
inței actuale, e vorba de posibilită
țile unui viitor mai mult sau mai pu
țin îndepărtat spre care gîndul co
pilului trebuie să tindă, așa cum a 
tins spre viitor gîndul anonimului 
năsoocitor al „pînzei ce se țese sin
gură" într-o vreme în care uzina au
tomată nu era nici măcar o fantezie.

A doua direcție a noului basm cu
prinde lucrări pe care le-aș numi 
basme ale muncii, deoarece tind să 
dezvăluie frumusețea muncii 
toare, socotită timp de milenii 
povară. E drumul pe care au 
în Uniunea Sovietică Pavel 
și D. Nagîșkin, drum pe care 
de înregistrat și noi culegerea 
basme din Țara Moților „Copiii mun-

care face din 
cansula de bum- 
ce se înfruntă, 
pline de nepre-

muncii 
despre ■ frumu- 
de azi. Ar fi 
venite basmele 
depășit timpul" 
basmele despre 

zida-

vocabularul,
cu o limbă

la
al neajunsurilor

capitolul 
de care

păianjeni, etc. dar nici Elec 
(al cărui nume constituie sin-

(deși în altă proporție) nu iz- 
să circule în paginile bas

întunecă drumul 
își are originea 
care n-a înțeles

și le amestecă 
ce i s-a întîm- 

Jipa, Clocot-Vol- 
la luptă împo-

fapt, 
des- 
care 
citi-

una dintre cele mai specifice din Eu
ropa. Oare nu se impune atunci sa 
căutăm să păstrăm, să cultivăm și 
.să ducem mai departe frumusețea 
autentică pe care ne-a transmis-o 
basmul popular ? Nu trebuie să tur
năm vin nou în butoaie vechi, de a- 
cord, dar trebuie să cultivăm cu dra
goste tot ce e mai bun în tradiția 
moștenită de la poporul nostru, tre
buie să contribuim la marcarea spe
cificului nostru național și pe această 
cale, a limbajului.

Basmul vechi farmecă. Oare bas- 
'mul nou se poate dispensa de vraja 

verbală care a contribuit nu puțin la 
j .gloria genului ? Am convingerea că 
basmul încetează a fi basm dacă a- 
doptă haine străine nepotrivite Iui.

Or, Gica Iuteș, și nu numai ea, 
pare să dovedească o oarecare indi
ferență față de limbajul basmului, 
lucru cu atît mai regretabil cu cît 
basmul se adresează școlarilor și tre
buie să le îmbogățească 
trebuie să-i familiarizeze

. .colorată și plastică.
Și pentru că am ajuns

S lipsurilor.
suferă creația scriitorilor care culti
vă basmul, se impune să amintim de 
pericolul formalismului, definit de 
Boris Polevoi, în raportul ținut la 
cel de al II-lea Congres al scriitori
lor sovietici, drept „ruperea formei 
.de conținut, transpunerea mecanică 
a imaginilor tradiționale din basme 
în realitatea noastră contemporană, 
sau, dimpotrivă, introducerea omului 
sovie'îe contemporan în împrejurări 
caracteristice basmului tradițional".

Dacă eroarea de a publica aseme- ’ 
nea lucrări nu se mai face azi de 
către redacțiile revistelor și editurii, 
trebuie să regretăm totuși că critica 
literară, nefamiliarizată cu proble
mele basmului și nefumizînd prea 
multe dovezi că ar dori să se faml- 
1 avizeze măcar de aci înainte, a dat 
drept pildă basmul formalist al Mioa
rei. Cremene „Povestea Scînteii". Nu 
e deci întîmplător faptul că mulți 
începători care se orientează după 
rarele materiale publicate de criticii 
noștri în problemele literaturii pen
tru copii, asaltează și azi redacțiile 
cu lucrări formaliste și vulgariza
toare.

Un alt dușman al basmului este 
pericolul monotoniei, al lipsei de fan
tezie, într-un cuvînt, al șablonului. 
Vechea schemă a basmului (Făt Fru- 
mos-Ileana-Zmeul) începe să fie tot 
mai frecvent înlocuită 
schemă în conformitate 
împărat rău (eventual 
în robie un popor (de 
zîna Primăverii, zîna
zîna Florilor), dar un voinic răpune 
împăratul, eliberează robii și se că
sătorește cu zîna (!?) care revarsă bel
șug peste țara mîntuită. E limpede 
că a repeta nu e treaba creatorului 
si repetiția nu slujește nimănui (de
sigur, în afara celui care încasează 
drepturi de autor de pe urma ei...).

In unele basme se vădesc tendințe 
naturaliste, autorul făcînd parcă pa
radă de un șir. întreg de cruzimi inu
tile,- sub pretextul 
Asemenea trăsături 
.deosebi în pasajele 
punerea elementului 
apar din abundență 
gru, duhoare și alte
nu au ce căuta în basm, știut, 
că necesitatea de a înlătura din basm 
cruzimile și în genere tot ce 
înspăimînta copiii e fondată 
principiu pedagogic elementar.

In 
lasă 
rînd 
voie,
mare, fără 
ca cel de la care 
vinovat cu ceva. Dacă ne gîndim din 
nou la funcția educativă a basmului, 
ne putem îndoi pe bună dreptate de 
fantul că scriitorii care înfățișează 
asemenea situat:! și-au pus vreoda'ă 
Droblema ecoului ne care lucrarea lor 
il trezește în sufletele copiilor.

★
Concluzia care ni se 

natul acestei cercetări, 
succeselor înregistrate 
noastre — și mărturie

cu o noua 
ou care un 
balaur) ține 
obicei și pe 
Rodului sau

că e „veridic", 
ss întâlnesc în- 
care descriu ră- 
negativ și ițhde 
bale, singe ne- 

ingrediente, care 
fiind

în 
le 
se 

nterpreta-
rea populară a originii formelor geo
grafice, a faunei și a florei, plinind 
întotdeauna o înaltă idee morală la 
temelia explicației pe care o furni
zează. Legenda inspiră interes și 
dragoste pentru natură prin aduce
rea ei în centrul atenției copilului, 
cultivă în el dragostea de patrie și 
respectul față de trecutul de luptă 
al poporului.

Tocmai pentru că a pășit 
drum nebătut și pentru că a 
o foarte frumoasă legendă, 
vine să amintim aici numele
Mitru, în volumul de prelucrări al 
căruia („Copiii muntelui de aur") se 
află admirabila legendă a râului Po- 
saga. Tema legendei — pedepsirea 
fetei înfumurate care s-a lăsat prin
să în mrejele celui ce voia s-o folo
sească doar drept unealtă pentru a 
răpi băieșilor din Munții Apuseni 
aurul — este o temă nouă, în care 
acare lupta poporului împotriva ca
pitaliștilor hrăpăreți. Frumusețea le
gendei e sporită de faptul că Al. 
Mitru a știut să ne-o redea într-o lim
bă expresivă și nu cred lipsit de in
teres să arăt că o clasă întreagă a 
unei școli din București a hotărît să 
organizeze în vara aceasta o ex
cursie în Munții Apuseni spre a ve
dea rîul care a dat naștere legendei.

Pe drumul .acesta trebuie mers 
mai departe pentru a le dărui copii
lor legende noi, inspirate de eroismul 
în muncă al clasei noastre munci - 
toare sau de eroismul în lupta îm
potriva dușmanilor

Basmul științific 
vestirea științifică ' 
deosebește basmul 
prototipul poveștii

Ceea ce e esențial pentru reușita 
basmului științific, e evitarea didacti
cismului, 
basmului, 
grăitoare 
cele care 
lor după 
sovietice 
recent, 
admirabilă transpunere pe 
basmului a poveștii adevărate 
bumbacului.

poate
pe un

sfîrșit, 
uneori 
unele 
exact

morala 
de dorit, 

obiecte 
ca un 
nici o

eroului 
acesta 

de cșre are ne- 
tîlhar de drumul 
justificare și fără 
le răpește să fie

pozitiv 
acapa

așa ! a reluat mama si 
ochii luminoși ca în ano- copil face de la o a- 

deosebirea de planuri, 
planul basmului cu 

reale, dar nu numai

noapte, a bătut
ușa nqastră. Mama a țipat, 
un om scund, cu comanac 
cu traista-n băț.

, Ioane, bine c-ai 
țipat iar mama și i-am 
zîmbetul vechi. Răsărea și 
mai vedea, cu cît tata, Ion pălmașul, 
își istorisea pătimirile prin străini. 
Am ascultat întâmplări înfiorătoare, 
cu hrube pe sub pămînt unde oame
nii săpau cărbuni. Mi se îneca sufle
tul. cînd auzeam cum veneau niște 
miazme otrăvitoare... 
apa și oamenii săpau 
mîl pînă la genunchi, 
brad verde și acum 
bătrîn. beteag de piciorul drept, și 
mama zîmbea, zîmbea într-o fericire 
nețărmurită, spunînd repede, în răs
timpuri :

— Bine, bine, așa-i amarul DÎinii 
străine...

După aceea, într-o seară, stăteau 
amîndoi la măsuța joasă. Se răcise 
mămăliga, netăiată, se răcise borșul.

— Și acum ? a întrebat mama în
tr-un tîrziu.

— Nu știu, femeie ! a răspuns tata. 
Stat mai sărac 
aude că se dă 
la Inaț,.,

A... pămîntul 
căpătat și tata 
tare. Chiar s-a 
bii de hotar : 
m-am iscălit aici, 
venit acasă, s-a tocmit cu un vecin, 
să-i are. Țin minte că avea vecinul 
acela o iapă albă, cu coada lungă și 
una neagră, poreclită ..Ochi răi“. 
Ctad s-a arătat geana la Răsărit, tata 
era de mult sculat. Se spăla și cînta. 
îi răspundea la cîntec, mama, sunând 
ușurel blidele în vatră. Și focul ar
dea vesel, casa era plină de fericire,

„Haide, doina-n tara noastră..." 
murmura tata și mama i-o lua îna
inte, spre a-i dovedi că n-a uitat 
cântecul vechi al dragostei și tinere
ții lor :

cineva cu

venit ! a 
văzuț iar 
iar nu se

cum năvălea 
așa, stînd în 

Plecase tata 
era încîrjoiat,

in

drept, au ve- 
dar au găsit 
m-am dus la 
sînt prea

lobul alții, 
vieții.

— ...zău 
zîmbea cu
timpurile ei vechi. Numai eu nu știu 
carte, pe toată ulița. E 
nit la prag învățătorii, 
că să fiu scutită. Nu 
școală. Mă gîndeam că
che, prea hodorogită... Hai! Cum 
grăunțe găinilor, mă și apuc.

Mai apei striga găinile, cu un 
limpede, de cîntec. S-a așezat 
minte ca o fețișoară și înainte

ve- 
da-u

expresie a „gîn- 
a poporului. De 

de familiari-

fiului meu? Cu 
talant? Cu care

pagină ca peste 
de porumb, bu-

care a năs- 
zburător" și

ei.
(deosebit de po

priri tot ceea ce 
de povestire) este 

adevărate.

în cl-da 
basmele 

mieii ci- 
dragoste 
de scrii-

Impune Ia ca- 
e că

de 
stau 

țitorî care au întîmpinat cu
fiecare basm realizat, dăruit 
torii noștri — si în acest domeniu al 
literaturii se observă o rămînere în 
urmă în sectorul cel mai important, 
al oglindirii realităților contemnora- 
ne. Cele cîteva începuturi promiță
toare nu au putut înregistra succese 
depline pentru că autorii n-au fost 
ajutați în limpezirea drumului lor 
iar principala răspundere îi incumbă 
în această privință criticii noastre li
terare. care a subapreciat și continuă 
să subaprecieze literatura destinată 
copiilor, Necuncscînd problemele ge
nului, s-a ferit în genere să ia atitu
dine și să discute problemele basmu
lui fie teoretic, fie raportat la lu
crările existente și trebuie să nădăj
duim că viitoarea plenară a Uniunii 
Scriitorilor, închinată literaturii cen
tru copii, va prilejui o revizuire și 
în atitudinea criticii noastre literare.

Figura eroului pozitiv al basmelor 
noastre e încă insuficient individua
lizată, același erou călătorind din- 
tr-un basm al unui scriitor îri bas
mul altuia. Avem datoria să păstrăm 
necontenit legătura cu viața pentru 
a împrumuta eroilor noștri, cu mij
loacele specifice genului, toate tră 
săturile eroului înaintat al patriei 
noastre.

In sfîrșit, se cere să acordăm o a- 
tenție sporită limbajului, păstrîr.d și 
pe această cale specificul național al 
basmelor noastre.

Genul basmului a atras întotdea
una cei mai buni scriitori ai timpului. 
Pușkin, Tolstoi, Nekrasov, Gorki au 
scris basme și basme au scris la noi 
Eminescu, Creangă, Slavici, Sado- 
veanu. Din păcate, cei mai buni 
scriitori contemporani se feresc să 
urmeze exemplul marilor lor înain
tași. E timpul ca rîndurile creatori
lor de basme să fie lărgite, cît mai 
mulți scriitori adresîndu-se copiilor 
noștri și pe calea fermecată a bas
mului. „...e un semn foarte bun dacă 
un scriitor se pricepe să fie ineresant 
pentru copii. Ei știu să aprecieze a- 
tit de bine, pe ei uu-î poți duce cu 
vorba", îi scria Gorki lui A. 1. Anu- 
cin. Iar una dintre soluțiile celui de 
al doilea Congres al scriitorilor so
vietici declară: „Congresul reamin
tește sarcinile educative de răsnnn 
dere ce revin literaturii pentrv copii 
Este absolut necesar să se acorde 
acestei literaturi o atenție perma
nentă și plină de grijă în vederea 
dezvoltării ei continue".

Vladimir Colin

asemenea prilej de ec'ni- 
fi iscat și am fi avut 
citi un adevărat basm 
fi constituit o izbîndă

care usucă floarea vie a 
Nu cunosc exemple mai 
de basme științifice decît 
au stat la baza scenarii- 
care s-au turnai filmele 

„Grăuntele prețios" și, mai 
„Floarea din Kara-Kum", 

planul 
a

glas 
cu- 

de a 
se uita la întîia buchie a alfabetului,
ș'-a ridicat iar ochii :

— înțeleg ! Cînd ai mai fo-șț pe a- 
rasă. ai vrut să mă cruți, crezîndu- 
mă nrea veche, prea hodorogită... De 
mult voiam să ți-o spun! De,, ce? Să 
nu pot citi cărțile 
ce se începe acest 
semn ?

Și s-a uitat peste 
un ogor mare, plin
ruiene pălămidă și flori. Am citit în 
zîmbetul ei că va birui și acest ogor, 
cum biruise atîtea ogoare grele, în 
cei optzeci de ani viață.

Zorii vesteau o zi largă, luminoa
să, un anotimp nou în ciclurile infi
nite ale anotimpurilor. Mama silabi
sea și zîmbea ca un copil.

crea- 
drept 
pășit 

Bajov 
avem 

dedecît m-am dus. Se 
în primăvară pămînt, Eysebiu Camilartâmpla în mînă și abia 

foc se arăta pe zare, 
dimineață creștea și 
rînd originile talantu- 
dinaintea mitologiilor, 
dincolo de mileniile

Stînd singur pe țărmuril 
Mi-1 închipuiam plecînd 

să îngâne

de 
de 
pe

acela de la Inaț 1 A 
o așchie și era bucuros 
șl‘iscălit pe pocium-
„Eu, Ion al Tomei, 

ca să se știe !“ A

... „cu morișca sub fereastră, 
să intre făina-n casă.
de la ușă pin’ Ia masă..."

Hotărît, cu așchia de pămînt 
Inaț. făina rîvnită avea să 
Deocamdată va veni puțină, dar 
nu era vreme, înainte ?

— Măcar pentru el! a spus 
din prag, și arăta spre mine, 
dăm 
fel...

Și
sus.

de la 
vină.
oare

tata. 
Să-1 

să învețe carte,, să trăiască alt-

II
Deodată, văzînd-o zîmbind, mi-am

Ifcdus aminte de ani vechi, rămași de-

după aceea, s-a dus cu vecinul, 
la Inaț. Insă n-au întârziat mult. 

S-au întors și țin minte cum tata a 
stat un pic în portiță, ca răstignit. 
A spus:

— Mi-au smult pociumbii, neamu
rile Filipoiului ! Cum m-am dus, am 
aflat pămîntul arat! L-au arat astă- 
noapțe...

— Dar n-au atîta pămînt ? a răs
puns mama. Oare nu le mai ajunge, 
că ee bagă în dreptul celui ce n-are?

— Nu-i nimic, femeie ! O să le-o 
plătesc, trăind și nemurind !

Și așa, din pricina lăcomiei Filipoi- 
lor, țața. s-a însoțit iar cu alți păl-

o sarcină importantă șt 
onoare este educarea ti-

Tema patriotismului 
în literatura sovietică

La 27 mai s-a deschis la 
Moscova o conferință unio
nală, convocată de Uniunea 
Scriitorilor Sovietici, la care 
vor fi dezbătute problemele 
beletristicii consacrate temei 
apărării. Cuvîntul introduc
tiv a fost rostii de B. Pole
voi, un raport cuprinzind a- 
naliza prozei pe această te
mă a fost prezentat de S. 

'X Golubov iar V. Saianov, A. 
ț) Kron și V. Rudnli au ținut 
>2 corapoarte cu privire la te- 
K matica militară in poezie, 

dramaturgie și reportaj.
Tema patriotismului are o 

tradiție strălucită în li
teratura sovietică. Erois
mului și devotamentului pen
tru cauza revoluției, pentru 
patria socialistă, Armatei 
Sovietice, le sînt consacrate 
multe din versurilș lui Maia- 
kovski, romane și povestiri 
de Furmanov, Serafimovici, 
Fadeev, Ostrovski și alți 
scriitori. Ele au însuflețit în 
anii războiului pentru apăra
rea patriei milioane de pa- 
trioți sovietici care au de
monstrat în fața lumii în
tregi, însușiri morale și 
politice de o noblețe și forță 
extraordinare.

In salutul adresat Congre
sului Scriitorilor de către 
C.C. al P.C.U.S. se arată

Crz 
de 
neretului, a tinerilor munci
tori, colhoznici, intelectuali și 
ostași ai Armatei Sovietice 
in spiritul devotamentului 
fără margini față de patria 
sovietică, pentru ca ei să 
fie orie nd gata să dea o 
ripostă nimicitoare agreso
rilor imperialiști, dacă aceș
tia ar încerca să tulbure 
munca pașnică a poporului 
sovietic. Relevînd faptul că 
scriitorii sovietici au consa
crat multe din eforturile lor 
temei patriotice militare, 
,,Literaturnaia gazeta" arată 
insă că ceea ce a săvîrșit 
poporul sovietic în anii răz
boiului este atit de măreț, 
incit ar trebui să apară o o- 
peră epică — un „Război și 
pace" al zilelor noastre — 
care să zugrăvească ’• att 
chipuri și caractere de oa
meni, cît și întreaga socie
tate sovietică din această 
perioadă eroică. Zugrăvirea 
vieții din armată în timp de 
pace este și ea o sarcină de 
seamă a scriitorilor sovie
tici. Comitetul Central al 
P.C.U.S. a chemat pe scri
itori să creeze opere despre 
Armata Sovietică — strajă 
credincioasă a muncii paș-

nice a poporului sovietic. 
Colectivul de ostași și ofi- 
feri, varietatea și bogăția ca
racterelor și temperamentelor 
lor, viafa din armată oferă 
un vast și interesant mate
rial pentru scriitori. Oglin
dind viața de azi a Armatei 
Sovietice, arată „Literatur- 
naia gazeta" — scriitorii vor

continua tema nemuritoare a 
■ vitejiei și eroismului, tema 
apărării patriei socialiste.

Noi publicații 
periodice literare

„Fapte și oameni ai zilelor 
noastre" 
reportaje pe teme 
economice 
Făcîndu-se 
cresc'nd al 
problemele
ta le-a consacrat o rubrică 
specială „Educația comu
nistă".

Pe lingă rubrica „Critica 
literară", revista publică un 
„Carnet literar", care cu
prinde note ale scriitorilor 
V. Ketlinskaia și V. Kocetov 
pe teme inspirate de recen
tul Congres al Scriitorilor. 
Cărțile noi apărute sînt re
nunțate la „Raftul cu cărți".

Rubrica „Satira și umor" 
se bucură de colaborarea 
prozatorilor, poeților și ca- 
ricaturiștilor din Moscova 
și Leningrad. Revista publi
că de asemenea corespon
dențe, note și însemnările 
unor specialiști din dife-- 
rite ramuri ale științei, 
tehnicii și artei.

La recenta adunare de 
constituire a filialei din 
Moscova a Uniunii Scriito
rilor, K. Simonov a propus 
editarea unei reviste lunare 
„Moskva", ca organ al scri
itorilor din capitala Uniu
nii Sovietice. De 
la ultima adunare 
lor, prezidată de 
kov, s-a pus în 
crearea unei reviste de cri
tică literară.

publică articole și 
social- 

de actualitate, 
ecoul interesului 
cititorilor pentru 
educafiei, revis-

apară o nouă gazetă lite
rară „Kazah adebioti", tar 
la Suhumi — o revistă lu
nară în limba abhază „A- 
lașar". Revista „Inostranna- 
ia literatura" („Literatura 
străină") se află sub tipar, 
iar în curlnd va apare și 
„lunnost" („Tinerețea"), re
vistă literară pentru tine
ret.

La Leningrad a apărut 
în aprilie, în preajma ani
versării a 85 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin, re
vista „Neva", organ lunar al 
Uniunii Scriitorilor. Re
vista dedică numeroase ma
teriale marelui întemeietor 
al partidului comunist și 
al statului sovietic, printre 
care : un articol al lui V. 
Saianov „Orașul lui Lenin", 
interesante amintiri ale 
acad. G. M. Krjijanovski, ar
ticole ale pictorilor V. Se
rov și G. Vereiski, al sculp
torului N. Altman și alte 
materiale.

Printre lucrările de proză, 
revista începe publicarea 
noului roman al lui V. Po
pov, „Fierbe oțelul", care 
continuă cunoscutul său ro
man „Oțel și zgură".

Un loc important este a- 
cordat publicisticii. Rubrica

asemenea 
a crttici- 
A. Sur- 

discuție g

In urma hotăririlor Con
gresului scriitorilor se lăr
gește frontul presei litera
re sovietice.

Revista „Drujba narodov" 
apare din ianuarie lunar; 
în Kazahsttin a început să



GAZETA LITERARĂ S

Fișe pentru un roman

ULTIMA
DECEPȚIE

Pe vremuri, cînd era în consilii de 
administrație, avea faima unui om 
foarte priceput. In fabrică sau pe te
ren, undeva, la fața locului, n-a lucrat 
niciodată. A călcat cu dreptul, de la 
început, în consilii, în comisii, in 
comitete. N-a ajuns greu în ele, n-a 
avut capital și n-a făcut o căsătorie 
de bani sau de relații. Asta i-a dat 
din capul locului o excelentă părere 
despre el. A intrat de la debut, după 
ce-și sfîrșise politehnica, referent teh
nic la fabrica conului Olimpiu- care in 
epoca aceea începuse să fie zaharisit 
și care a fost uluit de inteligența și 
dibăcia fiului vechiului lui prieten Și 
concetățean, aproape uitat de el, în 
orașul de provincie din care purce- 
sese.

Apoi a suit repede treptele. Purta 
cele mai frumoase cravate care se 
vedeau în București, cele mai bune 
stofe englezești, dădea mese mari, cu 
menu ales și cristaluri rare. Pe mă
sură c-e înainta, un pas, se lepăda de 
foștii amici, de fostele legături, ca să 
nu le jignească pe cele noi, mai dis
tinse, mai înalte. Conu Olimpiu fuse
se uitat cînd se ivise directorul unei 
fabrici mai mari, și acesta la rîndul 
lui părăsit, cînd devenise posibilă o 
relație mai importantă cu un concern 
străin. Toate se legau in jurul mese
lor, al ospețelor rafinate și prelungite 
pînă în zori, din ce în ce mai îm
belșugate și mai cosmopolite ca guși. 
Clnd ajunsese sus de tot, In consiliul 
de administrație al celei mai mari în
treprinderi din țară, uitase, în adevăr, 
orice detaliu al propriei meserii, dar 
cunoștea desăvîrșit arta de a face re
lații, de a părea important, un om 
rar, pe care e bine să-l ai în condu
cere, pentru că cunoaște pe toată lu
mea, știe să se poarte, se bucură de_ 
considerație, are casa plină de oameni 
cu trecere la stăpînire.

Știa în adevăr să fie amabil, tn- 
cîntător, să flateze șt să elogieze pe 
cei din vîrf. Era distrat, neatent, ab
sent cu cei mărunți, fără să fie gro
solan. Nu-i vedea, atît.

Din abilitate și din comoditate în 
același timp, nu și-a cumpărat nici
odată case, moșii, terenuri. Banii și 
așa i se scurgeau printre degete. Au
tomobilul, interiorul, ospețele, hainele, 
călătoriile în străinătate, costau destul 
și, de fapt, ele se vedeau, ele adu
ceau. Casa ta, în care ai băgat bani 
mulți, nu știe nimeni că e a ta sau 
nu. Un apartament frumos pe care 
l-ai închiriat, face tot atîta efect șl 
presupune mai puține angarale. M'ine 
îl părăsești și iei altul mai mare, dacă 
vrei, dacă ai nevoie.

Așa, pentru că n-a posedat nimic, 
n-a avut pe rol la fisc nici o proprie
tate, i-a fost mai ușor să ia după 23 
August o slujbă la stat.

— Ce-am făcut eu ? spune el cu 
adîncă sinceritate către cei pe care 
ti presupune ostili lui azi. Am mun
cit toată viața ! Am ajuns prin meri
tele mele. Am ajutat o lume în
treagă I

Clnd spune ,,am ajutat", se gîndește: 
„am dat de mincare', dar uită că a 
dat de mtncare numai celor care a- 
veati cît el sau mai mult, la ospețe 
prietenești, că în vremurile lui cele mai 
strălucite, olteanul cu zarzavat sau 
cu pește trebuia să vină de zeci de 
cri după banii lui și că-i răspundea 
slujnicit, care pătrundea tn dormitorul 
vast sau tn biroul sumbru, pe vlrful 
picioarelor:

— Să vie poimîine. Mă plictisește!
Slujba de referent tehnic la o în

treprindere nouă a căpătat-o tîrziu, 
după ani de zile de la marea cotitură 
făcută de politica noastră, după ce 
oamenii s-au primenit și nu-l mai cu
noștea nimeni. A obținut-o prin rela
ții, printr-un văr pe vremuri obsuitr 
a cărui nevastă, medic, a îngrijit în 
clinică un actual director de întreprin
dere.

Un referent între alțl zece. Posț 
'necunoscut, mărunt. în care împărți 
răspunderea cu mulți. E mai bine așa, 
a fost primul lui gînd. E mai bine să 
nu te vadă la față, să stai într-un bi
rou oarecare. Dar era incomod: tre
buia să te scoli devreme, să stai ore 
în șir, să participi la ședințe. Anost, 
anost și plictisitor. Totul lipsit de ele
ganță, de stil, de rafinament. Brutal 
și inutil. Și salariul? Un moft! Bun 
pentru cine n-a fost deprins cu altă via
ță, pentru cine n-a avut niciodată ori
zonturi largi, gustul cravatelor și sto
felor rare, priceperea parfumurilor.

— N-am nimic împotriva lor pro
priu zis, îi mărturisește el nevestii, a- 
șezîndu-și cu mîinile grăsuțe cămașa 
încă de prima calitate (a avut 6 duzini) 
peste nîntecele care a căzut ca un sac 
golit pe jumătate — pe ctlvMul meu 
că personal nu mă deranjează, să 
parvină săracii, să facă ce vor, n-am 
să le stau eu în drum, dar să nu mă 
împiedice pe mine să trăiesc! Și, re
almente. mă împiedică l Nu mă pre
țuiesc și mî-au coborît standardul de 
viață pînă la platitudine, tocmai ei 
care vorbesc de ridicarea standardu
lui >

Intr-o zi directorul întreprinderii a 
fost schimbat. Cadrele au revizuit oa
menii aduși de el. Și l-au scos. Nici 
munca lui nu era satisfăcătoare. _ se 
mărginea să fie de acord cu ceilalți 
rejerenți, nu rostea niciodată un cu- 
vînt înaintea lor și nu făcea un re
ferat, înainte de a citi alte două. _

— Am avut atîtea decepții în viață I 
spune el către intimi, si își închipuie 
că în adevăr a avut. Asta e ultima I 
Un om cu capacitatea mea. un om care 
a muncit o viată n-a avut case, mo
șii, sonde, nimic!

In loc să profite de faptul că mă 
au între ei I Dar nu, nu le trebuie I 
Ii umbream. Azi, mon cher, e mai 
bine să fii nepriceput, te cred mai 
curlnd frust și onest sau se prefac că 
te cred, din invidie pe cei cu experien
ță și cultură. E curios că l-au lăsat 
pe Vasilescu. doar si el e bătrîn, din 
altă generație. Iți mărturisesc că Va
silescu în regimul trecut, muncea ca 
un bou și nimeni nu s-a gindit să-l 
ridice. Ia gîndește-te nițel, cu manie
rele lui. cu încăpățlnarea lui. ce fi
gură ar fi făcut între noi, atunci ? Pe 
semne că asta le place! Azi e la 
modă să muncești mult, să fii pasio
nat după producție, ca și clnd asta ar 
interesa realmente pe cineva. Ei uite, 
dacă nu-i cred, nu-i cred! Judec după 
mine, care sînt doar o capacitate !

Și nu se poate consola. 1 se pare o 
nedreptate strigătoare la cer. Un om 
ca el, atît de deștept, de capabil, de 
fermecătorl Un om care ar fi ajuns, 
dacă nu se schimbau lucrurile, consi
lier la întreprindere cu capital regal. 
Era doar un lucru aranjat. Un om care 
n-a făcut niciodată politică, a fost 
bine cu toată lumea, să nu poată fi 
bine și azi ?!

Lucia Demetrius

Programul antisocialist al lui Hu Fîn Cu soarele pe teren
(Urmare din pag. I-a) 

revoluționară șl mai ales intelec
tualii, care doresc să slujească po
porul din toată inima? Nu am avut 
piuă astăzi prilejul să ne lovim de 
un program politic burghez atît de 
consecvent, îndreptat împotriva par
tidului, împotriva poporului, împo - 
triva construcției socialiste și a re
educării socialiste; programul pompos 
al lui Hu Fîn cu privire la litera
tură și artă este tocmai un astfel de 
program. Să-i acordăm atenția cu
venită; vom încerca aici să analizăm 
pe puncte programul lui Hu Fîn.

In primul rînd, Hu Fîn este împo
triva însușirii de către scriitori a 
concepției comunist® despre lume ți 
viață. Totodată el afirmă că există, 
chipurile, oameni care susțin că scrii
torul trebuie să posede o concepție 
comunistă, care ar fi o concepție 
„apriorică", „desăvîrșită", „ireproșa
bilă" și că numai posedind o ase
menea concepție se pot scrie cărți. 
Dar cine și cînd a susținut așa ceva? 
Nimeni, niciodată. Hu Fîn născocește 
cu bună știință asemenea afirmații 
numai pentru a sugera ideea că 
scriitorul n-are nevoie să studieze 
marxism-leninismuil. La deschiderea 
primei sesiuni a Adunării reprezen
tanților populari ai Chinei întregi, 
președintele Mao Țze-dum s-a adresat 
poporului din toată țara cu aceste cu
vinte: „Baza teoretică a ideologiei 
noastre este marxism-ieninismul'1. 
Cum poate un activist al literaturii 
și artei, care de fapt trebuie să fie 
un ideolog, să nu-și însușească 
marxism-leninismul? Toată lumea 
este de acord că fiecare scriitor 
progresist, „inginer al sufletului o- 
menesc" și mai ales un scriitor al 
realismului socialist, fie că este, fie 
că nu este membru de partid, tre
buie să mobilizeze prin opera sa po
porul și tineretlul pentru a lua parte 
Ia revoluția socialistă și la construc
ția socialistă. Cine altul, dacă nu 
scriitorul, care a primit o Sarcină 
atî-t de serioasă, trebuie în primul 
rînd să învețe marxism-leninism, să 
dobîndească o concepție înaintată, 
comunistă, despre lume și viață? Du
pă părerea Iui Hu Fîn nici inginerii, 
nici oamenii de știință, nici peda
gogii, nici muncitorii din institu
țiile de stat, nici muncitorii din sec
torul ideologic, nici intelectualii, -- 
n-au de ce să învețe marxism-leni- 
nismiul. Dar și în societatea sovie
tică, care a apărut acum aproape 
patruzeci de ani și care a nimicit 
clasele antagoniste, se subliniază im
portanța însușirii concepției comu
niste despre lume și viață și a stu
dierii marxism-leninismiului. De (ce 
n-ar trebui să ducem agitație pen
tru studierea la noi a marxism-le- 
ninismului, în societatea noastră, un
de nu e nimicită încă burghezia, iar 
stihia mic-burgheză ne izbește din 
toate părțile ca un ocean uriaș, cînd 
rădăcinile ideologiei neproletare sînt. 
încă atît de puternice în conștiințele 
oamenilor? Evident, noi pornim de 
la principiul liberului consimțămînt, 
chemîndu-i pe activiștii din dome- 

'"niul literaturii și artei, pe oamenii 
de știință, să studieze marxism-leni- 
nismul și vorbim totodată de nece
sitatea studierii marxism-leninismtf- 
lui strîns legată de activitatea lor 
creatoare, din domeniul lor speci
fic, pe care ei înșiși și l-au ales. Ac
tiviștii literaturii și artei, oamenii 
de știință pot merge la marxism, 
mergînd fiecare pe un drum propriu. 
Totuși, numai studiind teoria mar- 
xism-leninismului, scriitorii și oame
nii de știință vor putea să se înar
meze ideologicește și să obțină suc
cese în creația sau în studiile lor, 
fără să facă greșeli, sau făcînd cît 
mai puține.

Studierea și propagarea marilor 
idei ale marxism-leninismului tre
buie să devină o datorie de onoare 
a fiecărui muncitor din sectorul 
ideologic. Fiecare dram de cunoștințe 
din domeniul . marxismului sporește 
energia noastră revoluționară. Hu 
Fîn afirmă că această învățătură 
marxist-leninistă, plină de pasiune și 
înflăcărare, este „rece"!

Este limpede că Hu Fîn, ridieîn- 
du-se împotriva însușirii de către 
scriitori a concepției comuniste des
pre lume și viață, caută eă smulgă 
din mîinile noastre această armă 
ideologică, care este marxism-leninis- 
mul.

In al doilea rînd, Hu Fîn este îm
potriva legăturii scriitorilor cu mun

citorii, țăranii și soldații, fiind în 
realitate împotriva literaturii și ar
tei puse în slujba muncitorilor, ță
ranilor și soldaților.

El ee împotrivește ca scriitorii să 
pătrundă adînc în viața muncitori
lor, țăranilor și soldaților și S-o 
cunoască bine, afirmînd că viața 
este pretutindeni aceeași; el țipă că 
există luptă chiar și în „cele mai li
niștite ’colțuri, unde este viată11. 
Pentru el existența scriitorului care 
stă acasă nu se deosebește deloc de 
viața maselor populare. Putem cre
de noi aceasta? El se pronunță ho
tărî! împotriva tezei că „adevărata 
viață este numai viața muncitorilor, 
a țăranilor și soldaților și nu viața 
obișnuită". Dar cine și cînd a spus 
asemenea cuvinte? Nimeni n-a spus 
așa ceva, niciodată. Ele sînt scor
nite de Hu Fîn. In adevăr, viața de 
fiecare zi este o viață adevărată, dar 
nimeni nu poate nega că există o 
deosebire între viața de fiecare zi 
a muncitorului, a țăranului, viața de 
fiecare zi a exploatatorului și exis - 
tența. scriitorului. Dacă scriitorul nu 
cunoaște bine sau nu oglindește 
lupta și viața (obișnuită sau alta) 
maselor de muncitori, țărani și 
soldați, dacă nu oglindește în ope
rele lui viața lor individuală in le
gătură unitară, organică, cu viața 
socială, ci iși concentrează atenția 
asupra vieții sale individuale de fie
care zi; dacă scriitorul își limitează 
cîmpul de vedere numai la cabine
tul său, cu alte cuvinte, dacă pro
cedează conform tezei absurde, pe 
care o apără Hu Fîn, potrivit căreia 
„punctul de plecare nu se află în 
afară, ci sub picioarele tale" și scrie 
astfel numai despre viața lui de fie
care zi, — atunci ce valoare pot 
avea operele lui pentru popor? Va 
putea scriitorul să oglindească viata 
și lupta muncitorilor, a țăranilor și 
soldaților, să generalizeze artistic 
faptele lor eroice, să creeze imagini 
tipice, să-i educe în felul acesta pe 
muncitori, pe țărani și pe soldați, 
fără să-i cunoască bine și fără să 
pătrundă viața lor, fără să aibă o 
legătură strînsă cu ei? Cine trebuie 
să pătrundă viața maselor, dacă nu 
scriitorul, al cărui izvor de creație 
trebuie să pornească din adîncul 
vieții populare? Dacă nu va face a- 
ceasta, rezultatul va fi întotdeauna 
același. Pentru scriitori rezultatul va 
fi că ei nu vor ști și nu vor fi în 
stare să înțeleagă adînc masele, nu 
vor avea capacitatea să redea însu
șirile lor creatoare și se vor trans
forma în fabricanți de creații șablo
narde și abstracte, rupti de viață 
și de politică, sau în scriitori bur
ghezi de tip nou, care trăiesc la 
„răscruce" în „turnul de fildeș"; iar 
lucrătorii din instituțiile de stat și 
activiștii revoluționari se vor trans, 
forma inevitabil în birocrați, rtipți 
de realitate și de masele populare.

Este clar că ridieîndu-se împotriva 
pătrunderii scriitorilor în straturile 
cele mai adînci ale vieții muncitori
lor, țăranilor și soldaților, Hu Fîn 
încearcă să rupă legătura organică 
dintre scriitorii revoluționari, acti

viștii revoluției și muncitori, țărani 
și soldați, încearcă să lichideze pu
nerea. literaturii, artei și a altor do
menii ale muncii noastre în slujba 
muncitorilor, țăranilor și soldaților.

In al treilea rînd, Hu Fîn este îm
potriva restructurării ideologice a 
scriitorilor.

In măsura în care Hu Fîn este îm
potriva faptului ca scriitorii să-și în
sușească concepția comunistă despre 
lume și viață, el este în aceeași mă
sură și împotriva restructurării 
ideologice, deoarece nu *’se pot sădi 
noi idei, noi păreri, o nouă morală, 
fără să aruncăm din cap vechile idei, 
înapoiate și false. După cum ®e ve
de, aceste cîrpe murdare sînt neobiș
nuit de scumpe inimii lui Hu Fîn, 
deoarece el se manifestă <ca un apă
rător al lor și calomniază fără re
zerve reeducarea ideologică, pe care 
o înfăptuim pe bază de liber con
simțămînt, a unor oameni conștienți; 
ei denumește aceste măsuri drept 
..control militar" sau „domnie mili- 
taristă". Nu auzim noi oare același 
țipăt strident și de la dușmanii noș
tri? Ai mers mult prea departe, Hu 
Fîn!

Afirmînd că noi am pretinde scrii
torilor să posede o concepție revo
luționară despre lume și viață, „a- 
priorică", „desăvîrșită", „ireproșa
bilă din toate punctele de vedere", 
Hu Fîn susține de asemenea că noi 
am fi spus că scriitorul „poate să 
creeze numai după ce s-a reeducat 
complet". Aceasta este de asemenea, 
de la început și pînă la sfîrșit, o 
născocire a lui Hu Fîn. Președintele 
Mao Țze-ctai a arătat de mulf că 
pentru reeducarea ideologică va fi 
nevoie de 8—10 ani; am putea oare 
să cerem scriitorilor să scrie după 
ce va trece acest termen? Oare, în 
realitate, scriitorii noștri nu se află 
într-un permanent proces de crea
ție ? Restructurarea ideologică este 
o cerință generală: o cer toți inte
lectualii care tind spre progres, ac
tiviștii, toți fac eforturi pentru a se 
reeduca în procesul muncii.

Afară de aceasta, Hu Fîn se ocupă 
și de alte trucuri; el pune noua 
ideologie în aceeași oală cu vechea 
ideologie, afirmînd că ideologia in
dividualismului nu se deosebește a- 
proape deloc de ideologia colectivis
mului, vechiul umanism de umanis
mul socialist. A proceda astfel în
seamnă a-i împiedica pe oameni să 
renunțe la ideologia burgheză, a-i 
împiedica să-și însușească ideologia 
clasei, muncitoare. Putem găsi o altă 
explicație acestui fapt?

Este clar că. ridieîndu-se pe baza 
unui motiv sau altuia împotriva 
reeducării ideologice, Hu Fîn încear
că să prelungească domnia nefastei 
ideologii reacționare burgheze în 
conștiința intelectualilor și a mase
lor populare, să le frîneze mersul 
înainte și să ajungă în felul acesta 
Ia un eșec în toate domeniile mun
cii lor!

In al patrulea rînd, Hu Fîn este 
împotriva formelor naționale în lite
ratură și artă.

Și acesta este un punct de vedere 
complet antipopular și antipatrio
tic. Problema formei și a conținu
tului în literatură și artă este strîns 
legată de principiul literaturii și ar
tei puse în slujba muncitorilor, a ță
ranilor și soldaților. Literatura și 
arta noastră trebuie să fie legate de 
popor nu numai prin conținut, ci și 
prin formă; fiecare scriitor revolu
ționar trebuie să facă eforturi pentru 
a-și îmbrăca operele într-o formă 
națională, accesibilă, care eă fie „o 
bucurie pentru ochiul și urechea" 
maselor.

Go Mo-io
(Continuare în numărul viitor)

Prin halele urcate în schelării 
Lumina e mai albă arzînd prin 
Uzina parcă are un coperiș de 
Și oglindit în strunguri — par

de fier 
geamuri vaste 
cer 
strungurile-albastre.
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Mă însoțește-n hale drept ghid un zumzet clar J 
Chiar soarele deasupra prin geamuri, mă urmează» | 
Vechi reporter al boitei — bătrînul soare dar J
Cu mine prin uzină se tot documentează.

Pe margini de alei 
zumzet dau faguri

Pe-alv.i înguste trecem.
Stau stupi de fier ce-n
Stau stupi de fier cu fata mînjită de ulei 
Și peste fiecare stuparul bun se-apleacă.
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NICIODATĂ
(Urmare din pag. l-a)

dispus niciodată „de o garanție atît 
de sigură și de puternică a securită
ții sale, a muncii sale pașnice, a in
dependenței și suveranității sale de 
stat, împotriva oricărei intervenții 
sau agresiuni imperialiste".

Se desprinde din aceste cuvinte că 
poporul nostru se ridică împotriva a- 
gresiunii și împotriva amestecului în 
afacerile sale interne. Dar nici nu se 
poate altfel. Oricare popor, oricît 
de pașnic ar fi, s-ar indigna pe bună 
dreptate. Adevărat, poporul nostru e 
pașnic, primitor și respectuos față de 
oricare popor. Ni s-a dus vestea des
pre asta. De aceea, azi, cînd singur se 
guvernează, dorește mai mult ca ori- 
cînd să viețuiască în pace, să cunoască 
și să fie cunoscut de alte popoare, să 
schimbe mărfuri și comori ale cultu
rii... „Popoarele — spune Victor Hugo,

descriind bătălia de Ia Waterloo—sînt 
mari, — slavă domnului — și fără jal
nicele isprăvi ale spadei"... înțelepte 
cuvinte șî pline de adevăr. Popoarele 
se respectă și se înțeleg. Fiecare și-a 
făurit cu grea trudă comorile, cultura 
și civilizația, jertfindu-și pentru acea, 
sta cei mai aleși fii. De aceea se și res
pectă, împotrivlndu-se împilării șî ne
dreptății, iubind liniștea și pacea, do
rind prietenie între popoare, indiferent 
pe caro continent ar viețui.

Așa dorește și poporul nostru. De 
aceea, tratatul de Ia Varșovia este o 
pavăză și o chezășie pentru pacea 
noastră. Prin ratificarea lui, s-a dat 
încă o lovitură dușmanilor libertății 
noastre. încă odată poporul și-a spus 
răspicat cuvîntu! : ce a fost, nu se 
mai întoarce niciodată.

Niciodată !
Dumitru Mircea

rintre problemele pe care lu
mea literară progresistă din 
Franța le-a înregistrat in ul
tima vreme, cele ale poeziei 

ocupă fără îndoială un loc tot mai
mare. De mai bine de un an, săptămî- 
nalul „Lettres franțaises" consacră a- 
cestor preocupări numeroase articole în 
legătură cu creația unor poeți mai 
vechi, ca și cu aceea, recentă, a unor ele
mente tinere, ce se află la începuturile 
activității lor. Aragon și alți fruntași ai 
scrisului progresist francez au dezbă
tut în coloanele revistei necesitatea 
unei poezii naționale, care să oglin
dească năzuințele și lupta actuală a 
poporului francez; Ecotil pe care 
aceste discuții l-au stîrnit tn rîndurile 
cititorilor, și în special ale tineretului, 
a fost deosebit de puternic. In fiecare 
zi, zeci de scrisori ajung la redacția 
gazetei „Lettres franchises". Ca director 
al acestei gazete, Aragon primește me
saje din toate colțurile țării; îi scriu 
muncitori, intelectuali, funcționari, stu- 
denți. Interesul acesta foarte viu pen
tru poezie nu e un capriciu ; el își are 
o semnificație al cărei rost se verifică 
pe deplin în condițiile în care se dez
voltă cultura poporului francez în luptă 
ca „cultura" burgheziei în descompu
nere.

Poezia franceză tinde să devină azi 
tot mai mult o poezie a demnității 
umane, o afirmare tot mat vie a idea
lurilor poporului, a țelurilor sale în 
lupta anti-imperialistă. In poezie și 
prin poezie, poporul francez își regă
sește adevăratele valori morale și spi
rituale ale patriei. De aceea, făurirea 
unei poezii naționale devine azi o ac
țiune politică de cea mai mare însem
nătate. In fața oligarhiei burgheze de 
la cîrma țării, în fața scribilor ei, cîn- 
tăreți ai deznădejdii și resemnării 
ucigătoare, creația poeților poporului 
francez se înalță furtunoasă ca tinere
țea și frumoasă ca însuși viitorul pa
triei.

Preluînd tot ceea ce era valoros în 
uriașa sa moștenire progresistă poezia 
franceză din ultimii cincisprezece ani a 
reflectat, ca o adevărată cronică rimată, 
istoria suferințelor și luptei poporului. 
In anii cumpliți ai ocupației naziste, 
Aragon și Eltiard au fost, ăntăreții

Poeți de
neînfricați ai „maquis“-ului, ai luptei 
partizanilor, ai insurecției maselor 
conduse la victorie de Partidul Comu
nist. Poezia acelor vremi a devenit o 
armă de luptă cu atît mai puternică, 
cu cit frumusețea ei era mai mare. 
Rupînd cu jocul steril și cu revolta 
verbală a suprarealiștilor, Aragon și 
Eluard au creat o poezie patriotică, de 
pe pozițiile clasei muncitoare și, deci, 
de pe pozițiile unei estetici înaintate

Eu spun ceea ce văd,
Ceea ce știu, 
Ceea ce-i adevărat

scria Paul Eluard. Culegerile lor de 
versuri din anii ocupației au readus 
tn circulație o poezie clară, scrisă 
cu „cuvinte simple ca și lumea", pe 
înțelesul celor mulți, fără ca prin a- 
ceasta să se jertfească ceva din bo
găția limbii și plasticitatea imaginilor. 
Ermetismului și dezagregării limbaju
lui poetic, proprii decadentismului, po
eții Rezistenței le-au opus claritatea 
unui conținut de idei și sentimente 
autentice, frumusețea unei lirici izvo- 
rlte din înseși necesitățile vitale ale 
poporului francez.

După eliberarea de sub cizma hitle- 
ristă, poporul francez, călăuzit de 
Partidul Comunist, a pornit lupta îm
potriva americanizării țării, dlnd zi 
cu zi bătălii aprige pentru, libertate, 
independență națională și pace. Este 
firesc ca poeții legați de popor să fi 
reflectat în creația lor din ultimii ani 
tocmai acele teme sociale și politice 
legate de actualitatea vieții franceze 
contemporane. Ei au continuat poe
zia militantă și patriotică ilustrată 
de Aragon și Eluard în anii Rezis
tenței, îmbogățind-o cu noi teme.

Este interesant de subliniat faptul 
că poezia progresistă franceză de azi 
a înrolat sub steagul ei. scriitori ce 
aparțin unor generații deosebite. Inte
lectualii comuniști au izbutit în anii 
din urmă să antreneze în mișcarea 
pentru pace și independență națională

Unt^i tovarlăș de
Tovaițașu-mi 
Și-a scot din 
Și rtezemînd
S-a apucat să scrie:

la Uzinele „losif Rdnghe(“-Arad 
reporter (prea luminatul astru) 
tolba caldă o pană de lumină 

de hăuri carnetul lui albastru 
„Un raid la o uzină".

£n pas cu mine iaiă-1, prin hala mare merge. 
Ea îmi însemn în minte — iar astrul, dimpotrivă, 
Cu pana-i de lumină tot scrie și tot șterge 
Trecîndu-și peste filă un nour-sugativă.

I-e drag acestui tînăr 
noj săâfasă.JCăci el lucrează inimiJ

aicea să muncească, 
din fierul cald șî bun.

Da, el lucrează inimi — căldură omenească
In ori și ce rotită strungarii noștri pun.

Lingă un stup un tînăr. Și lingă tînăr flori. 
Ce alb e liliacul — așa-i, amice soare?
Nu-i liliac, ci parcă-i o spumă de
Din care-un mare meșter a făurit

viitori 
o floare.

luni aiciStrungarul nostru-i tînăr, de șase
A poposit băiatul, orfan de prin Moldova. 
A jinduit o viață cu ochii buni și mici 
Strungar vestit să fie prin țară, încotrova.

Acu-î strungar. Uzina l-a îndrăgit nespus.
Nu și-ar lăsa el strungul pe aurul din lume. 
L-au ajutat prieteni pe strung de I-a supus 
Și-acum fruntaș băiatul pe alții vrea să-ndrume.

Cuțitu-n fier desface flori viorii de șpan. 
I-s degetele negre băiatului și dure, 
Păstrcază-n ele încă asprime de țăran 
Și frăgezimea aspră a ierbii de pădure.

Din noaptea-nchipuirii-n mine curg,
Din amintiri,
Și văd parcă
O casă și un

Cumplită se 
Copacii poartă fulgere în ramuri
Și nori de zgură-acoperiră luna 
Și apa ploii bate trist, în geamuri.

Iar frunzele din crengi acum se frîng 
Se duc pe drumul lor de totdeauna- 
Vioriie-ngropate-n arbori plîng
Dar plînsetul 1-acopere furtuna,

Luminile-n ferestre tainic scad 
Și sirăzile-s atît de-ntunecate!
E noapte, numai fulgerele ard 
Sclipind în nouri, săbii înălțate.

E-o casă cu ferestrele deschise,
O luminare arde-n pîlpîiri
Și-un om cu ochii seînteind de vise 
Sfîdînd furtuna, cîntă la clavir.

Apele curg, de fruntea Iui aproape 
Și picurii în plete i s-au prins
Și frunzele i se aștern pe clape, 
Cu seînteierea lor de aur stins.

Parcă imensa-i inimă și-apleacă, 
Stîrnind cîntări de foc, pe clape mici. 
Furtuna nopții-n fulgere-i săracă,
Față de-aceste fulgere de-aid! f

E cîntecul — un vultur negru prins.
El, izbucnind dintr-ale nopții clipe 
Iși va purta spre piscuri, neînvins. 
Spre alte lumi, imensele-i aripe.

Vulturul coborînd din înălțimi,
De-aeum în cîntec Va porni să zboare, 
Se oglindesc în ochii lui sublimi
Păduri și munți și drumuri către soare, s

In încăperea tristă și uitată, /
Un om, prin! cîntec, a învins furtuna, 
Afară ploaia conteni, deodată
Și apăru pe cerul nopții, luna.

Doar clopotele nopții sună, sună
Și orele ahmecă-n trecut
Și nouri de tăcere se adună, 
Peste orașul adormit și mut.

Aici parcă armate-ngrozitoare 
Luptat-au tropotind pe cai sălbatici
Și flăcări ard, văpăi seînteietoare, 
In ochii cîntărețului, noptatici.

deceniile, anii
prin fum străvechiul burg, 
om cu ochii stranii...

dezlănțuie furtuna,

★

O, Beethoven, prin noaptea-nchipuirii 
Văd vulturii cîntărilor, ne-nvinși

E-o încăpere în străvechiul burg, 
Unde-nfruntînd deceniile, anii, 
Nemuritoare, cîntecele curg, 
Stîrnite de un om cu ochii stranii...

El are-atîtea inimi ce-n strunguri simple bat 
Rotițe peste care făptura lui bălaie,
Cu dragoste adîncă, zîmbind, s-a aplecat 
Și-a ascultat cu grijă întîja lor bătaie.

Sînt inimi care poartă mîndria peste zări
Al strungului întîjul trimis din Romînia
Să-și poarte iscusința și chipul peste țări, 
Sînt inimi ee ne poartă pe-ntregu] glob mîndria.

Unui asemeni tînăr, dușmanul de-ar rîvni 
Să-i frîngă tinerețea cu-atomi plutind sub astre, 
Oprit ar fi dușmanul cînd aspră s-ar clinti 
Puterea neînvinsă a tinereții noastre!

Sta soarele deasupra — vechi reporter — luînd 
Sub proiectări de raze „imagini din uzină", 
Zîmbind, cu fața albă, mașinilor, pe cînd 
Afară luna nouă se pregătea să vină.

Rusalin Mureșanu

In cîntul tău simt măreția firii, 
Munți ce respiră prin vulcanii stinși.

Tu, cel care prin cîntec ni te-ai dat, 
Cu cine ai putea să te asameni,
Cînd pe un drum de spini te-ai îndreptat 
Cu darul prometeic către oameni?

O, mi-amintesc, te-ai coborît în umbră 
Și pleoapele pe veci se-ntunecară. 
Plutea-n odaie ceața morții, sumbră, 
Albi fulgi de nea, se adunau, afară...

Și viforul ce-n ramuri goale sună 
Sub geamul tău zăpada și-a împins-o, 
Și-a fost aceasta singura furtună 
Pe care cîntul tău nu a învins-o !

Tu nu te-ai prăbușit, ci ca un astru 
Ai asfințit. Dar marea ta cîntare 
Plutește ca un curcubeu albastru, 
Inseninînd milenii viitoare,

Cîți nori pe boltă sînt și cîte stele-s. 
In toate visul tău, s-a oglindit:
In lupta cu un nou Mephistofeles 
Să izbîndească OMUL ai voit!

Inima ta, fierbinte lespede, 
Tu ai lăsat-o-n drumul omenirii.
Ea seînteiază printre inimi veștede, 
Că-n ea se-aprinde soarele iubirii.

Din țara ta, așa frumos cîntată 
din orașu-n care te-ai născut, 
pregătește-n taină o armată 
ar voi să ne prefacă-n lut.

năzuiesc pentru întîia oară

Și 
Se
Ce

' ‘' Nu
Dușmanii fericirii și ai vieții, 
In frunte' cu războinică fanfară 
Sălbatic să se-arunce ca ereții,

Spre oamenii în slujba căror tu 
Ți-ai închinat lumina ta de geniu. 
Dar oastea asta-n fum se prefăcu 
In țara ta, în urmă c-un deceniu.

Cea mai de preț dorință-a noastră una-i: 
Să-nvingă omul tot ce este rău.
Și dâșmanii se tem de glasul tău 
Care vorbește către oameni numai!

Cîntarea ta în inimi ne răsună
Ni-i cîntul tău, neprețuită-avere 
Copleșitor, ca marea în furtună, 
Izbind în țărmul unei lumi ce piere.

De partea noastră-i tinerețea lumii 
Ce va porni în marșuri triumfale, 
De partea noastră este rodul humii, 
De partea noastră-s cîntecele tale!

Seca-vor poate apele în vaduri, 
Luceferii s-or veșteji în spații, 
Dar cîntecele tale vor trăi 
In inimile-a zeci de generații.

ctzi ai poporului francez
scriitori mat vechi, cu opinii politice 
foarte diferite. Trăsătura aceasta spe
cifică a luptei pe care o dau repre
zentanții culturii înaintate din Fran
ța a fost subliniată de Jacques Du- 
clos, care a arătat, la Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist Fran
cez, că „în diferitele sectoare ale ac
tivității lor, artiștii și scriitorii comu
niști au de jucat un rol decisiv dacă 
se ține seama de schimbările produ
se în ultima vreme și de răsunetul tot 
mai larg pe care-l are politica parti
dului, capabilă să acționeze de-acum 
încolo asupra unor creatori care, 
mai înainte vreme, se fereau de noi". 
Așa, bunăoară, poeți care s-au ilustrat 
între cele două războaie mondiale, ca 
Tristan Tzara, Andre Spire sau Guille- 
vic, luptă azi alături de poeți tineri 
ca Henri Pickette, Charles Dobzynski. 
Henri Bassis, Francois Monod și alții 
pentru aceleași năzuințp de pace șt 
progres.

Temele lor sînt luate din actualita
tea cea mai vie, de la înfierarea asa
sinării soților Rosenberg pînă la lup
ta, ieri încă actuală, a clasei munci
toare împoirtva războiului din Viet
nam. Poeții de azi ai poporului fran
cez sînt luptători activi ai mișcării 
pentru pace, sînt cîntăreți entuziaști 
ai vieții, a tot ce e sănătos și fru
mos în realitatea din jurul lor. Depar
te de ei orice atitudine morbidă, orice 
joc gratuit și dizolvant. Tinăra gene
rație de scriitori francezi nu mai cu
noaște „boala secolului" sau „spleen"- 
ul caracteristic poeților decadenți.

Nu „boala acestui veac“ o au ai 
noștri tineri, 

Ci grija pentru mîine e astăzi 
a lor taină

Și-n timp ce-n jurul lor destinul 
veștejește,

Ca iarba și ca cerul e pacea 
pentru ei.

scrie Charles Dobzynski.

Călăuziți de învățătura marxistă și 
de lupta partidului clasei muncitoare, 
poeții poporului francez își exprimă 
dorința nestrămutată de a făuri o 
viață nouă, o viață pașnică.

Mentalitatea odioasă a businessman- 
ului e demascată adesea. Iată, de pil
dă, o strofă din poemul „385 milioane 
de dolari" al poetului martinichez 
Gilbert Gratiant:

De n-are banul miros, viața știu
că are.

Americanul aur e fără de valoare, 
Cînd faci din aur prețul o-noarei

și speranței
Din vîna noastră smulse, din trupul 

cald al Franței.
Politica, agresivă și planurile impe

rialismului american de reînviere a mi
litarismului german ocupă un loc în
semnat în poezia poporului care, în 
ultimii douăzeci de ani, a suferit atîta 
de pe urma vecinătății cu bandele lui 
Hitler, lată, în acest sens, un sonet al 
tînărului poet Paul Meier:

NU VOM LAȘA!
Din primăvara-aceea cît timp s-a 

irosit,
De cînd Stuka.s-uri negre ’"Iau

pe drumuri seci, 
Cînd valurile celor trădați

în patruzeci
Se prăvăleau haotic spre al „noii 

ordini" mit?

Cum poți să uiți tu foamea și chinul 
nesfîrșit

Ce-ți pregătea nazistul, oerîndu-ți
să te pleci 

Și-n josnică-așteptare mîndria să-ți 
îneci 

De-ai fi fost om vreodată sau
cîine prigonit?

Noi, demni captivi de-,atancea, o,
Franță mult iubită,

Nu vom lăsa vreodată să fii iar 
pîngărită

De un trecut de-ocară, de stage 
îmbibat.

Nu vom lăsa să crească stupida- 
amenințare

A monstrului ce-nvie la Bonn
în foișoare, 

Să-nghită și iubirea și-al nostru
gînd curat.

Optimismul, încrederea în viitor, în
demnul la lupta politică, singura va
labilă și eficace, se desprind, ca o no
tă dominantă, din atîtea și-atltea ver
suri ale tinerilor.

Am dat aici doar ctteva exemple. 
Ele s-ar putea înmulți considerabil, 
dacă ținem seama de producția atît de 
rodnică din ultimii ani. Mii și mii de 
versuri scrise nu numai de poeți con- 
sacraii ca Paul Eluard sau. ca Aragon 
(al cărui poem recent „Ochii și me
moria" constituie un mare eveniment 
în lumea poeziei) dar și de în
cepători, de tineri însuflețiți. de a- 
celeași idealuri, călăuziți de a- 
celeași principii ideologice și artisti
ce. Cercetarea acestui material, pe cit 
de vast, pe atît de felurit, duce la o 
concluzie de netăgăduit: existența unei 
poezii naționale, a unei poezii realiste, 
'.întind problemele vieții, lupta și as
pirațiile poporului francez spre o lu
me pașnică, liberată de asuprire. A- 
ceasta este o realitate în literatura 
franceză de azi, pe care nu o pot dis
truge nici ignorarea, nici luarea în 
deridere de către presa și slujitorii 
Franței „oficiale". O astfel de artă, 
realistă în esența ei, profund patrio
tică și înălțătoare, regăsește și conti
nuă drumul marii tradiții progresiste 
a culturii franceze. Vorbind despre re
generarea scriitorului în contact cu o 
artă de tip nou, Maurice Thorez arăta, 
încă din 1950. la cel de al XII-lea 
Congres al P.C.F., că „o astfel de 
artă nu îmbogățește doar poporul. Pro- 
punlnd scriitorului și artistului subiec
te mărețe, ea îi înalță și-i situează 
din nou în marea tradiție franceză,

ti

s
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Gheorghe Temesel s

lărgind orizonturile și croindu-și drum 
spre un nou clasicism".

Clasicismului în conținut ii corespun
de și un clasicism al formei. In ulti
mele luni, materialele publicate tn 
Lettres franțaises" au arătat lim

pede pe ce drum merg poeții 
poporului francez. „Lichidarea in
dividualismului formal în poezie’, de 
care vorbea mai demult Paul Eluard, 
corespunde în fond lichidării indivi
dualismului ca atitudine a poetului 
față de viață, de lume. Din ce în ce 
mai mult poeții progresiști resping 
„canoanele’ unei poezii formaliste, 
arbitrare și iraționale, fără ritm, fără 
rimă. Reîntoarcerea la o poezie care 
să nu mai aibă aerul că e o tradu
cere dintr-o limbă străină, revenirea 
la o poezie care să folosească resur
sele prozodice ale artei naționale, 
populare, capătă azi semnificația unei, 
adevărate bătălii împotriva formei 
deznaționalizate, cosmopolite. Iată ae 
ce versul alexandrin și în general for
mele tradiționale ale poeziei france
ze, pe care le-au ilustrat poeții Re
nașterii ca și romanticii, se impun azi 
tot mai puternic. E grăitoare astfel 
producția impresionantă de sonete a 
poeților tineri și vtrsinici (Aragon, 
Spire, Guillevic, Pichette. Bassis etc.), 
promotori ai unei arte înaintate. Pro
blema formei, indisolubil legată de cea 
a conținutului, reflectă și ea reveni
rea la o artă națională, al cărei ca
racter patriotic și popular este de ne
tăgăduit. Azi, după cum saune însuși 
Aragon „poeții traduc fiecare in 
felul lui glndirea națională, cînte
cul adînc al țării noastre". Cuvîntul 
pe care-l au de spus acești poeți tn 
făurirea culturii noi, proletare* e mare. 
Și ei și-l spun cu curaj, cu avint, 
conștienți de sarcina ce le revine: a- 
ceea de a cinta viața și lupta poporu
lui lor, de a-i cinta victoriile, de a 
promova încrederea în om și viitorul 
lui, de a continua în acest chip marea 
tradiție a poeziei franceze.

Valentin Lipani
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ALEKSANDR KORNEICIUK 8

Sârbdtorirea
lui M. A. Șolohov 

la Moscova

combatant ooin certe 
a vuit Ioc 
cel ei de

Marea forță a literaturii sovietice stă în zugră
virea adevărului vieții, de pe pozițiile unor 
concepții înaintate despre lume. Redînd viața 
,1 prin tot ce are ea mai bun, mai viu și mai

g cutezător, scriitorul sovietic ne oferă pilda, măreață a 
® constructorului societății noi, prin oamenii fremătînd de 
® pasiune și energie, pe care ni-i prezintă.

Aleksandr Korneiciuk, scriitor ieșit din popor și legat 
8 de el prin toate fibrele ființei sale, adăpat la ideile care 
| deschideau drumul adevăratei literaturi 
gpuse în slujba omului și a fericirii sale, 
«răscolind cu pricepere artistică în su- 
cfletele oamenilor, a știut să redea cu 
^profunzime, cu vigoare și cu dragoste, 
8în opera lui, evenimentele epocii sale, 
§prin personaje cărora le-a insuflat via- 
« ță.
8 Nici una din lucrările sale nu se aba- 
?te de la aceste comandamente ale ade- 
gvăratei arte. Dar cînd vorbim despre 
8 opera lui Aleksandr Korneiciuk, ne vi- 
|ne în minte una dintre cele mai pasio- 
gnante din piesele sale : Sfîrșitul esca- 
8 drei. Ir.tr-o operă care va dura mult 
? dincolo de timpul nostru și care a tre- 
gcut mult peste granițele patriei sale, 
8 Korneiciuk a cioplit pentru scenă, cu 
| dalia unui mare meșter, un mănunchi 
g de caractere puternice ; sînt cele două 
8 lumi care se înfruntă într-un puternic 
§ conflict : lumea veche și aceea care se 
a făurea în focul Marii Revoluții. Vi- 
8 guroasele figuri de camcni pozitivi, 
| demni de epopeea pe care o trăiau, 
g cresc și se dezvoltă sub pana autorului, 
8 laolaltă cu evenimentele. în marea
o dramă a marinarilor escadrei care preferă saborda jul, 
8 umilinței și vînzării de patrie.
8 Aceste pagini istorice sînt însă opera unui scriitor care 
| pu numai că a oglindit evenimentele așa cum s-au pe- 
8 trecut, dar se dovedește a fi unul din oamenii care, prin 
8 eroii săi și alături de ei, ia parte el însuși la lupta 
o dintre cele două forțe de pe vasele de război, în rîndurile 
8 personajelor dragi, korneiciuk este participant activ prin 
8 patosul insuflat eroilor, prin măreția cu care aceștia 
g sînt puși să acționeze. Și numai în vibrația lui pentru 
8 cauza poporului se explică si puterea de a zugrăvi oa- 
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Diversitatea operei lui Korneiciuk ne arată diversita-1 
tea talentului său întru găsirea mijloacelor de a fi g 
prezent continuu pe această arenă a revoluției, care a 8 
început odată cu adolescența lui și continuă și azi la a ? 
cincizecea aniversare a nașterii sale. De aceea îl vedem g 
tot atît de energic militant, în slujba aceleiași revo- 8 
Iuții în drum spre comunism, cum se întîmplă în 
Frontul, în Platon Krecet, în Misiunea domnului Per- g 
kins în țara bolșevicilor, etc, sau în acele usturătoare 8 

Crîngul de călini și In stepele Ucrai- ? 
nei, în care Romar.iuk sau Galușka g 
sînt prietenește dar aspru certați pen- 
tru că, împotriva dorinței lor, ajung jj 
la un moment dat să stăvilească dru- g 
mul victorios a! revoluției. Pretutin- 8 
deni, acolo unde este nevoie de pana ț 
lui. Korneiciuk e prezent. /

Aceasta se cheamă a fi 'n slujba ț 
patriei, a fi purtătorul unor idei scum-g 
pe, d:nd viață artistică acestora, pen- 8 
tru triumful omului.

A vorbit Korneiciuk la cel de al doi- , 
lei Congres al scriitorilor sovietici și-a ( 
spus printre altele : j

„Spectatorul vrea să vadă cum omul / 
nostru contemporan își călește sufletul' 
în lupta eroică pentru fericirea lumi- ■ 
noasă a patriei sale și a tuturor po- 
poarelor din lume, cum rrin faptele; 
sale el constituie -un exemplu". ,

Ceea ce se desprinde din această > 
frază reprezintă de fapt temelia operei c; 
șale; iar Korneiciuk însuși constituie 
un exemplu viu : el este unul din scrii- g 
torii care au dovedit, prin toi ce-au s.'ris, 8 

valoarea inspirației din viața înconjură- ț

Periculosul
Cu prilejul morții lui Albert 

Einstein, una dintre cele mai 
proamericane și mai filorăz- 

bolnice publicații ale Occidentului 
— săptămânalul „Paris-Match" — 
era nevoită să scrie în necrologul 
savantului: „După exploziile de la 
Hiroshima și Nagasaki, conșt.enl 
de ceea ce .ar suferi o-meniirea în ca
zul unui război .atomic, Einstein a 
lansat un strigăt de .alarmă și — 
el, oare n-a făcut niciodată politică 
— s-a consacrat apărării păcii".

Lăsăm la o parte remarca făcută 
de amintita revistă că „a apăra 
pacea" înseamnă „a face politică". 
Asta ține de politica pe care o fac 
cei care sugerează textele și cli
șeele apărute în „Paris-Match". 
Este de relevat însă faptul că, pînă 
și o astfel de publicație, n-a putut 
nega poziția fermă de partizan al 
păcii pe care s-a situat Einstein.

Adăugați la această poziție deta
liul că savantul de la universitatea 
din Princeton expunea studenților 
opiniile sale despre arma atomică 
și despre război. Adăugați, de ase
menea, amănuntul că în căsuța mo
destă din Mercer-Street veneau a- 
desea, că intimi, și celebrul ato
mist Oppenheimer, repudiat de ofi
cialitatea din S.U.A. pentru ideile 
lui „primejdioase" (citește ostile 
poiliticiiij ide agresiune) și marele 
Charlie Chaplin, artistul hulit de 
aceeași oficialitate pentru aceleași 
idei „primejdioase". Adăugați in 
sfîrșit faptul că Einstein a arătat . 
ou curaj toată drama omului de 
știință adevărat, supus ingerințe
lor și brutalităților „culturalilor" 
americani, atunci cînd a. aruncat 
— caustic și distrugător — cele
brele cuvinte: „Dacă ar trebui 
să-mi refac viața, m-.aș face mai 
cuirînd vînzăt&r de ziare, decît om 
de știință".

Toate aceste amănunte, ca șl a- 
tîtea altele, explică atitudinea ofi
cialității americane față de Ein
stein ca și fată de creația lui. Iată 
în această direcție ce ne infor
mează un număr recent al ziarului 
Parisian „Le Monde": „Executorul 
testamentar al lui Albert Einstein, 
dl. Otto Nathan, .a sezisat tribuna
lul federal din New-Yoirk că nu-și 
poate îndeplini îndatorirea din cau
za refuizuiluii Departament uitai de 
Stat de a-i elibera uin pașaport. 

.Domnul Otto Nathan, profesor la 
universitatea din New-York, inten
ționa să plece în Europa pentru a 
lu.a contact cu vechi colaboratori 
ai lui Einstein în vederea publică
rii manuscriselor .acestuia".

Mai departe rezultă din infor
mație că executorul testamentar nu 
poate obține pașaportul solicitat 
lntruc.lt cîn-dva a nutrit idei progre
siste.

Avem aici un grăitor exemplu 
oglindind — prin cazul profesoru
lui din New-York. împiedicat să 
vărăsească țara, — cine trage cor
tine de fier în lume. Dar nu e 
numai atît Avem aici încă o 
grăitoare mostră despre poziția 
„culturală" a oficialității amari 

cane. Einstein, savantul pe care 
George Bernard Shaw îl așeza ală
turi de Pitagora, Arlstotel, Ptolo- 
meu, Kopernic, Galileu, Keppler și 
Newton — acest Einstein este un 
„primejdios". Manuscrisele lui nu 
trebuie să vadă lumina tiparului. 
Așa socoate o anumită lume din 
S.U.A., aceeași lume desigur la 
a cărei inspirație, în aceleași State 
Unite, Aristofan a fost interzis. 
Să nu ne mire dacă într-o zi aflăm . 
că. undeva în Statele Unite, un 
mormînt modest — înconiurat de 
omagiul întregii lumi, civil’zate—e 
totuși păzit cu strășnicie de „police- 
meni". Căci, dacă un pro!esor el
vețian avea dreptate spunînd că 
Einstein „știa diespre adevăr, des
pre bine și despre frumos mai mult 
decît majoritatea contemporanilor 
săi", atunci tocmai de aceea dece
datul riscă să fie citat la „Comi
sia de cercetare ,a activității .anti: 
.americane".

L SăraWM

Discuția despre „Eroul înaintat al 
zilelor noastre", organizată recent de 
comisia de proză, a fost una dintre 
cele mai pline d‘e învățăminte și m,ai 
rodnice din discuțiile de pînă acum 
ale secțiilor d'e creație ale Uniunii 
scriitorilor. O dovadă în plus că o 
bună organizare, un referat .alcătuit 
cu 'multă seriozitate, contribuie din 
plin la ridicarea nivelului discuțiilor. 
Pe de altă parte, trebuie Să obser
văm și că buna organizare nu e ne
apărat nevoie să dureze luni de zile 
— adică să nu ducă la încetarea ori
cărei activități a secției respective, 
cum s-a întâmplat în munca secției, 
de proză. Exemplul cel mai bun, îl 
dă comisia de literatură pentru copii, 
la oare preocuparea’ pentru aspectul 
organizatoric se îmbină cu regulari
tatea ședințelor; nu e deloc o în
drăzneală, dacă facem o legătură în
tre acti' itatiea susținută a acestei co
misii și - numărul mereu sporit al a- 
parițiilor noi din vitrinele librăriilor.

Independent însă de raritatea în
tâlnirilor dintre prozatori, recenta ple
nară a secției de proză trebuie apreci
ată ca un succes. Referatul prezentat 
de criticul Savin Bratu a discutat 
problemele creării eroului înaintat al 
actualității noastre, insistînd în spe
cial asupra unor cărți mai de cur în d 
apărute: „Desfășurarea" de Marin 
Preda, „Bărăgan" de V. Em. Galan, 
„Pasărea furtunii" de Petru Dumi- 
triu, .In orașul d» pe Mureș" de Fran
cisc Munteanu, „Floarea vieții" de A. 
MiLale etc. N-au lipsit, desigur. din 
exemplificare, nici cărțile pe care 
le-am citit acum trei-patru ațr, ceea 
ce a dat putința unei perspective ju
ste asupra dezvoltării prozei noastre 
noi. ■

Referentul s-a oprit asupra semni
ficației unor eroi ca Hie Barbu, An
ton Filip, Adam Jora etc., argumen
tând reușita autorilor și reliefînd căi 
noi și procedee originale de creație. 
In liniile sale generale, referatul a 
urmat calea — pe care s-o numim: 
clasică — a abordării tuturor pro
blemelor privitoare la construcRa 
personajelor literare, încep’nd cu pro
blemele” de conținut și terminînd cu 
funcțiile dialogului sau cu modali-

tați de utilizare a vocabularului. Cu 
toată „linia clasică", expunerea am
plă a tov. Savin Bratu a dovedit prin 
contrast, că insuccesul unor .astfel de 
referate — atunci cînd se întâmplă 
așa ceva — e datorit nu căii alese, 
oi. inconsistenței argumentării, nive
lului teoretic scăzut — adică referen
tului!

De bună seamă că referatul s-.air Ii 
îmbogățit — așa cum s-a menționat 
de altfel în cursul discuțiilor —* 
dacă, analizînd eroul pozitiv al lite
ratorii noastre noi, el nu ș-ar fi re- 
strîns la cărțile a căror acțiune se 
petrece azi, ci ar fi trecut la anali
za chipului eroilor înaintați ai litera
turii cu subiect din trecut sau din 
lupta comuniștilor în ilegalitate. Dar 
trebuie să arătăm că, în însăși acea
stă restrîugere la actualitate, a stat 
una din calitățile întregii discuții, 
deoarece ea a putut să ridice mult 
mai clar în fața scri'torilor noștri 
sarcina de a se îndrepta tot mai ho- 
tărîți și cu precădere către eroul vire- 
mii noastre, către constructorul soci
alismului.

Este tocmai ce a reieșit din aproape 
toate luările de cuvînt.

Subliniind forța personajului Ilie 
Barbu din nuvela ■ ■ ■ -
Dumitru Mircea a 
tatea ca literatura 
rească în continuare procesul de creș
tere a acestui tip uman, să-l redea 
în fazele sale ulterioare semnării ac
tului de intrare în gospodărie, cu al
te cuvinte chiar în interiorul gospo
dăriei colective, în plină luptă pen
tru construirea socialismului la sat. 
Francisc Munteanu, ale cărui scrieri 
au fost pe bună dreptate foarte ~am
plu (și aspru!) dar cu multă căldu
ră dezbătute pentru problemele lor in
teresante, a cerut ca scriitorul să por
nească totdeauna de la realitate și 
anume de la aspectele ei mai puțin 
frecvente, să dezvăluie cu ascuțime 
ceea ce e negativ, ceea ce e înapoiat 
în viață.

Remus Luca și FI. Zincă au adus 
unele exemple concrete de îmoreiurări 
din viața oamenilor noștri înaintați, 
conchizind asupra sarcinii care stă în 
fața prozei noastre, de a aborda pro
blemele acestora în primul rînd.

Același lucru l-a discutat și Al. Ga- 
fița.

Mihai Novicov a insistat mai ales 
asupra caracterului cu totul nou, di
ferit de alte epoci, al eroismului vre
mii noastre. In această lumină a a- 
nalizat vorbitorul personajele unor 
cărți de proză.

Poetul Mihai Beniuc, secretar al 
Uniunii scriitorilor, s-a oprit înde
lung asupra necesității participării ac
tive, pasionate. ,a scriitorului la ffa- 
mînitărite și aspirațiile oamenilor, ale 
căror probleme le oglindește în ope
rele sale.

V. Em. Galan a făcut prețioase su
gestii cu privire la îmbogățirea dis
cuției 
tiv și 
zarea operelor clasice ale realismului 
nostru socialist.

Au mai
nescu — 
actual al 
lucru — 
Vaida.

In concluzie, a vorbit Petru, Dumi- 
fiu, care a sintetizat problemele ridi
cate în discuție, în sensul sarcinii 
prozatorilor de a lupta pentru zugră
virea curajoasă a noului erou, con
structor al socialismului.

Este de presupus că astfel de dis
cuții rodnice — care se pot purta nu 
numai despre o problemă de creație, 
ci cu mult fălos și despre cîte o 
carte nouă dintre cele care apar, sau 
despre un grup de cărți — nu vor 
intîrzia să fie organizate de comisia 
secției de proză, astfel îneît să poată 
participa mai mulți prozatori decît la 
prezenta plenară și încă mat mulți 
dintre criticii literari.

La 24 mai, în sala de 
„Geaikcraski" din Moscova a 
o reuniune festivă consacrată 
a 50-,a aniversări a nașterii tai Mi
hail Șolohov. La reuniune au participat 
scriitori, oamenii de 
intreprinderilto.r'î |diri 
tenii ai lui Șolohov.

Reuniunea a foist 
sei Suirkov, secretar 
unii Scriitorilor Sovietici. El a analizat 
creația lui Șolohov, indisolubil legată 
de lupta eroică a poporului sovietic 
pentru construirea comunismului.

„Operele” „Pe Donul liniștit" și „Pă- 
mint desțelenit", a spus Suirkov, au 
contribuit la gloria literaturii sovietice, 
au îmbogățit tezaurul literaturii rase 
și universale".

Potrivit datelor furnizate de Palatul 
Unional al cărții, începtodi din anul 
1925 și pînă îin prezent în U.R.S.S. au 
apărut 421 die ediții ale operelor lui 
Șolohov într-un tiraj total de 20.443.000 
die exemplare.

Cu prilejul celei de a 50-a, aniver
sări a lui M. Șolohov, Editura de Stat 
.pentru literatură din U.R.S.S. pregă
tește o culegere în șapte volume a o- 
perelor scriitorului.

Șolohov a fost salutat cu căldură de 
către oameni de litere, precum și de 
reprezentanți ai organizațiilor obștești, 
redlaeții'.or ziarelor și revistelor Ei 
l-au felicitat po scriitor cu ocazia deco
rării lui cu Ordinul Lenin care i-a 
fost conferit pentru merite remarca
bile pe tăirîmul literaturii artistice și 
i-au urat noi succese în munca crea
toare.

La reuniune au luat cuvîntul scrii
torul Leonid Leonov, Nikolai Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S., acad. 
Viktor Vinogradov, P. Satiukov, redac
tor șef adjunct al ziarului .„Pravda", 
muncitorul V. Averkin, Ivan Kairov. 
ministrul Invățămîntului al R.S.F.Ș.R. 
și alții.

Cei prezenți au întâmpinat cu aplau
ze furtunoase cuvîntarea sărbătoritului. 
EI a încredințat că se va consacra cu 
întreaga pricepere, întreaga ardoare, 
întreaga pasiune a inimii sale creării 
<fe noi opere și a mulțumit asistenței 
pentru cuvintele cordiale de salut.

artă, muncitori ai 
Moscova, comsă-

deschisă de Alek- 
al conducerii Unii-

lui Marin Preda, 
demonstrat necesj- 
noastră să urmă-

temeinicia și valoarea inspirației. din viața înconjură- 8 
toare, plină de frământări. ' g

Dar cuvintele de mai sus, rostite la congres, sînt o 8 
chemare adresată si scriitorilor noștri. Care dintre, scrii- ț 
tori și chiar simpli spectatori ai artei sale, — însufle- g 
țiți de același ideal: fericirea patriei — n-a simțit pu- 8 
ternicul mesaj al operei sale, ca și rolul ei educativ,^ 
și n-a plecat de la spectacol cu încredere în forțele care 8 
înving, măturînd, din calea fericirii, zdrențele unor ne- 8 
gre mantii ?

Pentru ceea ce înseamnă opera lui și neobosita sa 
activitate pe tărîm obștesc, pentru emoția pe care ne-a 
dat-o, pentru dragostea de oameni — care țîșnește în
frigurata din piesele sale — și pentru ura împotriva 
dușmanilor lumii noi și ai păcii, îi trimitem un salut 
de mulțumire,

Și urarea străveche : La mulți ani!

menii cu atîta măiestrie. Ca să lupți împotriva unui 
dușman iscusit și viclean cum e Kobz.a, trebuie să-i fii 
superior. Korneiciuk izbutește să creeze figuri cum s’.nt 
Comisarul și Oksana, în care spiritul de clasă, ali
mentat de învățăturile partidului, le este dascăl. Nici nu 
se poate să fie' altfel : datorită acestei superiorități mo
rale a triumfat Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Aceste însușiri le găsim puternic dezvăluite în toate 
8 personajele pozitive ale lui Aleksandr Korneiciuk.
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PITEȘTI

Ionescu, Ion Iancu

îucrări au fost tri- 
regional de litera-

DIN VIATA CERCURILOR LITERARE
PETROȘANI

întemeierea în inima Văii Jiului a 
unui cerc literar, care desfășoară o 
activitate susținută și izbutește să în- 
drumeze creația ceilor cu înclinație 
pentru scris, este o înfăptuire de sea
mă.

Cercul literar „Minerul" a luat fi
ință ca um cerc teatral pe lîngă Tea
trul de Stat din Petroșani, fiind apoi 
frecventat de toți începătorii în ale 
scrisului. Un .muncitor tipograf, ton 
Chiraș, poet care a publicat la zia
rul local; salariatul Gh. Botez, cu în
clinații pentru dramaturgie ; minerul 

■ Eartha Antal, poet în limba maghia
ră, autor de versuri satirice și cule
gător de folclor, nelipsit de la ședin
țele cercului unde, de multe ori, vine 
de-a dreptul de la șut. Fiul de miner 
I. Străuț, autor de _ schițe și nuvele, 
din care multe publicate în ziarul lo
cal „Steagul roșu", în a cărui redac
ție lucrează acum, Elly Ze'jler, I. Bra- 
nea. Eugen Cîmpeanu, Th. Brădescu. 
Gh. Sacmari, N. Bolsan și alții, sînt 
elemente care activează în cadrul cer
cului literar, scriu și-și publică lucră
rile în ziare sau le prezintă la 
țiunea locală de radioficare.
.In munca cercului au existat 

ciențe în îndrumarea activității 
rare care a fost orientată spre 
blemele generale, membrii cercului ne- 
fiind sfătuiți să se inspire din viața 
de zi cu zi. De asemenea s-a mani
festat și o lipsă de exigență față 
de începători, ceea ce a dus la înfu
murarea unora dintre membrii cercu
lui. O altă lipsă, a fost aceea a ori
entării spre dramaturgie, pentru scrie
rea pieselor într-un act, fără a ține 
seama că literatura dramatică cere 
experiență, cunoașterea construcției 
diamatice, mînuirea dialogului etc.

învățând, din .aceste scăderi, albia în 
ultima vreme biroul cercului a trecut 
Ja o muncă mai just orientată, privind 
atît tematica lucrărilor cît și activi
zarea membrilor, recrutarea de noi 
membri. Astfel au fost organizate șe
zători la care s-au citit lucrări ale 
membrilor cercului „Minerul", la clu
bul Petrii,a, la clubul muncitorilor diin 
construcții, la clubul din Petroșani 
etc. Membrii cenaclului au fost repar
tizați pe lîngă brigăzile de agitație, 
unde se îngrijesc de materialele nece
sare, se țin cursuri de teorie literară, 
pentru a da cunoștințe ideologice și de 
estetică marxistă scriitorilor începă
tori.

In centrul miner Petroșani mai func
ționează încă un cerc literar, în cadru] 
ziarului local „Steagul roșu", ceea ce

- face ca tinerele forte să fie împărțite. 
Dacă cele două cercuri și-ar uni efor
turile și experiența, aceasta ar duce la 
realizări mai temeinice, mai pozitive.

BRĂILA

sta-

defi- 
lite- 
pro-

Cercul literar din Brăila poartă nu
mele marelui poet revoluționar bulgar 
Ilristo Botev, in acest oraș el 
o mare parte din activitatea sa 
eliberarea poporului bulgar, a 
ziare, a scris numeroase poezii.

La una din ședințele de birou ale 
acestui cerc literar s-a discutat poezia 
tînărului poet I. Mustață, care și-a 
propus să cînte fluviul pe malul căruia 
se află orâșuil său. O poezie frumos 
versificată, tributară însă unui roman
tism care l-a făcut să observe pito
rescul Dunării, trecînd peste tumultul 
muncii de pe chei.

In ziua aceea biroul a avut numai 
atît de discutat. O ședință scurtă, a- 
proa.pe formală. Acest l'ucru arată sla
ba lui activitate în general, absența 
unei munci susținute. Membrii sînt 
puțini și cu o producție sporadică: 
Damaschin Teodor, Istrate Niculae, 
Turcu Georgeta, Șt. Mitescu. N. Ștefă- 
nescu. Unele lucrări au fost publicate 
în ziarul local. Cercul a organizat în 
colaborare cu Teatrul de Stat , o seară 
literară pe vasul cultural și manifes
tări culturale la cîteva întreprinderi 
din oraș. O muncă mai susținută, re
crutarea de mai mullte elemente, șe
dințe mai active, ținute cu regularitate, 
ar face ca cercul literar „Hristo Bo- 
t(ev“ să se transforme dintr-o reuniune 
de amatori într-un cerc activ, care să 
reflecte în cît mai mui'.te producții li
terare viata oamenilor muncii din 
Brăila.

a dus 
pentru 
editat

Activitatea cercului literar „Orizon
turi noi" din Pitești, .reuniunile sale 
săptămânale, au . atras oamenii de pro
fesii și vîrste diferite. Astfel. în urma 
ședințelor de lucru, tînărul Cezar Bal
tag a început să scrie poezii mai reu
șite. Valeriu Dombrovschi în nuvela 
„Socotitorul colectivei" se străduiește 
să înfățișeze lupta pentru transforma
rea socialistă a agriculturii. Ionel' 
Moga în nuvela „Prietenul meu" se 
ocupă de un tînăr muncitor care în 
anii democrației populare devine, in
giner. Dumitru Nan în „Noua biblio
tecară" înfățișează un aspect al re
voluției culturale.

La cercul literar „Orizonturi nci" 
succese au obținut de asemenea Eca- 
terina Nițescu, Elena Mustață, Maria 
Rodinciuc. In proză s-au mai distins 
lucrările „Moda" de Victoria Sanciuc; 
„Se poate" de mecanicul Ion Tureac, 
ca și schițele și reportajele ceferis
tului Ion Dumitru, vechi membru al 
cercului literar. Poezie izbutită au scris 
Florii Mihăescu, Ion Grigore, Mircea 
Nicolescu, O. Pîrvullescu, Aurel Ior- 
dache, Marin Stănescu. Ion Iancu, Tu
dor Diaconu și alții. Lucrări drama
tice au dat tractoristul Gheorghe Du
mitrescu. Nicoleta 
șl alții.

Cele mai bune 
mise Ia concursul 
tură.

De asemenea lucrările realizate vor 
fi trimise la Edi.tuina tineneituiluii pentru 
almanahul tinerilor scriitori pe anul 
1955.

de ansamblu desp'e eroul pozi- 
a chemat pe scriitori la reali-

luat cuvîntul : Al. L Ștefă- 
care s-a referit la stadiul 

lucrărilor de proză aflate în 
Șerban Nedelcu și A. G.

N. G.

Întîlniri cu cititorii
’ Astăzi, joi 2 iunie, la ora 17,30, 

ecaid. Camil Petrescu se va îniiîlni cu 
cititorii săi la Librăria noastră nr. 1 
din cal. Victoriei, cu prilejul apariției 
volumului II din „Un om- între oa-volumului II din „Un 
meni".

Joi, 26 mai scriitorii
Marcel Breslașu, Dan 
colae Tăutu s-au întîlnit cu cititorii 
lor din Ministerul Afacerilor 
terne.

In aceeași zi, Mihu Dragom'r 
întîlnit cu cititorii la căminul 
diemtesc C.C.S.

Mihai Benluc, 
Deșliu și Ni-

In-

s-a 
stu-

Scriitorul Cicerone Theodoreecu a 
avut în cursul săptămînii trecute 
d'ouă întîlniri cu cititorii: la clubul 
„Ștefan Gheorghiu” din calea Gri- 
viței cu elevii de la școlile din car
tier și la Școala de fete N-r. 3 din 
strada Expresului nr. 1.

Decorarea scriitorului 
Aleksandr Korneiciuk 

cu Ordinul Lenin
»

Prezidiul Sovietului Suprem al 
LLR.S.S. a decorat cu Ordinul Lenin 
pe Aleksandr Korneiciuk cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, pentru merite 

deosebite în domeniul dezvoltării lite
raturii sovietice și pentru intensa sa 
activitate pe tărîm social și politic.

Discuție

Academia

D. Olmazu

Operativitate

interesant 
univ. Re-

Opinia pubfică urmă
rește cu interes 
discuțiile, literare 

care prilejuiesc — atunci 
cînd sînt susținute — 
schimburi fructuoase de 
idei.

O asemenea discuție 
s-a deschis de curînd in 
coloanele revistei „Con
temporanul" (care, de alt
fel — faptul trebuie sa
lutat — acordă mai multă 
atenție, în ultimul nu
măr, problemelor litera
re). Obiectul discuției: 
Dicționarul limbii litera
re romlne contemporane 
editat de 
R.P.R.

Un articol
F) semnează prof, 

mus Răduleț.
Revista publică în jo

sul textului un apel adre
sat scriitorilor, oameni
lor de știință și cultură, 
prin care îi invită să ia 
cuvîntul la tribuna dis
cuției.

avut prilejul a-
/ĂS cum vreo două zile 

să aflăm din cel 
mai recent jurnal de ac
tualități al studioului 
„Alexandru Sahia" că 
în țara noastră s-a efec
tuat o reducere de pre
țuri.

Aceasta ne-a amintit 
de jurnalele despre sărbă
torirea lui 1 Mai care ni 
se ofereau mai an la 7 
Noiembrie și despre jur
nalele închinate demon
strației din 7 Noiembrie 
care ni se înfățișau la 
1 Mai.

De asemenea, ne-a a- 
min tit de jurnalele consa-

Note si
r->v-
comentarii

erate sărbătoririi zilei de 
23 August, care ajungeau 
pe ecran la 30 Decembrie 
și despre jurnalele dedi
cate sărbătoririi lui 30 
Decembrie, pe care le ve
deam la 23 August.

Aceasta, însfîrșit, ne dă 
prilejul să nădăjduim că 
acuși-acuși, nu mai tir- 
ziu de miezul lui Cuptor, 
vom fi încunoștlințați 
prin jurnalul de actuali
tăți că la Varșovia a a- 
vut loc o conferință a 
statelor europene...

Nu s-ar putea spune 
că studioul de actualități 
suferă de... operativitate 1

Mizeria scriitorilor
din Germania
lui Adenauer

/n „republica federală" 
a lui Adenauer, situa
ția scriitorilor este 

tragică.
„Uniunea scriitorilor" 

din Munchen a publicat

date
pre 
poeților, 
din 
tală.

impresionante des- 
mizeria scriitorilor, 

dramaturgilor 
Germania occiden-

Ca o urmare firească a 
cerințelor editorilor, 
Germania occidentală 
apărut o sumedenie 
cărți „imitate" după

ss

ocu- 
autor 
filo-

In ancheta întreprinsă, 
a arătat că venitul lunar 
îl unui scriitor din Ger
mania occidentală este 
sub 200 mărci, cînd mi
nimumul necesar existen

ței este de cel puțin 600 
mărci.

Situația compozitorilor 
și a pictorilor este la 
fel cu cea a scriitorilor. 
Și ei trăiesc într-o neagră 
mizerie.

Ancheta nu s-a făcut 
printre debutanți sau di- 
letanți, ci printre scri
itori cu renume, cunos- 
cuți și peste granițele 
Germaniei.

Raportul făcut de către 
„Uniunea scriitorilor" 
din Munchen se 
pă de cazul unui 
renumit, istoric și
zof, care în anuarul scri

itorilor din Germania 
este trecut cu 16 opere de 
valoare, de un renumit 
romancier și dramaturg- 
autor a numeroase roma
ne și piese, — de cazul 
unui ziarist, eseist și 
critic de artă, a cărui ul
timă lucrare a fost apre
ciată de presă ca fiind 
„cea mai frumoasă carte 
scrisă după război" și 
despre care se scrie în ra
port că : „locuiește într-o 
cămăruță întunecoasă, 
n-are palton, umblă cu 
haine în zdrențe și ghete 
găurite...".

Dacă situația scriitori
lor consacrați este 
tastrofală — aceea a 
itorilor tineri, este 
dreptul îngrozitoare, 
nu au nici un fel 
perspective.

ca- 
scri- 
dea-

Ei 
de

in 
au 
de 

de-

căzuta literatură america
nă. Ca să nu moară cu 
totul de foame, cîțiva 
scriitori mai slabi de 
înger s-au supus cereri
lor editorilor și totuși, 
nici această umilință nu 
a făcut să li se îndrepte 
situația mizerabilă, căci 
onorariile sînt sub orice 
nivel.

Limba în care au scris 
Goethe, Schiller, Kleist. 
Keller, Thomas Mann, 
etc, este trecută la „re
formă" — și înlocuită cu 
o limbă ger mano-ameri
canizată de cea mai in- 
doelnică calitate.

Guvernul de la Bonn 
nu face nimic pentru a. 
remedia această situație, 
fiindcă preocuparea lui 
principală nu este cultu
ra ci tunurile I

Dinu Moisescu

Unde-i prezentul?

Din nou, promoția a- 
nului IV de stu- 
denți-actorl și re
al Institutului de 

L. Caragiale", 
în

gizori 
teatru 
a apărut pe scenă 
spectacolele de producție.

Repertoriul ales în 
1955 pentru producții im. 
pune, insă, cîteva con
siderații. Piesele alese 
pentru a fi jucate și puse 
în scenă de către stu- 
denți nu au ca singu
ră menire aceea de a 
demonstra posibilitățile 
tinerilor artiști în mo
mentul dat. Repertoriul a- 
cesta trebuie să consti
tuie o poartă către dru
mul pe care, în teatru, 
viitorii actori îl vor par
curge, slujind interesele 
marilor mase, interesele 
construirii socialismului 
Dacă este limpede că li
teratura clasică repre
zintă un mijloc important 
în opera de culturalizare 
și deci de înarmare :deo- 
logică a maselor, este 
indiscutabil că în viața 
teatrelor noastre trebuie 
să se acorde o atenție 
deosebită literaturii dra
matice axate pe proble
matica actualității.

Se pare însă că acest 
considerent a fost neso
cotit, într-o anumită mă
sură, de către cei care au 
alcătuit repertoriul de 
producție al absolvenților 
institutului.

Astfel, din patruspre
zece piese și fragmente 
de piese, numai două 
(„Mielul turbat" și „Mi
reasa desculță") sînt pe 
teme actuale.

Să nu merite, 
prezentul nostru 
mal mult ?

Radu Georgescu

oare,
ceva

Rabat la crimă..
------------------------------------------------------ 1

Cu cit „comicsurile" 
sînt mai pline de 
crime, cu atît ele 

sînt 
mult 
sînt 
mai 
editorilor și cu atît mai 
mult crește numărul cri
melor în S.U A- Cercul 
vicios capătă viteză, de
mența sanguinară ia pro
porții, alimentată de ne
guțătorii crimei scrise, 
care lansează teorii și 
îmbogățesc limbajul „li
terar". Mii și mii de șco
lari din America știu de 
pildă astăzi ce este acela 
un „necromicon". Ori
care din ei îți va spune 
că un „necromicon" este 
o creatură care bea strige 
și mănlncă numai carne 
de om. Ei îți pot spune 
de asemenea cum pot fi 
nimiciți acești vampiri 
„made in U.S.A." Foarte

crime, cu atît 
împinse să fie

citite. Cu cit 
mai citite, cu 
mari sînt veniturile

mai 
ele 

atît

ușor: în timp ce un om cu 
un crucifix în mină cîntă 
rugăciuni, un altul în
junghie vampirul cu un 
cuțit pe care i-l împlîntă

în inimă. „De ce o fe- 
meie își părăsește băr
batul ?“ Iți va răspunde 
tot cititorul de comicsuri, 
deși are numai 10-12 
ini: „Ea este atrasă de 
i imensă gorilă neagră 
pe care e silită s-o ur
meze".

Imootriva acestor abe
rații criminale în educa
ția tinerei generații se 
găsesc și oameni care să 
ridice protestul lor. Unul 
dintre 
Fedric 
ani de 
ținută 
ca legea să ocrotească pe 
copii de o astfel de lec
tură. E drept. în urma 
acestei campanii-, s-a for
mat o comisie care s-a 
pronunțat însă... că nu se 
pot lua măsuri coercitive 
împotriva 
Tot ce s-a putut face a 
fost să se creeze de că
tre editori (?l!) un comi
tet de autosupraveghere. 
Adică e pus hoțul să pă
zească bostănăria. 
mitetul a elaborat un cod 
prin 
ceva 
care 
țină cărțile pentru tine-. 
ret. Adică: „Nu se va a- 
răta în aceste cărți un 
scaun electr’c sau o spîn- 
zurătoare. Dacă va tre
bui — stabilește codul 
— să prezentăm o spin- 
zurătoare, trebuie arăta
tă din spate o siluetă 
care atîrnă de un stîlp. 
O electrocutare trebuie 
făcută pe întuneric" (ar
ticolul 3).

,,Nu va trebui să ar
dem de viu nici un om... 
Copiii mici nu trebuiesc 
uciși. In rare ocazii — 
nu prea des — poate fi 
cazul ca viața lor să 
fie amenințată. Atîta tot" 
(articolul 7).

Atîta tot...
G. Dinu

ei este doctorul 
Watham care de 
zile duce o sus- 
campanie, cerind

comicsurilor.

Co-

care editorii fac 
rabat la crimele pe 
trebuie să le con-
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Întîlniri între scriitori 
și micii lor cititori
Cu prilejui Zilei internaționale a co

pilului, Uniunea scriitorilor din R.P.R. 
a organizat o serie de întîlniri între 
scriitori și copii.

La biblioteca nr 19. poetul Mihaa 
Beniuc a stat de vorbă și. a citit ver
suri copiilor care l-au ascultat cu 
tot interesul și i-au pus o serie de 
întrebări, preocupîndu-i îndeosebi ce 
anume cărți s-e scrie pentru ei.

Sîmbătă 28 mai, la Casa scriitori
lor, au citit versuri pentru copii, 
poeții Maria Banuș, Marcel Breslașu, 
Radu Boureanti, Nina "assian, Mioa
ra Cremene, Eugen Frunză, Ștefan 
Iureș. Alfred Sperber, Cicerone Theo- 
dorescu și Tiberiu Utan.

La 1 iunie, la Librăria copiilor, 
poeta Maria Banuș a vorbit despre 
Ziua internațională a copilului, mi
cilor cititori.

La Clubul sindicatului de artă și 
cinematografie, poeta Nina Cassian 
ș.i Vladimir Colin s-au întîlnit cu 
copiii artiștilor din Capitală. Acesta 
din urmă s-a întîlnit și cu pionierii 
și școlarii din raionul Tudor Vladi- 
mirescu în sala ..Baruch Berea" că
rora le-a citit basmul „Prințesa 
adormită”.

Copiilor muncitorilor de la Uzinele 
metalurgice „Mao Tze-dun“ le-au ci
tit vepsuri Nicolae Labiș și Sonia 
Lari an.

Despre cartea, sa „Furnice!1', Ser
giu Milorian a vorbit copiilor, strînși 
la biblioteca nr. 30, iar Sid'onia Dră- 
gușanu și Ștefan Tita au citit din 
lucrările lor copiilor la grădinița de 
copii nr. 4.

La Clubul fabricii „Filimon Slr- 
bu’1 s-au întîlnit cu micii cititori, 
Oetav Pancu-Iași, Mioa!"a Cremene 
și Mihail Stoian,

8Reriacîor-șef: Zaharîa Stancuj 
iț Colegiul redacțional: Mi-1 
| hai Benîuc, Marcel Breslașu,| 
8 Eusebiu Camilar, Paul Geor-| 
ș gescu. Alexandru jJar, Eugenj 
ș Jebeleanu, George Maco-8 
jvescu (redactor-șef adjunct), | 
8 Ion Mihăileanu (redactor-| 
8 șeS adjunct), Veronica Po- 8 
8 rumbacu (redaetor-șeî ad-8 
injunct), Cicerone Theodo-| 
8 rescu. Ion Vitner. |
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