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Orientarea tematică a creației literare

E
poca revoluțiilor proletare, 
epoca dezagregării putredului 
sistem capitalist și a făuririi 
orînduirii socialiste determină 

și o treaptă nouă, superioară, în 
dezvoltarea artistică a omenirii. Rea
lismul socialist, ca metodă corespun
zătoare erei istorice contemporane, 
pretinde artiștilor și scriitorilor re
flectarea acestui mare proces de pre
facere a raporturilor sociale, de 
transformare a mentalității oameni
lor. Oglindirea, în întreaga com
plexitate, a dialecticii revoluție - 
nare, a procesului social contem
poran, a devenit obiectivul prin
cipal al literaturii, obiectiv determi
nat de condițiile istorice concrete, o- 
biectlv măreț și demn de invidia tu
turor predecesorilor celebri ai artei 
universale. Tema luptei pentru zdro
birea societății odioase burgheze, ca
re a pervertit și desfigurat fizionomia 
omului, tema muncii libere, cuteză
toare, incompatibilă cu rutina, anchi
lozarea, tema înfloririi depline a per
sonalității umane pe măsura nașterii 
și consolidării lumii noi, socialiste,— 
iată imensa avuție a literaturii și 
artei epocii noastre.

In anii democrației populare, lite
ratura țării noastre a înregistrat o 
mare biruință. A dispărut problema
tica morbidă a trecutului, literatura 
misticismului și a huliganismului, li
teratura de alcov a familiilor burghe
ziei depravate. Partidul a călăuzi! 
pe cei mai buni scriitori pe drumul 
realismului socialist, orientîndu-Ie 
creația spre temele mari ale actua
lității, care au fertilizat forța lor 
creatoare, au dat aripi aptitudinilor 
și năzuințelor fiecăruia. Valorificînd 
experiența marilor înaintași ai lite
raturii clasice, partidul a ajutat pe 
scriitori să-și îndrepte privirea spre 
realitate, spre popor, să răspîndeas- 
că adine rădăcinile artei în viața oa
menilor simpli, constructorii unei 
lumi noi.

Temele grandioase ale luptei po
porului pentru pace și socialism, con
cepția științifică a clasei muncitoare, 
Învățătura marxist-leninistă — buso
lă sigură în calea creației înalte — 
au schimbat fața literaturii, i-au dă
ruit prestigiu și forță de convingere 
In masele de milioane de cititori. 
Realizările remarcabile ale literaturii 
noastre confirmă justețea Indicațiilor 
partidului, verifică forța invincibilă 
a Ideilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, ideile socialismului și co
munismului. Cu mereu mai multă 
promptitudine șl eficiență abordează 
scriitorii problemele de stringentă 
actualitate, dezvăluind noul din viața 
poporului și contribuind la victoria 
acestuia.

Astăzi, eforturile întregului popor 
sînt îndreptate spre îndeplinirea'-ma
rilor sarcini ale construcției socialis
mului și apărării păcii. Oamenii mun
cii din țara noastră luptă pentru ri
dicarea neîncetată a industriei grele 
— temelia dezvoltării continue a în
tregii economii naționale și garanția 
inviolabilității hotarelor patriei. In 
satele noastre, partidul conduce cu 
perseverență lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, pen
tru curmarea trecutului împovărător, 
izvor de mizerie, dezbinare și con
servatorism. In întreaga țară se înal
ță o construcție gigantică, se plă- 
mădeș e un om nou.

Datoria scriitorilor — după cum a- 
rată salutul C.C. al P.C.U.S. adresat 
celui de al doilea Congres al scriito
rilor sovietici — este să devină 
„luptători înflăcărați care se angre
nează activ în viață, care ajută po
porul să construiască o societate 
nouă, în care toate resursele bogă
ției obștești să se reverse din plin, 
In care 6ă crească un om nou cu o

psihologie liberă de rămășițele capi
talismului".

Acest adevăr e bine să fie repetat 
cît mai des și sădit adine în conști
ința scriitorilor, pentru a combate 
și a preveni recidivele estetismului 
și apolitismului. In lumina acestor 
cerințe trebuie judecat nivelul tema
tic al literaturii noastre.

In orientarea tema'ică se pot ob
serva încă anumite lacune îngrijoră
toare. Sînt încă puține operele lite
rare care înfățișează figurile munci
torilor. eroismul construcției pașnice, 
patosul muncii libere, creatoare. In 
domeniul reflec'ării vieții satului nu 
se remarcă o suficientă încordare a 
forțelor literare, pentru surprinderea 
fenomenelor' actuale ale bătăliei pen
tru colectivizarea agriculturii, pentru 
sporirea producției agricole, împo
triva unelirilor criminale ale duș
manului de c'asă. Cititorii așteaptă 
în această direcție lucrări valoroase 
care să dezvolte — în etapa de astăzi 
— succesul nuvelei „Desfășurarea" de 
Marin Preda, al romanului „Bără
gan" de V. Em. Ga]an. sau a! schițe
lor lui Siito Andras. Există prea pu
ține opere literare care să slăvească 
lupta dîrză a clasei noastre munci
toare în anii crunți ai terorii fascis
te, zilele eroice ale eliberării patriei 
cu ajutorul decisiv al glorioaselor 
armate sovietice.

Golurile tematice ale literaturii 
noastre arată limpede necesitatea u- 
nei concentrări a eforturilor scriito
rilor noștri spre oglindirea proble
melor esențiale ale contemporanei
tății. Din păcate însă anumite influ
ențe ale ideologiei străine, insufici
enta legătură cu viața poporului, stin- 
jencsc dezvol'area rodnică a iniția
tivei creatoare.

In ultima vreme editurile primesc 
cu precădere lucrări literare inspira
te din trecut. In unele poezii s-a ma
nifestat vizibil ocolirea temelor de ac
tualitate și, de pildă, cîntarea pînă 
la exasperare a halducismului și a 
eroilor legendari. Predilecția pentru 
teme periferice, minore, evitarea pro
ceselor complicate ale dialecticii dez
voltării realității contemporane, arată 
virulența apolitismului în creația u- 
nor scriitori.

Critica literară înaintată a demon
strat întotdeauna valoarea alegerii 
temei pentru asigurarea unei genera
lizări artistice profunde și a unei in
dividualități expresive. încă Dobro
liubov preciza: „Nu vom fi însă 
niciodată de acord că un poet, care 
își irosește talentul descriind in chip 
ireproșabil frunzulițe și pîrîiașe, ar 
putea avea aceeași însemnătate ca 
și poetul în stare să reprezinte cu 
tot atît talent, de pildă, fenomenele 
vieții sociale".

Intr-un articol de fond publicat re
cent în „Scînteia" se subliniază cu 
tărie însemnătatea legăturii scriito
rului cu viața și a orientării ferme 
spre aspectele cele mai reprezenta
tive ale actualității : „Este de la sine 
înțeles că toate aspectele vieții atît 
de variate a poporului nostru, toate 
formele în care noul se dezvoltă în 
lupta împotriva vechiului, merită a- 
tenția plină de dragoste a artistului. 
Insă celor cărora le stă Ia inimă 
dezvoltarea literaturii noastre, rolul 
educativ pe care îl joacă ea în socie
tate, nu le poate fi indiferent dacă 
operele lor oglindesc în mai mare 
sau mai mică măsură formele esen
țiale ale lup'ei dintre nou și vechi, 
dacă aceste opere răspund din plin 
unor probleme centrale ale vieții în
tregului popor sau dacă ele oglindesc 
aceste probleme numai indirect, par
țial, în fenomene mărginașe Ar fi 
profund greșit ca unii artiști să crea
dă, în mod subiectivist, că forța ope
rei depinde numai de talent, că ta

lentul ar putea da însemnătate și 
strălucire egală oricărei teme, indi
ferent de natura și amploarea aces
teia*.

Orientarea scriitorului spre temele 
principale ale actualității este o pri
mă condiție, esențială pentru realiza
rea ideologică și artistică a operei. 
Acesta este drumul pionieratului, al 
descoperirii noului în viață și în artă, 
al desțelenirii pămînturilor virgine și 
nu refugiul steril in temele desuete 
ale trecutului. Trebuie spulberare 
opiniile calomnioase cu privire la așa 
zisul caracter „nepoetic" al realității 
con*emporane, opinii Infirmate stră
lucit de cele mai bune opere ale li
teraturii noastre.

Concomitent trebuie combătute ten
dințele de polelre a realității, ten - 
dințele de înnegrlre sau prezentare 
obiectlvistă, tendințele de tehnicism, 
de ignorare a vieții spirituale a oa
menilor noi pentru relatarea detai
la ă a procesului de producție.

Abordarea acestor teme implică de
sigur dificultăți mari, inerente înce
putului, căilor novatoare, dar asigură 
în același timp o răsplată înaltă — a- 
precierea poporului cuvenită celor cu
tezători șl credincioși aspirațiilor sale.

Principalul pentru favorizarea ți
nui nou avînt al creației literare, 
este strîngerea contactului scriitorilor 
cu viața, studierea concretă, temei
nică a mecanismului dezvoltării so
ciale în condițiile concrete ale tre
cerii de Ia capitalism la socialism în 
țara noastră. înțelegerea profundă a 
politicii partidului, a documentelor 
imporJante de partid, este o chezășie 
a justei interpretări a fenomenelor 
din realitate. Trebuie asigurate cît 
mai eficient condiții organizatorice 
pentru realizarea unei apropieri strîn- 
se de realitate (orientarea Justă a 
fondurilor de creație, șederea pe 
timp îndelungat a scriitorilor la locu
rile de producție etc.).

Și critica literară are datoria să 
militeze pentru orientarea tematică 
mai fermă a creației literare, stimu- 
lînd abordarea problemelor principale 
ale vieții poporului. După cum s-a 
arătat și Ia Congresul scriitorilor so
vietici, forța criticii se relevă în pri
mul rînd In capacitatea valorificării 
elementelor noi, reușite, din operele 
literare, elemente care indică un 
drum sănătos și un talent promițător. 
Critica literară trebuie să acorde im
portanța primordială conținutului de 
idei al operei literare și implicit o- 
rientărli ei tematice, combătîpd ori
ce deviere de la criteriile esteticii 
marxist-lenlnlste de apreciere a ope
relor literare.

Toate acestea nu înseamnă redu
cerea spiritului de partid, a orientă
rii ideologice și artistice la punctul 
de plecare: alegerea temei. Tema 
în sine — oricif ar fi ea de actuală 
— nu jus'ifîcă slăbiciunile grave ale 
unei lucrări literare, molipsite de 
didacticism. Critica literară trebuie 
să judece intransigent producțiile 
searbăde, plicticoase, care simplifică 
brutal viata oamenilor, deoarece ase
menea lucrări discreditează și te
matica importantă abordată.

Alegerea temei actuale, reliefarea 
fenomenelor inedite ale contempora
neității permit valorificarea resurselor 
crea‘oare specifice fiecărui ' talent, 
manifestarea originalității sale. Te
mele mari ale literaturii realismului 
socialist devin teme personale, dis
tincte, ale fiecărui scriitor înzestrat, 
care le alimentează și le colorează 
cu forța experienței sale de viață, a 
concepției sale artistice, a tempera
mentului său poetic.

Orientarea justă tematică a litera
turii trebuie să devină cauza comună 
a scriitorilor situați pe pozițiile realis
mului socialist.

Patriotismul 
în opera 

lui EMINESCU

In „Scrisoarea a III-a“, Emines- 
cu, după ce arată cum turcii în
tind corturile mari pe țărmul 

romînesc, spune:
„Nutna-n zarea depărtată sună 

codrul de stejari"
Acest vers exprimă și dragostea 

poetului și nemărginita lui încre
dere în trăinicia și în put rea po
porului.

Toate încercările lui Titu Maio- 
rescti de a demonstra că soci ilul, 
că sentimentele patriotice n-au ce 
căuta în artă, au rămas fără nici 
un efect asupra lui Eminescu. Și 
dacă, lăsînd la o parte începuturile 
sale poetice tributare înaintașilor, 
în opera sa rar găsim declarații 
de dragoste directe și niciodată a- 
titudini patriotarde, găsim puternic 
exprimat sentimentul de revoltă 
împotriva orînduirii nedrepte.

Admirația pentru trecut este fo
losită de poet pentru a stîrni și mai 
mult revolta împotriva unui prezent 
nedemn și dăunător masei poporu
lui. Figura lui Mircea cel Bătrîn 
care-și apără sărăcia, nevoile și 
neamul, este zugrăvită pentru a 
putea fi pusă în contrast cu „stîl- 
pul de cafenele", „fără suflet, fără 
cuget", pentru a face prezentul să 
se rușineze de ceea ce a ajuns. Ca- 
ragiale, supraviețuind lui Eminescu, 
a văzut desfășurarea mai departe a 
evenimentelor, a isprăvilor burghe
ziei și moșierimii, care și-au pătat 
pe totdeauna mîinile Cu sîngele a 
11.000 de țărani în anul 1907.

împotriva acestei clase care se 
rostogolea pe drumul jafului și al 
crimei, se ridică ura lui Mihail E- 
minescu. Acesta este focul viu al 
patriotismului lui Eminescu, nu 
frazele goale, lustruite cu minciuni, 
cu care exploatatorii făceau educa
ția celor pe care-i exploatau.

Dar patriotismul lui Emineșcu 
mai are o dimensiune —• este 
transfigurarea la cel mai înalt ni
vel artistic a celor mai de preț 
comori ale suÎTctului poporului nos
tru: dragostea de viață, de na
tură, de minunatele basrpe și neîn
trecutele cîntece romînești.
„Sara pe deal buciumul sună cu 

jale
Turmele-l urc* — stelele scapără-n 

cale",— 
sînt atît de specific romînești, ră
sună în ele și doina tînguioasă și 
legănarea dansului popular șT duio
șia plaiului natal și bucuria de a 
trăi în sînul firii.

însuși faptul că Ețninescu și-a 
altoit pe trunchiul milenar al artei 
poetice populare ramura nemuri
toare a poeziei sale cu flori ce în
miresmează viața milioanelor de 
oameni de la noi, dovedește adînca 
sa dragostg de popor și de țară.

Iar dacă edițiile repetate și re
petate în tiraje ce sporesc mereu, 
după eliberarea țării, nu ajung să 
satisfacă foamea de poezie emi
nesciană a cititoriloi noștri, aces
ta este un semn că și poporul re
cunoaște în Eminescu întruchiparea 
cea mai înaltă a geniului poetic al 
poporului nostru.

Pe lingă opera sa, mîndria țării 
noastre și izvor de împrospătare a 
forțelor artei noastre, Eminescu a 
lăsat celor de azi moștenirea cea 
mai de preț pentru poeții și scri
itorii ce vor să slujească poporului, 
vieții; ne-a lăsat anume drept moș
tenire să găsim în viață, prin arta 
noastră, „cuvîntul ce exprimă ade
vărul", cum spune el.

Adevărul vieții noi, al luptei 
pentru el, iată drumul pe care tre
buie să meargă, continuînd pe E- 
minescu, poeții ce vor să slujească 
poporului și patriei.

Mihai Beniuc
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Poduri, la Budapesta

DESPRE UNELE PROBLEME ALE LIMBII LITERARE

P
reocuparea lui N. Bălcescu de 
a-și îmbunătăți textele e vă
dită în manuscrisele operelor 
sale. Prin studiile sale isto

rice, Bălcescu intră în contact 
cu scrierile vechi, cu cronicarii, 
din care își extrage fraze carac
teristice, ca de ex.: l-au stre- 
juit toată noaptea; se șănțuise bine; 
ei bucuroși se primiră (se învoiră) la 
una ca aceasta; s.au lăsat (au năvălit) 
la dînșii, de i-au snopit și i-au zdro
bit; să facă știre etc. In manuscrisele 
sale sînt înregistrate unele proverbe, 
ceea ce arată grija sa de documentare 
amănunțită asupra limbii populare, de 
ex.: Cînd războiul înceată — Mulți voi
nici s-arată etc. Culege poezii populare 
și e atras de poezia haiducească. In- 
țr.o scrisoare din 1850 către soția 
lui Ion Ghica, reproduce o poezie hai
ducească, din care înfățișăm primele 
două strofe: „Cînd eram copilaș mic— 
Țineam codrul la colnic, — Fără băț, 
fără nimic — Numai cu palmele goale. 
— La brîu, cu patru pistoale, — Ce lu
ceau ca sfîntui soare. — Iar de cînd 
mă făcui mare, — Luai pușca la căta- 
re. — Ieșii la drumul cel mare — Să 
prinz hoțul de ciocoi — Și să-l judec 
cum eu voi: — Ia ascultă, măi ciocoi — 
Pînă cînd o să jupoi — Și pe țară, și 
pe noi Corecțiunile din manuscrisele 
sale ni-1 arată în căutarea expresiei 
cele mai potrivite. Astfel, el înlocuiește 
pe ceartă cu vrajbă, pe coroană și o- 
crotitor cu cunună și sprijinitor, pe 
dealuri și zăpadă cu șiruri de dealuri 
și ninsoare, fn scrierile lui Bălcescu se 
pot releva o serie de forme, de expre
sii din limba vorbită, ca: d-acilea; d-a- 
colea; făgăduiește cum că tătarii; puți
nei; își luă ziua bună; năltișor; bătă
lia este mat pierdută; Mihai îi dete de 
minciună; s-ar fi căzut ca...; să dea 
pe fie-sa după fiul lui; Mihai îl luase 
foarte la inimă; cel mai dinții general; 
puseră mina pe avuții etc.

In opera capitală a luj N. Bălcescu, 
„Istoria ’ Romînilor sub Mihai-vodă Vi
teazul”, găsim pagini pline de lirism

și de avînt retoric; deși pentru unele 
din ele, pot fi precizate metodele din 
literatura franceză contemporană, prin 
calitățile lor stilistice, aceste pagini 
se numără printre cele mai desăvîr- 
șite din literatura romînă. „Cartea 
întîi” a „Istoriei” lui Mihai Viteazul 
începe după cum urmează:

„Deschid sfînța carte'unde se află 
înscrisă gloria Romîniei, ca să pun 
înaintea ochilor fiilor ei cîteva pagini 
din viața eroică a părinților ei. Voi 
arăta acele lupte uriașe pentru liberta
tea și unitatea națională cu care Ro- 
mînii, sub povața celui mai vestit și 
mai mare din voevozii lor. încheiară 
veacul al XVI-lea. Povestirea mea va 
cuprinde numai opt ani, 1593—1601, 
dar anii istoriei Romînilor cei mai a- 
vnți în fapte vitejești, în pilde minu
nate de jertfire către patrie". In par
tea a doua a bucății, relevăm gradația 
evocării: „Timpuri de aducere aminte 
glorioasă! Timpuri de credință și de 
jertfire! Cînd părinții noștri, credincioși 
sublimi, îngenunchiau pe cîmpui bătă
liilor, cerînd de la dumnezeul armate
lor laurii biruinței sau cununa martiri
lor". Pasajul se încheie cu o frază ca
dențată, în care partea suitoare a peri
oadei e separată de partea scoborîtoare 
prin fie: „Moștenitori ai drepturilor, 
pentru păstrarea cărora părinții noștri 
s-au luptat atîta în veacurile trecute, 
fie ca aducerea aminte a acelor tim
puri eroice să deștepte în noi simță
mântul datorinței ce avem d-a păstra 
și d-a mări pentru viitorime această 
prețioasă moștenire".

Din „Istoria Romînilor sub Mihai- 
vodă Viteazul" mai desprindem o pa
gină care se află în toate memoriile: 
descrierea Ardealului, văzut dintr-o 
perspectivă aeriană, care permite scrii
torului să dea o privire de ansamblu a 
peisajului ce se întinde la picioarele 
sale :

„Pe culmea cea mai înaltă a munți, 
lor Carpați se întinde o țară mîndră și 
binecuvântată între toate țările semăna
te de domnul pre pămînt. Ea seamănă

a fi un măreț și întins palat, cap d-o- 
peră de arhitectură, unde sînt adunate 
și așezate cu măiestrie toate frumuse
țile naturale ce împodobesc celelalte ți
nuturi ale Europei, pe care ea cu plă
cere ni le aduce aminte. Un brîu de 
munți ocolește, precum zidul o cetate, 
toată această țară, și dintr-însul, ici 
colea se desfac, întinzîndu-se pînă la 
centrul ei, ca niște valuri proptitoare, 
mai multe șiruri de dealuri nalte și 
frumoase, mărețe piedestalurî înverzite 
care varsă urnele lor de zăpadă peste 
văi și peste lunci. Mai presus de acel 
brîu muntos se înalță două piramide 
mari de munți, cu crestele încununate 
de o veșnică diademă de ninsoare, care, 
ca doi uriași, stau la ambele capete ale 
țării, cătînd unul în fața altuia. Păduri 
stufoase, în care ursul se plimbă în 
voie, ca un domn stăpînitor, umbresc 
culmea acelor munți. Și nu departe de 
aceste locuri, care îți aduc aminte na
tura țărilor de miazănoapte, dai, ca l'a 
porțile Romei, peste cîmpii arse și vă
ruite unde bivolul dormitează alene... 
Astfel este țara Ardealului".

Intrerupem citatul, întrucît intenția 
noastră a fost de a aminti numai, ci
titorului, calitățile stilistice excepționale 
ale acestei pagini, ornată cu metafore 
izbutite și încărcată de un avînt liric 
pe care anii nu-1 vor șterge. O orches
trare atît de desăvîrșită a frazei nu 
vom regăsi deoît peste un sfert de 
veac, la editorul „Istoriei" lui Bălces
cu, Alexandru Odobescu. Istoric el în
suși, Odobescu stă încă de la începutul 
carierei sale literare, sub înrîurirea 
mărturisită a luj Bălcescu și Negruzzi. 
Pasionat de folclor, cunoscător adîn- 
cit al' vorbirii populare, Odobescu preia 
pe cont propriu, cu mijloace artistice 
perfecționate, opera stilistică a lui N. 
Bălcescu. Muzicalitatea anumitor pa
gini ale „Falsului tratat de vînătoare", 
al lui Al. Odobescu, lungile perioade 
ale frazelor sale, desfășurîndu-se încet, 
ca un fir de mătase, descrierile poeti
ce și, in același timp, atît de vii, ale 
naturii, epitetele, imaginile izbutite cu

prinse într-însele constituie un punct 
culminant în evoluția limbii romîne li
terare contemporane.

Vom cita cîteva scurte pasaje din 
„Pseudo-Kinigheticos”, sau „falsul tra
tat de vînătoare", opera capitală a lui 
Alexandru Odobescu: „Dar însă și eu 
am crescut pe cîmpwl Bărăganului. Et 
in Arcadia, ego 1 Și eu am văzut cîr- 
durile de dropii, cutreierînd cu pas mă
surat și cu corpul ațintit, la pază, acele 
șestiri fără margine, prin care aerul, 
răsfirat în unde diafane sub arșița soa
relui de vară, oglindește ierburile și 
bălăriile din depărtare și le preface, di
naintea vederii fermecate, în cetăți cu 
mii de minarete, în palate cu mii de 
îneîntări". (Am subliniat unele proce
dee stilistice: perierea în relief a pro
numelui personal și epitetele care zu
grăvesc realitatea. De remarcat imagi
nea finală, care ne transportă pe alt 
tărîm: „Cetăți cu mii de minarete” 
etc.). Pasajul, următor, încărcat de li
rism, vădește talentul excepțional de 
orchestrare al' prozatorului nostru: 
„Cînd soarele se apleacă spre apus, 
cînd amurgul serii începe a Se des
tinde treptat peste pustii, farmecul tai
nic al singurătății crește și mai mult 
în sufletul călătorului. Un susur nopta
tic se înalță de pre fața pămîntului, 
din adierea vîntuiui prin ierburi, din 
țirîitul greierilor, din mii de sunete 
ușoare și nedeslușite se naște ca o sla. 
bă suspinare ieșită din sînul obosit al 
naturii. Atunci, din nălțimile văzduhu. 
lui zboară, cîntînd ale lor doine, lungi 
șiruri de cocori, brîne șerpuinde de a- 
cele păsări călătoare, în care divinul 
Dante a întrevăzut grațioasa imagine 
a stolului de suflete duioase, de unde 
se desprinde, spre a-și deplînge res
triștea gingașa lui Francesca".

Prin aceste pagini scrise de Alexan
dru Odobescu, stilul beletristic al lim
bii romîne literare cucerește culmi ar
tistice neatinse încă.

Al. Rosetti

Trecut-au cam opt ani de-atunci.
Pe-oraș,
Grei, norii — duși de vîntul proaspăt 
încă
Mai atîrnau... și-n zare...
Uriași.
Și sîngerînd, ca o durere-adîncă.

Stăm fot aici, pe Gellert-hegy, cătînd 
Spre valurile Dunării-încete, 
Spre podurile arse, atîrnînd
Ca niște oase, ca niște schelete.

Stînd și privind, eu mă gîndeam : ,,Au cine
Va fi cel ce — ne-nfrînt de-acest măcel — 
Zbucnind de sub iluvii de ruine,
Cu chip de aur și cu pumni de-oțel,

Cu inima de stea-prmghetoare
Și pletele de fum suind pe cer,
Nălța-va —cînd?... —, străluminate-n soare,
Deasupra apei, noi aripi de fier!”

Budapesta, 28 mai 1955

a
Mame,
Fiecare om de pe pămînt e copilul vostru; 
Voi l-ați născut,
Voi l-ați legănat,
Voi i-ați dat 
Primul sărut.
Voi întrupați nedezlegatele mistere 
A conștiinței omului de sine,
Voi dezlegați în spasmuri de durere 
Marea taină, — nepătrunsa ceață, —• 
De a crea o viață
Din dragoste și din suspine.
In voi s-a petrecut minunea mare 
Pe care încă nimeni n-o cunoaște, 
Acea a vieții ce din viață naște : 
Minunea creatoare !
Prima mamă, aici, pe pămînt,
A născocit
Intîiul cuvînt
De alintare, 
Ca un gîngurit; 
Și-ntîiul cînt, 
Acel de leagăn pentru pruncul adormit. 
Voi n-ați făcut
Oameni din lut,
Ca niște mumii,
Ca în povestea cu facerea lumii. 
Nici nu le-ați dat viață 
Suflîndu-le în față,
In pleoapele de glod a lor,
Cu gesturi preistorice de scamator.
Din trupul vostru pruncul nou l-ați rupt, 
Ca pe vlăstari, cu rădăcini de singe, 
Și viața de la pieptul vostru-a supt 
Cînd a-nceput a plînge.
Și l-ați sfințit
Din clipa cînd a fost ca să se nască, 
Cu o durere supraomenească.
El nu e,
Ca în copilărescul mit, 
Un fel de mistică statuie,

...Ci iată-mă din nou aici. O, apă
A Dunării... Cu ochii amîndoi
Ce văd ? Legînd un mal de cellalt, se-adapă 
Ca niște vulturi, podurile noi.

Și pe aceste păsări colosale
Ce-n Dunăre culeg cu ciocul stele 
Sub coviltirele de cer domoale, 
Văd o rostogolire de mărgele s

Copii... copii ai vremurilor noastre, 
Ai celui ce-n spinarea lui ținu 
Puterea fierului suind spre astre, 
Cel ce, ne-nfrînt, strigat-a morții: NU 1

Și care — aspra-i muncă terminînd — 
Nu-și înălță statuie niciodată, 

Cî-n fum de-uzine-ntors, surise blind 
Spre viitorul, căruia — i-e tată. I

Eugen Jebeleanug

Ci un altoi.
Copilul vostru este însuși voi.
Și-ați fost cu fiecare dintre ei
Și ați murit cu fiecare dintre ei,
Pe cîmpuri de război, prin munți, pe stei...

Mame,
Văd peste fața-ntregului pămînt,
Și-acuma ca și altădată,
Mergînd,
Și blestemînd,
Procesiunea voastră-ndoliată.
Voi nu sînteți mici fabrici de-accesorii 
Pentru uzinele de armamente.
Nici furnizorii
De carne proaspătă pentru bombardamente 
Voi l-ați născut, odată, pe Shakespeare, 
Pe Beethoven și pe Tolstoi...
Voi n-aveți a plăti vreun bir
Pentru îmbogățiții de război,
Voi nu sînteți ateliere
De brațe ucigașe,
Nu pentru asta nașteți în durere,
Și nici nu vreți ca pruncii să îngrașe
Pămîiiturile răscolite, de ogor,
Udate de milenii, tot de sudoarea lor, 
Nici să astupe șanțuri de șosele
Cu trupurile lor grele.

Mame,
Prin giulgiurile voastre-ndoliate, 
Lumina soarelui de-abia răzbate.
Le văd deasupra lumii fluturînd, 
Ca niște nouri negri, pe pămînt.
Sînt parcă steaguri negre-amintitoare, 
Că sufletu-i o rană ce vă doare
Și că aveți o sfîntă datorie. 
Nezdruncinată,
Ca tot ce-a fost să nu mai fie. 
Niciodată!

Demostene Botez

BLOC-NOTES

ARIPILE POEZIEI
Treceam deunăzi peste 

niște încrucișări de 
linii ferate înguste în 

interiorul uriaș al uzinelor 
metalurgice din Hunedoara, 
întâlnirea cu un poet în- 
ir-un peisaj ca acesta, teh
nicizat, era puțin probabilă. 
De la oțelărie, mergeam la 
jurnale și drumul ducea 
peste linii de cale ferată, 
printre vagoane cu fier 
vechi și fontă, pe Ungă stive 
de fier laminat, ca trunchii 
unor brazi stranii, aduși 
dintr-o pădure metalică.

Dar mi a tăiat calea o 
locomotivă Diesel și însoți
torul îmi atrase atenția a- 
supra mecanicului care ma
nevra locomotiva:

— Tînărul ăsta e poet.
In aceeași seară l-am cu

noscut pe Șelaru Gheorghe, 
adolescentul de 17 ani, ca
re, la vîrsta aceasta, a rea
lizat un adevărat record de

prietenie și sudură între cî
teva profesiuni, s-ar părea 
agresive una față de cea
laltă : mecanic de locomoti
vă Diesel, Șelaru Gheorghe 
are totodată un carnet de 
aviator sportiv și dacă-l cauți 
prin buzunarele salopetei, 
ai să dai peste niște ma
nuscrise cu poezii. Afli că 
orice s-ar întimpla, de avia
ție și de poezie nu se la
să. In noiembrie, cînd a ve
nit la Hunedoara, primul lu
cru de care a întrebat a fost 
cenaclul literar. Apoi a în
trebat de bibliotecă. Aci, fi
șa lui de cititor a trebuit 
să fie adausă cu hîrtie în
căpătoare pentru un pomel
nic în care sînt amintiți, în- 
tr-o frenetică lectură: Tol
stoi, Șolohov, Ehrenburg si 
Lermontov, Gorki și Hugo, 
Twain, Eminescu, Creangă, 
Shakespeare, Maupassant, 
Goethe, Shelley și Aristofan.

Are și cîteva principii po
etice: „Scriu poezii pe foi 
volante. Dar mi-e rușine să 
le arăt la cenaclu și le port 
în buzunar pînă ’ se rup. 
Scriu în fiecare zi și bune 
și rele, dar numai' despre 
subiecte pe care le dospesc 
îndelung în inima mea. 
Scriu numai despre teme pe 
care le cunosc bine: despre 
locomotiva mea, despre a- 
viație, despre oțelărie"...

Are și întrebări cărora nu 
le-a găsit încă un răspuns. 
„E greșit dacă folosesc rit
mul poeziei lui Eminescu? 
Credeți că am să pot fi și 
aviator și poet? De ce nu 
trimite Uniunea scriitorilor 
poeți și prozatori la cena
clul nostru din Hunedoa
ra?".

Am socotit că nu este o 
incompatibilitate între poezie 
și planor, și l-am lăudat 
pentru zborul la mari înăl

țimi unde visează să se ur
ce pe aripile, conjugate cu 
poemul, ale avionului.

Nu știu dacă Șelaru 
Gheorghe va fi odată un 
poet cunoscut, cu poezii .și 
volume tipărite. Dar ceea 
ce știu e faptul că Șelaru 
Gheorghe întruchipează pen
tru mine imaginea lucrăto
rului care nu poate trăi fă
ră literatură. O dovedește 
patima lui pentru lectură. 
Mintea lui care parcurge su
ie de pagini, de la Aristo
fan la Șolohov și de la 
Hugo la Sadoveanu, cuprinde 
mereu lumi noi. Iar dacă va 
fi și poet, versurile lui vor 
cunoaște înălțimea rtvnită. 
Fiindcă tînărul acesta, cres
cut între locomotive și cup
toare Siemens-Martin, are 
un pămînt solid și generos 
sub picioarele sale.

Petru Vintilă



GAZETA LITERARĂ:

Ceva despre publicistica lui Coșbuc
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P
entru critica burgheză, Coș: 
buc nu a fost decît un poet 
naiv și incult, dăruflt de na
tură în mod exclusiv cu ta

lentul de a cînta via’a idilică a sa
tului, așa cum decretase fără drept 
de apel Titu Matorescu. Numeroasele 
sade iarticale și studii, schite și po
vestiri în proză au fost trecute sub 
tăcere sau bagatelizate.

■ Coșbuc a publicat ani de-a rîndul, 
aproape în fiecare număr din „Albi
na", articole da popularizare științifică 
din cele mai variate domenii: fizică» 
geografie, chimie, astronomie, biolo
gie, metacnologie. Pentru aceatetă 
strădanie a sa, i-a mulțumit un cri
tic caracterizîndu-1 „un compilator de 
toate fără sistemă". Criticul nu s-a 
întrebat ce l-a putut orienta ^pe 
Coșbuc spre aceste .aride preocupări: 
se știe că era un bm în asemenea 
măsură lipsit de aptitudinii științifice, 
tocit profesorii săi îl scutiseră la liceu 
de studiul matematicii și al altor d'ls- 
ciuline, din care, așa! ©uțm fel însuși 
ne mărturisește, „fantezia era izgo
nită".

In fapt, numai de lipâă de „siste
mă" nu poate fi vorba în articolele 
științifice scrise de Coșbuc. Poeilul 
văzuse întotdeauna în arta sa un in
strument de educație a poporului. Pe 
■aceeași linie, își propunea acum să 
lumineze țăirăsttaea, Combătînid lenea 
și beția. străduMu-sc să izgonească 
superstițiile și să pună în locul lor 
rudimente de cunoștințe științifice, 
prezentate intr-un limbaj simplu și 
âitrăgător. Firește, nu era destul 
tsufniăi ătît, pentru ia îmbunătăți trista 
viață a plugarului romin. Coșbuc își 
va da singur seama mai tîrziu de a- 
cest lucru. Dar, chiar dacă în progra
mul său de culturalizare a maselor e- 
ttu amestecate tnuife tai»*, wieoiri și 
idei greșite, perseverentă, am spune, 
eOmiil, cu care l-a dus la îndepli
nire, revendică prețuirea și respectul 
nostru.

Publicistica lui Coșbuc mai pre
zintă și un alt aspect, deosebit de va
loros. Se știe cu oîtă amărăciune a 
constatat poetul, după mutarea sa la 
București, depărtarea din ce în ce 
tnai mare a păturilor culte de popor. 
El a pledat cu pasiune pentru o în
toarcere „la vatra strămoșească", „la 
graiul viu al poporului", i-a judecat 
cu asprime pe „cei zece mii de dea
supra ai neamului romînesc" care 
„au în dispreț limba valahă". . .

Coșbuc nu a fost nici filolog, nici 
folclorist, nici istoric, dar ,a fost uih 
adine cunoscător al limbii și obiceiu
rilor poporului romin. în acest do
meniu rru mai poate fi vorba de ..corn. 
oWație": el șl-a cules materialul d’e 
la sursă și l-ia interpretat cu o com
petență indiscutabilă. Specialiștii au 
datoria să-i valorifice cercetările.

Și nu numai specialiștii. Coșbuc s-a 
apropiat d!e popor în primul find ca 
artist, ca poet. Pe el îl interesează 
mai ales frumusețea datinilor, a cu
vintelor si expresiile»- pe care le 
analizează.

Despre formula „A lua lumea în 
cap", Coșbuc scria că e „una din 
cell mai îndrăznețe metafore _ ale 
limbii noastre. Tabloul e uriaș, ideea 
lui are aparențele absurdității și toc
mai de aceea 6 de-o energie izbi
toare. Fantasia celor vechi a' croat pe‘ 
Atlas, care purta pămintul pe umeri; 
metafora noastră e mai puternică : 
pămintul întreg, dar nu pămintul — 
lumea întreagă o poartă Rotnînul în 
cap! N-am găsit nici tnt.r-o limbă 
mai. viu zugrăvită suprema disperare 
decît în tabloul acesta. O energie săl
batecă și o fantazie nebună e în me
taforele: „i-a fulgerat prin cap gin-, 
dul", „i-a trăznit prin cap". „ii umblă 
în cap", „îl frămîntă gîndurile", etc. 
Dar „a lua lumea în cap" e poate 
cea mai extremă treaptă a imagina
ției poetice".

Dar Coșbuc nu era un ,testet‘\ un 
amator rafinat de pitoresc lingvistic. 
E vizibilă la el preocuparea d'e a 
scoate la lumină ,,tablourile", conți
nutul concret al expresiilor abstrac
tizate prin uz, el o face însă pentru 

a putea reconstitui apoi, la fel ca în 
poezie, portretul moral al poporului, 
trecutul său și viața sa de azi.

Astfel, ni se atrage atenția că ex
presia ,.a lua lumea în cap" — „nu 
e un product al fantaziei, ci al rea
lității. El e martorul unui vechi obi
cei romînesc. e esența unei tragedii 
sfîșietoare din trecutul istoric al nos
tru. Azi ni se pare poetic prin ener
gia lui, intr-adevăr poetic însă îl 
face istoricul său". Cu o competență 
pe care i-ar fi putut-o Invidia cei ce-1 
acuzau că „nu cunoaște istoria ve
che și modernă", el arată, citind hri
soave și cronici, cum țăranii, depose
dați de pămînt, jurau la judecată 
luînd o traistă de pămînt pe cap, că 
hotarul adevărat al moșiei era cel 
arătat de ei. Firește, jurămintul nu 
le ajuta și atunci „tărăgănați și ne
dreptățiți, și-au lăsat moșiile șt au 
pribegii încotro au văzut cu ochii, 
au luat lumea în cap de disperare, ca 
să scape de „răutăți și mlncătorii"..."

Concluzia e caracteristică pentru 
Coșbuc: „Astăzi țăranii noștri nu 
mai iau traista de pămînt în cap 
ca să jure, căci cei mai multi n-au 
nici atîta pămînt cit să poată umplea 
o traistă și stau mai rău ca țăranii 
din veacurile trecute". Articolul a 
apărut în „Vatra" la rubrica „Vorba

Desen de DRALCO

ăluia", într-o perioadă de răscoale 
țărănești, cind în aceeași revistă pu
tem citi într-un poem de același au
tor, versurile:

„Căci nici pentr-un mormint n-avem 
Pămînt — și noi creștini sîntem

Și vrem pămînt!"

Majoritate® articolelor scrise de 
Coșbuc eu privire la limba sau obi
ceiurile pop&ruilui, simt miște mici e- 
seuri ce se citesc cu înaintare tocmai 
pentru că autorul nu se poate ține 
în cadrul strict al temei propuse, âșâ 
cum nu poate păstra tonul ponderat 
de exipunere științifică. El sare cu 
vioiciune de la un plan de idei la al
tul, ajungînd, uneori, din asociație în 
asociație, la concluzii cu totul neaș
teptate.

Propunîndu-și să lămurească sen
sul expresiei .,a vorbi romînește" Coș
buc începe într-un limbaj calm de 
dicționar, apoi, pe nesimțite, extinde 
cbnpuI.jC&rcștării și la alte limbi pen
tru a Ironiza subțire șovinismul celor 
care cred că limba lor e neapărat 
„mai frumoasă decît altele". In 
cele din urmă insă, își amintește și 
de cei care „au jurat să facă limba 
noastră limbă păsărească" și se în- 
fierbîntă teribil, ca și prietenul său 
Ca-raglale, în asemenea ocazii. „In- 
cepind de la Ministerul Cultelor și 
ăl instrucțiunii Publice, care își încep 
adresele cu: Spre răspuns la adresa 
d-voastră cu n-rul... subsemnatul au
zind pe consiliul permanent (nu ca 
SOU drept răspuns șl nu ascultînd pă
rerea Consiliului?) și de la deputății 
noștri, care îți. trîntesc cu ifos cite 
o proză barbară ca „Tara se resim
te de binefacerile acestei legi", tre- 
clnd pe la generali și pe la advocat!. 
și judecători și profesori și gazetari 
cu „cadavrul purta asupraș trei rtme" 

(bre!) plnă la zapcii șt mai jos pînă 
la slujbașii căii ferate, cei cu „ma
gazin de mare viteză", toți o rupem 
pe păsărește" — încheie Coșbuc iri
tat.

Trebuie să-i fi făcut ma.re plăcere 
să scrie despre asemenea subiecte în 
care se simțea ca la el acasă. De a- 
ceea își dă adesea frlu liber entuzias
mului stirnit de un ,.tablou" ascuns 
într-o expresie populară, sau ,.se joa
că" pur și simplu, combrnrnd cu vir
tuozitate elementele lingvistice, fără 
însă a pierde niciodată din cehi 
obiectivul principal care e dezvăluirea 
frumuseții și bogăției limbii romîne. 
De bună seamă, cînd a început să 
scrie articolul Capul, mina și nasul 
s-a aflat într-o asemenea stare de 
eufonie filologică: „...peste cap, peste 
mînă, peste nas. Trei tablouri: e 
dator pînă peste cap și acum îi este 
peste mînă să dea altora peste nas l 
Parcă datoriile ar fi o apă Care tot 
crește, îți ajunge la piept, pînă la gîl 
(e dator pînă-n gît !), pînă peste ochi, 
peste cap și te îneacă. Cit de plastic a 
spus cine a spus intît aceste vorbe: 
era poet, vedea ce vorbea /“ După 
ce constată cu gravitate că puterea 
intelectuală a omului e simbolizată de 
cap, cea fizică de mînă, iar cea mo
rală de nas, (și pe drept cuvint, căci 
pe el 11 interesează semnificația fi
gurată a cuvintelor) purcede a exem
plifica amplu asupra fiecărui ter
men. Astfel, prin nas „arătăm în
drăzneala, obrăznicia, umilirea, mân
dria, frica, supărarea, veselia și ci
te toate de-ale sufletului. Umilitul 
pune nasul în pămînt obraznicul și-l 
ia la purtare, închipuitul nu-și cu
noaște lungul nasului, lesnecrezăto- 
rut e purtat de nas, vinovatul n-are 
nas, mojicul are nas și cind n-ar tre
bui să-l aibă. Unui om îi. poți tăia 
nasul, i-l poți lungi, îi poți pune ceva 
pe nas, îi poți face un nas, îl poți 
purta de nas. Ceea ce e nepotrivit cu 
omul se exprimă prin: asta nu e 
de nasul tău!“ In sfîrșit. purcede la 
un exercițiu dă gimnastică verbală: 
„Și lată cu aceste tablouri ce fraze 
curioase putem să facem noi Romînii. 
Nu-mi. dă mina să-mi bag capul unde 
nu-i de nasul meu. Mi-e peste mînă 
să-mi bat capul cu afacerile voastre. 
L-a purtat de nas pînă și-a spart 
capul. A dai din cap că nu-i dă mina 
să-i dea nas. îmi ride în nas, și-mi 
spune că nu-și bate capul cu asta, 
căci i-ar fi peste mînă iar sub mînă 
își pune capul".

Savoarea articolelor Iul Coșbuc 
provine din degajarea și spontaneita
tea cu care sînt scrise, din jocul scli
pitor al asociațiilor din care ideea 
se încheagă pâiteă de la sine, lumi
noasă, substanțială.

Dacă unele din ele sînt, așa cum 
arătam și mai sus, mai degrabă 
niște eseuri, prin amestecul în apa
rență dezordonat dte teoretizări, ima
gini poetice și accente polemice, în 
altele, obiectivul ideologic este ca 
desăvîrșire înfășurat în veșminte! 
literar. In Un capitol despre lene și 
superstiție, în Dracul în zicătorile și 
proverbele noastre și adie articole, 
Coșbuc urmărește fie să combată o 
superstiție sau o meteahnă dăună
toare. fie numai să alcătuiască o 
fișă folclorică, în cadrul programului 
său de inventariere a dlat’ineilor popu
lare. Pentru că se adresează țărăni
mii, tonul didactic, ex cathedra, este 
cel mai puțin indicat. Fraza va fi 
vorbita, sfătoasă, întrețesută cu ex
clamații, interjecții și interpelări iroj 
nice. Parcări vedem înaintea noastră 
pe povestitorul țăran, „rapsodul" din 
Nunta Zamfirei și atîtea „.idile" coș- 
buciene. coborît de această dată la 
limbajul prozei, fără însă a-și pierde 
nimfe din farmecul specific. Dimpo
trivă, a ctștigat o trăsătură nouă. 
Extraordinara erudiție folclorică a lui 
Coșbuc se revarsă prin mijlocirea s.a. 
Intr-un torent spumos, alcătuit din 
zicale și expresi i populare, care a- 
mintesc prin pitorescul si vioiciunea, 
lor de Creangă său poate în și mai 
mare măsură de Anton Pann.

J. Popper

„Tîtiărul scriitor" 1-5—1955
Alois Jirasek este 

A 1 ir rit el?" Vprlri unul dintre cei mal ^ytrdseK‘ ”Vec'n valoroși scriitori 
clasici ai litera-uru 

povestiri cehe“ ceIîe de. la sfîrșitul L________________ seeolUiiii trecut. O-
pera sa vasta, alcă
tuită din romane, 

povestiri, piese de teatru, evocă — 
prin forța unei înalte măiestrii artistice 
— imagini deosebit do pregnante din 
istoria poporului său, scene pline de 
eroism șî măreție, de durere și revoltă. 
„Vechi povestiri cehe’, volum apărut 
de eurînd în traducere romincăscă în 
Editură Tineretului, condensează în 
puține pagini întreaga artă a neîntrecu
tului povestitor cehj întreaga lui con
cepție despre viața poporului său, des
pre istoria zbuciumată a acestuia. Su
pranumită drept o j,poartă” prin care 
Jirasek ne face să pătrundem în isto
ria poporului ceh, opera aceasta vie, 
plină de prospețime și căldură, oferă 
înalta viziune a unui trecut glorios, 
în care măsele populare, pline dO ener
gie. âu știut să apere toate frumusețile 
pămîntulUi natal și să clădească lu
cruri nepieritoare pentru urmași. Ală
turi de legendele străvechi din vremea 
primului cronicar ceh, Kosmaă (sec. 
Xtl-lea) sân de cele lăsate de Dalimil 
sau Vaclav Hajek, povestirile lui Jira- 
sek se înscriu ca devărate nestemate 
poetice. ,

Valorificînd tezaurul folcloric al po
porului, nelimitîndujși creația sa la 
dimensiunile unor narațiuni obișnuite, 
circumscrise doar unor fapte ale trecu
tului, ci dimpotrivă, văzînd in trecut, în 
tradiția de luptă a celor mulți, o punte 
între prezent și viitor, Alois Jirasek a 
închegat d operă durabilă, vibrantă prin 
patriotismul ei, vie prin bogata ei ran- 
tefcie populară și prin adîncul ei rea
lism.

V. NICOLES CU

Cuprinzînd o schi- 
Dumitru Mircea : de dimensiuniLsumiLTu surcea . mari — care,

de altfel, a dat și 
titlul volumului — 
precum și două por
trete satirice, „Exa
menul” își propune 
din procesul făuririi

jjExdmenul^

să redea momente __  . _
conștiinței de Cîâsă a țărănimii noastre 
muncitoare. In „Examenul", Constantin, 
țăran colectivist amăgit de vorbele uîior 
chiaburi din sât, care speculează ali
mente la oraș, înaintează președintelui 
cererea de ieșire din gospodărie. Dar, 
odată pasul făcut, Constantin nu-și mai 
găsește Jihiștea. Asupra acestui moment 
nodal și a consecințelor lui se oprește 
scriitorul, preocupat sa lumineze zbu
ciumul prin care trece o conștiință cin
stită, dar care nu și-a găsit încă defi
nitiv drumul spre lumină. Țăranul nu 
poate uita lesne cuvintele secretarului 
de partid: „Puterea colectivului stă... 
în inima noastră“. Exemplul plastic al 
măturoiului pe care nu-1 poți rupe decît 
dCSfăCîndU-1 nuia cu nuia, îi vine re
pede în minte. La frămîntările care îi 
răscolesc ființa mai adaugi senti
mentul de rușine față de ceilalți colec
tiviști alături de care a muncit cot la 
coti Dintr-un imbold al inimii și al min
ții, Constantin își retrage cererea, îna
inte ca președintei» S-o fi adus la cuno
ștința membrilor gospodăriei. Primind 
înapoi hîrtia, el o rupe în bucăți cu 
scîrbă și, zvîrlind-o în sobă, așteaptă să 
vadă cum se preface în scrum. Gestul 
are în el cCVâ firesc, căci Constantin a 
înțeles acum limpede pe ce drum tre
buie să meargă. O conștiință nouă se a- 
daugă colectivului, sporindu-i puterea.

Procesul de clarificare prin care trece 
țăranul colectivist este urmărit cu sen
sibilitate și biruința noului nu apare 
spontană, cî lâ capătul unei confrun
tări dureroase dar purificatoare. De a- 
ceea actul din final apară veridic și 
istoricește necesar.

Cele doua portrete satirice din „Ciorile*4 
sînt realizate la dimensiuni inegale. Deși 
primul este sumar prezentat *- profilul 
iui Onisie Barbu, țărănul „colectivist** 
dornic mereu de o muncă ușoară, are 
mai multă consistență decît cel al lui 
Nichifor. De fapt amîndoi sînt tipuri 
de colectiviști care mai calcă pe ală
turi : delăsători, chiulangii Sau dema
gogi. in Onisie Barbu scriitorul a sur
prins pregnant esența tipului, însă nu 
a reușit același lucru în conturarea fi
zionomiei lui Nichifor. Acesta e un 
chiulangiu care încearcă să se stre
coare prin demagogie. La ședințe Vor
bește entuziast despre muncă, dar în 
practică nu prea-4 place lucrul. Incer- 
cînd să-i reliefeze în conduită trăsă
tura dominantă negativa, scriitorul a 
exagerat însă dincolo de limita verosi
milă CâfâCtertil demagogic al tipului. 
Este greu de presupus că un asemenea; 
personaj reproduce cu fidelitate, la tot 
pasul, și în chip integral lozinci și for
mulări frecvente în siare și broșuri. In 
cazul lui Nichifor, îngroșarea excesivă 
a unor trăsături, exagerarea lor, nu a 
dlis la reliefarea tipicului, tocmai din 
motivul amihtlt. Mai degrabă, Nichifor 
este Un tip șarjat» decît o esență nega
tivă, tipică pentru fenomenul just se- 
zisat de scriitor.

H. ZALIS

Numerele apărute anul acesta din 
„Tlnărul scriitor" necesită o privire 
de ansamblu asup-a drumului par
curs, pentru lichidarea vechilor slă
biciuni care caracterizau revista in 
anii trecuți.

Au început să dispară poeziile 
botantce-copaciste, poeziile „Ars-poe- 
tica", haiduciste, idilice, rupte de 
frămîntările noastre, de ideile noas
tre, de - lupta noastră. Au apărut lu
crări mai apropiate de problemele 
actuale: lupta pentru pace împotriva 
imperialismului, împotriva trădători
lor care, vînzindu-se imperialiștilor, 
lovesc în cuceririle noastre; lucrări 
închinate comuniștilor și uteciștilor, 
oamenilor sovietici, luptei de clasă la 
sate, bucuriei de a trăi, de a iubi în 
țara noastră, muncii oamenilor noștri. 
Sînt de asemenea lucrări tn_ care ră
mășițele vechiului în mentalitatea oa
menilor, în modul lor de viață, pri
mesc riposta cuvenită, fie prin înseși 
elementele noului, care dărîmă ve
chile concepții despre lume, fie prin 
satirizarea usturătoare a acestora. In 
alte lucrări sînt sezisate trăsăturile 
noi ale oamenilor de astăzi, entuzi
asmul lor creator. S-a îmbunătățit 
calitatea artistică a lucrărilor.
. Revista a atras în paginile ei cola
borarea unor nume cunoscute de scri
itori — vlrstnîci și tineri — paralel 
cu prezentarea de începători, ucenici 
în ale scrisului, care Sînt abia la pri
mele lor încercări literare.

Pentru încurajarea tinerilor conde
ieri din provincie, membri ai cercu
rilor literare și Stabilirea unei cu
noașteri a lucrărilor lor s-a luat ini
țiativa creării unei rubrici „Răsfoind 
presa din provincie" și „început de 
tirum". De asemenea revista a creat 
rubrica „Să ne spunem cuvîntul", ca
re pînă în prezent a stimulat un pre
țios schimb de opinii, luări, de atitu
dine față de lipsuri.

Revista a devenit mai combativă, 
mai variată, mai plină de probleme.

Ar fi, desigur, dificil să ne oprim 
asupra fiecărei poezii, schițe, note cri
tice in parte. In general, sub aspect 
cantitativ, cel tnai larg răspîndil gen 
de creație, preferat de „Tîfiărul scrii
tor", este poezia.

Tematica poeziilor este dominată de 
lupta pentru pac? împotriva războiu

lui. Poezia antiimperialistă persistă cu 
insistență in fiecare număr al revis
tei. Din poeziile și poemele publicate 
in numerele 1—4, mat mult de^ o 
treime o constituie poezia avîrtd 
tema luptei pentru pace. De regulă 
aceste poezii sînt generale, construite 
cam în același fel, și nu documente 
omenești și artistice puternice. Astfel 
se face că, o temă actuală ca aceasta, 
deși prin repetarea ei atrage atenția 
asupra pericolului unui nou război, 
procură o notă de monotonie, uneori 
chiar sub aspectul îngustimii temati
ce. Dintre versurile antiimnerialiste, se 
remarcă—-prin ideea ei originală, to
nul vehemenet de acuzare a incendia
torilor de-a lungul veacurilor — poezia 
lui Al. Andrițoiu „Judecata" (nr. 4— 
195b)„

Am vrea să semnalăm apariția în 
paginile revistei a unui gen, asupra 
căruia atrăgea atenția, la al II-lea 
Congres ăl scriitorilor sovietici, poe
tul. ' Sambă Vurgun, — genul epic. 
Este vorba de izbutitul poem epic al 
tînărului Ion Gheorghe, poem 
care, deși cu stîngăcii și nu cu destu
lă profunzime în înfățișarea caracte
relor, atacă problema de actualitate: 
obținerea recoltelor bogate de cartofi 
(nr. 3., 1955).

De asemenea, o realizare pozitivă 
a revistei este „Cronica rimată" de 
obicei satirică, in care cu multă vervă 
și incisivitate sînt condamnate fie u- 
nele manifestări negative de ordin 
etic, fie ușurința cu care unii poeți 
confecționează versuri etc.

Dintre acestea pot fi remarcate cro
nicile rimate semnate, de Petre Dragu 
si Ștefan Iureș, prima — împotriva 
acetor scriitori tineri adoratori ai lui 

Bachus, cea de a doua — împotriva 
servilismului (nr. 2, 1955).

Cu toate succesele, însănătoșirea i- 
deologico-artisiică a conținutului re
vistei a avut unele insuficiențe. Au 
fost publicate o serie de poezii ab
stracte, atemporale, festive, confesiuni 
literare (mal cu seamă poezii), în ca
re singurul lucru valoros, dacă acea
sta reprezintă o valoare, este inten
ția. Astfel de poezii sînt: „Odrăsli- 
rea" de V. Gorunescu (nr. 1, 1955), 
care face o paradă somptuoasă de 
comparații, imagini, cuvinte, făcute 
de dragul sclipirii exterioare, insă 
goale de conținut, poezia „De ziua 
ta“ de Richard Viroschi, care nu e 
altceva decît o slabă și neconvtngă- 
toare autocritică, pentru că pînă acum, 
a scris prea puțin despre Republică, 
dar... se scuză că „nu-i ușor să scrii 
în versuri, un drum pe care l-au fă
cut" (nr. 2, 1955). Poezia lui Mi
hail Morcov (nr. 1, 1955) excelează 
prin atmosfera de totală seninătate 
festivitate, idilism.

De altfel și în unele din celelalte 
poezii („Pe strada mea, pietruitorii", 
de Ioana Andrei, „Din nimic rid" de 
Violeta Zamfirescu se manifestă acea
stă notă de idilism și seninătate.

Proza din această perioadă este 
semnată de tineri prozatori cunoscuți 
său începători-

Nuvela „Schimbarea la față" de G. 
Ne^tor pune o problemă deosebit de 
importantă: demascarea unor duș
mani, chiaburi, care, izbutind să în
șele buna credință a oamenilor din 
sat, vor ca la adăpostul înființării 
unei întovărășiri să lovească în gos
podăria colectivă pe care o doreau 
țăranii muncitori. Interesant tn acea
stă nuvelă este faptul că demascarea 
este făcută de instructorul comitetu
lui raional de partid împreună cu ță
ranii muncitori din comună.

Un real talent vădesc doi tineri 
scriitori prozatori, Titus Popovici și 
Petre Sălcudeanu, tn lucrările lor 
„Mitru" și „In așteptare" (nr. 3. 
1955); de asemenea, revista publică 
un interesant scenariu de film de 
scurt metraj, „Dosar Dîmbovița" — o 
Satiră ascuțită — împotriva birocratis
mului, și schița satirică „Pisica" 
de Adrian Dumitrașcu, îndreptată îm
potriva acelor soți care se despart din 
motive cu totul neprincipiale, adeseori 
— fleacuri.

a In traducerea poetului Visgll Teo- 
dorescu a apărut „Poeme pentru toți" 
de Paul Eluard. Volumul cuprinde o cu
legere din poemele marelui scriitor 
francez, publicate între 1917-1952. stu
diul introductiv, întitulat „Cîntărețul 
vieții și al păcii", este semnat de Ion 
Vitner.

• Editura Cartea Rusă a scos de sub 
tipar „Oameni sărmani" de Dostoevski, 
în romînește de Xenia Stroe. Prefață, 
Tamara Gane.

B In colecția „Literatura pentru toți" 
ă apărut nuvela „virineia" de scriitoa
rea sovietică Lidia Șeifullina. Traducere 
de M. Scanat și Nicolae Dobre.

n îjr. 2 al revistei „Scrisul bănățean" 
cuprinde un bogat material de proză, 
versuri Și critică. Poezii semnează Al. 
Jebeleanu, Gabriel Manolescu, I. Poto- 
pîn, I. Petrache, Mircea Avram, Geor
ge Bulic, Violeta Zamfirescu. Proză este 
reprezentată prin schița „Intîmplare de 
război" de loniță Marin, nuvela „O o. 
perație neobișnuită" de Aurel Martin și 
povestirea „Patru fluturași" de Comeliu 
Dragoman. Traduceri din Vladimir Ma- 
lakovski, E. Dolmatovski, V. KocloV, I. 
Afilia, Leering, Adam Mickievies, Li- 
Tai-Pe și Fr. Sehilier. La cronica lite
rară, Traian Liviu Birăescu analizează 
romanul „Brazdă șt paloș" de Radu 
Teodoru. Revista mai publică și un ar
ticol despre C. Dobrogeanu-Gherea de 
Liviu Tîmna. Sumarul se încheie cu re
cenzii și note.

■ Editura de stat pentru literatură și 
artă va inaugura peste cîteva zile co
lecția ..Luceafărul", cuotlnzînd nuvele, 
schite și povestiri despre viata nouă a 
patriei noastre. Primele numere cuprind:

In reportajul literar „Podgorii*^ 
Traian Coșovei dă o imagine vie, co
lorată, a chipului unui om, sondor de 
gaze, îndrăgostit, pasionat de munca 
lui, pe care o face întotdeauna cu 
conștiința că ea slujește poporului, ca 
un om stăpîn pe bogățiile pămîntillui 
și liber.

Fără îndoială- că literatura satirică 
are un mare rol, nu numai critic ci și 
educativ. Ea totuși nu suplinește tra
tarea problemelor vitale ale epocii 
noastre, înfățișarea oamenilor noi de 
astăzi, cu tot ce au bun și înaintat 
în ei, cu toate contradicțiile lor. In 
paginile acestor numere sînt prea pu
ține lucrările care vorbesc despre cla
sa noastră muncitoare. Afară de acest 
sondor de gaze subterane, în revistă 
mat este un singur mancitor-ceferlst, 
care dă dovadă de eroism și spirit de 
sacrificiu, salvînd un tren încărcat cu 
mașini sovietice. (In nr, 4 „Ora două 
după miezul nopții" de C. Potingă). 
Slht de dorit mai multe asemenea lu
crări literare (nu numai reportaje).

Sectorul de critică al revistei a în
registrat succese frumoase prin arti
colele „.Oameni de structură aparte" 
de Al. Oprea și L. Raicu, despre chi
pul comuniștilor intr-o serie de lu
crări literare ale tinerilor scriitori, sau 
cronica literară la volumul „î/fărul de 
lingă drum" de M. Beniuc (nr. 1. 
1955). De mare folos pentru tinerii 
scriitori este articolul lui Asztalos Ist
van, — „La mine acasă ăcbsta-i obi
ceiul" , în care scriitorul împărtășește 
experiența lui de lucru, sau cronica 
literară semnată de V. Rtpeanu — 
„Tineri reporteri" (nr. 3), cit și cro
nica literară la ,,In orașul de pe Mu
reș" semnată de Lucia Olteana (nr. 
4), împreună cu cronica dramatică a 
Ecaterinei Oproiu, la piesa „Drumul 
soarelui".

De un real interes sînt cele două car
nete sovietice: V. Kaverin și Gorki și. ti
nerii scriitori (nr. 2); Ti Trifonova „Ca
racterul se formează tn muncă" (nr. 
8), precum și articolul „Cum am cu
noscut un erou pozitiv" de P. Vinii- 
lă.

Din sectorul criticii literare, în ace
ste numere ale revistei lipsesc însă 
probleme de bază al dezvoltării lite
raturii noastre, discuții pe aceste pro
bleme, cit și probleme de teorie lite
rară și estetică.

Cristian

„Ură personală" de Sjlhăi BehiuC. „Fo
cul nestins" de Petru Buffiitriu, „Scri
soarea" de Franeîsc Munteahu.

B In „Biblioteca pentru tați" se va ti
pări o culegere se versuri, proză șl 
scrisori de Ion Păun Pineio.

B In curînd va ieși de sub tipar o 
nouă ediție a romanului „întunecare" 
de Cezar Petrescu.

B in colecția „Meridiane" va apare 
,,Mario și vrăjitorul" de Thomas Mănn.

B A ieșit de sub tipar: „Scrisori e£tre 
V. Alecsandri" (pagini alese) de Ion 
Ghica. Prefață V. Huber.

b A apărut „Oamenii mării" de Vic
tor Hugo in romînește de I. Frunzetti 
și M. Aricii. Ilustrații de Marcela Cor- 
deseu.

n Nuvelă „Așa a fost odată" de Ion 
Pas, care va apare săptămîna aceasta 
în Editura Tineretului, prezintă cîteva 
aspecte din lupta tineretului muncitor 
din țara noastră in jurul anilor 1911— 
1912.

a O nouă ediție a povestirii istorice 
„Nicoară Potcoavă" de Mihait SadoVea- 
nu va apare țntr-un tiraj de 20 mii de 
exemplare,

b Primul volum al romanului „Stră
inul" de Titus Popovici va teși de sub 
tipar la începutul lunii viitoare.

b O nouă ediție din „Amintiri din co
pilărie" de Ion Creangă va apare în cu
rînd într-un tiraj de 50 mil exemplare, 
la Editura Tineretului.

M Editura Tineretului tipărește și 
piesa de teatru „Trestiile de aur * 1 de 
Mioara Cremene.

D
rumul poetic al Ninei Cassian este 
depsebit de interesant și semnifica
tiv* Rămasă o perioadă apreciabilă 
de timp prizoniera formalismului, 

manifestat mai ales în volumul „La scara 
1/1", aspru criticat în momentul apariției de 
către presa de partid, Nina Cassian s-â 
eliberat totuși greu de pe aceste poziții. 
Pînă la urmă, datorită ajutorului eficace pri
mit, poeta a izbutit să îndrepte creația sa p6 
drumul sănătos al

Această cotitură 
timp relativ destul 
elemente ale vechii 
s-au făcut vizibile 
Volumul „Versuri alese" ctipriiide lucrări si
tuate pe parcursul a numai șase ani de zile, 
două din cicluri daiînd din 194D. Desigur, ro
dul poetic din actualul volum ar fi tost in
contestabil mai mare, dacă acest popas în
mrejele formalismului nu s-ar fi prelungit în
tr-un mod nedorit și pentru scriitoare și pen
tru cititori. Parcurgînd cele aproape trei sute 
de pagini (dintre care aproape o sută sînt 
rezervate poemului „Nică fără frică") citito
rul își poate da seama de efortiirile incon
testabile pe care le-a făcut în 
autoarea pe călea unei poezii 
duința sa de a exprima idei 
într-un limbaj literar simplu 
Și trebuie să arătăm că atari 
soldat în mare măsură cu 
constituind in același timp chezășia unor 
viitoare realizări în creația Ninei Cassian.

Fără îndoială că nu putem trece, ana- 
lizîtid actualul volum, peste poemul 
„Nică fără frică", lucrare distinsă cu Pre
miul de §tăt. Foloăiiid creator recuzită bas
mului popular, topind-o pentru a obține o țe
sătură nouă, creînd situații și simboluri 
sugestive, realizînd unele pagini de mare ten
siune artistică, mai ales acolo unde Nică în
fruntă elementele potrivnice țelului său, — 
Nina Cassian ne-a dat una din lucrările cele 
mai izbutite ale genului în literatura noas
tră. Personajul central, Nică, înzestrat cu 
toate atributele eroului popular, semnifică toc
mai forța și puterea de nestăvilit a aceluia 
care, luptînd pentru binele celor mulți, reu
șește să zdrobească tirania. Spațiul nu ne 
permite să cităm cîteva din pasajele pline 
de frumusețe, pe care lectorul are bucuria 
să le întîlnească nu de puține ori pe 
parcursul poemului ; „Nică fără frică", cu- 
muiînd toate aceste calități, s-a bucurat 
de aprecierea călduroasă a cititorilor.

Există o notă dominantă a poeziilor Ninei 
CasSian, o trăsătură esențială care tace Ca 
poeta să aibă în ansamblul literaturii noas
tre un loc bine precizat. Sentimentele, în cele 
mai multe din versurile sale, nu irump, nu 
Capătă — în majoritatea cazurilor — o ex
presie violentă, vulcanică. Emoțiile eroului li
ric sînt în bună parte din poeziile sale pre
zentate cu discreție și finețe. Ninei eassian 
îi repugnă zgomotosul, discursivitatea, decla
rațiile sunătoare. Chiar în poeziile cele mai 
patetice, cum ar fi „Balada femeii care și-a 
pierdut iubitul în război", poeta ocolește 
declamatoriul și falsul patetism. Din acea
stă structură artistică decurge și o altă 
trăsătură dominantă a poeziei scrisă de

b Peste cîteva zile va ti în librării 
antologia „Poeți maghiari din R.P>R.“.
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realismului socialist.
s-a petrecut într-un ras- 
de îndelungat, iar unele 
Sale concepții despre artă 
și în creațiile mai noi.
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uitlma vreme 
noi, de stră- 
și sentimente 
și accesibil, 
eforturi s-au 
succese, ele
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NINA CASSIAN:

nu poate fi, în 
după cum nimeni 

creator pentru că 
„făptui concret".

Nină Cassian, trăsătură care cuprinde in 
sine atît calitățile cit și unele deficiențe 
ale creației sale. Caracteristică pentru Nina 
Cassian este în special poezia de sem
nificație. de sensuri, de generalizare, îndem
nuri și abstractizări. O atare poezie, în
clinată către meditație, 
nici un caz, condamnată, 
nu poate admonesta pe 
nu recurge mai des la .
Viața, problemele mari aie actualității, sar
cinile pe care partidul Ie pune în fața scrii
torului, ideile socialismului, pot căpăta ex
presia cea mai înaltă cu putință, tie plecînd 
de la faptul concret, fie pornind de la sem
nificațiile majore ale epocii, pe care le cîntâ 
și le proclamă. Depinde de personalitatea fie
cărui poet care, și într-un caz și intr-altul, 
poate da versurilor sale, printr-o participare 
deschisă, nereținută, prin străduința de a crea 
oameni vii, o intransigență partinică, exprf* 
mind un înalt conținut de idei, scriind ver
suri de o puternică forță mobilizatoare, care 
să pătrundă în rîndurile milioanelor de citi
tori, constructori ai socialismului. Cea mai 
bună parte a producțiilor din actualul volum 
îndeplinește această condiție. Poezia de me
ditație, de căutare a căilor celor mai juste 
ale vieții, capătă la Nina Cassian sensul nou, 
revoluționar, ai zilelor noastre, omul, in poe
zia sa, are dimensiuni uriașe, prometeice 
uneori ; el este de fapt măsura tuturor lu
crurilor, atotputernic și biruitor. Și încă din 
ciclul „An viu nouă sute șaptesprezece", 
poeta acordă o atenție deosebită zugrăvirii 
Unor asemenea tipuri ’ umane, superioare, că
lite în focul luptei revoluționare, educate de 
partidul bolșevic. Gardiștii roșii se caracte
rizează tocmai prin această nelimitată pu
tere, prin spiritul nobil de sacrificiu, necu- 
noscînd în cale nici un fel de stăvili:

ne-tlipiedice ? Nimenea I

ternă mai veche, la care 
poeții; a speranțelor le-

„Sună sirenele! Sună și inima I
Cine-ar putea sa
Eî, cu punga.
Noi, cu munca!
Ei, cu șleahtă.
Noi, cti fapta!"

Reluînd alteori o
adeseori au recurs r—.... „ ___ ___ _ —
gate de începutul noului an, Nina Câssîan îi 
dă înțelesul militant și revoluționar. Anul ce 
va verii nu mai prezintă pentru omul nou 
motiv de gînduri negre» deoarece el, cetățea
nul socialist, dirijează totul, este făuritorul 
istoriei ți își poate croî drum liber în viață: 

„Cînd anul nou începe, nu-î spune bătrînește: 
„Cum ai să fii? Mai darnic? Alai bun, mai 

dîrz ca ieri ?“ 
Răspunsuri n-o să capeți, căci nu-i stă în 

puteri:
Doar tu-1 cîrmești pe dînsul. Nu dînsul te 

cîrmește. 

De vrei să fie anul trăit deplin, în miez, 
Gu patru anotimpuri îmbelșugate-n roade, 

. (jătește-te de luptă, dă muncii tale ghies
— Și anul o să-ți fie așa cum ți se cade".

Unul din cele mâi pozitive aspecte ale cre
ației Ninei Cassian este desigur optimismul, 
remarcat în cele mai multe din poeziile sale, 
într-adevăr reușite. Afirmat tot sub forma a- 
ceasta a poeziei meditative, optimismul rezul
tă din încrederea pe care autoarea o are în 
resursele morale, nemaiîntîlnite, ale omului 
nou, în puterta sa de a infringe durerile mo
mentane, de a se ridica peste vicisitudinile 
vieții.

„Și dtirerea ce spintecă, 
și amarul din plin îndurat, 
totul se vindecă.
Totul trebuie Vindecat".

Nu putem să nti vorbim și despre poezia 
tinereții și a dragostei, în volumul Nmei 
Cassian ambele strîns împletite, concepute 
însă în spiritul remarcat mai sus. In esen
ță, la Nina Cassian poezia tinereții și a dra
gostei este tot o poezie de largi generalizări 
și semnificații. Poeta caută mai puțin, și de 
data aceasta, faptul Ca atare, și Se stră
duiește să prezinte esența, sensul nou al a- 
cestor două sentimente, Poeta nu cîntâ o tine
rețe și o prietenie atemporalizată și aspația- 
liZâtă, ci tociilâi elementul nou și actual 
al lor. Ea este o cîntăreață a tinereț’i noas
tre. caracterizată prin optimism, vigoare, dra
goste de acțiune, cil toate forțele dăruite cau
zei păcii și socialismului :

„Să fii tînăr — înseamnă să scaperi
Ca văpaia nestinsă în vînt, 
Steagul roșu să-l pui și să-l aperi
Pe reduta acestui pămînt 1“
Dar Nina Cassian mai aduce, pe aceeași 

linie, și o poezie de dragoste, interesantă și 
originală. In poezia de dragoste, tonalitatea 
poetică se schimbă oarecum, căpătînd un co
lorit de mult mai puternică afectivitate. Poe
ta Iasă sentimentele să capete o expresie mult 
mai deschisă și mai vie. Versurile în care 
pulsează o doză de netăgăduită sinceritate, 
de trăire intensă a unor stări sufletești deo
sebite, par acum mai puțin reticente.

Dragostea devine în poezia sa un senti
ment adevărat numai atunci cînd e înlătu
rată orice urmă de egoism, numai atunci 
cînd există conștiința integrării perfecte în 
rîndurile maselor ce simt și năzuiesc la fel 
cu tine:
„Nu mai știu dragostea ceea, umbroasa... 
lată, aici îmi e omul și casa.
N-avem în juru-ne crînguri cu pinteni, 
Ne-ntîmpină oamenii de pretutindeni. 
Dragostea mea e o creangă de rîuri 
Din rîul cel mare, cel fără de frîuri."

Nu am putea trece peste acest capitol, 
fără să reamintim una din marile reușite ale 
poetei: „Balada femeii care și-a. pâerdut 

în război". E, după cîte se pare, 

aici cel mai mare potențial afectiv pe care l-a 
exprimat pînă acum Nina Cassian. Balada 
este deosebit de impresionantă prin tăria 
extraordinară, de astădată nereținută, cu 
care izbucnește în versuri durerea cumplită 
a pierderii iubitului. Strigătul acesta cumplit, 
dorința de a nu se mai repeta ororile care 
ău dus la moartea ființei cetei mai apro
piate, nu este totuși uh strigat de disperare, 
ci poartă în el o semnificație mult mai largă, 
strîngînd de fapt durerea, revolta și năzuin
țele tuturor celor care au suferit de pe urma 
masacrului mondial :

„NU 1 In strigăt dezlegată 
Din trecuturi, ca din clește, 
Peste lume deodată 
Amintirea mea vuiește. 
Nu mai vreau bubuitura 
Să ne spargă, să ne rupă, 
Să rămîie căutătura 
Ca un ciob de sticlă, după... 
NU 1 In strigăt dezlegată. 
Lumea mea vuiește toată !“

O cercetare minuțioasă â poeziei din _ 
tualul volum ne duce și către alte concluzii. 
S-ar mai putea vorbi de Nina Cassian ca 
poetă a anotimpurilor, evident mai ales in 
ciclul „Florile patriei", zugrăvite în trăsături 
sumare, însă expresive. Poeta realizează mai 
puțin tablouri încărcate de culoare și mai 
mult contururi, cu celelalte elemente plastice 
fin estompate.

Dar anticiparea pe care o făceam mai sus 
se cuvine detaliată acum. Este vorba de pe
ricolul care amenință unele din poeziile 
Ninei Cassian din pricina menținerii ei la 
un mod de expresie extrem de general și 
abstract. Acolo unde poeta vorbește despre 
linerețe, dragoste, prietenie, conținutul emo- 

ac-

abstract. Acolo unde poeta vorbește despre 

țîonal a! versurilor sale, mărturisind o par
se caracteri- 

forță emotivă deosebită, 
patos remarcabil care le

se adreseze direct cititoru- 
intereseze și să-i cîștige a-

ticipare puternică, deschisă, 
rează printr-o 
printr-un 
face să 
lui, să-I 
tenția. Există însă o netă demarcație între 
acest gen de poezie și seria lucrărilor închi
nate tocmai procesului de construcție a so
cialismului. Ocolind faptul de viață ca izvor 
al inspirației sale, Nina Câssîan constru
iește, în poeziile despre ziditorul socialismu
lui, cîteva simboluri — scheme generale care 
vor să reprezinte anume tipuri din actualitate. 
O poezie de idei, de simbol, nu poate fără 
îndoială să reziste, dacă nu este însuflețită 
de un puternic patos, dacă nu este generată 
de sentimente adînci, clocotitoare. Or, în 
această categorie a poeziilor scrise de Nina 
Cassian se remarcă tocmai uscăciunea, ră
ceala, o oarecare distanță față de obiectul 
poetic, și credem că aceasta pornește tocmai 
de la cunoașterea superficială a vieții, de la 
lipsa unui contact strîns cu realitatea. Chiar 
dacă poeta ar vrea să cristalizeze cîteva ti-

„Versuri CC1GS0
puri reprezentative de constructori ai socia
lismului, această intenție nu ar putea fi în
cununată cu succes dacă nu s-ar baza pe 
un sondaj adine în realitate, pe un bogat 
material faptic. Ignorarea faptului concret, 
nu numai ca sursă de inspirație, dar și câ 
material primar, din care se va extrage Sub
stanța mai îndepărtată a poeziei sale, sc re
percutează nefavorabil asupra unor creații 
din actualul volum. „Omul cu arma" ar vrea, 
de pildă, să semnifice pe apărătorul hotarelor 
patriei noastre. Dar figura Iui, redusă la 
cele mai comune trăsături, devine ștearsă, 
se profilează din ce în ce mai vag. Poeta se 
mulțumește a face numai considerații de na
tură generală, fără însă a da relief măreției 
de caracter a acestui om nou și o strofă, 
citată aproape la întimplare, ne edifică asu
pra modului în care e construită poezia:

„El apără tractorul nou șf strungul, 
Tăblița școlăriței silitoare,
Și tot ce noi am cucerit de-a lungul 
Acestor vremuri fără-ăSemănarâ'^

Tendința spre superficial, spre o viziune 
unilaterală, neclară, se face evidentă și 
in alte poezii, închinate transformărilor 
revoluționare din patria noastră, cum ar fi 
de pildă in „Orașul copilăriei". Deosebirile 
dintre vechiul burg medieval întirziat și ora
șul nou, în care freamătă clocotul edificării 
socialismului, sînt reduse de poetă mai mult 
la elemente de atmosferă, de pitoresc, schim
bările petrecute în viața orașului fiind doar 
foarte cețos indicate:

„Și-n timp ce Tîmpa doarme, cu fruntea 
ei de stîncă.

Albastră în lumina tîrziului amurg, 
Trec camioane repezi cu muncitori pe 

lingă
Biserica-negrită din medievalul burg".

Spațiul nu ne permite o mai largă analiză 
a altor poezii care vădesc deficiente aSe- 

J ** .2 JIL.i „Odih
na", „Dreptul la viață", „Intr-o uzină", „In 

șită, acest grup compact de poezii arată” că 
principala grijă pentru Nina Cassian trebuie 
să fie împlîntarea creației sale în cea mai

Și ------- ---- ------------------
mănătoare. Ne mulțumim să cităm 
ha“, „Dreptul la viață", „Inir-o uzina , „m 
frhnte". Mărturisind o anume tendință gre
șită, acest grup compact de poezii arată că 
principala grijă pentru Nina Cassian trebuie 
să fie împlîntarea creației sale în cea mai 
fierbinte actualitate, străduința de a cu

noaște mai bine realitatea socialistă, de a 
da relief oamenilor și faptelor lor. Și aceasta 
Cu atit mai mult, cu cit nu odată poeta și-a 
reînnoit în profesiile sale de credință hotă- 
rîrea de a fi una din militantele active pe 
calea versului pentru socialism. Poeta a ară
tat într-una din aceste poezii că nu se mulțu
mește cu accente mai firave șî tinde în versul > 
săti spre sonorități de orgă:

„Nu fir de vioară, nici susur de flaut 
Ci orga deplină de sute de tuburi 
In care nu eu să răsun, ci poporul".

Or, după cite prea bine se știe, sonorită
țile de orgă nu devin emoționante decît a-

sub 
poe- 

eîoc-

Cas-

Desen de ROSS 
tunci cînd sînt date de un artist pasionat, ■ 
care se străduiește să interpreteze partitura 
cu cea mai mare căldură și convingere. Un 
meșteșugar rutinat, care nu vede decît „ad 
litteram’' notele, fără să le transfigureze prin 
sensibilitatea sa, va risca să nu se bucure 
de atenția ascultătorilor. Poeta se vrea și 
o combatantă în rîndurile luptătorilor 
steagul roșu al partidului, și finalul 
ziei „Angajament" este deosebit de 
vent în acest sens :

„Să semăn în cîntecul meu 
Mărețul urcuș către creste, 
Să-i dau o putere mei eu 
Mai demnă de zilele aceste".

Atari angajamente o obligă pe Ninâ 
sian. Fiindcă o profesie de credință neurmată 
de rezultate concrete nu este concludentă. Ea 
poate contribui la definirea personalității 
poetului numai atunci cînd angajamentele 
pot fi și sînt traduse în fapt. Și Nina Cassian. 
care a știut să depășească și alte etape ale 
scrisului său, făcînd pași înainte pe calea 
unei poezii noi, va lupta și de acum încolo 
pentru a da versului său vigoarea și strălu
cirea necesară, printr-un efort de înțelegere 
revoluționară a vieții și oamenilor noștri. 
Părțile pozitive ale acestui volum ne îndrep
tățesc, desigur, pe deplin afirmația. Dar 
ele mai reclamă și o întrebare: de Ce poeta 
in ultima vreme se arată tot mai puțin pre
zentă cu versul său ? De ce in afară de 
interesantul poem „Cancerul omenirii" nu 
mai cunoaștem decît puține poezii publicate 
recent de Nina Cassian ? E, desigur, o 
tăcere nedorită, pe care sperăm că poeta 
nu o va mai prelungi. In orice caz, noi 
ne permitem să-i reamintim o mărturisire 
atît de plină de adevăr, inclusă chiar în 
actualul volum de versuri și căreia Cea 
dinții poeta ar trebui să-i fie credincioasă:

„Nu cred în meșterii ce pun 
învățăturii lor, un „fine" 
Adică tot ce-au scris e bun, 
Șî nu se poate și mai bine".

Valeriu Rîpeanu



străbătute de unul din cele mai puternice

necuprinsuri

■Arai libertății,

Roșii, a sim-

căreia izbucnesc miresmele
și în ace-

unei folo-

profund și

ao

poeziei Iui,
0

vrea s-o descriu. sociale, a

a univer-

necesar popoa- 
și de un țel

focul din va-
să pot spuno

trebuiesc căutate cele dintîi izvoare ale puternicului și 
nemaivăzutului fluviu care e poezia lui Walt Whit
man.

urmele Pieilor
prezentă și copleșitoare a

inima omenească, 
vor s-o arunce

Aș
frumoasă !

Pentru a vă vorbi de marele pcet al libertății pe care, 
într-un moment fericit al istoriei lor,

pămînturiie uriașe ale Americii, scăldate în apa a două 
oceane, 
fluvii din lume,

i-au dăruit întregii omeniri, uimind-o cu ce gesturi largi, 
spre miază-noapte și miază-zi, spre apus și răsărit, 

îmbrățișa păduri și fluvii, continente și popoare, gîze și 
oameni,

pe cei ce se nășteau ca șî pe muribunzi,
pe cei ce au trăit cu mii de ani în urmă și pe cei ce aveau 

să vină după mii de ani,
uimind-o cu pulsația largă și puternică a inimii lui, 
uimind-o cu ochii-i senini de copil, cu barba și statura-i 

de profet,
uimind-o cu ce buze fierbinți, pline de pasiune, de pa

timă aproape,
rostea cele câteva cuvinte mari: civilizație, dragoste, mase, 

bărbat, femeie, democrație...
pe care șarlatani le goleau de conținut, prefăcîndu-le în 

baloane de bîici, țipător colorate, 
iar el, știindu-le sensul adînc, neapărat 

relor, inimii lor însetate de adevăr 
măreț,

le lua și făcea din ele marile catarge ale 
corabie nouă, cu punți multiple și o velatură nemaivăzută 

în trecut, pînă la bătrînul Hemer,
puternică și îndrăzneață, însetată de spații, cu prova ca

tegoric îndreptată spre viitor, 
condusă de o veche și neobosită busolă: 

pe care canaliile fiecărei generații 
peste bord, 

iar el, nu se sfia să se ridice, înalt și 
spună : — Sînt bun, și voi sînteți 
drept fege a conviețuirii noastre, bunătatea.

Pentru a-1 proslăvi pe acest mare poet al lumii, pe acest 
mare om generos, profet al iubirii și al libertății, 

torențial în desfășurarea lui, comparabil din tot ceea ce 
poate arăta America lumii, doar cu cascada copleși
toare a Niagarei,

dăruit cu trup și suflet, cu un trup și suflet de uriaș, 
cauzei nobile a poeziei, a acestei uimitoare născociri a 

spiritului omenesc,
pentru a-1 proslăvi pe acest om neînchipuit de puternic 

și neînchipuit de simplu,
care acum o sută de ani, într-o mică tipografie din 

Brooklyn, culegea cu propriile-i mîini și dăruia 
omenirii,

„Fire de iarbă” 
surprinzătoarea, nemaiîntîlnita carte, 
neînțeleasă la început și iubită apoi de milioane de 

oameni,
uimiți ce înțelesuri noi, cîtă căldură și profunzime, 

dar mai ales ce forță în stare să mute și munții, 
pot căpăta vorbele omenești atunci cînd, după ce erau de 

secole obosite, țîșnesc iarăși din inima unui mare 
poet,

regenerate de dragostea lui adîncă pentru umanitate, izvor 
nesecat al frumuseții adevărate și nepieritoare;

pentru a-mi înclina fruntea cît mai mult în fața acestui 
poet fără asemănare în nobila lume a poeziei, 

fața acestui mare prieten și cîntăreț al mulțimilor 
muncitoare,

găsesc cale mai bună decît să-mi las cuvintele să 
meargă, asemeni unor neînsemnate unde, 

albia generoasă și largă pe care, ca un fluviu puternic, 
el a tăiat-o poeziei;

sfios și neîndemînatec pornesc după o sută de ani, ca un 
suprem omagiu, pe drumul lui, în cămașa lui larg 
desfăcută la piept,

pentru a-1 face cunoscut noilor rîiîduri de oameni care 
încă n-au fost purtați de ritmul năvalnic al versuri
lor lui,

socotind că astfel mă înclin mai adînc decît 
chip, 

în fața marelui W'alt Whitman.
*

a primit el din toate părțile, mesajul vastității și al ne
mărginirii ;

ceruri, ape, păduri și prerii înconjurau cu 
oceanice ferma părintească,

adueîndu-i în suflet zvonul marilor spații, 
al imenselor chemări, 

acolo, punîndu-și călcîiul pe 
țit el forța pretutindeni 
pămîntulpi,

enormă portocală prin porii 
vieții,

și miriadele do fire de iarbă,
spre care privesc fascinați, din spațiile lor înghețate, Ju

piter și Saturn.
Biografii lui povestesc că pe cînd avea zece ani, o zi în

treagă a stat și a privit,
corabie ce se ivise în largul insulei, cu catarge înalte 

și pînze umflate de vînt,
zi întreagă a stat și a privit ace! miracol al libertății, 

acea albă lebădă făurită de geniul uman,
murmurînd celor ce-1 readuceau seara spre 

tra părintească : 
cît e de

*

în

nu

pe

puternic, și să 
buni, și proclam ciuta întregul 

corabie,
pămînt și viața Iui ca pe o

în orice alt

lungă fîșie de pămînt, Long Island, se 
fața New-York-uIui, pătrunzînd departe 

Pieile Roșii îi spuneau Paumanok;

întinde în 
în Atlantic, 

e celebra insulă în 
formă de pește, pe care Walt Whitman a cîntat-o de 
atîtea ori;

despărțită de trupul continentului doar printr-un braț 
strimt de mare,

înaintînd peste meridiane și paralele de la miază-zi spre 
miază-noapte și aplecată puțin spre răsărit,

ca pentru a primi mai bine în față boarea uriașă a ocea
nului, mesajul vastității și al nemărginirii.

Celor ce cunosc țărmul de miază-noapte al Dobrogei, pă
mînt bătut de vînturi, din care desprinsă înaintează 
în apa Razelmului,

s’nguratică și plină de farmec — Insula Lupilor — aco
perită cu ciudate ierburi roșii din care își înalță ca
pul, mirate, dropiile,

și unde pretutindeni .se aude murmurul marilor ape, 
celor ce cunosc gcea lungă fîșie de pămînt ce înaintează 

spre miază-noapte și puțin spre 
nemărginirea, 

primind pe fruntea ei, lăsată în ape 
cele dintîi raze ale soarelui, 

acelora le voi spune că Long Island 
a uriașului continent american,

ds o sută de ori mai mare, dar însemnînd în fond același 
avînt spre vastitate și lumină,

avangardă îndrăzneață a uscatului pornită de la 
spre răsărit să cerceteze,

drumul pe care întreaga planetă îl urmează în jurul 
sale puternice, spre a-și lumina 
toate suprafețele,

un om care, pe o noapte răcoroasă, 
nile întinse^ lîngă flacăra înaltă 
cîmpie.

aceste avangărzi ale uscatului, 
jimbi de pămînt, 
care continentele încearcă gustul 
tului și al nemărginirii, 
astfel de loc e acela în care Walt Whitman a văzut lu
mina zilei,

avînd drept cîntec de leagăn bubuitul Atlanticului.

răsărit, întîmpinînd

ca pentru un botez,

este Insula Lupilor

și încălzi pe

ca

O.

cu

un

*

a

apus

axei 
rînd

mîi-se rotește cu 
focului aprins în

aceste singuratice

oceanelor, al răsări-

a

In acel timp de partea cealaltă a oceanului, pe stîn- 
coasa insulă Sfînta Elena,

Napoleon privea din sumbrul amurg al vieții sale, 
cum pe întinderea nemărginită a apelor se iveau tot mai 

des fumuri mișcătoare,
corăbii minate cu foc, vestind o nouă eră, cutezătoare, o 

pagină de neînchipuit în istoria omenirii;
în acel timp, țările Europei, scăldate nu de mult în 

gele fierbinte al Revoluției, 
erau prefăcute în cosciuge ale Libertății, 

cioclii solemni ai Sfintei Alianțe, 
dar ici și colo, într-un oraș sau altul al 

tinent,
sub carapacea de gheață a tiraniilor, 
se nășteau oamenii revoluției de la 48, și 

drăzneți încă' ai Comunei,
poeți, gînditori, strategi ai luptelor de baricade, 
toți cei chemați să aducă în istorie glasul de tunet și forța 

de nebiruit a maselor,
iar odată cu ei se năștea, botezat de stropii vii ai Atlan

ticului,
acel ce mai mult decît oricare altul avea să fie, în seco

lul său, poetul maselor,
poetul măreției fiecărui om, ființă unică, extraordinară, 

adevărat miracol în cosmos,
și poetul măreției milioanelor de oameni, puși în mișcare 

de forța liberă și generoasă a democrației,
*

Acolo, în Long Island, în 1819, s-a născut Walt Whit
man...

acolo, pe vechi pămînturi pe care mai putea fi descope
rită urma Pieilor Roșii,

vegheate

bătrînului

sîn-

de

con-

acei și mai în-

Pentru a
superbă

călătorind prin spații cu un echipaj de două miliarde de 
oameni,

albi și roșii, negri și galbeni, și alții ieșiți din încrucișarea 
acestor rase,

simplu și firesc, și plin de forța elementară și suprem 
poetică a firului de iarbă ce-și face drum spre lumină, 

a fost drumul lui Walt Whitman spre meșteșugul vechi 
și nobil al celor ce scriu marile cărți ale lumii.

Un nou oraș, Brooklyn, se ridica la capătul de miază-zi 
al insulei, în fața New-York-uIui,

și într-una din tipografiile lui și-a început Whitman viața, 
la paisprezece ani, ca ucenic tipogaf...

învățînd să culeagă litera de plumb și să așeze un text 
în pagină,

pentru ca două decenii mai tîrziu să culeagă și să imprime, 
cele dintîi poeme din „Fire de iarbă", cu care începea 

un nou ev al poeziei.

Istorici literari au numit această parte tumultuoasă 
și uriaș absorbantă a vieții lui „marea anchetă", 
cuvîntul e potrivit, dacă punem în el o înțelegere nouă, 
extraordinară, 

dacă îl încărcăm cu sensuri profunde și grave, 
lași timp impetuoase, 

capabile să spulbere dintre silabele lui rutina 
siri obișnuite, juridice sau științifice, 

păstrînd doar flacăra pură și fierbinte a unui
veșnic viu interes ce se satisface prin comuniune, 

unei nepotolite însetări de a cunoaște, de a absorbi 
prin toți porii, ca un gigantic burete apa efervescentă 
a oceanului,

tot ceea ce e viață pe pămînt, 
atunci, în adevăr, se poate spune că Walt Whitman a în

treprins în tinerețea lui o mare anchetă, 
asupra sentimentelor omenești, asupra vieții 

biologiei și fiziologiei,
a tot ceea ce este manifestare și esență a vieții, 

sului material, 
căzînd sub simțuri și reflectîndu-se în gîndirea 

că 
atunci,

omeneas-
„Eu

*

1|Ț cenic tipograf a fost Walt Whitman, apoi ziarist, apoi 
învățător, apoi meșter dulgher în Brooklyn, 

construind case în noul oraș, purtînd pe trup cămașa 
aspră a lucrătorului,

ținînd cuiele în gură și fulgerîndu-le floarea de metal cu 
ciocanul, pînă ce intra bine în lemn, cum fac meș
terii dulgheri de pretutindeni,

legînd prietenii cu zidarii și cu fetele care cărau cărămizi 
pe schelele înalte de lemn,

bătînd mereu cuie
ȘÎ auzind cum mii

ricii,
mînuite de mii și

lucrători,
care aduceau sub soare, ca apele unui fluviu năvalnic, 

viața nouă a maselor, puternică și suprem construc
tivă,

iar el, bătînd mereu cuie cu ciocanul, se simțea una cu 
marele tumult,

și pe cînd mergea cu pași gigantici spre viilor, privea 
mereu în urmă, spre Asia și Europa, 
să afle drumul parcurs de omenire,

„O mie și una de nopți" și dramele lui 
așteptau seara, la căpătîi,

iar zidarii veniți din Italia cîntau sus pe 
suri limpezi și calde, cîntecele vechii lumi,

el asculta atent, furat de farmecul melodiilor, dar sim
țind că se naște o lume căreia îi trebuie un cîntec mai 
vast, un ritm mai larg și mai profund,

venise vremea să pătrundă în vers, nu numai triluri de 
păsări, ci forța uriașă a oceanului, spărgîndu-și tala
zurile de țărm,

retrăgîndu-le într-o respirație imensă și revărsîndu-le 
iarăși cu bubuit de tunet.

O, cum se legăna pe valuri, acea corabie cu catarge înalte, 
cu pînzele umflate de vînt, ca bluzele, albe și roșii, 
de sînii fetelor,

Iuînd încă un cui din gură îi fulgera cu ciocanul floa
rea metalică, pînă ce intra adînc în lemn, cum fac 
meșterii dulgheri de pretutindeni.
ziarele din Brooklyn, oraș în care construise atîtea 
case, și-a tipărit Whitman primele poeme, neînchipuit 
de stîngace,

dar tot atît de stîngace vin la mal cele dintîi valuri 
furtunii ce se pregătește 

năpădind apoi țărmurile cu
ape,
cel de la care Whitman 
toate privințele,

cu ciocanul în noul oraș Brooklyn, 
de ciocane bateau pe toată fața Ame.

mii de oameni, destoinici și pricepuți

bătrînele lumi,

Shakespeare îl

schele, cu gla-

Și

In

iar

Ce lungă a fost 
unui drum nou,

ale
în adîncuri,
o formidabilă revărsare

a învățat cel mai mult, 
a fost fără îndoială oceanul.

•ir

de

în

elaborarea singurei Iui cărți, găsirea 
adevărat și profund, părînd întorto- 

chiat uneori, dar plin de o năvalnică forță, cum nu 
mai folosise nimeni niciodată în poezie,

un om adevărat și viu a fost Walt Whitman, stăpînit de o 
nestinsă simpatie față de orice fenomen al naturii, 
purtat de o adîncă, frățească dragoste spre oameni, 

și aici trebuie căutat, dacă vrem neapărat să căutăm o 
lămurire, a îndrăznelii și stăruinței sale

de a sparge cu violență tiparele vechii poezii și a aduce 
sub noua ei cupolă, mai vastă și cuprinzătoare,

al vieții pe care începeau s-o trăias- 
oameni.
în istoria 
seară, pe 
mare,

tumultul continental 
că milioanele de

Celebre sînt acum, 
acasă, în fiecare 
strimtul braț de

legînd prietenii trainice, ca și 
conjurat umerii cu brațe vînjoase,

cu toți cei ce, asemeni lui, se întorceau acasă de la muncă, 
din New-York, peste strimtul braț de mare,

în Long Island, vechiul pămînt, insula în formă de pește, 
căreia Pieile Roșii îi spuneau Paumanok,

marinari ce cutreieraseră oceanul, și tipografi și dulgheri, 
cum el însuși fusese, și alți mulți, bărboși sau numai 
cu tuleie pe față,

cu cămăși aspre de lucrători, larg desfăcute la piept, 
ținînd cîte o fată de mijloc,

pescari, docheri din marele port, cizmari, mecanici, meș
teri ai tuturor meseriilor,

bucurîndu-se de existența lor, și considerîndu-I pe fiecare 
drept o adevărată minune de pricepere, de îndemî- 
nare și înțelepciune.

Totul în ochii lui Walt Whitman apărea nou și extraor
dinar; fiecare bărbat, fiecare femeie: o întreagă lume, 
un cosmos,

fața căruia nu se putea opri de a scoate mari ex
clamații de uimire.

acest tumult al vieții ce se zbătea în pieptul unui om 
tînăr și sănătos, înnebunit de bucurie că drumul îi 
scoate în cale atîți tovarăși asemeni lui,

bărbați superhi, alături de umerii cărora putea porni cu 
umerii lui, cum frunzele unui plop foșnesc lîngă 
frunzișul celorlalți plopi,

femei asemeni unor gingașe fregate, pe șoldul cărora cînd 
punea mîna toate stelele începeau să se rotească în 
ființa lui,

liferară, întoarcerile lui 
bacul din Brooklyn, peste

cum fiecăruia i-ar fi în-

în

In

în forme proaspete, senzaționale,
printre semenii săi și pe scoarța acestui 

se poate spune că el, Walt Whitman, a făcut o mare 
anchetă,

avînd tot timpul spiritul foarte viu și plin de o 
tate enormă, ca un om venit de pe o altă planetă, 

și bucurîndu-se cu o bucurie planetară de descoperirea 
acestei explozii de forme și culori care e viața.

de descoperirea acestui fluviu de acțiuni și țeluri mărețe 
care e istoria omenirii,

îneît, la treizeci și șapte de ani, a putut rosti cu o voce 
nouă, puternică și bărbătească, nemaiauzită vreodată 
sub cerul poeziei,

voce în care se simțea tumultul și ritmul profund al 
oceanului: — Eu, Walt Whitman, încep acum și

mai termin pînă la moarte.

pămînt

curiozi-

o

n-am să
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ținuturile pădurogse și puțin um-Vh om ce venea din 

blate ale vestului, 
unde trăise viața aspră 
torilor de păduri, 

înalt și slab, cu fata uscată și osoasă, pe care părul creș
tea ca mușchiul copacilor,

un om neînchipuit de simplu și de firesc, și în același 
timp neînchipuit de puternic,

cu ochii arzînd sub frunte de un nestins foc lăuntric, 
a fost mai presus de toți ceilalți iubit și înțeles, adorat 

de Walt Whitman,
cu o dragoste conștientă, bărbătească și cetățenească, 
așa cum se și cădea de altfel să fie iubit de un mare poet 

cetățean,
Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite, 
profet, vizionar, luptător, erou și martir al libertății.
Pe

și sănătoasă, bărbătească, a tăie-

care o proclama cu toată ființa lui, una și aceeași din 
cap pînă în picioare, și mai adîncă sub picioare, în 
pămîntul străbun, și mai înaltă deasupra capului, 
în bolta înstelată a cerului,
astfel cum frunzele copacilor izbucnind de năvala 
sevei ce urcă din rădăcini, se desfac și proclamă pri
măvara.
acest om simplu și drept, crescut între copacii puter
nici ai vestului,

Walt Whitman l-a iubit ca pe cel mai mîndru catarg al 
noii lumi pe care el o cînta,

o lume a milioanelor de oameni, a maselor muncitoare 
acoperind cu forfota lor tot continentul,

albii la miază-noapte, și la miază-zi negrii, pentru a căror 
eliberare din sclavie, Abraham Lincoln chemase la 
luptă mulțimile.

Dar drumul acelei atît de strălucitoare și puternice nave 
a libertății și democrației era plin de primejdii, 

un foc de revolver a răsunat într-un teatru din Washing
ton, și mii de oameni au văzut îngroziți cum pe că
mașa lui Abraham Lincoln răsare într-o clipă floarea 
de sînge a asasinatului.

Sub glonțul ucigaș al unui sclavagist fanatic s-a prăbușit 
marele președinte, Ia cîțiva pași de cel care îl iubea 
atît, lîngă bătăile inimii lui Walt Whitman.

Era atunci primăvară și liliacul înflorise la Washington, 
și de atunci, de cîte ori a revenit primăvara, de cîte 

liliacul înflorea pe pămîntul Americii,
Walt Whitman, marele poet, își îndolia veșmîntul, 
arătînd tuturor cît de vie și fără amurg e în inima 
durerea trezită de monstruoasa crimă împotriva 

Abraham Lincoln.

tot

Pe

Ar

ori

lui, 
lui

Cu nimic n-a glumit postul „Firelor de iarbă” și nimic 
din tot ceea ce a cîntat n-a luat în deșert,

în marile lui poeme cîntase dragostea față de oameni, 
cîntase adînca, fierbintea solidaritate umană,

și curînd istoria Americii i-a oferit prilejul solemn de a 
arăta cît de adevărată și vie era vîlvătaia inimii sale, 

cît de adînc se duceau în propria-i ființă, ca într-un pă
mînt însorit și roditor, rădăcinile poeziei sale,

tot atît de adevărată, și prin urmare de cea mai pură 
esență cosmică, neputînd fi de nimeni contrafăcută, 

cum nu poate fi contrafăcut mărul ce se ivește la capătul 
crengii fragile,

din seva pe care pomul a filtrat-o cu seriozitate și fără 
gînd de gluma, întreaga vară.

Cel ce cu o voce atît de profundă și gravă, oceanică, pro
clamase acea luminoasă, acea caldă solidaritate uma
nă, sevă nouă și neînchipuit de puternică a întregii 
lui poezii,

se apropia de cincizeci de ani în primăvara cînd, 
bărbații nordului au pornit cu arme în mîini 

să-i elibereze pe negri,
iar el, care începuse să aibă atunci chipul și 

vocea unui profet,
cu fața încadrată de o barbă bogată în care se 

rele argintii,
și pieptul larg, puternic — pentru că-i plăcea să-și umple 

plămînii cu tot aerul continentului — de asemenea 
acoperit cu păr argintiu,

a luat pe umeri cureaua unei cutii de infirmier, 
și a pornit să îngrijească răniții,
o

nu-1 întreb pe rănit ce simte, devin eu însumi ră
nitul..." 

a spus el,
el, care murea cu toți cei ce mureau în acea clipă și se 

năștea cu toți cei ce veneau pe lume în clipa urmă
toare,

cîntînd tot ceea ce e viață pe pămînt și cîntîndu-i și pe 
morți în același uriaș cîntec al vieții.

De cîte ori apărea bătrînul, cu bocancii plini de praf, cu 
cutia de infirmier în spate,

soldații simțeau pe frunte briza binefăcătoare a prieteniei 
și a bunătății;

pe propriul său frate îl îngrijise la început, și apoi pe 
toți ceilalți, ca pe tot atîția frați,

timp de cinci ani, zile și nopți, sub razele fierbinți ale 
soarelui, sub lumina rece a lunii,

îneît puțini sînt poeții despre care se poate spune ca 
despre el că vorbele i-au izvorît din fapte, iar faptele 
i-au fost mari și adevărate.

Timp de cinci ani a îngrijit Walt Whitman răniții, ținînd 
în brațe trupuri istovite de suferință,

pînă ce el însuși, istovit, a cunoscut atacul și biruința 
bolii.

Dar inima, mai fierbinte decît oricînd, îi era plină de dra
goste și bunătate, cum e plină de apă enorma cavitate 
a oceanului,

și restul vieții lui, pînă la 73 de ani, cînd a închis ochii 
pentru totdeauna,

bătrînul, veneratul poet și-a petrecut-o scriind 
îmbogățind necontenit comoara pe care 
omenirii,

singura lui carte, dar în adevăr unică, 
rouă „Fire de iarbă".

*

Se împlinesc acum o sută de ani de 
tipografie din Brooklyn,

Walt Whitman a cules și imprimat cu 
cea dintîi ediție a „Firelor de iarbă",

cîntec năvalnic, plin de tumulturi fluviale, al întregii 
vieți din univers.

Acolo, unde cei de dinaintea lui, poeți ai feluritelor civi
lizații, aprindeau uneori cîte o luminare,

Walt Whitman a adus un candelabru gigantic, cu mii de 
lumini rotindu-se într-un sistem sideral,

luminînd ca și aștrii cerului întregul univers și cele mai 
mărunte fețe ale firii.

Acolo unde, în fața marilor splendori ale naturii nu se 
auzeau decît zvonuri 
admirație, 

glasul lui Walt Whitman
și mîndru.

cînd din inima pădurilor
lui și al lunii,

ducînd peste ape și munți adevăratul fior al măreției.
La început, mulți și-au ieșit din fire, auzind cum glasul 

lui Whitman face să vibreze aerul Americii, 
proclamînd, în urechile astupate cu vată ale puritanilor, 

splendoarea bărbatului și a femeii, cîntînd actul 
sublim al procreației,

cîntînd miracolele fiziologiei, glandele și secrețiile lor, 
ca pe cele mai de preț bijuterii ale firii,

cîntînd omul întreg și adevărat și proclamînd că nu-i cu 
nimic mai prejos decît zeii.

Mulți s-au aplecat atunci adunînd pietre din cele patru 
colțuri ale Americii,

pentru a Iovi în Walt Whitman, primul mare poet al na
ției lor, ca într-un dușman public,

dar el a stat în fața furtunii, mîndru și dîrz, și a mers 
apoi împotriva ei, mai departe.

★

rofeți ai feluritelor religii puseseră omul să se tîrască 
■- în țărînă, Ia picioarele unor închipuite și adeseori 

crude divinități,
iar Walt Whitman îi striga : — R'dică-te, tu 

tăi sînteți zeii, voi sînteți divinitatea.
Doctori în teologie spuneau : fără credința pe 

pîndim, omul ar fi o fiară,
iar el, poetul, rîdea în hohote și din rîsul lui 

multă bunătate decît 
dicatori, 

arătîndu-le oamenilor cît 
dri, superbi și buni.

noi poeme, 
o dăruise

mereu plinele de

cînd într-o mică

propriile-i mîini,

și șoapte, mici murmure de

a răsunat ca al leului sălbatec

africane salută răsăritul soare-

din inima unui

spre sud

metsul și

iveau fi'

faptă tot atît de simplă, de modestă și plină de o ne
biruită forță ca firele de iarbă ale poeziei lui,

O faptă de erou al umanității, conformă cu viața lui și cu 
poemele-i pline de dragoste față de oameni.

Timp de cinci ani a străbătut Walt Whitman, generosul 
bătrîn, sălile spitalelor și cîmpurile de bătălie, 

ținînd între mîinile sale fruntea fierbinte a răniților, 
ștergîndu-i de sînge, pansîndu-le plăgile făcute de gloan

țele ucigașe, 
ducînd la buzele lor arse de febră bidonul cu apă, 
mîngîindu-i și îmbărbătîndu-i, 
ivindu-se în mijlocul lor, luminos, blajin și bun, ca 

dumnezeu aevea,
Iuîndu-i în brațe, sprijinindu-Ie capul pe genunchi, 
înconjurat din toate părțile de imensul vaer al suferinței 

și de horcăitul tragic al morții,
luptînd din răsputeri, cu degetele și cu dinții, să le stă

vilească, să Ie înfrîngă,
om de carne și de sînge, fraternizînd, prin fiecare fibră a 

ființei Iui cu cei ale căror trupuri erau mutilate, al 
căror sînge se scurgea din artere

un

și cu copiii

care o răs-

n
(t
(i

f

a

izvora 
milion de

nsai 
pro

de ușor și simplu pot fi : mîn-

Ar

Cu veacuri în urmă, Ptolomeu făcuse gigantica gre
șeală de a așeza pămîntul în centrul universului, 
alții au venit și l-au pus să se rotească în jurul soarelui, 
el însuși o stea într-o puzderie de stele,

dar el, Walt Whitman, marele poet, n-a greșit cînd a luat 
omul din pulberea în care îl aruncaseră profeții umi
linței,

proclamîndu-1 centrul și inima lumii.
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Sînt o sută 
bubuie de

de ani de cînd Walt Whitman a făcut să 
glasul lui cerul poeziei, 

de cînd nemuritoarele „Fire de iarbă" 
nestăvilită forță din scoarța veche 
mîntului, 

acoperind cu strălucirea și prospețimea 
celor cinci continente, 

bucurînd și făcînd să fie mai mîndri, și
credere în ei și în viitorul neamului omenesc, mili
oane de oameni.

Pentru cei ce azi merg împreună, pe același drum, 
izvorît din însuși numărul lor de milioane, din aspi
rațiile uriașelor lor mase continentale,

Walt Whitman e un prieten și un tovarăș bun, un călăuz 
bătrîn și încercat,

a cărui inimă își răspîndește lumina și astăzi ca 
sută de ani, în ritmul năvalnic și fierbinte al versuri
lor sale, 

fiind inimii noastre îndemn ca nici
să bată, 

pentru țelul măreț al democrației, pentru libertate, pen
tru dragoste și frăție între toate

au năvălit cu o 
și bătrînă a pa

lor întinderea

mai plini de în-

o clipă să nu

acum o

înceteze

popoarele lumii. £

Geo Bogza
Citită în ședința ’din 10 iunie 1955 a Academiei R.P.R.. 

închinată sărbătoririi a o sută de ani de la cea dintîi ediție 
a „Firelor de iarbă".
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H eoria marxist-leninisfă a reflectării

P
roblema posibilității cunoaș
terii lumii obiective și a le
gilor ei poate fi concentrată 
în întrebarea: „Pot percep
țiile și gîndurile noastre să oglin

dească exact lumea obiectivă și le
gile ei?"

In jurul 
purtat, de-a 
tinuă să se 
mai aprig, 
și idealism, 
tii afirmă 
lumii obiective și a legilor ei, idea
liștii, dimpotrivă, neagă, în ultimă 
instanță, posibilitatea cunoașterii lu
mii obiective și a legilor ei.

Lupta filozofică purtată te jurul 
acestei probleme reflectă lupta de 
clasă.

Contestțnd posibilitatea cunoașterii 
lumii obiective, idealismul înjosește 
iști fața și propovăduiește o totală pa
sivitate față de rînduielile existente, 
pentru a ajuta clasele reacționare să-și 
trr-'eniimă dominația lor retrogradă. 
Negînd posibilitatea cunoașterii lu
mii obiective, idealismul țintește să 
spulbere încrederea oamenilor muncii 
în posibilitatea transformării lumii 
obiective. împotriva idealismului, ma
terialismul a susținiut întotidieauina că 
posibilitatea cunoașterii lumii obiec
tive și a legilor ei este nelimitată, 
încurajînd. și. călăuzind înaintarea cla
selor progresiste în sensul dezvoltă
rii istoriei.

Materialismul premarxist a sub
apreciat însă caracterul activ al cu
noașterii, neglijînd activitatea gîndi
rii în procesul cunoașterii. Materia- 
liștii premarxiști n-au studiat calea 
cunoașterii, felul cum cunoaștem, ci 
au insistat numai asupra obiectului 
cunoașterii, asupra a ceea ce cu
noaștem. Marx și Engels au fost pri
mii te istoria filozofiei care, desco
perind legătura intimă dintre activi
tatea practică si activitatea teoretică, 
au revoluționat filozofia, transfor- 
mînd-o într-o știință exactă. Marx și 
Engels au arătat că practica este le
gătura obiectivă dintre om și me
diul său înconjurător. Ei au subli
niat că activitatea practică — proce
sul prin care oamenii transformă 
materialmente mediul lor înconjură
tor ■— este baza întregii activități 
teoretice, procesul prin care oamenii 
oglindesc însușirile generale și esen
țiale ale lucrurilor asupra cărora au 
acționat practic. Activitatea teoretică 
nu poate fi confundată cu activitatea 
practică. Teoria nu este practică, ci 
practică generalizată. De aceea, teo
ria nu are cum să-și exercite rolul 
ei organizatoric, mobilizator, trans
formator etc. altfel decît prin in
termediul activității practice a oa
menilor. Iată de ce munca po
litică este, în primul rînd, o muncă 
vie. o muncă educativă, o muncă di
rectă cu oamenii, a căror forță mate
rială este singura capabilă să asi
gure teoriei rolul ei te dezvoltarea 
societății.

Marx și Engels, scoțînd la iveală 
limitele materialismului premarxist, 
au insistat asupra faptului că oame
nii nu cunosc lucrurile din jurul lor, 
contemplîndu-le, ci transformîndu-le 
potrivit nevoilor omenești. Cunoaște
rea omenească se îmbogățește pe mă
sură ce sporește puterea oamenilor 
asupra naturii și societății, iar 
puterea, oamenilor asupra naturii și ... , .
societății sporește 'și mâi mult priri hală a1 lucrurTtof,’ iar treapta gîndt- 
îmbogățirea cunoștințelor. rii abstracte oglindește latura esen-

problemei cunoașterii s-a 
lungul veacurilor și con- 
poarte și astăzi încă și 
lupta dintre materialism 
In vreme ce materialiș- 
posibilitatea cunoașterii

și fantezia artistică
I

lor singurele elemente ale lu-rerea
mii pe care oamenii le pot cunoaște. 

Referindu-se la noua tactică adop
tată de idealismul contemporan în 
lupta lui împotriva științei, Lenin a 
rezumat astfel condițiile concubi
najului dintre filozofii și oamenii de 
știință ai burgheziei imperialiste: 
„Vă dăm știința domnilor naturaliști, 
dați-ne însă filozofia!"

Iată care sînt motivele „speciali
zării" în teoria cunoașterii a filozo
fiilor burgheziei contemporane. Ei nu 
se ocupă de teoria cunoașterii pen
tru a perfecționa cunoașterea ome
nească, ci, dimpotrivă, pentru a bara 
drumul oamenilor muncii către cu
noașterea și transformarea naturii și 
societății.

Iată de ce sarcina izgonirii idea
lismului din teoria cunoașterii a că
pătat în epoca imperialismului și a 
revoluției proletare o importanță deo
sebită pentru activitatea politică a 
partidului proletariatului revoluțio
nar.

Așa se explică de ce Lenin — fău
rind partidul de tip nou — a consa
crat elaborării teoriei științifice des
pre posibilitatea cunoașterii lumii și 
a legilor ei cea mai mare parte din 
opera sa în care a pus bazele teore
tice ale partidului marxist-leninist: 
„Materialism și empiriocriticism".

Dezvoltînd teza marxistă care ara
tă că legile de dezvoltare a naturii 
și societății nu pot să nu coincidă, 
în ultimă instanță, cu legile de dez
voltare ale cunoașterii de către om 
a naturii și societății, Lenin explică, 
pentru prima dată în istoria filozo
fiei marxiste, cum structura obiectu
lui cunoașterii determină, în mod 
necesar, structura cunoașterii obiec
tului.

Obiectul cunoașterii este o unitate 
a contrariilor: unitatea dintre indivi
dual și general, dintre fenomen și 
esență, dintre întîmplător și nece
sar, dintre ceea ce este vremelnic — 
procesul —- și ceea ce este relativ 
constant — legea lui.

Tocul cu pare scriu este un obiect 
individual, dar însușirile care fac din 
acest obiect individual un toc nu 
aparțin numai lui, ci sînt proprii tu
turor tocurilor posibile. Desigur, to
cul cu care scriu are, pe lîngă însu
șirile proprii tuturor tocurilor, și în
sușiri proprii numai lui. Primele al
cătuiesc latura lui esențială, iar ce
lelalte alcătuiesc latura lui fenome
nală. Primele însușiri sînt generale, 
comune tuturor obiectelor de același 
gen, celelalte sînt individuale, aparțin 
numai lui.

Dacă scap tocul din mînă. el va 
cădea potrivit legii gravității, con
form căreia cad atîtea alte lucruri.

Lenin a arătat cum cele două la
turi contradictorii ale obiectului cu
noașterii determină, în mod necesar, 
cele două trepte contradictorii ale cu
noașterii obiectului: treapta Contem
plării vii și treapta gîndirii abstracte, 
percepțiile și ideile. Treapta contem
plării vii oglindește latura fenome- 

rii abstracte oglindește latura esen- 
Descdperirea rolului primordial al. țială a lucrurilor. Percepțiile oglin-

practicii în procesul cunoașterii a dese individualul, iar ideile oglin-
însemnat punctul central 
ției săvîr.șite de Marx și 
teoria cunoașterii.

Lenin — conducted cea 
revoluție din istorie — a 
căruia i-a revenit sarcina 
reze, te ansamblul ei, teoria mate- 
rialist-dialectică a cunoașterii.

De la sfîrșitul veacului trecut în
coace, problema cunoașterii a căpă
tat o importanță cu totul deosebită. 
Aoroape toate curentele filozofice 
ale burgheziei contemporane reduc 
obiectul filozofiei la problema cu
noașterii.

Această „preferință" pentru teoria 
cunoașterii a filozofilor burgheziei 
confemnorane nu este de loc tetîmplă- 
toare. După ce știința contemporana 
a înlocuit atîtea „mistere de nepă
truns" cu cunoștințe riguros exacte, 
a devenit mai dificil să susții că 
dumnezeu a creat lumea și că tot el 
o dirijează și astăzi.

Deși nu lipsesc cu desăvârșire din 
filozofia burgheză contemporană nici 
asemenea „idei", totuși idealismul zi
lelor noastre se zbate să păstreze 
îndeosebi pe alte căi misticismul și 
obscurantismul, atît de necesare bur
gheziei imperialiste pentru menține
rea dominației ei de clasă.

Filozofii burgheziei contemporane 
reduc sarcina filozofiei la „prelucra
rea" — de faot, denaturarea — date
lor științei. Ei susțin că legile știin
țifice nu reflectă nimic obiectiv, ci 
sînt construcții pur subiective, ba
zate pe senzațiile noastre, după pă-

a
al revolu- 
Engels în

mai mare 
fost acela 
să elabn-

dese individualul, iar ideile 
dese generalul.

In vreme ce percepțiile oglindesc 
nemijlocit lucrurile din 
obiectivă — prin senzațiile 
auditive, tactile, olfactive, 
chinestezice, cenestezice • ------
identifică, adică descoperă generalul 
din individual, tinzînd să oglindeas
că legile potrivit cărora ele au apă
rut, se dezvoltă, și vor pieri.

Lenin a- subliniat, în repetate 
duri, că treapta contemplării

realitatea 
vizuale, 

gustative, 
— ideile

rîn- 
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și treapta gîndirii abstracte se află 
într-o unitate dialectică, deoarece, 
spre deosebire de percepții, care 
oglindesc nemijlocit lucrurile, ideile 
se îndepărtează de lucruri pentru a 
le oglindi esența, legea.

„Mișcarea cunoașterii înspre obiect 
— scrie Lenin — se poate săvîrși 
întotdeauna numai în mod dialectic: 
te îndepărtezi pentru a vedea mai 
bine". In altă parte Lenin precizează 
că această „faidepărtare" este,. în 
realitate, o apropiere de esența lu
crurilor, sau, după cum spune el, „o 
treaptă spre cunoașterea concretului".

Este adevărat că relativa indepen
dență a gîndirii față de lumea obiec
tivă a fost, veacuri de-a rîndul, ab
solutizată de idealiști și speculată în 
folosul claselor reacționare. Idealiștii 
au . prezentat activitatea prin care 
gîndirea descoperă legile realității 
obiective ca pe o activitate prin care 
gîndirea dictează realității obiective 
legi create de rațiune. Dar fap
tul că idealismul își trage rădă
cinile din această independență rela-

Dirr aceeași familie literară și so
cială ou personaje femenine princi
pale ca Vassa Jeleznova sau Ana 
Bohn (din „Cei din Dangaard"), 
doamna Calafova din piesa cu ace
lași nume de dramaturgul cehoslovac 
Vojtech Cach, se deosebește esen
țial de înaintașele ei prin poziția sa 
față de evenimentele la care parti
cipă.

Atît Vassa cît și d-na Bohn, fie
care în condițiile sociale specifice 
țării și epocii ei, luptă din toate pu
terile pentru menținerea și consolida
rea propriei situații, în cadrul unei 
orânduiri sociale pe care o cred,' și 
mai ales o vor, indestructibilă. Orice 
mijloc, pînă la crimă inclusiv, este 
folosit de Vassa Jeleznova, pentru 
înlăturarea oricărui pericol care i-ar 
amenința averea și poziția ta socie
tate. Orice mijloc, ■ pînă la pactizarea 
cu inamicul, în condiții umilitoare, 
este folosit de d-na Bohn, pentru men
ținerea proprietății asupra fermei 
Daugaard, pe care preferă s-o incen
dieze decât s-o ,vadă condusă de 
muncitori. Concepția despre lume "și 
viață a ambelor este aceea a clasei 
din care fac parte, ibazată pe cel 
mai crincen egoism și pe setea de 
proprietate, de stăpânire. Gîndirea lor 
nu. depășește cercul îngust al intere
selor personale.

Doamna Calafova feste mult mai 
evoluată decît înaintașele ei. Ea este 
o gânditoare, o căutătoare a adevă
rului. Pe ea o preocupă nu atît con
solidarea situației ei — deși n-ar re
nunța cu dragă inimă la moșia de la 
Cerveni Vrh — cît locul ei în socie
tatea pe care o simte clătiniîndu-se 
din temelii. Este o ființă lucidă, pe 
care îndelunga ședere în scaunul de 
paralitică a obligat-o la o mai adâncă 
gândire și o mai atentă observare a 
celor ce se petrec în jurul ei. 
„Trupul e pe jumătate veșted, dar spi
ritul i-a rămas -riguros" spune despre

La reprezentarea
ea unul din personajele piesei- Per
sonaj complex, doamna Calafova este 
desigur departe de a fi o revoluțio
nară. Ea păstrează trăsăturile carac
teristice ale moșieriței din Cerveni 
Vrh, învățată să poruncească, să fie 
ascultată. Dar trăsătura de care vor
beam mai inainte, gîndirea evoluată 
o situează deasupra stării ei sociale, 
dindii-i oarecare obiectivitate în a- 
precierea realității, care va crește pe 
măsura dezvoltării evenimentelor.

Evoluția personajului Calafova ur
mează îndeaproape evoluția conflic
tului dramei, procesul sufletesc al 
eroinei, făcîntd parte integrantă din 
amplul proces social în care se află 
angrenată.

In piesă se desfășoară conflictul 
deschis și da mare ascuțime și forță 
dramatică între forțele proletariatu
lui, care sub impulsul Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au pornit 
la luptă pentru scuturarea cătușelor 
și forțele burgheziei reacționare, care 
și-a cîștigat drept aii ați pe trădă
torii proletariatului, social-dfemocrații 
de draaptă. Este un merit al auto
rului piesei, acela de a fi izbutit ca, 
în cadrul unui conflict de familie, să 
facă să se ciocnească de fapt forțele 
antagonice ale societății, personajele 
avînd pe lîngă propria lor individua
litate o largă semnificație socială.

Poziția Rujenei Calafova față de 
forțele fa. luptă marchează de fapt 
evoluția raportului de forțe din acea 
perioadă în societatea cehă. Om cu 
un orizont larg, îndrăgostită de via
ță și cu un anumit simț al dreptății, 
ea nu poate aproba meschinăria, îrt-

tivă a ideilor față de lucruri nu ne 
îngăduie nicidecum să trecem cu ve
derea importanta acestei relative in
dependențe a gîndirii în cunoașterea 
legilor lumii obiective.

Teoria leninistă a reflectării, con- 
siderînd că practica nu este numai 
izvorul și motorul cunoașterii, dar și 
criteriul și scopul cunoașterii, deci că 
oamenii pot și trebuie să-și confrun
te prin practică ideile lor cu reali
tatea obiectivă, respinge atît idealis
mul, care transformă ideea într-un 
demiurg al realității, cît și materia
lismul vulgar, care nu vede deose
birea calitativă dintre obiect și su
biect, dintre percepții și idei. Teoria 
izvorăște din practică, se dezvoltă pe 
baza practicii, se verifică în 
că și slujește practicii, dar 
confundă cu practica.

★
Numai înțelegerea profundă

practi-
nu se

Numai înțelegerea profundă a teo
riei leniniste a reflectării va permite 
esteticienilor marxiști-leniniști să ex
plice caracterul specific al cunoaște
rii artistice, al fanteziei creatoare a 
artistului.

„Prin ce se deosebește cunoaște
rea artistică de cunoașterea științi
fică?". Această întrebare a primit, 
mereu, un răspuns care s-a mărgi
nit să arate că omul de știință se 
exprimă prin formele logice ale cu
noașterii — noțiuni, judecăți, rațio
namente — în vreme ce artistul se 
exprimă prin imagini sensibile.

De aici, unii artiști au ajuns la 
concluzia că cunoașterea artistică 
operează numai cu imagini sensibile 
și nu are nevoie de ajutorul gîndirii 
abstracte.

In realitate, ceea ce deosebește cu
noașterea artistică de cea științifică 
nu este lipsa gîndirii abstracte din 
cunoașterea artistică, ci caracterul 
specific al legăturii dintre contem
plarea vie și gîndirea abstractă, din
tre percepțiile și ideile artistului. 
Dar pentru a înțelege profund pro
cesul cunoașterii artistice să anali
zăm. mai întîi, obiectul cunoașterii 
artistice.

Henri Wald
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Sesiune științifică
De doi ani încoace, sesiunile știin

țifice ale Universității „C. I. Par- 
hon“ au fost un prilej de constatare 
a realizărilor, de clarificare a ideilor, 
de luptă de opinii și, deci, de îmbu
nătățire a muncii cadrelor didactice 
în domeniul cercetării științifice. La 
cea de a IlI-a sesiune, care s-a ți
nut de la 6 la 8 iunie crt., Faculta
tea de filologie s-a prezentat cu un 
număr de aproape 70 de comunicări.

Actuala sesiune a Facultății de fi
lologie a reflectat preocupări multi
ple și în tematica muncii 
cuprinzînd domenii de 
foarte felurite.

Așa, de pildă, atenția 
’ Studiului limbii și artei
romîni și străini s-a vădit în multe 
comunicări prezentate la sesiune. 
Acad. Iorgu Iordan a analizat ca
racterul popular al limbii lui Ion 
Creangă; conf. Boris Cazacu a cer
cetat aspecte ale limbii și stilului 
lui Mihail Sadoveanu; lector Pân
dele Olteanu a cercetat particulari
tățile sintactice din povestirile slave 
despre Vlad Țepeș; lector Mitu Gro
șii a analizat arta scriitoricească a 
cronicarului muntean Radu Popes
cu; conf. Th. Ioachimescu și asist. 
A. Bolintineanu au înfățișat proce
deele stilistice din proza politică a 
lui Victor Hugo; asist. E. Zoltner 
s-a ocupat de elementele dialectale 
din opera lui Willi Bredel; lector 
Valentin Lipatti a analizat valorile 
și semnificația dialogului în proza 
lui Diderot, etc.

Problemele de limbă — gramatică 
sau lingvistică — au fost prezente 
la actuala sesiune prin comunicări 
ca cele "le tovarășilor: acad. Al. Ro- 
setti („Despre diftongarea condițio
nală a vocalelor e și o în limba ro- 
mînă"), prof. Alexandru Graur („Ce 
este lingvistica marxistă"), lector 
L, Wlad („Progresul în limbă"), lec
tor P. Clinca („Despre fondul prin
cipal lexical al limbii engleze"), 
asist. Florica Dimitrescu („Caracte
risticile gramaticale ale locuțiunilor 
verbale în limba romînă"), prepara
tor P. Miclău („Trecerea de la lim
ba comună a poporului la limba na
țională"), conf. N. I. Barbu („Expre
sia realității, posibilității și irealită
ții {n latină și în greacă"), etc.

Problema traducerilor literare din 
limba rusă în limba romînă a fost

științifice, 
cercetare

acordată 
scriitorilor

NOTE TEATRALE

Creația literară a lui Li Ghi En
și aspectul satului coreean în operele lui

ctiviiatea literară a lui Li /ț Ghi En începe după „mișcarea 
de la întîi martie", mișcare 
pornită sub influența Marii 

Revoluții Socialiste din Octo'nbrie, 
cînd lupta de clasă în Coreea devine 
și mai ascuțită. încă în prima sa ope
ră, „Scrisoare către fratele meu", 
precum și în cele mai recente, scri
itorul a arătat că stă pe pozițiile li
teraturii realiste, legată de interesele 
poporului muncitor, fiind un adversar 
hotărlt al literaturii burgheze deca
dente. Ridicîndu-se împotriva litera
turii burgheze, împotriva, naturalismu
lui și a formalismului, el a demascat 
și încercările care căutau să denature
ze moștenirea literaturii clasice core
ene, a ajutat la înțelegerea justă șl 
la dezvoltarea tradițiilor ei, la făurirea 
unui drum nou al literaturii revoluțio
nare legate de lupta maselor populare.

Scriitorul Li Ghi En este unul din 
, fondatorii literaturii realiste în Core

ea. Li Ghi En a vorbit întotdeauna 
despre oamenii care luptau pentru 
realizarea idealurilor socialiste, a 
căutat să arate în mod concret și 
veridic viața în dezvoltarea ei re
voluționară.

După eliberarea țării, Li Ghi En, 
pornind de la realitatea concretă a re
gimului democrat-popular, creează cî- 
teva opere minunate, ca romanele 
„Pămintul“ și „Tumangan", expresie 
a înfloririi literaturii coreene în spiri
tul înalt al realismului socialist.

Operele lui Li Ghi. En sînt stră
bătute de idei patriotice înalte, de 
patosul unui umanism plin de noble
țe, ele reflectă, în spirit revoluționar, 
romantismul vieții revoluționare, ana
lizează realitatea în spirit critic.

Opera lui Li Ghi En a educat po
porul coreean în spiritul unui înalt 
patriotism. Acesta este meritul ei cel 
mai însemnat. In cărțile lui, apărute 
înainte de eliberare, scriitorul chema 
poporul la lupta de eliberare națio
nală, pentru răsturnarea regimului 
colonial, instaurat de imperialiștii 
japonezi. După 15 august 1945, in 
romanele „Pămintul" și „Tumangan", 
precum și în alte opere, scriitorul 
cheamă tot poporul să apere regimul 
democratic, în care puterea se află în

mîinile poporului, să meargă pe dru
mul construcției noi și al luptei pentru 
înflorirea patriei, pentru unificarea 
țării pe cale pașnică.

Romanul „Patria" prezintă societa
tea coreeană din anii douăzeci. Tema 
romanului este procesul de ruinare a 
satului coreean și a stratificării lui 
rapide în acești ani și, ca o conse
cință a acestui proces, creșterea con
științei de clasă a muncitorimii și a 
țărănimii, creșterea luptei lor Orga
nizate împotriva japonezilor și a re
gimului feudal.

Nici o asuprire și nici un fel de re
presalii n-au putut să înăbușe avîntul 
revoluționar al poporului coreean. 
Dimpotrivă, în aceste tmpejurări, 
forțele poporului coreean, care luptau

la Facultatea de filologie
abordată de asist. Mihai Barasz, iar 
problemele criticii de texte s-au re
flectat în comunicarea lectorului I. 
Fischer, în legătură cu editarea o- 
porei lui Gr. Alexandrescu.

Domeniul literaturii, al criticii și 
istoriei literare a fost reprezentat 
prin numeroase comunicări. Astfel, 
la istoria relațiilor culturale romîno- 
ruse o contribuție interesantă a adus 
lector Tatiana Nicolescu prin pre
zentarea părerilor lui Korolenko 
despre Romînia veacului trecut. Gîn
direa marilor democrați revoluțio
nari 
fost cercetată în legătură cu scrii
torii și cultura 
univ. Alexandru Bălăci a prezentat 
ideile lui Herzen, despre Rehașterea 
italiană, asist. V. Theiss părerile Iui 
Cernîșevski despre Lessing; prof. 
N. N. Condeescu a analizat legătu
rile dintre Herzen și V. Hugo.

Pătrunderea literaturii clasice uni
versale la noi te trecut a constituit 
o altă problemă, prezentă la sesiune 
prin comunicarea lectorului D. Pa- 
naitescu care a vorbit despre Dante 
în opera lui Heliade Radulescu.

Interesul față de materiale inedite 
privind literatura noastră s-a vădit 
în comunicarea asistentului D. Pă- 
curaru despre manuscrise inedite ale 
Iui Ion Ghica.

Conf. Paul Cornea, conf. O. S. 
Crohmălniceanu și conf. Silvian 
Iosifescu au susținut o comunicare 
despre problemele romantismului ro- 
mînesc; conf. Vera Călin a vorbit 
despre semnificația optimismului lui 
Voltaire; lector Tamara Gane a pre
zentat o reconsiderare a lui Dos
toevski ; conf. Nina Facon a anali
zat specificul gîndirii lui Leopardi 
în condițiile Risorgimentului italian; 
conf. A. Frenkian a adus o contri
buție inedită în domeniul orientalis- 
ticii, stabilind influențele logicii in
diene în opera lui Sextus Emoiricus; 
lector Ana Cartianu a precizat locul 
lui Ben Johnson în dramaturgia en
gleză. Aspecte din opera lui Plaut, 
Cervantes. Chaucer, Stendhal, Zola 
ș. a. au format obiectul altor comu
nicări.

Problemele creației 
tuale din R.P.R. ,s-au 
mult prea puțin în 
științifice ale sesiunii, 
părătorul P. Mareea a

ruși din secolul al XIX-lea a

apuseană. Conf.

literare ac- 
reflectat cu 
preocupările 
Doar pre- 

prezentat un

capitol dintr-o 
tă lui Zaharia 
„Poezia lui

Literatura pentru copii a format 
obiectul comunicării foarte interesan
te a conf. Ilie Stanciu, care a vorbit 
despre problema conflictului în lite
ratura noastră pentru copii.

Cercetînd configurația generală a 
comunicărilor prezentate, trebuie să 
arătăm că una din lipsurile sesiu
nii a constat în absența probleme
lor legate de literatura sovietică, de 
creațiile realismului socialist; au 
lipsit de asemenea problemele de teo
ria literaturii, care ar fi putut dez
bate și aici tezele Congresului al 
Il-lea unional al scriitorilor sovie
tici. De asemenea, ar fi fost de dorit. 
ca valorificarea critică a producției 
noastre actuale să dețină un loc tot 
atât de însemnat ca și problemele de 
istorie literară. O altă lipsă constă 
în felul cum s-au prezentat unele 
comunicări, care au fost prea lungi, 
prea analitice. Vorbitorii nu au știut 
totdeauna să sintetizeze materialul, 
fiind nevoiți să prezinte, în timpul 
acordat, doar fragmente din comu
nicările lor. La discuții — care s-au 
purtat în general într-un spirit știin
țific și constructiv — au participat 
cadrele didactice și, din păcate, prea 
puțini invitați. Uniunea Scriitorilor, 
cu excepția romancierului Petru Du- 
mitriu și a poetului Alfred Margul 
Sperber, nu a luat parte la sesiune. 
Ajutorul creatorilor de literatură ar 
fi fost desigur binevenit în dezbate
rea problemelor de limbă și de mă
iestrie artistică. De asemenea inter
venția activă a specialiștilor din alte 
instituții (ca Institutul de limbi 
străine. Instituitul de , lingvistică al 
Academiei R.P.R., Societatea de Is
torie și Filologie etc.) ar fi avut da
rul să însuflețească și mai mult dis
cuțiile, contribuind la un schimb de 
experiență foarte util.

Bătălia pentru calitate — așa cum 
spunea în raportul său Al. Graur, 
decanul facultății — trebuie să fie 
de acum încolo o preocupare de că
petenie, pentru ca activitatea știin
țifică a universitarilor să se ridice 
pe o treaptă tot mai înaltă.

i monografie consacra- 
Stanou, și anume : 

Zaharia Stancu".

V. L.

piesei „DOAMNA CALAFOVA"
gustimea de vederi și s .tea excesivă 
de avuție, pe care o manifestă gine
rele său, burghezul îmbogățit de 
război, Fidermuz. Animozitatea din
tre aceste două personaje se trans-

ce 
se 
la 
a-

formă treptat în ură, pe măsură 
conflictul se adîncește și pozițiile 
definesc cu mai multă claritate: 
început dezorientată, surprinsă de 
pariția forței noi, a proletariatului,
pe care n-o cunoscuse pînă atunci, și 
de care se temuse în mod inconștient, 
Rujena Calafova își dă treptat sea
ma că această forță este reală și că 
este singura în stare să doboare pu
terea celor pe care-i urăște, a burghe
ziei lacome de bani, ucigătoare a sen
timentelor frumoase și a demnității 
umane. Fidermuz, la rîndul lui, de 
unde la început o crezuse pe Calafova 
doar o bătrînă cam țicnită, ale cărei 
toane le suporta răbdător în speranța 
moștenirii, își dă seama treptat că 
bătrînă îi ipoate sta împotrivă și că, 
trecînd de partea forțelor tinere re
voluționare, poate reprezenta la rîn
dul ei o forță.

Interpretarea plină de măiestrie a 
celor două roluri principale de

către Lucia Stundza Bulandra și Jules 
Cazaban a scos la iveală caracterul 
definitiv, ireconciliabil, al conflictului 
dintre cele două personaje, ale cărui 
rădăcini trebuiesc căutate în deose
birea esențială dintre concepțiile lor 
de viață.

Că doamna Calafova trece în final 
de partea forțelor revoluției, nu e de 
mirare. Pe de o parte, ea a putut ve
dea în toiul luptelor pe oare munci
torimea din Kladno le-a dat pentru 
cucerirea și menținerea puterii, ma
ni festindu-se teleaga mârșăvie a unor 
inși ca Fidermuz sau ca social-demo- 
cratul Riineș, devenit ginerele lui Fi
dermuz și trădător al muncitorilor, în 
clipa în care și-a văzut amenințată 
propria bunăstare și proprietate, o- 
dată cu temeliile unei societăți pe 
care el o voia de fapt consolidată. 
Pe de altă parte, Calafova' a văzut, 
cu același prilej, manifestându-se o 
altă morală și o altă concepție des
pre viață, ta acțiunile solidare ale 
muncitorilor pentru înfrângerea pute
rii burgheziei.

Deși, luate în parte, personajele 
reprezentînd forțele înaintate ale so
cietății, proletariatul revoluționar, sînt 
mai slab caracterizate decît persona
jele negative, laolaltă ele alcătuiesc 
totuși o imagine convingătoare a a- 
celei forțe a viitorului, care, deși în
vinsă la un moment dat, purta în sine 
premizele victoriei finale. Acest lucru 
îl simte doamna Calafova în piesa 
Iui Vojtech Cach. Martin, bărbatul 
muncitor al fiicei ei mai mici, Lidia, 
servitoarea isteață și plină de viață,

iar mai tîrziu Filip, unul din condu
cătorii mișcării muncitorești din Clad- 
no, exercită asupra doamnsi Calafova 
o puternică înrâurire, un soi de a- 
tracție, așa cum soarele atrage spre 
el anumite plante. Și deși finalul pie
sei aduce victoria vremelnică a reac- 
țiunii, Rujena Calafova simte că vii
torul se află totuși de partea acelor 
oameni plini de curaj, însuflețiți de 
avînturi nobile, pe care a început să-î 
cunoască.

Spre .această perspectivă a viitoru
lui deschide o fereastră spectacolul 
Teatrului Municipal la a cărui reali
zare au conlucrat Dan Nasta, ca re
gizor, și un grup de actori valoroși 
printre care se remarcă, afară de cei 
doi interpreți principali mai sus ci
tați, Marietta Rareș, George Măruță, 
Ileana Predescu, Septimiu Sever, Ni- 
colae Mavrodin, Mibaela Juvara, Emi
lia Manta, Vasile Florescu și alții.

Trebuiesc remarcate de asemerra 
decorurile pictorului Nicolae Savin, 
prin a căror schimbare de unghi, 
de la act la act, s-a obținut o nouă 
perspectivă asupra casei în care se 
desfășoară acțiunea. Forțîndu-se însă 
nota s-a ajuns la decorul cu tendințe 
formaliste din actul III, în care pe
retele de sticlă creează o barieră con
vențională între spectator și scenă, 
imaginea scenică fiind tăiată de dun
gile negre ale barelor de metal — 
ca unele tablouri ale pictorilor im- 
presioniști care urmăreau crearea 
unor efecte de lumină în sine.

Cu rezerve asupra acestei rezolvări 
a ultimului act, spectacolul Teatrului 
Municipal reușește să pună fa va
loare lucrarea dramatică a lui.Vojtech 
Cach la un nivel artistic care cin
stește cum se cuviine dramaturgia 
nouă a unei țări prietene, care con-* 
struiește ca și noi o viață nouă.

Margareta Bărbuță

Irfbpotriva imperialiștilor și a regimu
lui feudal, deveneau și mai puternice. 
Lupta lua un aspect tot mai crîncen. 
Forțele clasei muncitoare, clasa cea 
mal revoluționară, se aflau în fruntea 
acestei lupte. După victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie în 
Rusia, ideile revoluționare iile mar
xismului au început să se răspîndea- 
scă foarte repede în Coreea, în anii 
douăzeci, devenind treptat baza tac
ticii și a strategiei luptei de eliberare 
națională. Detașamentele de partizani, 
organizate și conduse de conducăto
rul iubit al poporului coreean, de to
varășul Kim Ir Sen, duceau pretu
tindeni. lupta armată împotriva 
ponezilor, ridietnd tot mai sus 
clia eliberării naționale.

Romanul scriitorului LI Ghi 
„Patria", arată particularitățile 
cestei situații istorice din Coreea. Pe 
fundalul vieții satului Bouthe și cu 
ajutorul personajului Kim Hi Diun 
și al altor țărani și oameni tineri din 
sat, scriitorul înfățișează în mod 
realist viața satului coreean din a • 
ceasta perioadă istorică.

Eroul romanului, Kim Hi Diun, în
vață cinci ani în străinătate. Aici el 
își însușește ideologia științifi'că îna
intată și, apoi, întoreîndu-se în pa
trie, se consacră cauzei revoluționare.

Răspîndind in sat idei marxiste, 
Kim Hi Diun pune bazele luptei or
ganizate a maselor de țărani. Inar- 
mindu-l cu conștiința de clasă, el ii 
ridică pentru pămînt, împotriva mo
șierului An Sin Hac și conduce ne
mijlocit greva muncitorilor de la o 
fabrică de textile. In această lupta, 
muncitorii și țăranii își întăresc uni
tatea de clasă și-și călesc voința 
de luptă.

Romanul „Patria" a oglindit mul
tilateral conflictul de bază și contra
dicțiile realității din acea perioadă, 
prezentîndu-le intr-un mod viu, 
bogate mijloace artistice.

Relațiile dintre personajele romanu
lui „Patria" oglindesc particularitățile 
realității din vremea aceea, întărind 
în conștiința cititorilor ideea justă că 
bunăstarea și fericirea poporului nu 
sînt posibile fără doborîrea regimului 
social bazat pe exploatare, care se da- 
torește asupririi crunte a imperiali
știlor japonezi.

Opera subliniază ideea unirii din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare și arată că fără această 
unire nu este posibilă nimicirea re
gimului bazat pe exploatare. Scriito
rul spune undeva în roman că mun
citorii își iau sarcina „să-i anunțe pe 
țăranii cufundați în somn că se apro
pie răsăritul soarelui".

Li Ghi En a zugrăvit în romanul 
„Patria" oameni care luptă și care 
speră că va veni și „ziua luminoa
să", ziua victoriei definitive; scriito
rul nu putea spune mai mult în con
dițiile societății capitaliste, dominată 
de imperialiștii japonezi.

★
Dar a venit 15 august 1945. Glo

rioasa Armată Sovietică a eliberat po
porul de sub jugul imperialiștilor ja
ponezi și a adus schimbări radicale in 
viața și soarta poporului coreean. 
Sub conducerea Partidului Muncii din 
Coreea și a iubitului său conducător, 
tovarășul Kim Ir Sen, cu ajutorul 
dezinteresat al Armatei Sovietice, po
porul coreean a lichidat asuprirea 
imperialismului japonez și rămășițele 
regimului feudal, a instaurat regi
mul democrat-popular, în care pu
terea se află în mîinile poporului. Oda
tă cu aceasta, eliberarea țării a creat 
condiții care permit noilor forțe ale 
literaturii, care slujesc interesele pa
triei și ale poporului, să-și manifeste 
în mod liber toată puterea de creație. 
Această literatură a fost însuflețită de 
indicațiile Partidului Muncii și ale 
conducătorului poporului coreean. Ea a 
obținut în noile condiții, ale regimu
lui democratic, succese nemaivăzute 
înainte, prin bogăția conținutului 
revoluționar.

Romanul „Pămintul" de Li Ghi 
scris în 1948, reprezintă unul 
aceste succese. Această operă arată 
perspectivele minunate ale satului co
reean, viitorul fericit care se făurește 
după eliberarea țării, arată cum au 
luptat țăranii coreeni cu dușmanul 
de clasă, pentru a se elibera de ne
voi și înapoiere, cum au crescut 
această luptă.

Romanul înfățișează viața 
oameni care susțin noul regim 
și lărgesc realizările doblndite,
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participă la construcția democratică și 
înfăptuiesc socialismul.

Este prezentat procesul de creștere 
a conștiinței țăranilor, care devin a- 
devărați stăpîni ai vieții, în cursul 
trecerii în practică a unor importan
te măsuri patriotice.

Romanul nu arată numai diferite 
aspecte ale vieții satului coreean de 
după eliberare, ci întreaga dezvoltare 
socială a Coreei. Scriitorul a înfă
țișat un tablou larg și multilateral; 
tema centrală — reforma agrară — 
este prezentată nu numai din' punct 
de vedere al importanței ei economice 
și culturale, ct și sub aspectul sem
nificației ei politice. Scriitorul a vă
zut astfel, în mod just, în reforma 
agrară, una din manifestările concrete 
ale luptei de clasă și premisa dezvol
tării democratice a țării sale.

Dragostea pentru ceea ce este nou 
și ura împotriva vechiului trec ca un 
fir roșu prin tot romanul. Pe baza 
cunoașterii profunde a satului core
ean, scriitorul zugrăvește noile forțe 
creatoare de după eliberarea țării, 
care, sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, creează istoria epocii 
noastre, făcînd ca patriotismul și 
patosul umanismului să răsune in 
conștiința unor personaje luminoase 
și pline de viață.

Lupta pentru consolidarea șl dez
voltarea victoriei obținute, prin refor
ma agrară devine lupta pentru con
struirea patriei și pentru dezvoltarea 
democratică; avîntul care se mani
festă în această luptă devine expresia 
unui înalt patriotism. Făcînd o justă 
apreciere, de pe o poziție înaintată, 
a realităților din viața satului coreean 
de după reforma agrară, scriitorul a 
exprimat in opera sa patriotismul 
înalt al poporului și patosul lui pro
fund uman.

Infățișînd cu ajutorul unor perso
naje pozitive tabloul larg al unității 
politice și morale, al solidarității po
porului coreean, lupta dîrză împotriva 
dușmanilor, abnegația patriotică pen
tru cauza construcției comuniste, scri
itorul Li Ghi En arată că la baza 
acestei ideologii și a acestei lupte stă 
întotdeauna ideea unirii dintre mun
citori și țărani. Această particulari
tate ideologică a romanului „Pămîn- 
tul" devine și mai puternică prin fap
tul că scriitorul înfățișează lupta ță
ranilor sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncii din Coreea.

Romanul ,,Pămintul" are o deose
bită valoare pentru că educă poporul 
în spiritul patriotismului și îl însufle
țește in opera de construcție a patriei, 
infățișînd în mod just, într-un larg 
cadru epic, etapa istorică actuală a 
dezvoltării satului coreean.

Li Ghi En este scriitorul care și-a 
îndreptat forța talentului său creator 
spre destinul țăranului coreean, spre 
viața satului coreean, dinainte de eli
berare și de după eliberare. Faptul 
acesta 'este legat de înțelegerea justă 
de pătre scriitor, bazată pe experiența 
personală a rezolvării problemei ță
rănești, atît de importantă pentru 
lupta de eliberare națională. Valoarea 
artistică a operei lui Li Ghi En este 
strîns legată de justețea poziției ideo
logice și politice a scriitorului, de 
cunoașterea profundă a vieții țăranu
lui coreean, de marele lui talent ar
tistic.

Opera lui Li Ghi En, atît înainte 
de eliberare, cît și după eliberarea 
țării, este legată de problemele con
crete ți vii ale perioadei istorice res
pective. Pînă la 15 august 1945, scri
itorul a fost, prin opera lui, un luptă
tor curajos pentru eliberarea poporu
lui său de sub jugul imperialiștilor 
japonezi, iar după eliberare, un scri
itor care educă poporul pentru a duce 
lupta cu abnegație împotriva impe
rialiștilor americani și a slugilor lor, 
în numele unității și independenței 
patriei sale, pentru pace în lumea în
treagă.

Intrind în literatură ca scriitor 
al „literaturii tendințelor noi", a- 
poi ca membru al „Asociației scri
itorilor proletari coreeni", continuîn- 
du-și activitatea după eliberarea Co
reei de către viteaza. Armată So
vietică, Li Ghi En a ținut în
totdeauna sus steagul realismului 
socialist și a realizat creații de seamă 
în literatura coreeană.

Opera extrem de valoroasă a scri
itorului Li Ghi En constituie de mulți 
ani nu numai o hrană spirituală de 
o mare înălțime pentru masele popu
lare; ea este și un exemplu minunat 
pentru toți scriitorii care au oglindit 
viața călăuziți de învățătura marxistă 
despre lume și viață, precum și pentru 
cei care au manifestat tendința pro
gresistă de a se apropia de această 
concepție înaintată. Operele lui Li 
Ghi En oglindesc prețioasa experien
ță și măiestria desăvîrșită a unui 
mare scriitor; ele sînt opere care vor 
influența în mod cert dezvoltarea în 
viitor a literaturii.

După cum se știe, în partea de sud 
a țării, care se găsește încă sub ocu
pația americană, se înrăutățește tot 
mai mult viața materială a poporului, 
iar viața spirituală, activitatea crea
toare, se află într-o completă decă
dere.

Opera lui Li Ghi En este o dovadă 
vie că adevărata artă poate înflori 
numai cînd scriitorul percepe realita
tea, călăuzit de învățătura marxistă, 
în condițiile unui minunat regim so
cial, stabilit în partea de nord a țării, 
unde puterea se află in mîinile po
porului, unde scriitorul ia parte activă 
la lupta și viața poporului.

Atît înainte de eliberarea țării, cit 
și după 
situația 
politicii 
teratură
stă la baza activității sale 
Situat pe această poziție, scriitorul Li 
Ghi En, înainte de eliberare și după 
eliberarea țării, a luat totdeauna par
te activă, prin creația lui, la lupta 
și viafa poporului coreean, a jucat 
întotdeauna și continuă să joace rolul 
unui educator înaintat, educator al 
poporului coreean, care-l stimează 
și-l respectă — pentru că a oglindit 
în operele sale, într-un chip minunat, 
trăsăturile esențiale ale unor perioade 
importante în dezovltarea socială a 
Coreei.

eliberare, scriitorul a afirmat 
dominantă a vieții 
în relațiile dintre 
și politică; acest

reale și a 
viață, li- 
principiu 

creatoare.
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revistei „Tînârul scriitor” cu cititorii
Casa de

București 
Muncitor, 
curești, organizează joi

Cultură a Sindicatelor din 
și Uniunea Tineretului 

comitetul orășenesc Bu- 
„ “ i 23 iunie,

la ora 18, o întîlnire între scriitorii, 
poeții și criticii literari care cola-

borează la 
tor“, organ 
din R.P.R. , .... __

Consfătuirea va avea ioc L* Casa 
de Cultură a Sindicatelor din bd. 6 
martie nr. 25.

revista „Tînărul scrii- 
al Uniunii Scriitorilor 

și tinerii din Capitală.



gazetă Literară

e știa că brigada tai Dumitru 
v.â cîștlga bătălia 1 De trei 
luni, de cînd începuse între- 
cerea între cele douăsprezece 

brigăzi, a ta! Dumitru deținea drape
lul. Săgețile celor șaisprezece flăcăi 
din brigada tadrăzn.&țuilui tedeoirmă- 
nean stăteau gata să sară peste pa
noul cu grafice.

Puițta mai jos ®e găseau săgețile 
celor dintr-a doua brigadă, care, e 
drept, da și ea produse ta cantul ă- 
niutai 1956, totuși, era ta urma teleor- 
măneamului nostru I Celelalte brigăzi 
o luau, cînd una, cînd alta, înaintea 
celeilalte. Numai a teleormăneanului 
și a lui Olaru stăteau neschimbate pe 
primele două locuiri. Sosise ultima zi 
a întrecerii. Zta,a l.otăritoare 1

întreprinderea fiind și ea in între
cere cu altele, sirena sună mai mult 
ca de obicei.

Cînd moș Banu, portarul, și-a zvîr- 
'ldt privirea, așa, intr-o doară, prin 
geamul Secției, l-a văzut pe „dracu- 
șor“ că se amestecă d'nd sfaturi în
tr-o brigadă rămasă iprintre codașe. 
„Uite, dom'le, mai văzui una! Ce 
nevoie are țîngăul ăsta să învețe și 
pe alții cum face el?” Dacă Dumitru 
se ocupă atîta de ailte brigăzi, cei 
din a doua air putea să-l ajungă — 
ba chiar să-l depășească ! Teleormă- 
neanul nostru ar pierde, așadar, în- 
trecerea. Ar pîend'e steagul din bri
gadă! Moș Banu n-a mai stat pe 
gin,duri 1 Repede a călcat pe urmele 
pompierului de serviciu și, așa, măi 
pe ascuns, să tiu-1 vadă ceilalți, 

dus brigăzii lui Dumitru o cană 
din «le miairi, iplină ochi cu apă rece. 
Să aibă băieții la îindemjnă ! Să nu 
mai pilandă vremea vreunul din ei, 
cu adusul. Minutele lor Sint de mare 
preț! Dar cîte minute risipește Du
mitru amestecîndu-.se printre codașii 
ceia? Minute? Ba, ceasuri întregi!

— Chema’i-1, măi băieți. Na, dați-i 
și lui să be-a, adăugă moșul tare’gri
juliu. Stă cam miuttișor pe la alțiti !— 
și arătă cu capul într-acolo, unde se 
afla Dumitru. Ba ch’iair, întoreîndu-se 
spre poartă, nu s-a putut stăpîni pînă 
n-a împins ușa secției unde zăbovea 
Dumitru și a strigat:

— La brigadă, Mitreo I
In secția lui, Dumitru s-a întors 

tîirzior, după ce i-a pus bine ipe roate 
pe codași. Dinir-o pflivîre a cuprins 
întreaga brigadă. Fiecare om era la 
postul lui: patru tineri vînjoși, toți 
în tricouri, ou cîte un basc unsuros 
pe cap, erau sus pe presă și mînuiau 
cheile mari cît brațele loir; mai spre 
fundul secției, la un banc lingă fe
restrele lungi, frații Asan, cu cîte o 
coală de hîrtie groasă la șolduri, ză- 
țuiiau furnirul. Bîlbît, cu neli>psita-i 
lulea de cireș, cu mîneciile sumese 
maii sus de coate, pregătea cleiul; 
cinci flăcăi, unul și unui, se luptau 
cu planșele sicoaise «din presă; alți 
patru, cărora nu li se vedea decît cîte 
un cozoroc sitroipit de citei, moșmoindteau 
după paravanul nu prea înalt, de as- 
best, ipregăfind stringerea rindriui ur
mător.

Cei de pe presă păreau că atunci 
ieșiseră din baie. Er.au peste măsură 
de nădușiți.

— Sîntein în aer, șefule, strigă 
tunul din frații As an, Un puști peltic 
SÎ negricios, C>u urechile clăpăuge.cu 
Ibărbilâ âzvîrlltă puțin înaiiftte, ftaitu- 
rînd coala de hîrtie de la șold.

— Ai venit, șefule? întrebă posac 
un vlăjgan spătos, cu brațele osoase 
lungi și cu pumnii cît niște buturugi 
de salcîm, încleștați pe cheia de strîns.

Dumitru așteptă. Ce vrea să spună 
ursul ăsta de ote de la care de obi
cei trebuie să smulgi cu cleștele Vor
bele din gură?

In contrast cu făptura lui Cioplită 
parcă dintr-un colț de stincă, uriașul 
avea o față copilăroasă, prelungă ca 
o lubeniță, și nu-i stătea de loc bine 
cînd își Stringea sprincenele la rădă
cina nasului și o făcea pe supăratul. 
Era măi nădușit ca ceilalți. Ochii și-i 
pironise ta butoihul de alamă de la 
cilindrul cheii și nu-și învrednicea 
șeful nici cu o privire măcar.

— Ei, vorbește i Ne-au aijums ăi 
din a doua? luă Dumitru taurul d!e 
coarne, Să-1 hotărască odată să-și 
descarce sufletul,

— Bine că știi.
—- Cu tine in brigadă, Ianoș. greu 

să ne-o ia alții înainte, îl lăudă Du
mitru, ca să nu-1 mat vadă posomorit. 
Știa că asemenea cuvinte îl măgulesc.

■— Așa crezi ’mneata, răspunse 
Ianoș tot mahmur și încă mai încrun
tat. Știu eu că ăi din a doua vor 
să ne depășească.

— N-avem nimic împotrivă, ridică 
Dumitru din umeri. Numai să poată, 
că nici noi n-om sta cu miinile in 
Sin I

— Cu miinile în sîn nu, dar să 
pierdem vremea pe la alte brigăzi, 
asta da, răspunse tăios Ianoș, ca să-și 
descarce focul. Cită vreme pierzi 

*mn<ea(ta pe la codașii ceia? Spune ! Ș-i 
spoi am născocit și noi, dragă doam
ne, să punem plăci de zinc între fur
nir, că încălzește cleiul și îl usucă 
în același timp și repede le-ai dat 
mută-n gură ălorlalți Să facă la fel. 
Iți faci fală, pe semne, dar o _fad 
pe spinarea noastră I

— Ianoș, Ianoș 1 clătină din cap 
Dumitru, pe cînd muntele de om se 
ducea la locul său. Teleormăneanul 
oftă adine. Multe zile fripte i-a făcut 
ursul ăsta de om. Iși pune ochelairii de 
cal și merge așa ca prostul. Și totuși, 
ce minte ageră are! Știe să se des
curce. Amîhdoi frații Asian nu fac 
cît Ianoș. Ei se țin numai de șotii. 
Rinduil trecut cîrtd a pus pe unul din 
ei să conducă schimbul, îl chemase și 
pe frate-su alături, doamne ferește să 
facă unul din ei ceva și să nu-și bage 
nasul și celălalt. Cu Ianoș e aiftfel. 
Trebuie să-i scoată ochelarii ceia de 
cal și atunci, ce șef de brigadă O să 
mai fie el!

Dumitru își plimbă ochii peste bri
gadă, zîmbindu-și sie-și. Apoj fața lui 
căpătă trăsăturile unui om sever căre 
ia o hotărîre.

— Ianoș1

— îtoOiș, repetă Dumitru; și oînd 
Ianoș coborî, teleormăneanul se săltă 
în vîrful picioarelor și-i trase în glu
mă un pumrr după ceafă.

— Conduci Schimbul.
Ianoș stătu puțin încurcat. Cum 

'de-1 puse Dumitru să conducă schim
bul? Omul ăsta nu ține supărarea 
nici cît O bură de ploaie vara! Să 
conducă schimbul! Asta așteaptă fie- 
pare dta brigadă FI

— încep cu planșele de panel, sau 
bag Intîi tăbliile de fag? Birje ar fi

— Brigadă, .ascultă de minei strigă 
el, cum de altfel făceau și ceilalți 
cînd li se îincreidtața conducerea. 
Tase, urcă sus! Asăn tunsii, la fel. 
Numai unul din voi, am apus ! Tu, 
știrbule, rămîi pe loc, așa; ’mneâta, 
tovarășe Dumitru, treci ta locul lu>i 
Tase.

Teleortnăneanul nostru era acum un 
simplu membru în brigadă. Se supuse 
disciplinat indicației nouluii șef de 
brigadă. Fiecare din acești șaispre
zece flăcăi știa toate operațiile de 
strîns ta presă, to orice post .ăr fi 
fost puși, ei puteau face față cu pri
cepere. Fiecare din ei putea fi și con
ducător. Așa îi instruise teleormănea- 
nul!

Ianoș controla presa pînă ta cele 
m-ai mici amănunte. Totul era pus la 
punct. Așadar, puteau începe 1

Noul conducător di brigadă își mai 
aruncă oct ii odată asupra celor de 
sub comanda sa si întinse mina la 
manșă. Citevă mișcări îndaminatece 
și temperatură în presă crescu din- 
tr-odată la 60 grade Celsius.

Planșete alunecau pe niște rotile, 
suprapuntadu-se, cu furnir intre ele. 
Șpingu.rile coborau ta presă aidom.i' 
unor reptile.

Lui Iainoș îi tremurau genunchii.
Dumitru vede asta, dar o trece pe 

seama emoției. Cită răsipundere apasă 
pe umerii lui Ianoș! Dacă toate a- 
ceste planșe ar ieși rebuturi din presă, 
las’ că toată apa Dîmboviței n-ar spă
la rușinea brigăzii, dar paguba ar 
fi de peste zece mii de lei. S-ar pă
gubi pe ei I

Insă Dumitru era acolo. El n-ar î> 
lăsat nici în ruptul capului să se 
întîniple asta. De altfel, de aceea îl 
și pusese Ianoș tocmai pe Dumitru 
în locul lui Tase, la pregătire, căci 
ochii telfeormăneanului nostru urmă-

brăduleți, sau să meargă în secție 
la Ola.ru, să tragă puț>iji aer curat 1 
Nu degeaba deținuse Olaru timp în
delungat steagul de brigadă fruntașă 
— pînă i l-a luat teleormăneanuil. La 
Olaru în brigadă fiecare om face nu
mai o anumită treabă. Omul se în
vață aș.a și apoi poate lucra ou ochii 
închiși și cu gînduil acasă — că mîi- 
nile fac singure ceea ce trebuie. 
Parc-ar fi niște mașini! Așa-i Olaru. 
Lasă omul unde s-a deprins! 11 lasă 
pe locul lui. Uite, codana ceea oa
cheșă, cu cosițe lungi, cu un neg sub 
cercel — de ctad o știe Ianoș tot în 
colțul acela cam întunecos a văzut-o. 
După ce că e negricioasă, o mai ține 
și la întuneric 1 Atare pezevenghi și 
Olaru ăsta ! Dar, face el treabă ? Lu
crează el în conituil .antiilui viitor? — 
lucrează! Cum să nu lucreze cînd 
are ta brigadă — nu șaisprezece ti
neri, ci șaisprezece mașinuțel Numai 
că dacă pe Olaru l-ar apuca—-doamne 
ferește — o durere de dinți, să zicem, 
și ar fi nevoit Să stea âcâSă o zi, 
două, apoi toată brigada, toți cei 
șaisprezece tineri pot merge mănun
chi la expoziția ,,Originea omului" 
ori altundeva. Cine să conducă dacă 
lipsește Olâru? Știe vreunul din bei 
șaisprezece tineri să conducă Un 
schimb?! In brigada asta Ianoș rr-ar 
sta de l-ar ține legat 1

Spatele roșu al lui Olaru acoperi 
ventilatorul. Ianoș își dădlu seama că 
zăbovise prea mult pe afară. Plecă de 
acolo și intră în secție.

— Ianoș, îi zise Dumitru, ai grijă. 
Merg pufin la a șasea. Au băgat a- 
cum ta presă !

Ianoș nu mai zise nimic.

ai grijă.

Așa-i, e
nevoie, dacă au băgat In jjresă ! Dar 
cit o să-i mai ajute Dumitru? Pînă o
să-i tragă lingă el? Și atunci? 
să se dea peste cap să nu i-o

Atunci 
ia îna-
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de str îngere înreau întreg procesul 
presă și ar fi fost gata, la "caz de 
nevoie, să preia conducerea.

Cînd terminară strînsul, Ianoș, sleit 
de puteri, din cauza emoției, se înro
șise ca racul. Părul îi era ciufulit, iar 
șapca și-o pierduse, nici el nu mai 
știa pe unde.

Du-te _și te răcorește, îl sfătui 
Dumitru.

Ianoș ie^i afară. Merse, și se bălăci 
de cîteva ori cu capul într-un butoi 
cu apă. Se șterse cu poalele cămășii 
și se lipi de perete, primind drept în 
față lumina >Soiarelui.

Sta rezemat de zidul secției 
care lucra brigada .a doua.

Ceva lăuntric parcă îl îndemna 
să-și arunce ochii, prin geam, înăun
tru. Nu, nu se poate. Numai copiii se 
uită prin fereastră, în casă. Copii! prin 
geam și moșnegii pe gaura cheii 1

La colțul zidului era un ventilator. 
Vă'zîndu-l, Ianoș simți o mare bucurie. 
Merse și se uită prin ventilator în 
secție.

Șaisprezece tineri numai în chiloți 
parca făceau gimnastică, nu lucrau. 
Toți în același timp, aceleași mișcări, 
Olaru, șeful brigăzii, — Un flăcău 
măi răsărit cu Un can decit ceilalți, 
cu mustăcioară bălană, răsucită în 
vîrfuri—în chiloți și el, cu ceas la 
mină părea un profesor printre ei.

„Bun băiat și ăsta" 
noș. In secție la el e 
altceva. Dacă vrei să-ți aprinzi paie 
în cap, apoi să mergi și să faci ceva 
neoirindiuială în secția unde lucrează 
Olaru! Nu degeaba, cică, întf-o zi 
directorul întreprinderii, după o șe
dință de vreo trei ore. a stat în cum
pănă: să se plimbe puțin pe aleea cu

în

gin dește Ia- 
farmacie, nu

inte?! C-așa-s ăștia: după ce îi scoți 
din coadă, îi apucă dorul de drapel I

Văzuse el graficele secției a doua 
și mat ales săgețile brigăzii lui Ola- 
ru, care se găseau te linie cu (briga
da lor.

Și Dumitru ăsta, nici în ultimele 
ceasuri nu lasă păcatelor codașele ce
tea și să se mai îngrijească de bri
gada lui I

Pe de altă parte, îi pâre,a bine op 
Dumitru îl lăsase singur, fără să-i 
supravegheze îndeaproape orișice miș
care — cum făcea cu ceilalți cîndJ le 
încredința schimbul. De n-ar fj stea
gul brigăzii la mijloc—-despre par
tea tai, piuteia rătntae Dumitru mult 
și bine lia a șasea.

★

Dincolo, la a șasea, teleormănea- 
rrul urmărea felul în care strîn
geau în presă. De strtas depin

dea în mare măsură calitatea lucrului. 
Se cerea pricepere, dar și o putere de 
urs.

— Ia ferește, tinere! se opri Du
mitru lîngă o namilă de om. Lasă-mă 
puți<n pe mine.

Flăcăul se dădu la o parte, uițtodu- 
se nedumerit la omulețul din fața lui, 
dar nu-și lăsă cheia din mîini. Ce 
vrea să facă teleormaneanul? Să mai 
strîngă după ce-a strîns el? Hă, poate 
rr-a aflat Dumitru că el, Filip, ta 
urmă cu numai cîțiva ani, ta briciul 
din Oradea, făcea colac ranga de 
fier groasă de două degete?! Și acum 
vrea să mai strîngă diupă el. încercă 
încă odată, ca să se încredințeze că 
nu .se poate mai mult și-i întinse te- 
leoirmăneanului cheia:

— Ei hai, să te văd 1
Dumitru prinse cu mîinile lui deli

cate »- mîini de contabil, gîndi Fi
lip — cheia grosolană. Cei de la presă 
se strtaseră ciopor să vadă. Dumitru 
zîmbi și lăsă mîinile slobode. Iși frecă 
apoi palmele cu spumă de mare. Bă
ieții își dădufă coăte:

— De ce face asta?
— Ca să întrebi tu 1
— Să nu-j ,alunece palmele asu

date pe cheie, șopti ailtuil știutoir.
Dumitru prinse cheia, însă fără s-o 

smucească. Iși lăsă toată greutatea 
corpului pe brațul sting; cu dreaptă; 
fără să apese, trăgea spre el ușor- 
ușor, dar cu putere, pînă ce pumnul 
încleștat pe minerul cheii îi ajunse 
la piept.

Lă margin&a planșelor apăruseră 
hurmuze de clei fierbinte. Abia acum 
se putea spune că planșele erau bine 
strinSe. Toți răsuflată adine. Parcă 
ei ar fi tras la cheie.

Dumitru plecă lă’ brigada sa. Pînă 
la încheierea schimbului vroia și el 
să mai strîngă. odată. Cînd traversă 
curtea de la o secție la alta, Dumitru 
simți fiorul unei mari bucurii. Ulti
mele două ceasuri | Ultimele clin ziua 
aceea! Se încheia astfel una din 
cele măi' fflârî bătălii pentru câilitafe 
și productivitate» pe care a cunoscut-o 
vreodată totfepriflidlsrea cu șase sub
unități și cu o mie două sute de mun
citori 1

întrecerea plină de roade se în
cheia Cu 0 forfotă tacă necunoscută 
pînă atunci; panoul cu grafice era în
cadrat du o eșarfă roșie — nici o 
brigadă sub normă! —- pînă și cea 
din urmă depășise marcatorul albas
tru și. dobtadise ceva depășiri de 
plan. Dar., inima lui Dumitru, tre
sări... Săgețile brigăzii a doua depă
șiseră pe ale teleormăneantilui, cele
lalte săltau din ce te ce mai sus, par
că însuflețite și, ca niște cărăbuși 
cu ariipile întinse, gata să-și ia zbo
rul spre înaltul cerului. Aceste cea
suri cunoscură un ritm cu tcițul deo
sebit. Două codane desfăceau un sul 
de carton și prindeau afișul scris cu 
litere mari, roșii: o fată își scosese 
capul pe fereastra, scuturtadu-și zu
lufii aurii și agitînd telefonul în 
mînă; un alt telefon zbîrnîia jos la 
cabina de informații; difuzoarele di
fuzau melodiile tatr-un tumult de ro
stogolire de nori, apoi într-o curgere 
lină ca murmurul pîrîiașelor de munte; 
un grup de muncitori, c.are fuseseră 
în concediu la Lacul Roșu și se în
torseseră cu două zile înalinte, numai 
ca să participe la sărbătoarea între
prinderii, erau întîmpinați de un omu
leț, cu umerii largi, cu chipul slab și 
ipalid. cu firișoare de rumeguș în 
barbă — responsabilul lor de grupă 
sindicală.

A coborît seara.
Un tînăr a învîrtit un șalter și 

sus, pe acoperișul halei centrale de 
presat furnir, s-a aprins steaua roșie.

Ift sala de festivități, lujerole de 
cristal a douăsprezece candelabre â- 
prinse aruncă reflexe peste culoarea 
roșie pestriță a celor două coloane de 
porfir de la intrare, scaldă în lumină 
fețele celor peste o mie riiouă sute de 
muncitori .adunați în marea sală de 
festivități.

Moș Bam stă de cîteva clipe reze
mat de ușorul ușii și își pleacă ure
chea să audă ce se vorbește acolo 
unde and atîtea becuri. Bun 1 Du
mitru a fost propus să facă și el 
parte din prezidiu.

Bate și moșul dta palme, dar se 
lovește cu cleia pe care uitase că 
o ține în mină. Incul ase poarta. Pri
vește cheia lung, cu necaz, pare-ar 

; vrea: s-o arunce cît colo. Ar vrea 
Bantu să asculte, să vadă, dar trebuie 
să se întoarcă la poartă. Acolo e Jo
cul lui. E de serviciu. Pînă să-l schim
be, pe la jumătâtea nopții, S-a termi
nat și ședința. Atunci l-a văzut moș 
Bami pe Olaru că iese cu pieptul îna
inte și cu steagul de brigadă frun
tașă ridicat deasupra capului. A în
ghițit moșul În sec și a lu-at-o spre 
casă.

A doua zi, însă, moș. Banu, porta
rul, cînd și-ta luat serviciul ta primire, 
a salutat eu uimire și cu emoție, ca 
u-n veterans, drapelul mare de între
prindere fruntașă care fflfîia mândru 
la panoul de onoare. întreprinderea 
lor devenise fruntașă ceas cu ceas, 
de-a lungul celor trei luni cît fusese 
în întrecere cu alte întreprinderi.

A intrat și Duimit.ru pe poartă. Gu
lerul cămășii îi era petrecut peste 
bluza kaki, cu fermoare la buzunare; 
părul pieptănat în valuri.

Moșul nici nu-i mai dăd'u binețe. Ce-i 
veni lui să ridice brigăzile colea din 
coadă și brigada lui să piardă între
cerea? Să piardă steagul din brigadă? 
Dar, după ce Dumitru trecu, moș 
Banu alergă duipă dînsul, îl opri și-i 
strtase mîna lung, fără să ' fie în 
stare să scoată măcar o vorbă.

Flăcăii teleormăneanului pierduseră 
întrecerea pe brigăzi, dar aduseseră 
victoria întreprinderii.

Al. Papescu

lnfr-o dimineață de iunie la Brăila
™ v» n vas mare, alb, cu toate 
S f pavilioanele de gală înăl-

J țațe, a ancorat în ditninea. 
ța duminicii de 5 iunie la 

Brăila. Lumea sttînsă pe chei — 
activiști de partid, muncitori frun
tași, pionieri — a intlmpinat cu 
urale pe cei două sute de bulgari — 
activiști de partid, eroi și fruntași 
ai muncii — veniți spre a lua parte 
la o solemnitate legată de prietenia, 
intre cele două popoare: inaugura
rea casei-muzeu „Hristo Botev" și 
dezvelirea bustului celui mai înflă
cărat poet-erou, căzut în lupta pen
tru eliberarea poporului său.

Intr-o zi de primăvară^ acum opt 
decenii, tot dintr-un port românesc, 
se îmbarcau, pe vasul austriac 
„Radctzky", două sute de bulgari, 
cu nenumărate lăzi, în care spu
neau Că au unelte de grădinar le. 
Cînd vasul s-a apropiat de țăr
mul bulgar, cei două sute de pa
sageri, conduși de un tînăr cu ochi 
învăpăiați și cu față încadrată in
tr-o barbă neagră, au pus stăpi- 
nire pe vas, cetind' marinarilor să-l 
acosteze la malul patriei lor, care 
gemea sub robia asupritorilor mu
sulmani. Din lăzile cu ,,unelte de 
grădinărit" au scos arme și uni
forme militare, Era ceata lui 
Hristo Botev, pornită să ridice la 
răzmeriță pe frații lor înrobiți. La 
2 iunie,- Hristo Botev cădea. în 
luptă, fulgerat de un glonte vrăj
maș.

La Brăila mai trăiesc ți astăzi 
cîțiva bătrîrii care-și mai amintesc 
cum în cîrciumile, cafenelele șt ha
nurile de la marginea Orașului, re
voluționarii emigranți bulgari or
ganizau printre muncitorii și micii 
meșteșugari concetățeni insurecția 
armată împotriva stăpîniri; tur
cești. Intr-unui din aceste hanuri, 
ținut de frații Ceapîru, transfor
mat astăzi în casă-muzeu, a locuit 
un timp și a pregătit răscoala 
Hristo Botev. Lupta pentru liber
tate pe vremea lui era. grea ți- 
complexă. Ea trebuia să fie dusă 
nu numai împotriva, dușmanului 
principal — înrobitorii turci —■ 
dar și împotriva chiaburimii reac
ționare bulgare. împotriva acestor 
dușmani eg poporului, Botev îți 
îndreptă, cu toată puterea, tăria 
și ascuțișul versului său revolu
ționar, a scrisului său biciuitor. I- 
deile mărețe ale epocii își găsesc 
în poezia lui Botev expresia lor 
artistică cea mai viguroasă. La 
Odesa, unde s-a dus să învețe, 
el cunoaște scrierile lui Nekrasov, 
Belinski, Dobtolîuho'v, Pisatev, 
Herțen, Cernîșevski. Din aceste 
scrieri el se convinge și mai mult 
că Cea mai nobilă sarcină a Unei 
conștiințe luminate este să se pu
nă în slujba mărilor năzuințe ale 
celor multi. Poporul său năzuia să 
fie liber și în lupta pentru aceas
tă libertate se avîntă și BotCv, 
identifieîndu-se cu năzuința po
porului său. Silit să se exileze din 
patria, sa, el vine în Romtniă, lă

Fostul han Ceapîru din Brăila
Desen de MEDI DINU

București, Galăți, Brăila — sâ or
ganizeze comitete revoluționare, Să 
editeze ziare, să scrib pamflete și 
poezii cu citre cheamă la luptă.

In aprilie 1876 pornește cu ceata 
lui. După un an, armatele ruse, că
rora li se alăturaseră cele romi- 
naști, vin să Sprijine răscoala și tb. 
bia turcească de cinei veacuri ia 
sfîrșit. Iar in 1944, Oștite sovietice 
ajută poporul bulgar să-și cucerea
scă adevărata și deplina lui indepen
dență națională și socială. Cauza 
pentru care a căzut Botev triumfa 
în toată măreția ei. „Acel ce cade 
in lupta, pentru libertate, nu moa
re..." — clama în poezia lui poetul- 
erou. Cu aceste versuri înaripate, 
cu Botev mereu viu în inima tor 
fierbinte-, revoluționarii bulgari se 
avintau in luptă in anii teroarea 
fasciste. Poezia lui Botev a fost 
preluată de noile generații de 
poeți. Vazbv, lăvorov, Sltiileitov, 
Poliandv, Smirhenski, Vupțarâv și 
alții, căre duc măi departe tradiția 
revoluționară a versului botevian Cu 
tot patosul de luptă al marelui lor 
înaintaș, cuprirtzînd de ăstădătă 
marile idei ale epocii noastre.

Botev a rămas pentru Acești 
poeți pilda cea mai vie nu numai 
în ceea ce privește poezia de luptă, 
dar și pentru cauza revoluționară. 
Multi din aceștia, în anii grei din 
perioada 1923—1944, au fost nu 
numai scriitori militanțl, ci parii* 
cipanți d'recți în lupta antifas
cistă. Geo Milev, Hristo Iasenov, 
Serghei Rumianțev, Nikola Vap- 
îarov, Hristo Cîrpacev, Țvetan 
Spasov, Vasil Vodenicearski, Ată- 
nas Mancev și alți poeți și pro
zatori Intentați CUI căztll in lupta 
cu dușmanul, primind jertfa, lor, 
încredințați în victoria finală a 
poporului.

Lit 2 iunie, ziua marții lui Bo
tev, în fiecare an, poporul bulgăr 
evocă, memoria acelora care au că
zut în luptă, dar căre nu pot muri 
în amintirea acelora pentru căre 
ei s-au jertfit.

In duminica aceea din primele 
zile ale lui iunie, două sute de 
bulgari care se bucură de liberta

tea pentru Căre ău căzut atitea 
Zeci de mii de luptători înflă
cărați, •— au venit lă Brăila Să 
evoce chipul luminos al lui Bo
tev. S. D. PavlOv, ambasadorul 
R. P. Bulgariei lă București, tOV. 
Radu Dulgherii, primul-sCcretăt al 
Comitetului regional Galați al 
P.M.R., și ib'v. Marin Mihălache, 
director general adjunct în Minis
terul Culturii, ău vorbii despre 
viața și lupta eroului, despre prie
tenia celor două popoare. Cînd a 
fost dezvelit bustul lui Botev, ridi
cat In piațeta dm fața hanului unde 
a locuit el, copiii fericiți de astăzi 
ai Bulgariei s-au apropiat de Soclu 
șl au depus buchețele de flori cu
lese de pe pămîntul scump ăl pa
triei lor Și al lui Botev, și ele ca 
un mesdj de recunoștință. Urmașii 

. lui Botev strîngeău cu emoție mîi- 
nile rdmlnilor, ca o pecetluire vie 
a prieteniei indestructibile. Apoi, 
cu toții, au vizitat casa-tnuzeu, o- 
daia în căre a stat Botev, docu
mentele amintind luptă, lui: ma
chetă presei tipografice, a vasului 
„Radefzky", fotografii, exemplare 
din ziarele șl revistele pe care le-a 
editat și la care a scris.

★

După optzeci de ani se intilneau 
la. Brăila bulgari și romîni.

Se tntîlncau în orașul care l-a 
adăpostit pe Botev, In Orașul carte 
a cunoscut și el robia acelorași a- 
supritori, in orașul în care frea
mătă astăzi o viață nouă, se ridică 
o puternică industrie.

Mulțimea de bulgari intonează 
versurile poetului: „Acel ce cade 
în lupta pentru libertate, nu moa
re..." Chipul lui Botev, tăiat în 
bronz, privește peste Brăila, înspre 
Dunăre, spre depărtările unde se 
află patria lui, pentru a cărei liber, 
tate a căzut.

G. Binu

MENARU ȘI TORAGAI
Basm tătăresc din Dobrogea

cu panelul, dar pe Tase nu-1 pot lua 
de la pregătire și nici Asan, știrbul, 
n-are să se despartă de frate-său.

— Nu știu, ridică din umeri Dumi
tru. Tu coin duci, ou acum am venit ÎU 
brigada voastrp.

— Păi... ise codi Ianoș, să te pun 
pe ’mneata în locul lui Tase.

— Cum socoți 1 Dear ești șef 
brigadă. Dă-mi de lucru!

Ianoș își luă șapca din cui. Nu 
cădea să comande cu capul igol-l

de

se
J

Intr-unui din numerele noa
stre trecute am anunțat 
că intre 27—31 mai a 
avut loc la Moscova consfă
tuirea unională consacrată 
problemelor dezvoltării bele
tristicii militare sovietice. 
Revenim mai pe larg asupra 
desfășurării lucrărilor. La. 
consfătuire au participat pes
te 300 de scriitori, reprezen
tanți ai editurilor, revistelor 
și ziarelor, ai Direcției gene
rale politice a Ministerului 
Apărării U.R.S.S., generali 
și ofițeri.

In fața Scriitorilor sovie
tici stă sarcina, a arătat Bo. 
ri.s Polevoi în cuv'jfiarea sa 
de deschidere, de a crea o- 
pere care, prin amploarea 
lor, prin adîncimea lor ideo
logică, prin frumusețea ehi- 
purilor create, să fie demne 
de măreția faptelor eroice 
săvlrșite de poporul sovie
tic.

Beletristica militară so
vietică s-a născut pe baza 
interpretării adinei și prelu
crării literare a evenimente
lor războiului civil. In a- 
pariția primelor cărți con
sacrate Armatei Roșii, Gorki 
a descifrat nașterea acestui 
gen literar deosebit, ca un 
fenomen nou în literatură.

Dezvăluind esența reacțio
nară și antiumană a bele
tristicii militare din țările 
capitaliste, care propagă mi
litarismul, cotropirea, ura 
față de alte popoare, crima, 
și urmărește transformarea 
tineretului în carne de tun, 
scriitorul S. Golubov a sub
liniat, în raportul său, că 
sarcina principală a beletris
ticii militare sovietice este 
propaganda apăraFii patriei.

Cele mai bune piese ale 
dramaturgiei sovietice, con
sacrate războiului civil — 
a arătat Al. Kron în rapor
tul „Tema în dramaturgie" 
— sini profund novatoare

prin conținutul și forma lor. 
Literatura antebelică, mar. 

cată prin romane și nuvele 
ca „Ceapaev", „Torentul de. 
fier", „Infringerea", de piese 
ca „Uraganul", „Liubov la~ 
rovaia", „Trenul blindat 14- 
69", piesele lui V. Vișnevski 
și altele, a jucat un rol 
imens în educarea poporu
lui sovietic, în călirea minu
natelor sale însușiri morale 
care s-au manifestat cu oti
ta forță în cursul grelelor 
încercări ale Războiului pen
tru Apărarea Patriei. Lite
ratura a adus un aport con
siderabil la făurirea victo
riei, participînd activ și ne
mijlocit la război. Publicisti
ca strălucită a lui A. Tols
toi, M. Șolohov, I. Ehren
burg, V. Vișnevski, P. Pav
lenko, I. Galan, povestirile 
lui Tihonov, Gorbatov, Gross
man și altor scriitori_  ...
flăcărat inimile și au ridicat 
conștiințele.

Ea a dat imagini ~ 
glindind tăria de monolit n 
spatelui frontului, în operele 
lui Gladkov, Karavaeva, Per. 
vențev, Șaghinian. Ea a 
consacrat de pildă in „Zile 
și nopți" de K. Simonov Și 
in „Șoseaua voioRoiamsnu- 
lui" de A. Bek, pagini ăe 
neuitat curajului și măiestriei 
de luptă a ostașului sovie
tic.

Creîrtd tipuri nepieritoare 
ale „omului cu arma", scri
itori ca Nekrasov, în ,,'Tran. 
șeele Stalingradului", Pano
va In „Tovarăși de drum", 
Ehrenburg în '„Furtuna", 
Goncear în „Stegarii" și, re
cent, Grossman în „Pentru 
o cauză dreaptă", au rele
vat necesitatea istorică « 
victoriei și au căutat să dea 
o interpretare mai largă e-

au tn-

vii, o-

Problemele dezvoltării 
beletristicii militare
cenimentelor războiului. în
toarcerea de pe front și re
venirea la munca pașnică, 
cu implicațiile ei complexe 
în psihologia oamenilor, și-au 
găsit oglindirea în nuvela 
lui V. Ouecikin, „Cu salutul 
frontului".

Dezvoltîndu-se în spiritul 
tradiției maiakovskiene, pre
țuind cele mat bune exem
ple din poezia clasică rusă, 
poezia sovietică și-a demon
strat în anii războiului ma
rea sa forță combativă. 
Saianov a subliniat în
portul său dezvoltarea pro
digioasă a liricii. Atitudinea 
de înaltă noblețe morală a 
soldaților si Ofițerilor, sen

ior

F.
ra-

soldaților și ofițerilor, 
timentele și dragostea

față de patrie, de lo- 
natale, de cei dragi 
acasă, s-au oglindit

curată 
curile 
lăsați 
în lirica acelor ani, în ver
surile lui A. Surkov, K. Si
monov, S. Scipaciov, M. Lu
konin și alții. Versuri și 
clntece pătrunse de un pu
ternic suflu patriotic au scris 
Lebedev-Kumaci, M. Isakov, 
ski, N. Gribaciov, S. Smir
nov, M. Bajan, etc. Printre 
marile poeme consacrate te
mei războiului se pot cita 
„Vâslii Tiorkin" de A. Tvar- 
dovskl, „Rirov e cu noi" de 
N. Tihonov, „Meridianul din 
Pulkovo" de V. Irtber, „Za-

rata de mult un om bogat 
a cărui avere era fără m«r- 
gini. Zeci și zeci de sate se 
aflau sub stăptairea lui. 

Nici nu mai știa de marginea moși
ilor. Era un om crud la inimă și fă
cea totul după cum îl tăia capul și 
cum îl sfătuia inima sa înrăită.

Nici un om nu îndrăznea să-i stea 
taipotrivă, deși nemulțumirea' 'lș!i 
făcuse cuib în. sufletele multora. Omul 
ăsta bogat avea o fată. O fată fnv- 
moașă ca o floare, bună la suflet 
și înțeleaptă. O chema Menaru. Pe 
Menaru o iubea toată lumea- Numele 
ei era o alinare, Toți cei care mun
ceau la bogătaș spuneau ades: „Noi 
slujim în acest palat numai de dra
gul ei...“.

Frumoasa Menaru aducea într-as- 
cuns. celor necăjiți și săraci alinare 
și mîngîiere.

La curtea ibogătașului trăia un cio
ban pe nume Toragai. Era tînăr, 
voinic, viteaz și frumos,

Toragai n-o văzusese niciodată pe 
Menaru, dar auzise despre neîntre
cuta ei frumusețe și bunătate.

Intr-o zi, Menaru se duse la tîrlă 
să se Joace și să mîngîie mielul alb 
pe care ea îl crescuse. Toragai, care se 
afla acolo, Văzînd fata se îndrăgosti 
de ea și pentru a-i arăta iubirea 
cepu să etate:

De șase luni pasc turma ta. 
Azi Menaru m-ai fermecat; 
Primeste-n dar iubirea mea 
Dar Menaru, nu sint bogai

Așa începu dragostea lor. 
In strălucitul palat al tatălui

îti-

ia" de M, Aligher, „Fiul" de 
P. Antokolski. In anii aceia 
au debutat și s-au format 
poeți talentați ca Nedogonov 
și Gudzenko, Narovciatov, 
Mriirov și alții.

In anii de după război, 
poețu s-au îndreptat spre 
teme noi, dar tematica apă
rării patriei continuă să 
preocupe mulți autori, mai 
ales tineri.

Dramaturgia s-a afirmat 
în plin război cu o serie de 
piese de lărgă popularitate, 
ca „Frontul" de Ă. Kornei- 
ciuk", „Oameni, ruși" de K- 
Simonov, „Invazia" de. L. 
LeonOv, iar după război cu 
piese ca „Pentru cel de pe 
mare!" de B. LavrmieV, 
vingătorii'’ de B. Ci. 
„Bărbații" de G. 
„General Vatutin' 
Dmiterko și altele. Ele con
tinuă tradițiile internaționa
lismului, spiritul patriotic 
combativ ale dramaturgiei 
consacrate războiului civil-

Supunînd unei ample ana
lize variatele aspecte ale 
creației beletristice militare, 
raportorii și participanții la 
discuții au ridicat probleme 
legate de noile sarcini ale 
Scriitorilor în acest domeniu 
al literaturii. S-a subliniat 
necesitatea creării unor ope
re de largă viziune, de adîn
că generalizare filozofică, a 
evenimentelor ultimului răz
boi. A. Surkov a amintit că 
unii scriitori spuneau, în 
toiul războiului, că adevăra
tele opere consacrate aces
tuia vor fi create atunci bind 
va deveni posibil să se cu
prindă cu o privire liniștită 
evenimentele de la început 
pînă la sf'.rșit. El a chemat 
pe scriitori la o generalizare 
a experienței de neprețuit 
acumulate de literatură. ,,A-

„m.
Cirsknv 

Beriozko, 
de L.

cesta a fost un război erOib 
— a spus el —- al cărui 
caracter nu poate fi dezvă
luit, povestindu-se numai 
despre omul cu arma". Et 
a arătat că evenimentele tre
buiesc. privite în așa fel 
„incit prin primul de la li
nia întîia, să fie văzută în
treaga adincime a erois
mului popular, a eforturilor 
poporului, care au dus tara 
la victorie".

Participanții ia consfătuire 
s-au ocupat pe larg de pro
blema oglindirii în literatură 
a vieții de azi din armată. 
A. Surkov, general-locotenent 
S. Șatilov, V. Rojevnikov, 
M. Alexeev și alții au arătat 
că viața ostașilor și ofițe
rilor în timp de paCg oferă 
scriitorilor teme importante 
și interesante. Viața intensă a 
colectivului militar, transfor
marea șl călirea caracterului 
tinerilor din armată in pro
cesul educației militare, Oferă 
un cîtnp larg de afirmare 
creatoare pentru toate genu
rile literare. A. Kron a stă
ruit asupra necesității unor 
piese care să formeze carac
terul tineretului, să-i inspire 
dragoste și mlndrie pentru 
armată, pentru glorioasa is
torie militară a poporului, 
să-l îndemne spre îmbrățișa, 
rea profesiunii militare.

Lă consfătuire a fost 
dg asemenea dezbătută pro
blema eroului pozitiv în be
letristica militară, a prezen
tării chipului comandanților 
eminenți, a ofițerilor politici, 
a zugrăvirii veridice realiste 
a dușmanului. S-a subliniat 
necesitatea cunoașterii adtn- 
cite a vieții Ostașilor șl ofi
țerilor, a documentării scri
itorilor în problemele esen
țiale ale științei militare so
vietice, șl s-au dezbătut pro. 
bleme privind activitatea e- 
diturilor și publicațiilor lite
rare în domeniul beletristicii 
militare.

In strălucitul palat al tatălui ei 
se aflau tot soiul de oameni, și buni 
și răi. Cei răi umblau cu vorbe min
cinoase și fățarnice.

Dar îi întrecea pe toți o babă slută 
și neagră la suflet.

Ea era urechea palatului. Ea știa 
tot ce se întîmpla ta cămările pa
latului.

Nu trecu mult și baba află despre 
dragostea celor doi tineri. Se duse 
degrabă și povesti totul bogătașului. 
Tatăl fetei grăi întunecat:

— Cum se poate ca făta unul om 
atît de bogat și puternic, stăpînul 
atîtor pămtaturi, să îndrăgească 
pe-un cioban sărac?

Și fără să cugete mult, tatăl lui 
Menaru dădu poruncă să fie bătut 
Toragai, bătut și alungat. Nimic nu 
i se păru mai greu lui Toragâi decit 
despărțirea de Menaru. Tatăl tai Me- 

și în mare
despărțirea de Menaru. 
naru, fără S-o întrebe 
grabă, o logodi cu fiul unui om bo
gat ca și el. Menaru se împotrivi, 
dar tatăl ei rămase neînduplecat. De 
durere Menaru căzu bolnavă. A- 
ceastă floare începu să se ofilească.

Dragostea ei pentru Toragai creștea 
din zi în zi. Pieptul i se zbatea ne- 
mîngîiăt, ochii ei căutau cu priviri 
umede țpe cel drag, pretutindeni. Gla
sul ei îl chema neîncetat.

Intr-o zi sta la fereastră și cîntă:

O, Toragai, Toragai,
Unde-ți rătăcește pasul
Pe Menaru doar pe lume o ăi
Și ea nu-ți aude acum glasul.

Din grădină un tînăr care îngrijea 
florile îi răspunse cu o voce caldă :

Florile fi le Ud, Menaru,
Sufletu-mi plînge cu tine

Răspunde-mi, bolnavă ești 'tu, 
Răspunde-mi, iubită, ești Fine?

Tînărul era Toragai- Travestit tn 
grădinar, se întorsese la curtea bo
gatului. Acum îngrijea de grădina 
palatului; gunoia pămîntul, tăia ^lă
starii și -uda florile.

Menaru recunoscu glasul iubitului 
ei și se bucură nespus. Simțiindu-și. 
iubitul aproape, se înveseli Menaru 
și se însănătoși. Tatăl ei se bucură 
mult și începu să zorească pregătirile 
de nuntă. Dar în vremea asta, fru
moasa Menaru și viteaizul Toragai 
s-ân» înțeles să fugă în lume, acolo 
unde dragostea lor va putea înflori 
fără împotrivire. Hîrca află desipre 
lucru! acesta și fără zăbavă dădu 
fuga și povesti stăptauluii totul. A> 
cesta, fierbind de minis, porunci slu
jitorilor să-l bâtă pe Toragai, să-l 
bată pînă va cădea Toragai la pă- 
mînt, fără suflare.

Așa muri tînărul cioban Toragai. 
Ochii lui se închiseră pentru totdea
una. In oglinda lor nu taal licăriră 
niciodată privirile pline de dragoste 
ale lui Menaru. Fruimoas.a~Men.aru nu 
mai mtaca, nu mai bea, nu mai 
veselea palatul.

Intr-o zi porni pe cfrnp să 
părtâșească florilor durerea ei
potolită. Acolo, tâ marginea pădurii, 
găsi mormîntul iubitului. Se așeză 
pe mormînt. și cîntă plingînd-

In-

ffn- 
n ie

O. Toragai, Toragai,
Cit părrxnt peste ochii tai ai, 
Toragai. Pe lume, sint singură 
Durerea în pieptu-mi e jar.

i<3Z
«|
j,

CU!Cîntecul se stinse ușor, odată 
viața fetei

Aceasta a fost povestea tristă a dra« 
gostei nefericiților Toragai și Mw 
naru.

Omul bogat n-a prețuit dragostea 
păstorului sărac și, în răutatea lui, 
iși ucise chiar și fiica, pe buna șl 
frumoasa Menaru.

Oamenii care trec seara prin locu-s 
azi 
ÎȘÎ

rile acelea spun că aud și 
glasul frumoasei Menaru, care 
cheamă iubitul:

O, Toragai, Toragai,
Cît ipămînt peste ochii tăi al, 
Toragai, Pe lume sint Singură 
Durerea în pieptu-mi e jar.

iar.

Abshh Rachie

Ședința Academiei R. P. R. consacrata 
lui Fr. Schiller și Walt Whitman

Academia R.P.R. a 
iunie 1955 o ședință 
memorării a 150 de ani de la moar
tea scriitorului clasic geeman Frie
drich Schiller și împlinirii a 100 de 
ani de la apariția primei ediții a 
volumului de poeme „Fire de iarbă” 
al scriitorului american Walt Whit
man.

Ședința a fost prezidată de acad, 
lorgu Iordan.

Scriitorul Geo Bogza, membru co
respondent ai Academiei R.P.R.. a 
subliniat în comunicarea sa deose
bita valoare a operei lui Walt Whit
man străbătută de dragoste adîncă 
și frățească față de om. In marile 
sale poeme, Whitman cîntă biruința

ținut vineri 10 
consacrată co-

libertății și democrației, triumful so> 
Iidarității umane.

Prof. univ. Jean Livescu, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza” din Iașt 
a făcut 0 comunicare asupra vieții 
și Operei marelui scriitor german 
Friedrich Schiller. Anâlizted crea
ția dramatică, lirică și filozofică a 
lui Schiller, vorbitorul a relevat că 
ideea dominantă a operei scriitorului 
german este lupta pentru libertate 
și progres. Dramele lui Schiller sint 
un puternic protest împotriva ne
dreptății și tiraniei feudale. Opera 
sa constituie pentru nooorul ger
man un puternic imbold în lupta sa 
pentru o Germanie unită și demo
crată.

Ola.ru
Duimit.ru


VIATA cercurilor literare
Vie activitate

la Timișoara

dinActivitatea cercurilor literare 
Timișoara ocupă un loc important in 
viața culturală a regiunii. Ele parti
cipă șl contribuie la dezvoltarea cul
turii diferitelor naționalități care tră
iesc în această parte a țării. îndru
mate de filiala Uniunii Scriitorilor 
din localitate, cercurile literare sîrb, 
maghiar, german și romin își valori
fică producțiile literare în publicațiile 
locale — scrise în limbile respective. 
Ca „Drapelul roșu", „Scrisul bă
nățean", „Narodna cultura", „Prav
da", „Szabad-Szo" și „Banater 
Schrifftum",

1 CERCUL LITERAR SÎRB

Prezența în 
scriitorilor cu . , ___  .. ...
rdir Ciokov, Lazăr Ilici, Iova Beliaț, 
Cherpinisan Bojidar, ajută mult în
drumării muncii din acest cerc, con
dus de scriitorul Svetomir Raicov, 
autorul cărții „Marea de aur", apă
rută la E.S.P.L.A.

Interesul arătat de scriitorii sîrbi 
consacrați, cercului literar, demon
strează că ei privesc cu toată serio
zitatea munca și existența cercului.

Lucrările discutate în cerc capătă 
un nivel artistic mai înalt, o tema
tică mai aproape de realitățile noa
stre, iar ziarele respective pot obține 
materialele necesare paginilor lor li
terare. Dintre lucrările discutate în 
cerc și tipărite în „Pravda" și „Na- 
rodna cultura"t menționăm astfel nu
vela ,,Vadul" de Svetomir RaicovJ in
spirata din viața unui sat cu populație 
sir bă in țara noastră, lucrările lui 
Lazăr Ilici, Iova Beliaț și alții. Cercul 
literar sîrb și-a îndreptat atenția și 
spre atragerea tinerilor scriitori din 
alte localități cum sînt Mile Tomici 
din Sln-Nicolaul Mare și Branco 
Brancovici, învățător din satul Mace- 
vici care dovedește originalitate în 
poeziile sale „April" și „Viața este 
frumoasă".

cercul literar sîrb a 
experiență, ca Vladi-

O doleanță

justificată

Ga- 
din

re-

CERCUL LITERAR MAGHIAR 
ȘI CEL GERMAN

tăzi în redacțiile publicațiilor locale 
sau se numără printre colaboratorii 
frecvenți ai revistei „Scrisul bănă
țean" și ziarului „Drapelul roșu". An- 
ghel Dumbrăveanu, responsabilul cer
cului literar romîn, unul dintre par
ticipanții activi ai cercului din anii 
trecuți, este acum redactor la revista 
„Scrisul bănățean" în ale cărei pa
gini semnează poezii, iar ziarul „Dra
pelul roșu" i-a publicat o serie de 
reportaje. Sprijinul primit din par
tea filialei, a revistei „Scrisul bănă
țean" sau a ziarului „Drapelul roșu" 
a îndemnat spre publicistica literară 
pe tineri ca Busuioc Nicolae. Remar
căm că participanții cercului literar 
romîn și-au îndreptat atenția și spre 
viața minorităților naționale prin re
portajele scrise în „Drapelul roșu" de 
Anghel Dumbrăveanu și Mălai 
vrii, despre populația germană 
Jimbolia.

Consultațiile pe care redacția
vistei „Scrisul bănățean" le dă mem
brilor cercului literar ori de cîte ori 
i se adresează, interesul membrilor 
cercului pentru viața regiunii lor, 
pentru evenimentele literare pe care 
le discută în întîlniri prietenești or
ganizate în afară de reuniunile 
obișnuite, sînt lucruri care și-au adus 
partea lor de contribuție la formarea 
tinerelor talente.

Activitatea vie a cercurilor literare 
din Timișoara ridică în fața, lor în
datorirea de a se ajuta cit mai mult 
între ele, de a face schimburi de 
experiență, încadrîndu-se in felul a- 
cesta cu cit mai multe foloase în pro
cesul de dezvoltare a diverselor culturi 
naționale, fundate pe realitățile vieții 
noastre noi. Lărgirea cercului de par
ticipanți, atragerea tinerelor talente 
din regiune, îmbogățirea manifestă
rilor culturale — iată numai o în
șiruire a acestor îndatoriri pe care 
filiala din Timișoara, secțiile ei șl 
cercurile literare le-au avut și le au 
în vedere, din moment ce — in mun
ca lor — se pot înscrie realizări din
tre cele mai variate și mai pline de 
perspective.

Sînt membru în Cercul literar al 
tineretului din București și particip în
deaproape la activitatea lui- In ședin
țele la care ne adunăm, se dezbat cu 
însuflețire problemele literaturii, sînt 
puse în discuție lucrările noastre și 
există o strădanie plină de tinerețe și 
de nădejde să putem ajunge ră cunoaș
tem tainele scrisului, meșteșugul lui 
greu. Și tot mai mult ne dăm seama 
că, pe zi ce trece, ne simțim mai pre
gătiți, mai stăpîni pe condei și acest 
lucru ne umple de bucure și de Încre
dere.

Dar mai simțim nevoia — și aceasta 
din ce în ce mai arzător — să ne pu
tem verifica puterile, să putem afla în 
ce măsură am învățat și cum trebuie 
să pornim mai departe- Și acest lu
cru se poate face numai cînd, strînși 
la un loc, meșteșugari versați să vină 
cît mai des lîngă noi, să ne cunoască 
strădaniile, să ne cunoască reușitele, 
să ne arate lucrurile bune și mai ales 
să ne arate ce mai trebuie să învă
țăm. Dar tovarășii noștri scriitori ne 
uită, se apropie foarte rar de noi și 
ne lasă să ne căznim singuai, să ră- 
mînem de multe ori dezorientați.

In capitală funcționează cîteva 
cercuri literare în care se muncește 
cu aceeași însuflețire și rtvnă, dar 
munca asta se duce fiecare la locul ei, 
fără să știm unii de alții, fără să ne 
strîngem odată ca să ne confruntăm 
experiența.

In ultimul timp, în cîteva regiuni 
ale țării, cercurile literare s-au întîlnit 
între ele și au făcut acest lucru, și 
sper că au obținut rezultate bune La 
această consfătuire s-au deplasat scri
itori de ai noștri de frunte, tovarăși cu 
experiența scrisului au coborît în mij
locul începătorilor și au adus spri
jinul lor, îndrumarea lor. De ce cercu
rile literare din capitală n-ar face și 
ele acest lucru, mai cu seamă că aici, 
lîngă sediul Uniunii. Scriitorilor din 
R.P.R.. este cu mult mai ușor ?

Iată pentru ce trimit aceste cîteva 
rînduri, cu rugămintea de a le publica, 
organului Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R-, care a consemnat ca pe un fapt 
pozitiv aceste întîlniri atît de necesare 
în munca și mai ales în dezvoltarea 
cercurilor literare.

TU MINTE,
PRIETENA MEA?

trîmbițele de aur
DIN INSULA LEAP-LEAP

Dacă cercul literar maghiar nu des
fășoară o activitate tot atît de va
riată și plină de rezultate ca și cer
cul literar sîrb, dacă furnizează în- 
tr-0 mai mică măsură materiale lite
rare ziarului local maghiar „Szabad 
Szo", el a înscris în schimb unele 
reușite în participarea lui la diverse 
manifestări publice, la cluburi și 
întreprinderi. Dintre membrii mai ac
tivi ai acestui cerc sînt tinerele Aczel 
Elena, Taior Elena și Trimfa Irina de 
la întreprinderea „Ambalajul meta
lic" — aceasta din urmă autoarea poe
ziei „Kădo" apărută in „Szabad-Szo". 
Apoi este tlnărul Kaiz Șandor care a 
publicat două poezii despre viața 
satului și a întreprinderii unde lu
crează in „Utunk"; RoczEă Gyorgy, 
elev la liceul mixt maghiar, autor 
al unei schițe despre viața colecti
vului școlar, Marcovici Gheorghe, 
funcționar, autor de schite satirice, 
dintre 'tare ună, despre viața culturală 
formală dintr-o întreprindere, a apă
rut în „Szabad-Szo". Un fapt pozi
tiv în munca cercului este atragerea 
de elemente din diferite sectoare de 
muncă, participarea lor activă la șe
dințele cercului, precum și faptul că 
filiala l-a ajutat folosind pe membrii 
cercului la acțiunile culturale la clu
buri, întreprinderi și școli. Scriitorii 
nqpghiari din localitate au sprijinit 
și ei munca cercului, venind să-și 
împărtășească experiența, să îndru
me începuturile scriitoricești ale tine
rilor, să vorbească despre teoria li
terară, despre istoria literară, etc. 
Atragerea a cit mai mulți participanți 
la cercul literar și încwajarea talen
telor, s-au obținut și prin deplasarea 
pe care scriitorii maghiari o fac la 
întreprinderi, șezători literare.

Reorganizat de puțină vreme, cer
cul literar german n-a reușit încă să 
aibă' o activitate mai largă. Prin
tre participanții lui se remarcă Helga 
Unipan, Petter Cotier, Gabriel Lo
thar și Gertrude Saner. Sprijinit mai 
consecvent de către secția germană a 
filialei Uniunii Scriitorilor, revista 
„Banater Schrifftum" și redacția lo
cală a ziarului în limba germană 
„Neuer Weg", cercul liL-ar german 
„Lenau" se va putea dezvolta și des
fășura o muncă mai rodnică.

CERCUL LITERAR ROMIN

D. Ștefan C. Cristian

CARNET CULTURAL
9 Scriitorii francezi care au luptat 

împotriva ocupației naziste, după elibe
rare s-au constituit într-un comitet na
țional care să apere și să militeze pen
tru libertatea poporului lor. Intr-o șe
dință ținută recent, comitetul național 
al scriitorilor francezi s-a reorganizat 
după cum urmează :

Președinte de onoare, Elsa Triolet; 
președinte Vercors; vicepreședinți, Sta
nislas Fumet și Francis Jourdain; se
cretar general, Marc Beigbeder; casier, 
Guilltevic; membri: Louis Aragon, Mar- 
celle Auclair, Janine Bouissounouse. 
Maurice Druon, Andre Gillois, Lahy 
Hollebecque, Rene Jouglet, Jacques Ma. 
daule, Claude Morgan, Leon Moussinac, 
Claude Roy, Jean Paul Sartre.

9 La Paris a murit în vîrstă de 
de ani poetul' Miguel Zamacois.
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• La „Editeurs Francais Reunis" a 
apărut volumul de poeme al lui Louis 
Aragon „Muzeul Grevin”, poezii in
spirate din vremurile grele trecute de 
poporul francez.

• La Geneva a încetat din viață 
scriitorul progresist spaniol Jose-Ma- 
ria-Quiroga Pia. El s-a făcut cunoscut 
cu operele „Balados para acordeon", 
„Velnticuadro hovas despues", „Mo- 
rir al dia" și „La Realidad reflejado".

© „Săptămtna patimilor" este titlul 
unui nou roman polonez datorit lui 
Jerzy Anrilrzejevski. In centrul roma
nului stă tragedia distrugerii ghet-

După aproape cinci ani de activi
tate, cercul literar romîn din Timi
șoara se distinge prin promovarea 
unor tinere talente care lucrează as-

Un poem bun

CONFERINȚĂ
Marți 14 iunie, prof, universitar Ion 

Vitner a conferențiat în sala Bi
bliotecii centrale universitare des
pre activitatea și opera scriitorului 
chinez Go Mo-jo.

F) oemul lui Leonida
1 Neaimțu „Poveste 

despre trei prieteni", pu
blicat în „Steaua" nr. 4, 
constituie un remarcabil 
succes, atît al tlnărului 
autor, cit și al redacției 
revistei. Caracteristic în 
acest poem este roman
tismul viguros, evident

Culegere de articole 
despre literatura 

din țările de democrație 
populară

.Recent a apărut la Moscova sub 
îngrijirea Institutului de 
universală „A. M. Gorki' 
lîngă Academia de Științe 
o culegere de articole 
„Scriitori din țările de 
populară".

Printre altele, această
cuprinde un amplu articol al lui S. 
Artemiev, închinat operei maestru
lui Mihail Sadoveanu și un articol 
semnat de Z. Potapova despre căr
țile lui Petru Dumitriu.

literatură 
de pe 

a U.R.S.S.
întitulată 

democrzțis

culegere

„0 scrisoare pierdută" 
pe scena unui teatru 

din Santiago de Chile
Luna, trecută a avut loc la Tea

trul „Antonio Varas" din Santiago 
de Chile premiera comediei „O 
scrisoare pierdută" de I. L. Cara- 
giale.

Satira marelui nostru clasic este 
Interpretată de un colectiv de ac
tori de la Teatrul Experimental al 
Universității din Chile, sqb direc
ția de scenă a lui Domingo Piga, 
regizor al Teatrului „Antonio Va
ras" din Santiago de Chile.

attt din țesătura epică a 
subiectului, cit și din 
frumoasele pasaje lirice 
care abundă. Plaslndu-și 
acțiunea pe un nou șan- 

. tier, poetul închină un 
imn patetic forței priete
niei neînfrînte nici de 
greutăți, nicț de jertfe, 
nici de moarte. Conside
rați din punct de ve
dere epic, eroii poemu
lui sînt bine individuali
zați (attt cit permite ge
nul), iar situațiile sînt. 
fericit alese. Pasajele u- 
moristice au în general 
savoare și înviorează lec
tura.

1 In poeziile publicate 
ptnă acum, Leonida Neam- 
țu a demonstrat talent și 
inteligență, "dar nu pu
team bănui conturul vii
toarei dezvoltări perso
nale. Acest poem ne 
permite acum să in-

toului din Varșovia to anul 1943 de 
către naziști.

Autorul scoate to evidență poziția 
șovăielnică a micii burghezii evreești 
față de poziția limpede a clasei mun
citoare.

e „Poporul negru în istoria ameri
cană" o operă cuprinzătoare a lui 
William 7. Foster a apărut recent în 
editura americană progresistă „Inter- 
niatiional Publishers". Foster demască 
în opera sa asuprirea la1 carp sînt su
puși negrii din S.U.A. ta pofida fap
tului că ei au luptat pentru formarea 
S.U.A. ta toate războaiele, dînd do
vadă că stat cetățeni loiali. Linșajul, 
opresiunea economică și toate cele
lalte forme de asuprire practicate de 
rasiștii americani față de negri — a 
căror singură vină o constituie culoa
rea pielei lor — stat 
rate.

putemic tofie-

Do Domu", re- 
Scriitorilor din

• In Revista „Host 
vista lunară a Uniunii 
Cehoslovacia au început să apară o 
serie de „portrete" ale scriitorilor din 
R. D. Germană.

Primul portret apărut este al lui 
Johannes R. Becher.

Această serie de portrete este dato
rită scriitorului Ludwik Kundera, care 
s-a întors recent din R. D. Germană.

• „Negru pe alb" este Intitulat noul 
roman al scriitoarei franceze Helene 
Parmelin, apărut recent 

„Eroul" acestui roman 
„L’Humanite", organul
Partidului Comunist Francez.

la Paris, 
este ziarul 

Central al

una mea prietenă Brlgit- 
B te, ne-am cunoscut sub 

ploaia de foc și de aur a 
soarelui de august. Prie

tenia noastră a început cu un 
zlmbet. Un zîmbet. printre alte 
zeci de mii de zîmbete care înflo
reau în zilele acelea străzile ora
șului meu. Ne-am îmbrățișat și 
mi-ai spus cele dinții cuvinte în
vățate 
mele: 
apucat 
coborît 
dacției 
ma să 
scrim și să ne îm
părtășim bucuriile 
și nădejdile noas
tre, si ne-am pier
dut in mulțimea străzilor. Mă în
trebai despre toate, voiai să știi tot 
și cînd îți povesteam, în obhii tăi 
strălucea lumină și bucurie. „Mag
nifique t", acesta era cuvîntul din 
limba cunoscută amlndurora cu 
care dădeai răspuns vorbelor me
le. Peste tot, în sălile teatrelor, pe 
aleile parcurilor, în fața vitrine
lor ori la măsuța mică a vreunui 
restaurant mă însoțeai cu același, 
mereu același „magnifique", în- 
cîntat, sincer, și clteoriată ușor 
mirat.

Buna mea prietenă Brigitte, o- 
dată, sub ploaia de foc și de aur 
a soarelui de august, mi-ai destăi
nuit cu glas plin de emoție: „tare 
mult aș vrea să văd Bucureștiul 
alb, însorit, primăvara. Să-mi scrii, 
în fiecare an să-mi scrii cum e 
Bucureștiul nostru primăvara".

Ții minte prietena mea, Brigitte? 
Așa. ai spus atunci „cum e Bucu
reștiul nostru primăvara". Bucu
reștiul alb, Bucureștiul „magnifi
que" devenise Bucureștiul nostru, 
al meu și al tău.

Iată, cea de a doua primăvară 
a venit în urma ta, la noi. Vino, 
prietena mea, uite brațul meu te 
așteaptă, haide să ne bucurăm 
împreună de darurile primăverii 
în orașul meu și al tău, orașul 
păcii și al prieteniei...

Au înflorit trandafirii, împrăștiind 
sub lumina soarelui mireasma lor 
răcoroasă, suavă. S-au aprins cu
pele albe, sobre, demne., ale flo
rilor de crin. Albastrul straum- 
pede al cerului a împrumutat din 
dulceața mierii florilor de tei...

Vino, pietena mea... Vino, tri- 
mite-ți gîndul, ochii minții și hai 
să ne pierdem printre sutele de 
studenți care năpădesc străzile șt 
aleile In faptul serii. La ei vom 
găsi tinerețe și bucurie.

Vezi? Zeci de cărucioare albe 
alunecă dimineața pe asfaltul tro
tuarelor. Vino să ne bucurăm de 
dințișorli albi ori de gurițele știr
be deschise într-un zîmbet lacom 
uimit în fața soarelui. Aici vom 
găsi fericirea viitorului poporului 
meu.

Ori poate vrei să ne prindem 
In jocul din curțile școlilor? E o 
pauză între două examene și floa
rea roșie a cravatelor de pionier 
aprinde inimile șl îmbujorează fe
țele rumenite de începutul mîngîie- 
rii soarelui...

Hal să mergem împreună, prie
tena mea; Dîmbovița cu malurile 
înverzite, cîntîndu-și partea ei în 
marea simfonie de verdeață, curge 
leneș, domol ca șl în zilele acelea 
de august. Ții minte? Ai învățat 
atunci vorba noastră străveche 
„Dîmbovița apă dulce, cine-o bea 
nu se mai duce"... Aceleași lumini 
se lasă purtate de apele ei 
printre ele 
direa unor 
încă urma 
N-ai să le 
aud întrebîndu-mă ca și atunci... 
Am construit în urma ta. Mlinile 
harnice ale poporului meu nu s-au 
odihnit nici o clipă.

Vino să ne odihnim ochii în 
fața noilor vitrine, hal să cutree- 
răm magazinele și librăriile ori 
să ne îneîntăm seara în fața neo
nului noilor firme. Iar ai să mă

limba dulce a țării
M-ai 

am

în
„pace și prietenie", 
prietenoasă 
treptele re

in care ur- 
lucrăm, să

de braț.

întrebi și odată cu răspunsul tău 
„magnifique" o să ne umplem de 
bucuria muncii pașnice, de liniștea 
încrederii, de puterea inimii li
bere, de măreția păcii.

Despre această măreție am vor
bit atunci. în seara cînd prin fa
ța solilor tineretului lumii au 
trecut coloanele tineretului țării 
mele. Despre această măreție 
mi-ai povestit cu lacrimi de re
cunoștință în 
ne-am întors

Scrisoare deschisă unei 
prietene de

dar 
ai să întllnești oglin- 
zidurl albe, purtlnd 
proaspătă a noului, 

recunoști și parcă te

ochi în altă zi cînd 
de la sărbătorirea 
deschiderii Festi
valului tinereții, al 
păcii și al prieteni
ei. Ții minte, priete
na mea? Șiruri ne- 
sfîrșite de autobuze 
împrăștiau clntece 

in zeci de limbi, înotînd în marea 
de oameni de pe bulevarde, în 
oceanul de urate; sute de mîini 
ale locuitorilor Bucureștiului no
stru se întindeau prietenoase că
tre geamurile deschise ale autobu
zelor.

Acestea sînt mlinile care aduc 
în fiecare an țării mele o a doua 
primăvară, primăvara muncii, pri
măvara păcii.

Țara mea! Vino să-mi vezi ia
răși țara și împreună să-i prea
mărim bogăția omenească... Știu, 
în ochii tăi aș putea să întîlnesc 
ca și atunci pîlpîirea tristeții și a 
durerii. Știu, tatăl copilei tale este 
încă urmărit de poliție pentru ta
blourile lui revoluționare 
inima lui înflăcărată ca 
celor mai buni oameni 
mea, comuniștii... Știu, 
mea, te doare sufletul că în țara, 
ta primăvara e pentru cei mai 
mulți tristă, fără soare, fără lu
mină. Ții minte, mi-ai spus1 odată 
uitîndu-te cu asprime la soarele 
de august: „Cum se poate? Același 
soare dă căldură la o parte a lu
mii, vine să împlinească fericirea 
vieții adevărate, iar în altă parte 
a pămînfuluî mărește, prin stră
lucirea Iul, suferința".

Prietena mea Brigitte, același 
soare ni se dăruie deopotrivă. Noi 
am cucerit dreptul de a ne bucwa 
din plin de lumina lui, voi' cei 
cinstiți din țara soarelui fără 
soare, tuptați să-l cuceriți. Știu, 
credința ta în victorie are tăria 
sttncii de bazalt și este necuprinsă 
cum necuprinsă este împărăția 
bătrînului soare. Știa, dacă ai veni 
aevea să ne plimbăm prin Bucu
rești, al putea înțelege că orașul 
meu cu întreaga și tumultuoasa lui 
primăvară este 
țuit tovarăș al

Vino așadar 
noi, să vedem 
primăvara asta 
porului meu, a tovarășilor mei. 
Nu mă îndoiesc nici o clipă că în 
clasă, în fața copiilor tăi cărora 
le sădești în inimi bunătatea și 
puterea omenească, acolo între zi
durile unei școli, ai ști de zeci 
de ori mai bine decît mine să 
le dezvălui taina cea mare a fru
museții primăverii în București. 
Frumusețea păcii, frumusețea în
crederii, frumusețea muncii pașni
ce și a prieteniei.

In curînd, prietena mea, vei 
cunoaște la un alt Festival, un 
alt oraș prieten, oraș al bucuriei. 
Iți va aminti de Bucureștiul nos
tru, vei spune la fiecare pas 
„magnifique" și în inima ta se va 
tntrei puterea de luptă, v.a fi mai 
arzătoare dorința noastră a amîn- 
durora ca soarele să vină și să îm
plinească bucuria bătăliei cîștigate 
peste toată întinderea mamei noa
stre, planeta. Vei întîlni pe stră
zile Varșoviei fii ai țării mele și 
odată cu vorbele și simțămintele 
de pace și prietenie îți vor aduce 
cu ei toată primăvara Bucureș
tiului, mîna Iui de tovarăș în luptă 
cea mare.

la Festival

și pentru 
și inima 
din țara 
prietena

lîngă voi, nepre- 
luptei voastre, 
cu gîndul către 
toate cîte sînt în 

pentru bucuria po-

Tamara Pînzaru

trezărim liniile 
poetul pare a . .. .... 
gînd să pășească. Edifi
catoare sînt oasajele li
rice care clntă pătrun
derea unei vieți moder
ne in peisajul rustic, săl
batic, al munților, sau 
monologurile interioare 
ale eroilor ce se află în 
situații excepționale

Credem totuși că poe
mul în discuție poate fi 
îmbunătățit. Lectura se 
poticnește uneori de pa
saje aride, care indică pe 
alocuri că pegasul a os
tenit.

De asemeni se cere 
eliminată preferința că
tre un limbaj „straniu", 
„ciudat", in ultimă in
stanță grandilocvent. In- 
torcîndu-și definitiv pri
virea către propriile sale 
căi de dezvoltare, Leoni
da Neamțu va îndreptăți, 
sperăm, toată încrederea 
ce ne-o punem în el. 
Credem că ultimul său 
poem merită să fie ana
lizat mai pe larg de cri
tică.

pe care 
avea de

N. Labiș

frtțiva muncitori ti-
V pografi francezi, 

spre a dovedi că se poa
te culege un text fără 
nici o eroare, au imprimat 
o broșură de 32 de pa
gini. Pe ultima filă a bro-

șurii ei au înserat o notă 
în care precizau că ^acea
stă lucrare tipografică nu 
conține nici o greșeală". 
Or, tocmai în acest infim 
text, pirdalnica eroare ti
pografică s-a strecurat, 
silind pe zeloșii zețari, 
care se socoteau infaili
bili, să se resemneze cu 
realitatea că orice text ti
pografic presupune o e- 
rată, fie că o pui la sflr- 
silul cărții, fie că și-o 
face singur cititorul.

Ne-am amintit de aceșt 
lucru la lectura admira
bilului roman al lui Kon
stantin Fedin: „Orașe și 
ani" care, pe parcursul 
lecturii, .ptnă la pag. 436, 
nu conține nici o eroare. 
La această pagină însă, în 
pasajul — și tocmai la 
acest pasaj — unde Golo
sov, unul din eroii cărții, 
vine la tipografie să co
recteze un șpalt, greșeala 
și-a virlt coada. Și-a vî- 
rtt-o tocmai în locul unde 
in carte este vorba de 
acurateța unul text. In 
cazul nostru, renghiul a 
fost jucat tovarășilor ze
țari de la noi- ,,In zori — 
sună textul — tov. Golo
sov citea în șpalt la tipo
grafie apelul ce urma să 
apară în ziarul de-a doua 
zi... Creionul, cu vîrful 
tocit, din mina lui Golo
sov se ort (în loc de 
opri, n.n.) în dreptul a- 
cestui „puimea" greșit cu. 
Ies..." Și dacă Golosov a 
îndreptat greșeala în afiș,

ea s-a răzbunat șl a apă
rut numai cu trei cuvinte 
mai încoace, i.n textul tra
ducerii rominești, parcă 
voind să arate că nici un 
text nu poate fi cruțat de 
calamitatea erorilor tipo
grafice.

G. Dincă
P.S. Tovarășe zețar, să 

dovedim baremi în nota 
aceasta că, totuși, se 
poate.

Cine-i autorul ?

Citind zilele tre
cute culegerea de 
pamflete, schițe și poeme 

în proză ale lui Tudor 
Arghezi, apărută sub 
titlul: „Pagini din tre
cut", am fost cuprins 
de o nedumerire. La

pagina 17 se găsește 
pamfletul „Omul cu ochii 
vinefi". Mi s-a părut că 
l-am mai citit undeva. 
Deschid „Culegerea de 
texte pentru clasa X-a", 
volumul I, apărut în 
1952 la Editura de stat

goeooooooeooooo eooooooooooooo^
8 Schița „Trîmbițele de aur din insula | 
8 Leap-Leap“ a fost scrisă de prozato- g 
grul american Paul William Ryan, cu- ° 
8 noscut sub pseudonimul Mike Quin. ° 
8 Născut la San Francisco, în 1806,2 
8 Mike Quin a intrat tîrziu în litera- 2 
8 tură, după ce o bună parte a vieții 2 
8 și-a petrecut-o pe mări; dar, îndată 2 
8 după debut, el s-a impus repede citi- ? 
8toriior din masele cele mai largi, da- n 
8torită talentului său satiric, orientării 2 
8 sale progresiste și preocupării de a 2 
8 oglindi, în scrisul său, viața oameni- 2 
8 lor simpli și aspecte ale mișcării 8 
8 muncitorești. o
8 A murit în 1347. o
8 Schița de față a apărut în volumul o 
8„Dangevous thoughts" („Gînduri pri- o 
8 mejdioase") publicat în 1940. Impre- g 
c ună cu alte lucrări din opera scriito- g 
Șruiui și din opera altor scriitori pro- g 
8 gresiști americani, ea va apare în cu- g 
g legerea „America văzută de ameri- g 
8 cani“, aflată sub tipar la E.S.P.L.A. g 
8 în colecția „Meridiane". g
ioooccooooooooco ooooooooooooocx/

Celebrul cercetător doctorul 
Emery Hornsneagle aduce în ul
tima sa carte „Ciudatele obi

ceiuri aie tribului din insula Leap- 
Leap” cîteva observații interesante 
cu privire la libertatea cuvîntului la 
indigenii acestei insule puțin cunos
cute.

fața palatului slobobulul, ca să no< 
târască într-o chestiune importantă. 
Erau aici aproape trei mii de oameni, 
cu desăvîrșire goi, dacă n-ar fi avut 
o legătură în jurul șoldurilor. Cu pu
țin înainte de a începe ceremonia, au 
apărut patru inși. Purtau haine bo
gate și au sosit aduși în palanchine 
luxoase.

In scînteierea nestematelor care-î 
împodobeau și împrăștiind în jurul 
lor mireasma parfumurilor, cei patru 
s-au dat jos din palanchine și s-au 
așezat pe perne de mătase în fața 
adunării generale. Slugile le făceau 
vînt cu evantaie mari din pene de 
păun.

— Cine sînt aceștia? întrebă Horns
neagle.

— Sînt oamenii cei mai bogați din 
insula noastră, a răspuns slobobul.

îndată după sosirea acestei elite, 
marele nreot .a dat citire unui sul. 
Apoi, slobobul a pășit înainte și a 
ridicat în sus mîna dreaptă.

— Toți cei care sînteți pentru, 
trîmbițați! strigă el.

Cei patru bogătași au ridicat în 
sus trîmbițele lor de aur și au înce
put să sufle din "răsputeri.

a ridicat mina1) insulei 
în palatul 
doctorului 

convorbirii 
a întrebat 

dacă legea ’ permite populației să-și 
exprime părerea în chip deschis și 
liber.

— De bună seamă, î-a răspuns slo
bobul. Populația insulei noastre se 
bucură de o libertate deplină a cu
vîntului, iar guvernul îndeplinește în
tocmai voința poporului.

— Cum se realizează lucrul acesta 
în practică? a întrebat doctorul 
Hornsneagle Cum reușiți să aflați 
opinia publică în diferitele chestiuni?

— Foarte simplu! îl lămuri slobo
bul. Cînd e vorba să luăm o hotă- 
rîre în vreo problemă importantă, a- 
dunăm întreaga populație a insulei 
î-n curtea reședinței noastre. Marele 
preot citește de pe un sul de perga
ment chestiunea care urmează să fie 
discutată. După aceea află voința po
porului, ascuîtînd sunetul trîmbițelor 
de aur.

— Dar ce sînt aceste trîmbițe de 
aur? întrebă Hornsneagle.

— Trîmbițele de aur, a răspuns 
slobobul, constituie singurul^ mijloc 
cu ajutorul căruia se exprimă opinia 
publică. Ridic mîna dreaptă deasu
pra capului și proclam: „Cei care 
sînt pentru, trîmbițați!” și atunci cei 
care sînt pentru rezoluția propusă, 
suflă din trîmbițele de aur. Apoi ri
dic brațul stîng și spun: „Cei care 
sînt împotrivă, trîmbițați!” Acum 
suflă din trîmbițele de aur opoziția. 
Firește, majoritatea o reprezintă par
tea care trîmbițează mai tare decît 
cealaltă, și chestiunea se decide în 
favoarea ei.

— După părerea mea, spuse doc
torul Hornsneagle, aceasta este for
ma cea mai desăvîrșită a democra
ției, din cîte am avut parte să cu
nosc pînă acum. Aș vrea foarte mult 
să asist la o asemenea exprimare a 
voinței poporului și să fotografiez 
întreaga procedură.

A doua zi, doctorul Hornsneagle 
a văzut totul cu ochii lui. Populația 
insulei a fost adunată în curtea din

Iggy Bumbum, slcrbobul 
Leap-Leap, a organizat 
său o primire în cinstea 
Hornsneagle. In timpul 
cu slobobul, cercetătorul

1) Slobob — șef de trib.

sînteți împotrivă

anunță

ceremo-

Horns-

Apoi slobobul 
stîngă.

— Toți cei care 
trîmbițați! strigă el.

Din mulțimea uriașă nu se auzi 
nici un sunet.

— Hotărîrea a fost luatăl 
slobobul.

Astfel se sfîrși întreaga 
nie.

Ceva mai tîrziu, doctorul
neagle l-a întrebat pe slobob de ce 
n-au sunat din trîmbițe decît cei pa
tru bogătași.

— Pentru că numai ei au trîmbițe 
de aur, lămuri slobobul. Ceilalți nu 
sînt decît simpli muncitori.

— După părerea mea, aceasta nu 
are nimic de a face cu libertatea cu- 
vîntului, spuse Hornsneagle. Totul 
se reduce la faptul că o mînă de bo
gătași suflă din trîmbițele lor. Iată, 
la noi, în America, pojiorul are de
plină posibilitate să-și exprima 
voința.

— Adevărat? a exclamat slobobul. 
Și cum se face asta în America ?

— In America, îi explică Horns
neagle, în loc de trîmbițe de aur 
avem ziare, reviste și posturi de e- 
misiune.

— Foarte interesant, rosti slobo
bul. Dar cui aparțin aceste ziare, 
reviste și posturi de emisiune?

— Celor bogați, îi răspunse Horns
neagle.

— Cu alte cuvinte, și acolo lucru
rile se petrec tot ca și în insula noas
tră, spuse slobobul. Și la voi, tot cel 
bogați sună din trîmbițele lor și a- 
coperă glasul celorlalți.

Mike Quin
In romînește de

Tatiana Berindel

didactică șl pedagogică 
și găsesc la pagina 240 
același text, numai că 
aici el aparține lui... 
N. D. Cocea! Constat 
chiar că în „Culegerea de 
texte" se găsesc cîteva 
fraze in plus, prin mijlo
cul pamfletului: „Cu cine 
a guvernat Vodă 
romînească de la, I. Bră- 
tianu încoace? Cu 
vrea s-o guverneze? în
dată ce guvernul ia mă
sura revoluționară de a 
pune puțină cinste în tre- 
bile statului, Majestatea 
Sa impotentă se cutre
mură, Majestății Sale îi 
displace".

Aceste rînduri rtu se 
găsesc în volumul „Pa
gini din trecut".

Aparține, așadar, pam
fletul „Omul cu ochii vi
neți" lui N, D. Cocea sau 
lui Tudor Arghezi? Răs
punsul credem că nu este 
prea greu de dat, de 
vreme ce unul din auto
rii în litigiu se află în 
viață. O precizare pu
blică ni se pare însă ne
cesară.

țara

cine

I. Brăescu

P. S. Mal observăm o 
mică deosebire între cele 
două texte. In volumul 
„Pagini din trecut" ex
presia „Cherchez le roi" 
în franțuzește în text, 
este pur șt simplu tradu
să într-o notă: „căutafi 
regele" ceea ce n-are nici 
un sens în romînește. In 
„Culegerea de texte pen-

nota spu- 
pe rege, 
care în 
însemna:

tru clasa X-a" 
ne: „Căutați-l 
dicton francez 
romînește ar 
„iată vinovatul". Această
notă ni se pare mult mai 
judicioasă.

Ignoranta.

rj e curtnd, fostul
LĂ basador al S. U. A. 

în U.R.S.S., George Ken
nan, s-a plîns că omului 
simplu din S.U.A. nu-i 
este posibil să citească 
ziare, reviste sau cărți 
sovietice, pentru moti
vul că ele sînt interzise.

Parcă numai publica
țiile sovietice sînt inter
zise în S.U.A. ? Un li
brar din California se 
străduiește de cîteva luni 
ca să poată importa în 
S.U.A. o ediție rară din 
„Lysistrata" lui Aris to
fan, dar i s-a interzis a- 
cest import pe motivul că 
ar fi o... „carte bolșevi
că" t

In S.U.A. există o lege 
— veche de optzeci de 
ani — care dă dreptul 
autorităților să interzică 
importul anumitor cărți, 
broșuri sau ziare.

In cazul ediției rare 
din „Lysistrata" — aceas
tă lege arhaică a fost 
pusă în aplicare. Dar ea 
nu a fost pusă în aplicare 
numai pentru „Lysistra
ta", ci și pentru alte o-

pere din tezaurul litera, 
turii universale.

Astfel — cu această le
ge în mînă, ignoranții din 
S.U.A. interzic să pă
trundă în S.U.A. și 
„Candide" al lui Voltaire, 
„O mie și una de nopți", 
etc. Mai mult — chiar și 
cărți de autori 
siști americani, cum 
fi: „Coliba
Tom", cărțile lui Howard 
Fast, Albert Multz, etc.

progre- 
ar 

unchiului

pot circula în S.U.A. 
căci poșta — făcînd uz 
de legea arhaică despre 
care am vorbit mai sus 
— nu le primește...

Dar ceea ce. e de ne
crezut și totuși e fapt — 
nici... „Robinson Crusoe", 
nu poate circula în 
S.U.A.!

Să se mai mire mr. 
George Kennan — care de 
altfel nu este un simpati
zant al literaturii progre
siste — că reviste, cărți 
sau zjare din U.R.S.S. 
nu pot fi importate in 
S.U.A.?

Dinu Moisescu

Erata
cronica literară din Z< 

trecut, Z< 
coloana zl

„din schița 21 
: „Nenea « 

„din Zl 
..Gri- L 

l

In 
numărul nostru 
parantezele din 
IlI-a rîndurile 2 șl 4 tre
buiesc citite: „ulr 
lui C. Kaufmann : 
Iuju“, respectiv 
schița lui A. Cazacu: 
goriță“.

CENACLUL SECȚIEI DE POEZIE
A UNIUNII SCRIITORILOR 

DIN R.P.R.
A avut loc la Casa scriitorilor întîia 

ședință a cenaclului secției noastre de 
poezie. Ținuta principială a discuții
lor promite apropieri viitoare între 
generațiile mature și cele tinere, între 
poeți și critici.

Poetul Mihai Beniuc a supus ju
decății colegilor săi tineri sau consa- 
crați un mănunchi de poezii inedite, 
între care „Amintirile pâmîntului", 
„Floarea mea", „Războinicul", „Pasă
rea albastră", etc. Poetul Marcel Bres- 
lașu a citit fragmente din ciclul „Dia
lectica poeziei" precum și două capi
tole din ciclul „Zodiac"; — „Sămînța 
răzvrătirii" și „Ursitoarele".

Au luat cuvîntul Alfred Margul 
Sperber, Maria Banuș, Nina Cassian, 
Ov. S, Crohmălniceanu, 1. Gropper, A- 
gata Bacovia, Nicolae Labiș, Mihaî 
Gavril, ele. Ei au remarcat frumusețea 
versurilor, noutatea . și profunzimea 
ideilor cuprinse în versurile celor doî 
poeți, semnalînd totodată unele im
perfecțiuni ale poeziilor discutate.

Schimbul viu de opinii al „cenacliș- 
tilor" a fost dublat de o atentă înțele
gere a specificului fiecărui poet, pre
cum și de respectarea părerilor per
sonale ale celor prezenți.

Această inițiativă a secției de poezie 
a Ununii scriitorilor din R.P.R. con
stituie un eveniment de seamă al vieții 
noastre literare.

n. I.

Miting al scriitorilor, 
compozitorilor și artiștilor 

plastici
Vineri 17 iunie, ora 17,30, va avea 

loc în sala „Excelsior" din str. Acade
miei, un miting, organizai de Uniu
nea scriitorilor, Uniunea compozitori
lor și Uniunea artiștilor plastici, în 
legătură cu Tratatul de la Varșovia.
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