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Un tînăr aleargă pe drum, 
Aleargă departe —•

Prin holdele stepei rusești, 
Sub albul Carpaților fum, 
Spre Africa tristă-n povești

Un tînăr aleargă departe.
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g / Adunarea Mondială
g zv « f ~ C n î enrfniiiD
fput o zi obișnuită de muncă.
| Intre Helsinki și Sarmisegetuza | 
8 noastră nu este în aparență nici o 8 
8 legătură. Helsinki este capitala u- g 
| nei țări, iar Sarmisegetuza e un % 
8 sat cum sînt milioane de sate pe 8 
| uriașa sferă a pămtntului- Orice | 
| legătură aș vrea să fac între a-| 
8 ceste două localități, ar fi artifi- 8 
8 cioasă și arbitrară, în afară de 8 
I aceea a păcii. Astă-iarnă m-am | 
8 nimerit la Sarmisegetuza, la vre- 8 
8 mea unei ninsori torențiale și a 8 
| unui viscol. I-am găsit pe cel zece | 
8 învățători din comună ruptnd ză- 8 
8 pada de pe ulițe cu pieptul, du- 8 
I cînd din casă în casă, pentru a fi | 
8 semnat de către localnici, Apelul | 
8 Consiliului Mondial al Păcii. In 8 
| ziua aceea au semnat Apetul ță- | 
8 rănii constructori îndrăzneți ai u- 8 
8 nei microcentrale electrice, eres- 8 
| cătorii de oi și pomicultorii har-1 
8 nici, țărancele abia scoase din 8 
J bezna neștiinței de carte, țapi- g 
8 narii și tăietorii de piatră din § 
| acest străvechi sat de munte. La 8 
8 un moment dat se terminaseră toa- 8 
8 te listele Apelului- A fost 8 
| nevoie să fie trimis în mare grabă | 
8 un delegat la Hațeg, și să aducă 8 
8 de acolo formulare îndestulătoare, g 
8 Un delegat, care a făcut — mif 
8 se pare — drumul pe tenderul u-8 
| nei locomotive, în bătaia viscolu- g 
8 lui. Formularele pe care le-am | 
8 văzut astă-iarnă în sat la Sarmi- 8 
j segetuza vor fi ajuns acum la | 
Z Helsinki și într-o himalaie de | 
8 semnături, cele cîteva sute de is- 8 
| călituri ale țăranilor din străve-g 
8 chiul Sarmis au semnificația șf;| 
8 tăria unei stînci montane. 8
a 8
8 In muzeul din Sarmisegetuza 8 
| am văzut blocuri de granit și de g 
8 marmură viorlntă, în care, cu | 
g aproape două mii de ani în urmă, 8 
| au fost săpate cu dalta felurite« 
g inscripții. De o mie de ori mai l, 
g durabile par a fi inscripțiile | 
8 modeste ale locuitorilor de astăzi, 8 
8 caligrafiate pe Apel. |
I In istoria el patetică, omenirea 8 

8 nu va uita nicictnd că monumen-| 
| tala clădire a universității din | 
8 Moscova, comorile din Luvru, stră- 8 
g zile din Coventry,
8 străvechi
8 de copii 
| viața lor
8 deziuni cu care popoarele au îm- | 
8 brățișat in acești ani cauza sftntă 8 
8 și nobilă a salvării păcii, a apără- g 
| rii el. Intre sutele de milioane de | 
8 semnături așternute pe Apel, sem- 
| năturile țăranilor de la Sarmise- 
8 ' “
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8 
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Aurel Rău

N. Tăutu

bul

Konstantin Simonov
In romînește de Virgil Te O d Ores CU

Popoarele-n preajmă-i se-așeaz? 
Și pline și apă-i întind - 
El ia obosit, mulțumind, 
Dar drumu-și urmează,

Căci duce în lume-un euvînt 
Și nu evr-un chip să se-opreasciȘ 
Pînă ce-ntregul pămînt 
Va ști să-1 rostească.

Prin mari și robuste prerii, 
Spre Gange și mult mai la sud, 
Spre noile Chinei cîmpii

Și mai departe:

Ștafeta păcii
Pletele grele in vînt, 
Pieptul 'nainte-aruncat.

Apoi pe un roșu apus
In fugă spre cale se-nclină 
Și-o torță cu albă lumină 
Poartă pe sus.

Și flacăra pare sub veac 
Un larg, infinit copac 
Ce pretutindeni foșnește.El duce în lume-un euvînt
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Cc zhoară și fără-ncetare 
In inimi privește.
Un tînăr aleargă. Și-aud 
Cum pașii-i răsună departe

Pînă ce-ntregul pămînt 
Va ști să-1 rostească.

Pe 
Se

bolta cu zori viorii 
vede profilu-ncordait,

Pentru pace!
Revăd ca-n vis coloana noastră lungă! 
...Infrigurată-n marș înaintează
Sub vinete amurguri, să ajungă
In liniile de foc pîn-la amiază!..,

Nebărbieriți, cu buzele uscate,
Nu bănuiam sub crivăț, că prin vreme, 
Acelor ochi și-acelor mîini crăpate 
S-or ridica statui, s-or seri poeme...

Parcă aud cadența-mpovărată
De raniță, de foame sau ninsoare... 
Eram atîți ce n-am iubit vreo fată 
Și n-am primit întîia sărutare.

Cu nouăsprezece ani intram în lupte 
Fără măcar să fi iubit vreodată.

Mulți au căzut pe stîncile abrupte
Să apere iubirea lumii, toată.

Fără s-avem vreun ceas tihnit de pace 
Am asaltat cînd se vestise ora...
Mulți au căzut pe crestele sărace
Să apere azi pacea tuturora.

Iar cei prezenți, pîndind din adîncime, 
Spre hitleriști cu ochi răzbunători,
Atît noi îți ceream, viitorime, 
Pe cei rămași să-i pui judecători 1

Și cerem azi, căci n-am uitat privirea 
Celor uciși fără sărut pe buze,
Pe cei ce uneltesc din nou pieirea, 
Indrăgostiții lumii să-î acuze !

r
Din bietul lui acordeon uzat,
Cu glasul înecat, ca un suspin,
Cînta „De-a lungul drumului vîrstat"
Un orb bătrîn, într-un vagon vecin.

Orbise omu-n celălalt război,
La Molodecina, și vindecat
De răni, pornise din spital apoi,
Cu ochii-nchiși, prin țară-n lung și-n lat.

Rusia chiar i-a pus atunci în mîini 
Armonica cu clapele adînci
Și peste drumuri l-a făcut stăpîn 
I-a dat în seamă drumurile-i lungi.

Schilod, dar resemnîndu-se, mergea 
Cu-obrajii plînși, cu ochii orbi și seci. 
Iar drumul șerpuia-naintea sa, 
Luî dăruit, spre-al folosi în veci.

Toți rușii îi săreau într-ajutor, 
îl omeneau cu fapta, cu-n euvînt, 
Țăranii ades îl luau în carul lor, 
Bătrînele îl căinau, plîngînd.

Conductorii de trenuri îl duceau
Peste Siberia adeseori
Și urme vechi de lacrime brăzdau 
Obrajii lui cu pămîntii culori.

Să-i pese, cui, de-al orbului necaz ? 
Azi ici și mîine colo, neștiut.
Acordeonul însă prinse glas 
Și cineva, de-ndată a tăcut.

Apoi s-a așternut o jale grea 
In inimi ca un plîns sfîșietor. 
Părea că însăși Rusia prindea 
In mina ei acuma, mina lor.

Și că-i ducea cu-ndureratul cînt 
Printre ruini și-al flăcărilor clocot, 
Unde femei se zbuciumă, plîngînd, 
Unde răsună dangăte de clopot;

Prin sate, pe cărările de foc, 
Pe unde umbre căutau pe brînci:
— Ce căutați în pustiitul loc?
— Copiii noștri! Dragii noștri prunci!

Prin țarine rămase fără rod, 
Pe unde umblă fiarele de pradă, 
Prin, vîlvătăi, paragină și glod, 
Pe stepa goală, fără de zăpadă;

Acolo unde doarme somn de veci 
Cu baioneta-n pieptu-i sîngerat, 
In văi, în cîmp, sub sălcii pe poteci, 
Feciorul mamei ruse, nescăldat;

Și-unde pruncii fără de mormînt 
Ca purpurii garoafe vor țîșni, — 
De e o răzbunare pe pămînt, —- 
In calea noastră-n fiecare zi j

Acolo unde-a fost atîta chin
Cum nu mai poate fi de-adînc și-amar...
• • • • ț • • « • '• «
Oprește, armonistule, puțin 1
De ce ne porți pe-aceste urme iar?

E trupul meu de răni acoperit. 
A fost călit în foc, în luptă grea. 
Rusia să ne cînți ți-a poruncit ?
Fii liniștit! Nicicînd n-o voi trăda.

Să-i spui că n-o să-și piardă-o clipă-n van 
Soldatul, și cînd rana-n pieptul lui 
Se va închide atuncea mai avan 
La luptă va porni, — așa să-i spui!

Să-i spui așa: că fără de răgaz 
Va trece el pe-nsîngeratul drum.
Hai, zi-mi ceva să-mi treacă de necaz, 
Mai ușurează-mi inima, acum!
• • • • • • • • • • • 1 •
Iar orbul apăsă domol, pe clape, 
Din nou un orb bătrîn și trist era. 
Rănitu-o Iacrimă-și zvînta, sub pleoape, 
Și împărți în două pîinea sa.

..8
3 

monumentele | 
ale Indiei și grădinițele 8 
ale Romei își datoresc 8O 
clocotitoare unanimei a-1

8
8
8 g 

getuza vor fi rememorate totdeau- 8 
na cu fierbinte recunoștință. Ele | 
vor fi ajuns acuma la Helsinki. | 

Ca un strop modest, ele s-au 8 
integrat uriașului torent de sem
nături. Dar în prolificele ploi care 
fac să rodească pămintul, chiar și

8 cel mai mic strop de apă cuprinde 
g In infima lui rotunzime imaginea 
§ seînteietoare a curcubeului.

8

8
8
8

Fetru Vlntllă
8
8

8
8
8
âoooooo ooooooooooocoooooooooooooooooooooo 0000008

Ceva despre arta traducerii
I

ntr-un pasaj adeseori citat al ma
relui său roman, al lui Don

Quijote, Cervantes a compa
rat operele traduse cu dosul 

unor tapiserii flamande. Figurile
care apar cu atîta claritate și 
în culori atît de vii pe fața
lor, pot fi recunoscute și dacă
privim lucrarea pe dos, dar aici cu
lorile s-au stins, contururile au de
venit mai vagi, fire și noduri le 
întrerup din cînd în cînd, dînd al
cătuirii întregului un caracter mai 
complicat și mai confuz. „Pentru 
acest motiv, adaugă Cervantes, nu 
vreau să spun că traducerile nu pot 
fi lucrări vrednice de toată lauda". 
Există și traduceri care pot fi tot 
atît de desăvîrșite ca și originalele 
lor. Cervantes citează pe acele ale 
lui Figeroa și Xauregui. Voi lua ca 
punct de plecare al acestor cîteva 
considerații despre limba și stilul 
traducerilor, comparația ingenioasă a 
lui Cervantes, întrebîndu-mă în ce 
împrejurări traducerile apar ca do
sul tapiseriilor flamande și, în care 
altele, seamănă ele cu fața lor ex
presivă și clară ?

Nu este greu să găsești în bo
gata literatură de traduceri a zile
lor noastre, alături de lucrări exce
lente sau cel puțin onorabile, des
tule tapiserii întoarse pe dos. Al. 
Philippide a spus odată că o bună 
traducere trebuie să dea impresia 
că a fost scrisă de la început în 
limba în care o citim. Exigența a- 
ceasta pare simplă, dar ea se leagă 
cu multe și importante consecințe 
în ce privește metoda de lucru în 
arta traducerii. Ce se întîmplă cînd 
un scriitor își propune să aducă în 
limba lui o lucrare gîndită și scrisă 
într-o limbă străină ? El o citește, 
o înțelege bine, o trăiește în toate 
amănuntele ei și, după ce o trans
formă într-un lucru al său, o expri
mă încă odată în limba lui. Ceea

ce rezultă nu este însă o copie, un 
decalc, cum sînt hărțile din caietele 
elevilor frauduloși, copiate după hăr
țile tipărite, așezate pe geam. Bu
nele traduceri sînt rezultatele unor 
acte de creație, expresiile unor con
ținuturi bine gîndite și adînc simțite 
de către acel care le întreprinde. 
Traducerea este sau trebuie să fie 
creație lingvistică. Dar cfne spune 
creație înțelege act unitar, neîmpăr
țit, indivizibil. Este oare cazul tutu
ror traducerilor noastre ? In practi
ca editorială se întîmplă ca un tra
ducător să traducă o operă, un con- 
fruntator s-o confrunte, un stilizator 
s-o stilizeze. Traducerea apare, pînă 
la urmă, ca o lucrare de colaborare, 
deși partea de contribuție a fiecă
ruia dintre cei trei lucrători literari 
poate să fie mai mică sau mai ma
re. Nu voi contesta cu totul valoa
rea și, mai ales, oportunitatea aces
tei metode, deoarece pînă la un timp 
traducerile erau considerate ca lu
crări secundare și, ca atare, erau 
încredințate unor scriitori diletanți 
sau improvizați. S-au realizat deci 
unele progrese, prin instituirea con
trolului filologic și artistic. Astăzi 
s-a lămurit însă mai bine ideea că 
traducerea este o lucrare de artă și 
că ea trebuie încredințată unor scrii
tori distinși în alte traduceri sau în 
opere originale. Odată cu aceasta va 
trebui să biruie principiul că tradu
cerea, ca orice formă a creației ar
tistice, urmează să fie o lucrare indi
vizibilă. Fiindcă traducerile nu vor 
mai fi învedințate decît bunilor 
scriitori artiști, viitorul va aduce li
mitarea părții de contribuție a con- 
fruntatorului și va elimina cu totul 
pe stilizator.

îmi vine în minte o pagină foarte 
înveselitoare din Poezie și adevăr de 
Goethe. Scriitorul își amintește de 
un ofițer francez, contele Thorane, 
care a locuit într-o vreme în casa fa
miliei Goethe, cînd trupele franceze

pătrunseseră în Germania, în timpul 
războiului de șapte ani. Contele Tho
rane era mare amator de pictură, 
mai ales de pictură peisagistică. Pen
tru a-și procura tablouri executate în 
condițiile cele mai bune, chema mai 
întîi un pictor renumit pentru felul 
lui de a reprezenta natura vegetală, 
apoi pe unul abil în pictura de case, 
ruine sau monumente, apoi pe unul 
expert în zugrăvirea animalelor, a 
cirezilor de vite sau a turmelor de 
oi. Contele Thorane îi făcea să lu
creze unul după altul pe aceeași pîn- 
ză și era încredințat că poate obține 
astfel cea mai bună pictură cu pu
tință. Goethe nu credea însă de loc 
într-o astfel de lucrare lipsită de u- 
nitate, iar noi ne-o putem închipui 
ca pe un cuartet de coarde, în care 
fiecare instrument ar fi altfel acor
dat. Unitatea este prima condiție a 
unei lucrări de artă și pe aceasta o 
asigură, în lucrările de traducere, 
personalitatea unui artist conștiincios 
și stăpîn pe toate mijloacele lui. A- 
ceasta nu înseamnă de Joc că o 0- 
peră obținută în astfel de împreju
rări nu poate avea unele neajunsuri 
și nu poate fi susceptibilă de rectifi
cările unui lector binevoitor și pri
ceput. Dar fără unitatea asigurată 
de un scriitor artist, traducerile sînt 
ca dosul tapiseriilor flamande.

Cîte noduri, fire trase de-a curme
zișul, culori pălite, contururi vagi 
putem sublinia cînd citim cu creio
nul în mînă 1 Unul scrie : „V-am 
spus-o mai de mult că numai privind 
ochii Olgăi, el (un personaj) scoate 
flăcări furioase, dorinți furtunoase, 
voință mîndră și că, în afară de a- 
cest cerc magic, el era un om ca 
oricare altul". Ce limbă incorectă, 
cîtă obscuritate 1 Nimeni n-a spus 
vreodată a scoate dorinți furtunoase 
sau a scoate o voință mîndră. Acest 
cerc magic cade ca din pod. Im
presia de falsitate lingvistică a unor 
traduceri, care face aproape imposi

bilă lectura lor, provine din necu
noașterea formelor și expresiilor lim
bii, din felul incorect sau greoi al 
construcțiilor, din improprietatea le
xicului, din lipsa de claritate a gîn- 
dirii exprimate. Evitarea tuturor a- 
acestor neajunsuri poate acorda unei 
traduceri calitatea corectitudinii. Dar 
este aceasta o calitate suficientă în
tr-o traducere ? Corectitudinea este 
un simplu prag, de la care se desfă
șoară abia problemele proprii unei 
lucrări de artă.

Exprimînd un conținut străin, îl 
exprimi încă odată, adică îl exprimi 
în felul tău. In felul tău ? Aceasta 
înseamnă, în primul rînd, în felul 
limbii tale. Traducătorul are dreptul 
să caute și datoria să găsească echi
valențele naționale ale locuțiunilor, 
ale expresiilor, ale proverbelor limbii 
din care traduce. Dar are el dreptul 
să meargă mai departe ? Sînt tra
ducători care își concep lucrarea ca 
pe o adaptare. Intr-o lungă perioadă 
de timp, limita dintre traducere și 
adaptare a fost destul de ștearsă. 
Homer al doamnei Dacier, în secolul 
al XVII-lea, ema un grec francizat. 
Personajele își vorbeau cu Madame 
și Seigneur, ca la curtea din Versa
illes sau ca în tragediile sau nara
țiunile vremii. A fost deci un mo
ment însemnat în istoria traducerilor 
franceze ale poeților greci, acela în 
care Leconte de Lisle prin păstrarea 
formelor grecești ale onomasticii și 
toponimiei, dar mai ales prin elimi
narea construcțiilor retorice neocla
sice, a făcut posibil faptul ca grecii 
să fie ascultați în limba franceză.

O bună traducere reprezintă pro
dusul unui echilibru delicat între na
țional și străin, între felul de a se 
exprima al limbii în care și din care 
traduci. De la acest punct ideal al 
echilibrului, pornesc două direcții, 

Tudor Vianu

(Continuare în pag. 4-a)

Țwm rund nd o privire cit de cit 
f atentă asupra configurației 

prozei noastre actuale, vom 
observa neîndoios că există 

o generală orientare spre roman. 
Știm despre fiecare prozator că are 
în lucru o carte nouă și sperăm să 
se adauge alte succese Ia cele dina
inte. E un simptom și-i explicabil: 
epoca noastră, adine frămîntată, în 
care se prăbușesc și dispar elemente 
vechi, credințe și mentalități vechi, 
orînduirea veche, sub presiunea din ce 
în ce mai puternică a vieții sociale 
noi, se pretează de minune epicului 
de mare întindere, romanului. Trăim 
un proces de prefacere care cuprinde 
totul, pînă-n străfund, un proces re
voluționar cu drame necunoscute îna
inte, cu victorii fără precedent.

Cu toate acestea, există un gol 
destul de însemnat în proza actuală. 
Este vorba de insuficienta abordare 
a „genului scurt", cum li se spune 
îndeobște schiței, nuvelei, reportaju
lui literar. Se întîmplă un fenomen 
destul de interesant, care se cuvine 
analizat. In marea lor majoritate, 
prozatorii noștri — astăzi roman
cieri apreciați — și-au început carie
ra prin povestiri scurte, vestindu-și 
intrarea în arena literară cu prea 
plăcut sunet de trîmbiță. E destul să 
ne aducem aminte de începuturile li
terare ale lui Petru Dumitriu. Mai 
întîi reporter de mare forță, eseist și 
critic literar (las la o parte volumul 
său de tinerețe, Euridice), Petru Du
mitriu și-a făcut intrarea în literatură 
cu povestiri și schițe deosebit de 
dramatice. Gînd a apărut și Vînă- 
toare de lupi, nu mai avea nimenea 
îndoială că o forță epică nouă se 
ivise la orizont. Această forță se ca
racteriza printr-o puternică însușire 
de-a sezisa ciocnirile sociale, conflic
tele de clasă, tulburătoare și drama
tice. Se vestea cu prisosință un nou 
și înzestrat romancier. întrucît, cu fie
care nouă povestire a sa se arăta ca 
un foarte priceput constructor epic. 
Or, se știe că romanul cere scriitoru
lui să stăpinească bine această latură 
a creației epice.

Petru Dumitriu a mers înainte pe 
această cale și după Bijuterii de fa
milie, nuvelă impecabil construită (ca 
să nu vorbesc de conținutul ei), a 
dat la iveală romane ca Drum fără 
pulbere și Pasărea furtunii. In mo
mentul de față scriitorul pregătește 
alte romane. Dar, vîrît într-însele 
pînă-n gît, Petru Dumitriu se pare 
a uita că pornise la drum ca autor 
de schițe și reportaje literare.

Mai grăitor este exemplul altora. 
De pildă, Ion Istrati. Acesta a fost 
unanim apreciat ca un virtuos al 
genului scurt și-i de mirare cum as
tăzi uitarea, plecînd direct de la 
autor, a aruncat văl peste succesele 
dinainte. Că era un excelent povesti
tor înzestrat cu însușirea de-a face

schiță din orice, se vede cît se poate 
de lămurit din romanul Trandafir de 
la Moldova, care, după unanimă pă
rere, înmănunchează o sumă respec
tabilă de schițe unite între ele doar 
de faptul că aceleași personaje trec 
prin fiecare. De atunci încoace Ion 
Istrati nu mai scrie schițe. S-a avîn- 
tat pe drumul romanului de pe care 
— parcă — nu mai există întoar
cere.

Exact același lucru se poate spune 
și despre mulți alții. Adevărat, e ca
zul că considerăm asta ca o lipsă a 
scriitorilor noștri. Nu subestimăm ro
manul și importanța lui in frontul 
literar, dar se cuvine să ne analizăm 
activitatea ș! din alte puncte de ve
dere. Maestrul Mihail Sadoveanu în 
vreme ce lucra la desăvîrșitele sale 
romane istorice (ca Frații Jderi, de 
pildă), dădea la iveală una după alta 
o sumedenie de alte opere mai mici 
ca întindere și aproape exclusiv des
pre vremea sa, despre oameni și în- 
tîmplări contemporane. Neobositul 
observator al vieții sociale, neîntre
cutul zugrav al acesteia, nu s-a lăsat 
niciodată rupt de ceea ce dînsttl nu
mește traiul oamenilor sărmani. Ma
estrul Sadoveanu era mereu prezent 
în cotidian, în adtual, scărmănînd 
cu hărnicie fațada lustruită a regi
mului, scuturîndu-1 cu îndrăzneală și 
perspicacitate, țintind la o lume mai 
dreaptă în a cărei biruință credea. 
La vremea sa Tolstoi făcuse același 
lucru: pe lîngă loviturile de tun 
-— Război și pace, Ana Karenina, în
vierea — aducea în front sumedenie 
de mitraliere, nenumărate povestiri 
scurte, nuvele și schițe. Aceste opere, 
departe de a-i scădea prestigiul, îi 
aduceau laurii unei lupte necurmate.

Aceste lucruri sînt cunoscute de 
toată lumea. Le reamintim pentru că 
par uitate. In momentul de față prea 
puțini dintre buni! noștri prozatori 
semnează în publicații, schițe ori re
portaje literare. Odată ce fenomenul 
există, trebuie să-i descoperim cauza. 
Unii spun că scriitorii nu cunosc 
fapte, că prin urmare sînt cam rupți 
de viața cotidiană a oamenilor... 
Alții susțin că e foarte greu să scrii 
o schiță în care să fie și erou pozi
tiv, și luptă de clasă, și idei și ima
gine artistică... Se mai aud și păreri 
cum că schița a fost una dintre ar
mele preferate ale realismului critic, 
nu prea potrivită zilelor noastre. Do
vadă, marele număr de scriitori ai 
acestui gen și marea lui dezvoltare 
atunci.

Nu știu cît adevăr cuprind aceste 
păreri. Ceea ce trebuie spus însă cu 
glas tare e că totuși viața e cunos
cută binișor, că nu-i greu deloc să 
scrii o schiță cu erou pozitiv, etc... 
Dar cu cel mai mare glas trebuie spus 
că schița este cu deosebire un mij
loc de a fi mereu legat de cotidian,

e participare directă și imediată Ia 
fenomenul zilnic. Așadar, se iscă ne
mijlocit o întrebare: de ce ducem lip
să de ea? De ce nu creăm și în ge
nul acesta capodopere ca înaintașii 
noștri?

Cred că în primul rînd e vorba de 
o subestimare a genului... Ajungi ce
lebru doar ca romancier, se spune 
adesea. Iată o credință lipsită total 
de consistență. Caragiale al nostru 
a ajuns celebru mai întîi prin admi
rabilele sale „Momente". Și, dacă 
numai atîta ar fi scris, n-ar fi deloc 
mai puțin mare scriitor. Același lu
cru îl putem spune despre Cehov, ba 
chiar cu mai multă tărie. Cît despre 
scriitorii contemporani, mergem cu 
gîndul la scriitori ca Boris Polevoi, 
V. Ovecikin (acesta din urmă n-a pu
blicat nici un roman, dar iată-i nu
mele dincolo de hotarele Uniunii So
vietice!) șl la Siito Andras al nostru. 
S. Andras ne este cunoscut mai cu 
seamă prin vioaiele sale povestiri în 
care umorul țărănesc, robust și op
timist, se însuflețește cu sezisarea 
unor elemente deosebit de semnifica
tive ale vieții noastre noi; noul — iată 
ce promovează fiecare povestire a sa. 
Nu știu cine ar avea curajul să 
afirme că Siito Andras nu e una din
tre forțele literaturii noastre și că nu 
se bucură de ră.șpîndire și... celebri
tate.

Fără îndoială, schița e un gen di
ficil. Mai Întîi pentru că te obligă să 
fii ancorat în cotidian, în fenomenul 
social imediat. Trebuie, așadar, să-1 
cercetezi, să-i pătrunzi în esență, 
să-l înțelegi și să-1 apreciezi just. Și 
nu-i totdeauna ușor, dimpotrivă Bu
năoară, în momentul de față, în agri
cultură se pune un accent puternic 
pentru întărirea economică a gospo
dăriei individuale țărănești, prin ri
dicarea producției la hectar. Asta 
însemnează că am renunțat cumva 
la sprijinirea procesului de transfor
mare socialistă a satului? Nu... Spri
jinim gospodăriile individuale ca să ri
dice producția la hectar și prin 
asta nivelul de trai al întregii 
populații. Dar conjugăm această ac
țiune cu o necurmată muncă politică 
de atragere a țărănimii pe calea gos
podăriei socialiste, demonstrîndu-i 
cu cît s-ar putea mări producția ca
pitală, folosind mijloace mai avansate 
de muncă, metode științifice și for
me de muncă noi. E un proces lent, 
dar continuu. El se va accelera cu 
timpul, pe măsură ce conștiința țără
nimii se va îmbiba cu noile reali
tăți, pe măsură ce unitățile socialiste 
existente vor obține succese după 
succese... In acest proces se produc 
multe frămîntări, unele chinuitoărt, 
altele pline de haz. Aceste aspecte

Dumitru Mireea

1 (Continuare în pag. 4-a)
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RECENZIE

Probleme de lingvistică
Răsfoind revistele

„STEAUA" nr. 3-5—1955

Studiul lui Al. Graur „încercare 
asupra fondului principal le
xical al limbii romroe"*)  este 
prima lucrare fbmînească de 

lingvistică în care se analizează pe 
larg una din cele două părți esențiale 
ale limbii rorpî.ne. Infâțișînd aspectele,, 
calitățile, istoricul si perspectivele de 
evoluție ale fondului principal lexical 
romînesc. Al. Graur își propune să de
scrie acel miez al vocabularului des
pre care I. V. Stalin spune că, îm
preună cu structura gramaticală, 
formează esența specifică a oricărei 
limbi.

*) București, 1954, Editura Acade
miei R-P-R-, 221 pag.

Cercetătorului acestei probleme îi 
trebuiau, pe lingă o amănunțită cu
noaștere a lexicografici, îndrăzneală 
științifică, fermitate. :și spirit critic 
pentru a se descurca în mulțimea 
faptelor mărunte, căci în lexico
logie se înrădăcinase adine ideea 
că despre vocabular nu se mai poate 
spune mare lucru și că specialiștilor 
Ie-a rămas .doar domeniul rarităților 
lexicale în care mai pot încerca să 
găsească ceva nou. Ce triste urmări 
a avut această concepție știm bine. 
Din cauza ei n-avem încă un dicțio
nar general al limbii romîne și nici 
unul practic pe care să-l poată 
consulta ușor oricine, iar studii de 
semantică nu se mai fac de multă 
vreme.

Lucrările vechi, atît dicționarele cît 
și studiile de vocabular, sînt sau 
depășite sau concepute greșit. In 
aceste condiții nu era — se-nțelege— 
ușor să se discute fondul principal 
lexical al limbii romîne. De aceea 
Al. Graur a fost obligat să supună 
de ia început ideile și studiile de 
lexicologie, romînească unei critici 
strînse. Dar, afară de această ope
rație, autorul încercării asupra fon
dului principal lexical al limbii ro
mîne a ținut să facă din primele pa
gini ale lucrării o binevenită punere 
la punct, înainte de apariția lucră
rilor lui 1. V. Stalin, cîțiva lin
gviști vorbiseră în tre"’ât despre 
existența în vocabularul oricărei 
limbi a unui număr de cuvinte relativ 
stabile. S-ar putea deci crede de că
tre unii — Ia noi șau în altă parte— 
că fondul principal lexical nu re
prezintă o descoperire științifică 
nouă. Dar lingviștii care au atins 
în treacăt problema stabilității unei 
părți a vocabularului au fost tot atît 
de departe de noțiunea științifică de 
fond principal lexical cît au fost de 
departe Adam Smith sau Ricardo de 
marxism.

Concepția metafizică din lingvisti
ca burgheză, potrivit căreia părțile 
limbii se studiază separat, vocabu
larul de o parte, structura gramati
cală de alta, i-a împiedicat să aibă 
perspectiva științifică necesară pen
tru ca să descopere șl celelalte ca
racteristici ale fondului principal și 
să facă legătura dintre stabilitatea 
unei părți a vocabularului și struc
tura gramaticală a limbii.

Ca parte esențială .și specifică a 
limbii, fondul principal lexical a fost 
descoperit mulțumită strălucitei apli
cări de către I. V. Stalin a mate
rialismului dialectic în lingvistică. 
După cum arată Al. Graur:

,,In fața lingviștilor se deschid 
acum perspective largi de muncă. Ei 
nu vor rtiai putea și nici nu vor mai 
voi să acorde atenție exclusivă, în 
materie de vocabular, cuvintelor de 
la periferia limbii, ca să stabilească 
existența, originea sau evoluția unor 
forme rare și neinteresante. Acum a- 
tenția se va îndrepta spre problemele 
mari și importante ca: stabilirea fon
dului principal al unei limbi date, 
compararea lui cu fondul principal al 
limbilor înrudite (eventual și neîn
rudite) sau cu fondul principal al 
aceleiași limbi la o dată mai veche, 
cercetarea noțiunilor care sînt oglin
dite în fondul principal al fiecărei 
limbi, stabilirea felului cum se com

portă, în ce privește fondul princi
pal, diferitele categorii de cuvinte 
(categoriile morfologice semantice, 
arhaismele, împrumuturile), raportu
rile fondului principal cu masa vo
cabularului, cu structura gramaticală, 
diferențele din punct de vedere al 
fondului principal, între limba lite
rară, limba națională și dialecte, fe
lul cum se primenește fondul princi
pal etc. Ei vor avea să mai cerce
teze cum trebuie folosită în prâctica 
învățămîntului limbilor descoperirea 
lui 1. V. Stafift, în ce măsură tre
buie să se modifice munca de alcă
tuire a dicționarelor. Acestea sînt 
numai unele dintre vastele subiecte 
care așteaptă să fie răscolite, prelu
crate și lămurite", (lucr. cit. p. 
10—11).

Mai toate subiectele înșirate de 
autor mai sus au fost atinse în lu
crarea sa despre fondul principal al 
limbii romîne. Unele mai pe larg, 
altele numai schițate. Din acest punct 
de vedere cartea lui Al. Graur este 
o mină de sugestii prețioase, o 
schiță de program pentru telul cum 
concepe autorul cercetarea lingvistică 
riouă din țara noastră. E greu să 
arăt aici in amănunte cum s-ar pu
tea dezvolta aceste sugestii, dar 
asupra uneia tot îmi voi îngădui să 
atrag luarea aminte a cititorului, a- 
supra importanței studierii noțiunilor 
reprezentate prin cuvintele din fon
dul principal al unei limbi; După o 
discuție mai lungă in care Al. Graur 
se raliază la punctul de vedere al 
acelor invățați sovietici care nu con
diționează apartenența unui cuvînt la 
fondul principal de importanța 
noțiunii, căci, după cum arată 
L. I. Jirkov, automobilul expri
mă o noțiune foarte importantă, 
dar în fondul principal (și în rusește 
și în romînește) intră mașină, auto
rul analizează în două pagini din 
lucrarea sa categoriile de noțiuni mai 
mult reprezentate în fondul princi
pal al limbii romîne. Nu este aici 
nici o contradicție căci, deși impor
tanța noțiunii nu conferă unui cu
vînt dreptul de a fi socotit în fondul 
principal, totuși fondul principal con
ține numai noțiuni importante. Dar, 
ce însemnează noțiune importantă 
cînd vorbim de fondul principal? 
Sub un anumit aspect noțiunea de 
atom este mult mai importantă de
cît noțiunea de ac, dar cuvintul 
atom nu intră în fondul principal, iar 
ac intră. E și firesc. Nu-i ușor de 
trăit dacă nu știi ce-i acul, dar poți 
trăi foarte liniștit fără să știi ce 
este atomul. Importanța noțiunii în 
cazul nostru depinde de alți factori 
decît cei cu care operăm în teoria 
cunoașterii sau a logicii. Factorul 
esențial aici este modul cum și-a în
sușit poporul noțiunea, valoarea pe 
care o au lucrurile din sfera noțiunii 
în viața lui.

Cînd toate uzinele electrice vor 
funcționa cu energie atomică, iar tre
nurile, vapoarele, avioanele și auto
mobilele vor fi mișcate de cile ato
mice, cînd tratamentul medical cu 
izotopi va fi ceva obișnuit, cuvintul 
atom va intra în fondul principal.

In felul acesta se schițează o in
teresantă cercetare pe care autorul 
n-a făcut-o, dar ale cărei elemente 
fundamentale există în lucrarea 6a. 
Stabilind perspectivele de evoluție ale 
fondului principal al limbii romîne, 
autorul s-a văzut nevoit să întoc
mească și lista cuvintelor din fondul 
principal al limbii latine, iar în 
cursul lucrării a dat și indicații asu
pra fondului principal al limbii ro
mîne în fazele ei mai vechi. Există 
așadar trei momente importante de 
evoluție: începutul, faza intermediară 
și cea actuală pe care viitorii cerce
tători ai problemei le pot lua ca 
bază, fără să mai socotim observa
țiile autorului în legătură cu pers
pectivele de evoluție.

Analiza dezvoltării istorice a fon
dului principal al limbii romîne fă
cută • de autor arată că în această 

parte a vocabularului limbii romîne 
există un număr de cuvinte de ori
gine indoeuropeană cu o vechime de 
5000-6000 de ani, datînd deci din epoca 
de dinaintea sclavagismului. La a- 
cestea s-au adăugat cuvinte formate 
sau împrumutate de limba latină, 
apoi un numeros contingent de cu
vinte slave și, după acestea, cuvinte 
din greaca medie, din maghiară, din 
greaca nouă, din turcă etc. și nenu- 
mărâte creații romînești. Structura 
fondului principal al limbii romîne 
iluătreăză astfel necontenita îmbogă
țire a limbii poporului romîn, rela
țiile lui cu celelalte popoare. Pe cînd 
limba latină n-avea, după Al. Graur, 
decît 767 de cuvinte în fondul ei 
principal lexical, limba romînă are 
1419, după lista cea mai largă a cu
vintelor considerate de autor în fon
dul principal, deci aproape dublu. La 
această dublare limbile slave au con
tribuit în mod substanțial. Din to
talul cuvintelor din fondul principal 
romînesc, 305 sînt de origine slavă.

Unele probleme tratate de autorul 
primei lucrări despre fondul princi- 
cal al limbii romîne depășesc prin 
importanța lor cadrul unui studiu 
de vocabular, interesînd lingvistica 
în ansamblu. Așa sînt: problema ino
vațiilor morfologice în limbă, pro
blema raportului dintre sintaxă și 
fondul principal etc., iar analiza vo
cabularului întrebuințat de scriitori 
interesează și știința literaturii. Din 
stabilirea proporției dintre cuvintele 
din fondul principal și masa voca
bularului la scriitori ca 1, Creangă, 
M. Sadovfeanu și P. Dumitriu se schi
țează o metodV de interpretare afe
tului cum folosesc scriitorii limba. 
Cînd cuvintele din fond apar des, 
avem a face cu scriitori buni. La 
Creangă intr-un pasaj luat la întîm- 
plare de autor, din 400 de cuvinte.
369 aparțin la fondul principal, la 
Sadoveanu din aceiași număr total,
370 sînt din fondul principal, iar la 
P. Dumitriu, 379. Desigur, metoda 
nu este absolută si nu se poate tra
ge mecanic concluzia că un scriitor 
este cu atît mai talentat cu cît în 
opera lui apar mai multe cuvinte din 
fondul principal, dar este indiscu
tabil că numărul cuvintelor din fon
dul principal întrebuințate de scriitori 
este un criteriu de interpretare a lim
bii operei lor, alături de altele.

In recenzia de față nu pot fi atin
se toate problemele unui studiu atît 
de bogat în idei și sugestii ca încer
care asupra fondului principal le
xical a! limbii romîne. O recenzie 
dezvoltată în care să se prezinte mai 
pe larg și cu discuții problemele lin
gvistice din lucrarea lui AI, Graur 
nu s-a făcut încă. Recentul rezumat 
din „Limba romînă" nr. 2 (1955) 
este o simplă tablă de materii, 
un fel de indice al încercării 
asupra fondului principal lexical al 
limbii romîne, în care nu se face 
nici o apreciere. După cum spune 
autoarea acestui rezumat, el a fost 
întocmit ,,în așteptarea unei recenzii 
critice". E curios cum redacția re
vistei Institutului de lingvistică poate 
da un certificat atît de puțin ono
rabil colaboratorilor institutului, care, 
după aproape un an de la apariția 
încercării asupra fondului principal le
xical al limbii romîne, recunosc prin 
cuvintele revistei că așteaptă încă 
să se nască undeva (unde, dacă nu 
la Institutul de lingvistică?) recen
zia critică a unui studiu despre o 
parte esențială a limbii romîne.

Lucrarea lui Al. Graur va fi desi
gur discutată pe larg, căci proble
mele ridicate de autor, ideile și su
gestiile sale, concepția sa despre dez
voltarea studiilor de limbă în țara 
noastră cer specialiștilor să-și spu
nă cuvintul.

Cartea aceasta nu rezolvă numai 
o problemă. Ea pune zeci de pro
bleme, la care lingvistica noastră va 
trebui să dea răspuns.

I. Coteanu

A. S. Pușkin:
„Fata

„Fata căpitanului” 
de Pușkin — pre- 

y_. zentată în cea deacapitanu-patra ediție, în tra- 
~ ~ ducerea izbutită a

lui } ediția a IV-a scriitorului Eusebiu 
---------------------------— Camiiar, este, sub 

pretextul unei in
trigi obișnuite, nararea unei pagini im
presionante din istoria Rusiei: răscoala 
lui Pugaciov.

Motivul e din domeniul romanticului. 
Un tin ar hărăzit din fașă carierei mili
tare, Piotr Andrelei, își părăsește pă
rinții, care n-au uitat să-i înmâneze și 
o scrisoare de recomandare către o ve
che cunoștință a lor — generalul gar
nizoanei. — plecînd în tovărășia lui 
Saveliei spre Orenburg.

Vremea de iarnă nu-i cea mai nime
rită pen.ru călătoria prin stepă, și nu 
se știe ce s-ar fi ales de cei doi dru
meți, dacă nu ar fi apărut, •— cînd vis
colul acoperise calea, — un mujic pri
beag și zdrențăros care să-i scoată la 
lumina și adăpostul unui han. Acest ră
tăcitor prin stepa rusească e Pugaciov, 
umblînd prin sa e pentru a instiga pe 
țărani la răscoală.

Conținutul scrisorii e earn drastic cu 
Piotr și lasă să se înțeleagă genera
lului că acestuia i-ar fi necesar, pentru 
a-și potoli fierbințeala sângelui, un loc 
cît mai retras cu putință, și acesa nu 
e decît mica fortăreață Belogorskaia. 
Aici cunoștința pe care o face cu că
pitanul Ivan cuzmîci și cu soția lui, 
Vasilisa Egorovna, îl apropie pe Piotr 
zXndreici de fata acestora, Mașa, Maria 
Ivanovna. Șvabrin, ofițerul pedepsit — 
pen ru o nebunie tinerească — să stea 
în Belogorskaia, cu toate că-i arată 
amiciție, îl dușmănește pe Piotr din 
momentul în care e convins că noul 
ofițer o iubește pe Mașa.

Dar evenimentele petrecute în apro
pierea satului Bașkir întrerup drumu
rile personajelor, cu complicații dure
roase. Țăranii rebeli atacă for'ăreața 
și o cuceresc: sînt omorîți părinții 
Mașei și prin frînghia spânzurătorii 

rec toți cei care nu se supun noului 
împărat Pugaciov.

Răscoala țărănească începe prin a 
aminti toate ororile care s-au făcut în 
numele legii și al „tătucului**  țar. Aici 
reflexia dureroasă a lui Piotr despre 
starea Rusiei se contopește cu amără
ciunea poetului. Dar Piotr, oricît de 
generos și de larg în concepții ar fi el, 
este un nobil, mândru cînd e vorba să 
i se închine lui Pugaciov. legat de cla

sa lui și păstrând destul d-e mari re
zerve față de răscoală. Demersurile pe 
lîngă căpetenia răsculațiîor sînt numai 
un" compromis, pentru a-și salva iubita 
și viața, altminteri răscoala e tot așa 
de primejdiosâ pentru el ca și pentru 
întreaga nobilime.

Dar răscoala cuprinde fulgerător re
giuni întinse și Pugaciov gândește la 
planul unui a'ac asupra Moscovei: sînt 
ocupate orașe și cucerite prin lupte 
fortărețe și garnizoane Pușkin. cântând 
aici forța nestăvilită a ponorului, a lă
sat să se vadă că diferit de aceea a 
personajelor, există o altă înțelegere a 
faptelor istorice.

M. BUCUR

centrul poves- 
„Cîneva a ce- 
vin roșu“, a- 

de curând

TIZ. K. Schwei-
ckert: „Cineva

In 
tirii 
rut 
părută 
în colecția „Meri- 

a cerut vin roșu^Ai&ne'^ stă via- 
--------------—ța zbuciumată pe 

care o duce tînă- 
, venit să- 
în condițiiie 

terori hîtleriste. Cititorul ur- 
descrierea peripețiilor tracice 

comice alteori, prin care tre- 
treacă Pierre pentru a duce 
sfîrșit misiunea încredințată, 

de 
povestirea atrage aten- 
de la prima pînă la 

Cu tot

rul partizan Plerre Rigaud, 
și îndeplinească misiunea 
cruntei " ' ’
mărește 
uneori, 
buie să 
la bun 
Scrisă cu multă vervă, străbătută 
un umor fin, 
ția cititorului 
ultima pagină. Cu tot caracterul cap
tivant în care predomină neprevăzutul, 
povestirea nu are nimic din convențio
nalul romanelor de aventuri.

Pierre Rigaud, cel care fără frică 
sărea cu parașuta de la zece mii de 
metri, fără a fi superstițios, ținea to
tuși să se dea jos din pat eu piciorul 
drept. El, care arunca trenuri în aer, 
omorând zeci de fasciști, are emoții în 
fața iubitei, Aspmeni lui Pierre Rigaud, 
întreaga povestire este populată de 
oameni simpli și buni, pentru care răz
boiul nu înseamnă decît durere, mize
rie și moarte. Așa înțelege războiul 
și Hans Ighart, germanul originar din 
Reisa, care declară unui muncitor fran
cez că urăște războiul și pe cei ce 
l-au dezlănțuit. împotriva războiului 
este și soția lui Ayer, care-1 salvase 
pe Pierre ascunzîndu-1 în camera ei.

Deși lucrarea „Cineva a cerut vin 
roșu“ face parte dintr-un volum mai 
mare de povestiri, cu o acțiune co
mună, to’uși ea are o unitate bine 
conturată, personajele sale rămînînd în 
memoria cititorului. Mult deosebite 
unul de ai ul prin caracterele lor, prin 
felul lor de a înțelege viața, ele sînt 
animate de același ideal — zdrobirea 
fasciștilor.

C. ARMAȘU

CîM, tn urmă cu un an, a apărut 
revistă „Steaua", critica noastră li
terară a semnalat pe lingă realiză
rile pozitive evidente chiar de la 
primele numere, și anume manifestări 
nedorite frecvente mai ales tn do
meniul poeziei. Poezia atemporală 

și indirectă cuprinsă în aceste prime 
numere ale revistei de peste munți nu 
s-a mai perpetuat in paginile pu
blicației, poeții clujeni străduindu-se 
să-și îndrepte creația lor pe un tă- 
rim cît mai fertil Fără îndoială că 
nu numai poezia a avut de înregis
trat succese, dar și celelalte compar
timente literare se pot, in măsură 
deosebită, bineînțeles, mîndri cu 
realizări, unele din ele de loc negli
jabile.

„Steaua", așa cum se vede și din 
ultimele trei numere pe care ne pro
punem să le prezentăm astăzi, tinde 
din ce în ce mai mult să devină o 
revistă care să îmbrățișeze sectoare 
cît mai deosebite de activitate lite
rară și culturală. Deși, după cum se 
va arăta la timpul cuvenit, proporțio
narea beletristicii nu-i tocmai cea 
dorită, revista „Steaua" a reușit în 
bună măsură să prezinte cititorilor 
Pi materiale literare de calitate, in
spirate cele mai multe din comanda
mentele sociale majore ale vremii 
noastre. Incontestabil, poezia repre
zintă sectorul cel mai bun al revi
stei. Poeții clujeni 'încearcă din ce în 
ce mai mult să fie prezenți tn ver
surile lor în imediata actualitate, 
să-și îndrepte creația spre unele 
obiective esențiale. In special avem 
de remarcat participarea deschisă a 
poeților ciment la uriașa luptă pen
tru pace. Prezența poeziilor pe a- 
ceasiă temă ne arată că revista a 
înțeles una din marile cerințe ale 
vremii noastre, iar creatorii ardeleni 
sînt hotăriți să-și pună toate forțele 
lor în slujba acestei nobile cauze. Se 
remarcă „Oră de noapte", „Mărturie" 
și „Gîndul păcii" de Aurel Rău. In 
toate trei poetul afirmă încrederea ne
stăvilită pe care orice om cinstit din 
țara noastră o are în triumful celor 
care s-au angajat să tnfrîngă forțele 
negre ale războiului. O interesantă 
reușită poetică este desigur și „Ato
mului" de Leonida Neamtu, poate 
una din cele mat bune poezii publi
cate în ultimele numere. Nu putem 
să nu amintim aici și „Kuboyama", 
semnată de Emil Poenaru, un nume 
destul de nou în paginile revistei. 
Fără îndoială că numărul producții
lor meritorii nu se rezumă numai la 
cele citeva înșirate aici. Un alt grup, 
m.ai restrîns ce-i drept, îl formează 
poeziile-cngajament. In special Vic
tor Felea ține să-și. înnoiască profe
siile de credință. Atît în „Martorul 
vremii", cît și in „Către prieteni", tî- 
nărul poet afirmă un ideal artistic 
înaintai pe care îl dorim ca cel din
ții să-l traducă în faptă. Pe aceeași 
linie se înscrie și „In fața mea" de 
Leonida Neamțu, considerînd mărtu
risiri poetice demne de luat în sea
mă.

Dacă pe tema păcii s-au publicat 
în „Steaua" poezii numeroase, din
tre care unele bine scrise, totuși pu
blicația clujană rămîne deficitară în 
ceea ce privește versurile inspirate 
din avtntul construcției socialismu

lui. Efortul lăudabil, soldat cu atîtea 
realizări pozitive, înspre o poezie a 
păcii, a luptei împotriva ațâțătorilor 
la război, trebuia susținut în egală 
măsură și în direcția creării de opere 
literare în care să se reflecte direct 
problemele arzătoare ale vieții noi 
din patria noastră. Bucățile pe acea
stă temă sînt mai rare: „Pleca 
în munte" de Aurel Gurghianu, este 
cețoasă în ciuda ideii interesante. 
„Pămîntul colectivei", de Alexandru 
lob, reușește intr-adevăr versuri de 
reală frumusețe, chiar dacă pe alocuri 
poetul, pe care îl bănuim destul de 
tînăr, se lasă furat de elemente fi
nind mai mult de pitoresc. Intere
sante sînt și „Monumentul leninist" 
de Aurel Gurghianu, și „Straja de 
noapte" de Negotță Irimie.

Am lăsat la urmă „Poveste despre 
trei prieteni" de Leonida Neamțu, 
poate una din bucățile cele mai se
rioase publicate tn ultima vreme de 
revistă. Poemul merită o discuție a- 
partg, date fiind problemele intere
sante ce le riacă și fără îndoială că, 
critica literară nu va întîrzia să-și 
spună cuvîntul asupra acestei verita
bile izbînzi artistice. *

Succesele înregistrate pe tărtm.ul 
unei poezii a păcii, caracterizată prin 
vigoare, optimism și combativitate, 
calitatea artistică deosebită a celor mai 
multe din versurile publicate în ulti
ma vreme, merită a fi remarcate ca 
reușite ale publicației transilvănene.

Dar rezerva făcută cu citeva rtn- 
duri mai sus o reamintim și acum: 
am vrea ca poeții clujeni să fie mereu 
mai aproape de bătălia pentru socia
lism. în țara noastră, să fie totdeauna 
prezenți pe baricada acestei lupte 
mărețe. Și succesele de pînă acum 
ne dau speranța unei noi realizări.

Proza din revista „Steaua" nu se 
menține la nivelul poeziei. In cele 
trei numere nu s-au publicat decît nu
vela „Din lumea sălilor de curs" de 
Pavel Aioanei și schița „Plouă" de 
Dumitru Radu Popescu. Nuvela lut 
Pavel Aioanei este fără îndoială una 
din cele mai realizate lucrări epice, 
închinate vieții studențești de la noi. 
De semnalat la tînărul scriitor iscu
sința cu care știe să contureze anu
mite figuri din mediul universitar, ca
pacitatea de a închega un conflict 
destul de susținut, menținînd acțiu
nea într-o tensiune mereu crescîndă. 
Pavel Aioanei dovedește resurse de 
portretist și ca un exemplu viu în 
apest sens ne stau personajele cen
trale Lucia, Mircea și Serbu. Mai pu
țin izbutită ca personaj literar. Doina 
— deși interesant concepută în pri
mele pagini — se pierde către sfîrșit. 
In orice caz „Din lumea sălilor de 
curs" ne dă bucuria întîlnirii unui 
talent cu- perspective de dezvoltare. 
„Plouă" de Dumitru Radu Popescu 
arată că autorul știe să mînuiască 
un umor de bună calitate. Nu ne 
mulțumește însă vădita sărăcie can
titativă a materialelor de proză din 
paginile revistei „Steaua". Genul 
scurt și publicistica sînt slab sau 
de loc reprezentate. Revista nu dă 
atenția cuvenită reportajului, schiței, 
portretului literar, specii atît de ope
rative, așteptate cu mult interes de 
cititori.

Cea mai mare pante din paginile 
revistei sînt rezervate preocupărilor 
de critică și istorie literară. Se re
marcă în acest domeniu, străduința 
cronicarilor revistei (George Mun- 
teanu, Dan Costa, Leon Baconsky) de 
a analiza cît mai pe larg și mai mi
nuțios, căutîrtd să extragă toate im
plicațiile cuvenite din aceste volume 
de seamă ale literaturii noastre noi. 
Lucrul acesta se face cu din ce în ce 
mai multă seriozitate și adincime. A- 
cedași observație și pentru recenzii 
(nu înțelegem, de ce rubrica este re
zervată într-o atît de mare măsură 
cărților străine?) unde a devenit de

s Nuvela „Așa a fost odată" de Ion 
Pas a apărut zilele trecute în Editura 
Tineretului.

K A ieșit de sub tipar volumul de 
versuri „Pe struna fulgerelor**  de Mihu 
Dragornir. Desprindem din sumar: „Cân
tecul", „In inimă'*,  „Primăvara", 
,, Prieten ie", „Casa lui Botev", „Cânte
cul Griviței", „Să nu uiți", „Balada 
satului", „Oda fulgerelor".

g Romanul scriitorului englez Jack 
Lindsay, „Primăvara amăgitoare", a a- 
părut în ^Editura de stat pentru lite
ratură și artă. Traducerea este semnală 
de Zaharia Stancu. Cuvînt înainte de 
Radu Lupan.

K A apărut „Din povestirile scriito
rilor sovietici" volumul II. Sînt cu
prinse în actualul volum un număr de 
46 povestiri semnate de Nina Emelia- 
nova, Vsevolod Ivanov, Vera Inber, Lev 

asemenea evidentă tendința spre ana
liză și interpretare cit mat judi
cioasă a operelor literare. Semnalăm 
în special recenziile din nr. .3 aparți
nând lui Marosi Peter șt Mircea To- 
muș. Am imputa revistei neglijarea 
unui însemnat număr de apariții din 
ultimul timp pe care revista le-a tre
cut cu vederea și nw ales lipsa <ie 
grijă față de volumele, fie ele și mai 
modeste, semnate de tinerii scriitori. 
„Steaua" s-a remarcat nu numai prin 
cronici și recenzii de bună calitate, 
dar și prin articole aniversare judi
cioase din care cititorul a avut pri
lejul să extragă serioase învățăminte 
(v. articolele despre Maiakovski, 
Schiller, Jules Verne, Montesquieu) 
sau prin cronici teatrale sau cinemato
grafice competente (ne referim la 
cele semnate de Florian Potra). „în
semnările despre Daci." ale lui C. 
Daicoviciu sînt de asemenea defâe- 
bit de interesante. La varietatea re
vistei contribuie și traducerile bune 
din Maiakovski, Schiller, Dante. Pe- 
trarca. Dar revista se arată rtiai 
puțin prezentă in dezbaterea pro
blemelor esențiale ale literaturii 
noastre noi. Se publică foarte puține 
articole de generalizare, de sinteză. 
Rubrica „Opinii." semnată de George 
Stelea constituie o inițiativă intere
santă,

A mai rămas să remarcăm un fapt- 
notele și comentariile, care altădată 
promovau spiritele discutabile, por
nite dintr-o vădită intenție de șicană 
și răfuieli personale, au dispărut. 
Chiar în spațiul acesta limitat, no
tele din ultimele numere ale revistei 
„Steaua" pun probleme interesăfite, 
discută chestiuni de loc lipsite de 
importanță și într-o manieră științi
fică. E un fapt ce trebuie să ser
vească drept exemplu și celorlalte pu
blicații literare din tara noastră. In 
ansamblu, revista din Cluj a făcui 
pași serioși înainte pe drumul unei 
poezii mobilizatoare, combative, stră
bătută ăe dorința de pace a popoa
relor, însuflețită de marile idealuri 
ale omenirii și de ură împotriva telor 
care vot un nou război. Nu mai pu
țin același progres se remarcă și 
în domeniul criticii, care s-a îmbo
gățit în preocupări și a devenit mult 
mai consistentă. Iar proza, cu tot nu
mărul redus de lucrări publicate, a 
înregistrai totuși o nuvelă demnă de 
luat In seamă. Efortul redacției spre 
oglindirea artistică a construirii so
cialismului tn țara noastră, crearea 
unor eroi înaintați, atacarea teme
lor esențiale, acest efort trebuie și 
mai mult sporit.

Străduințele mereu mai susținute tn 
această direcție oentru reflectarea ne
mijlocită a problemelor mari ale ac
tualității vor face fără îndoială ca 
„Steaua" să fie una din publicațiile 
cele mai iubite și apreciate de ci
titorii din țara noastră.

Valeriu Rîpeamj

Kassil, Valentin Kataev, V. Kojevni- 
kov, Boris Lavrenev, N. Liașko, M. 
Moskvin, Galina Nicola evâ și alții.

■ Peste cîteva zile va apare în Edi
tura de stat pentru literatură și fertă 
„Turnul Babel" de Jiri Marek.

@ Editura de stat pentru literatură și 
artă va scoate de sub tipar, în cursul 
viitoarelor săptămîni, două volume de 
„Versuri alese" de Mihai Beniuc.

B In cursul lunii viitoare va fi în li
brării volumul de poezii „Inscripții" 
de Nicolae Tăutu.

Săptămîna viitoare apare cel de 
al doilea volum din colecția operelor 
complete ale lui A, P. cehov, în curs 
de tipărire în țara noastră Volumul 
cuprinde peste 55 schițe.

jg Tot peste cîteva zile, Editură Car
tea Rusă va scoate de sub tipar volu
mul I al operelor lui Nekrasov,

A na Novak este un nume nou in 
dramaturgia noastră. Prima piesă a 
scriitoarei a fost tipărită anul tre
cut în paginile revistei „Viața ro

mînească". „La începutul vieții" anunța un
dtamaturg autentic, cu interesante valențe 
artistice și. ceea ce este mai prețios, cu o 
personalitate proprie, puternică și închegată. 
Prima operă, dovedind talentul scriitorului, 
nu mărturisește implicit și o personalitate 
tormată. „La începutul vieții", piesă în care 
observația psihologică fină și elanul se în- 
tîlnesc uneori cu simplismul și livrescul este 
însă rodul unui scriitor complet care, bine
înțeles, își poate lărgi perspectiva, își poate 
descoperi noi resurse lăuntrice dar care este 
de pe acum, în accepție literară, „el însuși".

Scriitoarea se preocupă în cea de a doua 
piesă a sa de viața familiei Kovacs aflată în 
Ardealul de nord în anii 1941 — 1943. Scrii
toarea luminează îndeosebi figurile membrilor 
acestei familii; doctorul Kovacs, Margit, so
ția lui. Petru și Eva, copiii lor. Apar în 
piesă, mai puțin urmărite și cîteva persona
je a căror existență este legată de aceea a 
familiei Kovacs — doamna Beres, Andras 
și alții.

Piesa transpune un moment de răscruce 
din viața acestei familii de intelectuali. Ana 
Novak a învățat sîrguincios și creator la 
școala lui Gorki și Cehov. Aceasta se simte 
și în modul în care este organizat dramatic 
materialul brut al piesei, în chipul în care 
se deschid și iau sfîrșit actele piesei, dar mai 
ales în știința de a realiza atmosfera întîm- 
plărilor care se petrec pe scenă și de a le 
descifra sensurile profunde. însăși alegerea 
acestor întîmplări arată cît de fertilă a fost 
influența lui Gorki și Cehov.

„Familia Kovacs" apare în piesă intr-un 
moment tragic al existenței sale. Scriitoarea 
a avut darul de a ridica întîmplările din 
viața familiei Kovacs la o treaptă de gene
ralizare filozofică. Ce se petrece în viața fa
miliei Kovacs și constituie obiectul obser
vațiilor autoarei? Trebuie să relevăm aici o 
trăsătură a scrisului Anei Novak. Scriitoarea 
nu cultivă o acțiune scenică bogată. In pie
sele ei, îndeosebi în „Familia Kovacs", 
nu au loc prea multe întîmplări. Acțiunea, 
în înțelesul strimt de deplasare fizică a rea
lității, începe în „Familia Kovacs" abia 
în ultimul act al piesei. Pe scriitoare 
o preocupă lumea afectivă și cerebrală a eroi
lor săi pe care-i urmărește în cele mai va
riate și nuanțate reacții pînă în clipa în 
care viața le impune să facă o cotitură ho- 
tărîtoare care va modifica sensul existenței 
lor. O acțiune lăuntrică este caracteristică 
„Familiei Kovacs". Zbuciumul personajelor 
în căutarea sensului adevărat al vieții dă 
mișcare primelor acte ale piesei. Zbuciumul 
acesta a fost declanșat de torțe exterioare, 
de conflicte pe care scriitoarea nu simte ne
voia să le înfățișeze în prim plan.

Din primul tablou scriitoarea își introduce 
cititorul în miezul problemelor. ” ' 
Kovacs, un intelectual prob, cu 
probleme de conștiință, este epurat din cor
pul didactic ca element suspect politic. Sus
piciunea oficială este declanșată de protestul

Doctorul
sinuoase

cinstit și de curaj pe care-1 face doc- 
' torul Kpvacs alunei eînd un coleg al său,
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Ana Novak: //FAMILIA KOVACS"
romîn, este îndepărtat din învățămînt ca ur
mare a politicii șovine. Margit, soția lui, 
pentru a susține familia, devenise croitoreasă, 
intruntînd cu resemnare și amărăciune dis
prețul snob al intelectualității orașului și al 
„lumii bune". Dacă pe soțul ei, in primele 
scene ale piesei, îl vezi preocupat de mari 
șt, de cele mai multe ori, abstracte proble
me, Margit este stăpînită pînă la obsesie 
de mizeriile cotidiene și de dragostea ido
latră pentru fiul ei, Petru. Acesta, student 
inginer, afișează un dispreț brutal față de 
căutările, de problemele de conștiință ale 
părinților săi și ale surorii sale. Eva 
apare, la primul contact, ca o făptură 
stranie, amestec de cinism voit — teribi
lism al vîrstei de 17 ani — și de roman
tism încătușat. Sub crusta izbucnirilor de 
brutalitate bate un suflet gingaș, îndrăgos
tit de frumos, de poezie, vibrînd cu emoție 
neobișnuită în fața artei. Un suflet de ar
tist asupra căruia viața amenință să-și pună 
o pecete cenușie. Din pudoare a sentimen
telor Eva își ascunde reacțiile firești în
dărătul brutalității și al unei măști de bla
zare precoce. Un singur sentiment nu și-l 
deghizează, acel pe care-1 împărtășește fața 
de fratele ei, sentiment de dispreț amenin- 
țînd să se transforme în ură.

In aceeași casă cu familia Kovacs locu
iește doamna Beres, o comunistă al cărei 
soț este închis. Ea încearcă să canalizeze 
torțele sănătoase sufletește din tamilia Ko
vacs, spre mișcarea antifascistă. Aceeași ac
țiune o îndeplinește Andras, student comu
nist, fost coleg și prieten cu Petru.

Sub semnul acestor relații se desfășoară 
conflictul piesei. După două acte, mai mult 
expozitive, în care personajele se deținesc 
în raporturile lor reciproce, exprimîndu-și 
glodurile și sentimentele, se produce o lo
vitură bruscă pregătită însă de nenumărate 
amănunte artistice. Petru își anunță familia 
de înrolarea sa ca voluntar în armata fas
cistă. Asupra părinților săi’, hotărîrea a- 
c-easta are un efect zdrobitor, dar straniu.

Doctorul Kovacs, părintele lucid, care-și 
supusese fiul unei analize crude și nemi
loase, uită pentru moment problemele de 
conștiință și, părăsind tărîmul rațiunii obiec
tive, devine egoist, — de un egoism părintesc 
posesiv — și indiferent la ceea ce se petrece 
în jurul său. Margit, mama idolatră, exal
tată și lipsită de simț critic, după ce-și re
vine din letargia în care o aruncase pri
mul contact cu durerea, își găsește axa Șt 
se alătură doamnei Beres. Margit a ieșit 
biruitoare din acest dureros proces pentru 
că fondul ei sufletesc era mai puternic, 
mai rezistent decît al soțului ei. 
care se luptase de unul singur cu 
tudinile vieții a găsit tăria să iasă Ia su
prafață. Doctorul Kovacs însă 
putut să reziste. Drama lui este drama m*  

Femeia 
vicisi-

nu a

de 
li
bi
an 
in 
le-

telectualului cinstit, cu visuri spulberate 
societatea capitalistă și care nu a avut 
ria și clarviziunea să se alăture torțelor 
ruitoare ale editorului. Kovacs a tost 
înaripat. Societatea i-a pus, însă, plumb 
aripi, pe care el nu a avut puterea să-l
pede. Și în încercarea nesăbuită de a-și lua 
singur zborul-spre azur, și-a frînt aripile 
prăbușindu-se în abis.

Cu subtilitate scriitoarea înlățișează evo
luția raporturilor dintre doctorul Kovacs și 
soția lui. La început Margit vorbește cu 
entuziasm nestăpînit și admirație suficientă 
despre fiul ei, simte nevoia să se retere la 
autorități științifice care-i confirmă părerea.

„Margit: (în’gîndurată, cu oarecare satis
facție). Petru al meu a fost întotdeauna 
mai calm, (către Andras) îți amintești, la 
nouă ani construia avioane din carton. În
suși decanul mi-a spus

Kovacs, mai lucid, 
este sceptic și critic: 
„Mda... Ești enervată, 
dragă, de ce vor
bești mereu despre el?" 
El vede, dincolo de 
victoriile școlare care-i 
dau satisfacție so
ției sale, sterilitatea 
și uscăciunea sufle
tească a lui Petru. A- 
cestea se petrec însă 
într-un climat relativ 
calm, într-o lume teo
retică de idei în care 
doctorul Kovacs se 
simte la adăpost A- 
tunci însă cînd se cioc
nește brutal cu reali
tatea, cînd fiul său se 
rupe de căminul părin
tesc, Kovacs sub im
periul durerii părăseș
te răceala teoretică. 
Fără să-și dea seama 
îrnprumută formulă

rile și stilul soției sale,

Desen de ROSS

, pe care înainte le 
ironiza: „O minte sclipitoare! Un mare 
savant, un Newton! Ce, credeți că aiurez? în
suși decanul a spus..."

Eliberată din marasmul vechii stări sufle
tești, Margit nu mai poate suporta un ase
menea limbaj, care înainte îi era propriu. 
De data aceasta, ea este omul lucid și cri
tic. Nu și-a pierdut dragostea pentru Petru, 
dar își dă seama că este donquihotească în
cercarea soțului ei de a opri plecarea fiu
lui.

Felul în care sînt construite reacțiile a- 
cestor personaje demonstrează capacitatea 
de nuanțare psihologică a scriitoarei, arta 
creării unor personaje complexe.

De la plecarea lui Petru, evenimentele se 
desfășoară mai viu, îndreptîndu-se spre fi
nal uneori destul de precipitat. Familia Ko-

vacs este dată afară din locuință de către 
proprietăreasă, colaboraționistă venală și 
meschină. Doamna Beres este arestată. Ul
timul act se petrece în noua locuință a fa
miliei Kovacs. Viața familiei s-a schimbat 
din temelii. Eva, devenită soția lui Andras, 
este muncitoare ca și mama ei. Arnbeîe au 
devenit comuniste. Margit va ti arestată 
pentru activitate ilegală. Doctorul Kovacs 
a înnebunit. Petru, întors din concediu, ani- 
malizat de război, stors de vlagă, lipsit de 
orizont in viață, se sinucide. In această at
mosferă tulbure străbate, ca o lumină or
bitoare, vestea victoriei sovietice de la Sta
lingrad.

La capătul piesei, ideea centrală, care a 
organizat și sudat 
pare deosebit de 
tarea spre clasa

elementele lucrării, a- 
limpede. Intățișînd onen- 
muncitoare a elementelor 

sănătoase dintr-o fa
milie de intelectuali, 
„alegerea apelor" în a- 
ceastă familie, piesa 

transmite ideea că 
demnitatea și cinstea 
umană, sentimentul li
bertății, al purității 
conștiinței le poți ob
ține numai atunci cînd 
te afli alături de forțe
le pentru care acțio
nează istoria, alături 
de clasa muncitoare și 
comuniști.

Familia Kovacs, prin 
mesajul ei. este o 
piesă actuală,

-fr

Lectura pieselor Anei 
Novak face cunos

cute unele particu
larități artistice ale
scriitoarei. Ana Novak 
se distinge prin 

crearea unor personaje complexe, cu o bo
gată și variată viață sufletească, pe care 
scriitoarea este preocupată să o urmărească 
în cele mai nuanțate reacții. Piesele Anei 
Novak și îndeosebi „Familia Kovacs" dove
desc remarcabila capacitate a scriitoarei de 
a crea cu mijloace artistice interesante o 
atmosferă pregnantă, în care se întrupează 
eroii săi. Chiar de la primele replici ale 
pieselor observația minuțioasă a nuanțelor 
psihologice și efortul de zugrăvire a atmos
ferei dramatice, apar ca trăsături caracte
ristice scrisului Anei Novak. Irebuie adău
gat acestor trăsături o vădită preocupare in
telectuală a personajelor, un climat intelec
tual caracteristic celor două piese ale scri
itoarei. Răzbat uneori în piese accente care 
arată că scriitoarea este înzestrată cu sim

oameni 
cti în- 

izbutite 
acelea

țul umorului, un umor sec și amar. Lip
sa stridențelor, a șablonului, 'a pompieris- 
mului literar, nivelul artistic ridicat, aces
tea sînt consecințele firești ale prețioaselor 
trăsături artistice’ ale scriitoarei.

Eroii preferați ai Anei Novak sînt 
frămintați și chinuiți care-și caută 
trigurare drumul în viață. Cele mai 
personaje create de scriitoare sînt ____
surprinse în timpul procesului lor de deve
nire și urmărite pînă cind se împlinesc 
uman sau se scufundă în mlaștină.

Spuneam că Ana Novak posedă arta rea
lizării unor personaje complexe. Eroul pe 
care-1 făurește scriitoarea nu este un „dat" 
definitiv, ci o făptură vie în ale cărei vine 
curge Sînge adevărat și care se transformă, 
se preface, adesea în chinuri mistuitoare. 
Acest proces este urmărit cu atenție de scri
itoare prin numeroase notații psihologice, și 
tratat cu inteligență artistică.

O pildă interesantă o constituie Petru, 
înainte de apariția lui în scenă, sîntein pre- 
Veniți asupra însușirilor sale intelectuale și 
a limitelor morale care-1 îngrădesc^ Să nu 
uităm că este vorba de un fascist, încă ne
declarat, dar care mai tîrziu își va anunța 
înrolarea în armata fascistă. Scriitoarea nu 
a înfățișat cauzele exterioare, generale, care 
au putut determina alunecarea spre fascism 
a unui tînăr din categoria căreia îi apar
ține Petru. Ana Novak a arătat acele tră
sături lăuntrice, uneori invizibile, care, fu
zionând, au creat terenul prielnic răsadului 
fascist. Acest fapt ridică o problemă cu pri
vire la procesul creației realiste. Acțiunile 
personajului literar trebuiesc guvernate de 
o rațiiine riguroasă. Adesea acțiunile aces
tui personaj, pot părea iraționale, ele sînt 
însă raționale în 
logicii obiective a 
varea minuțioasă, 
tui decisiv al unui

Cutii pregătește
Petru ? Acesta intră în casă, întimpinat cu 
sfială și bucurie de mama sa. Manifestației 
de bucurie, duioasă și timidă. Petru îi răs
punde opac, cu brutalitate și .răceală. U- 
pacitatea și uscăciunea sufletească se îm
bină cu grosolănia și agresivitatea. Pețru 
se înfurie pentru că s-a umblat la biroul 
lui, pentru că s-a rupt o pagină din caietul 
lui. Intelectualul caută să se exprime pe
dant: „te întreb cu calm", dar fascistul din 
el este mai puternic și amenință cu bătaia. 
Și pe mama sa o tratează cu grosolănie și 
brutalitate : „Fiica ta e gata să tacă o tîm- 
penie, iar tu vorbești ca o gîscă de provin
cie sub clar de lună". Insul care se poartă 
astfel cu ființele cele mai apropiate, cu 
mama, cu tatăl și cu sora sa, este acelașicu 
filozoful crud și cinic care exprimă concep
ția despre viață a fiarelor, în formulele filo
zofiei naziste- „Lumii nu-i strică o mică 
emoragie". Este creată astfel o bază rea

cazul in care corespund 
personalului. Fără moti- 
particulară, veridică, ac- 
personaj plutește în vid.

Ana Novak acțiunea lui

lă a acțiunilor viitoare ale lui Petru. Pe un 
asemenea individ scriitoarea nu l-a lipsit 
totuși de capacitatea de a-și aminti cu oa
recare duioșie de ghidușii!? copilăriei, tară 
ca această notă să schimbe ceea ce este 
esențial în Petru. Acțiunea principală carac
teristică eroului, înrolarea in armata fasciste 
în lumina notațiilor scriitoarei, nu apare ca 
un act arbitrar, ci adînc motivat, cu rădă
cini în sufletul și caracterul persona ului.

Să ne oprim puțin asupra pieirii lui Pe
tru. Fiul rătăcit al familiei Kovacs a deve
nit un fascist, un criminal. Petru insă nu a 
încetat să gîndeaseă și, în telul lui, să sim
tă. Incapabil să devină o brută lipsită de 
capacitatea de a judeca, el de fapt nu s-a 
integrat organic masei fasciste Un aseme
nea ins nu rămîne alături de fasciști, pe 
care a ajuns să-i disprețuiască, dar nici nu 
este în stare să se lepede de ei. Pentru un 
intelectual descompus și dezaxat, cum este 
el, din al cărui suflet au dispărut visurile 
și năzuințele, sinuciderea este stîrșitul fi
resc. La fel de logic justificat este sfîrși- 
tul doctorului Kovacs.

Scriitoarea creionase figura unui om o- 
nest, cu năzuinți stărîmate, a unui intelec
tual distrat și căruia problemele materiale 
ale vieții îi creau o adevărată panică. Lip- 
sindu-i tăria morală a soției sale, doctorul 
Kovacs nu poate continua lupta cu viața. 
El nu ar fi putut însă abdica de la linia 
sa de conduită morală. Intr-o asemenea di
lemă tragică rezultatul a fost nebunia. Ale
gerea unui asemenea final înseamnă un 
act de curaj artistic al scriitoarei. 
Dacă membrii familiei Kovacs se disting 
prin complexitatea lor, nu același lucu se 
poate spune despre Andras și Beres. Artis
ticește ei sînt frați gemeni, la tel de liniari 
și corecți. Anei Novak îi este străin șablo
nul și din această pricină Andras și Beres 
nu au stridențe. Le lipsește însă căldura și 
complexitatea celorlalte personaje. Aș vrea 
să precizez. Cînd spun complexitate, nu 
presupun existența în fizionomia eroilor a 
unor chinuitoare' frămîntări. Mă gindesc 
însă la diversitatea trăsăturilor de caracter. 
Ia varietatea situațiilor cărora le far față 
personajele. Or, An'dras și Beres îndeplinesc 
în piesă doar o acțiune apostolică, jucînd în 
același chip rolul de apostol pe lîngă familia 
Kovacs. In cazul lui Andras, piesa crea pre- 
mizele unui personaj mai bogat Dragostea 
acestuia pentril Eva ar fi putut infuza sevă 
personajului. In vederea umanizării doamnei 
Băres, i s-au atribuit visuri cu privire la co
pilul pe care-1 va avea și un monolog em
fatic rostit în fața pruncului său. Scriitoarea 
trebuie să reflecteze cu seriozitate la faptul că, 
în piesele sale, personajele pe care Ie dorește 
cele mai înaintate sînt mai palid înfățișate.

Prezența atîtor personaje pozitive reali
zate în creația Anei Novak, arată că scri
itoarea are posibilitatea să cîștige în profun
zimea și extensiunea investigației psihologi
ce. [n sfera dramaturgiei noastre Ana No
vak și-a spus și credem că-și va 
un cuvînt greu, cu un timbru 
cuceritor.
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Printre romancierii francezi, numele lui Andre Ke- 
dros și-a cucerit în ultimii ani un loc aparte, prin mai 
multe volume („Corabia în inima orașului", „Odeonul", 
„Poporul rege"). Recent, Kedros le-a adăugat „Floarea 
cea nouă“ („Editorii francezi reuniți", 1954). Scriitor de 
limbă franceză, scriitor militant, Andre Kedros este, în 
Franța supusă politicii dolarului, cîntărețul bătrînei și 
veșnic tinerei Elade. Cărțile sale aduc totdeauna în lite
ratura progresistă de azi mesajul poporului grec, al 
eroilor, al durerilor și luptelor sale... „Floarea cea 
nouă" îmbogățește cu încă un episod ciclul închinat 
oamenilor vajnici din țara lui Herakles și a lui Leonida. 
Reportaj și roman totodată, cartea lui Kedros se înfiri
pează din evenimentele zbuciumate ale anului 1952, 
Athena monarho-fascistă ascultă tot mai mult de ordi
nele ambasadei americane. Lagărele din Yura și din 
Macronissos gem de deținuți politici, foști partizani și 
luptători antinazișii. Pus în ilegalitate, Partidul Comu
nist Grec își duce munca în condițiile cele mai grele. 
Sindicatele sînt năpădite de scizioniști, de cozi de 
topor. Siguranța maiestății sale și trupele americane 
terorizează acest popor care se zbate în ghiarele șoma
jului, ale mizeriei. Soarele neînduplecat și cerul du
reros de albastru își pierd parcă orice rost... Și totuși, 
oamenii Greciei nu au capitulat. Pe acest fundal pate
tic, lupta comuniștilor și a poporului care-i urmează, 
gîndul solidarității, al mfrățirii prin dezrobire și pace, 
se conturează cu limpezime. Morții și destrămării mo
rale, oamenii din țara muntoasă a păstorilor și a eroi
lor din mitologie le opun dragostea de viață, iubirea, 
dreptul de a-și cîștiga fericirea. Un astfel de om este 
și comunistul Dimos Kalos. Mecanic într-un mare ga
raj, Dimos se trage dinlr-o familie de luptători. Fratele 
său a fost ucis de naziști ca partizan în anii ocupației. 
Dar Dimos nu va înțelege pe deplin necesitatea și fru
musețea luptei împotriva imperialismului și a zbirilor 
lui decît atunci cînd dragostea îi va descoperi plenitu
dinea și fericirea la care au dreptul oamenii. Dimos se 
îndrăgostește de Heline, fata vecinului, contabilul Se- 
taphidis, cu care se jucase de atîtea ori în copilărie. 
Contabilul a avut însă un fiu, ofițer fascist, care l-a 
denunțat pe fratele lui Dimos și l-a trimis în fața plu
tonului de execuție. Cu tot stăvilarul acesta de ură ne
împăcată, shakeșpeareiană, Dimos și IIelene se iubesc mai 
presus de. orice și oricine. Chinuit de izolarea morală în 
care se zbate de ani de zile, contabilul Seraphidis se 
dovedește în cele din urmă în stare de mari sacrificii. 
Pentru a-l scăpa pe Dimos din ghiarele poliției, Sera
phidis îi provoacă pe copoii siguranței și, atrăgîndu-le 
mînia, sfîrșește într-tm lagăr de deținuți, Dimos însă este 
liber și va putea, în ilegalitate, sfi-și ducă mai 
munca.

Firul povestei de dragoste și de luptă a lui 
sg împletește cti rezistența dirză a poporului 
lupta celorlalți comuniști. In ultimele luni ale 
1951, guvernul fascist a înscenat încă un proces. Pe 
banca acuzaților, care vor deveni acuzatori; stau de data 
aceasta Nikos Beloyannis și tovarășii săi. 
la moarte, dar neexecutat încă 
nului Plastiras, Beloyannis

departe

Dimos 
și cu 

anului

Condamnat 
din „clemența" guver- 

este implicat într-un al

doilea proces și condamnat iarăși la. pedeapsa capitală, 
la 1 martie 1952. Un uriaș val de indignare și de pro
test a zguduit atunci opinia publică mondială. Călăii au 
întîrziat asasinarea lui Beloyannis cu încă o lună, pînă 
cînd, în duminica de 30 martie l-au împușcat, pentru a 
împlini porunca Washingtonului și a „întări" astfel 
adeziunea Greciei la Pactul Atlanticului.

Drama lui Beloyannis este redată de Kedros la mo
dul foarte uman. Nimic forțat, nimic neverosimil în 
structura sa psihică. In întunericul celulei, sufletul și 
trupul lui Nikos resping gîndul morții ca o monstruozi
tate menită să curme firul normal al simțirii și al vie
ții. Singurătatea și sfîrșitul atît de apropiat îl îngro
zesc. Să nu-și mai revadă niciodată femeia iubită și cor 
pilul... Dar tocmai pentru ei trebuie să lupte, el și mulți 
alții... Luciditatea, voința de oțel, îl recuceresc. Ca și 
Peri, ca și Fueik sau Olga Bancic, va trebui să se a- 
rate demn de cei care suferă și luptă pentru el. „își pot 
oare închipui cei care trăiesc cîtă recunoștință le poartă 
un condamnat la moarte?" se întreabă Beloyannis în ul
tima sa dimineață.

Oameni foarte feluriți vin să populeze romanță și să 
dea un răsunet adine povestei zbuciumate a lui Dimos 
și sfîrșitului tragic al lui Beloyannis. Oameni simpli sau 
indiferenți, oameni reci in aparență sau cu totul neori
entați: profesorul Petridis, o somitate medicală, tipul sa
vantului izolat și „apolitic", sfîrșește prin a recunoaște 
măreția luptei comuniștilor, urîndu-i pe americani și 
prezidind, la moartea lui Beloyannis, un miting de do
liu la universitate... Contabilul Seraphidis, cufundat în 
pasiunea sa de astronom amator, om al patronului de 
altfel, își dă libertatea pentru a salva un comunist... 
Sotiris, șoferul anarhist, intră in sindicat și activează 
apoi ilegal în rîndurile partidului... Elefteri, un puști de 
6 ani, Începe să priceapă tristețea și lupta celor din jur 
și ascultă cu drag versuri închinate Greciei libere... 
Moartea lui Beloyannis, lupta șl exemplul comuniștilor, 
îi mișcă pe toți, mari și mici, așa cum o piatră care cade 
în apă stirnește unde concentrice din ce în ce mai 
largi...

Rămas singur cu Helene, bătrînul Kalos, tatăl lui Di
mos, care și-a închinat viața, florilor, scoate într-o zi 
un strigăt de fericire: a răsărit floarea cea nouă, specia 
pe care o încearcă de mult, o garoafă bătută, de un 
roșu aprins, ca garoafa lui Nikos Beloyannis... Floarea 
tea nouă, dureroasă și aprigă ca și viața... Floarea lui 
Beloyannis, floarea Greciei care luptă, garoafa care în
frățește pe comuniștii dinafară și dinăuntrul temniței, 
simbol de optimism și de jertfă, semn al unui sens mai 
adine pe care viața-l capătă, atunci cînd frumusețile ei 
sint apărate cu îndîrjire, pînă la ultima suflare.

Cartea lui Andre Kedros e o carte a sincerității și a 
simplității umane. E o carte bună, o carte care te 
zguduie și te face să vezi cîte pot face oamenii cînd 
sînt însuflețiți de năzuințe adevărate. E o închinare 
ydusă Greciei lui Beloyannis și luptei popoarelor pen
tru libertate, pentru pace și fericire.

Valentin Lipattl

FRAGMENT

ț — Acuzatul Beloyannis are cuvîn-

Ompl se ridică în picioare. E de 
statură mijlocie, cu umerii tați. E ne- 
ras și cu fața suptă, Hainele moto
tolite sînt totuși bine croite. Nimic 
ostentativ în atitudinea sa nestînje- 
nit#. Doar, gub pleoapele grele, ochii 
mari au o căutătură dreaptă, greu de 
înfruntat. Procurorul și-a plecat o- 
chii. Președintele se preface că-i dis
trat și îșj privește penița de aur a 
stiloului. Se face liniște; toată lu
mea își ține răsuflarea.

— Unii dintre coacuzați, începe 
Beloyannis cu voce cumpănită, și-au 
arătat mirarea de a se afla aici. Eu 
nu sînt nicidecum mirat. Sînt mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Grecia și sînt 
aici în această calitate. Sînt judecat 
pentru că partidul meu luptă pentru 
pace, pentru independență și liberta
te. Politica aceasta a Partidului Co
munist din Grecia o judecați dvs. în 
persoana mea.

Beloyannis vorbește fără emfază, 
stăpînindu-și și strunindu-și glasul. 
Nimic pe chipul lui nu trădează ner
vozitate, afară doar de un tremur 
ușor sub ochiul stîng. Judecătorii mi
litari își apropie capetele, șușotesc 
între ei și-și trec unul altuia niște 
pagini bătute la mașină. Dar cînd 
Beloyannis își ridică glasul și-i apo
strofează, se întorc cu surprindere 
spre omul acesta care, în ochii lor 
și din punct de vedere administrativ, 
e ca și mort.

— Dacă ,aș fi semnat o declarație 
de retractare, e foarte probabil că 
m-ați fi achitat. Dar viața mea e le
gată de istoria Partidului Comunist... 
Aș fi putut să am o viață îndestu
lată... Am preferat o existență plină 
de lipsuri și de primejdii. Am avut 
de ales de zeci de ori între viață și 
moarte, între a trăi trădîndu-mi idei
le și a muri rămînîndu-!e credincios. 
Am ales totdeauna această ultimă 
caie. Și azi aleg tot calea aceea...

...își șterge fruntea cu o batistă și 
își reia rechizitoriul. Vorbește fără 
note; un gest elegant și sobru îi 
subliniază cîteodată gîndul.

— Aș spune că nu se cade să vor
bești de funie în casa spînzuratului. 
Fiindcă e cunoscut în lumea întrea
gă rolul pe care americanii îl joacă 
în Grecia. S-a povestit aici și s-a 
arătat ce rol au avut ei în intero
gatoriul de la Siguranță. Comuniștii 
nu sînt unelte ale străinătății. Comu
nismul este idealul întregii omeniri, 
e o mișcare internațională. A por
nit cu o mînă de oameni, pe vremea 
lui Marx, și a ajuns să aibă azi opt 
sute de milioane de ființe omenești.

Mîine se va întinde pe întreg glo
bul- E oare cu putință ca niște 
„unelte ale străinătății1* să fi ză
mislit o mișcare atît de măreață? Ce 
agent al străinătății și-ar fi dat via
ța cu atîta generozitate, cum și-o 
dau mii de comuniști? Jertfa lor nu 
poate fi asemuită decît cu aceea a 
primilor creștini. Și încă mai există 
o deosebire. Creștinii primeau marti
riul nădăjduind că vor cîștiga împă
răția cerurilor, în timp ce comuniștii 
își dau viața fără să mai spere ni
mic în schimb pentru ei înșiși, își 
dau viața pentru ca omenirea să cu
noască zori mai bune ș> mai fericite, 
pe care ei nu le vor apuca. Poate a- 
gentul străinătății să-și dea viața 
pentru o cauză atît de mare?

O frămîntare adîpcă
la. Ziariștii, fotografii își ascund e- 
moția, prin gesturi profesionale. 
Smulg cu înfrigurare foi din carnete
le de note, îl mitraliază pe Beloyan- 
r»s ou licăririle maigneziului. Vor
bele acestea, pe care tnuilți le aud 
pentru prima oară, îi ‘ “
dese cu neliniște un 
gadă din partea celor 
ta autoritatea, justiția, ordine’a și ca
re sînt acolo ca să apere societatea 
și să-i apere pe ei de mustrările 
de conștiință. Cum? Nimeni nu în
drăznește să ridice mînușa? își 
pleacă toți capul, toți ?...

Beloyannis expune acum, pe bază 
de documente, programul și acțiunea 
Partidului Comunist din Grecia.

Procurorul, care de cîteva minute- 
strîngea nervos din fălci, izbește cu 
pumnul în masă și strigă:

— Domnule președinte! Conform 
legii 509, Partidul Comunist din 
Grecia e un partid ilegal și nimeni 
nu are dreptul să-i proclame princi
piile. Aceasta constituie o încălcare 
a legii.

Un murmur de împotrivire și de 
surprindere cuprinde sala.

...Beloyannis îl măsoară pe procu
ror. Zgomotul se potolește.

— Pentru aceste principii sînt ju
decat și despre ele trebuie să vor^ 
besc.

Continuă cu oarecare greutate. In
tervenția asta l-a rupt șirul gînduri- 
lor. Oboseala îi apasă tot mai greu 
umerii. Cere un pahar cu apă. Pre
ședintele îi răspunde arțăgos:

— E cu neputință să găsim apă 
la ora asta.

— Nu face nimic, răspunde Belo
yannis. Apoi își ridică d!n nou ca
pul, își adună puterile-

— V-am vorbit de politica Parti
dului Comunist din Grecia. Vreau 
să mai subliniez doar atît: Partidul 
Comunist din Grecia își are rădăci
nile înfipte în popor; seva lui e sîn-

a cuprins sa-

tuilbură. Pîtn- 
răspnns, o tă- 
care reprezin-
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8 Prietenii mei
Prietenii mei știu să țină în mînă vioara 
Dînd voce tăcerii în care se mistuie seara;

Prietenii mei știu să țină în mînă condeiul
Și parcă mai multă mireasmă ne dăruie teiul;

Ei pot modela orice piatră masivă și tare
Și piatra în mîini iscusite respiră, tresare;

In mîinile-acestea e-același avîntul firesc
Și chiui cînd ele cu sete în munte lovesc.

Iar muntele geme, avarul din el se supune 
Plătindu-și tributul de aur, de fier, de cărbune.

Tot ele, zorite, sămînța în brazdă-o aruncă 
Fămîntul primește-n tăcere această poruncă

Cerînd ajutoare, pe. rînd, de la ploi, de la soare 
Să-și verse tributul bogat, rumenit în hambare.

In mîinile-acestea atît de firesc se-mpreună 
Și blînde-adieri și putere de dreaptă furtună.

De-aceea sînt lacom țintite de mîini ueigașe 
Dar nu s-or preda niciodat’ tremurînde și lașe.

Sînt
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poporului; el nu poate fi răpus 
de tribunale militare, nici de

gele 
nici .... , ......
plutoane de execuție. Scopul politicii 
lui a fost totdeauna binele poporului 
nostru, binele țării noastre. El a ră
mas și rămîne mereu același. De a- 
ceea partidul e sprijinit de popor. 
Partidul Comunist din Grecia cere 
pacificarea țării, reconstruirea și de
mocratizarea ei. Cei de dreapta se 
opun și împing cu nesocotință Gre
cia spre noi catastrofe, semămînd 
pretutindeni ura Și teroarea. Pentru 
această politică a partidului —“ 
decați dvs. Tribunalul dvs. e 
bunal extraordinar. Și de aceea 
vă cer să fiți indulgenți. îmi voi pri
mi condamnarea cu niîndrie și cu 
stoicism, și voi privi cu curaj plu
tonul de execuție. Nu mâi am nimic 
de spus.

Baio'yannis se așează. O tovarășă 
tocmai a primit un buchet de garoa
fe. Alege una și i-o întinde. Omul 
care-și cunoaște destinul și care vor 
bește despre el nepăsător și mîndru, 
zîmbește, cu floarea în mînă. O lu
mină 'orbitoare de magneziu. Belo
yannis n-o ia în seamă. Zîmbește zi
lelor care vor să vină, zile care sînt 
aidoma petalelor roșii, pline de se
vă, zimțuite pe margini, ca o dan
telă a visurilor.,. Zîmbește noului 
veac de aur care se va ridica într-o 
zi deasupra patriei sale, Nu știe că 
istoria își va aminti totdeauna de el.

Andrâ Kedros

mă ju- 
un tri- 
niei nu

AUTENTICITATE 
ȘI IMITAȚIE

T in țăran dintr-un sat din nor- 
UJ dul Transilvaniei a folosit, 

pînă mai deunăzi, un topor de pia
tră șlefuită din neolitic, drept 
greutate la cîntarul pe care așeza 
fie bucăți de caș proaspăt de pri
măvară, fie mere văratice, fie 
fire de tort, după cum era tim
pul roadelor. Toporul a trecut 
acum intr-una din vitrinele mu
zeului istoric al orașului Bistrița. 
O sumedenie de alte obiecte mile
nare au fost aflate pe terenurile 
gospodăriei colective din Jeica, 
prin casele și podurile țăranilor 
din Satul Nou, Galații Bistriței, 
Molari, Blăjenii de Jos. La o ță
rancă a fost găsit un basorelief 
de pe timpul stăpinirii romane în 
Dacia; basorelieful roman repre
zintă un banchet familiar funerar 
in fața sicriului, și e străjuit în 
părțile laterale ale pietrei de chi
pul unui zeu-păstor rezemat în 
toiag și de imaginea unui coș cu 
struguri încoronat cu bolți maies- 
toase de coarde și frunze de vi
ță; basorelieful era folosit de 
harnica țărancă ardeleancă drept 
spate la un galantar pe ale cărui 
polițe rînduise tradiționalele vase 
romînești din lut — artistic pic
tate în flori și frunze - vase me
nite să fie întrebuințate la sărbă
torile cu oaspeți mulți. De prin 
podurile caselor țăranilor au fost 
culese rămășițele plugurilor de 
lemn, păstrate din generație în 
generație, de pe timpul semețelor 
castele ale feudalilor și din vre
mea găurilor de sub vămînt în ca
re locuiau iobagii. Dacă-i întrebi 
pe țărani de ce au păstrat ase
menea obiecte, îndeobște îți răs
pund: „Așa, ca să nu se piar
dă".

Dar ,
pentru locurile țării noastre: un 
sfinx cu nasul rupt găsit printre 
ruinele unui castel feudal din 
Domnești; se spune că nu știu ci
ne, dînd peste acest sfinx, l-a luat 
drept document autentic și și-a i- 
maginai că ' 
tene antice 
ni ei.

Plugul de 
lustruite de 
e autentic, autentic e și toporul 
din piatră șlefuită ca și brățările 
grosolane din bronz care au folo
sit drept podoabă unei femei din 
neolitic, autentică e și ulcica sim
plă dacică — mărturie a artei ce
ramice dacice primitive, auten
tice sînt și grațioasele vase celti
ce bitronconice, basoreliefurile și 
inscripțiile romane și alte obiecte 
determinate științific, achiziționa
te de muzeul orașului Bistrița, de 
cele mal multe ori de la țărani 
care au găsit șl au păstrat acele 
obiecte, necunoscîndu-le exact i- 
menea valoare istorică, dar sim- 
(indu-le ca prețioase amintiri de 
viață străveche a oamenilor pe- 

i trecuți de-a lungul mileniilor pe 
pămîntul nostru.

Sfinxul, însă, este o palidă imi
tație — s-au găsit numeroși sfinxi, 
zei și lei pe care nobilii îi cum
păraseră cîndva din apus, de la 
diferite ateliere la modă, ca să-și 
împodobească intrarea în castele 
cu ceva cultură; au deci și acești 
sfinxi, zei și lei semnificația lor 
istorică aparte, și sînt păstrați cu 
grijă în muzeul orașului Bistrița.

St. Bănulescu

iată și un obiect ciudat

vede influențe egip- 
în nordul Transilva-

lemn — cu coarnele 
palme bătătorite —

Dar

tinere mîini, pînă azi nu s-au strîns pe
trăgace 

vai de acej ce le cred pentru asta ștîngace. 

miinile noastre stăpîne, de veacuri chemateSînt
In patria mea să învie comorile toate.

Victoria lonescu
»
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eara zilei de 1 Mai am petrecut-o în 
Parcul de cultură și odihnă de lingă 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann“. E un parc tînăr; n-are nici 

măcar vîrsta tractorului rominesc pe șenile ~ 
KD 35; zilele acestea împlinește două primă
veri. Totuși, puieții sădiți cu dragoste de co
piii muncitorilor, au început să prindă rădă
cini și să dea, spre bucuria oamenilor, flori șt 
frunze, parcă cioplite din cleștar. Aproape fie
care familie își are copăcelul său, în fața că
ruia se oprește și rostește cu bucurie:

— Crește... zău, uite ce frumos crește!
E o seară caldă, cu cer senin. înstelat. Par

cul e mai luminat ca niciodată. Departe, un
deva în noapte, ghicești muntele Tîmpa cufun
dat într-o tăcere neguroasă, de piatră. Umblu 
de unul singur, chemat pretutindeni de vese
lia celor din jur. In răstimpuri, mă opresc și 
ascult cu plăcere cîntecele duioase ce plutesc 
deasupra lacului, căci parcul are și un lac 
tificial, ce-i drept nu prea mare, dar în 
tere să ascundă de ochii curioșilor bărcile 
drăgostiților.

Umblu... umblu mereu. Deodată, aud pe 
neva strigind:

— La o parte... faceți loc... trece familia 
Alecu Cărpuș.

îmi întorc capul și constat că intr-adevăr 
trebuie să mă dau mai ta o parte pentru a 
face loc unei familii numeroase.

— Faceți loc, — glumește Ungă mine un om 
mic de statură, cu o față veselă, pornit parcă 
pe șotii și gata să-mi dea lămuriri necerute. 
— Ascultă-mă pe mine, dom’le, Cărpuș ăsta are 
zece copii.., din care șapte fete! Ascultă-mă pe 
mine, dom’le, asta nu-i glumă... Ia să stăm 
puțin și să calculăm (pronunțlnd apăsat cu- 
vintul „calculăm", mi se pare dintr-odată că 
cetățeanul din fața mea trebuie să stăpînească 
nobila profesiune de statistician'). In viitorul 
apropiat, de la familia Cărpuș se vor ramifica 
alte zece familii... două au și apărut. Și să 
mai calculăm, dom’le: dacă fiecare Cărpuș tm 
urma pilda părinților, vor da vieții cîte zece 
copii. Asta înseamnă că Alecu de la turnăto
rie va avea o sută de nepoți, deci o sută 
viitori cetățeni... ceea ce, dacă stăm bine 
calculăm...

II las pe veselul meu „statistician" să-și 
dă de calcul, iar eu, curios, mă iau după 
milia Cărpuș. Prin mulțime, aud șușotindu-se 
mereu: „Trec Cărpușii". După felul cum sînt 
salutați, îmi dau seama că stnț înconjurați de 
un deosebit respect. In fața teatrului în aer 
liber, familia, făcîndu-mi parcă în ciudă, se 
desparte. Părinții, însoțiți de cei mici, se ho
tărăsc pentru spectacol. Cei mari aleg o altă 
țintă: pornesc spre locul destinat dansatorilor. 
Imi continui urmărirea. Dansul e în toi; ca în
totdeauna în asememea împrejurări, orchestta 
uzinei nu se dezminte. La un vals, îndrăznesc 
să invit pe una din fetele lui Cărpuș. Dansînd, 
aflu că o cheamă Ileana, 
doi de ani, că e măritată, 
doi ani și că lucrează ca 
nătoria uzinei.

Ileana mă introduce în 
rînd pe rînd, îmi face cunoștință cu sora ei 
mai mare, Maria: cu sora mai mică, Agripina: 
cu frații ei Alexandru, Ion și Petre. Voia bu
nă a acestor frați și surori mă cuprinde și pe 
mine. Vreau s-o invit la dans pe Maria, dar 
în u’tima c-'ipă descopăr iă femeia e gravidă.

Fără să vreau, îmi amintesc de cuvintele

Mergeam în car, din Gherla pîn-la Sic 
Și boulenii îi mînâ o pruncă.
Un cîntec plin în graiul ei da-n spic, 
în timp ce alinta cu șfichiul, junca. 
De graiul ei și-obrazul rotunjor, 
privirea iute, desele sprîncene, 
aminte azi mi-aduc, ca de-un odor 
al plaiurilor noastre ardelene.
Era în ea atîta sănătate 
și-o prospețime-a cîmpului cules.
iar în a ochilor seninătate, 
sfielnic zîmbet, plin de înțeles.

Cu cîtă bucurie-am revăzut 
codana-ntre cerneluri și mașini! 
Pe-obraji cu-același zîmbet așternut, 
mînă o plană ce dădea lumini.
Și visul nostru, tălmăcit în semne
cu strășnicie-1 priveghea,
ca picurii de sînge, dintre slove
să fie gîndului asemenea.
Era fetița cea din carul tras 
de bouleni sub cerul roșiatec.
Dar mașinistă-acum, — făcuse-un pas 
uriaș pîn la acest primăvăratec

fagur bogat, cu zeci și zeci de plane 
din hala Combinatului Scînteii.
Nu aș putea să spun de-acea codană 
cu-obraji și mîini mînjite de cerneală, 
că-n sprinteneala muncii și-n migala-i, 
avea o strălucire-a Galateii, — 
Dar înflorea într-însa bucuria 
miraculoasei căi ce-a străbătut 
din satul ei pîn-la minunăția 
ce-acum în față i s-a așternut. 
Și-n marea-i simplitate, aducea, 
sub uniformă, Zoia cea gingașă, 
miros de țarină și viorea.
Ei, Zoie Boiangiu, eu aș mai scrie 
de farmecul acela mîngăios 
ce îl puneai în orice osîrdie, 
și-ncununa atîta de frumos 
viteaza trudă, calda-ți modestie, 
în care zîmbetul cel feciorelnic 
săpa-n obrajii tăi două gropițe. 
Spre-a aminti, în felul său sfielnic, 
de-un car cu boi, de-un drum și de-o fetiță 
mînîndu-și soarta sub un cer roșiatec, 
spre Combinatul cel primăvăratec.

Cemil Baltazar

Printre pescari
« Iată-mă dar, printre pescari, 
Zj La Gura Dunării bătrîne:
$ Trag la babaici — ia vîsle mari, 
« Săltîndu și bărbile păgîne.

In care peștii încurcați 
Se zvîrcoleau fără scăpare.

$

ft
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li știu pe toți: Moș Cuprian, 
Cu barba lungă, tolstoiană 
In ochii lui de lipovean
E cerul fără de prihană.

Din împletitul labirint 
Scoteau apoi, într-o clipită, 
Grămezi de aur și argint —• 
Comoară pururi înnoită,

Un alt bătrîn — Moș Savatei — 
E bucătarul din brigadă, — 
Țăcut ca un colos de stei,
Durat în antica Eladă,

Brigadierul e „hohol“
— Grigore Ivanov îl cheamă. -• 
Vorbește limpede, domol, 
Cu glasul — clopot de. aramă.

Ii văd pe toți în fața mea. 
Am fost cu ei la taliane. 
Tii, marea cum se zbuciuma, 
Fierbînd în largile-i cazane!

Puține vorbe auzeam — 
Sudălmi zvîrlite mării crunte 
Ce se pornise, de haram, 

6) Cu vajuri-nalte cît un munte!
$ Asemeni unui căpitan,
y) La prova sta brigadierul
Gj Și conducea prin talian
G; Mahuna neagră, cu ghîonderul
$ Cu încordare, tulburați,
G5 Trăgeau din apă plasa mare,

i

Era o forfotă de pești, 
De-atît de felurite soiuri! — 
Un curcubeu, ca din povești, 
Cu sumedenie de boiuri.

<îi

Dar vreme nu era, de fel,
Să lîncezești cuprins de vrajă: 
Cite-un morun cu ghimpi de-oțel 
Zmucea de firava lui mreajă.

Moș Cuprian „îi da la mir" 
Fără cruțare, cu bahorul.
— „Aici e luptă, nu șpațir.. “ 
Zicea apoi, biruitorul.

Luptau acolo zi de zi —
Cu marea iute la mînie
Si cu dihăniile vii 
Crescute-n oarba ei stihie.
Dar nu se mai căzneau acum 
Decît pe marea năzuroasă, 
Căci pe uscat era altcum: 
Acolo, se simțeau acasă.
Nu-i aștepta vreun negustor, 
Ca să le ia, la cherhanale, 
Tezaurul scînteietor 
De zeci și sute de ocale.

In

Ii am pe toți în fața mea.
Stau sub umbrar cu ei de vorbă. » 
Am fost cu ei la cherhana — «
Și-acuma ospătăm cu ciorbă. K
Mănîncă-ncet, cuviincios. S
(Doar eu, novice, plescăi încă y
Și mă înec cu cite-un os s
In tulburarea mea adîncă).
Cu cîțiva ani în urmă doar, ft
Pe-aici clădea numai nisipul. K
Acuma, omul e zidar. «
Prin el își schimbă țărmul chipul. ft
Barăci de lemn au răsărit, 
Și case chiar, cu zid de piatră.
(Cite-un bordei părăginit ft
Mai amintește vechea vatră). s.
In paturile cu polog 2
Se hodinesc și dorm pescarii. ft
Pe-un raft sînt cărți — priviți, vă rog.L 
Ce bărbi făloase-au cărturarii! jy
Cîțiva, învață de curînd. ft
La ani șaizeci, bătuți pe muche,
Moș Cuprjan și-a pus în gînd X
Să afle taina lui az-buche. ft
C-o află încă prea încet ft
Și că-i mai dornic de-o cinzeacă, z 
Decît de-o foaie de caiet — ft
E-adevărat, dar o să-i treacă. ft

Se schimbă traiul și pe-aici 2
Și-ncet, încet s-or face toate. ft
— Așa-i, tovarășe, ce zici? ft
Moș Cuprian mi-a dat dreptate. ft

Petre Solomon g
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Trap, trap, trap, hai la trap, murgule mic, 
Umblă-ncet, sînt hîrtoape-n colnic.
Ce e drept, ne-au prins zorii prin sat, 
Dar seăparăm un om! L-am scăpat!

Operam... Respira tot mai rar. 
Simțeam moartea. Pîndea-n dispensar.
Dar în Jii, cît putu-i o-mbrîncii.
Fericiți au rîs șase copii1

Zi de zi, murgul meu, tu măsori 
Drum de ulmi răsuciți către nori;
Eu cu cizmele-n scări Iegănînd
Coama-ți mîngîi muncit de vreun gînd.

...Să-nveți ani, să-nveți tomuri întregi, 
Cînd nu ești de folos, ce-nțelegi ?
Te Înalți doar cînd știi fiecărui 
Om. știința întreagă să-ți dărui!

Și flecari — ce stau clinici s-aștepte —- 
Cît m-au rîs cu batjocuri nedrepte 
Că uita-voi și ce-am învățat, 
De primesc să mă-nfund într-un sat.

zori
Sate «aici fără 
Risipite-n puzderii de părți,
Vechi coclauri ce-avurăți de veacuri

nume pe hărți,

Buruieni și descîntec drept leacuri! 

Mă simt mîndru și plin de putere 
Cînd v-alin omeneasca durere 1 
Ce-nvățai ? Uneori nu-i de-ajuns, 
Cînd juncanii-un flăcău au împuns, 

Pe-un copil cînd îl iau fierbințeli 
Sau bătnnii-s surpați de-opinteli, 
Sau femei după faceri mai grele 
Culcă prunci dolofani lingă ele.

Oameni, oameni cu sufletul aspru, 
Dar curat cum e cerul albastru ! 
Cînd de clopote-i scapi și de cruce 
Palrția-n mîini se reped să-ți apuce.

Oameni ! Prispe cu stîlpii de fag ! 
Nu credeam să vă fiu așa drag!
Nu credeam că în satul mărunt 
Pot de multe ori moartea să-nfrunt.

^JîmaaâJIma,
„statisticianului": „o sută de nepoți, o sută 
de viitori cetățeni" și — nu știu de ce — 
îmi vine să strig: „Trăiască familia Cărpușl".

Emoționat, o invit la dans pe Agrlpinâ, o 
fetișcană de șaptesprezece ani, cu ochi mari, 
Inteligențl, șl cu codițe frumos tmpleiite. Aflu 
de la dînsa că Maria lucrează și ea la turnă
toria uzinei, că este o miezuitoare fruntașă, că 
de fapt și tatăl ei, Alecu Cărpuș, este șef de 
echipă la turnătorie... Nu mă rabdă inima, și-o 
întreb:

— Dumneata, desigur că tot la turnătorie 
lucrezi?

— N-ai nimerit, — zîmbește fata, îmbujorln- 
du-se. — Sînt ajustoare șt lucrez la o altă 
uzină din oraș.

— La o altă uzină! — mă mir eu. — Cum 
se poate una ca asta?

— E hotărîrea tatii...

Palma»n mîini

Pentru ei ești un sfînt, un ales, 
Ești tovaTașuJ doctor, trimes [a
De partidul ce grijă ie poartă |
Să le-alungi umbra morții din poartă,,. g

Trap, trap, trap, hai la trap, murgule mic, 
Umblă-ncet, sînt hîrtoape-n colnic; IA
Ne-au prins zorii roși etici prin sat, S
Dar scăparam un om. L-am scăpat! fe

Violeta Zamfirescu |

poalele muntelui Tîmpa. Aici, în blocuri mo
derne, dotate cu tot confortul, locuiesc con
structorii de tractoare și familiile lor. Aici, pe 
Strada Forjei, locuiește și Alecu Cărpuș.

II găsesc trebăluind în grădina din jurul ca
sei, printre straturile de zarza&at. îmi strlnge 
mina ziclndu-mi:

— Orele libere, în grădină mi le petrec... 
îmi plac zarzavaturile... Da" hai, să intrăm în 
casă!

Cărpuș locuiește în două apartamente alcă
tuite din cile două camere, două bucătării, două 
cămări, două băi. Intrăm într-o sufragerie 
mobilată simplu, dar rînduită cu gust, Peste 
tot, se simte mîna harnică a gospodinei, In 
jurul meu se string deodată cei mici — pa’ 
tru fetițe — Aristița, Georgeta, Elisabeta, Eca- 
terina. cercetează cu luare aminte.Vrea să aibă în fiecare
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că are douăzeci și 
că are un copil de 
miezuitoare la tur-

cercul Cărpușilor și.

uzină a orașului cîte un reprezentant, — glu
mește Agripina, izbucnind în rîs.

Puțin mai tîrziu, stînd de vorbă cu frații 
Agripinei, descopăr că dorința părintelui se 
realizează. Cei trei frați au meserii deosebite 
și muncesc în întreprinderi deosebite. Pe la 
miezul nopții, fac cunoștință cu Alecu Cărpuș. 
Tatăl, un bărbat de statură potrivită, bine clă
dit, pare să fie un om plin de viață. Vorbește 
și rîde, veșelindu-șl droaia de copii ; < în cele
din urmă mă invită să trec pe la el...

— Locuiesc în cartierul muncitoresc, acolo 
unde șint blocurile cele noi. întreabă de pavi
lionul B, apartamentul 7. Noapte bună I

Un orășel tînăr, îmbogățit an de an cu noi 
construcții, s-a ridicat nu departe de uzine, la

Apoi apare șt Aglaia Cărpuș. E încă tînără, 
volnică, iar în ochii, ei buni, de culoarea frunzei, 
ghicești răbdarea mamei. Pe pieptul ei zăresc 
strălucind „Steaua de aur" a mamei-eroine. 
Ne așezăm la o masă, în jurul unei sticle de 
vin negru. Ciocnim paharele și ea mă întrea
bă, rîzînd:

— Ai copii, tovarășe?
Dau din cap în semn afirmativ.
— Cîți? Doi, trei? — stăruie ea,
Roșesc pînă în vîrful urechilor și răspund:
— Unul.. un băiețaș, dar să vedeți, eu..,
Ea înțelege ce se petrece cu mine, și tot ea 

mă scoate din încurcătură, zicînd:
— Să mai bem un pahar!

Vinul bun dezleagă limba și leagă prietenii.
— Te uiți la mine și spui că arăt ca un

om tinar începu într-un tîrziu Alecu Căr-t 
pur‘ ~..Da- a^a-1’ ai dreptate. Acum sînt ti- ! 
nar Afurisită mai e viața asta! Bătrîn la tii ' 
nerețe — oftează gazda, — tînăr la bătrii 
nețe. Ei, da prin cîte n-am trecut...

...Soților Cărpuș nu le-a fost ușor să creași 
ca zece copii; să-i aducă sănătoși pînă-n vrei 
murite noastre. Familia lor a trecut prin grei 
le încercări și suferințe. Pînă în anul 1947 
n-au cunoscut uzina, nici duduitul motoarelor, 

etriarea Arenei. Trăiau pe meleagurile 
Moldovei nu departe de Dorohoi, la țară, răs- 
turnind brazda pe bucățica lor de pămînt. 
1 ratau m mizerie. In anul 1946, aveau pe 
atunci șapte copii, a izbucnit o secetă năpraz- 
mca. Soarele ardea și ziua și noaptea, seva 
păpușoiului se usca, cocenii îngălbeneau, fără 
a da vieții boabele hranei. începea foametea: 
mor'ții Spatee ei se intrezărea chipul hîd al

— Nu, îmi ziceam, — urmă topitorul Căr-> 
puc’ n'am adus pe lume copii ca să mi se 
prăpădească amu, cînd puterea începea să 
rreaca m miinile noastre...

T lua.t țatrulia, puținele boarfe, și-a ple
cat Saptamîni în șir a călătorit cu vestitele 
eșaloane ale înfometaților. Locomotivele, înfo
metate parcă și ele, opreau ostenite în cîmp. 
Cărpuș cobora și, clătinîndu-se, strîngea bu- 

pu- c.are apoi le fierbea mestecate cu 
pamînt Fiertura o mîncau, închizind ochii, 
cautmd să nu bage în seamă gustul el amar...

— Cu chiu cu, vai, am ajuns în orașul ăsta 
povestește Cărpuș. Eram mulți de prin păr- 

(tie bintuite de secetă și mi-a fost greu, al 
naibii de^ greu. Luni de zile am locuit într-un 
gtaja darapănat; ploua și ningea, dar pe copii 
nu t-am lăsat în plata domnului. Ii acope- 
ream^ cu trupurile noastre, si ele lipsite de 
vlaga La uzină m-au primit la lucru și n-o 
sa uit cit voi trăi; tovarășul de la cadre îmi 
spusese: „Moșulică, ești primit, de mîine treci 
- ,ynajorle ■ Aveam patruzeci de ani, dar el 
ii tot dadea cu „moșulică" în sus, „moșulică" în 
jos h drept, umblam jerpelit și îmi'crescuse 
o barba ca . de călugăr. După cîteva zile de 
lucru la uzină, m-au chemat la economat și 
mt-au dat un sac cu alimente: făină de păi 
pușoț, slănină,^ fasole, cartofi... In ziua aceea 
am făcut masă mare... N-ai să crezi, cînd am 

fiburiimămăligii, am început să plînp. 
După luni și luni de foamete, am mîncat si 
noi pe saturate. Noaptea, pe paie, sub pătură, 
am intrebat-o pe Aglaia: „Muiere, mai facem 
un plod? — „Mai" a zis ea. Așa s-a născut 
cel de al optulea copil, Elisabeta. Uite, cop< 
chilul cela de colo.

Elisabeta. rușinată, se strînge lingă fustă 
mamei și-și privește tatăl dojenitor: „Cum de 
vorbești așa față de un străin?"

Da, Alecu Cărpuș nu s-a m.cd despărțit de 
uzina. A îndrăgit meseria de turnător și stră
dania sa și a femeii sale a fost răsplătită. 
Gtnd primele blocuri din orășelul muncitoresc 
au fost terminate, i s-au dat familiei sale două 
apartamente, începea pentru ei un trai cu ai 
devărat omenesc.

Am plecat deja soții Cărpuș, seara, tîrziu. 
Pe străzile tinărului orășel se mai plimbau 
încă perechi de îndrăgostiți. Mergeam în noapi 
te și auzeam mereu cuvintele „statisticianului", 
amestecate cu cele ale lui Cărpuș: ,x> sută de 
nepoți... tinerețe la bătrînețe... o sută de ce*  
tățeni... tinerețe la bătrînețe...

Haralamb Zincă



GAZETA LITERARĂ

în legătură cu problema rolului estetic Ceva despre arta tradoeerji
și educativ al literaturii sovietice

L
ă cel de-al doilea Congres unio

nal al scriitorilor sovietici 
s-au spus multe lucruri juste 

cu privire la neajunsurile esteticii 
noastre, care nu generalizează îndea

juns experiența dezvoltării artei so
cialiste. Scriitorii și criticii, care au 
luat cuvîntul la congres, au arătat 
in mod convingător că rămînerea în 
urmă a literaturii noastre față de ce
rințele poporului se manifestă, în pri
mul rînd, în calitatea nu îndeajuns 
de înaltă a măiestriei artistice, în di
minuarea exigenței față de operele 
de artă. !n adevăr, cu tot apelul pe 
care l-au făcut mulți dintre creatori 
pentru ridicarea nivelului artistic al 
literaturii, ei s-au mărginit totuși la 
acest apel, fără să dea atenția cuve
nită analizării concrete a calităților 
estetice ale celor mai bune opere din 
literatura noastră și criticării amă
nunțite a celor neizbutite. Dar pro
blema calităților estetice ale literatu
rii artistice merită o dezbatere și o 
cercetare mult mai amănunțită, de
oarece e vorba de însăși problema 
căilor și mijloacelor de realizare a 
funcțiunii sociale a literaturii — ca 
una din formele artei. Intr-una din 
tezele de filozofie, de curînd prezen
tate, am fost izbiți de o frază, obiș
nuită la prima vedere: „In afară de 
cea estetică, arta are și o însemnă
tate de cunoaștere și una moral-poli- 
tică". Tocmai caracterul obișnuit al 
acestei fraze te face să devii foarte 
atent. Oare însemnătatea politică, mo
rală și de cunoaștere a artei în viața 
poporului se manifestă vreodată în 
afara însușirilor ei estetice ? Neno
rocirea nu constă, desigur, în greșita 
exprimare a autorului dizertației, ci 
în faptul că acest „în afară de“ a- 
pare deseori drept o premiză neex
primată a multor dezbateri, analize 
și aprecieri critice.

Particularitatea artei ca domeniu 
specific de cunoaștere a omului și a 
activității practice constă tocmai în 
faptul că momentul estetic nu consti
tuie o calitate complimentară, secun
dară în cadrul acestei activități, așa 
cum se întîmplă în producția bunuri
lor materiale sau în alte sfere ale 
producției spirituale, ci un aspect e- 
sențial, fără de care arta își pierde 
calitatea și încetează de a fi artă.

Arta este forma fundamentală de 
oglindire artistică a realității, este 
imul din mijloacele cele mai impor
tante de educare estetică a societății. 
Artisticul apare în artă și ca un mij
loc activ, convingător, de redare a 
adevărului vieții și a sensului ideolo
gic al evenimentelor înfățișate dar, 
în același timp, și ca un mijloc de 
satisfacere a necesității estetice a so
cietății. De altfel, aceste două aspec
te sînt de nedespărțit.

In articolul de față vom încerca 
să examinăm unele probleme ale fun
damentului estetic al literaturii artis
tice sovietice.

Cu privire 
la criteriul estetic

Omul a început să se familiarizeze 
cu lumea prin procesul de activitate 
practică și productivă. Dezvoltarea 
activității practice a determinat ne
cesitatea cunoașterii artistice și știin
țifice a realității. Printre alte cerințe 
spirituale ale omului, a apărut și s-a 
dezvoltat și cerința estetică a frumo
sului. In ce constă sensul și impor
tanța socială a acestei cerințe ?

Momentul cunoașterii estetice a 
apărut chiar din primele etape de 
dezvoltare a omului, atît prin în
registrarea în conștiință a unui obiect 
oarecare, cît și prin aprecierea lui. 
Evaluarea estetică a obiectului sub 
forma aprecierii lui calitative se păs
trează pînă astăzi în sfera producției 
materiale. Munca a lărgit extrem de 
mult cîmpul vizual al omului, l-a 
făcut să cunoască însușirile a mii și 

Obiectul cunoașterii artistice este 
omul. Marele romancier francez 
âalzac numea arta „istoria inimii 
omenești.". întemeietorul realismului 
socialist, Maxim Gorki, spunea că 
arta este „știința despre om". Cu
noscuta scriitoare sovietică Galina 
Nikolaeva precizează că obiectul ar
tei este „omul social".

Lucrările literare în care „știința 
despre om“ este înlocuită cu descrier 
rea tehnică a procesului de produc
ție dintr-un anumit domeniu de mun
că nu sînt artistice.

Operele, de artă autentice ne vor
besc despre om. Florile lui Tonitza 
sînt artistice pentru că nu sînt niște 
planșe botanice, ci exprimă o stare 
de spirit tipic umană.

Spre deosebire de diferitele știin
țe — de la anatomie și pînă la ma
terialismul istoric, — care studiază 
omul din diverse puncte de vedere, 
arta oglindește omul social în în
treaga lui complexitate. Personajele 
marilor opere ale literaturii univer
sale trăiesc în fața noiaștiră _șii prim 
relațiile lor sociale, și prin viața lor 
sentimentală, și prin năzuințele lor, 
și prin păcatele lor.

Fiecare om are însă, pe lîngă însu
șirile lui personale, individuale, care 
îi aparțin numai lui, și o serie de 
însușiri care aparțin tuturor indivi
zilor ce fac parte din grupul social 
sau clasa socială din care face și el 
parte. Ori-ce om este unitatea dialec
tică dintre însușirile lui individuale, 
prin care se deosebește de ceilalți și 
însușirile lui generale, prin care se 
aseamănă cu ceilalți.

Cunoașterea artistică trebuie să fie 
și ea un proces prin care artistul pă
trunde de la individual la general, 
de la fenomen la esență. Arta nu 
este o simplă conie fotografică. Fără 
abstractizare și generalizare nu exis
tă nici artă. Este adevărat că arta 
autentică nu se mărginește să comu
nice anumite îdef, să dezvăluie o 
anumită esența, cî Izbutește, în ace
lași timp, să orienteze sentimentele și 
voința oamenilor în direcția dezvol
tării progresive a societății. Arta nu 
se adresează însă exclusiv sensibili
tății omenești, după cum susțin esteti- 
zanții de toate nuanțele și în special 
iraționaliștii, ci ș7 rațiunii omenești, 
edueîndu-i, astfel, pe oameni.

„Descriind negustorul, funcțiomia'- 
ruL public, muncitorul, pe care îi cu
noaște el personal, scriitorul — ne 
spune Gorki — poate să facă o fo
tografie mai mult sau mai puțin reu
șită a unui om. dar aceasta' va fi nu
mai o fotografie lipsită de însemnă-

mii de obiecte și lucruri, i-a dezvol
tat organele simțurilor, a prilejuit 
dezvoltarea vieții lui spirituale, în 
special a părerilor și gusturilor lui 
estetice. Apariția și dezvoltarea artei 
— pentru care una din problemele 
principale nu e numai dezvăluirea 
frumuseții realității, dar și redarea 
în operele de artă, opere care să e- 
duce în om sentimentul frumosului, 
care să exprime reprezentarea lui 
despre frumos (sublimul, tragicul, co
micul) — i-au ajutat omului în istorica 
lui luptă pentru transformarea lumii.

Apariția claselor antagoniste a dat 
naștere unor păreri diametral opuse 
cu privire la frumos. Din acea epocă, 
educația estetică a oamenilor a de
venit strîns legată de educația lor 
politică, morală, filozofică și religi
oasă. Ceea ce exprima interesele cla-

.. .... ........
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sei respective, ceea ce era socotit just, 
progresist, necesar ș.a.m.d. de către 
acea clasă, era perceput și reprezen
tat ca frumos. Și, dimpotrivă, clasa 
socială respectivă atribuia de regulă 
caracteristici estetice negative forțe
lor dușmănoase ei. Gradul de adîn- 
cime și autenticitate al opiniilor este
tice ale uneia sau alteia din clasele 
sociale este totdeauna condiționat de 
gradul de progres pe care-1 reprezintă 
acea clasă în perioada istorică respec
tivă. Elementele absolutului, ale vala
bilității general umane, ale adevăru
lui, au fost totdeauna caracteristice 
numai concepțiilor estetice ale claselor 
înaintate, în timp ce aprecierile este
tice ale claselor reacționare au pur
tat și poartă pecetea bunului plac, a 
subiectivismului și falsificării.

Criteriul estetic al unui fenomen 
din viața socială nu se bazează nu
mai pe definirea economică, politică 
și morală a esenței acestui fenomen, 
ci cuprinde și aprecierea formei, a 
modului de exprimare, a manifestă
rii exterioare a acestei esențe. To
tuși, o atenție acordată exclusiv for
mei, desprinderea ei de conținut, duce 
la o atitudine estetizantă și forma
listă față de realitate. Numai anali
zarea formei în corelația ei cu conți
nutul, numai cercetarea aspectului ex
terior, perceptibil, al vieții sociale ca 
o exprimare a esenței lăuntrice a a- 
cesteia, poate alcătui baza adevăra
tei evaluări estetice. Astfel, vorbind 
despre necesitatea lichidării opoziției 
între oraș și sat, pentru ca toate co
morile științei și artei să fie accesi
bile întregului popor, pentru a dis
truge acea înstrăinare de cultură a 
milioanelor de locuitori ai satelor, pe 
.care Marx a denumit-o atît de preg
nant „idiotizarea veții satului", Lenin 
a arătat că această lichidare este 
cerută nu numai de „simțul estetic", 
dar a subliniat și aspectul politic al 
acestei probleme. (Opere, vol. V pag. 
138). Atitudinea gnoseologică, politică și 
estetică fată de artă nu se contrazic în
tre ele, ci se află îhtr-o unitate pro
fundă, al cărei fundament îl constituie o 
anumită concepție asupra lumii. De 
altfel, însuși criteriul estetic nu tre
buie înțeles în mod îngust. Cîteodată 
se afirmă în vreun articol critic că, 
pentru a reda cît de puțin caracteristi
cile conținutului, trebuie dezvăluite și 
particularitățile formei, adică trebuie 
să se redea nu numai caracterizarea 
ideologică, ci și cea estetică a operei. 
Această exprimare este imprecisă. 
Este drept, firește, că numai analiza 
conținutului operei de artă nu e sufi
cientă, dar nu e just că analiza este
tică înseamnă numai analizarea for
mei.

Aprecierea estetică a unei opere de 
artă este, în primul rînd, aprecierea 
modulul în care ea oglindește reali
tatea, a modului în care sînt înfățișa
te aspectele ei parțiale în opera res

Teoria marxist-lenimstă a reflectării 
și fantezia artistică

tale socîal-educativă șl aproape că 
nu va adăuga nimic la lărgirea și 
aprofundarea cunoașterii noastre des
pre om, despre viață. Dar dacă scrii
torul va ști să aleagă de la fiecare 
din cei douăzeci, cincizeci sau chiar 
o sută de negustori, funcționari pu
blici sau muncitori pe care i-a cu
noscut cele mai caracteristice trăsă
turi de clasă, cele mai caracteristice 
obiceiuri, gesturi, gusturi, crezuri, 
vorbe etc., să le abstragă și să le 
concentreze într-un singur negustor, 
funcționar public sau muncitor, dacă 
el va crea prin acest procedeu un 
„tip" — aceasta va fi artă".

Exagerarea conștientă nu constă 
numai în îngroșarea anumitor trăsă
turi, ci în însăși concentrarea într-un 
singur personaj a celor mai preg
nante, impresionante trăsături indi
viduale selecționate de fantezia artis
tică în procesul cunoașterii unui anu
mit grup social. Dialectica fanteziei 
artistice se desfășoară de la acumu
larea selectivă a unor anumite în
sușiri sensibile la concentrarea lor 
sintetizatoare, prin salt calitativ în
tr-o nouă individualitate.

Așadar, a tipiza înseamnă a îm
bina, în mod intim, abstractizarea și 
generalizarea cu concretizarea și in
dividualizarea, adică cu selecționarea 
și concentrarea într-o imagine tipică 
a acelor trăsături concrete, indivi
duale, capabile să înfățișeze cel mai 
emoționant însușirile esențiale ale 
unei anumite forțe sociale.

Oglindind oameni vii, în întreaga 
lor complexitate, artistul elaborează, 
prin fantezia lui creatoare, tipuri, nu 
noțiuni.

In procesul tipizării se manifestă 
fantezia creatoare a artistului, iar 
fantezia creatoare a artistului este 
unitatea dialectică dintre abstracti
zare și concretizare, dintre genera, 
lizare și individualizare.

De fantezie dă dovadă orice om 
cînd își formează noțiunea de pom 
fără să fi avut de-a face cu toți po
mii din trecut, prezent și viitor. Ar
tistul este însă în stare să imagineze 
tipuri care să înfățișeze însușiri esen
țiale de o mult mai mare adîncime. 

pectivă, cît și stabilirea frumuseții sau 
urîțeniei lor, a faptului dacă sînt tra
gice sau vrednice de o ironizare sati
rică, aprecierea legăturii estetice din
tre artă și realitate.

Sfera realismului nu se limitează 
numai la exprimarea frumosului. Artis
tul realisț poate provoca emoții este
tice pozitive și prin înfățișarea urî- 
tului, dacă acesta este arătat veridic, 
adică atunci cînd este condamnat și 
demascat de pe poziția idealului îna
intat al frumosului. Pe de altă parte, 
dacă artistul înfățișează viața nu
mai în chip frumos, ascunzînd și 
netezind neajunsurile și vicisitudi
nile ei, opera lui nu va fi percepută 
estetic in mod pozitiv, căci ea se va 
dovedi falsă. Așadar, adevărul vieții 
constituie fundamentul aprecierii es
tetice pozitive a unei opere artistice.

Dar opera de artă este o oglindire 
specifică a realității, prelucrarea ei 
specifică, artistică. De aceea criteriul 
estetic ai operei de artă nu se re
duce numai la aprecierea veridicității 
oglindirii frumosului sau urîtului din 
viață, ci cuprinde și aprecierea fru
museții formei operei de artă, a fe
lului în care este exprimat adevă
rul vieții. O astfel de apreciere pre
supune cunoașterea și înțelegerea nu 
numai a vieții, dar și a artei, a însu
șirilor și posibilităților ei.

in „Evghenii Oneghin" nu ne in
cintă numai veridicul tablourilor din 
viața rusească zugrăvite de Pușkin, 
numai înfățișarea profundă și pre
cisă a frumuseții unor caractere u- 
mane și a goliciunii altora ce sînt 
prezentate în acest roman, dar ne 
incintă și bogăția lin:' sonorita
tea versurilor, varietatea și frumuse
țea rimei, măiestria fină a poetului. 
Prin urmare, aprecierea estetică a 
unei opere artistice nu constă numai 
în aprecierea conținutului sau numai 
în aprecierea formei, ci este o apre
ciere a corelației dintre forma și 
conținutul unei opere. Educarea în 
om a unei aprecieri estetice juste față 
de realitate în condițiile noastre pre
supune perceperea ca frumos a mă
rețului țel al comunismului, pentru 
care luptă întreg poporul, a muncii 
constructive și libere de orice exploa
tare, a prieteniei și păcii între po
poare, a înaltului profil moral al a- 
devăratului patriot și umanist ș. a. 
m. d. In măsura în care perceperea 
unui fenomen drept frumos este lega
tă nu numai de aprecierea rațională, 
ci și de cea emoțională, în aceeași 
măsură educația estetică este nu 
numai o educare a felului de a gîn- 
di al omului, dar și a sentimentelor 
Iui. S. Antonov, care în cuvîntarea 
lui Ia cel de al doilea Congres al 
scriitorilor a spus : „Un om educat 
just din punct de vedere estetic do- 
bîndește o imunitate pentru multe 
păcate, pentru multe rămășițe ale 
trecutului; în sufletul unui astfel de 
om se aprinde mai viu sentimentul 
patriotismului însuflețit, el începe să 
prețuiască munca drept o creație, în
cepe să se poarte cu njai multă no
blețe față de familie, față de copii, 
sufletul lui devine mai receptiv față 
de luminoasele idealuri ale partidu
lui și poporului nostru” — are pro
fundă dreptate. In același timn, edu
cația estetică este îndreptată spre 
dezvoltarea gustului estetic, a cana- 
cității de a aprecia just frumusețea 
varietății perceptibile a realității prin 
simțuri.

In sfîrșit, educarea sentimentului 
estetic înlesnește o profundă și de
plină receptare a artei și aderarea la 
acea bogăție de cunoștințe, idei și 
sentimente pe care ea le oferă omu
lui. Toate acestea ne arată că edu
cația estetică a oamenilor sovietici 
este o parte inalienabilă a educației 
lor comuniste.

Continuare în nr. viitor.
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născocire, ci cunoașterea mai adîncă 
a lumii, depășirea practicii prin noi 
generalizări și sintetizări.

Imaginile artistice înfățișează per
sonaje semnificative, nu semnificații 
personificatei...

Ridicîndu-se împotriva confecționă
rii unor personaje schematice, înzes
trate în scop pedagogic cu virtuți 
abstracte, scriitoarea sovietică Ma- 
rieta Șaghinian spunea, de la tribuna 
celui de al doilea Congres unional 
al scriitorilor sovietici:

„Numai atunci cînd are material 
din belșug, pe care-1 cunoaște temei
nic și cu precizie, maestrul își poate 
începe munca. Doar în orice muncă, 
materialul, de la blocul de marmoră 
al sculptorului și pînă la bucata de 
piele a rihtuitorului de ghete, tre
buie să fie mai bogat, mai mare de
cît obiectul în care va fi transformat 
cu dalta de către sculptor sau cu cu
țitul de către cizmar. începe să te 
frămînte gîndul: unii dintre noi n-au 
început oare să scrie slab, n-au apă
rut oare la noi atît de multe cărți 
palide, prolixe, amorfe, interminabile, 
tocmai pentru că materialul adunat 
de scriitor nu numai că nu era bo
gat, dar era incomplet, nu reflecta un 
conținut de idei bogat, acumulat în 
decursul anilor, gîndit,, ci era neînsu
șit, necunoscut și nesimțit pe deplin 
de scriitor?

Și astfel, în locul măiestriei care 
nu se împacă cu acest material sărac, 
nu începe oare autorul să adauge de 
la el, să născocească cît poate spre 
a astupa lipsurile și tot umflînd 
cartea pînă ajunge palidă, nu începe 
oare să camufleze, prin culise de 
carton, superficialitatea unor incufi- 
ciente cunoștințe despre viață?"

Că însăși viața constructor Tor co
munismului oferă din belșug scriito
rilor sovietici eroi de o deosebită 
semnificație reiese și din cele poves
tite la congres de către scriitorul 
V. Kocetov.

(Urmare din. pag. I-a)

dintre care una accentuează naționa
lul și alta străinul. Este evident că, 
traducînd Divina comedie, Coșbuc a 
vrut să ne facă să-l auzim pe Dante 
în romînește și a izbutit prin recursul 
mai insistent la elementul latin al 
lexicului nostru, prin acceptarea unor 
neologisme italiene, prin conciziunea 
adeseori ermetică a formulărilor, in 
traducerea lui Coșbuc, Dante vorbe
ște romînește. Cînd îl aud pe Coș
buc zicînd: „Și cum își pling cocorii 
tristul lai) Cînd fac pe drum cotoa- 
ne-ndelungate,/ Așa vedeam că vin 
cit mare vai", glasul lui Dante poate 
fi oarecum și el auzit: „E com li 
gru van cantando lor lai, iFacendo 
in aer, ai se, lunga riga; /Cosi vidi 
venir, traendo guai".

Altă direcție a urmat Murnu în 
tălmăcirile lui homerice. Principiile 
lui Murnu veneau mai de departe, de 
la Ispirescu și Odobescu, atunci cînd 
acești scriitori au povestit din nou 
basmele mitologiei greco-romane. 
Cînd, în povestirile lui Odobescu, 
Hades (transcris Ades) răpește pe 
Persefona, Demetra îl întîinește pe 
Elios și-l întreabă: „Elios, fătul meu, 
tu carele cu făclia soarelui le vezi 
toate pe pămînt, nu cumva vei fi vă
zut pe fiică-mea Persefona? Spu
ne-mi adevărat, Elios, fătul meu". La 
rîndul lui, Murnu pune pe Tetis să-l 
întrebe pe Ahile: „Ce plîngi tu fătul 
meu scump? Ce jale te-ajunse pe 
tine?" Murnu nu pregetă nici în fața 
formelor și a lexicului arhaic și re
gional. Traducerile lui Murnu repre
zintă un caz de încorporare a lui 
Homer într-o limbă modernă, cum 
s-a izbutit în puține alte literaturi. 
Metoda lui Murnu a ispitit și pe 
alții. Lovînescu a mers totuși prea 
departe cînd l-a făcut pe Ulise să se 
crucească și să jure pe Dumnezeu 
într-o traducere a Odiseii, izbutită 
de altfel prin cursivitatea și firescul 
ei. Traducerile pilduitoare ale lui 
Murnu, în care romînii sînt făcuți să 
vorbească homeric, au fost criticate, 
pentru ceea ce mi se pare a alcătui 
tocmai meritul lor. Trebuie observat 
însă că deși Murnu romînizează pe 
Homer, nu-1 modernizează. Poemele 
lui Homer aparțin unei faze vechi a 
civilizației omenești și traducătorul 
avea dreptul să caute echivalențele 
sale în acele forme ale graiului nos
tru care s-au format într-o fază oa
recum asemănătoare din istoria po
porului romîn, adică într-o perioadă 
de timp în care s-au alcătuit graiu- 
rile regionale, limba basmelor și a 
poeziilor populare. Cînd este vorba 
să dai veșmînt romînesc unei vechi 
opere literare sau numai unei vechi 
teme a literaturii, totul atîrnă de tac
tul scriitorului care știe să oprească 
la nivelul potrivit coborîrea sa în 
trecutul limbii. Așa a făcut M. Sa- 
doveanu în Divanul persian, care de 
altfel este o puternică operă origi
nală, dar unde temele Sindipei sînt 
tratate ~ în limba cărților poporane, 
o limbă mai nouă decît aceea 
a folclorului, după cum o arată for
mele înaltei politețe a adresării, ex-, 
primările savante, generalizările sen
tențioase, adică maximele și pildele. 
Ascultați pe unul din oamenii lui 
Sadoveanu vaf'biind: „Slăvite împă
rate, neguțătorul acela Cajdamir 
foarte s-a mtniat, s-a amărit și s-a 
setrbit, zicînd în sine: Gura și mti- 
nile poți să le speli, de asemenea 
și vasele; dar lăuntrul meu să-l 
curăț, nu mai pot. Hotărîrea cea 
năpraznică măria-ta ai primit-o în- 
lăuntru ca pe acele pini frumos ru
menite; iar mai apoi lăuntrul măriei
tale nu-l vei mai putea curăți".
Personiajete homerice în traduce
rile lui Murnu vorbesc ca niște ță
rani, oameni ai unei lumi patriar
hale, de curînd desprinși din orîn- 
duire gentilică. Eroii din Divanul 
persian grăiesc ca niște curteni și 
ca niște umaniști orientali.

Dar în afară de folosirea graiului 
național într-un fel personal, de gă
sirea echivalențelor, de datarea locu
rilor și evenimentelor evocate sau 
povestite prin folosirea formelor, 
construcțiilor și zicerilor dintr-un a- 
numit nivel istoric al limbii, i se 
mai pot recunoaște oare personalită
ții traducătorului și alte drepturi ? 
Alături de problema raportului dintre

El a povestit că o colhoznică a re
fuzai să plece în piață să-și vîndă 
produsele pe care le-a cîștigat în 
modul cel mai cinstit cu putință, 
motivînd că îi e rușine să se ocupe 
cu așa ceva. „Da ce, — argumenta 
ea — mecanicul de la fabrica de in 
își vinde marfa în piață?" „Atunci 
eu, șefa unei brigăzi legumicole din
tr-un colhoz, al cărei portret a fost 
publicat în ziarul raional, de ce tre
buie s-o vînd?"

Pe scriitor nu-1 interesează că ne
numărate generații de țărani și-au 
vîndut marfa în piață fără nici un 
fel de jenă și deodată o țărancă spu
ne: nu mă duc în piață să vînd, 
mi-e rușine? Nu este această țărancă 
tipică pentru elementele cele mai 
înaintate ale țărănimii colhoznice din 
Uniunea Sovietică? Să nu născocim 
erai pozitivi, ci să-i scoatem la 
iveală.

Critica noastră literară a semna
lat și ea, în literatura de Ia noi, exis
tența unor personaje schematice, ab
stracte, lozincarde.

In ultima sa carte, „Probleme și 
opere contemporane", Silvian Iosifes- 
cu scrie:

„Prezentarea cenușie a personaje
lor de activiști, prin notații exclusiv 
exterioare, e izbitoare într-un roman 
merituos al unui scriitor tînăr ™ 
„Noul oraș" de Ștefan Andrei. ț

Cu prospețime, e urmărită evoluția 
celor doi tineri, Cristea și Udrea. 
Dar s-ar părea că curajul lui Ștefan 
Andrei în abordarea eroului înaintat 
merge numai pînă la utemiști. Ma
xim, secretarul de partid, zugrăvit 
omniprezent, intervenind peste tot, 
rămîne o umbră între umbre și nu
meroasele consemnări seci — făcute 
cu privire la el — nu reușesc că se 
închege într-o individualitate semni
ficativă. Este unul din exemplele iz
bitoare de secretar de partid prezen
tat ca o funcție și nu ca un carac
ter".

Specificul calitativ al cunoașterii 
artistice constă în faptul că artistul, 
spre deosebire de omul de știință, 
oglindind generalul tot cu ajutorul 
tondirii abstracte, nu desprind» cu 

traducere și adaptare, există aceea a 
raportului dintre traducere și prelu
crare. Cîmpul prelucrărilor este ex
traordinar de întins în istoria litera
turii, deoarece pînă în secolul 
XVIII-lea, cînd începe să se impună 
mai puternic exigența originalității 
subiectelor, aproape toate temele li
terare erau tradiționale. Granița 
dintre traducere și prelucrare n-a 
fost nici ea bine precizată, într-un 
foarte lung trecut. Un autor care 
citea o operă străină și o găsea atît 
de atrăgătoare, îneît se hotăra s-o 
aducă și la cunoștința altora, înce
pea s-o transpună în limba lui, dis- 
punînd în voie de original, modifi- 
cînd unele pasaje, lungindu-le sau 
scurtîndu-le, apropiind opera întrea
gă de gustul timpului și al locului 
unde urma să fie citită din nou. Mai 
ales, marilor opere ale literaturii li 
s-a aplicat acest regim al prelucrării. 
Filologia hispanică a stabilit biblio
grafia edițiilor lui Cervantes. Dar 
ă stabilit ea ibibliografia numeroaselor 
prelucrări la care a fost supus Don 
Quijote în diferitele limbi ale pămîn- 
tului ? Cine va ști vreodată cîți scrii
tori și-au luat această libertate față 
de marea operă a lui Don Miguel 
Cervantes de Saavedra ? In același 
fel s-a procedat cu poemele eroice și 
cavalerești ale francezilor medievali, 
cu Decameronul lui Boccaccio, cu 
romanele spaniole picarești, cu po
veștile fraților Grimm și ale lui An
dersen, etc. Cărțile poporane, în toa
te literaturile, sînt produsul unui ast
fel de tratament, într-o epocă în care 
distincția dintre traducere și prelu
crare nu era bine precizată. Proce
deul ni se pare astăzi arhaic, fiindcă 
între timp lumea modernă a înregis
trat două mari cîștiguri: conștiința 
istorică, adică înțelegerea oricărui 
produs al culturii în legătura lui 
strînsă cu locul, timpul și societatea 
care l-au produs, apoi conștiința ori
ginalității estetice, adică aprecierea 
oricărei lucrări de artă în forma uni
că și de neînlocuit a manifestării ei.

In două noi lucrări ale lui Tudor 
Arghezi, versiunea romînească a fa
bulelor lui Krilov și La Fontaine, 
limita dintre traducere și prelucrare 
nu este trasă cu toată rigoarea. Tu
dor Arghezi este o puternică perso
nalitate poetică, foarte fecundă, dar 
foarte subiectivă. Impresiile exterioa
re pătrund în sufletul său, germi
nează, se dezvoltă și înfloresc în for
me care sînt numai ale sale. Aceas
tă productivitate ne-a desfătat me
reu poetic, chiar în operele lui de 
traducere. Cînd citim versurile lui 
Arghezi nu-i auzim atît pe Krilov și 
La Fontaine, cît pe Arghezi. Poeții 
străini și personajele lor se exprimă 
în topica și sintaxa lui Arghezi, în 
limbajul lui drastic, în cadențele lui. 
Țăranii și meșterii francezi de sub 
masca animalelor lui La Fontaine de
vin țărani și meseriași romîni. 
Mâitre Corbeau devine cumătrul 
corb. Cînd un moment anumit al 
narațiunii îi place și-l reține, Ar
ghezi nu pregetă să-i dea dezvolta
rea lui proprie. Descrierea broaștei, 
vorbirea, opintirea și umflarea ei, 
în Broasca și vaca, dobîndesc dezvol
tări și se îmbogățesc cu amănunte 
atît de caracteristice îneît prototipul 
francez apare, în comparație, dacă nu 
mai schematic, în tot cazul mai uni- 
liniar, ca un desen compus din linii, 
dar fără tușe de umbră. In versu
rile lui Krîlov și La Fontaine, Ar
ghezi a supus limba noastră la o 
mare mlădiere, a asociat cuvintele 
în raporturi noi, a reabilitat termeni 
alungați din vocabularul poetic și a 
dat unele din cele mai însemnate 
lucrări ale întregii lui cariere lite
rare.

Ceea ce se poate îngădui uneori, 
nu poate fi totuși o normă generală. 
O lucrare de traducere trebuie să se 
datorească deopotrivă artei traducă
torului, dar și pătrunderii și științei 
lui, scrupulului de a restabili nuanța 
exactă .a. originalului, stilului acestuia. 
Dacă este necesar să auzim pe Dan
te, pe Homer, pe Krîlov sau pe La 
Fontaine vorbind romînește, este tot 
atît de necesar, ascultîndu-i, să înre
gistrăm și timbrul propriu al epocii, 
al locului, al mentalității lor. O tra
ducere trebuie nu numai să apropie 
pe marii scriitori străini de noi, dar 
să ne apropie și pe noi de lumea lor.

desăvîrșire generalul de individualul 
prin care acesta se manifestă, izo- 
lîndu-1, astfel, în noțiuni, ci îl oglin
dește printr-o imagine tipică, emoțio
nantă. Scriitorul utilizează și el no
țiuni, dar le combină făurind imagini 
sensibile, care să impresioneze cît 
mai puternic sensibilitatea cititoru
lui.

Desigur, individualitatea tipului 
imaginat de fantezia creatoare a ar
tistului nu oglindește un anumit ins, 
ci tipul difuzat în toți membrii unui 
anumit grup social.

Este limpede că nici un artist nu 
mai poate astăzi să descopere ceea 
ce. este tipic fără idei juste, fără 
să-și însușească sincer năzuințele 
maselor, fără să participe sincer 
la lupta maselor pentru o viață 
mai bună. Toate operele auten
tice sînt profund sincere, dar nu 
toate operele sincere sînt profund au
tentice, deoarece sinceritatea este ne
cesară, dar insuficientă. Autenticita
tea unei opere izvorăște din lupta sin
ceră a artistului pentru promovarea 
celor mai înaintate idei ale timpului 
său, deoarece numai în lumina puter
nică a unor asemenea idei poate să 
realizeze artistul în opera sa coinci
dența dintre tipicul oglindit și oglin
direa tipicului. De aceea în procesul 
tipizării se manifestă cel mai deplin 
spiritul de partid în artă. O operă 
care oglindește deformat realitatea 
obiectivă rămîne în afara domeniu
lui artei, oricît de sinceră și de emo
ționantă ar fi.

Ințelegînd roiul pe care îl are gîn- 
direa abstractă în fantezia creatoare 
a artistului, devine mai clar rolul pe 
care îl are ideologia în creația artis
tică și iese, astfel, mai bine la iveală 
falsitatea concepției burgheze a „ar
tei pentru artă", care pretinde că „a- 
devăratele" opere de artă n-au nici o 
legătură cu viața socială și se adre
sează exclusiv sensibilității omenești.

Fiind și ea un mod de a cunoaște 
lumea în vederea transformării ei, 
fantezia creatoare a artistului izvo
răște și ea tot din practică — ex
periența de viață a omului de artă—, 
se dezvoltă tot pe baza practicii — 
îmbogățirea experienței de viață a 
artistului —, se verifică tot în prac
tică —•' omenirea nu se desparte nici
odată de operele de artă autentice, 
însă le uită repede și definitiv pe 
celelalte — și slujește tot practicii — 
îi educă pe oameni, ajutîndu-i să-și 
făurească o viață mai fericită.

Henri Waid 

O traducere măiestrită ne deschide 
perspective noi către o lume necu
noscută, face să răsune în sufletul 
nostru coarde care n-au mai vibrat. 
O traducere trebuie să fie o călăto
rie într-o țară străină. Intr-o astfel 
de împrejurare facem descoperiri la 
tot pasul, ne minunăm de lucruri 
care localnicilor li se par cu totul 
obișnuite și ne întoarcem acasă cu 
sentimentul că lumea este mai vastă 
și mai variată decît ne-o închipuiam. 
Dacă este adevărat că o traducere 
trebuie astfel întocmită, îneît să pară 
că ea a fost scrisă de la început în 
limba în care o citim, nu este mai 
puțin adevărat că se cuvine ca ea 
să ne scoată din cercul deprinderi
lor noastre, să ne facă să călătorim. 
Marile traduceri ale literaturii, Plu- 
tarc al lui Amyot, Shakespeare al lui 
A. W. Schlegel și Ludwig Tieck, 
Tasso și Ariosto ai lui Gries au 
anexat pe acești clasici limbii tradu
cătorilor, dar au deschis și cititorilor 
naționali o zare către o parte necu
noscută a lumii. Dacă traducătorului 
ideal i se cere deci personalitate ar
tistică, este tot atît de drept să i se 
ceară și puterea de a o comprima, 
dc a opri dilatarea acestei persona
lități, discreție și rezervă, deschidere 
și bunăvoință față de ceea ce este 
deosebit de tine, capacitate de a în
registra sunetul străin și de a-1 re
produce în vibrația lui exactă.

Un traducător este și trebuie să 
fie un artist. Ideea aceasta este unul 
din cîștigurile cu care s-a îmbogățit 
conștiința estetică a vremii noastre. 
Au fost epoci care n-au priceput bine 
adevărul elementar al acestei consta
tări și exigențe. Vechea și funesta 
deosebire dintre fond și formă ducea 
la credința că fondul oricărei con
cepții poate fi manifestat cu ușurin
ță în forma unei limbi străine. For
ma, se spunea, este un veșmînt. Nu 
este atunci o mare- ispravă să dez
braci o operă de veșmîntul ei ori
ginal și s-o îmbraci într-unul nou. 
Pentru o asemenea lucrare, oricine 
se simțea chemat și nu era ins, 
dispunînd de cunoașterea într-un a- 
numit grad al unei limbi străine, 
care să nu se încumete să facă o 
traducere. Lucrurile ne apar astăzi 
într-o altă lumină. Traducătorul ar
tist nu se oprește în fața oricărei 
opere străine cu încredințarea că, 
fiind vorba numai să-i schimbe veș- 
mîntul, felul de a fi al acelei opere, 
particularitățile ei stilistice, spiritul 
care o însuflețește, sînt, la urma 
urmei, indiferente. Nu există tradu
cător bun pentru orice fel de operă. 
Aparținînd domeniului întins al ar
tei interpretării, sînt traducători care 
nu se pot acorda în nici un chip cu 
un anumit tip de opere, după cum 
există admirabili cîntăreți de operă 
italiană, care nu-i pot interpreta pe 
Wagner sau cîntăreți de lieduri sau 
oratorii care eșuează la scenă. Tra
ducătorul trebuie să simtă o afini
tate cu opera pe care o traduce, cu 
tipul estetic căruia această operă îi 
aparține. Lin prieten scriitor îmi 
spunea odată, după ce consacrase o 
■vreme îndelungată tălmăcirii unei 
mari opere a secolului al XIX-Iea : 
„Am muncit din greu și cu plicti
seală. Cartea n-a răsunat nici un 
moment în mine. Autorul nu m-a 
cîștigat ca prieten". O traducere tre
buie să fie rezultatul unui act de 
alegere și simpatie. Traducerile indi
ferente și comerciale, executările u- 
nor comenzi, vor fi marcate printr-o 
caducitate greu de acoperit. Lucrînd 
în acest cadru, traducătorul va fi 
uri artist, deși el nu inventă nici 
subiecte, nici idei, nici sentimente, 
nici motivări psihologice. Toate a- 
cestea se găsesc în textul pe care îl 
traduce. Dar pentru toate acestea, el 
va găsi o expresie. Și este incontes
tabil un artist acela care găsește o ex
presie pentru un conținut spiritual, ră
mas nelămurit atîta timp cît nu se 
luminează într-un cuvînt și o con
strucție a limbii. După cum se știe, 
sonetul Veneția al lui Eminescu, gă
sit între postumele lui, este o tradu
cere după poetul italo-german Caje- 
tan Cerri. Este una din cercetările 
cele mai bogate în învățăminte, ur
mărirea diferitelor variante care au 
premers forma definitivă a versiunii 
eminesciene. Studiul poate fi între
prins în volumul al IlI-lea al edi
ției critice a Iui Perpessicius. Emi
nescu a lucrat la versiunea sa între 
1871 și 1880, adică într-un răstimp 
de nouă ani. Există peste douăzeci 
de variante cu sub-variantele lor. Ce 
scrupul a! conștiinței literare, ce 
muncă uriașă 1 Dar din etapă în eta
pă a acestui lung proces, versiunea 
devine mai desăvîrșită, în sensul că 
nici ura din etapele anterioare n-ar 
mai putea înlocui forma finală. Re
zultatul este o încorporare atît de 
integrală a operei străine în limba

SCHIȚA ȘI ACTUALITATEA
(Urmare din pag. l-a)

variate le putem surprinde fragmen
tar și Ie putem cu mai multă ușu
rință zugrăvi în diversele forme ale 
genului scurt, exersîndu-ne receptivi
tatea și controlîndu-ne aprecierile în 
vederea contopirii întregului material 
într-un viitor roman. In felul acesta 
sîntem nu numai prezenți în viața 
literară, ci și legați nemijlocit de 
viața socială, de toate aspectele ei. 
De aceea, se spune îndeobște că un 
roman urmează unei serii de repor
taje și de schițe: același material de 
viață, aceleași observații și aceeași 
experiență sînt izvorul tuturor, așa 
cum un fluviu este alcătuit din nenu
mărate rîulețe. Cînd eram copil, îmi 
închipuiam că Mureșul cel adine și 
lat are un izvor în care ai putea vîrî 
biserica... Acuma știu că Mureșul e, 
la poalele munților, un biet pirîiaș 
cit o șuviță...

Se mai spune despre schiță că-i 
greu de scris pentru că-i cere scrii
torului o mare concentrare, atît în stil 
și expresie, cît mai ales în construc
ție. Această părere cred că e pe deplin 
justificată Cine se ocupă și cu schi
ța și cu romanul știe că-i mult mai 
ușor să scrii un capitol, ori zece ca
pitole de carte, decît tot atîtea schite 
bune. Fiecare schiță e aticeva; alt 
conflict, alte personaje, alte probleme, 
alte idei. Dar scriitorul de aceea-i ar
tist ca să observe, să recepteze și să 
creeze mereu imagini noi, variate 
și personale. Munca neîntreruptă îi 
ușurează sarcina. Dar exercitarea 
meseriei pe aceeași lucrare nu-i tot
deauna cea mai potrivită cale. Mai 
ales cînd vrei și trebuie să fii scrii
tor prezent în viața cotidiană și cînd 
ai intr-una de spus ceva cititorilor 
tăi, preocuparea exclusivă pentru de
săvârșirea unei lucrări poartă în sine 
primejdia ruperii de prezentul activ. 
Fără îndoială și perfecționarea unei 
prime forme de roman e necesară, 
dar de la un roman Ia altul — și 
chiar în timpul făuririi lui — nu stri

noastră, îneît nimeni nu-i poate con
teste valoarea unai admirabile lu
crării ide artă. Au existat istorici lite
rari care ,au crezut că servesc memoria 
lui Eminescu, contestînd faptul că 
Veneția este o traducere. Aceasta n-a 
fost însă nici părerea lui G. Ibrăi- 
leanu, nici a lui G. Călinescu, nici 
a lui Perpessicius. Cred că tocmai 
înțelegerea sonetului lui Eminescu, 
drept ceea ce este de fapt, ne poate 
face să apreciem mai bine vigoarea 
și intransigența conștiinței artistice a 
poetuhii nostru. Ce fel de artist este 
un traducător? El este un artist 
care lucrează pe o temă dată, în
tr-un tipar formal prestabilit. Tipul 
literar al unui traducător artist se 
apropie de acel al poeților epici și al 
virtuozilor Nu este deci de mirare 
că traducătorii de mare chemare s-au 
recrutat mai cu seamă din această 
categorie de artiști. Cînd considerăm 
iu opera lui G. Coșbuc aptitudinea 
epică de a porni de la teme obiective, 
apoi mulțimea formelor prozodice și 
compoziționale fixe, apoi dorul lui 
de a îmlădia limba, apoi libertatea 
felului lui de a dispune de formele 
și construcțiile limbii, nu ne mai mi
răm că acest scriitor s-a oprit de 
atîtea ori în fața unor teme ale tăl
măcirii. T. Arghezi este de asemeni 
un poet de o rară îndemînare, un 
meșter suveran al limbii noastre și 
îndeletnicirea artistică a traducerilor 
sale corespunde unei părți însemnate 
din natura talentului său.

Unele din gînduriie exprimate aici 
pot folosi în aprecierea artistică a 
traducerilor. In comisia în care s-a 
lucrat cîtva timp la traducerea lui 
Shakespeare, cineva a venit odată 
cu versiunea romînească a uneia din 
dramele istorice ale marelui poet en
glez, astfel întocmită, îneît prin ma
rele ei număr de arhaisme, traducăto
rul urmărea să creeze atmosfera timpu
lui în oare dr.aima se desfășura, culoa
rea ei istorică. Autorul .acestei versiuni 
uită că Shakespeare nu intenționează 
nici odată să dea culoare istorică. A- 
ceasta esite o categorie literară apăru
tă mult mai tîrziu, în romantism. Pe 
Shakespeare îl interesează, chiar în 
așa-.zisele lui cronici, cazul uman, 
problema psihologică, iar nu evocarea 
romantică a trecutului, așa cum vor 
face Walter Scott sau Victor Hugo. 
Arhaismele erau deci cu totul neco
respunzătoare poziției poetice a lui 
Shakespeare și nu făceau decît să 
îngreuneze acea receptare clară a 
textului care mi se pare prima con
diție, nu numai a unei traduceri, dar 
a oricărei alte'lucrări literare. Am 
tradus și eu în anii din urmă lunga 
operă autobiografică a lui Goethe, 
Poezie și adevăr. Compusă la înce
putul veacului trecut, opera aceasta 
aparține unui moment de consolidare 
a limbii literare germane. Totuși, as
tăzi nu se mai scrie așa cum scria 
Goethe. Periodologia lui Goethe este 
destul de complicată, numărul cuvin
telor determinante, de pildă al ad
verbelor, este foarte mare. Textul 
original al lui Goethe nu este prea 
ușor de străbătut. Trebuind să dau 
o versiune accesibilă publicului ro- 
niînesc, m-am decis uneori să sec
ționez perioadele originalului, să 
scutur unele din determinantele inu
tile pentru sentimentul lingvistic ro- 
mînesc, dar m-am străduit totuși să 
păstrez forma amplă și ritmica <lo- 
moală a elocuției lui Goethe. Citi
torii vor judeca valoarea procedării 
mele, citim.d volumele apărute.

Am străbătut în anii din ur
mă mai multe traduceri făcute cu 
artă și fidelitate și pe care îmi per
mit să le semnalez ca pe evenimente 
însemnate ale mișcării noastre lite
rare : traducerile lui Al. Philippide 
din Lermontov, din Schiller și Goethe, 
ale lui Cezar Petrescu din Șolohov, 
ale lui Adrian Maniu din basmele 
lui Pușkin și din basmele populare 
rusești, ale lui I. Frunzetti din scrii
torii picarești spanioli ai secolului al 
XVI-lea și al XVlI-lea, ale lui Miron 
Radu Paraschivescu din Mickiewicz, 
ale lui Mihai Beniuc din Cîntecul lui 
Igor și alte multe lucrări care ar 
merita să fie studiate de aproape. 
Nu pot să nu amintesc și pe acele 
făcute din romînește în alte limbi. O 
lucrare cu totul remarcabilă este tra
ducerea în limba germană a poezii
lor populare romînești. făcută ne 
Alfred M. Sperber. Oricine a citit 
tălmăcirile lui, a trăit sentimentul 
descoperirii într-o ipostază nouă de 
viață, a vechilor noastre doine și 
cîntece bătrînești. Cunosc pe Sperber 
din multe alte lucrări ale lui. Soco^ 
iese că ar fi foarte folositor dacă 
Alfred M. Sperber ar consimți să 
ne comunice, după Al. Philippide, 
concluziile lui privitoare la arta tra
ducerii.

Tudor Vianu .

că să fii de față la frămîntările zil
nice.

Unii se compară cu Șolohov ori 
cu Cărnii Petrescu, în privința felu
lui de a munci, justifieîndu-și absen
ța din presă sub cuvînt că „trag” ia 
roman. Mă rog, dac-am avea atîția 
Șolohovi cîte romane se scriu! Oare 
asta e justificare? Nu cumva, pe lin
gă modestie, lipsește și curajul de 
a-și spune părerea —■ prin imagini — 
despre clipa de față? Adevărat, sînt 
cazuri cînd într-adevăr tragi. De pil
dă, nu mi-1 pot închipui acum pe 
maestrul Cărnii Petrescu lăsîndu-și 
eroii revoluției din 1848 ca să scrie 
un reportaj despre seceriș, nici pe 
Marin Preda smuls dintre Moromeții 
săi și vîrît într-o încîlcită socoteală 
despre cote și achiziții. Vreau să spun 
numai că opera scriitorului nu-i un 
șir necurmat de romane între care 
nu mai scrie altceva Performanța 
asta n-a realizat-o întocmai nici 
Balzac...

Sîntem în momentul de față în 
mijlocul unei bătălii neobișnuite pen
tru plan, recoltă, și deci — ridicarea 
nivelului de trai. O sumedenie de în
treprinderi lucrează în contul celui
lalt cincinal, altele multe îndeplinesc 
planul și sînt unele rămase în urmă. 
Ne batem pentru zece milioane tone 
de cereale... Ei, nu putem scrie în ci- 
teva luni o sută de romane, dar avem 
toate condițiile să scriem o sută, o 
mie de schițe, reportaje, povestiri, 
portrete despre acești oameni admi
rabili — oamenii cincinalului — care 
de sîrg, ridicîndu-se necontenit, fac 
din țara noastră o patrie îmbelșu
gată.

Salutăm marile epopei despre dîn- 
șîi. Dar salutăm de asemenea și 
schițele în care i-am recunoaște. Ne 
entuziasmăm în fața Casei Scînteiî, 
dar nu trecem cu vederea cărămizile 
fără număr care o compun, fiecare 
din ele cîntărită și așezată la locul 
ei de mina cea pricepută și harnică 
a muncitorului conștient.

Dumitru Mircea



Thomas Mann a împlinit 80 de ani

Mesajul unui mare artist al vremiiL

război mon- 
ajunsese in- 
e tot atît de 
străduit me.

una trecută, cu ocazia solem
nităților prilejuite de come
morarea a 150 ani de la 
moartea lui Schiller, la Wei. 

mar, în Republica Democrată Germa
nă și-au dat întîlnire prieteni și ad
miratori ai operei marelui poet, veniți 
din întreaga Germanie și din multe 
alte țări ale lumii. Printre oaspeții so
siți anume în acest scop a fost și 
Thomas Mann, cel mai mare scriitor 
german în viață și unul din cele mai 
profunde și mai originale spirite ale 
vremii noastre.

In contrast cu ceea ce s-a petrecut 
la Marbach, în Germania Occidentală, 
unde oficialitățile au căutat să impri
me comemorării lui Schiller un carac
ter de strictă specialitate, de reamintire 
pură și simplă a unui eveniment ce ar 
ține numai de istoria literară, cuvînta- 
rea solemnă rostită la Weimar de 
Thomas Mann a făcut o impresie co
pleșitoare asupra tuturor celor care au 
auzit-o, tocmai pentru că ®1 a tras din 
viața și opera lui Schiller învățămin
tele care se impun pentru zilele noas
tre.

„Cînd, în noiembrie 1859, — s-a a- 
dresat Thomas Mann admiratorilor lui 
Schiller și prin ei lumii întregi — s-au 
sărbătorit 100 de ani d® la nașterea 
lui, un fior de bucurie s-a înălțat pes
te Germania, unind-o. Lumea întreagă 
a fost atunci martoră la un spectacol 
cum istoria nu mai cunoscuse înainte: 
poporul german fărîmițat, unit de că
tre el, poetul său. A fost o sărbătoare 
națională și același lu
cru se poate spune și 
despre aceasta, a noas
tră. In pofida unei si
tuații politice nefirești, 
Germania împărțită sc 
simte unită sub sem
nul numelui său. Dar 
vremea noastră trebuie 
să dea comemorării de 
azi și o altă mare sem
nificație... Prin uriașa 
și biînda lui voință, 
din solemnitatea come
morării morții și a în
vierii lui, intră ceva în 
noi, ceva din năzuința 
lui către frumos, ade
văr și bine, către civi
lizație, libertate interi
oară, către artă, dra
goste, pace..."

Sunînd în același 
timp ca un avertisment 
și o încurajare, aceste 
cuvinte au străbătut cu 
iuțeala fulgerului în
treaga Germanie. Ca
drul festiv șt calitatea 
celui care le rostise le 
adăugaseră un presti
giu incomparabil, iar 
ecoul lor continuă să 
vibreze încă și astăzi 
între Oder și Rin. A- 
lături de semnificația 
lor de ordin general, 
de strînsa lor contin
gență cu actualitatea 
politică, considerată 
de pe pozițiile înain
tate ale vremii noas
tre, cuvintele lui Tho
mas Mann sînt însă 
revelatoare și pe un 
alt plan, mai intim, 
care ține de evoluția 
personalității scriitorului.

Iar dacă vrem să subliniem în ca
drul unui scurt articol caracteristicile 
esențiale ale vieții și operei lui Tho
mas Mann, linii!® directoare ale me
sajului adus omenirii de acest mare 
artist și mare cetățean, ni se pare că 
una din trăsăturile cele mai impor
tante și mai atrăgătoare, în același 
timp, în conturarea personalității sale, 
este tocmai sublinierea evoluției ei 
continue, lente, în sensul unei creșteri 
organice. Și dacă ® drept că datorită 
acestei particularități a spiritului său, 
scriitorul a fost uneori depășit de is
toria care înaintează cu pași mult mai 
repezi — și acest lucru s-a vădit mai 
ales în epoca primului 
dial cînd Thomas Mann 
tr-un impas ideologic — 
adevărat însă că el s-a 
reu să intre în albia marilor curente 
înnoitoare ale secolului nostru.

Thomas Mann — născut la Lubeck, 
la 6 iunie 1875 — și-a făcut intrarea 
în literatură la vîrsta de 26 de ani, 
cu romanul „Buddenbrooks", care în 
același an i-a adus și celebritatea 
mondială. Romanul purta, nu fără un 
tîlc anume, subtitlul: „Decăderea unei 
familii" și era într-adevăr povestea 
unei vechi familii de patricieni din o- 
rașul hanseatic Lubeck, care se des
compune treptat și decade sub impulsul 
aprigei lupte de concurență cu noua 
burghezie împinsă în arena socială de 
alte relații de producție, mult mai ne
cruțătoare și fără scrupule, impuse de 
stadiul imperialist al capitalismului.

Fiecare din cele patru generații ale 
familiei Buddenbrook, cu care scriito
rul ne face, rînd pe rînd, cunoștință 
— acțiunea romanului desfășurîndu-se 
de-a lungul unui secol șî mai bine — 
reprezintă o etapă bine distincta în 
dezvoltarea burgheziei și a concep
țiilor ei despre viață.

In fața spectacolului decăderii a- 
cestei familii, la care scriitorul asistă 
cu o vădită părere de rău, simpatiile 
lui sînt in întregime de partea tradi
țiilor umaniste ale burgheziei, iar cri
tica lui — e drept, deocamdată mai 
mult indirectă — se îndreaptă împotriva 
ideologiei și moralei de junglă a noii 
rase de stăpînitori, chemați la viață 
de imperialism.

Umanist, în dubla accepție a cu- 
vîntului, prin caracterul enciclopedic 
al cunoștințelor sale și prin atitudinea 
sa față de viață, Thomas Mann își va 
pune ca țintă a întregii lui activități 
titerare apărarea valorilor care înal
ță, înnobilează și înfrumusețează omul. 
Iar dacă în „Buddenbrooks" nu face 
deocamdată decît să consemneze îndu
rerat apusul unei lumi despre care 
credea că-i întruchipase idealul de via
ță, mai tîrziu el va trece la o apărare 
activă a umanismului.

Dar paralel cu problematica mo
rală sau mai bine spus sociaT-mora- 
lă, cartea lui Thomas Mann mai ri
dică o altă, tot atît de actuală pen
tru vremea cînd a fost scrisă și anu
me aceea a decadentismului în artă. 
Se știe că decadentismul era la sfîr
șitul secolului trecut ultimul strigăt în 
arta burgheză.

Cu o viziune de mare artist, Tho
mas Mann a știut să întrevadă chiar 
de la această primă operă a sa — 
care a rămas de altfel ca una din 
cărțile cele mai reprezentative ale lite
raturii germane din ultimele șapte-opt 
decenii — legătura obiectivă care e- 
xistă între decadența în artă Și reali
tatea burgheză.

De altfel, interesul lui Thomas 
Mann pentru problema artei și artis
tului în societatea burgheză a cres
cut tot mai mult în creația sa ulte
rioară și se vădește în cîteva din cele 
mai importante opere ale lui, pentru 
a nu aminti aci decît de nuvelele 
Tonio Krbger (1903), Moartea la Ve
neția (1913) și de marele roman de 
maturitate Doctorul Faust (1945). Spi
ritul (arta), arată Thomas Mann, s-a ‘ 
rupt de societatea burgheză, cu care 
in epoca de ascensiune a burgheziei 
fusese la unison și această situație nu 
poate fi remediată numai cu ajutorul 
unor inițiative individuale; problema 
care se pune e tocmai aceea de a găsi 
o eșire din acest impas. Cel care nu 
are suficientă tărie pentru a lupta im. 
potriva lui însuși, spune Thomas Mann 
despre artistul burghez, de a se de
păși, se prăbușește, se descompune sau 
încremenește în pustiul de gheață al 
izolării, într-o singurătate care sfi
dează toate legile umane.

Aceasta e, bineînțeles în linii foar
te mari, ideea romanelor și nuvelelor 
lui Thomas Mann despre ’destinul o- 
mului de artă. Iar soluțiile la care a- 
jung eroii săi variază, odată cu în
treaga evoluție a scriitorului.

In „Buddenbrooks", înfățișîndu-nî-1 
pe Hanno cel cuprins de ’ „demonul 
muzicii", Thomas Mann mai voia să 
ne convingă că arta îl ridică intr-a
devăr pe om deasupra mediocrității 
burgheze, dar în același timp îl face 
și slab, inapt pentru viață. Tonio
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Scriitorul Thomas Mann salutînd pe locuitorii din Weimar la ieșirea 
teatrul orașului. In dreapta, Johannes R. Becher, ministrul culturii 

R. D.Germană, și președintele Academiei de artă.R. D.Germană, și președintele Academiei de
Kroger neagă „rafinamentul, excentri
citatea și satanismul" ca elemente com
ponente ale unei arte viabile, dar gă
sește „simplicitatea și vitalitatea" în 
meschinăria vieții burgheze. Abia Le- 
verkuhn din „Doctorul Faust" își dă 
seama că arta este condamnată dacă 
nu se apropie de izvorul vieții ei, de 
oameni, de popor. Și el anunță că în
treaga atitudine a artei față de viață 
se va schimba, atunci cînd arta va 
recunoaște utilitatea ei

Așadar, punctul de plecare al lui 
Thomas Mann a fost umanismul 
burghez. Dar însăși burghezia s-a 
scuturat curînd de valorile nesigure 
ale acestuia, care în perioada impe
rialistă o stînjenesc ca o piedică in
tolerabilă; reprezentanții spiritului bur
ghez au alunecat fie spre bestialitatea 
declarată a fascismului, fie spre un 
decadentism dus la extrem și spre ni
hilism. Dorind să ia apărarea umanis
mului amenințat, Thomas Mann a tre
buit în mod necesar, să intre în luptă 
cu dușmanii acestuia: iraționalismul 
și obscurantismul sub formele lor cele 
mai diverse. Așa se face că la cîțiva 
ani după sfîrșitul primului război 
mondial — care a dus la o răsturnare 
totală a concepției despre lume a 
scriitorului —■ apare (în 1924) ce
lebrul roman al lui Thomas Mann 
„Zauberberg" (Muntele fermecat), a 
cărui idee centrală este lupta dintre 
ideologia democratică și cea reacționa
ră în sufletul unui german simplu și 
cinstit. Pentru prima oară, după o pau
ză îndelungată, ideologia democratică 
este prezentată în acest roman în o- 
fensivă și nu ca obiect de critică rău 
intenționată și viciată de prejudecăți. 
Oamenii care se înfruntă în roman 
sînt determinați de psihologia lor so
cială, deși, așa cum observă criticul 
Lucaks Gyorgy, ei sînt scoși din sfera 
legăturilor lor sociale firești. Acțiunea 
cărții se petrece într-un sanatoriu el
vețian despărțit de restul lumii și a- 
cest lucru are aproape o valoare de 
simbol ironic al oglindirii relațiilor so
ciale în literatura germană burgheză 
din epoca imperialistă.

Nu după mult timp, pericolul tot 
mai stăruitor al fascismului, care cu
prindea ca o epidemie de demență 
Germania, î] face pe Thomas Mann 
să adreseze un nou șî mai categoric 
avertisment poporului său, amenințat 
de o primejdie de moarte. In 1930, 
apare astfel cea mai bună nuvelă a 
lui Thomas Mann: „Mario și vrăjito
rul" în care fascismul e personificat 
de un magician și hipnotizator; în ciu
da caraghioslîcului lui evident, acesta 
reușește nu numai să rețină atenția 
publicului dar să-i impună voința sa 
tiranică. Un „domn din Roma" 
încearcă să reziste nebuniei co
lective, dar pînă la urmă e silit și el 
să se supună voinței escrocului. Și nu 
e greu de ghicit că în persoana a- 
cestui „domn din Roma" Thomas 
Mann a vrut să dezvălui® una din 
cauzele surprinzătoarei, deși vremelni
cei, reușite a dictatorilor fasciști. Ex
periența de cîțiva zeci de ani pe care 
scriitorul o are acum pe tărîmul lup
tei pentru salvarea valorilor umanis
mului, l-a dus la convingerea că nu e 
de ajuns ca „domnul din Roma" să 
fie împotriva șarlatanului pentru ca 
acesta să fie înfrînt. Și Thomas Mann, 
la rîndul lui, ne învață că numai de
fensiva este o proastă armă de apăra
re în fața forțelor întunericului, că 
acestora trebuie să li se opună forța 
organizată a binelui, singura în stare 
să dobîndească victoria. Și intr-ade
văr, șarlatanul nu poate fi înlăturat

socială...

noastre
decît de Mario, un om din popor, 
care îl ucide pe tiranul improvizat și 
pune capăt vrăjii.

Dar contribuția lui Thomas Mann 
la lupta forțelor democratice ale po
porului german s-a desfășurat pe cele 
mai diverse planuri și poate că unul 
din cele mai caracteristice este ese
istica lui, iar în cadrul ei atitudinea 
scriitorului față de moștenirea literară 
a trecutului. Lupta pentru moștenirea 
literară era una din principalele mi
siuni, pe plan ideologic, ale mișcării 
antifasciste din Germania. Hitlerisnyii 
folosea întreaga putere de stat, pozi
ția monopolizatoare a publicațiilor le
gale pentru a falsifica cu nerușinare 
trecutul politic și cultural al Germa
niei. Demagogia monstruosului aparat 
de propagandă hitlerist transforma 
una după alta toate marile figuri ale 
trecutului în precursori « național-so- 
cialismului.

In aceste împrejurări, studiile lui 
Thomas Mann despre Goethe, Richard 
Wagner, Storm și multi alții, ca și ro
manele lui despre Goethe („Majes- 
tatea sa" și „Lothe la Weimar") do- 
bîndeau o însemnătate excepțională, 
atît prin ideile puse în circulație, cit și 
prin prestigiul 
Ideologia care

al autorului lor. 
baza celor mai 
dintre studiile

imens 
stă la 
multe 
de critică literară ale 
lui Thomas Mann este 
categoric antifascistă. 
Ideea lor călăuzitoare 
este apărarea uma
nismului împotriva 
barbariei. Marile figuri 
din trecut, spune el, 
merită respectul și dra
gostea noastră nu în 
primul rînd pentru per
fecțiunea formală a 
artei lor, ci pentru ati
tudinea lor față de 
apărarea și dezvoltarea 
tendințelor umaniste, 
pentru lupta lor împo
triva barbariei de orice 
nuanță. Dar, mai mult 
decît atît, în aceste 
studii umanismul lui 
Thomas Mann face un 
salt calitativ înainte 
și în direcția lărgirii 
orizontului său. Marele 
scriitor ajunge la con
știința faptului că soci
etatea burgheză nu 
poate fi în nici un caz 
ultima etapă în dez
voltarea omenirii și în 
„Suferințele și măre
ția maeștrilor" Thomas 
Mann devine vestitorul 
unei „lumi noi, lumii 
sociale", conforme „cu 
gradul de dezvoltare 
atins de spiritul u- 
man“.

înfăptuirea acestei 
lumi mai bune, mai 
raționale, la 
scriitorul aspiră 
tru patria sa și 
tru întreaga 
este astăzi din

din 
din

care 
pen
pen- 

lume, 
nou 

primejduită, amenințată de un pericol 
mai mare, poate, ca oricînd altădată. 
In ceea ce-1 privește însă pe Thomas 
Mann el nu mai este de mult „domnul 
din Roma" care a fost odinioară, ci 
la fel cu Mario înțelege să lupte din 
toate puterile lui pentru preîntîmpinarea 
unei noi ere de barbarie. Prietenii lui 
din toată lumea încearcă o bucurie sin
ceră atunci cînd citesc adresele lui către 
congresele pentru pace, cînd îi văd 
semnătura sub apelul pentru interzice
rea armei atomice, cînd îi aud che
marea la luptă pentru preîntîmpinarea 
unui al treilea război mondial și sub. 
scriu din toată inima la cuvintele cu 
care se încheia mesajul trimis scriito
rului de tovarășii Wilhelm Pieck Și 
Otto Grotewohl, atunci cînd el a îm
plinit 75 de ani: „Noblețea sufleteas
că a dumneavoastră, marea măiestrie 
a artei dumneavoastră, car® întrunește 
cele mai bune tradiții ale culturii 
noastre naționale, vă fac drag și 
scump poporului nostru și tuturor oa
menilor progresiști din întreaga 
lume".

Dumitru Hîncu

Ady Endre la Timișoara
S

1 octombrie 1897 și sfîrșitul 
ianuarie 1898, Adu Endre, i

înt putini acei care știu că între 
--- ---- ............. - iui

ma
rele poet revoluționar maghiar, 

a lucrat ca diurnist la Curtea de Apel 
din Timișoara. In capitala Banatului, 
unde copia acte, pentru o retribuție de 
un fiorini și 30 crițari, Ady a venit pe 
cînd era avocat stagiar, chemat fiind 
de funcționarul Curții de Apel, Makol- 
dy Miklos, din aceeași regiune cu el. 
In cartea sa, Ady Lajos — fratele mai 
mic al poetului — publică și scrisoarea 
acestui prieten: „Să vină Bandi (Ady 
Endre, n.n.) la Timișoara unde poate 
obține un post de diurnist la Curtea 
de Apel cu o diurnă de 90 crițari; 
pentru 21 fiorinți pe lună poate găsi 
întreținere completă și găzduire într-o 
cămăruță liniștită, unde se poate pre
găti în tihnă pentru examene. Dacă 
apoi va îmbrățișa cariera judecăto
rească, avansarea lui va fi rapidă..." 

Avea 20 de ani cînd, la 1 octombrie 
1897, s-a prezentat la biroul lui Amaz- 
ta Lajos, sub-șef de serviciu la Curtea 
de Apel, cerîndu-și repartizarea. Curtea 
de Apel se afla în actualul Palat Dicas- 
terial și aici a muncit timp de patru 
luni tînărul Ady, copiind sentințe ale 
Curții. Acum doisprezece ani s-a publi
cat facsimilul unui act, transcris la 6 
decembrie 1897, pe care se putea re
cunoaște scrisul lui Ady.

In Timișoara, Ady Endre a locuit in 
casa din fosta stradă Arany Janos, azi 
Ion Ghica nr. 12, o casă mare, spoită 
galben, cu o poartă masivă din lemn- 
Două geamuri ale locuinței dădeau spre 
stradă — aci stătea un colonel — în 
timp ce poetul își însăila planurile de 
viitor în modesta lui cameră dinspre 
curte.

Cîteva decenii mai tîrziu, fostul său 
coleg și compatriot, Ladany Deszo, po
vestea că încă de pe atunci, în ascuns, 
Ady scria versuri în loc să copieze 
acte, fapt care, în acel mediu, a stîrnit 
mar< vîlvă...

— Vezi, Bandy — îi spuse el odată

LITERATURA PENTRU COPII
începem publicarea unor materiale ale plenarei Uniunii scriitorilor 

privitoare la literatura pentru copii, plenară desfășurată tn zilele de 3—6 
iunie a.c.

Vom spicui din raportul prezentat de tov. Marcel Breslașu, din am
plele discuții care au urmat cu participarea tuturor factorilor răspunzători 
de educația copiilor noștri, și din concluziile trase la încheierea acestor 
fructuoase dezbateri.

Dăm mai jos un pasaj din referat.

UNELE PROBLEME ALE PROZEI

P copiilor trebuie să dis- 
proza propriti-zisa

Cazimir a scris minu-

Bădița Stalin". Din

rintre lucrările de proză des- 
I tinate 
tingem
(nuvele, schițe, povestiri, ro

mane) pe de o parte, pe de altă 
parte basmele, care își au caracteris- 
t.icele lor. De asemenea un gen aparte 
în cadrul prozei pentru copii îl con
stituie 'literatura științifico-fantas- 
tică și de aventuri, aceasta din urmă 
abia în curs de înfiripare.

Efortul prozatorilor care scriu 
pentru copii se concentrează asupra 
încercărilor de a da viață unui erou 
pozitiv copil. Este de la sine înțeles 
că problema aceasta centrală a. între
gii literaturi realist-socialiste. își gă
sește și mai anevoie soluția cînd eroul 
trebuie să fie un copil.

Invingînd în mare mășură aceste 
dificultăți, cîțiva scriitori țineri au 
creat primele figuri de copii ai vre
murilor noastre, primii noștri eroi- 
copii. Micii cititori au întîmpinat cu 
dragoste personajele celor dintîi ro
mane ale noastre : „Marea bătălie de 
la Iazul Mic" al lui Pancu-Iași, „Ini
moșii" Gicăi Iuteș și „Nufărul roșu" 
al lui Petre Luscalov. Chipuri de copii 
ai epocii noastre sînt realizate în ro
manul „Cantemiriștii" de. Cella Serghi, 
din lumea elevilor unei școli medii 
militare, în romanul „Pasărea în 
munți" al lui Gelu Naum, în nuvela 
Mirei Iosif „Colina cu salcîmi".

Despre viața copiilor de proletar 
în perioada dintre cele două războaie 
vorbesc copiilor liberi de astăzi lu
crările „Cucuietu!" a lui Alexandru 
Jar și „Micul patriot" a lui A. G. 
Vaida.

Poeta Otilia . 
nate pagini în proză destinate copii
lor, sub titlul „Băuîja Staliii". Dm 
scrierile mai vechi ale unor fruntași 
ai literaturii noastre, au fost retipărite 
„Dumbrava minunată", „Măria sa 
Puiul Pădurii" și „Nada florilor" ale 
maestrului Sadoveanu și cunoscutul 
roman al lui Cezar Petrescu, „Fram, 
ursul polar".

Referindu-ne la acele cărți enume
rate mai sus, a căror acțiune se situ
ează în zilele noastre, înfățișînd co
piii și viața lor în familie, școală și 
detașament’, putem degaja unele. tră
sături comune privind aspectele izbu
tite cît și cele nerealizate ale lucră
rilor.

Este pozitivă în primul rînd con
statarea că autorii s-au aprop’at de 
modelele lor, că nu le cunosc dintr-o 
documentare fugară, că le-au urmărit 
și le-au înțeles viata cu activitatea 
ei multilaterală, aspirațiile, raporturile 
dintre ei, voioșia care îi însuflețește. 
Și aceasta este foarte bine — și ex
plică succesul legitim de care primele 
noastre romane pentru copii s-au 
bucurat. Ce nu este încă bine? Mai 
întîi, nediferențierea suficientă a psi
hologiei copilului la diferite virate. 
Cele două personaje centrale ale ro
manelor Gicăi Iuteș și Octav Pancu- 
Iași, Iorgu din „Inimoșii" și Alexan
dru Danu din „Marea bătălie de 
la Iazul Mic“ sînt prea gravi, prea 
maturi, prea cuminți pentru cei 12-13 
ani ai lor. Același lucru se poate spune 
și despre unii elevi din clasele mici 
ale școlii militare, în romanul Cellei 
Serghi. S-ar zice că autorii ar vrea 
să-i vadă numai primind, dînd sau 
îndeplinind sarcini, avînd parcă un 
scrupul — să-i zicem pe nume, un 
scrupul pedagogizant — de cîte ori își 
lasă eroii să se joace! Lumea,.văzu
tă încă adeseori schematic, se împar
te în alb și negru, în buni și răi, în 
copii care trăiesc conform sau, dim
potrivă, în afara normelor școlii. O 
pantă de minimă rezistență îi duce pe 
autori — parcă s-ar fi vorbit — la 
escamotarea unei părți a realității, 
izolînd colectivul de copii în tabere, în 
colonii la munte și la mare. O ciudă
țenie o prezintă și faptul că maturii 
din aceste cărți (părinți, învățători, 
instructori) nu au o viață a lor pro
prie, nu au problemele și preocupările 
lor de oameni maturi. Mama are o 
singură grijă, ca fetita să-și facă 
lecțiile; tatăl o singură supărare, că 
băiatul a spart un geam, secretarul

— cum ne înclinăm și ne ploconim în 
fața domniei-sale domnului consilier 
al Curții de Apel ? învață, și vei putea 
deveni și tu judecători ,

Ady i-a răspuns rizînd:
— Consilier ? Eu ajung mai mult 

decît consilier la Curtea de Apel I
Ady țintea să devină judecătorul în

tregii Ungarii feudale și nicidecum 
prea plecatul ei serv, lacheul ei plătit.

După terminarea serviciului, Ady 
pornea de multe ori pe jos ori în tram- 
carul tras de cai spre locuința sa din 
losefin, trecînd pe lingă un teren viran, 
în mijlocul căruia flacăra roșiatică a 
unei candele lumina fosta capelă Doja, 
ridicată pe locul unde marele condu
cător al țărănimii a suferit cruntul 
martiriu.

Aci, la Timișoara, a cunoscut el mai 
îndeaproape viața glorioasă a marelui 
răsculat și moartea lui în chinuri.

Amintirea acestei capele, amintirea 
lui Doja, l-au copleșit și l-au determi
nat mai tîrziu să scrie puternica poe
zie ,,Nepotul lui Doja".

In decembrie 1897 Ady s-o îmbolnă
vit. In cartea sa, Ady Lajos scrie că 
poetul a petrecut crăciunul bolnav, 
fără bani, într-o cameră neîncălzită. 
Apoi mama sa vine să-l ia și, la sfîr
șitul lui ianuarie 1898, Ady părăsește 
Timișoara.

Treisprezece ani mai tîrziu Timișoa
ra l-a găzduit din nou pe Adu Endre. 
In toamna anului 1908 la Timișoara a 
luai ființă o societate literară compusă 
din tineri intelectuali înflăcărați, zia
riști, un ofițer, Franyo Zoltan, și un 
jurist. Societatea și-a propus drept 
program răspîndirea literaturii progre
siste maghiare și l-a ales drept con
ducător pe Ady Endre — pe acel Ady 
care tocmai atunci desfășura cea mai 
cruntă luptă împotriva reactlunii bur- 
ghezo-moșierești-

De numele „Societății literare 
sud" se leagă singura apariție în pu
blic a lui Ady Endre la Timișoara. La 
acea dată el era conducătorul recu- 

de

de partid se ivește întotdeauna cînd 
vreun puști a făcut o poznă, ca și 
cum n-ar avea altă treabă decît să-l 
muștruluiască pe el.

Cu totul insuficient este oglindit— 
cu excepția valoroasei povestiri a Iui 
Călin Gruia, „Pata albă", și a poezii
lor lui I. Jjpa, „Titic, Culai și Gafe" 
— copilul în mediul rural de astăzi. 
Firește, nu ne trece prin gînd să pre
conizăm o literatură anume scrisă 
pentru copiii din satele noastre — 
dimpotrivă, sînt convins că micii ci
titori ai orașelor ar fi pasionați să cu
noască viața copiilor dintr-o gospo
dărie agricolă colectivă, a celor din 
deltă, etc., așa cum aceștia cunosc, din 
cărțile scrise de citadini pentru copiii 
de citadini, viața acestora din urmă.

O importantă problemă a întregii li
teraturi pentru copii, dar care se pune 
cu mai multă stringență în sectorul 
prozei, este aceea a înfățișării unor 
aspect® ale luptei de clasă, printre 
copii....

Lupta de clasă se dă pe planul 
luptei între vechi și nou, între influen
țele prielnice ale școlii noastre, ale 
detașamentelor noastre de pionieri și 
înrîurirea nefastă, voluntară sau in
voluntară, pe care o exercită uneori 
familia asupra copilului. Trebuie să 
pornim de la principiul că pentru a 
putea vorbi de o luptă de clasă 
tre copii, dușmanul de clasă ar 1 
bui să activeze conștient, să aibă 
ziții, opinii, obiective de clasă. 1 
nu ne referim la monștri, ci la 
pii normali, educabili, perfectibili.

Trebuie însă subliniat că o mare 
lipsă a literaturii pentru copii este în
fățișarea cu totul insuficientă a as
pectelor luptei de clasă între oame
nii maturi, între personajele vîrstnice 
ale lucrărilor acestora.

Un alt sector al prozei pentru co
pii care se dezvoltă destul de greu 
este acela al umorului, al eroului 
satiric. Printre lucrările meritorii pu
tem cita „Ghiduș-Arcăduș" al Soniei 
Larian, „Cei dintr-a 5-a A" a ace
leiași autoare în colaborare cu Vic
tor Vîntu, și povestirile lui Mihail 
Stoian, „Eu, Tică și alții". In paginile 
revistei „Cravata roșie" au apărut de 
asemenea, sub semnătura lui Mircea 
Sîntimbreanu, unele istorioare umo
ristice reușite, cu stîngăcii inerente 
începutului, dar care denotă reale 
însușiri pentru acest g«n.

în- 
tre- 
po- 
Noi 
co-

*

Basmul popular rămîne o pildă 
plină de învățăminte pentru creatorul 
de basme, dar basmul popular nu 
poate satisface în întregime exigen
tele vremii noastre, a cărei realitate 
depășește cu mult tot ceea ce ome
nirea a visat în epocile cînd se afla 
încătușată în lanțurile robiei și ex
ploatării. Pentru a putea educa tînăra 
generație în spiritul moralei prole
tare, pentru a o familiariza cu noile 
realități ale vremii noastre, avem ne
voie de un basm nou, un basm care 
nu s-a născut în trecut, pentru că 
nu avea condițiile pentru a se naște.

Multe îndoieli a întîmpinat sim
pla formulare a acestui deziderat din 
partea celor obișnuiți să aleagă că
rările bătute, pe parcursul cărora sur
prizele și accidentele sînt excluse. I 
s-a contestat noului basm șî i se mai 
contestă de către unii putința de a-și 
păstra întreaga putere de sugestie în 
cazul cînd povestește întîmplări ale 
zilelor noastre. După asemenea scep
tici, numai faptul că eroul unui basm 
ar putea fi un pionier în locul unui 
băiat oarecare, ar însemna o sentin
ță de moarte împotriva basmului. In 
ceea ce ne privește,' amintindu-ne de 
exemplul unor înaintași ca Andersen 
și Selma Lagerloff, care nu s-au te
mut să scrie basme inspirate din rea
litățile epocii lor și cunoscînd în
deosebi remarcabilele succese ale li
teraturii sovietice în acest domeniu, 
îi vom lăsa pe sceptici în plata pro
priului lor scepticism și ne vom afir
ma convingerea că basmul nou e per
fect realizabil.

Basmele lui Colin, inspirate din fol
clorul minorităților naționale, s-au bu- 

noscui al literaturii progresiste ma
ghiare. La serata literară care s-a 
dat, s-a produs și compozitorul Reinitz 
Bela, care și-a prezentat pentru prima 
dată cîntecele sale, cu texte de Ady- 
Au mai citit din lucrările lor Kery Pal, 
Fenyd Miksa și redactorul publicației 
periodice „Nyugat" (Apusul), Osvath 
Erno. Apariția publică a lui Ady în 
Timișoara, orașul preotului reformat, 
Szabolcska Mihaly, unul dintre corifeii 
literaturii reacționare maghiare, a 
fost adevărată faptă revoluționară. Se
rata literară a avut un foarte mare 
succes; publicul, alcătuit din mun
citori și intelectuali progresiști, a 
sărbătorit cu mult . entuziasm pe Ady 
și pe tovarășii săi. Răspunsul 
la această „provocare îndrăz
neață" n-a întlrziat. In ziua următoare, 
Szabolcska Mihaly a dezlănțuit în co
loanele ziarului „Delmagyarorszagi 
Kdztdny" un atac furibund împotriva 
lui Ady, califictndu-l drept antinațio
nal, poet care maimuțărește pe străini, 
demagog în goană după efecte ieftine. 
Membrii „Societății literare de sud" 
au răspuns în ziarul „Temesvari Kir- 
lay*  acuzațiilor aduse de Szabolcska, 
respingînd cu hotărîre atacul îndreptat 
împotriva lui Ady.

Ady a citit încă înainte de a părăsi 
Timișoara atacul îndreptat împotriva 
sa în coloanele publicației „Delma
gyarorszagi Kozlăny". In cafeneaua li
terară „Koronaherczeg” se adresează 
cu o scrisoare scriitorului Hatvani La
jos : „Prima oprire a turneului meu a 
fost Timișoara... Rezultatul a fost un 
public numeros... Sîntem atît de urîți, 
atît de temuți, faima și publicitatea 
noastră se răspîndește atît de repede, 
încît cu siguranță vom deveni cineva... 
De curînd am fost atacat în mod mur
dar de unele gazete golănești din Pes
ta și de cățeluși de ai lor”. (Aceasta 
era o aluzie la adresa atacului lui Sza
bolcska n.n.').

De la Timișoara Ady a călătorit la 
Debrețin unde, de asemenea, a citit din

rîv- 
po-

curat de la apariția lor de o primire 
caldă, prietenească, din partea citito
rilor mici și mari. Eroii legendari âî 
acestor povești. Tasin, Vaniușka sau 
Iani Palicarul sînt cunoscuțî și iubiți 
de pionierii și școlarii noștri. „Ciu- 
boțelele ogarului" de Călin Gruia, 
„Țapul, vulpea și lupul" de Al- Rupea 
și Titel Constantinescu, povestirile lui 
Dimitrie Goga și altele, în genere 
prelucrări ale literaturii populare, au 
meritul de a repune în circulație, în
tr-o formă artistică nouă, o seamă de 
basme vechi, curățate de tot ceea ce 
le întuneca morala. Alături de aces
tea se înscrie volumul de basme, po
vestiri și legende prelucrate de Al. 
Mitru „Copiii muntelui de aur" în 
care este cuprinsă minunata legendă 
a rîului Posaga. Tema acestei legende 
și limba expresivă în care ea a fost 
redată de Al. Mitru au stîrnit un ase
menea interes în rîndurile copiilor, în
cît o clasă întreagă a unei școli din 
capitală a hotărît să viziteze în vara 
aceasta locurile în care s-a născut 
legenda. In basmul lui Ion Jipa 
„Clocot Voinicul" eroul pornește la 
luptă împotriva secetei, personificată 
în personajul Uscata. Lupta se în
cheie, cum este și firesc, prin izbînda 
voinicului. Ceea ce însă nu e firesc, 
este faptul că Uscata e ucisă (ceea 
ce nu esf?e cu putință cu o forță a na
turii), în loc să fie alungată prin 
na și iscusința lui Clocot, a 
porului.

Vitalitatea basmului, original 
prelucrat, apare și într-o serie de 
realizări ale scriitorilor Călin Gruia, 
Georgeta Sauciuc, Dimitrie Stelaru, 
Viorica Huber. Izbutita lucrare a Ve- 
ronicăi Porumbacu „Fata apelor" se 
adresează mai curînd tineretului de
cît copiilor.

Trebuie să menționăm că două din 
lucrările despre care am vorbit, bas
mul în versuri al Ninei Cassian, „Nică 
fără frică", și basmele în proză ale 
lui Vladimir Colin, au fost distinse 
cu Premiul de Stat, cinste care se 
răsfrînge asupra noastră a tuturor, 
veterani ca și debutanți ai- literaturii 
pentru copii. In curînd va apare o 
culegere de povești a scriitoarei Lia 
Hîrsu.

La toate întîlnirile cu micii noștri 
cititori, ei cer să le scriem cărți știin- 
(ifico-fantastice și cărți de aventuri 
(domeniu în care ei cunosc lucrări 
traduse din Jules Verne și alții). O 
pionieră de vreo 12 ani a găsit chiar 
această minunată expresie a încrede
rii ei în forțele omului de a supune 
natura, definind literatura fantastico- 
științifică: „Vrem cărți despre lucruri 
pe care dacă nu noi, copiii noștri o 
să le cunoască". In ciuda acestor soli
citări, domeniul e încă slab reprezen-

sau 
alte

Marcel Breslașu

PUBLICAȚIILE LITERARE DIN 
REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRA

TA COREEANA
In condițiile extrem de grele ale răz

boiului, cînd tipografiile și redacțiile au 
fost mutate în tunele întunecoase, să
pate în munți, în Coreea apăreau totuși 
revista „cultura șl arta" și gazeta săp- 
tămînală „Frontul cultural". Ele publi
cau cele mai bune opere ale scriitori
lor coreeni din țară și de peste hotare 
și erau citite cu deosebit interes, atît în 
tranșee cît și în spatele frontului.

După încheierea armistițiului, numă
rul publicațiilor literare a crescut. In 
prezent apar revistele lunare „Litera
tura coreeană" și „Literatura pentru 
copil", editate de Uniunea scriitorilor 
coreeni, culegerea periodică „Literatura 
de mase" și ziarul „Cultura sovleto- 
coreeană" care publică îndeosebi opere 
ale scriitorilor sovietici. In afară de a- 
cestea, ziarele „Viața tineretului", „Zia. 
rul copiilor", revistele „Coreea popula
ră", „Femeia coreeană", „pionierii" 
etc., publică ți ele numeroase poezii 
și nuvele.

Răspunzînd Interesului crescînd a! po
porului coreean pentru literatura de pes
te hotare, revistele literare publică tot 
mai multe opere ale scriitorilor sovietici, 
chinezi și din țările de democrație popu
lară. In revista „Literatura coreeană" au 
apărut și o serie de creații ale poeților 
noștri, printre care „Cîntec lui 23 Au
gust" de A. Toma, „Baladă" de Vero
nica Porumbacu, „Darul" de Ion Brad 
etc. Poeți coreeni, ca Tio Bec, Am, Țo 
Ghlon Suc și alții au publicat în revis
tele coreene versuri inspirate, închinate 
poporului romîn. In paginile ziarelor și 
revistelor apar de asemenea articole care 
vorbesc despre realizările literaturii noas
tre noi. Printre acestea se numără am
plul articol al lui To Mon Chir, intitu
lat „Arta și literatura romînă" apărut 
în ziarul „Nodon Stnmun", organul cen
tral al Partidului Muncii.

ZECE ANI DE LA MOARTEA POETU
LUI FRANCEZ ROBERT DESNOS

Comitetul național a! scriitorilor fran
cezi a comemorat zece ani de la moartea

poeziite sale. Dar n-a ___ _____ __
Szabolcska și, mai tîrziu, i-a răspuns 
cu poezia „Veste către poetastrul Mi
haly..." i

Cele patru luni de activitate ca diur
nist, apariția publică a lui Ady în Ti
mișoara sînt doar cîteva crîmpeie din 
lupta și strădaniile marelui poet, dar 
ele sînt amintiri scumpe și prețioase 
pentru viața literară a Banatului. 
Cu aproape două decenii în 
urmă, a fost inițiată acțiunea de a 
însemna casa In care a locuit Ady la 
Timișoara cu o placă comemorativă. In 
acest scop, sculptorul Gallas Ferdi
nand a și lucrat masca nemuritorului 
poet maghiar. Insă regimul antipopu
lar, șovinist, burghezo-moșieresc, pen
tru care Ady era un poet revoluționar 
periculos, n-a admis așezarea plăcii 
comemorative pe casa din strada Ion 
Ghica.

Filiala din Timișoara a Uniunii Scri
itorilor din R.P.R. și-a îndeplinit o 
nobilă datorie cînd, in primăvara a- 
ceasta, a cinstit memoria lui Ady En
dre, marele poet revoluționar maghiar, 
așezînd placa comemorativă pe casa 
care a găzduit pe acest poet în timpul 
șederii sale la Timișoara.

Kuban Endre

uitat atacul lui

■ «■KW

Romanul „Toate pînzele sus", al ta
lentatului scriitor Radu Tudoran, în 
ciuda captivantelor peisaje cane se 
însăilează de-a lungul călătoriei ma
rinarilor romîni pînă în Țara de Foc, 
nu șî-a înzestrat eroiî cu o voință con
secventă, pusă în slujba unor țeluri 
precise.

Plecați să-î civilizeze pe sălbaticii 
indigeni, termină prin a se apuca dl 
negustoriei

Un început promițător ÎI reprezintă 
„Drum printre aștri" de Radu Nor șl 
I. M. Ștefan. Autorii renșesc să cap
teze și să întrețină atenția și inte
resul lectorului, în povestirea despre o 
călătorie interplanetară. O oarecare 
lipsă de exigentă față de datele știin
țifice, o insuficientă grijă pentru lin> 
ba literară folosită, sînt slăbiciuni pe 
care tinerii autori le vor lichida de
sigur în viitoarele lor lucrări. O nu
velă apărută în cîteva numere ale 
„Cravatei roșii", „Călătorie într-un 
atom", de Octavian Sava, deși prezen
ta în mod ingenios structura ato
mului, păcătuia prin postulatul că oa
menii ar putea deveni atît de mici,- 
încît să încapă, ba chiar să și cir
cule, înlăuntrul atomului. Qctavian 
Sava a dat .însă și continuă să 
o serie de scenarii reușite pentru 
tml de copii la radio.

dea 
tea.

In ceea ce privește sectorul 
maturgiei pentru copii, el se 
încă... la vîrsta preșcolară.

dra- 
află 

încă... la vîrsta preșcolară. Teatrul, 
radioul, cinematografia, acești exce-. 
lenți factori educativi, care ar putea a- 
duce o contribuție atît de însemnată în 
creșterea copiilor patriei, nu au pîe-’ 
sele’și scenariile necesare.

Mă refer la opere originale ale scrii
torilor noștri, care să înfățișeze ac
tualitatea, în forme accesibile specta
torilor și auditoriului de diferite vîr- 
ste. Teatrul Național din București 
a pus în repetiție prima piesă pentru 
copii inspirată din actualitatea noas
tră, scrisă de Mioara Cremene, „Tres- 
tfile de aur". O activitate susținută 
și mult apreciată de către copii se 
desfășoară în cadrul emisiunilor „Tea
tru la microfo*",  destinate micilor as
cultători la radio. Lucrări originale 
pentru preșcolari sînt încă mult prea 
puține.

Am avut prilejul să citesc lucrările— 
circa 30 selecționate din cîteva sute 
de piese — trimise la un concurs in
stituit de Ministerul Culturii pentru 
piese destinate teatrului de păpuși. Ele 
emanau în cea mai mare majoritate 
de la diletanți și erau de un nivel atît 
de scăzut încît ne-a fost greu să a- 
cordăm premiile anunțate.

poetului Robert Desnos. Deportat de că
tre naziști și supus torturilor șl priva
țiunilor lagărelor fasciste, el moare la 8 
iunie 1945 de pe urma suferințelor în
durate. Scriitorii francezi au adus oma
giul lor lui Desnos miercuri 8 iunie 
1955 tn fața casei din rue Mazarine 19. 
unde a fost arestat de către poliția 
nazistă.

PICASSO A ÎMPLINIT 75 DE ANI '

Cu prilejul Împlinirii a 75 de ani și a 
50 de ani de activitate artistică în Franța, 
la Paris s-a deschis o expoziție retro
spectivă a lui Pablo Picasso. Pintre pîn- 
zeie expuse se află „Guemica", pictură 
care înfierează intervenția fascistă în 
Spania, „Războiul din Coreea", de ase
menea o luare de atitudine împotriva 
intervenției americane în Coreea, „Fe
mei din Alger", înfățișînd mizeria adusă 
de colonialiști, și altele care reprezintă 
pictura militantă a lui Picasso.
O SATIRA A LUI JEAN PAUL SARTRE

La teatrul „Antoine" din Paris se joa
că cu mult succes o nouă piesă a scrii
torului Jean Paul Sartre. Piesa, a cărei 
acțiune se petrece la Paris, este o come
die care satirizează moravurile politiS- 
enilor de dreapta, care, în slujba unor 
interese venale, se îndeletnicesc cu po
negrirea Uniunii Sovietice. Eroii piesei 
Iul Sartre amintesc țipi de teapa Iul 
Kravcenko, aventurieri internaționali că
rora presa reacționară le face o publici
tate deșănțată, prezentîndu-i drept im
portante personaje politice.

„POVESTIRI DESPRE ȚARA ’ 
ROMINEASCA"

In editura „Mlada Fronta" din Praga 
a apărut volumul intitulat „Povestiri des
pre Țara Romînească" de Evzen Porina.

Odată cu înfățișarea vieții noi a poj 
porului din Republica Populară Romînă', 
mai multe capitole sînt consacrate isto
rie! țării noastre, precum și luptelor e- 
roice ale clasei muncitoare din Romî- 
nia, autorul făcînd o paralelă între lupta 
pentru libertate a poporului romîn și a 
celui cehoslovac.
LITERATURA IUGOSLAVĂ TRADUSA 

In limba rusa

Editurile din V.R.S.S. pregătesc tra- 
ducerea mai multor cărți din literatura 
clasică iugoslavă. Printre acestea se nu
mără o culegere de versuri și poeme ale 
scriitorului Fr. Preșern, clasic din vea
cul al 19-iea, aixcărui nume este rostit 
mîndrie și dragoste de poporflt sloven. 
Culegerea este prefațată de Nikolai Ti
honov, care scrie că importanța lui Pre
sent în literatura slovenă poate fi ase
muită cu importanța Iul Pușkin în lite
ratura rusă.

Creația poetului din veacul al 19-lea, 
P. Negoș, va fi reprezentată prin poe
mul său eroic „Gorski vienaț" consacrat 
lupte» muntenegrenilor împotriva cotro
pitorilor turci. Va fi reeditat de ase
menea romanul creatorului literaturii 
croate A. Șenea, despre răscoala țără
nească din veacul al 16-lea.

Sînt în curs de apariție culegeri de 
nuvele satirice ale clasicilor sîrbi R. Do- 
manovlci și B. Nușici, a oărui piesă 
„Doamna ministru" se joacă acum în 
U.R.S.S. Culegerea lui B. Nusici în
cepe cu o „Autobiografie" a scriitoru
lui.

Se desfășoară marî lucrări pentru edi
tarea unei epopei a popoarelor Iugo
slaviei. Ea va oglindi lupta eroică îm
potriva cotropitorilor străini, munca, 
viață și dragostea de libertate a poporu. 
lui. Vor apare ediții separate de cule
geri de nuvele sîrbești, slovene, croate 
și macedonene.

In planul de perspectivă figurează șl 
alte opere din literatura iugoslavă, prin
tre care o culegere de poeți clasici sîrbi 
din veacurile 19 șl 20.

Reuniune scriitoricească 
la

Zilele trecute au sosit la Cluj scriito
rii Hegediis Geza, de două ori lau
reat al premiului „Jozsef Attila", șî 
Hubay Miklos din R.P. Ungară, pre
cum și Gheorghl Dimov, profesor la 
Institutul de literatură al Academiei 
de științe din Sofia, care ne vizitează 
țara la invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Oaspeții s-au întîlnit la sediul filialei 
Uniunii scriitorilor, cu scriitorii romîni 
și maghiari din Cluj.

Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
s-au discutat probleme ale literaturii 
dip t»ra noastră, din R.P. Ungară și 
R.P. Bulgaria, insistindu-se cu deose
bire asupra .problemelor literaturii pen
tru copii și tineret, asupra literaturii 
satirice și asupra legăturilor între scri
itorii cekjr trei țări prietena.



munca noastră nu este man

mai mare decît războiul
Adunarea scriitorilor,

Vineri după amiază a avut loc în 
sala „Excelsior" adunarea scriitori
lor, compozitorilor, arhitecților și ar
tiștilor plasitjci din capitală — con
sacrată discutării evenimentelor in
ternaționale din ultima vreme.

Adunarea a fost prezidată de sculp
torul . Boris Caragea, maestru emerit 
al artei, președintele Uniunii artiști
lor plastici.

Luînd cuvîntul, poetul Cicerone 
Theodorescu a spus printre altele:

Scriitorii și artiștii noștri de azi 
sînt deprinși să fie numiți, și sînt 
mîndri să se considere, „vocea epocii 
lor", cum spunea Gorki sau „glasul 
forțelor de jos" cum spunea Maia- 
kovski. Iată de ce ei nu pot să nu 
se găsească decît în primele rînduri 
ale luptei împotriva imperialiștilor 
atomici, împotriva remilitarizării- re
vanșarzilor germani, împotriva tutu
ror dușmanilor păcii. Ei nu pot să 
np-oglindească în opera , lor măreția 
și dreptul la viață al orînduirii pe 
cane o construiesc, în frunte cu Uniu
nea Sovietică și împreună cu marea 
Chină și țările de democrație popu
lară.

• Noi vedem cum, pas cu pas, poli
tica de preîntîmpinare a războiului, 
măsurile pentru menținerea și apăra
rea păcii, apoi încoronarea lor prin 
tratatul de la Varșovia, de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
cele, opt state, apoi întreagă această 
ofensivă diplomatică, trecută zi de zi 
mai sigur în mîinile Uniunii Sovie
tice, — toate acestea au în însăși 
forța lor garanțiile cele mei dura
bile. Această ofensivă a păcii a prins 
rădăcini adînci și solide, care nu mai 
pot fi smulse, nici abătute. Un neîn
frânt val de opinie se ridică de pe 
gîohul întreg — și mai ales aci îi 
stă «»jtere.a — pe o largă bază de 
experiență proprie, de succese și cu
ceriri economice, tehnice, spirituale, 
menite să ducă înainte omenirea, nici
decum să îngroape viitorul ei.

Gîndindu-ne în această lumină Ia 
semnificația tratatului de la Varșo
via, noi găsim aci un îndemn, un 
crez, un glas călăuză și (în ecourile 
de vacarai ale șantajului politicii „de 
pe poziții de forță") un punct de 
orientale care ne poate conduce ac
țiunile și inimile spre noi cuceriri 
și noi certitudini în viitor.

Tratatul de la Varșovia este
o pdvăzăa năzuințelor de pace

A 
țian 
stat:

Ne-am adunat pentru a ne spune 
cuvîntul de pace. Ne bucurăm că la 
Varșovia s-a încheiat tratatul menit 
să fie o pavăză sigură a năzuințelor 
noastre, a muncii noastre.

Țra.tatul de la Varșovia cheamă, 
în numele tuturor popoarelor, la 
bună conviețuire între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Conștienți de misiunea lor în lume,
artiștii sînt alături de întregul popor 
și. susțin cu căldură hotărîrile înscrise 
în acest istoric tratat.

vorbit apoi compozitorul Mar- 
Negrea, laureat al premiului de

Semnătura pusă pe tratat
este a tuturor cetățenilor
patriei noastre

Ion Jalea, sculptor, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. a spus:

Astăzi, alături de popoarele Uniu
nii Sovietice și de celelalte popoare 
iubitoare de pace, poporul nostru îș.i 
poate continua dezvoltarea sa istori
că, închinată propriei sale fericiri, 
sub pavăza pe deplin corespunzătoare 
a tratatului de la Varșovia. Semnă
tura pusă pe tratat de către dele
gația noastră, este semnătura tutu
ror cetățenilor patniei noastre, dor
nici de a asigura pacea.

J. .

Scriitorii suedezi 
sprijină adunarea 

de la Helsinki
Treizeci de scriitori suedezi au declar 

rat că sprijină adunarea mondială a 
păcii de lă Helsinki, deoarece convo
carea ei „contribuie la slăbirea con
tinuă a încordării internaționale,_ la 
dezarmarea generală și la interzice
rea . aranei atomice cu instituirea ul
terioară a unui control efectiv"...

Printre cei ce au semnat declarația 
sînt cunoscuții scriitori și poeți sue
dezi Moa Martinsson, Karl Wemiberg, 
Sivar Amer, Erik. Asklund, Tage Au
reli, Harald Bejer, Gunnar Beskow, 
Erik Lomberg, Folke Fredell și alții.

Sesiunea științifică 
a Institutului 

de limbi străine
zilele de 22 și 23 iunie a. c. în 
de festivității a Institutului de 
străine a avut loc prima sesi-

In 
sala 
limbi - --------
une științifică a cadrelor didactice din 
institut.

In această sesiune cadrele didacti
ce ale secțiunilor instituitului, France
ză, Engleză, Sîrbă și Germană — 
precum și „Catedra de limbă și litera
tură romînă" au pus în discuțiune 24 
de referate, printre care „Avîntul li
teraturii progresiste franceze contem- 
porarie", „Preocupări filologice în An
glia epocii iluminismului", „Cum se 
reflectă relațiile de prietenie cu po
poarele vecine în poeziile populare 
sîrbești", „Schiller și Rusia", „Intro
ducere la istoricul fabulei romînești" 
etc.

La Casa scriitorilor
Marți, 28 iunie, ora 17,^ la Casa 

scriitorilor va avea loc, în cadrul 
secție de poezie a Uniutniiii scriito
rilor din R.P.R., o discuție asupra 
volumului de versuri „Cîntece de zi 
și de noapte" de A. E. Baconsky.

Referatul va fi susținut de tov. 
Veronica Porumbacu.
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CONCERTELE ORCHESTREI
ai literaturii universale

în romînește DE MUZICA POPULARĂ CHINEZA
compozitorilor, arhitecților și artiștilor plastici

Recentele evenimente Internațio
nale — încheierea tratatului de stat 
cu Austria, tratativele sovieto-iugo- 
slave de la Belgrad, nota adresată de 
guvernul U.R.S.S. guvernului R. Fe
derale Germane — arată strădu
ința lagărului democratic în frunte 
cu Uniunea Sovietică de a crea 
în lume o atmosferă de conviețuire 
pașnică a tuturor țărilor, indiferent 
de orînduirea lor socială.

In calitate de artist, socotesc pa
cea ca fiind condiția primordială pen
tru creația' de artă. Sînt convins că 
eforturile de pace .ale Uniunii Sovie
tice, ale întregului lagăr al socia
lismului, vor înfăptui această năzu
ință a tuturor popoarelor.

A urmat Ia cuvînt arhitectul Marcel 
Locar:

Noi, arhitecții, construim cu dra
goste, pentru că știm că în fabricile 
pe care le ridicăm, munca harnică 
va face viața mai bogată, mai fru
moasă, pentru că știm că locuințele 
pe care le construim sînt pentru oa
menii noi, liberi, care acolo vor 
munci, vor crea, vor visa.

Pentru munca noastră nu este duș
man mai mare decît războiul. De a- 
ceea, noi, arhitecții, alături de cei
lalți creatori, ne exprimăm voința de 
a dla, prim munca și creația noastră, 
dovada atașamentului profund pentru 
cauza —>-*-  j- -
face 
mai

ternică de pace se îmbină cu dorința 
sa de a-și construi viața nouă, din ce 
în ce mai fericită. Pi, 
salută cu căldură tratatul 
Varșovia, la baza căruia 
nobilă a păcii.

In marea bătălie pentru om, pen
tru demnitatea omenească, pentru fe
ricirea omului, rolul creatorilor die 
artă este uriaș. Noi trebuie să meri
tăm titlul ce ni s-a dat, de făuritori 
de conștiință, și-l vom merita, făcînd 
din fiecare cititor, din fiecare spec
tator, din fiecare admirator al ope- 
flelor noastre — un luptător con
știent pentru pace, un patriot înflă
cărat, gata oricînd să dea totul 
pentru apărarea patriei libere, pentru 
cauza libertății și fericirii 
pentru cauza socialismului.

In încheiere, poetul Radu 
nu, laureat al premiului de 

„Legămînt" scrisă cu 
reuniuni.

recitat poezia 
prilejui] acestei

„Un legămint

’oporul nostru 
de la 

stă ideea

pentru fe-

aș vrea să

omului,

Bounea- 
stat, a

fac; dar 
unul 

un viniPe care să nu-l frîngă nici
Cu glasul mai puternic decît tunul 
Ce-o bate cel din urmă pe păm'.nt.

i apărării păcii, voința de a 
patria noastră mai puternică, 
bogată, mai frumoasă.

In operele artistice trebuie
să se simtă puternic voința
de pace a popoarelor

vorbit apoi scriitorul Mihail No-A
vicov care, după ce a relatat aspec
tul sărbătoresc al Varșoviei în zilele 
încheierii istoricului tratat, a subli
niat că în toate timpurile creatorii 
de artă au fost vital interesați în 
menținerea păcii.
Astăzi, în operele artistice trebuie 

să se simtă puternic bătaia inimii 
popoarelor care doresc fierbinte pacea. 
La poporul nostru, această voință pu-

Poeții cetățeni, învățătorii
Care-au luptat cu slova în trecut 
Au dat cu
Și scrisul

palma la o parte norii 
lor ne e în luptă scut.

calea marelui exempluUrma-vom
Ce ni l-au dat poeții luptători 
Luptînd, să făurim al păcii templu 
Sub cerul lumii, larg și fără nori.

Să știe cei ce pacea vor s-o sfarme 
Ce-am învățat, nicicînd nu vom 

uita.
Strămoșii ne-au călit și scut și arme, 
Noi, păcii, scut și arme ti vom da.

Inaugurată cu aproape un an în 
urmă, colecția „Clasicii literaturii 
universale" tipărită de E.S.P.L.A. a 
desfășurat o bogată activitate de răs- 
pîndire în țara noastră a celor mai 
valoroase opere din patrimoniul lite
raturii universale. In cursul viitoare
lor săptămîni vom avea prilejul să 
citim încă un număr dlin capodoperele 

' literaturii 1 '
Din colecția 
Shakespeare 
țara noastră 
vor ieși de 
scurt 'timp, 
Simit incluse aici piesele „Regele loan", 
în romînește de Dan Botta, „Come
dia erorilor", în romînește de Ion 
Frunzetti și Dan Duțescu, „Romeo și 
Julieta" traducere de St. O. Iosif, re
văzută de Al. Philippide, „Richard al 
II-lea“ în romînește de Mihnea 
Gheorghiu, „Neguțătorul din Vene
ția", traducere de Gala Galacition, și 
„lu.liu Cezar", traducere de Tudor 
Vianu.

Din cele patru volume ale operelor 
lui Moliere, care urmează să apară 
în romînește, săptămînile viitoare va 
fi în librării primul volum. Studiul 
introductiv este semnat de N. N. 
Condeescu și Valentin Lipatti. Volu
mul va cuprinde „Nechibzuitul", 
„Dragoste cu toane". „Prețioasele ri
dicule", „Sganarelle", „Școala bărba
ților" și „Pisălogi". Traducerea este 
semnată respectiv de Adrian Maniu, 
Tiberiu Iliescu, Alexandru Bălăci, De- 
mostcne Botez, N. Argintesou-Amza 
și Barbu Brezeanu.

Vor mai apare die asemenea șj dbuă 
volume de „Teatru" de Schiller. Sînt 
cuprinse capodoperele marelui scriitor 
clasic german: „Hoții", în romînește 
de Argiintescu-Amza, „Intrigă și iubi
re", traducere de M. Izbășescu și 
Mariana Crainic, „Don Carlos", în ro
mînește die Al. Philippide, și „Wilhelm 
Tell", în romînește die Veronica Po
rumbacu. Studiul introductiv este 
semnat de prof. Lothar Răidlăceanu.

La începutul lunii iulie, tot în a- 
ceastă colecție, va .apare și „Faust" 
de Goethe, în traducerea lui Lucian 
Blaga. Studiul introdiuctiiv apar
ține profesorului Tudor Vianu.

Nu va mai trece mult timp pînă 
la apariția „Iliadei" de Homer în 
traducerea acad. G. Murnu; volumul 

• cuprinde și un studiu introductiv de 
prof. D. N. Pippidi.

universale în romîmește. 
i operelor complete -ale lui 

proiectată să apară în 
în douăsprezece volume, 
sub tipar, în cel mai 
primele două volume.

D. V,

CI JAN-JUI
Solist

VAN TE-CIUI
Solist
VăzuțI de GORA

CINPEN-CIAN 
Dirijor

LI JUIAN-CIUN
Conducătorul ansamblului

Concertele orchestrei de muzică națională chineza, 
executate atît în capitală cît și în mai multe orașe ale 
țării, au stîrnit un însuflețit entuziasm în rîndurile ace
lora care le-au audiat.

Sub conducerea lui Li Juian-ciun, director adjunct al 
Institutului național de muzică populară de pe lîngă 
Conservatorul central, șef al Comitetului de cercetări 
în domeniul muzicii naționale, de pe lîngă Uniunea 
muzicienilor chinezi, și sub îndrumarea artistică a tînă- 
rului compozitor Wang Sin, conducător al Ansamblului 
de cîntece și dansuri din orașul Tiantzin, orchestra a

prezentat un repertoriu de piese muzicale de o mare 
varietate, inspirate din muzica populară chineză șî 
străbătute de un adînc și emoționant lirism. Unele me
lodii, orchestrate și prelucrate cu mult simț artistic de 
compozitori, au o vechime de peste 17 secole și ele ex
primă aspirațiile milenare ale poporului chinez de a 
trăi liber în mijlocul frumuseții pămîntului său natal.

Turneul întreprins în țara noastră de solii muzicii 
populare chineze prilejuiește cunoașterea artei ma
relui popor prieten.

In orașul alb al Nordului
să-și plîngă soții, far copiii — părinții, 
care ar cădea victime noului război. 
Uniți-vă forțele în lupta împotriva pre
gătirii războiului atomic și a mili
tarizării Germaniei occidentale, luptați 
cu hotărîre pentru ca popoarele lumii 
să nu fie tîrîte într-un nou război în 
timpul căruia ar putea să se repete 
crime ca acele care au fost săvîrșite 
la Lidice, Oradour, Varșovia, Hiroși- 
ma și în alte orașe. Luptați pentru 
ca energia atomică să slujească nu 
scopurilor nimicirii oamenilor, ci, dim
potrivă, înfloririi continue a vieții pe 
pămînt.

Fie ca această „Grădină a păcii 
și prieteniei" în care vor înflori tran
dafiri din zeci de țări apropiate și în
depărtate să devină pentru toțț oa
menii cinstiți un simbol al hotărîriî 
nestrămutate a popoarelor de a trăi în 
pace și prietenie, un simbol al luptei 
pentru viață, împotriva morții 1“

Această chemare va răsuna puter
nic în aceste zile în orașul alb al 
Nordului, unde anume pentru asta 
și-au dat întîlnire popoarele.

Gh. Dinu

mis pe Nikolai Tihonov, Fadeev, Fe
din, Ilya Ehrenburg, Villis Lațis, Wan
da Vasilevskaia; marea Chină a tri
mis între reprezentanții ei pe scriitorii 
Mao Dun și Go Mo-jo; din Cehoslo
vacia au sosit Jan Drda, președintele 
Uniunii scriitorilor, scriitorul Fran
tisek Kubka și văduva lui Julius Fucik 
— Gusta Fucikova.

Cu trei zile înainte de deschiderea 
adunării pentru pace la Helsinki, în 
Cehoslovacia, la Lidice, a avut loc o 
semnificativă demonstrație. Aici a a- 
vut loc inaugurarea festivă a „Gră
dinii păcii și prieteniei" Ia crearea 
căreia au contribuit peste 30 de po
poare. Din Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză, Anglia, Franța, Polonia, Ja
ponia, Italia și din alte țări au fost 
trimise să fie plantate pește 17.000 
tufe de trandafiri, ca expresie a ho- 
tărîrii lor de a lupta pentru pace, 
pentru prietenie.

Participanții la inaugurare au a- 
dresat o chemare tuturor oamenilor cin
stiți și iubitori de pace din întreaga 
lume în care se spune:

„Nu permiteți ca mamele să fie din 
nou nevoite să-și plîngă fiii, soțiile

Afișul pictorului elvețian Hans 
Erni, reprezentînd două mîini ținînd 
un porumbel alb, acoperă capitala 
Finlandei, Helsinki, unde de ieri s-a 
deschis marea adunare a popoarelor 
pentru pace. Două mîini care se string 
purtînd un porumbel exprimă voința 
unanimă a - tuturor oamenilor simpli 
din întreaga lume de-a trăi în pace 
și prietenie.

Pentru a afirma încă odată această 
supremă năzuință a popoarelor, s-au 
adunat la Helsinki peste 2000 de de
legați sosiți din 75 de țări.

Helsinki, capitala țării situată în 
partea de miază-noapte a continentu
lui nostru, este denumit orașul alb al 
Nordului. Pe bulevardele largi, în 
tramvaie și autobuze, în parcuri și 
grădini, pe marele stadion olimpic un
de se ține adunarea, un singur cuvînt 
predomină: „Branha". Branha, pe 
limba finlandeză înseamnă pace.

Sub semnul acestui cuvînt, popoare
le luptă pentru viitorul lor. Ele luptă 
pentru pace într-un moment în care la 
San Francisco, în S.U.A., se ține sesiu
nea jubiliară a Organizației Națiuni
lor Unite, instituție creată acum un 
deceniu pentru a veghea ca nimeni să 
nu încerce a nărui pacea lumii. Ele cer 
pace în preajma unui alt mare eveni
ment internațional, care va avea loc 
peste puțin timp la Geneva: confe
rința șefilor guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței, conferință 
ce se va ține în urma inițiativei Uniu
nii Sovietice pentru discutarea paș
nică a rezolvării problemelor ce pre
zintă un pericol pentru pace.

In orașul alb al Nordului, în aceste 
zile se face auzit graiul popoarelor 
lumii de care trebuie să se țină sea
ma. El este aici exprimat de reprezen
tanții cei mai de frunte ai acestor 
popoare. Oameni de știință, de cultură 
și de artă, savanti, fruntași ai mun
cii, oameni cinstiți cărora popoarele 
le-au dat mandat să ceară în numele 
lor și să afirme hotărîrea lor nestrămu
tată că pacea trebuie apărată și stator
nicită cu toată trăinicia, sudată din 
dorința fierbinte a popoarelor de a 
trăi în prietenie între ele.

Au venit mai ales nenumărați scri
itori. Astfel, Uniunea Sovietică a tri-

necesare

M. P

Confruntări
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Participanții d 
duminica trecută 
cercului literar al 

. tineretului din capitală 
au avut o surpriză pe 
cît de emoționantă, pe 
atît de îmbucurătoare. In 
mijlocul lor venise un 
vechi meșteșugar al scri
sului care aduna la un 
loc vîrsta a patru sau 
chiar cinci membri ai 
cercului. Cu pomeții im- . 
bujorați, cu părul ca un 
fuior alb, cu priviri bla
jine și surîzătoare, A- 
lexandru Cazaban — el 
era oaspetele — venise, 
ca, la o distanță de 
cîteva decenii, să-și a- 
mintească și să asemu- 
iască adunările din tine
rețea sa literară și să 
vorbească scriitorilor în
cepători despre aceste 
vremuri. Cu interes și cu 
toată curiozitatea sttrni- 
tă, participanții au aflat 
că „cercurile literare" pe 
atunci se făceau adesea la 
cite o masă de berărie sau 
de cafenea, in jurul căreia 
se-rtcingeau discuții, în 
care se puneau la cale... 
destinele literaturii romî
nești. Distinsul oaspete a 
povestit cu vioiciune și 
cu mult pitoresc diferite
le tribulații ale tinerilor 
săi contemporani, greu
tățile pe care le întîm- 
pinau de a găsi un loc
șor pentru lucrările lor 
într-o publicație piper-, 
răcită. El a evocat apoi 
figurile cîtorva mari seri, 
itori pe care i-a cunoscut, 
ca Mihail Eminescu, I. L. 
Caragiale, George Coș- 
buc, Al. Vlahuță, Mihail 
Sadoveanu și alții.

Din cele povestite, din 
discuțiile privind lucră
rile citite, la care Ale- 

. xandru Cazaban a luat 
parte, tinerii scriitori au 

- desprins o seamă de 
îndrumări folositoare în 
însușirea dificilului meș-

teșug al scrisului, 
menea confruntări 
scriitorii noștri vîrstnici 
și cei tineri trebuiesc 
căutate cit mai mult de 
aceștia din urmă. Ele nu 
pot decît să ajute la o 
cunoaștere mai temeinică

între

a vieții literare din tre
cicut, din mărturia vie 

celor care au trăit-o.
G. Dincă

Trebuie
„modernizat" 

Moliere ?

Zn țara noastră ac
tivitatea de cultu
ralizare a poporu

lui, desfășurată în anii 
de democrație populară, 
exclude cu desăvîrșire 
denaturarea creațiilor ar
tistice, oricare ar fi natu
ra lor. Totouși, se întimplă 
uneori să apară și la noi 
cite un regizor de teatru 
care să „adapteze" sau 
să „îmbunătățească" une
le opere dramatice ro
mînești sau chiar 
literatura clasică 
versată. In legătură cu 
această problemă se ob
servă însă că revistele 
literare nu adoptă întot
deauna o atitudine justă.

De pildă, revista „la
șul literar" felicită pe 
un regizor de la Tea- 

evreiesc de stat,

din 
uni-

Iso Schapira, pentru că 
a ,speriat" și „inovat" 
piesa „Doctorul fără 
voie" a lui Moliere. Cro
nicarul N. 1. Popa este 
convins că Iso Schapira, 
„verificat prin atîtea 
realizări a operat aceste 
inovații ou știință și 
meșteșug sigur..." („la
șul literar" nr. 1-955 p. 
104, sublinierile noastre).

Autorul cronicii por
nește de la ideea stra
nie după care opera dra
matică a unui autor cla
sic trebuie „să încerce 
înnoiri" cu fiecare „nouă 
etapă ide dezvoltare -a 
vieții sociale". El găse
ște, deci, că „e legitim 
ca fiecare operă să caute 
și s-ă găsească (?) în tea
tral luii Atoli ere, răspun
sul la întrebări noii", (ip. 
103 stibl. noastre).

Cronicarul de la „lașul 
literar" crede că această 
piesă „destinată unui 
public oarecum -limitat, 
pe care Moliere ținea să-l 
distreze dîndu-i și o lec
ție" (p. 103—104), nu 
putea fi reprezentată în 
„noile condiții ale unui 
teatru ai poporului", 
fără une'e „inovații" 
prealabile. Bineînțeles, 
inovații care să fie fă
cute „cu știință și meș
teșug sigur".

Nu putem fi de acord 
cu aprecierile laudative 
pe care autorul cronicii 
din „lașul literar" le 
face pentru încercarea 
lui Iso Schapira de a 
„îmbunătăți" piesa „Doc
torul fără voie" prin 
schimbarea locului in~ 
dicat de Moliere pentru 
desfășurarea primului act, 
prin introducerea de 
scene noi și acțiuni in-

termediare. Nu vedem 
de ce era necesar ca, de 
pildă, acolo unde Mo
liere indică „o pădure", 
regizorul de la T.E.S. din 
lași să așeze „casa lui 
Sganarelle, unde Martine, 
nevasta lui, îngrijește de 
copii, spală rufe, își 
ocărăște bărbatul" etc. 
(p. 104) ?! Oare numai 
pentru ca acesta, Sgana
relle, să fie pus de regi
zor să se întoarcă „din 
pădure cîntînd o melodie 
populară franceză"? (p. 
104). De ce au trebuit 
introduse unele „acțiuni 
intermediare, ca investi-

rea lui Sganarelle cu 
roba de doctor și cu bo- 
netuil ascuțit?" (p. 104).

Ideile care au prilejuit 
construcția piesei lui Mo
liere nu sînt atît de nein
teligibile pentru masele 
populare, incit să se sim
tă nevoie de „completă
rile" regizorului de la 
T.E.S. din Iași. Desigur 
că la baza acțiunii a- 
cestuia nu a stat intenția 
de a denatura opera dra
maturgului francez, chiar 
dacă, lipsit de o îndru
mare competentă, a rea
lizat acest lucru. Insă 
ceea ce surprinde și mai 
mult, este faptul că, în 
loc de a contribui la 
îndreptarea unei aseme
nea greșeli, cronicarul de 
la „lașul literar" îi

Thomas Mann omagiat de scriitorii
Numărul pe luna iunie al revistei 

„Aufbau", publicație lunară culturală 
și politică din R. D. Germană, e în
chinat scriitorului Thomas Mann, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani de 
viață.

Poetul Johannes R. Becher adre
sează autorului romanului „Muntele 
vrăjit" un cald salut în care spune: 
„Vă salutăm ca pe un scriitor ger
man al veacului nostru, în a cărui 
personalitate se îmbină năzuințele și 
speranțele tuturor oamenilor germani 
cinstiți și care reprezintă totodată, 
pentru noi, siguranța că reunificarea 
patriei noastre se va realiza și pacea 
va dăinui.

Acea patrie bună, liberă, frumoasă, 
adevărata Germanie, Germania noas
tră, care e întruchipată toată în dum-

germani

cordă sprijin public. Se 
vede că N. I. Popa crede 
anume că teatrul lui 
Moliere, pentru a fi și 
astăzi popular, ar avea 
nevoie să fie „comple
tat" cel puțin cu „cîntece 
și dansuri". Astfel, către 
sfîrșitul cronicii sale, după 
ce apreciază laudativ 
„introducerea muzicii de 
scenă și a baletului in 
piesa „Doctorul fără 
voie", N, I. Popa afirmă 
textual: „Elementele de 
comedie muzicală, oînte- 
cele și dansurile — iată 
mijloacele excelente 
tru rețpopularizarea 
truilui..." (p. 106). 
succesul piesei lui 
Here pe scenele 
noastre arată dimpotrivă 
că masele populare gustă 
cu plăcere teatrul ma
relui clasic francez, fără 
a fi completat cu diferite 
„inovații" de genul celor 
arătate în nota de față. 
După o corespondentă de

Aurel Chidun

pen- 
tea- 
Insă 
Mo- 
țarii

în atenția organe-
lor de difuzare

a cârtii

Transmitem dorința 
unor țărani mun
citori de prin sate

le năsăudene și bistrițe- 
ne, de a se înlătura une
le procedee mecanice e- 
xistente încă în difuza
rea cărților de populari
zare a științei. Dorința 
e pe deplin îndreptățită, 
știind că buna desfășu
rare o procesului de cul
turalizare a satelor de
pinde în serioasă măsu
ră de difuzarea cărții,

iar problema difuzării 
cărții nu stă numai în 
simpla abundență a căr
ților difuzate; difuzarea 
cere un criteriu — prin
tre altele — bine gtndîi 
și studiat, care să țină 
seamă, cînd e vorba de

volume privind populari
zarea științei, de spe
cificul locurilor, al mun
cii, al preocupărilor oa
menilor din diversele re
giuni ale țării. Sînt ca
zuri cînd cărți accesibile 
țăranilor, scrise pentru 
ei, nu folosesc direct 
practicii muncii specifice 
regiunii lor: de pildă, o 
broșură despre piscicul- 
tură, sau despre foloase
le stufului și papurii, e 
binevenită și e citită cu 
interes de țăranii din 
satele năsăudene, sau 
de țăranii din satele Văii 
Bîrgăului, dar ei au cu 
osebire nevoie de cît mai 
multe cărți și broșuri de 
popularizare a științei a- 
grotehnice, privind lucra
rea pămîntului muntos, 
privind viticultura, pomi
cultura; ei trăiesc, după 
cum se știe, în regiunea 
dealurilor de la poalele 
munților.

N-o să insistăm aci că 
unele cămine culturale se 
pomenesc cu tomuri 
groase, de strictă spe
cialitate științifică: unele 
cămine sătești au primit

cite un ditai tratatul 
universitar de „Anatomie 
comparativă" (cazul unui 
asemenea cămin a fost 
citat și de ziarul „Făclia" 
al regiunii Cluj într-un 
articol semnat de tînărul 
poet Ion Brad). E emo
ționant, desigur, și vizea
ză un frumos ideal fap
tul ca un student în 
medicină sau electroteh
nică să poată găsi în 
chiar biblioteca căminu
lui cultural din satul său 
natal tratatele științifice 
necesare pregătirii exa
menului de stat. E bine, 
însă, ca mai întîi editu
rile de specialitate, îm
preună cu organele de 
difuzare a cărții, să spri
jine cu grijă și minuțiozi
tate organizarea temeini
că a înzestrării biblio
tecilor sătești cu volume 
de necesitate directă 
urgentă popularizării ști- 
inței. Se simte nevoie de 
cit mai multe cărți 
broșuri noi care să aibă 
la baza întocmirii 
studierea atentă și știin
țifică a condițiilor 
turale diferite de lucrare a 
păquntului țării noastre.

Se mai ridică o proble
mă dintre cele mai serio- 
se privind aceste 
șuri de popularizare. 
Harnicii noștri țărani se 
îndreaptă în număr mare 
și cu încredere spre car
te. Se cere cît mai multă 
grijă în întocmirea bro
șurilor de popularizare a 
științei, pentru ca încre
derea lor să nu fie în
șelată cu nimic, 
țărani năsăudeni și bis- 
trițeni, pe 
experiență 
ogoarelor, 
pregătire 
surprinzătoare și judecă 
o carte sau o broșură cu 
adevărată competență. La 
măsura ei, broșura chiar 
nesemnată dacă e, cere 
desigur aceeași exigență 
ca tratatul de „Anatomie 
comparativă".

neavoaștră, în ochii căreia putem 
privi, al cărei glas îl putem din nou 
asculta.

Sînteți scriitorul german al veacu
lui nostru mai presus de toate pentru 
că ați păstrat în opera dvs. tradiția 
clasică într-un chip creator. Ați aidl'o- 
cit și îmbogățit principiul umanist, 
ați adăugat victoriilor dobîndite al
tele noi".

Scriiiltoirul Liion Feuchtwanger vor
bește ou aidîncă admirație despre omul 
și scriitorul Thomas Mann, viu anco
rat îin actualitate șii care, deși a de
pășit al optulea deceniu al vieții sale, 
și-a păstrat tinerețea spirituală, com
bativitatea și continuitatea creației.

Numărul omagial e completat de 
eseul Iui Thomas Mann asupra lui 
Schiller și de studiul lui Georg Lu- 
kacs: „Jocul și dediesubturile lui", cu- 
prinzînd observation! asupra 
părți a romanului lui Thomas 
„Mărturisirile escrocului Felix 
și de importantele „Scrisori 
Heinrich Mann", cuprinzînd 56 de 
epistole și cărți poștale trimise între 
anii 1900—1927 de Thomas Mann, 
fratelui său Heinrich Mann.

Un foarte interesant articol sem
nează Gerd Koffmann despre „Muzica 
în opera lui Thomas Mann".

Revista mai conține un desen al 
lui Thomas Mann de Max Lieber
mann și facsimilul actului prin care 
Thomas Mann e declarat cetățean de 
onoare al orașului Weimar.

primei 
Mann
Krull" 

către

C. B.

sala bibliotecii Institutului 
pentru relațiile culturale 

vineri,

ro-
cu
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In
mîn
străinătatea a avut loc, 
iunie, sărbătorirea lui Thomas Mann,
cu prilejul împlinirii a 80 de ani de 
la nașterea sa.

Despre viața și opera marelui scri
itor german a vorbit scriitorul Ion 
Marin Sadoveanu.

După conferință a citit din opera 
lui Thomas Mann, Fory Eterle, actor 
al Teatrului Municipal, laureat al 
premiului de stat.

Mulți

lingă bogata 
în lucrarea 

prezintă 
intelectuală
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