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Activistul de partid, figură centrală
■k rap u odată șl nu de puține ori 

critica noastră literară a 
vorbit — fie în studii mai 
largi, fie In articole, cronici 

și recenzii — despre problema zu
grăvirii veridice, multilaterale și 

complexe a figurii activistului de par
tid în literatura noastră. Această 
preocupare nu este desigur întîmplă- 
toare, fiind una din problemele cele 
mai importante și actuale ale lite
raturii noi Observațiile particulare 
făcute asupra unor opere literare a- 
părute în ultimii ani, cît și artico
lele de sinteză au scos în evidență 
succesele incontestabile, repurtate de 
unii din scriitorii noștri în această pri
vință. Cu mare bucurie critica și ci
titorii au întîlnit în romane, piese de 
teatru, nuvele sau poeme figuri 
dragi de activiști comuniști, oameni 
care luptă în primele rînduri pentru 
traducerea in viață a sarcinilor par
tidului. Multe lucrări literare—cum 
ar fi „Bărăgan" de V. Em. Galan, 
„Oțel și pîine" de Ion Călugăru, 
„Desfășurarea" de Marin Preda, 
„Lazăr de la Rusca" de Dan Deșliu, 
— se remarcă tocmai prin modul 
iscusit în care autorii lor au reușit 
să dea viață figurii activiștilor de 
partid, să facă din ei eroi de ne
uitat, personaje de o mare comple
xitate, zugrăvite în culori calde, con
vingătoare. Și, fără îndoială, exem
plele date mai sus se pot înmulți. 
Există în literatura noastră aseme
nea lucrări în care întîlnim figuri 
realizate de activiști comuniști ca: 
Nelă Lepădut, Anton Filip, Lazăr 
Cernescu, Pavel Arjoca, Ilie Barbu 
și alții. Succesele repurtate de scrii
tori in această direcție se datoresc 
înțelegerii juste a esenței caracte
rului unui activist, a roiului pe care 
trebuie să-l joace el în lupta pen
tru o viață nouă, în crearea unei ima
gini convingătoare a moduluj în cțre 
acești oameni deosebiți știu să fie în 
fruntea maselor, să le însuflețească 
și să le conducă la victorie.

Intr-adevăr, nu poți reda adevăra
tul chip al activistului de partid, 
dacă nu cunoști asemenea oameni 
simpli, modești, dacă nu înțelegi 
caracterul lor esențial de luptător, 
dacă nu reușești să redai esențialul 
personalității lor. Nu poți crea un a- 
devărat chip al activistului de partid, 
dacă nu-1 cunoști acolo, la munca 
lui din fabrică sau din sat, luptind 
împotriva dușmanului, străduindu-se 
zi și noapte să găsească noi și noi 
metode pentru îmbunătățirea proce
sului de producție. Numai atunci vei 
putea reda imaginea complexă a acti
vistului de partid, cînd vei înțelege 
că oameni de felul acesta nu țin 
discursuri grandilocvente, că au a- 
devărată oroare pentru frazele sfo
răitoare care nu spun nimic, și se fe
resc să rostească vorbe mari, lipsite 
de conținut. Și vei înțelege atunci 
care este cauza succesului lor: fap
tul că, înzestrați fiind cu învățătura 
partidului, știu să se apropie de se
menii lor, să fie zi de zi, ceas de 
ceas alătur; de ei, știu să înțeleagă 
bucuriile și necazurile, să le trăiască 
ca și ei, să le priceapă năzuințele și 
alături de ei și în fruntea lor să lup

a literaturii noastre
te pentru realizarea celor mai fru
moase visuri ale omului. Numai a- 
tunci vei reuși să creezi un chip de 
adevărat activist, cînd vei înțelege 
ce nebănuite resurse sufletești se as
cund sub aparența modestă a acestor 
oameni, resurse mereu valorificate în 
munca lor minunată și numai atunci 
vei înțelege de ce el trebuie să fie 
figura centrală a literaturii noastre, 
cînd vei vedea că miile și miile, de 
muncitori țărani privesc spre acești 
activiști cu încrederea ce o merită 
oamenii care reprezintă partidul. Ac
tivistul de partid este figură centrală 
a literaturii noastre, pentru că el 
întruchipează cele mai prețioase trăsă
turi sie eroului epocii noastre, pen
tru că el este omul care mobilizează, 
conduce și însuflețește masele la lup
tă, pentru izbînda cauzei socialis
mului.

Pentru scriitorii noștr; o sarcină 
principală, mereu actuală, este rele
varea puternicei și indisolubilei le
gături dintre activistul de partid și 
marea masă de oameni ai muncii. 
In această trainică legătură cu ma
sele stă „secretul" forței și tăriei 
activistului comunist, chezășia succe
selor sale.

Se întîmplă de multe ori, tn ope
rele noastre literare, să se manifeste 
o tendință, cu totul nesănătoasă șl 
dăunătoare, care trebuie combătută 
cu energie. E vorba de prezentarea 
activistului de partid ca un „deux 
ex machina" care intervine dintr-o 
dată, pe neașteptate, la momentul o- 
portun, rezolvind orice situație. 
Reducerea misiunii sale la aceea de 
dezlegător ad hoc al unor probleme 
dificile înseamnă o diminuare con
damnabilă a rolului pe care-1 are ac
tivistul de partid în viața noastră 
nouă. Din pricina faptulu; că unii din
tre scriitori n-au înțeles că princi
palul pentru un activist comunist, ca 
ostaș credincios al partidului, este 
tocmai legătura de nezdruncinat cu 
masele, apar în unele romane acti
viști care sînt introduși în acțiune cu 
foarte multă zgîrcenie și mai ales 
pentru a rezolva în doi timpi și trei 
mișcări (adeseori prin intermina
bile discursuri) fără ajutorul ma
selor, diferite situații grele. Fiind lă- 
sați în afara țesăturii organice a 
conflictului, ei apar din cînd în cînd 
pentru a ține o cuvîntare sau pentru 
a ghici cine a comis cutare sau cu
tare sabotaj. Este imposibil să pre
zentăm în toată splendoarea rolul 
conducător al partidului în lupta pen
tru socialism^ pentru zdrobirea duș
manului, dacă vom crea figuri pa
lide, inexpresive, incolore, de acti
viști, oameni care nu trăiesc în 
mijlocul maselor, nu lucrează în di
rectă legătură cu ele, ci intervin din 
cînd în cînd, fiind mai mult niște 
musafiri care sfătuiesc și dau di
rective. Activistul comunist este cel 
care duce tn mase cuvîntul partidu
lui, îl face să devină fapt. Or, cum

vom putea arăta noi acest element 
esențial al vieții de astăzi, cînd o- 
perele literare sînt populate nu de 
activiști întruchipînd cele mai bune 
calități ale omului nou, omul comu
nist — ci de activiști confesori, care 
ascultă și dau sfaturi?

Trebuie combătută și o altă tendin
ță evidentă în multe din lucrările 
noastre literare: ne referim la idea
lizarea figurii activistului de par

tid, la crearea unei adevărate sche- 
me-șablon, răsuflate și plictisitoare, 
a unui activist admirat și adulat de 
toată lumea, cu un adevărat cult al 
personalității. Unii scriitori își în
chipuie cum ar trebuf să arate anume 
figuri de activiști, prezentîndu-i ca 
pe niște oameni mereu cufundați în 
scripte și dosare, emițînd la fiecare 
pas, pe un ton grav, sentințe, ținînd 
— și mai ales cînd nu trebuie — 
discursuri lungi. Se merge pînă a- 
colo încît se creează un fel de se
cătuire „fictivă" a vieții de activist, 
căruia îi este interzisă orice bucu
rie personală, faptele omenești, coti
diene, fiindu-i cu totul străine. Am 
întîlnit și mai întîlnim în romane, 
nuvele sau piese de teatru, aseme
nea figuri ascetice, uscate, lipsite de 
orice suflu. Această optică îngustă, 
diformantă, provine din necunoaște
rea vieții, din ignorarea contactului 
direct și permanent cu realitatea. 
Scriitorul are datoria să pună în 
evidență bogăția sufletească a acti
vistului de partid, caracterul său 
complex, multilateralitatea personali
tății sale. Schematizarea și șabloni- 
zarea figurii activistului de partid, 
reducerea ei la cîteva elemente ne
esențiale, netipice, lipsite de interes, 
constituie o manifestare dăunătoare, 
periculoasă, care trebuie de asemenea 
combătută ori de cîte ori se ivește.

Și nu este deloc inexplicabil fap
tul că slăbiciunile serioase ale unor 
lucrări literare provin tocmai din zu
grăvirea palidă, inconsistentă, lipsită 
de viață, a figurii activistului de par
tid, pentru că în mod cert rolul 
partidului nu mai poate apare în 
adevărata Iu; lumină dacă reprezen
tanții săi în rîndurile maselor, oa
menii care înfăptuiesc sarcinile tra
sate de partid, mobilizînd muncito
rii și țăranii la lupta pentru socia
lism, sînt realizați la un nivel atit 
de scăzut, neconvingător.

Desigur, prezentarea activistului de 
partid în literatură pune probleme 
din cele mai deosebite, ce se cer am
plu și temeinic dezbătute. Trebuie 
să amintim aici una din ele, anume 
aceea a „umanizării" figurii activis
tului de partid, a laturilor de „ome
nesc" ce trebuie să existe în carac
terul său. O discuție despre cît la 
sută slăbiciuni trebuie să aibă un 
activist de partid și cînd anume tre
buie să se manifeste ele, este sterilă 
și de-a dreptul ridicolă. Activistul de 
partid este un om. Dar înainte de

(Continuare tn pag. 4-a)r Semnături pentru pace
Un tractorist... Despică un 
Ogor de brazde îndesate; 
...Tractoru-i bîzîie, lăstun, 
Cu liste, după el, semnate.

Un coș de fabrică-n oraș
Stă straje pe întins de zare: 
Spre tot ce vede, uriaș,
EI pare-un semn de exclamare..

...O țesătoare. A-mpletit 
Codițe, fetei. E la școală. 
Codițe... Seamănă, leit, 
Cu ’bucle negre de cerneală.

4 Un
La
Și
Iscălitura-i migăloasă.

muncitor... E lingă strung 
el acolo, parcă-șî lasă 

șpanul — răsucit și lung ■

Pasărea
Minunea unei flori pe bălegar, 
O clipă de tăcere-n canonadă, 
Un plîns de stea pe cerul solitar, 
Un ghiocel prin stratul de zăpadă... 
Atîtea lucruri zi de zi mă cheamă 
Și-mi cer o clipă să le iau în samă.

albastră

Cîmp... Slove, fumu-a rînduit? 
Dacă te uiți mai bine, ști-vei: 
...Pe ceru-ntreg, s-a iscălit 
Mecanicul locomotivei.

Și-n fila bolții, către-apus,
Apasă scrierea-i stingă ce 
O sondă, cu creionu-n sus,
Semnînd — și dînsa — pentru pact

Cicerone Theodores îu

Salut
Ridic
Unui .. „„
Iar altuia de var haina i-o scutur, 
Și mai rămîn dator cu-atîtea cele 
Cîtă-i pe cer puzderia de stele.

Și-mi pare rău că ochiu-i mai cețos, 
Că sunetul mai stins urechea-1 prinde, 
Că mult mai greu mă scol de-acum de 
Că mîna tremură, pasul mă vinde, 
Cînd simt că bucuria repetată 
AI vieții preț adevărat l-arată.

o rîndunca ce trece-n zbor, 
din colbul drumului un flutur, 
copil îi dreg un cărucior,

Moise cat din munte-n Canaan,

fi proorocirea mea, se poate.

Și din atîtea cîte se petrec
Cu binele luptînd să-nfrîngă răul, 
Acelea ce vor fi le înțeleg
Și văd cum rînduiala-nvinge hăul, 
Și dacă martor nu voi fi la toate, 
Va fi proorocirea mea, se poate.

Ca Moise cat din munte-n Canaan, 
Ca Faust clipa-s gata s-o rețin, 
Și știu că-n lume n-am trăit în van 
Și n-au să mă blesteme cei ce vin. 
Și totuși tu ce vezi și peste vremuri 
In taină parcă totuși te cutremuri...

Nu-i faptul că atuncea cînd te dărui 
Din tine dai scăzîndu-te mereu, 
Nici faptul că te surpi și că te nărui, 
Că tot ce-a fost ușor devine greu... 
De toate-aceste pierderi te mîngîi 
Cu nemurirea pusă căpătîi.

Ci sînt aceste forțe oarbe încă, 
Nucleu atomic și mai cîte, cîte 
Ce neștiute dorm în pace-adîncă...
Au n-o să cadă ele»n mîni urite 
La ucenicii vrăjitori ce vor 
Zvîrli-n prăpăd pămîntul rotitor?
Dar nu-ntrebînd, ci truda cea cu rest 
Va să călească inimile toate,
Să vadă toți ce nu-i bine c-a fost 

jos, Să vadă răul ce să vină poate,
Și toți să zică : Nu mai vrem să fie 
Supusă viața la nemernicie!
Să-șî simtă brațul aprig cum se-ncoardă 
Și gata spada s-o ridice «us,
Și-n fulgerul neiertător să ardă 
Tot ce-i vrăjmaș, tot ce e de răpus, 
Tot ce e vîsc ori bubă ori reptilă 
Și cășunează jale, hulă, silă.

Iar cînd n-or fi mai mult de lipsă arme 
Și pacea va trona-n cetatea vieții, 
Iar despre Marte se va ști că doarme 
Pe veci de veci cu șerpii și creții, 
Atuncea, oameni, vin la masa voastră 
Cu-a fericirii pasăre albastră.
Dar pîn-atunci n-am pace pe părnînt 
Cum n-are creanga codrului de vînt.

Mihai Benlu:* ’

Sesiunea generală a Academiei R.P.R.
In zilele de 27 iunie—2 iulie au 

avut loc lucrările sesiunii generale 
a Academiei R.P.R. în care au fost 
prezentate o comunicare a acad. 
Traian Săvulescu și corapoarte pri
vitoare la dezvoltarea cercetărilor 
științifice în diferite domenii ale 
științei din țara noastră. După pre
zentarea comunicării și corapoarte- 
lor, în cadrul acestei sesiuni au ur
mat discuții la care au participat 
numeroși membri ai Academiei 
R.P.R.

Știința în slujba poporului

și a construirii socialismului

In comunicarea sa, acad. Traian 
Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R., ocupîndu-se de dezvoltarea 
științei, literaturii și artei în țara 
noastră, a subliniat că punerea în 
valoare a tot ce este progresiv în 
trecutul culturii noastre este o da
torie patriotică pentru Academia Re
publicii Populare Romîne.

Cu cea mai profundă venerație și 
vie recunoștință — a spus vorbi
torul — ne amintim că Academia 
de azi este clădită pe temelia 

Academiei Romîne, înființată acum 
89 de ani, printr-un decret al Lo- 
cotenenței Domnești a Principatelor 
Unite. Sîntem datori dar să nu 
lăsăm să se aștearnă colbul uitării 
pe figurile marilor noștri precursori: 
Timotei Cipariu, Gheorghe Barițiu., 
Alexandru Hurmuzache, Vasile A- 
lecsandri, Costache cîegruzzi, I. H. 
Radulescu, C. A. Rosetti, care au 
pus piatră de temelie la edificiul 
culturii poporului nostru și sînt cti
torii Academiei Republicii Populare 
Romîne.

Analizînd condițiile în care a luat 
ființă și s-a dezvoltat Academia Ro- 
mînă, vorbitorul a evocat meritele 
unei pleiade întregi de oameni lu
minați, care prin activitatea lor 
științifică au îmbogățit patrimoniul 
cultural al poporului nostru. Dar 
pe măsură ce regimul burghezo-mo- 
șieresc se întărea în a doua jumă
tate a secolului trecut și începutul 
secolului în care trăim — se arată 
în comunicare — Academia Ro- 
mînă a fost îndepărtată din ce în 
ce mai mult dc frămîntările socie
tății, de idealul întemeietorilor, pînă 
ce a devenit un instrument în mîna 
clasei dominante, cultivînd tradi
țiile idealiste ți dogmele mistice. 
Orînduirea - socială din trecut a silit 
Academia Romînă să trădeze esența 
principală a rosturilor ei.

Odată cu instaurarea regimului de 
democrație populară și preluarea de 
către clasa muncitoare a puterii 
politice și economice, printre cele 
dintîi instituții adaptate noilor țe
luri revoluționare, a fost Academia 
Republicii Populare Romîne, orga
nizată în octombrie 1948.

In numai 7 ani de activitate A- 
cademia R.P.R. a obținut succese

remarcabile pe tărîmul științei, lite
raturii și artei. S-a întărit legătura 
științei cu producția, principiul de 
bază al întregii activități științifice, 
au fost înființate noi institute de 
cercetări pe ltngi departamente și 
Academia R.P.R., a crescut volu
mul publicațiilor Academiei țl nu
mărul lucrărilor științifice originale și’ 
al traducerilor lucrărilor științifice so
vietice, editate de Academia R.P.R.; a- 
lături de oamenii de știință cu ex
periență, au fost atrase tn munca 
științifică numeroase cadre tinere; 
s-au dezvoltat larg relațiile științi
fice cu Academia de Științe a 
U.R.S.S. și cu academiile țârilor de 
democrație populară. Astfel, de la 
înființarea ei, Academia R.P.R. a 
adus o contribuție puternică la efor
turile întregului popor pentru făuri
rea noii culturi socialiste, pentru 
construirea socialismului. In conti
nuare acad. Traian Săvulescu s-a 
ocupat pe larg de noile sarcini ale 
Academiei R.P.R., de măsurile ne
cesare pentru îndreptarea greșeli
lor și înlăturarea lipsurilor, în lup
ta pentru crearea bazelor socialis
mului, pentru construirea și întări
rea noii ortnduiri sociale, știința a- 
vînd un rol important.

Oamenii de știință vor ajuta 

la împlinirea năzuințelor 

poporului muncitor

Mai departe președintele Acade
miei R.P.R. a subliniat necesitatea 
aprofundării învățăturii marxist-leni- 
niste, intensificării activității insti
tutelor Academiei, legăturii dintre 
știință, tehnică și producție, precum 
și a unității dintre teorie și practi
că. De asemenea, a pus problema 
rolului criticii și autocriticii pentru 
dezvoltarea diferitelor domenii ale 
științei și a arătat că lupta de o- 
pinii și dezbaterile libere trebuie să 
devină din ce în ce mai mult o 
arma ascuțită în arsenalul științei 
noastre.

Ocupîndu-se de însemnătatea pro
blemei cadrelor, acad. Traian Săvu
lescu a spus:

Poporul nostru este bogat în oa
meni talentați, înzestrați cu o inteli
gență superioară, capabili să creeze 
în scurtă vreme lucrări valoroase de 
știință, literatură, artă. De aceea, 
sîntem datori să nu lăsăm pe sea
ma improvizației problema importan
tă a educării cadrelor, ci s-o organi
zăm exemplar.

Adresînd mulțumiri călduroase 
popoarelor Uniunii Sovietice pentru 
ajutorul primit în dezvoltarea științei 
din R.P.R. și mai cu seamă în în
lesnirea cercetărilor din domeniul fi
zicii nucleare, președintele Academiei 
R.P.R. a încheiat:

Oamenii de știință și cultură știu 
că opera lor va crește, va rodi, va

contribui la ridicarea celor mulți la 
un înalt nivel de cultură pentru că 
destinele poporului nostru se gă
sesc în mîinile viguroase ale clasei 
cele mai înaintate, clasa muncitoare, 
condusă de partidul ei.

Oamenii de știință, literații și ar
tiștii din R.P.R. sînt adine convinși 
că urmînd calea care le-a fost des
chisă de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și de Guvernul R.P.R., calea 
luminată de ideile atotbiruitoare ale 
lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, vor 
ajuta la împlinirea năzuințelor 
poporului muncitor, vor ajuta la a- 
propierea dintre popoare și vor apă
ra pacea.

Corapoar tele au prezentat

realizări și perspective

îndomeniul științei

In continuarea lucrărilor acestei Im
portante sesiuni generale a Acade
miei R.P.R. a urmat prezentarea co- 
rapoartclor: acad. S. Stoilov: „Rea
lizările și perspectivele în domeniul 
științelor matematice și fizice”; 
acad. E. Carafoli: „Realizările și 
perspectivele în domeniul științelor 
tehnice și chimice”; acad. G. Ma- 
covei: „Realizările și perspectivele 
în domeniul științelor biologice, agro
nomice, geologice și geografice”; 
acad. N. Hortolomei : „Realizările și 
perspectivele în domeniul științelor 
medicale”; acad. P. Constantinescu- 
lași: „Realizările și perspectivele în 
domeniul științelor istorice, filozofice 
și economico-juridice”,

Noii academicieni ai secției 

a VllI-a

După discuțiile la corapoarte șt 
lucrările pe secțiuni, vineri I iulie, 
în cadrul sesiunii generale, a avut 
loc alegerea noilor membri, onorifici, 
a membrilor titulari activi și a mem
brilor corespondenți ai. Academiei 
R.P.R.

La secția a VTII-a de științe Isto
rice — știința istoriei limbii litera
turii ți artei, au fost aleși: mem
bri onorifici: Ion Agîrbiceanu; mem
bri titulari activi: Tudor Arghezi, 
Mihai Beniuc, Geo Bogza, D. Pa- 
naitescu-Perpessicius, Cezar Petres
cu., Zaharia Stancu și Tudor Vianu; 
membri corespondenți : Eusebiu Ca- 
milar, Nagy Istvan, Eugen Jebelea- 
nu și Alexandru Philippide.

Sîmbătă 2 iulie au fost alese or
ganele conducătoare ale Academiei, 
lucrările sesiunii generale a Acade
miei R.P.R. luînd astfel sftrșit. -

Președinte al Academiei R.P.R’. a 
fost reales profesorul academician 
Traian Săvulescu.

NOI
ACADEMICIENI

Răspunderile ce
Promovat, eu prilejul recentei sesiuni generale, mem

bru activ al Academiei R.P.ri. — se cade să mărturisim, 
odată cu emoția, ți gratitudinea, implicite, și oarecare, 
explicabilă, neliniște față cu răspunderile ce ne stau In 
țață.

Convinși, șl pînă acum, că distincțiile de comporta
ment sînt secundare fa(ă cu titlul însuși de membru al 
înaltului for, am căutat să dezamăgim elf mai puțin, în 
limita mijloacelor noastre evident, așteptările. A urma pe 
același drum, cu o rîvnă sporită, fără doar și poate, de 
încrederea ce ni se arată, ni se pare singura concluzie 
valabilă a acestui moment festiv. Aceasta, despre partea 
noastră.

ne stau în fată
Dacă, tnsă, Academia R.P.R. va voi să vadă In aeeasiă 

promoțiune ceva mal mult decît satisfacerea mecanică 
a unui articol statutar, dacă, pentru țr preciza; va voi 
să înlesnească acelui pumn de bune intenții, ce încă ne'' 
mal stau la îndemînă, condițiile favorabile unei munci 
utile, atunci perspectiva ce s-ar putea deschide ambiții
lor noastre conjugate de a vedea, în sftrșit, ediția Inte
grală Eminescu efectuîndu-se tn alt ritm, este cu adevă: 
rat Ispititoare șl .în măsură nu numai să ne bucure pe 
toți, dar și să justifice un vot, prin excelență, agreabil,

Peipesslcius

Să zugrăvim prin arta scrisului viața noastră nouă
Mulțumi cu adevărat celor ce m-au propus ți m-au ales 

ca membru al celei mai înalte instituții culturale ți ști
ințifice din țară, Academia R.P.R., voi putea numai ț?rin 
fapte corespunzătoare denumirii de academician. îmi Sșu 
seamă de marea cinste ți de încrederea ce mi s-a acoraat, 
dar și de răspunderea sporită ce-mi revine în cîmpul ac
tivității literare ți culturale, în genere, primind această 

distinsă denumire. ,, ■ ,..

Voi încerca nu atît să mă bucur de onoarea ce ml a-a 
făcut, cît s-o merit prin muncă. Iar aceasta nu poate fi 
decît activitate îndeplinită cu devotament pentru poporul 
nostru, pentru oamenii muncii, pentru socialism și pace, 
ața fel ca Partidului clasei muncitoare să-i pară bine ei 
mă găsesc în rîndul celor ce-i realizează idealurile, zugră
vind prin arta scrisului viața nouă din, țara noastră.

Mihai Beniuc

0

TUDOR ARGHEZI

M HAI BENIUC

GEO BOGZA

CEZAR PETRESCU

D. PANAITESCU-PERPESSICIUS '

espre unele probleme ale limbii literare

/on Creangă aduce cu sine 
un întreg tezaur de elemente 
ale limbii vorbite, venite di
rect din mediul rural. El a 

știut să folosească în mod desăvîrșii 
elementele dialectale ale graiului său 
de acasă (Neamț). In privința acestor 
elemente din graiul moldovenesc, unii 
au socotit că e necesar un glosar ex
plicativ pentru a-l putea citi pe 
Creangă, pe cînd alții afirmă că toa
te cuvintele și expresiile folosite de 
Creangă sînt înțelese în limba litera
ră. Amlifdouă părerile sînt exagerate. 
Căci există o serie de termeni ca. 
ie exemplu: tihărăi, pi. „rlpi", vinde- 
reu „un fel de uliu", puricate „tot fe
lul de fructe", a otînji „a ologi pe 
cineva" etc. care stau alături de vo
cabularul curent ■ al limbii literare Și 
nu pot fi înțeleși fără ajutorul dic
ționarului.

Creangă folosește cu o artă desă- 
vîrșită elementele regionale, care dau 
o savoare inimttabilă scrierilor sale. 
Indiferent de proporția acestor ele
mente, constatăm, prin urmare, că ele 
sînt alese în mod fericit șl contribuie 
la valoarea artistică a bucății. In a- 
ceastă privință, Mihail Eminescu, re- 
ferîndu-se într-un articol din „Curierul 
de Iași , din 1877, la scrierile Iul

se inspire șl cum vorbesc și se mișcă 
ținut așii din Neamț".

Creangă, ca și Caragiale, a fost in
teresat de modul de exprimare al oa
menilor: i-a ascultat vorbind și le-a 
înregistrat graiul. Dar nici Caragiale, 
nici Creangă, nu reproduc direct graiul 
vorbit, ci pun tn gura personajelor 
pe care le-au imaginat un grai creat 
pe bază de sinteză a vorbirii reale. 
Această re-creare a graiului vorbit, 
trecută prin sensibilitatea și creierul 
artistului, această creație secundă este 
secretul gemului unui Caragiale sau 
Creangă. Creangă redă automatismul 
verbal al personajelor sale, el țese plas
ma verbală caracteristică pentru fiecare 
personaj. Eroii lui Creangă sînt ță
rani, ai lui Caragiale semi-docți din 
lumea orașelor. Darul de a crea oameni 
vii a dus în mod firesc pe Creangă și 
pe Caragiale la exprimarea prin dia
log, șl de aci nu mai e decît un pas 
pînă la teatru. Verva, jovialitatea lui 
Creangă sînt unice. în literatura ro
mînă. El posedă un vocabular țără
nesc de o mare bogăție, din care nu 
lipsesc' elemente necunoscute altor re
giuni, după cum am arătat mai sus. 
Necesitățile creației artistice și ale 
expresiei l-au obligat pe Creangă să 
recurgă la totalitatea vocabularului

Creangă „Dănilă Prepeleac" și „Soa- familiar; mișeîndu-se șl operînd
era cu trei nurori", îndemna pe scri-'^ntr-un, mediu rural, este firesc ca

tn întreaga sa operă, din care se pot 
reține cuvinte ca: afront, corect, cris
tal, de formă.

Elementele regionale dad o colora
tură particulară limbii scrierilor lut 
Ion Creangă. Astfel, ușoara înmuiere 
a consoanelor, diftongul ie (tn loc de 
ia), în băiet, întemeiet, folosirea ar
ticolului invariabil a: dascălul Vasile 
a Vasilicăi, pronumele demonstrativ 
ista, .aista, formele în -ăi de genitiv- 
dativ a numelor proprii în -at Irin- 
căi, Luicăii, Vasilicăii etc.

Reproducem un pasaj caracteristic 
din „Amintiri din copilărie", pentru 
ca cititorul să constate cu ce rrUj- 
toace Creangă își caracterizează eroii 
după modul lor de a vorbi. Fragmen
tul redă o discuție 
mama Iul Creangă, 
ducația fiului lor;

„Cînd a mai auzii mama șl asia, 
s-a făcut foc. — Sărmana omuleț 
Dacă nu știi ăoabă de carte, cum ai 
să mă înțelegi? Cînd tragi sorcovețli 
la musteață, de ce nu te olicăîești a- 

\îta? Petre Todosiicăi, crîșmarul nos
tru, așă-i că ți-a mincat nouă side 
de lei? Vasile Roibu din Bejeni mai 
pe-atîția, și alții, cîți? Rustei lai Va- 
lică și Măriucăi lui Onofrei găsești 
să le dai și să le răsdai? Știu eu,

vorbi. Fragment 
între Măi fi 
privitoare la ►

Al. Rosetti TUDOR VIANU

ZAHARIA STANCU

numărul neologismelor, tn scrierile
sale literare, să lie redus: vreo 12

Itor't să le citească, „ca să vodă care 
ar trebui să fie izvoarele din care să (Continuare în pag.



RECENZIE

Strada Priwt. verii
„Strada Primăverii" e în genere o 

operă veridică, străbătută de accente 
calde și optimiste, în ciuda amărăciunii 
care-i îmbibă pe alocuri inutil epi
soadele.

Cui nu-i e familiară imaginea uli
țelor periferice cu praful gros stînnit 
pe vreme bună de trecerea oricărei 
ha._abal-, cu glodul, cu băltoacele tul
buri răisir.ingînd cerul Lăptămmilor 
mahmure și nesfârșitele șiruri ale că
suțelor scunde ? Autorul s-a cam lă
sa: furat in prima parte a nuvelei 
da cenușiul acestei priveliști. Ea a 
impregnat parcă însăși atmosfera ca
pitolelor. Oamenii și evenimentele a- 
par ca in. ceață. Orizonturile încep 
apoi a se lumina. Cerul se înseni
nează, noroiul e îngropat sub pietre 
de pavaj. Prin, canale se scurg deo- 
potnvă cu apa băltoacelor și lătu
rile morale ale uliței.

După ani îndelungi de război Mi
hai Vechiu s-a întors în orașul 
său natal. E încă greu. Dușmanii se 
crai penează indlrjiți și disperați de 
putere. Otrava gindirii și simțirii in
dividualiste, filozofia egoismului, își 
au r.ispiniliie în adîncirne ramificațiile. 
Person Urla tea omuluii simplu e apă
sată aducea su.î noianul prejudecăți
lor unei societăți în descompunere. 
Și peste toate acestea seceta... Cînd 
poporul încearcă fnsă fiorii eliberării, 
ce' baraje îi. pot opri care revărsarea 
forței și entuziasmului?

M’hai lucrează ca fierar betonist 
la repararea țesătoriei distrusă de 
bom'-ardamente. Prin detalii suges
tive actorul a izbutit să redea am
bianța vremii, starea de spirit a ma
selor. Scene concise, notații convin
gătoare relevă încrederea imensă, au
toritatea în creștere a comuniștilor 
în sinul poporului. Mihai intră 
în partid. Sobrietatea și căldura 
episodu'ui in care el cugetă -asupra 
foilor halbe, îniocmindțt-și autobiogra
fia. sint semnificative pentru manie
ra scriitoricească a lui Ignea. E noap
te... Ploaia măruntă și rece de toam
nă care a împotmolit întreaga stradă 
se prelinge în casă prin tavanul îm- 
bă'.rlnit. Picură lingă ușă, in mijlo
cul camerei, pe pat, lingă fereastră... 
In farfurii și oaie de tuci boabele 
tulburi se rostogolesc î,n ■ clinchete 
stridente și monotone. Mihăi stă ia 
masă și scrie. „Nu te culci, Mihai... 
e greu de gaz". ,,Mai stau, mamă". 
„...Ce tot scrii acolo?". La flacăra 
tremurătoare a lămpii se perindă, prin 
slovele înșirate pe hîftie, zilele in-., 
color-e și> apăsătoare ale unui întreg 
trecut și ard cu intensitate visurile 
omului care a redescoperit lumea.

Suflul emoțional al povestirii răz-, 
bate la lumină prin împletitura unor 
imagini, șcene, episoade, adesea a- 
brupte. Se simt însă sub aceste forme 
colțuroase zvîcnirile palpitante ale 
unui suflet generos, puternic, în stare 
să înfrunte și să biruie încercările 
mari ai'e vieții.

In zilele frământate ale primelor 
alegeri, Mihai se află în fruntea unei 
echipe de agitație politică; îl ve
dem cuprins de entuziasm în clipele 
repartizării griului sovietic populației 
înfometate a orașului, asudând ca sa
lahor atunci cînd e silit să părăsească 
vremelnic munca de fierar betonist, 
îndeplinindu-și la început cu șovăială, 
apoi cu tot mai multă îndrăzneală, 
sarcinile primite în cadrul adminis
trației financiare.

încercările mari ale vieții reliefate 
prin povestea unei iubiri sînt în stare 
să dezvăluie sensul epocii? Această 
linie a subiectului e înfățișată cu de
osebire în „Strada Primăverii".

Valentina Șoimu e o fată tînără, 
zveltă, frumoasă, țesătoare la fabrica 
de textile. II iubește pe Mihai și i-a 
așteptat cu încredere revenirea .(O 
comunicare seacă îl declarase dispă
rut). Au tulburat-o între timp doar 
insistențele galante ale contabilului 
șef Dan Obadă. O măguleau veșnicele 
lui atenții. Cînd Mihai reapare însă 
pe Strada Primăverii, ei nici nu-i 
pasă că Obadă o așteaptă la întîlnire 
și aleargă de îndată ce vestea i-a 
ajuns la ureche, să-și vadă iubitul.

Ii e drag, respiră și trăiește cu a- 
devărat numai alături de dînsul. Și 
totuși o forța diabolică sălășluind în 
afară de ea și în ea însăși îi nimi
cește cu cruzime toate visurile. Tra
gismul acestei iubiri își are înfipte 
rădăcinile în înseși contradicțiile e- 
pocii, ea izvorăște din dualitatea spi
rituală a fetei, înclinată pe de o 
parte înspre împlinirea firească a nă
zuințelor ei arzătoare și împiedicată 
în realizarea acestor dorințe de slă
biciunile și prejudecățile sociale care 
o strivesc în cele din urmă. 

dat de fericirea mărginită întrezărită 
în casa lui Obadă și o acceptă în 
schimbul fericirii simple și adevărate 
pe care ar fi dobîndit-o alături de 
Mihai. Deznodămîntul e firesc. Va
lentina cunoaște din primele luni ale 
căsătoriei chinurile unei căsnicii înte
meiate pe raționamente și interese 
meschine. Ii lipsește însă puterea de 
a se smulge din plasa cleioasă a 
unei astfel de vieți și alunecă tot mai 
vertiginos pe panta ratării. Primele 
semne ale desmeticirii apar odată cu 
arestarea soțului ei implicat într-o 
scandaloasă afacere de furturi.

Pentru iubirea ei de demult, simp- 
tomele acestei deșteptări sînt prea 
tîrzii. In viața lui Mihai a apărut 
Ținea Comăneanu. Aceste noi mo
mente sînt, din păcate, zugrăvite mai 
palid.

Povestirea lui Ignea respiră auten
ticitate. Ea dezvăluie puterea și fru
musețea adevărului cauzei noastre și 
relevă mărginirea, falsitatea, ipocri
zia dușmanilor și antiumanismul mo
ralei burgheze.

Ignea n-a izbutit să ducă totuși pî
nă la capăt si să l armonios intre 
ele toate firele acțiunii.

Valentina e justificată unilateral. 
Deznodămîntul relațiilor ei cu Mihai 
e privit de Ignea aproape exclusiv 
în lumina influențelor exercitate a- 
supra ei de către lancu Șoimii. A- 
ceste influențe au fost fără îndoială 
hotăritoare. Valentina e însă țesă
toare la o mare fabrică textilă într-o 
perioadă de clocotitor avint revolu
ționar, perioadă în care muncitorimea 
noastră se află prinsă în focul unei 
■lupte acerbe cu reâcțiunca. Ar ii 
fost firesc să aflăm ceva mai mult 
din munca, din viața ei în fabrică.

Forța obștească care acționează a- 
supra ei în spiritul lui Mihai, ar fi 
trebuit mai limpede exprimată. Aceas
tă forță s-a lovit probabil de crusta 
mic-burgheză a Valentinei. In ce îm
prejurări ? Dacă, asemenea momente 
nu ar fi fost ocolite, conflictul ar 
fi devenit mai ascuțit, rezonanța sa 
socială ar fi ■ dobândit mai multă am
plitudine. O astfel de lărgire a sferei 
conflictului ar fi dat în genere greu
tate tabloului epocii, ar fi' adâncit sen
sul nuvelei, ar fi dus la înfățișarea

H In Editura de stat pentru litera
tură și artă a apărut cel ue al doilea 
volum din colecția operelor complete 
ale marelui scriitor clasic englez Sha
kespeare. Volumul cuprinde piesele- 
,.Richard al II-lea‘* în romînește de 
Mihnea Gheorghiu, ,,Neguțătorul din 
Veneția'*  în romînește de Gala Galac- 
tion șî „Tuliu Cesar“, în traducerea 
lui Tudor ^rianu. Cele două volume ale 
operei^ lui Shakespeare, apărute pînă a- 
cum în traducere romînească. s-au tipă
rit într-un tiraj de 25 mii exemplare.

*) Editura Militară a Ministerului Forțelor Armate ale
R.P.R., 1955.

pregătește Mircea de luptă cu năvălitorii turci, așa se des
fășoară complicata politică externă a lui Ștefan cel Mare, 
așa înverșunata împotrivire a lui Ion Vodă cel Cumplit. 

Aducerea marilor și gravelor probleme la nivelul viziunii 
omului din popor, departe de a constitui o simplificare, 
înseamnă — dimpotrivă — o clarificare pe baza celui 
mai autentic bun simț și a umorului popular.

Un alt procedeu, de 'asemenea specific folclorului și fo
losit in majoritatea povestirilor, este fixarea la un număr 
extrem de restrîns de momente din domnia și din șirul de 
fapte eroice ale voievozilor respectivi, semnificative insă 
pentru atitudinea lor și pentru starea țării și arpoporului 
în timpul lor. Pentru Mircea este aleasă lupta de la Ro
vine. Petru Rareș e urmărit doar în prima sa domnie, iar 
Ion Vodă în zilele bătăliei de la Roșcani. Numai domnia 
lui Ștefan cel Mare esțe evocată pe toată întinderea, într-o 
suită mai amplă de episoade. Nici această restrîngere la un 
anumit moment sau la un șir limitat de momente, nu 
stînjenește înțelegerea întregii perioade a domniei unui 
voievod, ba, pe temeiul aceleiași baze folclorice, ea scoate 
în lumină ce a fost mai important în respectiva domnie, 
fixează în memoria cititorului ce e esențial în personalita
tea voievodului zugrăvit.

incă o trăsătură deosebitoare a acestor povestiri, dato
rită urmăririi modelelor folclorice, constă într-o anumită 
asemănare a figurilor. Socotim aceasta nu un neajuns al 
cărții, ci o trăsătură a genului. Trebuie precizat că nu e

Ei Tot în colecția clasicii literaturii 
universale, au apărut și două volume 
din „Teatru**  * de Schiller. Sînt incluse 
aici: ,,Hoții“ în romînește de Argin- 
tescu-Amza, „Intrigă și iubire4* tradu
cere de Mihai Izbășescu și Mariana 
..Crainic, ,,Don Carlos**  în romînește de 
Al. Philippi de și ,, Wilhelm Tell**  în 
traducerea Veronicăi Porumbacu. Stu
diul introductiv este semnat de prof, 
imiv. Lotar Rădăceanu. Tirajul ediției 
Schiller este de 15.000 exemplare.

H A apărut cel de al doilea volum 
din colecția operelor maestrului Mihail 
Sadoveanu. Actualul volum cuprinde 
„Povestiri din război4’, „Floare ofilită’4, 
„Amintirile căprarului Gheorghiță4*,  
„Mormîniul unui copil**.  Notele sînt 
semnate de Profira Sadoveanu. Cel de 
al doilea volum al operelor lui Mihail 
Sadoveanu s-a tipărit într-un tiraj de 
20.100 exemplare.

B Au apărut primele două numere 
ale colecției „Luceafărul**  : povestirea 
„Focul nestins**  de Petru Dumitriu și 
nuvela „Scrisoarea**  de Francisc Mun- 
teanu.

M Un volum de versuri alese de P. 
Antokolski a apărut în editura Cartea 
Rusă. Traducerea aparține poetului H. 
Grămescu. Volumul cuprinde printre 
altele „A treia replică* 4, „Ilegalistul4*,  
„Noaptea de anul nou", „Victoria Chi- 
nei“ și poemele „Koșcei“, „Cikalov4*,  
„Fiul* 4, „O mie opt sute patruzeci și 
opt* 4.

a In colecția Maeștrii artei romînești 
au apărut : „N. Grigorescu“ de Leiia 
Rudașcu ; albumul cuprinde și cinci
sprezece ilustrații în text, patruzeci și 
patru în afară de text, un autoportret 
precum și o planșă în culori. Dintre 
reproduceri cităm : „Peisaj cu stîncl“, 
„Bărăția Cîmpulung* 4, „Rucăreanca44, 
„Portret de fetiță44, „Atacul de la 
Smîrdan’4, „Vechilul44, „întoarcerea de 
la păscut* 4, „Țărăncuța44. In a- 
ceeași colecție s-a tipărit și ,,Luchian“ 
de Petru Comarnescu. In album sînt 
incluse șaptesprezece ilustrații în text, 
patruzeci și două în afară de text și o 
reproducere în culori pe copertă. Din
tre ilustrații, amintim : „Un zugrav44, 
„Cioban cu oile**,  „Albastrele* 4, patru 

convingătoare a unor personaje d'e 
talia comunistului Pîslaru și a Țin
eai Comăneanu. Nu-i pretindem lui 
Ignea să fi substituit conflictului de 
dragoste un alt conflict. E vorba de 
a alege însă din viața variată a e- 
roului tot ceea ce e în măsură să îm
bogățească latura reliefată în operă. 
De a cuprinde în unghiul din care 
e analizat eroul tot ceea ce intră 
din viața sa în această perspectivă. 
Iubirea-va concentra astfel.în focarul 
ei esența reală a unei întregi lumi.

Ignea .și-a dat seama de acest lu
cru și nu puține dintre personajele 
sale își definesc caracterul pe un plan 
mai larg. Pe alocuri el a rezolvat 
această delicată problemă cam for
mal. Viața obștească, fabrica; apar 
nu odată doar ca fundal ilustrativ.

Rămîne în genere neclară concep
ția compozițională a nuvelei. In cen
trul ei se află povestea de dragoste 
a celor doi croi și în funcție de ca, 
prin ea, e zugrăvită epoca, sau dim
potrivă accentul cade pe istoria for
mării politice și mora.e a lui Mihai 
și în funcție de aceasta e dezvăluită 
arama iubirii iui pentru Valentina. 
Sufletește autorul pare-se că a optat 
pentru prima variantă (episoadele 
sînt aci realizate la un mai înalț 
grad de ernoționalitate), cerebral, 
pentru cea de a doua (realizată mai 

-sec). Dezacordul, lipsa unui punct 
de vedere unic, și absolut clar în 
sistematizarea materialului, au dus 
astfel la lipsuri privind unitatea 
compozițională a nuvelei, au dat naș
tere unor episoade greoaie, inutile, 
pur ilustrative.

Amintește a manierism, a combatere 
schematică a schematismului numele 
eroului principal pozitiv Mihai Vechiu 
și al unuia dintre eroii principali ne-, 
gativi, lancu Șoimu.

Dumitru Ignea are tot ceea ce tre
buie pentru a se debarasa în lucră
rile sale viitoare de asemenea lip
suri. Iubește viața noastră, nouă, u- 
răște tot ceea ce ne stă de-a curmezi
șul, e în mod creator neliniștit, cau
tă căi noi în creație, posedă în mod 
neîndoielnic simțul retransmiterii prin 
artă a adevărului, a frumuseții zi
lelor noastre aspre și lirice.

Al. SMon

autoportrete, „La împărțitul porum- 
bului“, „Adolescentul* 4, etc.

g „Murmurul străzii* 4 se intitulează 
noul volum de versuri al poetului clu- 
jan Victor <Felea. Sînt incluse în actua
lul volum poeziile ,,'Un cîntec viu de 
slavă**,  „Balada flăcăului fără nume**,  
„Cîntec de primăvară* 4, „Autocritică* 4, 
„Biografie44, „Unui comunist4* și altele.

H A apărut monografia „Boris Polevoi**  
de B. Galanov, in romînește de I. 
Comșa.

In Editura de stat pentru literatură 
și artă se tipărește un volum de ver
suri alese din opera marelui poet cla
sic francez Francois Villon. Volumul 
cuprinde ăproxim&tiv 1600 versuri. Tra
ducerea este semnată de Dan Bolta.

B Două volume din opera lui Topîr- 
ceanu vor apare în colecția Biblioteca 
pentru toți. Primul volum cuprinde 
versuri din: ..Balade vesele și triste44, 
„Parodii or-ginale4*,  „Migdale, amare**  și 
„Postume44. Volumul al doilea înfăți
șează publicului nostru proza lui To- 
pîrceanu, nepublicată de multă vreme. 
Sînt incluse aicî „Amintiri din luptele 
de la Turtucaia44, „Scrisori fără adre
să4*,  „Pirin Pianina'* 4 și „Minunile Sfîn- 
tului Sisoe4*.  Ediția este însoțită de un 
amplu studiu introductiv semnat de Al. 
Sănci tilescu. Ținînd seama de faptul că 
trecuta ediție de poezii, apărută în 1954, 
s-a epuizat într-un timp record, noua 
ediție va fi tipărită într-un tiraj de 40.000 
exemplare.

g Ediția a doua din „Schițe și însem
nări din școala de ieri și de azi44 de 
loachim Botez va apare în- luna a- 
ceasta la Editura de stat pentru lite
ratură și artă. Actuala ediție este re
văzută și completata cu schițe noi.

B Numărul 6 al revistei „lașul lite
rar**  cuprinde un bogat material de 
versuri, proză și critică. Poezii sem
nează Constantin Scripcă, Ștefan Tă- 
nase, Horia Zilieru, Gh. Scripcă, Radu 
Cîrneci, Stan Păun, Andi Andrieș. Schi
țe publică : C. Constantinescu și Con
stantin Nonea. La rubrica „condeie noi“ 
apar „Vreau să scap de nota.doi**  de 
Maria lacoban, „Gît gol“ de Petre Stu- 
paru și „Semănătorul de bine44 de Mi
hai Severin. Numărul 6 al revistei „lașul 
literar**  publică și studiul „Peisajul 
și portretul îh creația lui Calistrat Ho
gaș41 de Constantin Oiopraga, Remar
căm rubrica de „Note4* bogat înzestra
tă cu materiale combative.

g In colecția de „Versuri alese4* a 
Editurii de stat pentru literatură și 
artă, va apare un volum din poeziile 
lui Dernostene Botez. Sînt incluse aici 
versuri din ..Floarea nămîntului44, „Po
vestea omului**,  „Zilele vieții**,  „Cu
vinte --’de.-. lidinc'Md’’. ’soarelui**
și un ciclu de „Versuri nol“.

Operele clasicilor 
literaturii ruse 
în romîneste»

Editura Cartea Rusă a început fi
nii trecuji editarea unei colecții de 
„Opere" ale clasicilor literaturii ruse 
în traducere romînească. Sînt inclu
se în ac'eSte serii de volume cele 
mai reprezentative opere ale scriito
rilor clasici ruși, 'a,părtinind diverși
lor genuri literare. Cîte un volum 
special este rezervat corespondenței, 
fragmentelor de jurnal care dau un 
ajutor prețios' pentru înțelegerea ju
stă a operei- scrsitorilb.r respectivi. 
Pîniă acum âu apărut cîteva volume 
din fiecare autor. Din opera lui Ce- 
hov s-au ‘tipărit dprifnefe două volu
me cuprinzînd schițe, ■ nuvele și po
vestiri, cele mai multe pentru prima 
dată traduse în limba rornînă, raepre- 
zentînd începuturile creației marelui 
maestru al genului scurt. Volumele 
trei și patru, care' vor apare în 
cursul' acestui an, vor cuprinde de 
asemeni proză. Printre traducătorii 
acestor volume se află și scriitoarea’ 
Otilia Cazimir. Opera Iui Cehov va 
fi tipărită în țara noastră în 12 vo
lume. Unul este rezervat teatrului, 
iar ultimul corespondenței scriitorului.

Din opera ■ lui Gogol, prevăzută 
să apară în țara noastră în șase vo
lume, au apărut pînă acum primele 
două. Cel -de al treilea volum va cu
prinde nuvele scrise între 1835-1842. 
Este inclus aici cierul „Povestiri din 
Petersburg", adică unele din cele 
mai reprezentative lucrări în proză 
ale marelui scriitor clasic rus, prin
tre care menționăm : ,,Nasul", „Por
tretul", „M.arita'ua", „însemnările u- 
nui nebun", etc. Traducerea acestui 
volum aparține scriitorului Eusebiu 
Ca mill ar.

Din opera lui Tolstoi, editura Car
tea Rusă pregătește un număr de 14 
volume. Pînă acum a apărut primul 
volum rezervat scrierilor din tinerețe 
și volumele 4, 5. 6 cuprinzînd roma
nul „iRăzboi și -pace". Nu peste mult 
timp va apare volumul 7 cu care 
se încheie tipărirea romanului „Răz
boi și pace" în romînește. Pînă la 
sfîrșitul anului vorri mai putea citi 
:el de al ‘doilea volum al operelor 
lui Tolstoi. Aici, sînt incluse „Poves
tiri din Sevastopol", „Vifornița", 
„Doi husari" etc.

Turgheniev va fi tipărit în romî
nește în unsprezece volume. Au apă
rut pînă acum patru volume, cuprin- 
izînd romanele „Părinți și copii", 
„In ajun", ,,-Un cuib de nobili" etc. 
Volumul 5, cane apare în cursul a- 
iiului, va fi format din „Jurnalul 
unui om de . prisos", „Murau'' și al
tele, traduse în romînește de Ștefana 
Velisar Teodoreanu. Tot în cursul a- 
cestui an va apare și cel de al șa
selea volum în care vom întâlni po
vestirile „Doi prieteni", „Liniștea", 
„Faust", „Asia", etc.

Planul editurii mai prevede și ti
părirea a 12 volume din opera lui 
Saltîkov-Scedrin. Primul volum.reu
nește bucățile.' din ciclul „Schițe din 
provincie". Aici se. află „Prima și' a 
doua povestire ja conțopiiisitului", 
„Porfiri Petroviei" și altele.

Editura Cartea Rusă tipărește In
tegral opera 'Jut Maxim Gorki în 30 
de volume. Pînă. ■ acum ău apărut 
volumele 1., 6, , 14 și 18. Editura a 
luat inlțiătivă' "ca, de ă’Ettm înainte, 
să tipărească în ordiiine cronologică 
volumele. Astfel, va apare în curînd 
volumul 2, cuprinzînd printre altele 
și romanul „Mama" în traducerea 
scriitorului Cezar Petrescu. Tot Ce
zar Petrescu traduce și cîteva bucăți 
din cel de al treilea volum, printre 
rare se află „Konovalov", „Foști oa
meni", „Din plictiseală", etc. Cel de 
al patrulea volum va cuprinde „Foma 
Gordeev" în traducerea lui Eusebiu 
Camilar și alte lucrări.

Pentru anii viitori, editura Cartea 
Rusă și-a propus să tipărească nouă 
volurrie din opera lui Ptișkin și patru 
volume din opera lui Lermontov. Fie
care volum este însoțit de scurte note 
informative .asupra datei și locului 
publicării. De asemeni, se maii dau 
și scurte referiri bibliografice și in
dicații asupra genezei.

Trebuie să remarcăm prezentarea 
grafică excepțională în care apare a- 
ceastă colecție, volumele situîndu-se 
printre cele mai remarcabile tipări
turi din ultima vreme.

V. R.

Care este opinia tov. M. Novicov?

Ori de cîte ori scrie sau vor
bește, tov. M. Novicov apare 
plin de păreri care, juste 
sau nu, sînt totdeauna cate

gorice. Fiind și original, Mihail No
vicov are adesea vederi surprinză
toare. De aceea cititorul îl și urmă
rește curios. Deci, deși știm că au
torul volumului „Literatura vieții 
noi" este un îndrăzneț, totuși nil 
ne-am așteptat ca în articolul „Fur
tunile vieții sau paratrăznete litera
re", temperamentul său. — pasio
nat, după vorba sa preferată — să-l 
împingă la încălcarea tocmai a prin
cipiilor pe care le promovează și să 
întunece ideile care ne sînt scumpe 
și le dorim clare pentru toți și în pri
mul rînd pentru noi înșine.

Arătînd că piesa „Furtuni în can
celarie" de Vera Călin .și S. Iosi- 
fescu „reușește să reliefeze as
pecte importante ale realității", că 
(în ea) „asistăm la desfășurarea 
unui conflict caracteristic vremurilor 
noastre" și că „înfățișînd o întîm- 
plare dintr-un sector oarecum limitat 
al vieții, autorii au reușit să seziseze 
un aspect al luptei dintre nou și 
vechi, cu o valoare de generalizare 
mult mai largă", criticul nostru se 
pronunță cu fermitatea șa obișnuită 
și de aceea impunătoare: „Valoarea 
piesei rezidă, după părerea mea. în 
caracterizarea ciocnirii, tocmai în ju
rul acelor probleme care frământă în
tr-un grad înalt intelectualitatea uni
versitară". Verdictul e, fără dubiu, 
pozitiv.

Ce expunere de motive îl însoțește? 
Pe de o parte M. Novicov declară: 
„Meritul autorilor piesei constă, după 
părerea mea, în aceea că ei nu s-au 
mărginit să înfățișeze complotul (e 
vorba de încercarea profesorilor Har- 
tular și Borcea de a-1 compromite pe 
Neguș sub pretextul lipsei de nivel a 
cursurilor șale, n.n) ci zugrăvindu-1, 
au demascat totodată una din cele mai 
perfide și mai frecvente diversiuni fo
losite de dușmanii noului pe frontul 
ideologic".

Pe de altă parte, dar Ia fel de ener
gic, observă : „argumentele folosite 
de Flartular et co. pentru demons
trarea lipsei de nivel a cursului lui 
Neguș, sint atît de puerile și de stră
vezii. îneît soarta conferențiarului 
Neguș nu reușește să stîrnească o 
tensiune dramatică. In viață lucru
rile se desfășoară de obicei mai com
plicat"... Or, dacă conflictul n-are 
tensiune dramatică, ca în viață, „care 
va să zică nu există" și dacă acțiu
nea elementelor retrograde este nai
vă. atunci nu poate fi concludentă 
pentru demascarea lor. Fără să-și 
dea seama că neagă exact ceea ce 
afirmă, abandonând criteriul cri
tic suprem, lecția vieții, M. Novicov 
pășește înainte netulburat de alarma 
logicii și, cu atît mai puțin, de con
secințele provocate de următoarea 
discriminare uimitoare: „Dar dincolo 
de această slăbiciune (tov. Novicov 
i se. pare neesențială!) orientarea 
conflictului nu este oare îmbucură
toare?"... Evident, problema ridicată 
de Vera Călin și S. losifescu ne în
deamnă să-i felicităm și să le urăm 
să fie imitați dar, atîta timp cît nu 
a căpătat o expresie artistică cores
punzătoare, adică un conflict în- 
îr-adevăr dramatic, meritul drama
turgilor se reduce la o însușire abso
lut necesară dar insuficientă. Ca și sco
pul, o temă, fie și nobilă, nu scuză mij
loacele. Precizăm că în chestiunea pe 
care o abordăm aci, nu ne interesea
ză valoarea piesei ci modul de gîn- 
dire al tovarășului Novicov. A apre
cia orientarea conflictului, indepen
dent de valoarea sa artistică,. în
seamnă a separa fondul de formă 
împotriva întregii învățături marxist- 
leniniste despre raporturile organice 
dintre conținut și formă în genere 
și în special în artă, iar în ultimă 
instanță înseamnă a te așeza pe plat
forma sociologismului vulgar, care 
îi este, nu ne îndoim, tot atît de ne
suferit tov. Novicov cît și estetis
mul. El știe desigur că, așa cum 
spunea B. Riurikov în coraportul său 
la Congresul scriitorilor sovietici: 
„Estetismul idealist și sociologismul 
vulgar sînt strâns legate între ele. 
Estetizanții speculează viciile primi- 
livistilor, vulgarizatorii se maschează 
îndărătul luptei împotriva estetismu
lui, sprijiipindu-se reciproc, se ali- 
mentfează reciproc". De altfel, ne 
amintim cu nostalgie de una 
din numeroasele conferințe ale 
criticului în care protesta cu 
patimă îndreptățită împotriva sfă- 
rîmării unității dialectice dintre 
fond și formă. Pe atunci el 

sublinia că ideile luate în sine, deci 
nupte de forma pe care o generează, 
își pierd, sub raport estetic, însuși 
caracterul lor de factor determinant 
în zămislirea imaginii artistice odată 
cu funcția lor principală mobiliza
toare și transformatoare. Cu alte cu
vinte, în absența unor trăsături ar
tistice viguroase, în absența formei 
care numai ea le face să trăiască, 
ideile, fie ele înaintate, se tocesc, se 
destramă și țelul politic scontat e 
ratat. Iată de ce raționamentul tov. 
M. Novicov constituie un non-sens 
și un pericol pentru dramaturgul care 
l-ar accepta ca pe un îndreptar, de
oarece se va simți încurajat în re
flectarea palidă, neveridică a contra
dicțiilor atît de intense ale realității. 
Oare concesiile tov. Novicov nu dau 
apă la moară și răposatei teorii a 
lipsei de conflict? Teorie care, în 
treacăt fie spus, a fost atacată și 
nimicită pînă acum de cîteva ori tot 
de dînsul și în calitatea sa de critic 
și ca profesor de teoria literaturii la 
Universitatea „C. I. Parhon" și Ia 
Institutul de literatură „Mihail Emi- 
ncscu". Ce-ar face tov. Novicov cu 
elevul care s-ar abate de la linia 
cursului său, săvârșind aceeași eroare 
elementară?

Interpelatul nostru ar putea răs
punde că, denunțând vehement sche
matismul piesei în cauză, a evitat pă
catul de care l-am acuzat. Intr-ade
văr, în — să zicem — partea mai 
mare a criticii sale el stăruie asupra 
„scăderii principale a piesei" și a- 
nutne asupra „lipsei de adevărată ten
siune dramatică (încă una! n.n.) a 
conflictului principal" Și anume: „lup
ta profesorilor și a studenților îna
intați pentru demascarea grupului 
reacționar Hartular-Borcea". Ba, mai 
rituos, el conclude: „După cum se 
vede, autorii au schematizat proble
mele sociale și conflictele de clasă, 
iar schematizarea acestora n-a putut 
să nu ducă și a dus la schematizarea 
conflictului dramatic și schematizarea 
personajelor". Grav nu e, firește, că 
tov. Novicov critică, ci că iarăși 
dezaprobă și de astă dată mai vehe
ment și total ceea ce aplaudase în 
prima și mai mica parte -a articolului.

Vă veți întreba, poate, care este opi
nia sinceră a tov. Novicov, aceea 
pozitivă inițială, sau aceasta din

urmă pe deplin negativă? Nu mai e 
nevoie .să vă răspundem, întrucît tot 
tov. Novicov, prevăzător și conștient de 
misiunea sa critică, vă satisface le
gitima dorință. A reușit chiar să îm
pace într-o frază, care are și meritul 
lijerar de a fi metaforică, ambele 
sale poziții opuse: „Citind piesa 
„Furtuni în cancelarie", capeți la un 
moment dat următoarea impresie: au
torii nu numai că au descoperit, cu 
mult simț al adevărului artistic, au
tentice furtuni ale zilelor noastre, 
dar le-au deslușit și esența; și-au 
construit opera în așa fel, încât fur
tunile să capete câmp liber, să se 
dezlănțuie. Insă în fața spectacolului 
începutului furtunii, au bătut în te- 
tragere și au pornit să așeze para
trăznete în toate colțurile clădirii". 
Tov. Novicov a procedat, așa dar, el 
însuși ca dramaturgii caracterizați 
într-un stil de o confuzie — plastică 
trebuie să recunoaștem — numai că 
în sens invers: întîi a așezat para
trăznete și apoi a dezlănțuit furtu
nile criticii sale. Rezultatul e însă 
același.

Ca să fim drepți, trebuie să mai 
recunoaștem un lucru. La sfîrșitul 
cronicii, furtunile încetează și, spre 
a spune astfel, cerul tov. Novicov 
se luminează, iar spiritul său critic 
răsare biruitor și oarecum voios, măr
turisind că a tratat o comedie ca 
pe o...S>dramă. Din nefericire propria 
constatare nu-1 miră prea mult. „O 
fi... dar, vedeți, tovarăși autori, acum 
nu mai aveți cuvîntul, din clipa în 
care piesa a fost tipărită, vorbește 
ea iîn locul dvs.“ Să înțelegem de aci 
că tov. Novicov consideră că inten
ția autorilor săi n-a fost atinsă?! Nu 
e clar dacă Vera Călin și S: Iosi- 
fescu au conceput o comedie sau o 
dramă, fie; dar e clar că articolul 
criticului este o adevărată replică la 
„Comedia erorilor" a lui Shakes 
peare.

Nu putem să nu menționăm încă 
un aspect al articolului, care, confir
mând caracterul „personal" a! argu
mentării tovarășului Novicov eviden
țiază și o cel puțin ciudată concep
ție despre moravurile criticii literare. 
Căutînd să motiveze elogiul dăruit 
autorilor cu atîta imprudență pentru 
autenticitatea conflictului ales, el 
compară complotul înscenat lui Ne
guș pe baza așa-zisei lui lipse de ni
vel, de către Hartular și Borcea, deci 
de niște reacționari, cu atitudinea dis
prețuitoare a savanților și tehnicieni
lor „bătrîni, de modă veche" față de 
„inginerii tineri capabili și bine pre
gătiți" și apoi cu atitudinea defăimă
toare și minimalizatoare a unor cri
tici față de „Lumina de la Ulmi" și 
„Floarea vieții". „...In unele institute 
de cercetări științifice idei noi și 
îndrăznețe sînt îngropate cîteodată 
numai pentru că argumentarea' n-are 
nivel". Și, în sfîrși't, nu recunoaș
tem oare în „Furtună în cancelarie" 
unele „furtuni" din viața noastră li
terară? Doar tot pentru „lipsa de 
nivel" s-a încercat la un moment dat 
defăimarea piesei „Lumina de Ia 
Ulmi" de Horia Lovinescu. piesă dis
tinsă ulterior cu Premiul de Stat. 
Iar recenta încercare de minimali
zare a romanului „Floarea vieții" 
de Aurel Mihale, cu toate slăbiciunile 
dar și cu toate elementele noi. îna
intate, pe care le conține, nu tot sub 
steagul „luptei pentru nivel" se duce?" 
Analogia se bizuie pe un so
fism, întrucît situațiile asemuite 
și în special cea de a treia nu au 
nimic comun prin natura lor. In- 
tîi este de văzut dacă lipsa de ca
lificare este sau nu reală; dacă da, 
atunci, indiferent de sfera ei de ma
nifestare, în viață sau în artă, este 
condamnabilă. Oricine trebuie s-o 
blameze, cu atît mai mult cînd se 
pune la adăpostul lozincilor noastre, 
referitoare Ia stimularea tinerelor ta
lente și a opdrelor legate de actua
litate. Sîntem siguri că tov. Novi
cov nu poate să nu fie de acord cu 
această latură a luptei pentru cali
tate ce :se desfășoară neobosit în ori
ce sector al orînduirii noi, în prac
tica construcției socialiste, ca și în 
arta care o ajută. Adevăr pe care 
însă M. Novicov pare a-1 pune cel 
puțin la îndoială. Găci, ce altceva 
se desprinde din următorul enunț, de 
nu desconsiderarea principiului cali
tății în cîntărirea valorilor artistice: 
„Nu încape îndoială, din grija exclu
sivă pentru nivel, am putea ajunge 
și la nimicirea piesei Verei Călin șt 
a Iui Silvian losifescu". Mai e nevoie 
să arătăm -că, invocând astfel de cir
cumstanțe atenuante, M. Novicov 
pierde procesul? In al doilea rînd, 
una este să transformi lipsa de ni
vel, imaginară sau reală, într-un pre
text de acțiune dușmănoasă — ceea 
ce este odios — și alta este să o 
vestejești din perspectiva necesități
lor socialismului, și fiindcă atacăm 
probleme de artă literară, să o osîn- 
dești în numele exigențelor severe 
ale realismului .socialist,—ceea ce este 
și drept și imperios necesar. In al 
treilea rînd, a-i decreta pe criticii 
care au obiectat împotriva lipsurilor 
dramei „Lumina de la Ulmi" de H. 
Lovinescu și a romanului de Aurel 
Mihale „Floarea vieții" defăimători 
și minimalizatori, poate să fie comod 
pentru aspiranții la monopolul opi
niei, dar violentează dreptul de a 
critica și riscă să intimideze pe aceia 
care ca și tov. Novicov luptă pentru 
o literatură pătrunsă de spirit de 
partid, bogată în idei Și înzestrată cu 
un înalt nivel artistic. Totodată, 
procedeul echivalează, — în cazul în 
care au dreptate criticii vizați dar nu 
și numiți (de ce?) de tov. Novicov 
— cu încurajarea rămășițelor curen
telor ostile realismului socialist.

In concluzie, cu riscul de a ne nu
măra printre defăimători, sîntem de 
părere că tov. M. Novicov nu a adus 
în cronica sa vreun serviciu nici au
torilor pe care — luîndu-le cu o 
mină ce le dă cu alta — i-a apărat 
ca funia pe spînzurat. nici criticii, șî 
cu atît mai puțin cititorilor care cer 
interprefilor literaturii atitudini neechi
voce, constructive. Natural, tov. M. 
Novicov e liber să-și mențină pozi
ția. Cu o condiție sine qua non: 
dacă gustul și poate nici pasiunea 
nu au nevoie de argumente, judecata 
critică însă da. Acesta este și unul 
din cele mai frumoase îndemnuri, pe 
care- ni le transmite teoreticianul și 
criticul strălucit de la care însuși tov. 
Novicov ne cere pe drept cuvin! să 
învățăm mereu, N. A. Dobroliubov.

Mihai Petroveaiw
Valentina e fiica ascultătoare și 

supusă a tatălui ei, iar tatăl ei lancu 
Șoimu, robul inconștient al unei gîn- 
diri și .lumi putrede. „Unde-i banul, 
acolo-i puterea...", aceasta maximă ex
primă miezul întregii sale filozofii. 
Unica năzuință a acestui ajutor de 
maistru textil e parvenirea. Dintr-un 
asemenea aluat s-au copt la noi c.a 
și aiurea cadrele aristocrației munci
torești, protagoniștii politici ai social- 
democrației de dreapta. El e gata 
să recurgă Ia> orice mijloc pentru a-și 
atinge scopul. Un asemenea mijloc 
i se pare căsătoria fiicei sale cu 
Dan Obadă. Șoimu își închipuie de 
altfel că acționează în numele fericirii 
Valentinei, Criteriul fericirii supreme 
e doar pentru el hrana bună și le- 
nevirea. Obadă o va scoate, după 
presupunerile sale, pe Valentina din 
fabrică, o va face cucoană. Iar el. 
Șoimu, cu un astfel de ginere, va 
primi spor la leafă și va urca cu 
rapiditate scara ierarhiei. întoarce
rea lui Mihai îi spulberă planurile. 
Proiectele lui simt nimicite de această 
dragoste fără minte. Valentina — 
cugetă mînios Șoimu — „dă norocu
lui cu piciorul". Din nefericire ea va 
da cu adevărat „norocului cu picio
rul" și va primi în cele din urmă cu 
capul plecat fericirea impusă de ta
tăl ei.

Cum și-a putut rata Valentina în
tr-un mod atit de nedemn și rușinos 
dragostea? Sub impar'i.uil acestei .ab
surdități, generată de morala de cla
să a burgheziei, și-au frimt în trecut 
aripile atîtea existențe.

Șoimu și-a educat fata în lumina 
unor convingeri „ferme"*  snopind-o 
în bătăi cu centironul la cea mai ne
însemnată abatere. „Copilul trebuie 
să fie supus". „Valentina cresuse în
rădăcinând in un soi de sfială, 
de teamă, care de multe ori părea că 
o strivește". Educația aceasta și-a 
lăsat amprenta asupra caracterului ei, 
I-a pervertit sufletul, i-a tocit simțul 
de independență. împrejurări reale 
contribuie la adîncirea acestei crize, 
fring firul prieteniei și dragostei ce
lor doi tineri. 2e înțelege că Valen
tina nu e doar o sărmană victimă. 
Educația lui Șoimu a dat roade. Ea 
însăși se simte atrasă la u-n moment

I
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n scurta „precuvântare" cu care se deschide vo
lumul de povestiri istorice „Poarta furtunilor"^ 

Eusebiu Camilar indică în acest chip obiectivei» 
lucrării sale: „...scriind-o, n-am urmărit nimic ^ita 

decît să vă înfățișez faptele mărețe, spre aprinderea și 
înălțarea cei! ui mai frumos simțămîrtt ce poate înfiora ini
ma omului, dragostea de patrie — acel simțămînt cu 
care sîntem datori să viețuim și, la nevoie, să murim". 
Să recunoaștem că această mărturisire cuprinde în tapt 
o latură esențială a justificării literaturii realiste cu su
biecte din istorie. Deci, punctul de pornire al scriitorului 
a fost unul obștește valabil, cu care ne-am întâlnit în 
cadrul genului ; însă deplina originalitate a acestui vo
lum de povestiri stă în felul cu totul nou, personal al au
torului, de a interpreta și, mai ales, de a prezenta tn- 
tîmplări din vremi de mult apuse. O dovadă în plus că 
în cadrul realismului socialist formele specifice, căile pro
prii de ă aborda un gen sau un sector de viață, sînt 
inepuizabile.

In scrisul lui Eusebiu Camilar s-a vădit încă de Ia 
început preferința către mari mișcări de mase, uriașe de
plasări umane dintr-un loc într-alt loc, sub presiunea 
unor evenimente dramatice. Una din cărțile sale poves
tește cum întreaga populație a unui sat se strămută mai 
întîi pe dealurile din împrejurimi, părăsindu-și lăcașurile 
și îneeîndu-și așezarea, apoi cei mai mulți pribegesc peste 
mări și oceane ; în altă carte, o colonie de păstori, gonită 
de năvala unei ocupații străine, își schimbă și ea baștina, 
trecînd pe alți munți ; o nuvelă scrisă cu câțiva ani îna
intea sece’ei din 1946—1948, redă zguduitorul exod al unei 
populații înfometate, către meleaguri rnai puțin lovite, în 
căutare de pîrrie : în sfârșit, „Negura" aduce tabloul întu
necat, de proporții imense, al marșului unei întregi armate 
de oameni simpli, dezorientați, înșelați, trimiși să distrugă 
și să lie uciși pentru o cauză ce nu era a lor.

In „Poarta furtunilor" întâlnim tablouri tăcînd parte, 
într-un anumit sens, din aceeași familie. Și aici ne aflăm 
în fața unor mari colectivități de oameni, care se mișcă 
dintr-o parte în altă parte, se înfruntă, se ciocnesc cu 
alte colectivități. In „Poarta furtunilor", urmărind cunos
cutele deplasări de mase umane, în centrul atenției scrii
torului stau acelea purtate de o cauză dreaptă, pe care 
o apără in mod conștient. In acest sens, tablourile din 
noul volum al scriitorului aparțin deci altei înrudiri, inau
gurată în opera lui Eusebiu Camilar în piesa apărută 
încă acum zece ani, „Focurile" (scrisă în colaborare cu 
Magda Isanos), în care era evocat iureșul masei de țărani 
răsctilați în frunte cu Ițoria. Tot aici se situează și unele 
povestiri din volumul '„Pasărea de foc”.

Așadar, prin îmbrățișarea unei probleme de viață și de 
moarte pentru destinul unei întregi colectivități ' umane,

Pe toată această întin-

EOSEBIO CAMILAR:,, Poarta furtunilor"1

și integrității țărilor lor, în fața 
de război din întregul ev mediu, 
Cei cinci voievozi sînt: Aîireea 

Ștefan cei Mare, Petru Rareș și

cu justete atunci cînd, pentru a
■ - ’ ........................................... ‘ i,

nostru, luptele împotriva 
aproape întreaga noastră

volumul „Poarta furtunilor" se integrează organic operei 
scriitorului, stilului său de a zugrăvi probleme și fapte ale 
oamenilor. Ceea ce stă în miezul celor cinci povestiri, este 
lupta dusă de cinci voievozi viteji pentru apărarea inde
pendenței, șuvernanității 
celei mai odioase, mașini 
militarismul feudal turc, 
cel Uătrîn, Vlad Țepeș, 
Ion Vodă cel Cumplit.

Scriitorul s-a orientat
sădi și dezvolta patriotismul în sufletele cititorilor, a ales, 
ca reprezentative pentru trecutul 
cotropirii otomane. In adevăr, în 
istorie, puțin după întemeie
rea primelor state feudale și 
■pînă către sfîrșitul secolului 
trecut, vreme de aproape 
jumătate de mileniu, princi
pala amenințare și apăsare a- 
supra ținuturilor domnești 
de dincoace de Carpati au 
constituit-o intervențiile turcești.
dere de timp, de aproape jumătate de mileniu, lupta de 
eliberare națională și socială, patriotismul, S-au măsurat 
și apreciat după atitudinea față de turci. Politica de prie
tenie cu imperiul feudal turc a fost totdeauna politica tră
dării și a oprimării poporului. Iată de ce, evocarea în po
vestiri a vitejilor care au stat cu sabia în mână împotriva 
acestei cotropiri slujește din plin educației cititorilor în 
spiritul patriotismului, al aspirației neclintite spre liber
tate.

Pentru iscusitul povestitor care este Eusebiu Camilar, 
e o datorie să sporească șirul evocărilor sale despre ma
rile noastre chipuri de eroi care au luptat împotriva in
vaziei otomane. Mihai Viteazul, Constantin brîncoveanu, 
Dimitrie Cantemir, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu 
și atîția alți eroi din popor, între care dorobanții de la 
1877, inulți intrați în legendă, pot prilejui admirabile rea
lizări artistice, cel puțin la nivelul celor din „Poarta fur- 
lunilo’r". Totodată s-ar aduce șî alte elocvente mărturii 
despre rădăcinile strînsei prietenii a poporului nostru cu 
poporul rus, principalul sprijin extern al Țărilor Române 
în lupta lor pentru apărarea libertății și suveranității în 
fața pericolului turcesc.

★
Cele cinci povestiri din volumul „Poarta furtunilor" sînt 

grăitoare și pentru, o altă latură a scrisului lui Eusebiu 
Camilar. Ca și alți scriitori moldoveni, a căror tradiție

o continuă cu vrednicie, Eusebiu Camilar are preferință 
pentru genul povestirii. Lucrul a putut fi remarcat încă 
de la „Cordun", primul său volum de proză. După „Ne
gura" și mai ales după „Temelia" în care tendința către 
povestire își găsea ecouri puternice, scriitorul a publicat 
mai multe culegeri de povestiri. In acest peisaj, după cum 
se vede, familiar operei scriitorului, povestirile din. vo
lumul „Poarta furtunilor" au o configurație proprie, nouă, 
datorită viziunii pline de originalitate care a guvernat în 
procesul de construire a imaginilor acestei cărți. Eusebiu 
Camilar a folosit aici felul de a privi și înțelege istoria, 
al omului simplu din popor, al artistului popular anonim. 
Evenimente dintre cele mai grave ale politicii celor cinci 

domnitori despre care se po
vestește, sînt evocate cu 
tonul baladelor și al cântece
lor din folclor. Marile proble
me sînt tratate cu calmul și 
cumpănirea cu care gospo
darul își întocmește treburi
le pentru ă doua zi. Așa se

vorba de uniformizare, deșablonizare, ci — atunci cînd e 
vorba de apărătorii libertății — ei sint zugrăviți numai 
din perspectiva eroismului, a vitejiei lor; iar cînd e vorba 
de un sultan cotropitor sau de un viclean trădător de țară, 
aceștia sînt conturați numai pe baza trăsăturii lor domi
nante. Celelalte elemente ale personalității lor sînt de obi
cei cu totul lăsate la o parte, așa cum în creațiile folclorice 
nu ne apucăm să distingem ■ trăsăturile strict individuale, 
care ÎI deosebesc pe Gruia de Miul Cobiul, pe Novac de 
Toma Alimoș. Avem deci sublimări, sintetizări ale senti
mentului patriotic, întruchipări ale vitejiei în lupta pentru 
libertate. Totuși trebuie arătat și că acest fel de a tipiza 
nu exclude totuși anumite individualizări — în „Poarta 
furtunilor" sezisabile numai în ce-i privește pe voievozii 
romîm. De pildă, acelea relative la firea fiecăruia : Mircea 
e calm și cumpănit, Vlad e întreprinzător și adesea plin 
de cruzime, Ștefan e ambițios, mare organizator, strateg 
și diplomat, spre deosebire de Petru Rareș la care curajul 
e însoțit uneori de pripeli și nechibzuințe; Ion Vodă e ne
guros și violent.

Alături de ei, apariții episodice dar grăitoare sînt boie
rii și în special oamenii din popor. Autorul nu s-a oprit 
mai îndelung decît asupra lui Irimie, cel care l-a trădat 
pe Ion Vodă cel Cumplit — și, prin opoziție; asupra țăra
nului Mujdei, om de cea mai mare nădejde a voievodului. 
Caracteristicile genului l-au dus pe autor să coloreze totul 
în alb pur sau în negru dens; adică tot ca în balade : 
eroii sînt ridicați la cea mai mare înălțime, dușmanii sînt 
condamnați prin tot ce le aparține.

Se înțelege că, fiind construite pe aceste baze, marile 
adevăruri și sentimente care se degajă din faptele eroilor 
evocați în povestirile din „Poarta furtunilor" ajung lesne 
la inimile cititorilor.

Avem totuși o remarcă de făcut în ce privește exprima
rea. Tonului de caldă povestire, cu siătoșenia venind di
rect de la folclor și cronicari, de la Neculee, prin Creangă 
și mai ales prin Sadoveanu, îi corespunde pe alocuri un 
vocabular mai uscat, zbicit și de mustul cronicăresc. și de 
umorul poptfîar. Apar fraze — foarte corecte. în adevăr 
— dar tocmai prin oficialitatea lor rigidă se îndepărtea
ză de ansamblul lucrării, care e de o bună armonie. Pu
blicul căruia îi e adresată această carte este tocmai crea
torul limbii atît de plastice folosite de scriitor, astfel tn- 
cît nu vedem, nici un motiv de teamă că n-ar înțelege-o, 
sau că q,r prefera o vorbire seacă celei atît de plastice, 
carp îi e firească.

Un cuvînt de mare laudă trebuie spus despre admira
bila prezentare grafică a cărții, începînd de la ilustrațiile 
ser nate Dralco și pînă la calitatea hîrtiei și a tiparului.

Avem astfel, în „Poarta furtunilor" o 
literatura noastră, destinată unor mase 
itori și pentru editură, — reprezintă un

carte care, pentru 
largi, pentru scri- 
succes.

1

M. Gafița
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Siluete
de o clipă

III

/ntr-o seară, treceam pe din
aintea unei clădiri vaste, se
diul nu știu cărei instituții 
financiare de la noi. Era în

tuneric de mult; seara era umedă 
și rece. Pe treptele de piatră ale in
trării, disting, sub lumina rătăcită a 
unui reverber o siluetă vagă de copil, 
nemișcat, lingă o coșniță, cu toartă. 
Era un mic vlnzălor de covrigi, sau 
de semințe, care adormise pe trep
tele institufiei ospitaliere la această 
oră înaintată a serei.

Am rămas un minut locului și am 
privit acest spectacol, aproape șters, 
in indiferenta străzii și în obscurita
tea treptelor înalte, Coșnița era mai 
înaltă decît stăpînul ei și din zbu
ciumul reverber ului ajungeau pînă la 
el clarități tremurătoare, care se stin
geau din clipă în clipă. Dormea cu 
capul în piept și peste capul micșor 
și imobil toarta coșniței descria — 
ca împrejurul capetelor de martiri 
— un cerc larg de mucenicie.

Cine l-a trimis pe străzi, cu acest 
coș năpraznic ? De ce a rămas pe 
aceste pietre reci, în seara umedă 
și înaintată ? Și ce se va alege din 
acest trup plăpînd după o încreme
nire de un ceas ori două, aci în jilț 
de piatră# lată, mi-am zis, icoana 
educației copiilor de proletari, în a- 
cest ev binecuvlniat în care ne gă
sim I

Priviți dincolo de icoana micului mu
cenic, 'și vedeți cocioaba blestemată 
de unde a ieșit, ca să vie să vîndă, 
în străzile din centru marfa lui de 
cîțiva franci; vedeți pe mama bol
navă, care i-a pus coșnița în mină; 
ghiciți pe străina exploatatoare care 
îl aruncă îl viitoarea, vieții, ca pe un 
pui de pisică, în viitoarea unui rîu!

Și amîntiti-vă zecile și sutele de 
copii desculți, trențăroși și murdari 
care mișună printre noi. „ cu ziarele 
de dimineață și de seară; revedeți 
pe micii negustori care pătrund prin 
cafenele, mai mult ca să cerșească 
decit să vîndă; urmăriți cu spaimă 
în iarba infantilă de azi, crescută 
din trotuarele Capitalei, holdele de
generescentei, ale infamiei și ale cri
mei de mîine I

Societatea noastră nu-și bate capul 
cu. creșterea copiilor săraci. Ea în
jugă pe tată ți pe mamă la munca 
din fabrică, din atelier, din magazin, 
și lasă pe copil să bată maidanele 
și să crească acolo, printre plantele 
veninoase. și printre apași. înfrico
șată e problema educației. în această 
lume sleită, fără milă și fără, nici 
un interes în viitor. După noi, vie 
potopubl

Problema educației de azi crește 
înfricoșată și uriașă, ia înfățișarea 
și prestigiul fioros al unui Sfinx, cul
cat pe brlnci, la porțile falnicei noa
stre citadele burgheze. Cine mai poate 
astăzi să-și crească odraslele? Care 
părinte, în licmea noastră osîndită la 
muncă silnică, mai are timp și nervi, 
ca să supravegheze și să conducă e- 
ducația copiilor lui? Cei . prea bogați 
lasă toată sarcina pe mina pedagoa- 
gelor străine. Dumnezeu știe ce se 
alege de acești copii; crescuți de 

fetișcane elvețiene, germane sau en
gleze. Din tot ce am văzut eu, mi-a 
rămas iniina rece. Mica burghezie și 
imensul proletariat, manual și inte
lectual, lasă pe copii să crească la 
întîmplare. Tata se duce la uzină, la 
atelier, la birou, la cancelarie.. Mama 
deretică, aleargă în piață, rostește 
la bucătărie. Copilul iese pe stradă, 
ztmrăturește pomii vecinului,. învață 
tot vocabularul dg ocară și din cînd 
tn cînd ridică mahalaua în sus — 
cînd îl bate unul din părinți.

Așa ne este societatea, așa ne creș
tem copiii. Citim cu mirare, în căr
țile care descriu societățile antice, 
despre creșterea în comun a copiilor 
atenieni sau spartani. Concepem și 
noi putința unei creșteri superioare, 
sub mina unor oameni care să fie 
pedagogi consumați și să aibă, întru 
aceasta, un larg mandat social. Sînt 
lucruri mai mult decît elementare care 
se impun cugetării celei mai modeste. 
Orice pereche de oameni sănătoși 
poate să procreeze și să umple casa 
de copii. Dar cîți dintre noi pot 
să fie un bun crescător de copii ? Am 
tntîtnit concetățeni care se cutremu
rau la gîndul că tn societatea viitoare 
copiii noștri vor crește laolaltă, sub 
ochii și destoinicia unor oameni spe
ciali, aleși de marea comună. Argu
mentul lor este: cine, mai bine decît 
părintele, poate să crească pe copilul 
lui ?

Jalnică absurditate! Bogății își la
să copiii pe mîna mercenarilor, să
racii îi lasă , pe uliță și pe maidane, 
cei ce nu sînt nici bogați nici săraci 
se ocupă de copii pe apucate, fără 
timp și fără nici o sistemă.

Adevărul este că ferocitatea și 
ipocrizia societății burghezo-capitaliste 

' ’ ‘ ca-
co-

Regimul burghezo-moșierese a fost totdeauna urît de popor. Poporul a năzuit șl a luptat neîncetat pen
tru înlăturarea nefastei orînduirl tn care există stăpînl și robi și cu atît mai mutt el va lupta azi pentru a-și apăra li
bertatea dobîndltă atît de greu și cu atî tea jertfe.

Literatura realistă, legată de popor, a întreținut vie flacăra luptei pentru eliberare 
de robie și umilință pentru cei mulțl, de huzur și risipă pentru o mină de Im buibați.

In secolul nostru și mai cu seamă în epoca dintre cele două războaie imBerlaliste, 
legați de popor a cunoscut o intensitate și mai mare, datorită ivirii în arena politică 
luptător pentru o orînduire fără exploatare, bazată pe dreptate socială.

Formele concrete ale luptei, dusă în această epocă de scriitorii legați de popor, au ___ ____
una preferată a fost pamfletul politic direct, înfruntînd rigorile cenzurii, amenințările șl represiunăe 
poliției și bandelor de strajă ale regimului. Ziarele vremii sînt pline ds astfel de maximii *ie  poliției outanie, 
luptă, a scriitorilor legați de popor, care exprimau mînla și revolta poporului, ajuns la limita apăsării și a răbdării.

In coloanele de mai jos publicăm cîteva din protestele și demascările care • - ■ ■ -
ale secolului ia adresa regimului bazat pe exploatarea muncii și conștiințe’.

socială, de-a lungul secolelor 

lupta aceasta a scriitorilor 
a proletariatului revoluționar, 
fost multiple. Intre acestea,

U huliganice ale
mărturii ale poziției hotărîte, de

au răsunat în primele patru decenij 
□amejiilor simpli și cinstiți.

INDESCIFRABILII MILIONARI
Nu sînt un cititor pasionat al 

Monitorului Oficial și trebuie 
să însemn aici întreaga mea 

părere de rău, fiindcă, deși nu se vin
de pe stradă și nu are titluri groase 
peste pagină, s-ar părea că această 
foaie conține lucruri senzaționale. Nu 
mai departe decît acum cîteva zile a 
apărut în Monitorul Oficial o listă 
uluitoare:

Un nasture de fier, un băț lung de 
zece centimetri și gros de doi centi
metri, un galoș vechi, o strachină 
spartă, una bucată de hîrtie aibă, un 
cui ruginit (exact! exact! totul e ab
solut exact!) o cutie de chibrituri fără 
chibrituri, o bucată de sfoară lungă 
de 15 centimetri, una cutie de cremă 
goală, două penițe vechi, și așa mai 
departe. Pe două coloane se înșirau 
fostele corpuri delicte pe care un ju
decător de instrucție le scosese în vîn
zare pentru despăgubirea statului.

Cine se va apuca să citească Moni
torul Oficial n-o să regrete, cp toate 
că lectura Iui în mod greșit e consi
derată plicticoasă.

Citește Monitorul Oficial! este prin 
excelență un sfat dat în derîdere.

Acum două zile, mărturisesc că pen
tru prima sau a doua oară în viața 
mea citeam Monitorul Oficial.

Afară era primăvară, era soare și 
frumos, dar eu ședeam și citeam Mo
nitorul Oficial. Oamenii au uneori 
astfel de apucături ciudate. Ciudate 
sînt de altfel și numele oamenilor, 
mai ales acelea care apar în Monito
rul Oficial. Dl., Mototolescu urmă
rește pe d-na Maciolla pentru 20.000 
lei; la Medgidia e scos în vînzare 
terenul d-Iui Nazif Salim de pe str. 
Calipetrova nr. 5. Și așa mai departe.

La un cap de pagină scria: ,,Chi
briturile. Societate anonimă romînă 
pentru fabricarea și comerțul chibri
turilor”.

Chibriturile le cunoaște toată lumea. 
Sînt niște bețe într-o cutie care costă 
doi lei. Doi Iei de ici, doi lei de co
lea, probabil că se string multe mi
lioane. Monitorul Oficial ne dă acum 
prilejul să aflăm cum devine cazul cu 
aceste milioane. In materie de mili
oane, oamenii au fost întotdeauna cu-

rioși. Mi se va ierta prin urmare in
discreția de a mă fi apucat să citesc 
bilanțul Societății de chibrituri.

Cine a spus: picătură cu picătură 
se face balta mare, n-a greșit. Moni
torul Oficial dă acum o strălucită 
dovadă. Tot picurînd cîte doi lei de 
cutia de chibrituri, s-a făcut o baltă 
de cîteva sute de milioane, întinsă pe 
o pagină întreagă a Monitorului.

Pînă am traversat balta asta de mi
lioane cu privirea, am obosit de parcă 
aș fi trecut Oceanul Atlantic. Tere
nuri, construcții, etc: 19 milioane.
Cassa și bănci: 291 milioane. Porto
folii și efecte de primit: 145 milioa
ne. Diverse conturi tranzitorii: 120 mi
lioane. Și așa mai departe, pînă ce 
se face un total de 680 milioane. Sau 
cifra exactă: 680.694.307. Prin urmare 
și 7 lei. Fiindcă așa sînt bilanțurile 
acestea: atitea sute de milioane și 7 
lei și 50 de bani. Șmecheria cu 7 lei 
și 50 de bani e pentru vulg. Să ră- 
mînă cu gura căscată și să-și închipuie 
că bilanțurile fac parte din știința as
tronomiei, unde se socotește totui pînă 
la o miime de milimetru și de secun
dă. Oamenii proști care n-au decit 
2-3 mii de lei pe lună/ dar care în 
socotelile lor neglijează să țină cont 
de 50 de bani, rămîn cu impresia că 
din pricina imperfecțiunii lor de a nu 
socoti cu gravitate de savant și ju
mătățile de leu, nu Ie este dat să se 
bucure de cifrele superioare ale sute
lor de milioane.

Dar bilanțul Societății de chibri
turi publicat în Monitorul Oficial nr. 
51 din 3 martie a. c. abia la urmă 
prezintă surpriza senzațională. După 
ce am tot citit cifre cu 2 sau 3 lei în 
coadă și cu sute de milioane în cap, 
mi-am zis: ia să vedem acuma cine 
sînt savanții astronomi care fac aces
te calcule precise și uluitoare ale celor 
doi lei pe care noi îi dăm la chioșcul 
de tutun ?

Am citit și am rămas perplex, ca un 
chibrit fără gămălie. In Monitorul 
Oficial, Ia sfîrșitul bilanțului, acolo 
unde trebuie să fie iscăliturile, scrie 
așa:

Președintele Consiliului de Admi
nistrație: (indescifrabil).

Administrator delegat: (indescifra
bil).

Splendid, nu? Societatea de chibri
turi, 200 de milioane, 500 de milioane, 
680 de milioane, iar dedesubt:

Președintele Consiliului de Admi
nistrație: (indescifrabil).

Mititelul de el!
Parcă ar fi vorba de o citație oare

care, iscălită de eternul grefier „In
descifrabil”. Se poate admite, este se
rios, ca în 
Monitor și 
de sute de 
bil?

Iată la 
duce lectura Monitorului Oficial. Niște 
ăia, niște... indescifrabili, care mînu- 
iesc o societate de sute de milioane. 
Inchipuiți-vă, adunarea generală a 
acestei societăți convocată pentru 19 
martie ora 11 în Calea Victoriei 68. 
Un automobil sosește și din el coboa
ră: /Marele indescifrabil. Ia loc la ma
să, avînd în dreapta pe Indescifrabi
lul nr. 1, iar în stînga pe Indescifra
bilul nr. 2. Indescifrabilii discută des
pre milioane, indescifrabilii constată 
că sînt prea multe bețe de chibrituri 
într-o cutie, indescifrabilii iau hotă- 
rîri. Conspirativi, misterioși, indesci
frabili.

Discreția aceasta e emoționantă. 
Au întocmit un bilanț de 680 de mi
lioane și l-au publicat, 
gă legea. Dar pentru 
iscălească, să iasă din 
deșt? Pune, domnule, 
Consiliului de Administrație: Indesci
frabil.

Indescifrabilii își încasează milioa
nele, indescifrabilii mănîncă icre ne
gre, indescifrabilii își construiesc pa
late. Noi, ăștilalți, plătim cîte 2 lei 20 
de bețe de chibrit și nici nu avem 
onoarea să știm cine strînge milioa
nele.

Domnilor... indescifrabili, dacă am 
să aflu cumva numele d-voastră, vă 
asigur că am să vă fac celebri. Fiind
că, pe cuvîntul meu, meritați.

Geo Bogxa

Monitorul Oficial care eși 
Oficial să apară un bilanț 
milioane iscălit: indescifra-

ce descoperiri senzaționale

fiindcă îi obli- 
atita lucru să 
colțul lor mo- 

Președintele

Situația țăranilor C. JIQUIDE

Drama unui cartier

In bubuitul tunurilor, în stră
lucirea hainelor de paradă, 
în cîntecele preoților, s-a des
chis și de data aceasta, ca 

de atîtea ori pînă acum, seziunea par- 
1 po-

norîtă și în nepăsarea locuitorilor, 
văzut, desfășurîndu-se cu obișnui-

lamentară. Capitala, în atmosfera pi 
somorîtă și în nepăsarea locuitorii: 
a i “
tul alai, din calea Victoriei spre dea
lul MitropoIM, procesiunea echipagi- 
ilor luxoase .a reprezentanților națiu
nii. Iar aceștia, scăpați o clipă din 
plictiseala vieții de provincie, bucu
roși să se regăsească în staulul gras 
al țării, plimbau figurile lor străluci
toare de fericire în marea sală de șe
dințe, veselă și zgomotoasă ca un 
bal mascat.

După. salutările de rigoare, după 
strîngerile de mîini prietenești, după 
cele dinții clevetirii și urzeli de intrigi, 
șoptite la ureche, cortina se ridică, în 
liniștea solemnă. Ca în piesele de mo
dă veche, cuvîntul îl are autorul pie
sei, M.S. Regele Jubilar. Intr-un pro
log, numit cu acest prilej mesaj re
gal, M. S. arată în cinci minute care 
au fost faptele mai de seamă din ul
timul an al fericitei și prea lungei 
sale domnii, și totdeodată care va fi 
cuprinsul actelor viitoare. Și de toate 
se vorbește în acest prolog. De rela
țiile exterioare ale Statului, care sînt 
excelente. De întrevederea cu împă- 
raitul-rege al Austro-Ungariei, împă
ratul care, fie spus în treacăt, a acor
dat. votul universal; d® vizita nedo- 
rită a marelui duce Vladimir — îl 
știți, sîngerosul zugrumator al prole
tariatului rus, — 
sultanul — ura! 
roș! 
extraordinarei 
pentru pace de la Haga, 
fiasco 
mata, 
sale, 
crimă 
narea 
stre torpiloare: iar cîmnurile de ma
nevre din Dobrogea, după cîmpurile 
de Juptă ale răscoalelor din' primă
vară, umflă pieptul suveranului de-o 
mîndrie legitimă. Și se mai vorbește 
în prolog de marea criză financiară 
care bîntuie toate statele și de pe 
urma căreia marii noștri proprietari 
fiind dureros atinși, guvernul M. S. 
va veni cu un proiect de lege pentru 
despăgubirea proprietarilor loviți de 
..neortnduieWle lah, dulcele eufemizm) 
din primăvara trecută”. Se vorbește cu 
fală de convenții consulare și comer
ciale, de marea proprietate, care e 
temelia Romîniei civilizate, de nece
sitatea să se hrănească poporul, în 
loc de plinea care va cam lipsi, fi
rește, cu „simtămîntul datoriilor (un- 
de-s drepturile?) morale și religioase”; 
se vorbește mult, se vorbește-n dreap
ta și-n stînga, în sus și în jos, de 
toate se vorbește în acest mesaj, nu
mai de nenorocirile
maită de foame și de gloanțe, de îm
pilările nesfîrșite ale 
rășănești, numai de 

flămînzi, de batjocoriți, de robi albi 
din țara vîndută Măriei Sale, nu se 
vorbește nimic, nu se pomenește ni
mic, parcă răscoale n-ar fi fost și 
parcă alte răscoale n-ar fi pregătite 
prin însăși răutatea, lăcomia și ura 
de clasă a politicienilor regali.

Dar să nu cobim a rău.
Farsa e veselă, parlamentul vatos 

și un ropot ds aplauze răsplătește pe 
autorul comediei care se retrage grav, 
după un apel sentimental la spiritul 
de înfrățire al celor două partide, 
după îndemnul înțelept dat celor doi 
mari jefuitori istorici să se înțeleagă 
maii bine, decît să se mîrîie pe prada 
comună.

Cortina se lasă, prologul e spus, 
și știm acum oare va fi comedlia.

Cu cuvinte mari în gură, izbindu- 
se cu pumnii în piept, ridicați pe 
coturnii patriotismului, actorii parla
mentari vor juca după cum li se va 
sufla din cușca guvernului și după

de prietenia cu 
trăiască sultanul 

apoi, încet-încet, vine rîndul 
și hazliei conferințe 

al căreia 
merită un panegiric regal. Ar- 
scumpa armată a maiestății 

nu e uitată nici dînsa. O 1a- 
înduioșătoare e picurată în Du- 
care poantă costisitoarele noa-

cum se var trage sforile interesului 
din umbra culiselor. Tirade sforăi
toare vor fi declamate cu emfază, 
preocupări înalte vor încrunta figurile 
fardate, lovituri de teatru minunate 
vor fi pregătite cu îndemînare, ro
luri de salvatori naționali vor fi di
stribuite cu nemiluita, simulacre de 
lupte vor stîrni aplauzele galeriei 
politice și încă odată minciuna con
stituțională va arunca cu pulbere 
aurită în ochii pro stimei. Publicul va 
cere piese de spectacol cu reforme 
agrare? Nimic mai lesne.

Impresariul comediei parlamentare 
va intercala repede printre rânduri 
cuplete duioase, pe aria dragostei de 
țărănime, va rade hrean pe scenă 
ca să lăcrămeze ochii actorilor și va 
pune gazetele și oratoriii partidului 
să ibată toba reclamei la poirțile 
teatrului: Veniți domnilor, poftiți 
domnilor, aci se fabrică adevăratele 
legii pentru poponrrr !...

Și poporul, ca toți cei flămînzi de 
speranță, va veni, va plăti scump 
ca totdeauna jocul actorilor și va în
țelege și de data aceasta prea tîrziu, 
că luxoasele vestminte de reforme, 
sînt haine sarbede de teatru. Abia 
cînd cortina se va lăsa peste ultimul 
act al farsei; cînd altă trupă, cu alți 
actori și cu aceiași piesă, va pune 
stăpînire pe scena comediei politice 
și pe „casa” de la intrare; abia a- 
tunci va pricepe că toate discursuri!® 
solemne, că toate afirmările de prin
cipii, că toate hărțuielile ritatre par
tide, n-au avut altceva în vedere de-

cît

1 

punga 1(1
Și atunov. 

l-au mințit 
socializmul, 
asta a smuls 
fețele politici 
stare să ale. 
oameni de 
plugari ai ț. 
tari din uzii, 
țelege că der 
niciodată de i 
sură, de egois 
care actorii 
Vor înțelege 
lor în rânduri» 
lovitura de mf 
ciale mincinok 
și parlamentul i

Și atunci, fe 
dealul Mitrod 
bate toba rec 
atunci toba, c 
științarea noro 
vînzare vech 
măști democra 
stituționale, tira 
litice și prologi

(1? omenia Mane
1907, pag. 1-2.).

țărănimii deci-

muncitorimii o- 
milioanele de

Wfs:-.-

Manifestație muncitorească la Iași POPA

CINCI SUTE
DE PERECHI DE H
D acă un mucalit s-ar apuca s ă facă numărătoarea guverr 

avurăm de la război pînă acum, s-ar afla cîteva d 
zătoare, puțin știute.

Un guvern a durat, la noi, în medie, mai puțin 
celor ce între timp fuseseră fericite excelențe, treciar cifra 

sute.
Avem 

anonimi, care au contribuit, cu nepriceperea ori cu pehlivănia lor 
trul de azi. Cinci sute de concetățeni liberi, decorați, avuți 
nehuiduiți, necotonogiți și netrași la nici un fel de răspundere, 
de capete de pîslă, care au. luat hotărîri și angajameî 
sute de, perechi de mîini care au semnat decizii și au risipit < 
frenetică inconștiență impozitele băștinașilor ca și economiile mi 
naivilor de peste hotare ce s-au încrezut în cuvîntul și CfSM?-"’* 
și au subscris la diverse împrumuturi.

Cinci sute de foști miniștri 1
Nu-i scuipăm 1 Nici nu-i obligăm să-și pună pe creștete 

tenței.
Dimpotrivă. Ii 
guițe și să ne
Le îngăduim să ne cumpere aplauzele, bunăvoința ș? votil 

tufă.
Cînd tocmești un paznic și-i dai în pază șura de paie, 

aprinde și arde, paznicul își ia lumea în cap, se împuș

deci între noi, uitați, cinci sute de concetățeni, în

foști miniștri!

să

de

lăsăm să mugească la întruniri, să behăf 
împuieze mințile cu minciuni. Cu făgădui;

au adus această confuziune în 
petele oamenilor șl în creșterea 
piilor.

Dacă sîntem toți în stare să 
ducem copii pe lume, prea puțini 
sintem în stare să le dăm o educație 
sănătoasă și omenească. In socie
tățile încă viabile și cumpănite, creș
terea copilului era încredințată unui 
specialist priceput. Iar în timpurile 
clasice găsim modelul, la care va tre
bui să ne întoarcem, al creșterii în 
comun.

Societatea actuală, grăbită să-și 
bea ultimele sticle de șampanie, nu 
mai are timp și cap să pună In 
studiu problema creșterii copiilor să
raci, necum a creșterii în general.

Unele încercări, unele proiecte, u- 
nele propuneri, făcute pe ici pe colo, 
de visători naivi și respectabili, îmi 
aduc aminte de vorba din Evanghelie: 
ei se încearcă să pună petec nou, 
pe zdrențe putrede. Problema creș
terii copiilor noștri rămîne insoltl- 
bilă, atîta vreme cit nedreptatea so
cială și mizeria părinților sînt așa 
cum le știm și le vedem.

Impărțiți altfel bunătățile pămîn- 
tului, desființați robia fabricilor și a 
uzinelor, ucideți balaurul cu mii 
capete al capitalismului tnîncător 
oameni, și sfîșietoarele siluete de 
— copii care adorm, cerșind și 
gustorind — vor pieri din ochii 
lăcrămați ai omenirii I

Gala Galaction

a-

de 
de 

azi 
ne- 
în-

(SOCIALISMUL an. IX, 
8 septembrie 1919, p. 1).

nr. 186,

BLOCKHOUSURI Șl CAVERNE...
n zorii zilei, pornind de la un local de 
noapte de pe bulevard în cursa de săgeată 
a mașinii, pe drumul neted, pînă la Bă- 
neasa, bucureșteapul este, deseori, con

vins că a văzut un segment complet din capitală : 
de la miez pînă la coajă.

— „S-a civilizat capitala 1“
Intre piața Teatrului Național și Băneasa — pan

glica de circulație preferată a noastră, a tuturor, 
atunci cînd vrem să vedem și orașul „din afară” 
— nu se poate găsi, însă, adevărul.

Orașul își varsă lăturile, boala și moartea în 
puncte pe unde limuzinele nu au trecut niciodată, 
pentru simplul motiv că nu pot trece.

Dacă obiectivul unui aparat fotografic, încă ne
inventat, ar putea surprinde, de la înălțime, întin
derea completă a Bucoreștilor, imaginea ar. fi 
aceea a unei epiderme limpezi la centru și ulcerată 
de toate leprele, la extremități.

Un contrast zguduitor.
Scenele, pe care le vom prezenta treptat, se pe

trec într-un mediu care nu mai. e nici măcar ma
hala.

Nici mahalaua ridicolă, dar îndeajuns de opti
mistă, a lui Caragiale, nici aceea romantică, de 
cuțitari și armonici, care o fi existând, dar care nu 
reprezintă treapta cea mai dezolantă a societății 
noastre actuale.

Un contrast

Locurile și oamenii pe care i-am văzut, în 
cîteva săptămîni de cutreierat prin părțile 
unde capitala putrezește, iîn uitare și în 

tragedie tăcută, nu pot fi integrați în cadrul ma
halalei.

Ei sînt suferința însăși. Nimic mai mult.
Pînă la ei, asistența socială nu pătrunde nicio

dată.
Se mai înalță patruzeci de blockurâ de cîte patru

sprezece etaje orgolioase ?
Da...
Dar tocmai faptul acesta este, prin contrast, o 

durere.
Cu fiecare zî, clădirile centrului se ridică mai 

aproape de cer.
Cu fiecare zi, cei de la periferie se scufundă mai 

mult în pămînt...
O, umărul de marmoră superbă al Bucureștilor!
Dar duceți-vă o singură dată pe acolo, pe unde 

am fosit noi, și veți vedea că brațul alb al capi
talei are, la periferie, degetele mîncate de toate 
bolile.

O imensă brățară de boală și de foame strânge 
acest braț, înconjură, simplu și sinistru, Bucureștii.

Acolo, unde orașul se destramă și unde casele 
se ghemuiesc, cocoșate de frigul iernii, una într-al- 
ta, progresul nu s-a făcut niciodată vizibil.

Răbufniturile tuberculozei, umbra cenușie a tifo
sului și chipul ciupit al variolei domnesc, în pace, 
fără grijă, fără concurență, spoite foarte rar de 
gălbenușul scurs al soarelui, cea din urmă speranță 
a acestei lumi zăcînd sau aproape reîntoarsă la 
traiul pe patru labe...

In cartierul Tei. Dimineață tulbure...
De dinapoi, vîntul ne împinge cu toți 

pumnii. •
Și e un frig, care a încremenit noroaiele...
„Strada” are nume frumos : Doamna Ghica.
O ironie...

Ulița își tîrăște fusta zdrențuită a noroaielor, 
cu chiu, cu vai, pînă-n deal și — de-odată — le
șină, neputincioasă, pe genunchi, strînsă între cu
țitele de lemn ale gardurilor.

O condamnată...
Este cel mai dezolant peisaj de iarnă pe care 

l-am văzut.
La marginea unui oraș, gradul de sărăcie al 

oamenilor poate fi constatat uitîndu-te la cer.
Priviți cușma caselor : dacă din coșuri iese încă 

o dâră de fum, înseamnă că mizeria mai are glas 
și oamenii mai au o speranță : un butuc.

Cînd, însă, colibele nu mai dau din pipă, în ochii 
bolții, nici un fum, atunci puteți fi aproape siguri 
că mizeria este pe punctul de a strangula un om, 
o familie...

In dimineața aceea spălăcită, am privit cerul 
scund al Teilor.

Pe „strada” Doamna Ghica, doar trei case pur
tau șalul unui fum.

Cele mai mizerabile colibe care pot fi imaginate 
și cele mai paradoxale se sprijină, căzute într-un 
cot, pe brînci, pe spate, în această uliță, care mîh- 
nește și a cărei contemplare îți lasă pe cerul gurii 
nu știu ce gust de cenușă.

Tuberculoza este musafirul celor mai multe din
tre aceste tragice cocioabe, înfiripate, în majoritate, 
dintr-un pumn de stuf și din doi de moloz.

Bolile se preumblă prin cartier, ca la ele acasă.
Familii, compuse din 6—7 membri, stau în cîte-o 

magazie de trei metri pe patru.
Se îmbolnăvește unul dintre ei de tuberculoză 

sau de pojar, — în mod automat se îmbolnăvesc și 
ceilalți. Bolnavul nu are unde să fie izolat. In cel 
mai bun caz, pe maidan.

Traiul nenorocit în comun comunizează și boala.
Casele acestea scunde (cele mai multe neîntre- 

cînd cu mult statura unui om), cu cozorocul acope
rișului tras, perfid, pe ochi, sînt, de totdeauna, 
moartea celor care le locuiesc.

Și cu toate acestea...
Șandramalele, în grosul lor, nu au pod.
Jerpelit, acoperișul este aruncat de-a dreptul 

ziduri. E mai practic...
pe

Orbul cu 9 copii

Întrăm într-una din casele „cu fum”.
Cine o fi fericitul cu foc în sobă ?
Cînd intrăm, „fericitul” ne privește cu doi 

ochi imenși, albi, întorși peste cap ca ai morților și 
întreabă :

— Cine e ?
Nu : „cine sînteți” ?, ci: „cine e ?“... 
întrebare de om, căruia nu î-a mai rămas decît 

auzul.

Zaharia Golcea stă pe marginea patului in că
mașă (haină n-are).

O odaie, devastată de mizerie.
Dacă se poate vorbi de sărăcie lucie, atunci pe 

sărăcia orbului din fața noastră pot aluneca toți 
patinorii din lume.

Dacă mizeria poate fi într-adevăr neagră, — 
mizeria lui Golcea este de catran.

Trei seînduri pe pat, cîteva tingiri și cratițe a- 
runcate prin colțuri, upp schelet de pisică cu co”-’ă, 
miorlăind, disperat, a*foape,  și nouă copii !

Ne uităm să vedem vreun lemn, pe undeva. 
Nimic.
— Din ce ai făcut focul ? — întrebăm.
— Aveam o masă și am pus-o în sobă 

.punde, cuprinzîndu-și umerii cu brațele 
cindu-se de frig, orbul.

Zaharia Golcea privește întruna, ca și 
asculta ceva, spre bagdadie.

Parcă ar trage cu urechea. O mustață 
o pasăre melancolică, îi întristează și mai mult 
chipul.

Orbul are 43 de
„Am fost, pînă 

mîinile. Cărămidar
Zaharia Golcea 

„orbit”. El spune: 
parcă să-și dea o secretă convingere că întunericul 
în care a căzut se poate înlătura, ca orice boală.... 
cine știe... poate cu ajutorul doctorilor mari.

„Nevastă-mea e bolnavă la spitalul de 
culoși” (vorbește, ca în vis, orbul). De 
ani e bolnavă...

„Tot așa o duce... Vine acasă și stă 
Cîteva săptămîni, o lună... Că-i e dor 
mici. "

Pe

ani.
m-am îmbolnăvit, 
la binale...”

se teme parcă

— răs- 
și zgîr-

cum ar

grea, ca

muncitor cu

de cuvîntul :
„pînă m-am îmbolnăvit", vroind

Pînă varsă Siînge... 
urmă se duce iar la „turbiculoși".

Tuberculoza

- „turbi- 
f-o zece

o leacă. 
de ăștia

N-a fost casă în care să intrăm și în care să 
nu găsim cel puțin o ființă tuberculizată...

Cei care pot, cei cu „șansă”, s-au obișnuit 
să facă, mereu, același drum, din pragul colibei 
infecte la spitalul de tunerculoși (Bisericanii sînt 
locul cel mai cunoscut) și de la spital acasă...

Așa, cîțiva ani... După rezistența fiecăruia...
Doi, trei, zece ani... Unii o duc cu tuberculoza 

pînă la bătrînețe. întemeiază și familii.
Și transmit boala de la generația lor la genera

ția următoare...
Oftica nu-i mai sperie... A devenit o fatalitate, 

acceptată cu bărbia în piept.
Părăsim orbul. La plecare, mai întoarcem odată 

capul. Odaia se mînjește de întuneric, topind în 
aceeași umbră pe orb, pe copii, cele cîteva boarfe... 
Doar într-un colț, lîngă gratiile ferestrei a sclipit, 
ca un picur de aur: un c°nar.

La aoroape toate ferestrele acestea din strada 
Doamna Ghica, ferestre ca n;ște ochi bolnavi de 
conjuctivită, lucește cîte un canar.

O bucurie umilă, într-un imens întuneric...

Eugen ’ebe’ecnu,(.15 ianuarie 1937),

«e aprinde și arde, paznicul își ia lumea în cap, se împuș 
rigorile legii.

Iși mai aduce cineva aminte?
Răposatul regent Buzdugan avea un automobil și un șil
Șoferul a intrat din greșeală, cu mașina în Arcul de 1 

șosea. Mașina s-a sfărâmat, iar șoferul, pe care norocul îl scăi 
s-a ridicat dintre țăndări, și și-a găurit, pe loc, tîmpla.

Simțul răspunderii nu-i îngăduia alt gest.
Și-a ispășii-o cu viața o neatenție de cîteva clipe, de 

vinovat.
Țara Romînească valorează, credem, mai mult decît o 

,,Bugatti” sau „Lincoln”.
Ați auzit de vreun ministru, de vreun subsecretar de 

de vreun secretar general care, văzînd paguba adusă

ce

mașină,»

stat, ori 
acestui si 

nepriceperea lui. ar fi fost atins cel puțin de o cît de vagă 
de conștiință, de o cît de trecătoare melancolie ?

Noi nu.
Iată, sub ministeriatul rotofeiului, osînzosului Virgil^Poh'că, s-a 

tuit în birourile ministerului agriculturii o lege care îngăduie sat 
cultivarea viței teraz.

Parlamentul național țărănesc, din motive electorale, a vcta»-o.
In sate, fiecare locuitor își are acum, datorită acestei î. pe 

lui de vie cu eare-și otrăvește odraslele. _ .
Intr-o comună din imediata apropiere a Capitalei, medicul unui) 

ocnsar a făcut o constatare: optzeci Ia sută din farani sîr.l “i.i
hiperclorhidrită, din cauza vinului produs de vița teraz. Op-zec: a 
din țăranii noștri au deci stomacuri de. cîrpă, fiindcă, la un moment 
se afla la departamentul agriculturii, capul de buhai speriat, 
cîlți, a lui Virgil Potîrcă.

Exemplele ar putea fi continuate la nesfîrșit.
Nu e însă nici un folos în asta și nici o mîngîiere.
Știe toată lumea că timbrele de aviație produc anual un ■ : - 1 c 

ne-ar fi îngăduit ca în cinci ani să avem o formidabilă armate =?ria:
Știe, de asemenea, toată lumea, unde și pentru ce scopuri sîr.'. :alos 

aceste fonduri provenite dintr-un bir împotriva căruia nimeni n-- -idic 
glas.

Știe toată lumea. Și toată lumea tace.
Satele sînt roase de pelagră, de păduchi, de rîie.
Un ardelean, popă și profesor, cînd a fost numit ministru al sâ.-.teăți 

a cumpărat cîteva sute de mii de siringi, cîteva zeci de mii de 
ruginite. In asta consta, pentru mintea lui puțină, problema sanits-ă

Alt ministru, tot al sănătății, a cumpărat și a trimis la sate»- s; ! 
însănătoșească și să le lumineze, chipurile, cîteva vagoane de mactft 
tură în care se vorbea despre... viața unui fost înalt demnitar.

Subsecretarul de stat d® la domenii, Manolescu-Strunga se p 
legănat, să nu se trezească din visare, cu avionul, peste graniță. A 
Varșovia. La Danzig, trecînd (spre care hotel?) printr-un cartier răr 
i-a cuprins mila.

Și a dăruit săracilor din 
struguri.

Darul lui Strunga 
funcționarii vechi, fără 
nu aibă nici pîine.

zm 
irP: 
tr 

Danzig, cinci zeci de mii de kilogramAf

îl va 
haine

plăti statul romîn într-un moment :- rrre 
pe ei, sînt alungați cîinește, în șam - st

■Ar
în această țară, Mitică. După el a venit C*A fost la guvern,

Acum e Guță
Mîine va fi din nou Mitică, după el Costică, și-i va mai veni r.- 

rîndul și lui Guță.
Cum va veni și rîndul altora care azi se agită nerăbef - 

spre dreapta, cînd spre stînga.
Cele cinci sute de perechi de mîini mînjite, vor fi într-un ■ .

șase sute, ori, cu voia Domnului, poate chiar șapte sute de 7--—- ce 
mîini.

Dacă nu se va ivi de undeva din adîncul poporului, o putere ----ciă, 
hotărâtă, cate să lovească toate aceste mîini lacome, hoațe și murdare peste 
degete. ,

(18 august. 1934)



■a privirile roată,
i, și-n mine ești toată, 
/
țilergînd către mine, 

■rttii mai tare în vine,

& ju&a&pQai»tct
spulberi

... Stau trează la fereastră, sub

albul fără preget al nopțilorin stăpîn pe om,

căci iarba n-o calc 
ci inima mea ți-o

și-n palme-o ridic, 
în stolul de inimt

lat, 
bat.

mari peste rîuri, 
muri de grîuri,

mumă bătrînă, 
iei azi de mînă,

•așelor tale, 
ilțînd catedrale,

ce viețuise fără, în veci, vreo melodie, 
dar n-a știut vreodată tot ce-amintirea-i știe!

sub bocancul sălbatec, 
înalț, de jăratec,

Cu matură iubire ea-mbrățișa răsura, 
uitîndu-și de durere, strivind sub talpă, ura,

și-l crește 
mai 
omenește!

Femeia-n clipa-n care-i loveau cu ranga, mîna, 
invidia cenușa, invidia țărîna,

căci fratele germanic treptat își regăsește 
tot ce lăsase Goethe mai nalt, mai omenește!

victimă pe alta o-mbrățișa, curată, 
se apleacă peste copilul său, un tată,

razele de 
soare, 

polare.

dăruie suflarea, și-l apără, 
are-n pieptu-i mai-nalt,

și-o 
cum

<țg-aripi ii prind dorul, 
și ea să-și ia zborul...

pămîntul acesta în lung și în 
de buna mea voie eu astăzi îl

Un alt război. Aceleași morminte sub platani. 
Un alt război. Aceeași armată de orfani.

Ce vorbă s-o mîngîie în muzici le-apuse, 
cînd pe pian capacul ca pe-un sicriu căzuse ?

Sub tălpile mele tu nu îți mai 
spitale și domuri în praf și în pulberi,

o schingiuiră-n lagăr cumplit și parcă- 
anume, 

să nu atingă clape cît va mai fi pe lume.
Dar găzduit în țara ce-i dase adăpostul, 
între orfani mai tineri, el își croise rostul,

Și-i 
cu tot ce

din graiul celor care i-au omorît feciorii. 
Dar nu vorbeau în versul gingaș, 

cotropitorii.

nchis în cupole,
l străbuni, pe Manole,

’:n veac, In pămînt, 
si gigantic mormînt

lumină, mișcare;
-n cetăți plutitoare,

■a-

Petrogradul din ape, 
u știut s-o dezgroape,

at primul plumb în tipare, 
fluturate pe zare ;

.curi își taie poteci 
olburi în biblioteci. flacăra 

celui ce

Eu aș fi vrut să-i dărui acolo, lîngă ape, 
și inimile noastre, ca niște albe clape,

Ce melodii senine, ușoare, mîngîioase, 
urcînd pe malul Spreei cu adieri umbroase,

ca la judecata din urmă strigă, - acuză, 
fulgere

pe care ea să cînte cu-nțepenita-i mînă, 
cîntarea ce deșteaptă și morții din țărînă,

să-i mai redea o undă din zîmbetul trecut, 
cînd cu undirea mîinii, ea totul a pierdut ?

pe ceruri, cu blesteme pe buză,

dreptății, cu pleznetul de gheață, 
trăiește Frumosul — și-i dă viață!

Stediw polara Și 
nu

crîncenele vise în care nici 
mă atinse somnul cu blinda

clipă 
lui aripă,
o putea să-nchidă

Stau trează la fereastră, sub razele de soare, 
in albul fără preget al nopților polare,

se șterg 
și-n fața

străvezie,ca o nălucă în zarea
mea e Neva cu gheața plumburie,

pe soartă, căci el, cu un 
cuvînt 

poarta, în fața ta, rîzînd! 

unde s-o lase. Și, așa,Măicuța n-avea unde s-o lase. Și, așa, 
pitită sub mașină, cînd meșterul trecea,

și dau deoparte larga 
și am în față Neva cu

și greaua draperie, 
gheața-i plumburie,

cu 
cu

catedralei, cu străzi majestuoase,

cu
cu

bolta catedralei, cu străzi majestuoase, 
liniștile-ntinse, cu spații generoase.

tunu-n limba cărui grăise Aurora,cu ...
și cu tăcerea nopții prelung sunîndu-și ora...

Dar ornicul, deodată, cu lunga lui bătaie, 
trezește ImprejUru-mi potopul de văpaie,

cu 
cu

bolta
liniștile-ntinse, cu spații generoase,

tunu-n limba cărui grăise Aurora, 
ornicu-n perete prelung sunîndu-și ora.

Și-n alba înnoptare ce azi mă împresoară, 
pe-un cort ceresc clipește — înalta stea 

polară.

In zbor spre Lausanne

între mașini crescuse, în hala fără cer, 
prietenă de-aproape cu-o namilă de fier.

Și se juca fetița cu noul animal, 
cu labele și trupul și ochii de metal,

care scotea pe gură beteală lucitoare... 
Pină-ntr-o zi, deodată, o namilă mai mare

se tolăni în locu-i.
Nu mai avea nevoie

ci doar de doi-trei

Cu cine s-o asameni ? 
de sutele de oameni,

tineri, mai-mai niște 
puștani...

Gum o ura fetița la numai patru ani!

; în penumbra lor sură, 
îgcii de cultură,

■t răscoalelor grele, 
zi ai patriei mele...
ii.

ngele
at în

umană văpaie, 
•>ntr-un an de războaie,

nu îngrășase 
puzderii de oase,

fi într-olaltă,

Curcubeul anii
asediul prin care în mîndrul lui oraș 
s-a ridicat în chinuri eroul uriaș...

te-ar
ii clădăria înaltă,

Jțse, al omului-fiară...

.re prin veac îmi lăsară

sfîntă ce-mf bate în vine, 
suflet, răsuflă cu mine,

visează, și-n fapte mă crește, 
Vibrează adînc omenește.

înaltă ce-n luptă-și desface 
rii și dorul de pace...

Europă, umilită, bătrînă, 
în sînge, cu-obrazu-n țarină,

de molozuri, cu flăcări în aer, 
în piețe, cu orga de vaer,

’ de om înecînd abatoare, 
partizane, păduri mișcătoare.

Inul Varșoviei arsă-n răscoale, 
latul ei de tnînie și jale,

flacără visul, 
cu

il purtîndu-ți prin 
ia trezită în zori, Parisul,

rănile tale, cu fața brăzdată, 
mumă Europă, în’ mine-ai fost toată!

*

jjămîntu-ți, a căruia inimă largă, 
e r vremuri în pieptu-mi bătea să se spargă,

Au fost hulubii inimi, cînd i-am trimis să 
zboare 

dintîi, — în Budapesta, — albi mesageri pe 
zare,

ușori ca prima boare, și plini ca pomii-n 
roduri, 

pe fluviul ce pierduse podoaba lui de poduri.

Bătrînă Europă, priveai la tinerețea 
planetei adunate ce-și învingea tristețea,

că veșnicii de piatră din poduri uriașe, 
le-a spulberat războiul, decapitînd orașe.

și că un rîu de lacrimi îți șiroia pe față, 
în Dunărea durerii, ce-n’ jur, năștea viață!

... Și peste ani, de tine din nou am fost 
aproape.

Din nou țîșniră poduri pe fața vechii ape,

și eu pe balustrade, în nopțile 
aveam un cer deasupră-mi,

acele,
sub mine-un 
cer de stele,

căci 
din

dintre ruine ;viața izbucnise din nou ......  ,
nou’ speranța lumii se zămislea în tine,

nou se ridicase pe Dunărea durerii,din
un curcubeu de piatră, un pod al primăverii!

Cintecul neterminat
Șî-apoi țin minte Spreea. Copiii-ntre ruine, 
jucindu-se, cum alții se plimbă prin gradine,

și nalță nu din cuburi, căsuțele frumoase, 
din așchii mari de piatră, din fostele lor case.

Alături, ziduri, schele. Neobosit, zidarul, 
spre noile etaje suindu-și iar mortarul;

orașul 
nu ca

ce respiră, orașul ce-și 
o iarbă sură, crescînd

revine,
printre ruine,

rămase-n minte Berlinul tinereții.așa-mi
Așa — și cu un cîntec neterminat al vieții,

ce se-ntrupa în față-mi, într-o femee tristă, 
vestită-n lumea largă, de mult, ca pianistă.

Dar azi zadarnic poartă o mînă-nțepenită, 
strigrîndu-și pîn-la ceruri tăcerea ei cumplită...

O. degetele-acelea, ce vrăji țeseau 
Necunoscutul lumii prin ea prindea

în jur! 
contur :

ramurifoșnirea unduioasă a nopții printre 
raza cintătoare trecind ușor prin geamuri,Și

Și
Și

pîlpîirea vetrei care-și stingea tăciunii, 
căile lactee ale sonatei lunii...

Dar mîna-n fața cărei adînc m-aș fi-nchinat, 
înaltă prin srr.erenii, și n-ar fi fost păcat,

Activistul de partid, 
'gură centrală a literaturii noastre
\j_Urmare i ■g- I-a)

Sub talpa mea bat astăzi nemărginite spații.
Schimb cerul sur, germanic, pe vastele 

plantații

Rachetele, ninsoarea de astre căzătoare, 
cu dîră de explozii, cu-o mare de vîlvoare;

Așa începe drumul: cu dor, cu despărțire.
Pe fata mea eu iarăși n-am s-o mai văd un 

timp.
Pe pînza fără margini a cerului, subțire, 
n-o mai aud și parcă-mi lipsește-un anotimp.

Căci namila stîrnise al doilea exod. 
Culcuș nu-i era fînul. Dormiră sub un pod.

Și apa Dîmboviței, ades scălda, murdară, 
culcușul rece-al’

de ceai, ce se revarsă în fața mea, alene, 
sub ploaia tropicală, pe plaiuri georgiene.

conducta în subsoluri, crăpată, înghețată; 
și mama, kilometri bătînd, cu o găleată,

In 
la 
Și 
ei

cite mii de praguri din lumea asia mare, 
fel rămin copiii cu-obrazul lor rotund ! 
cînd aeroplane, sclipind, trec peste zare, 
strigă: „mama! mania!" și-aș vrea să 

le răspund.

iar visele sub 
cu mucegai pe

mamei și-al fetei de Ia țară, 

bolta acestor poduri reci, 
piatră și zbor de lilieci,

unde Ie-a alungat, flămînde,le întorceau de 
bătrînă muică foame cu asprele-i osînde.

să care-un
Aici fu zămislită în curcubeu, culoarea. 
Aici, cu fața

Cartoful e

strop din Neva pe geruri
nemiloase... 

de aur. Un șoarec nu miroase

cor

f el este 
;tre, pur 
luri și 2 
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J care, prin
- reaga
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racteru'-i 
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o scherr. ă - : 
norarea aces 
avut rezultați 
pentru ne'e 
buie să cbse; 
șite iiguri d« 
nouă sint to; 
nescu' și fin

înaintat al zilelor 
celor mai bune 

ale poporului 
al socialismului, 

său de a fi, prin 
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activistului de 
i ridicat întpo- 

partizanii 
adepții unîfor- 
:: gurii activis- 
:erii ei ia cîte- 

une, stereo- 
semnificație, au 

teză. Critica 
erut totdeauna 
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frurausețea ca

sc.. să-1 arate 
—. și nu ca pe 
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ce'e mai reu- 
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-ie nu inter- 
- ; -are și de- 
• ' de

țiunî în prezentarea naturalistă, de
formată, scoțînd în evidență nu tră
săturile noi, luminoase, nu lupta 
aprigă pe care o dă eroul pentru 
a-și infringe slăbiciunile momentane, 
tendința lui spre o conștiință mereu 
mai ridicată, este o mare deosebire 
Trebuie să redăm mereu acest ele
ment autocritic, acest zbor spre 
înălțimi, realizat în focul luptei a- 
prige, cu tot ce ne-a lăsat râu tre
cutul, cu elementele vechii morale, 
altfel nu vom mai avea activiști de 
partid, ci niște bieți oameni, pradă 
unor chinuri zadarnice, care-i fac 
să nu mai vadă în față nobila mi
siune. Tipic pentru activistul de par
tid este tocmai această ir. egere 
conștientă a scopului pe-’r. care 
luptă, această tendință mereu mai 
accentuată spre un înalt ideal — 
ral. S-a manifestat în literatura noas
tră, pînă și în opere nu de mult apă
rute, tendința de prezentare 
tă a unor cazuri izolate de
nere și de decădere morală si iie*  - 
gică a unor activiști de partid C~i- 
tica literară are datoria să corr.oati 
asemenea manifestări nesănătoase ca
re duc la denaturarea realității, ia de
formarea adevăratului chip de acti
vist comunist.

Problema prezentării activist.! 2: 
comunist în literatură ocupă ur, 
central în lupta pentru opere de 
înalt nivel, pătrunse de spirit de 72-- 
tid. Sarcina creatorilor noștri est; 
ca și de acum încolo, învățînd di- 
izbînzile și greșelile înregistrate ce-s 
lungul anilor, să prezinte în lucră
rile lor caracterul complex al acti
vistului de partid, figură centrali

smeadă, în zori, culegătoarea

pornește lin prin tufe sub clopot de jăratec, 
aromitoare frunze s-adune-ndemînatec ;

i
dar pînă ce s-ajungă la margini, către seară, 
frunzișuri noi pe tufa dintîi prind să răsară,

ca-n veșnicia vieții, crescînd fără sfîrșit...

Eu cu orfanii lumii, aici m-am întîlnit.

in casa cu arcade și bolțile gruzine 
și iedere pe ziduri, și miros de glicine,

și seri adinei, și stele, și-orchestre mici de 
greieri, 

și coruri de colhoznici cînd valea o
cutreieri,

oala-n care fierbe el singur pentru cină, 
molima. Și morții. Și dubla carantină ;

sub pămîntu-n care se prăbușește iadul, 
trăind uman și nobil, — eroul, Leningradul.

Căci sub pămînt, viața
Și-n adăposturi Tiorkin

și Oistrach iar își trece 
și un poet traduce din

creșteau, 
copiii cu

culeși din sate și adunați cu grijă, 
părinții răpuși de cîte-o schijă,

automate, ori valuride puști 
necunoscuți, ori poate cîntați

de 
de

explozii, 
toți
rapsozii

Cu
cu

cu 
cu

cum e secara,păr ca abanosul ori blond
nume din Saratov, din Omsk ori din

Samara,

brațele bronzate 
ochii de cărbune,

toată voioșia ce

ori piele de-alabastru, 
cu ochi de cer albastru,

Ie-o dădură anii,cu
sub albele arcade, ce trist zîmbeau orfanii!

Chiar pedagogul tînăr, cu buclele creole, 
era orfan al primei republici spaniole,

și și-a pierdut părinții prin anii treizeșase... 
IJn alt război. Aceeași durere pînă-n oase.

Tema colhoznică 
în literatură

La începutul lunii iulie se 
va tine la Moscova o con
sfătuire unională a scrii
torilor cu privire la tema 
colhoznică In literatură. In 
cadrul consfătuirii va avea 
loc o discuție de creație pe 
tema „Noul în satul sovie
tic și sarcinile beletristicii", 
patru seminare la care se 
vor dezbate povestirile lui 
V. Ovecikin, A. Kalinin, S. 
Zalighin, nuvelele „Primă
vara lui Sofist" de A. Șo- 
ghențukov, „Plaiuri natale" 
de V- Zemliak, „Recoltă" de 
F. Ploniov și alte lucrări. 
Se vor organiza lecturi de 
fragmente din opere lite
rare noi, urmate de discuții.

După cum a declarat V. 
Smirnov, secretar al Uniu
nii scriitorilor, sarcina con- 
sțătuirii este de a face un 
crim bilan( al celor înfăp
tuite de scriitori după ho- 
tărîrile istorice ale partidu- 
'.ui și guvernului cu privire 
.2 agricultură.

Pe lîngă numeroși scrii- 
teri la consfătuire vor lua 

oameni de știință, 
s re cicliști din agricultură, 
a.i.'.iști de partid și din 

sooiete.
~:-Cerințele cititorilor col- 

consacrate temei
■ - în literatură au
. interesul viu și exi- 

z:-': '.or pentru redarea 
și multilaterală a

pulsează, se răsfiră, 
recită și respiră

arcușul pe vioară, 
Goethe-a zecea oară

un cînt ce-or să-l învețe școlarii, 
cu dăscălița-n doliu; cînd iarăși

clasă-n adăposturi, în ziua fără

„Fragedă răsură-n crîng, 
roșia mea floare...

împreună 
se adună

soare:

Un băiat găsi-ntr-o zi 
intr-un crîng, o floare,

Și-oprindu-se o privi, 
o privi și-i îndrăgi 
miezul de dogoare.

... El i-a spus : Am să te frîng, 
roșia mea floare!

l-a răspuns ; Am să te-mpung, 
minte să mă ții-ndelting, 

și-ai să strigi: Mă doare!
... Și băiatul rău a smuls 

cea răsură-n floare, 
iar răsura l-a împuns.

In zadar e orice plîns 
rana doare, doare..."

Legendele cu iîlcul lor nou. întotdeauna, 
le-au înțeles copiii cînd se-abătu furtuna :

băiatul rău din cîntec purta azi uniformă. 
Un cap de mort deschise pe cască-o gură- 

enormă

ce-nfulcca, flămîndă, o Europă-ntreagă... 
Legendele au tîlcuri ce vremea le dezleagă:

Băiatul rău crescuse; din jaf tăcuse lege; 
dar trandafirul Nevei nu l-a putut culege,

și-orașul ce știuse o lume să răstoarne, 
sălbatecului, spinii i-a împlîntat în carne,

că a sărit cu 
rănită, ce-n

Dar cîntecul 
școala dein

cu

In

Căci dacă totul trece în lume, doar copiii 
păstrează ce e veșnic din dragostea trecind. 
Ei stau ca mărturie etern-a bucuriei, 
și singura ce poate nu va păli nicicînd.

lubirea-și țese vălul, iubirea se destramă, 
amorul are toane, iubitul a plecat... 
Copiii-ntotdeauna poruncitor ne cheamă ; 
și tresărind de-a pururi,

Căci ei cînd cer iubirea,

iubim cu-adevărat.

și cînt, eu sînt 
bogată, 

pot împărți,și-i unica simțire ce n-o
și lor le stau în preajmă de fiecare dată, 
cum soarele răsare în fiecare zi.

Prin ei tot universul e veșnică minune. 
Și pentru ei ni-i truda de fiecare an. 
Va fi logodna între instinct și 
în întîlnirea noastră maternă,

rațiune, 
la Lausanne.

Să creștem pașnic viața ce-o legănam în 
fașe, 

am renăscut.ca fructul unor flăcări în cari
Ca să ferim livada de grindeni ucigașe, 
din trupul nostru firav, noi să le facem scut.

Căci e în noi puterea stejarului în ghindă, 
ce pentru prunci, deodată se-nalță neînfrînt. 
Cămin le fie lumea 1 Să măturăm din tindă 
pe cei ce-ar vrea s-o schimbe în pulberi de 

mormînt.

In prunci e viitorul și tot trecutul, mame: 
aducerile-aminte ce nu-s doar amintiri... 
Prin albele tărîmuri cu nourii năframe, 
pornim spre cea mai pură din marile-ntîlniri.

spaimă cumplită ca o fiară 
bîrlogu-i se trage-apoi să 

moară...
i

lui Goethe mi-1 recitară ieri, 
pe Neva, trei mici pionieri

roșul de pe steaguri pe proaspăta
cravată...

mijloc, dăscălița căruntă, -ndoliată,

îi învăța în clasă bătrînul cînt, tradus 
cînd tunul bitbuise adînc, sub cerul rus,

... Un sat mai către munte. Sărac, mai mare 
mila. 

Opaițul pe masă își tremura feștila.

Pereții goi. Icoane cu sfinții trași la față, 
cum multi erau în satu-i, și-ades prindeau 

vieață

în visele fetiței. Erau țărani de rînd 
; ’ ” - ’ ă de pămînt,care-au primit odată o ’ sfoară

dar n-aveau boi, nici pluguri.

închiriate veșnic, — și veșnic

Nimic. Doar 
două mini, 

fa stăpînî.

... Și totuși în culcușul de zdrențe de sub pod, 
visa fetița cîmpul, și-un măr ce da în rod,

din care ea-ntr-o vară gusta dulceața 
poamei, — 

da-i sfîșiase visul în două, plînsui mamei...

*
Apoi vui războiul. Molozul a rămas 
din vechiul zid al halei în nici un singur

ceas,

&

dar hala, din ruine 
ca fata, — spre o

avea
viață

creascădin nou să 
și-o muncă

omenească.

Și-o văd din nou în hală. Luminile coboară 
din marile ferestre pe-o nevăzută scară,

îmbrățișînd pe fată și harnica mașină, 
de care niciodată ea nu va fi streină!

Căci fata poruncește acestui animal: 
o namilă cu trupul și brațe de metal

ti

ce, blind, i se supune, ca un dulău de stînă, 
cînd baciu-i poruncește c-un simplu semn 

din mînă.

Cu ochii ei albaștri, cu fața în dogoare
cu o basma ce-i prinde tot părul în strînsoare, 

și cu întîiul zîmbet ce pe obraz se naște, — 
abia acum e-aproape mașinii, — și-o cunoaște.

Dinamuri și motoare par tehnice cuvinte, 
lipsite de culoarea vieții, grea, iierbinte,

dar ea le-mbină aievea, supuse voii sale : 
schelete-s, laolaltă, de mici hidrocentrale,

aliniate-n șiruri aici, lîngă perete, 
cum au ieșit supuse, din mîna ăstei fete,

ce, simplu, îmi rostește cu vocea ei domoală ■ 
„Vezi cîte sate-așteaptă în colțul meu de 

hală,

Lumina uzina și lumina ?" Și nu știu cum, deodată, 
nu mai era alături de mine doar o fată,

... Se strecura-n 
fetița ce păzise

uzină, la maică-sa în brațe 
în sat boboci de rațe.

ci azi în hala

creștea epoca pînă

mare ce-n zumzet 
o-ttipresoară, 

la-nalta stea polară...

Plecase de la țară. Ca pat n-avea azi fînul.
Pe-aici, pe la „Lemaître", era boier,

Stă.pînul, Desene de ANGI PETRESCU

conflictelor șl problemelor 
actuale ale vieții satelor. 
„Literaturnaia gazeta" a 
publicat recent o amplă 
dare de seamă despre con
ferința cititorilor din sta- 
nița Oglinskaia, de pe Don. 
care a avut loc la 5 iunie. 
Tema conferinței a fost „Sa
tul colhoznic contemporan și 
prezentarea lui în beletris
tică". Afișul anunța dez
bateri în jurul următoarelor 
opere literare: M. Șolohov: 
capitole din „Pămînt desțe
lenit", voi. 2, V. Tendria- 
kov: volumul „Ptinire pă
duri", A. Kalinin: „Nopți 
cu lună", G. Nikolaeva: 
„Povestire despre un direc
tor de S.M.T. și un agro
nom șef" (apărută la noi 
recent sub titlul „Povestea 
Nastei Kovșova"). 1. Koten
ko: romanul „Dincolo de 
marea Țimlianskaia". Confe
rința, la care au participat 
peste 600 persoane, s-a des
fășurat într-o atmosferă săr
bătorească. S-au organizat o 
expoziție a noutăților lite
rare pe teme colhoznice, 
chioșcuri cu cărți, gazeta 
de perete a apărut într-un 
număr special consacrat con
ferinței, iar postul local de 
radioficare a difuzat noile 
capitole apărute din ..Pă
mînt desțelenit" de Șolohov, 
precum și „Nopți cu lună" 
de A. Kalinin.

La conferință au partici
pat scriitorii A. Kalinin șt 
I. Kotenko. „Noi vă rugăm, 
cu tot interesul ce-l aveți

pentru munca noastră vii
toare, să deschideți focul 

criticii prietenești care să 
ne ajute în viitor, Sînteți 
aci cu toții oameni care ați 
cunoscut frontul, -oameni 
care ați mirosit praf de 

pușcă și dacă vo:n fi criti
cați, noi, scriitorii, vom lu
cra mai bine. Literatura, 
tovarăși, este cauza noas
tră comună, este o chesti
une generală de stat, ca și 
colhozurile". După aceste cu
vinte de deschidere ale lui 
A. Kalinin, a început o vie 
și concretă discuție la care 
au luat parte tractoriști și 
combineri, agronomi și ac
tiviști de partid locali, 
președintele colhozului, fe
mei și bărbați din colhoz. 
Oamenii și-au spus cuvîntul 
deschis, subliniind ceea ce 
le-a plăcut în operele lite
rare discutate, criticînd 
ceea ce au considerat ca 
lipsuri sau ceea ce nu a 
justificat așteptările lor, așa 
cum s-au obișnuit să-și 
spună părerile la adunările 
colhoznice sau în ședințele 
activului de partid.

Chemarea către scriitori de 
a cunoaște adînc și con
cret viața satului colhoznic, 
de a o zugrăvi veridic, de 
a scrie într-o limbă curată 
și accesibilă poporului, a ră
sunat în toate cuvîntăriie. 
„Trebuie trăită viața țără
nimii muncitoare. înțeleasă 
limba ei" a spus F. Karsiev, 
președintele colhozului „Ma- 
lota‘‘, subliniind că succe

sul operei lui M. Șolohov se 
datorește tocmai cunoașterii 
adînci a vieții țărănești de 
:ătre scriitor.

Relevînd povestirile lui V. 
Ovecikin, care a sezisat și 
a oglindit o serie de proble
me arzătoare ale vieții col
hozurilor, agnonomul S. 
Pasko a declarat: „Mulți 
scriitori sovietici, care tră
iesc permanent viața satu
lui, ne ajută magistral cu 
ascuțișul condeiului lor să 
dezvăluim lipsurile în mun
ca noastră, ne învață pe 
baza exemplelor bune".

Colhoznicii au cerut scrii
torilor să dezvăluie cu pu
tere conflictele dintre forțele 
noului și rămășițele ve
chiului în viața colhoznică, 
să le oglindească sub t-oate 
aspectele lor variate. Ei au 
cerut să scrie mai mult des
pre conducătorii de colho
zuri, despre formele con
crete ale luptei pentru apli
carea în viață a recentelor 
hotărîri cu privire la agri
cultură, despre relațiile din
tre colhoznici și S.M.T., des
pre munca de partid la sate, 
despre munca femeilor în 
colhozuri, despre familia so
vietică, despre răspunderea 
părinților față de societate, 
despre educația tineretului, 
despre viața personală a'oa
menilor sovietici, despre mo
rala comunistă. Participan- 
ții la discuții au stăruit a- 
supra Oglindirii în litera
tură a vieții culturale din 
colhozuri, a noii intelectua

lități din satul colhoznic.
In cuvîntăriie lor, colhoz

nicii au împletit analiza ero
ilor și operelor literare cu 
observații asupra faptelor și 
oamenilor din mediul lor 
propriu. Ei. au arătat prin 
exemple că pretutindeni tră
iesc și muncesc oameni so
vietici înaintați, care ,pot 
servi scriitorilor ca modele 
de eroi pozitivi, cu o bo
gată viață interioară. Ei au 
cerut scriitorilor să biciu- 
iască fără menajamente pe 
chiulangii, amatorii de tre
buri ușoare, pe birocrați și 
rutinieri, pe activiștii care 
se rup de masă și viață, pe 
acei care nesocotesc intere
sele mari ale statului și 
care se abat de la normele 
moralei comuniste. Cu un 
spirit critic remarcabil, ei 
ti-au întărit cerințele cu 
exemple concrete din colho
zul și raionul lor, citind oa
meni rămași in urmă față 
de nivelul în creștere al ță
rănimii colhoznice.

Cărți noi
In Editura de stat pentru 

lieratura politică a apărui 
culegerea „Unele probleme 
ale esteticii marxist-leninis- 
te", cuprinzînd următoarele 
studii: „Despre locul și ro
lul artei în viața socială", 
„Despre caracterul obiectiv 
al legilor artei realiste" de 
V. Kemenov, „Despre spe-

I

ti

. cificul beletristicii (însem
nările unui scriitor)" de G. 
Nikolaeva, „Rolul lui V. 1. 
Lenin în formarea concep
ției despre lume a lui M. 
Gorki" de V. Borșcikov, 
„Lupta lui V. . I. Lenin îm
potriva concepțiilor vulga
rizatoare ale Proletkultului 
asupra artei" de F. Matl- 
tin, „Unele principii de tipi
zare în satira lui V. Maia- 
kovșki" de O. Kudenko, „Lev 
Tolstoi în lupta pentru rea
lism în artă" de K. Loma
nov și „Afirmarea principii
lor realismului socialist în 
literatura progresistă din 
țările ■ capitaliste" de T. 
Motîliova.

In editura „Sovetski pisa- 
teii" („Scriitorul sovietic") 
a apărut primul volum din 
culegerea „Scriitorii ruși 
despre munca literară". Cu
legerea va cuprinde părerile 
celor mai eminenți scriitori 
ruși și sovietici cu privire la 
conținutul și forma în artă, 
despre esența muncii de cre
ație literară. Fiecare capitol 
al lucrării este precedat de o 
introducere în care se carac
terizează atitudinea scriito
rului respectiv față de lite
ratură.

In aceeași editură a apă
rut volumul „Scriitorii ruși 
despre limbă", cuprinzînd 
ideile scriitorilor clasici ruși 
de la Lomonosov pînă 10 
Gorki, despre limba rusă șt 
despre stilul în beletristică.



PENTRU NOI PIESE -

ACTUALE, COMBATIVE, FRUMOASE

III
atitudine pasivă 

repertoriului ori- 
actuale, contem- 

Aceste teatre așteaptă să 
piesele bune, valoroase. 

Să vină ... de la minister. Și cum 
venirea, în cele mai multe cazuri, se 
lasă așteptată, și cum punerea în 
scenă a unei piese originale e legată 
de bătaie de cap, de eforturi în plus, 
de frămîntări mari și de... riscuri, 
nu e 
terahii 
peare, 
etc. ?
de a minimaliza 
rea și necesitatea prezenței 
rtente a pieselor din inepuizabilul re
pertoriu universal. Dar cînd cantita
tea trece în calitate e bine să ne gîn- 
dim.

Rolul dramaturgiei clasice este in
contestabil deosebit de important în 
educarea maselor. Punerea în scenă 
a capodoperelor dramaturgiei univer
sale e prilej de mari bucurii pentru 
regizor și actor, un imens izvor de 
învățăminte pentru ei, ocazie de a-și 
perfecționa măiestria, de a-și reliefa 
talentul. Dar nu poate fi considerat 
drept colectiv viabil, sănătos, cu mari 
perspective decît acela care în munca 
sa artistică trăiește în pas cu viața 
poporului său, care participă la fră
mântările lui, care — cu mijloacele 
de care dispune — caută să aducă 
prinosul de care e capabil în rezol
varea marilor și complicatelor pro
bleme ce stau în fața poporului. De
conținutul și valoarea artistică a
pieselor înscrise în repertoriu

în care teatrul își
misiunea

Dnele teatre au o 
față de crearea 
ginal,. pe teme 

porane. 
le „pice'

mai bine 
teatrului

Moliere, 
Departe

să apelezi la ve-
Shakes- 

Vega, 
gîndul 
valoa- 

perma-

universal, 
Lope de 

de noi 
importanța,

de-

Discuția pe marginea volumului

Iar oamenii — pămînt și oase.

Lidice
mi se uită

Un loc distrus, cu bălării,
Pe unde-au fost modeste case 
Din satul ceh — două morminte.

IMMIIKCRI11rORlI

Cîntece de zi și de noapte" de A. E. Baconsky
duiire „crudă și nedreaptă", așa cum' 
spune Eminescu : această idee ne a- 
pare evident și din cuprinsul poemu
lui." Realizării frumoase a acestui 
poem i-a fost opus ciclul „Lucrări și 
anotimpuri" considerat de vorbitor ca 
un poem slab. El a afirmat: „Dacă 
din prolog putem să fim mulțumiți 
de ceea ce ne spune poetul, în sensul 
că poemul va cuprinde caractere, în- 
tîmplări ale oamenilor de azi, trece
rea anotimpurilor, atunci cînd încearcă 
să expliciteze in mod practic fiecare 
din aceste afirmații, o face la un 
mod care neagă promisiunile făcute 
in prolog.

Baconsky ne descrie primăvara, 
zăpezile, cîmpurile, arborii, unel
tele de muncă la cîmp și în aceste 
descrieri nu simțim decît foarte rar 
vibrația ideii pe care el o rezervă 
acelor versuri, mai ales din finalul 
capitolelor respective, care vor să 
culmineze cu lozinca:

Pe locul ăsta a fost școala...
S-au prins școlari de-a baba- 

oarba.
O treaptă de ciment se vede, 
Pe care-a năpădit-o iarba...

La Casa scriitorilor a. avut loc marți, 26 iunie, ședința de lucru a 
secției de poezie a Uniunii scriitorilor în cadrul căreia a fost pus în dis
cuție volumul poetului A. E. Baconsky, „Cîntece de zi și de noapte". 
Publicăm mai jos fragmente din referatul prezentat de tovarășa Veronica 
Porumbacu, precum și unele texte piescurtate din discuțiile care au urmat.

nă trebuie să acționezi." Căci viața 
e luptă, acțiune. Dacă nu vei da ac
torului ce să facă în scenă, dacă nu 
vei pune personajele în diverse si
tuații în care să ia atitudine, mu se 
va reliefa caracterul lor, acțiunea va 
lîncezi, piesa va plictisi. Piesele noa
stre trebuie să fie interesante, ta 
bunul înțeles al cuvintului. Nu fugă 
după originalitate burgheză, ci efor
tul de a da noul, mereu o idee, o 
situație, o problemă nouă, să ne a- 
nime. Să nu uităm că orice perso
naj trebuie să aibă momente cînd 
caracterul său se definește, se re
liefează, se dezvăluie cel mai bine și 
complet. Logica evenimentelor, creș
terea acțiunii, strîngerea liniilor 
subiectului către final, trebuie să nu 
piardă din vedere linia fiecărui per
sonaj, cu dezvoltarea caracterului 
său. De aceea, exigența față de mun
ca sa proprie e o condiție în reușita 
dramaturgului.

Subliniem încă odată : avem nevoie 
de piese clasice, de piese din diverse 
vremuri și cu problematici variate. 
Dar atenția trebuie să ne-o îndreptăm 
către actualitate. Piese despre con
struirea socialismului, despre lupta 
pentru pace, piese despre oamenii zile
lor noastre, despre marile lor trans
formări și înfăptuiri. Aceste piese nu 
ne-au putut scrie nici Moliere, nici 
Schiller, nici Ostrovski. Chemîndu-i 
pe titanii dramaturgiei universale în 
ajutorul nostru acolo și unde ei ne 
pot sprijini, să facem noi înșine to
tul ce ne stă în putință pentru fău
rirea imaginii veridice, emoționante, 
a zilelor noastre. Să nu uităm că 
puterea lui Shakespeare și Lope de 
Vega, a lui Gogol și Cehov, a lui 
Caragiale și Ostrovski este în strîn- 
să legătură cu contemporaneitatea 
operei lor, în ascuțișul ei politic, 
adesea publicistic.

In zilele noastre a crea opere din 
actualitate înseamnă în primul rînd a 
avea capacitatea de a sezisa din 
viață și a susține cu pasiune noul, 
de a dezvălui ceea ce îi împiedică 
mersul înainte, de a-1 ajuta cu mij
loacele artei să învingă. Acesta e 
rostul dramaturgiei noastre, rostul 
primordial al teatrului nostru. Numai 
așa se poate îndeplini sarcina patrio
tică de educare a oamenilor muncii 
în spiritul luptei entuziaste, pasio
nate, dîrze, pentru socialism și pace. 
Dramaturgii noștri au făcut puțin 
încă pentru a face față acestei 
mărețe îndatoriri. Dar unele suc
cese trebuiesc dezvoltate. Oare numai 
scriitorul e inginer al sufletelor ome
nești, iar regizorul și actorul rămîne 
indiferftit față de sarcinile active, 
educative, .ale artei ? Vrem noi crre 
să dăm spectacole care, simplu, „să 
descrețească frunțile”, sau căutăm 
a pune la îndemîna spectatorului — 
în genuri și cu teme variate — 
piese care să îmbogățească 
omului, să-l anime la fapte 
să-i amplifice experiența de 
și viată ?

Dacă teatrele 
misiune 
pentru întocmirea repertoriilor, ele 
trebuie să se ocupe serios și compe
tent de această problemă. Iar în 
măsura în care li s-au lărgit drep
turile, trebuie să crească și simțul 
răspunderii. Problema muncii cu dra
maturgul în clipa de fată ni se 
pare că este inelul princinal de care 
trebuie să tragă factorii care au 
menirea și datoria de a da poporu
lui' nostru muncitor spectacole de 
înaltă calitate artistică, bogate în 
idei, strîns legate de actualitate, 
animînd poporul nostru la noi și noi 
bătălii, la dobîndirea de noi și noi 
victorii.

nicipal; Teatrul Național a dat do
vadă de multă pasivitate, la fel Tea
trul „C. Nottara" și Teatrul C.F.R. 
din București. Din păcate, consiliile 
artistice există pe alocuri doar pe 
hîrtie și nu sînt atrase la rezolvarea 
acestei probleme. La Teatrul Munici
pal se afirnjă chiar că consiliul „este 
de formă”. Membrii consiliilor nu sînt 
invitați deseori nici măcar la specta
cole. In provincie ori nu există con
silii artistice, 
sînt la fel 
consiliile se 
meni ai casei”, 
Nu există cineva 
în mod deosebit 
sarcina pregătirii 
cretariatul literar 
este o fantomă, iar 
un personaj birocratic. De cele mai 
multe ori secretariatul literar este 
incompetent, lipsit de autoritate, eîte. 
odată și de cultură, redueîndu-se mai 
mult la funcția de... secretar parti
cular al directorului.

In țară un teatru ca Naționalul 
din Cluj, care a muncit cu spor, cu 
dramaturgii V. Porumbacu și E. 
Naum, * este „rara avis", valorosul 
teatru din Tîrgu Mureș a părăsit în
ceputul bun pe care l-a făcut cu dra
maturgii Kiss și Kovacs care au dat 
„Furtună în munți" și acum se ocupă 
doar de „Doamna noastră" — piesă 
istorică. Teatrul maghiar din Cluj a 
uitat succesul cu „Mireasa desculță" 
și azi se bate pentru o piesă din se
colul al XVII-lea și alta, tot istorică, 
cu acțiunea 
La Craiova 
o feerie și 
nejucăbile.

Repetăm: 
turg.ii. Și trebuie să scrie piese bune, 
realizate la nivel artistic superior. 
Nimeni nu cere teatrelor să accepte 
rebuturi literare. Din 
cate se întîmplă că 
turi se acceptă mai 
cîteodată, se îmbracă 
comedii. Conducerea 
însă trebuie să reflecteze foarte se
rios asupra căilor creării unui re
pertoriu proaspăt, nou, actual, com
bativ, artisticește valoros. Căci dacă 
piesa estd—ă dramaturgului, reperto
riul este al teatrului. Nu vei lucra 
cu dramaturgii, nu vei .avea piese.

Nu-i absolvim pe dramaturgi, nici 
organizațiile lor. Secția de dramatur
gie a Uniunii scriitorilor a făcut pu
țin în direcția stimulării creației ori
ginale. Au fost discutate puține piese, 
au fost organizate puține dezbateri pe 
problemele teoretice ale dramaturgiei, 
au fost antrenate puține publicații pe 
acest drum. Puțin s-a făcut în direc
ția sprijinirii colegiale a dramaturgi
lor care trec prin perioade grele din 
punctul de vedere al creației. Dese
ori a fost dezinteres pentru nevoile 
lor materiale. Dar, drept lucru pozi
tiv trebuie socotit efortul făcut de 
biroul secției pentru ajutorarea tea
trelor din capitală, pentru înviorarea 
consiliilor artistice, pentru ajutorarea 
Direcției teatrelor din minister. Or, 
trebuie să fie clar că teatrul este lo
cul unde, în mare măsură, trebuie 
organizată și 
dramaturgilor.
torilor se discută probleme gene
rale, teoretice, se analizează o 
lucrare, două — aci însă, în teatru, 
este însuși locul „producției", aci tre
buie să se nască și să înflorească 
colaborarea cpeatoare dintre drama
turg, regizor și actor. Altă cale nu 
există. Numai așa se va naște reper
toriul mare de care avem nevoie. Să 
nu ne pierdem cu discuțiile — cine 
trebuie să îndrume ? Dacă poeții și 
prozatorii își găsesc locul firesc _ la 
editură, dramaturgii trebuie să-l aibă 
la teatru.

Teatrul trebuie să se, bală pentru 
piese originale. Dacă directorii vor 
înțelege acest lucru, dacă colectivelor 
teatrelor aceasta le va fi clar, atunci 
se va naște și colaborarea, vor dis
pare asperitățile, nu va mai fi loc nici 
pentru suspiciune, nici pentru neîn
credere. A crea o atmosferă propice 
colaborării nu înseamnă lipsă de exi
gență. Subapreciind însă repertoriul 
original, unele teatre privesc piesele 
superficial, le dau drumul pentru că 
,.merg“, nu muncesc cu dramaturgul 
pentru finisare și astfel apar specta
cole crude. Există practica dării de 
piese originale pe mina celor mai ti
neri și mai neexperimentați regizori, 
„maeștrii" fiind păstrați pentru... mari 
montări. Este adevărat că avem re
gizori care s-au bătut pentru reper
toriul original. Sînt de menționat în
deosebi tov. Al. Finți și M. Gheler- 
ter. Trebuie înlăturată însă atitudinea 
rigidă din partea unor directori, care 
atunci cînd au repertoriul aprobat din 
primăvară, toamna amină o piesă ori
ginală venită, pentru „la anul", pe 
motiv că repertoriul este încheiat și- 
aprobat de minister.

Trebuie înlăturate piedicile care 
stau în calea colaborării vii dintre 
teatru și dramaturg. Trebuie să creas
că productivitatea dramaturgilor. A- 
vem nevoie de piese multe și bune. 
Trebuie creată atmosfera de încre
dere, de colaborare, de prietenie crea
toare și nu altundeva decît în și 
prin teatru. Aci trebuie să capeți sfa
tul, căldura necesară, critica princi
pială, aci să acumulezi experiența ne
cesară dacă vrei cu adevărat să te 
dedici teatrului. Viața plină, vie, in
teresantă, multilaterală, din R.P.R. să 
se oglindească pe scenele, teafrelor 
noastre! Problemele mari trebuie puse, 
în centrul preocupării noastre comu
ne. Omul care se^trftWprjnă, omul 
care luptă, omul care făurește, să fie 
zugrăvit în toartă înălțimea, ta toată 
frumusețea sa,; omul simplu — fău- 
ritov ^"to? de ce se bucură fiecare 

jiintre noi în parte, făuritorul bunu- 
materiala st sniritîtale.

Fiind în teatru, creînd pentru el, 
venind aici cu ideile, cu frămîntările, 
cu tot ce e sezisat din viață, consfă- 
tuindu-se, de la zămislirea temei pînă 
la finisarea piesei, cu colectivul tea
trului, dramaturgul nu trebuie să uite 
că drumul spre valorificarea talentu
lui trece prin muncă asiduă și grea, 
prin cunoașterea adîncă a vieții, prin 
cunoașterea meșteșugului, a secrete
lor dramaturgiei și a celor regizoral- 
actoricești. Să nu uităm : piesele 
noastre, bogate ta idei, în fapte noi 
de viață, in conflicte esențiale, tre
buie să fie pline de poezie, de fru
musețe ; ele trebuie să fie scenice, 
să fie construite conform legilor tea
trale. Stanislavski spunea că „pe șce-

ori funcțiile 
de disprețuite, 
compun clin 

actori și regizori, 
care să poarte 
răspunderea și 

repertoriului. Se
in unele teatre 
secretarul literar

Un nasture, o haină arsă, 
Un fier de plug și un ciocan, 
Mărunte lucruri dintr-o casă 
De harnic și cinstit țăran. I

lor 
iar 

„oa-

plasată acum 100 de ani. 
singura preocupare este 

o piesă istorică, ambele

piesele le scriu drama-pinde măsura 
va îndeplini 
în stagiunea respectivă, 
repertoriul trebuie privit 
program de acțiune, de muncă și de 
luptă a colectivului teatral dat. Prac
tica ne arată însă serioasele lipsuri 
din acest punct de vedere. O scurtă 
privire asupra repertoriului pe 1954— 
1955, e concludentă.

Acum cîteva zile la Ministerul 
Culturii a avut loc o interesantă 
consfătuire a directorilor de teatre 
din R.P.R. Cu această ocazie, atît 
raportul prezentat de Direcția gene
rală a teatrelor, cît șî discuțiile pur
tate pe marginea lui, au avut darul 
nu numai de a scoate în evidență 
o sumă de lipsuri, ci de a indica 
unele soluții pentru remedierea ră
mînerii în urmă. Cu această ocazie 
ș-a putut constata că teatrele 
n-au îndeplinit sarcina pusă de 
Ministerul Culturii, și anume aceea 
de a prezenta pe fiecare scenă în 
cadrul stagiunii 1954—1955 cel puțin 
două piese originale de actualitate. 
Dacă Teatrul Tineretului din Bucu
rești, Teatrul Național din Cluj, 
Teatrele de stat din Constanța și 
Sibiu $î-au îndeplinit datoria și au 
înregistrat succese sensibile, nu ace
lași lucru se poate spune despre al
tele. Practica cererii de piese „peste 
plan" în repertoriu s-a dovedit in
justă. Existența aCestor piese a per
mis teatrului din Arad să scoată 
din repertoriu „Trestiile de aur’’ și 
„Atențiune, copii!”... 'îar la urmă, 
„ca să nu fim criticați”, să introducă 
la mare înghesuială „Ochiul babei”, 
dramatizare aproximativă a unui ma
terial în mare măsură lipsit de in
teres. cu elemente „educative” foarte 

' îndoielnice. In vreme ce Teatrul Na
țional din București n-a dat decît 
„Citadela sfărîmată” (muncind însă 
serios cu dramaturgul) și a lungit re
petițiile cu „Regele Lear” timp de 
zece luni, „Trestiile de aur’* au și 
fost amînate pentru stagiunea vii
toare. Tot așa s-a întîmplat la 
Teatrul Armatei, unde din cauza 
tergiversărilor cu „Nunta lui Figaro”, 
„Impărătița lui Machedon” a mai 
apucat doar... trei spectacole. Teatrul 
,.C. Nottara” n-a dat nici o piesă 
originală, nici teatrul din Tg. Mureș.

. Și asta ătunci cînd Ministerul înscri
sese în repertoriu, aprobase și reco
mandase o sumă de piese noi ca 
„Drumul soarelui”, „Atențiune, co
pii 1” „Citadela sfărîmată”, „Urma 
alege”, „Trestiile de aur”, etc. De
sigur, piesele noastre nu sînt egale 
în valoare, nici cefe mai, bune riu 
pdt fi considerate drept *fără  
sur. Dar, așa cum mărturisea 
rectorul teatrului din Sibiu, 
Benea, repertoriile se întocmesc de
seori „după ureche”. Sînt directori 
care înscriu sau resping piesele fără 
a le fi citit, numai după ce „se 
spune”, „se aude”, după atmosfera 
care cîteodată se face voit în jurul 
unor piese. De ce să ascundem acest 
adevăr : în deobște mulți dintre acti
viștii teatrali n-au încredere nici în 
piesele originale, nici în dramaturgii 

* noștri. Este întemeiată această neîn
credere ? In ciuda lipsurilor pe care 
le avem, vom afirma cu tărie: nu, 
neîncrederea nu este întemeiată; 
avem scriitori care vor, pot și tre
buie să ne dea piesele cerute de 
timpul nostru. Totul este însă să 
știi să lucrezi cu ei. Atitudinea pa
sivă din partea teatrelor nu este 
permisă. In așteptarea nașterii unui 
Shakespeare sau Cehov nu se poate 
călăuzi teatrul de astăzi cu ochii 
îndreptați spre trecut și nu înainte.

In genere, se cunoaște practica 
păgubitoare: piesele romînești se 
pun la sfîrșit de stagiune, în extre- 

. mis, „ca să nu se zică că n-am dat 
și ceva original”.

Cînd analizezi repertoriul unor tea
tre te izbesc linsa de discernămînt, 
de orientare către conținutul, către 
scopul urmărit de teatru, înclinația 
către succes ieftin, către „împlinirea 
olanului d-e casă". Desigur teătrwl tre
buie să-și aibă gospodărirea sa judicioa
să. Dar a preface problema administra- 
tiv-finamiairă în scop înseamnă a nu în
țelege nimic din rostul artei ca armă ___ r„
de educație. Deseori conducerile tea- ‘ riior noastre materiale și spirituale, 
trelor nu se orientează just. Buna- ‘ 1 * ' ‘ ’
oară, pentru viitoarea stagiune 11 
teatre au cerut draftiatrzarea „Len
tei", lucrare devenită, în ultima soco
teală, povestea veche a triunghiului 
din teatrul burghez; văduvită de 
fond social, piesa deformează însăși 
noțiunea de președinte de gospodărie 
colectivă, tipizează secundarul, întîm- 
plătorul, neesențialul.

Din informația destul de bogată de 
care dispunem reiese că majoritatea 
teatrelor nu lucrează cu dramaturgii, 
că teatrele nu și-au pus ca obiectiv 
concret Și imperios problema de a, ob
ține piese proprii, originale. Dacă la 
Teatrul Armatei situația este satisfă
cătoare, nu e la fel la Teatrul Mu-

educativă
In fond

ca un

cu- 
di- 

tov.

Pe un perete, nume, poze: 
Locuitorii unui sat...
Fasciștii — țineți bine minte— 
Aceste urme ne-au lăsat...

Maestrul
(Lui George Enescu)

Casa părintească din Liveni 
Veni maestrul s-o mai vadă, 
Că-i pi.nse dorul de livadă 
Și de sfătoșîi lui săteni.

Imbătrînit-au prunii, perii... 
Cu ei odată a crescut. 
Privește prispele de lut 
In frumusețile tăcerii.

Vrea singur, singur să rămîhă. 
Stă lîngă horn, pe un prichici. 
Bunica l-așeza aici
Și-i da un măr frumos în mină.

I-s genele de lacrimi ude. 
Bunica parcă i-a vorbit. 
S-a ridicat, a tresărit. 
Nimic în jur nu mai aude.

contra, din pă- 
asemenea rebu- 
ușor pentru că, 
în formele unor 

oricărui teatru

au primit 
și greaua ri’

îndrumată creația 
La Uniunea scrii-

*

sufletul 
mărețe, 
gîndire

't nobila 
răspundere

coordonat. A- 
noastră, tre- 
Direcția ge-

Efortul comun trebuie 
cest rol, după părerea 
buie să-l îndeplinească 
nerală a teatrelor din Ministerul 
Gultarii. Saretaia concre-tă- ,ă reperto
riului pe 1955 — 1956 se pune
azi sub aspectul asigurării unui nu
măr minim de piese actuale, valoroa
se artisticește. Aci trebuie dată bă
tălia și Direcția generală a teatrelor 
dip Ministerul Culturii ar trebui s-o 
conducă. Mobilizînd pe dramaturgi, pe 
scriitorii din consiliile teatrelor—sec
ția de dramă a Uniunii scriitorilor 
va ajuta din toate puterile ei. Trebuie 
înțeles totuși că decît să scrie des
pre p-iese de teatru, decît. să facă re
ferate și să stea în ședințe, drama
turgii în primul rînd trebuie să scrie 
piesele*'cerute.  A crea condițiile pentru 
aceasta e sarcină și a Uniunii scri
itorilor, dar și. a Direcției generale 
a teatrfelor.

Acum 6 săptămîni la colegiul Mi
nisterului Culturii din U.R.S.S. a a- 
vut loc o largă dezbatere cu privire 
la problemele repertoriului teatrelor. 
S-a combătut cu multă putere rătnî- 
nerea în urmă a dramaturgiei origi
nale, s-au trasat, sarcini în vederea 
depășirii ei. < 
Mihailov, mimiltrul culturii 
U.R.S.S., a spus între altele :

Problema făuririi unui repertoriu 
cu adevărat valoros — este proble
ma căilor pentru înflorirea ulterioară 
a artei noastre teatrale. Ea nu se re
zolvă pe drumul unei căutări pripite 
de piese, a revederii și reînnoirii re
prezentării a cîteva piese. Problema 
constă în învingerea rămînerii, în ur
mă a dramaturgiei față de cerințele 
vieții poporului, a oglindirii in artă 
a evenimentelor celor mai importante 
și tendințelor epocii, a vedea per
spectiva. Trebuie să rezolvăm pro
blema principală — făurirea de opere 
bogate în idei înalte, talentate, des
pre zilele noastre, despre oamenii 
noștri".

Este oare necesar să mai spunem 
că sarcina care’ stă în fața noastră 
pe dimensiunile și în condițiile noa
stre concrete, în fond este aceeași ?

Avem în R.P.R. teatre multe și 
l:une> actori valoroși. Avem drama
turgi talentați, tineri și vîrstriici. A- 
vem un public generos, entuziast, în
drăgostit de teatru. Prin grija și 
atenția partidului și guvernului s-au 
creat teatrului nostru minunate con
diții de dezvoltare. Nu depinde decît 
de noi, de colaborarea noastră, să 
creăm condițiile pentru realizarea u- 
nui repertoriu în care își vor găsi 
locul de cinste piese izvorite din via
ța și munca poporului nostru, piese 
ce „vor ridica problemele esențiale 
.ale oamenilor care construiesc lumea 

. nouă, piese scrise fa nivel artistic 
înalt — adevărate mijloace de edu
care L,a oamenilor muncii.

N. Mmaru

Cu? această ocazie, N.
din

— Putem pleca, a spus apei. 
Ani vrut să-mi m.ai aduc aminte 
De clipele trecute, sfinte, 
Pe care Ie purtăm în noi.

măeastră •
Este loc, orchestra-i mare... 
Vă poftesc, deci, la cîntare. 
Hai să-ncepem simfonia, 
Să cîntăm țara, cîmpia, 
Cum se cîntă în dumbravă 
Și-n poiana cu otavă.

Hai la-ntrecerea măeastră 
Să cîntăm epc-ca noastră. 
Oamenii pe noi ne-așteaptă 
Și cu dragoste s-arată 
Cînd în inima lor bate 
Și-a ta inimă de frate.

Buciumă, cîntă din goarnă, 
Dar în cânt inima-ți toarnă. 
Cîntă din cimpoi și frunză, 
Lumea-ntreagă să te-auză. 
Să te-nvețe doina, hora, 
Care sînt a tuturora.

Cîntă și din solzi de pește, 
Numai simte ,și trăiește. 
Svîrle-ți mantia străină, 
Nu lăsa struna-n rugină, 
Hai la-ntrecerea măeastră 
Pentru viața, lumea noastră.

1955

Dumitrii Corbea

n referat, tovarășa Veronica 
Porumbacu a început prin a 
vorbi dles-pre etapele mai im- 
portante ale dezvoltării crea

ției poetului. „Evoluția aceasta — a
spus tov. Veronica Porumbacu — nu 
s-a realizat dintr-o diată, ai prin sal
turi și luiptie succesive pe care poetul 
le-a avut și le m.ai are de dus împo
triva streinelor formalismului. Acolo 
unde le-a învins, Baconsky a găsit: 
mijloaiciele de a exprima autentic, pro- 
fuinidl, spiritul die partid, fără de care 
e știut că poezia nu are fotrță nici 
frumusețe, nici limpezime, nici scîin- 
tdiete I...

Dacă vom înțelege de ce și cînd a 
reușit Baconsky să scrie poeme de fru
musețea și căldura „Copiilor din valea 
Arieșului",. cu explozia de bucurie și 
mîndrie pentru poporul care a scris 
în legea lui de căpetenie „păimîntul e , 
al celor ce-1 muncesc", cu puterea de 
evocare a naturii din ciclul bulgar, 
dacă înțelegem ce idă amplitudine ver
surilor în care prinde viață un în
treg atlas al luptei pentru 
Viață, („Cîntecul 
dacă ne e clar însă 
ce el n-fa reușit 
emoție puternică 
,,Manifest", „Cîndva

, da lăptarului" și altele, vom 
distinge adiată cu caracterul pozitiv 
al volum uilui și una dlin firteole poe
ziei lui A. E. Baconsky.

Baconsky ne oferă o poezie majoră 
complexă și personală, când exprimă 
cu avîntul caracteristic, pe coarda ca

red este proprie, miairi dureri și mari 
bucurii ale sale, și prin adevărul și 
intensitatea lor nu numai ale sale, 
ci ale poipomtilliuii.. Cînd versul grăiește 
de pe pozițiile cele mai înaintate, când 
spiritul de partid îi dă orizontul larg 
al înțelegerii lumii,- poemele sate spo
resc în emoție și în putere de suges
tie, fa originalitate. Mă gîmidesc de 
pildă, la „Copiii din valea Arieșului" 
care cointfaiuă frumos și cald tradiția 
„puilor de moți“ pe străzile Clujului, 
cînitați atît de mișcător de Emil Is<ac.

In continuare, tovarășa Veronica 
Porumbacu a ■ subFniat în mod deose
bit faptul că asemenea acestui poem, 
poeziile cele mai valoroase ale lui B.a- 
consky stat acelea pătrunse de spi
ritul de partid, poezii aniiimiperialiste 
ca ; ;,Primăvara în Coreea", „Omul 
și fiarele", „La moartea lui Beloia- 
nis", „Veghe de noapte", „Prin munții 
Bihariei", — o seamă de pasteluri și 
cîtevaj poezii din -ciclul bulgar, „In- 
„Veghel de noapte" este abordată în- 
tr-un mod oiriginal o temă deosebit 
de interesantă : reacția omului cinstit 
față de calomniile propagandei impe
rialiste. Bacoihsky este un poet liric 
prin excelență și în „Veghe de noap
te", păstr.îndu-și acest fond, izbutește 
isă concentreze o bogăție die idei, cu 
un puternic caracter mobilizator".

In încheiere, tovarășa Veronica Po
rumbacu a arătat că intenția refera
tului era idie a urmări linia de evoluție 
a ceeia ce e bun și valoros ta poe
zia lui Baconsky, pentru ia ne face o 
•idee despre personaliitatea poetului că
ruia îi putem cere, tocmai pentru ca
litățile ei iiHCointestabiile, să lupte cu 
mâi multă sităruință împotriva unor 
frîne ale creației lui. „Și .aici mă voi 
referi tot la evoluția de la „Frasinii de 
la răscruce" la poeziile sale valoroase, 
piomtaid de la >aceile.aiși „flori de ghea
ță" pe care nu numai alții poeți, ci și 
■autorul incisivelor versuri de mai sus 
le are la răbojul său. Asemenea poe
zii îi apar pe fereastra înghețată, a- 
tumci cînd el nu scrie die pe pozițiile 
înaintate ale poporului, cînd' „sub ac-

vila timpului său", ca să-ii folosim o 
expresie favorită, dar nu prea fericită, 
el rătăcește în spațiu, fără mesajul 
acestui timp. Oir, eroul liric e un 
erou al timpului său și numai prin 
aceasta al timpurilor viitoare, de care 
se arată aitît de preocupat în poemul 
„Teiului": sub teiul sub care Emi
nescu se îritîlnea odată cu 
Miole, Baconsky se întreabă, 
nu cu un exces de modestie, 
ma. luceafărului:

Veronica 
recunosc, 
în preaj-

O, va fi undeva, va crește
Un tei să-ngtne ctntecele mele? 
Un tei deasupra căruia mereu 
Să . ' ’
Acvila timpului meu...

vreodată,

plutească în cercuri mari și line
„Cereale, tone, zece milioane'

pace și 
verii acesteia"), 
în același timp de 
să transmită o 
în poezii ca 

ca luna", „Bala- 
putea

E uin ecou -al individualismului -care 
i-a grefat nu -odată versurile. Pe alt 
plan, în evoluția -sa, Baconsky a a- 
vut de rnifruntiat primejdia formalis
mului. A avut, ș-i nu numai că a avut, 
căci formalfemui — ca și proprietate-a 
ruirală care generează ceas c-u ceas 
c-ap-it-aMișunul — țese zi cu zi alte mi
raje, oare sub aspectul lor nou, as
cund adesea lucruri și sentimente 
vechi. Un timp, cîmpul poeziei a fost 
sărăcit, omul fiind cln-tat fără senti
mentele bogate și calde ale vieții 
lui. Atunci cînd această lipsă s-a sim
țit apăsătoare, poeții și-au înstrunat 
cuantele pentru cîn-tiar-ea tuturor senti
mentelor umane. Lucrul era necesar, 
bine veoit și .a îmbogățit sufletul poe
ziei, dar totul depinde nu numai 
varietatea -s-errtimentelor, ci și de 
zițiia partinică a poetului".

După referat au urmat discuții.

Luted cuvîntuil 
exprimat plăcerea de a discuta volu
mul lu-i Baconsky. „Reifeirătiuii spunea 
despre Baconsky că ar fi prin exce
lență liric, afirmație cred justă, luată 
in, mare. El este, firește, un liric cu 
trăsături iper-sonele, cu anumite note 
dleoisebite. Lirismul său nu însemnează 
o încercare d-e -coniceintmare exclusivă 
.asupra propriei sale persoane".

Vorbitorul a analizat o seamă, de 
poezii pe care le-a soccftit realizate, 
opriinidlu-s-e mai ales la poezia „Co
piii coreeni -la Congresul Păcii". De 
asemenea, el a criticat și o s-eamă de 
slăbiciuni, atît în- privința conținu
tului, cit și -în legătură cu forma poe
ziei iui Bncorisky. El a spus: „Atunci 
cînd autorul surprinde acel potențial 
poetic a-1 faptelor, el va reuși să gă
sească dlin studierea, din analizarea 
faptelor vieții, ditr cunoașterea vieții, 
această forță care să împingă spre 
înălțimi poezia lui.

Și aceasta se întîmpilă și în poezia 
lui B.aconsiky. Atunci cînd el cunoaște 

' rtiâi slab unele l’Oufi, cînd' cunoaște 
mai bine cum stau lucrurile teoretic, 
cînd cunoaște cum sună lozinca res
pectivă și numai atît, atunci reușita 
artistică este mult mai slabă pentru 
că însăși lozinca nu este altceva de 
cit rezultatul analizării unor adinei 
și complexe fenomene de viață".

Mihu Dragomir -a declarat că pre
țuiește poezia lui Baconsky. El a a- 
pre-ciat elogios poemul „Copiii din 
valea Arieșului", sip-untad : „Aceasta se 
explică, după părerea mea, prin aceea 
că poemul are o idee ilustrativă de 
valoare și o imagine poetică globală, 
unitară, care se dezvăluie de asemenea 
cu claritate prin mijlocul diferitelor 
elemente de viață pe care le creează 
poetul.

Ideea acestui poem este că, copilă
ria nu poate fi fericită într-o o-rîn-

cu 
în 
nu 
ele

că

Dan Deșliu

EXPOZIȚIA COMEMORATIVĂ 
„EMINESCU INTRE CONTEMPORANI
Cu prilejul împlinirii a 66 de ani de la stingerea din viață a mare

lui poet Mihail Eminescu, In holul principal al Casei scriitorilor 
a avut loc deschiderea expoziției „Eminescu între contemporani". 

Organizată de Biblioteca Academiei R.P.R. și Uniunea scriitorilor, în suc
cesiunea panourilor și in numeroase vitrine este expus un bogat material 
documentar : însemnări ale poetului, volume din opera sa apărute de-a lun
gul, timpului, scrisori și mărturii ale contemporanilor. Din cercetarea aces
tui bogat material iconografic, vizitatorul află din caietul 'de note al lui 
Miihail Eminescu că pentru scrierea poemului „Împărat și proletar" el a 
cunoscut opera lui Karl Marx „Capitalul". De asemenea înalta prețuire pe 
care i-au acordat-o contemporanii: I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuță, 
Vasile Alecsandri, Ion Slavici, Dobrogeanu-Gherea.

In cadrul acestei expoziții, vizitatorul poate urmări viața poetului de 
la începutul ci și p'.nă la tragicul său sflrșit.

Eminescu ne este contemporan

La inaugurarea .expoziției a vor
bit acad. Barbu Lăzăreainu, directorul 
general al Bibliotecii Academiei R.P.R., 
numeroșilor^ scriitori și -oameni de 
cultura cară» au ținut să ia -parte la 
această festivitate :

„Emiinescu între contemporani" va 
fi fără doar și poate un- titlu menit 
să slujească și d-e aci încolo unor ex
poziții și din veacul nostru și din 
veacurile viitoare. Căci el ne este 
contemporan și nouă și va fi și al 
secolelor ce vor, urma. Deși a trecut 
de mult de hotarele vieții, .actualitatea 
lui e vie, -resimțită d-e noi ta fiecare 
clipă.

Un creator de geniu e totdeauna și 
un mare educato-r pe oare dorim să-l 
avem neîntrerupt aproape. Pe el, pe 
Emiinescu, do-ri-m să-l avem -mereu cu 
versul în care limba ro-mînească și-a 
cîștig.at una dintre cele mai de seamă 
biruințe.

El e mult aproape dragostei noastre 
și cu pilda unei vieți s-fărtoate de 
timpuriu de nedreptățile unor vremuri 
denunțate de dineul cu neîmpăcată 
vigoare.

Această moarte îndeosebi trezește în 
fiecare an comemorări care ne pri
lejuiesc o confruntare salutară a pro
blemelor noastre veșnic n-oii. cu gîn- 
dui' și fapta unuia din făuritorii cul
turii noastre modle-rne.

Expoziția de față e o contribuție a 
Bibliotecii Acaidte-miei R.P.R., dețină
toare aproape a întreg tezaurului de 
autografe eminesciene, la opera de 
împărtășire -a unui public mai larg 
cu scrisul poetului, cu ediții vechi ori 
noi ale operelor sale și cu iconografia, 
încă nu destul de bogată, oare pri
vește pe marele nostru poet.

Eminescu nu e însă înfățișat sin
gur: familia în care a crescut, poeți 
ca Alecisandri care i-au salutat ascen
siunea, prieteni de totdeauna ca Ion 
Creangă, Ion Slavici, Ion Caragiale; 
o poetă e-a însăși, de care viața lu-i 
Emiinescu .a fast .atît de dureros le
gată — Veronica Micle; un discipol 
fervent oa Alexandru Vlahuță, în stfîr- 
și-t critica începind cu un contempo
ran — lom- Gherea — pentru .a sfîrși 
cu numele cele mai cunoscute ale mo
mentului de față — vin să -redea — 
nădăjduim — din atmosfera nu nu
mai în care a trăit poetul, dlar și în 
care., s-a închegat, ,a strălucit și con
tinuă să strălucească cu o reputație 
uimitoare în- literatura noastră.

In dorința ca străd-uisnițeile noastele să 
găsească o prețuire binevoitoare, dar 
doritoare și die -mai bine din parte-a 
tuturor i-ubitorilo-r de carie, de poezie, 
de cultură, declar deschisă expoziția 
„Eminescu între contemporani".

Eminescu însoțește
dramul existenței noastre

A vorbit apoi criticul Ion Vi'tner: 
Expoziția pe care o inaugurăm as

tăzi reprezintă un foarte . modest pri
nos adu® amintirii aceluia care este 
părintele poeziei noastre moderne. De 
i>apt, nu putem spune că die Eminescu 
„ne aducem aminte", pentru că poe
tul șj opera lud fac parte din însăși 
ființa noastră intelectuală, constituie 
una din forțele Latente a tot ce este 
mai bun în noi. Pe Eminescu îl avem 
cu noi în permanență, die cum deschi
dem ochii în mod coruștiient aisupra 
vieții și ptaă îi închidem pentru tot-

de 
po-

și-a

deaima. El însoțește drumul existen
ței noasitre, împreună au doinele și 
cântecele bătrînești, cu mirajul mari
lor frumuseți ale acestui pămînt pe 
care ne naș-tem, ©u amintirea zbuciu
mului de -secole și .al eroismului popu
lar. Versurile sale nu le rostim în vir
tutea unui simplu efect de memoriza
re, ci în ritmul bătăilor inimii. Pen
tru generația noastră, generația revo
luției proletare și a construirii socia
lismului în Romiinia, Eminescu a fost 
și este unul din dlascălii care n-e-a<u 
făcut și ne fac perceptiibiile manile 
idealuri ale umanității. A-c-eaista nu 
prin faptul că Emines-ciu ar fi sBaiaillsit, 
diar prin simplul f.aipt că este profund 
uman și că în op-ena lui s-au adunat, 
ca intr-un ghioc, toate bucuriile, su- 
ieririțele și n-ădfflailte oiam-aniilor. Noii 
am vibrat la îndemnurile Manifestului 
Comunist lat lui Marx și F.nigei’s pen- 
trudea eram plin.j de răzvrătirea să
dită încă die pe băncile școlii die Pro
letarul poetului și visul măreț al Ma
nifestului comuniștilor a devenit visul 
nostr-u pentru că poetul ne făcuse în 
anii, tinereții să dlorim cu înfrigurare 
o viață lipsită de nedreptate, o iubire 
neîntinată de ipociriz-ie, o gînidire lip
sită de stavile.

Ce a scris poetul a rămas ca un 
bun al generațiilor și ai veacurilcr. 
pentru că în tot ce are el mai în-alt 
oa sentiment și ca gândire, simțim 
răsunetul amplu nu numai al unei 
epoci, dar al unui întreg popor. Emi
nescu este, folclorul, dar nu ta forma 

acea 
nouă 
tatii-

pe care el a moștenit-o, ci în 
pe care poetul ne-a dăruit-o 
printr-o muncă de cizelare rar 
niită.

. M&dtesita expoziție de astăzi o soco
tim și o dorim de bum .augur pentru 
realizarea ta viitorul apropiat a unei 
oasea poetului în ©are poporul să 
poată cunoaște tot ce ne-a rămas de 
la tel. O caisă care să nu fie numai 
loc de comuniune cu mărețul șj tra
gicul său (festin, diar și lăcaș de stu- 
dliu și învățătură a rnarei sale opere.

Pe frontonul unei astfel de institu
ții care se va -realiza pentru că o vi
săm de mult și visurile noi sîntem 
hotărîți să le împlinim, am putea săpa 
carifestanea rostită de 
vrătit și în care poetul 
tru eternitate mărturia 
crez:

Am urmat pământul 
mea, vieața, poporul.

diemonull răz- 
a închis pen- 
propriului său

ista, vremea

Pe de o parte avem descrieri, pe 
de altă parte un fel de idei versifi
cate, care nu fac corp comun 
descrierile, cu restul poeziei, și 
felul acesta descrierile respective 
pot ajunge să constituie prin 
însele o adevărată poezie".

Tudor Măinescu a declarat
urmărește cu mult interes evoluția 
creației talentatului poet clujean, ce- 
rînd totodată o analiză mai pro
fundă a poeziilor publicate în volu-: 
mul „Cîntece de zi și de noapte".!

A. Rău a contestai: iemeiraicia observ 
Dragomir. Aj' 

Mihu Dragomir 
timp bunele pă-, 
„Copiii din va-j 
face abia acum 
distruge celălalt) 
vorbitorului, va-| 

ioros. A. 'Rau a adus de asemeni 
reproșuri criticii literare care n-arj 
fi analizat cu destulă căldură creai 
ția lui Baconsky.

M. Petroveanu a încercat să defii 
nească personalitatea lui A. E. Ba-j 
consky. El a dat o apreciere pozi
tivă poemului „Despre lucrări șij 
anotimpuri", publicat în „Gazetei 
literară", subliniind ca o califate de-j 
osebită a poemului reliefarea puteri 
ndcă a ideii luptei seculare penrtul 
fericirea umană — care astăzi, în| 
condiții. istorice noi, a căpătat o] 
semnificație deosebită. . Vorbitorul aj 
adăugat de asemenea :

....Eu îi mai citez un merit, import 
tant acestui poem. Că principa-i 
Iul motiv de satisfacție în le-i 
gătură cu el mi-a fost grovocaț 
de imaginea belșugului pe care ă 
construit-o foarte bine, un belșug —: 
aș spune — pe care ne invită să-lj 
realizăm poemul acesta, și legat de 
această imagine un sentiment care 
mi se pare că face parte din ceea; 
ce aș numi specificul național în 
artă la noi.

Poetul popular la noi se simte în re^ 
lății cu natura, într-o relație de înlrăi 
țire, dar în același timp, intimă, fam» 
lîară. Ei bine, Baconsky a reușit —i 
cned — să trezească și perspectival 
aceea a belșugului, a dimensiunilor, a| 
efortului omului, dar în aceiași timp 
și -sentimentul de intimitate a omului 
cu lucrurile".

Nina Cassian, ta scurta ei inter
venție, și-a exprimat regretul pentru 
lipsa de discernămînt și obiectivitate 
manifestată de unii participanți lai 
discuții, mirîndu-se de acele elogii] 
exagerate și comparații grandiloc-ț 
vente care nu se pot întîlni nici la] 
comemorările 
sici.

Tovarășul Sasz Ianoș, apreciind 
pozitiv poezia lui A. E. Baconsky, 1-al 
avertizat pe poet de pericolul indij 
vidualismului care îl pîndește și carej 
s-a manifestat într-o serie din poe-j 
ziile sale.

Mihu Dragomir și Dan Deșliu aiț 
revenit la cuvîmt, pentru a face unelg

vațiilor lui Mihu 
Rău a afirmat că 
nu și-a exprimat la 
reri despre poemul 
lea Arieșului" și o 
cu intenția-- de a 
poem, după părerea

unor mari poeți ciai

revenit la cuvîmt, pentru a face 
precizări.

A. E. Baconsky ,a mulțu-iwt 
care au participat la discuții, 
declarat că va chibzui asupra 
vațiilor făcute.

Tovarășa Maria Banuș a 
concluziile acestei discuții,

cefei 
El a| 

obser-f

rostit 
, , arătîn-i 

du-și totodată și opiniile sale per-i 
sonale asupra poeziei lui Baconskyj 
După părerea ei, majoritatea vorbii 
lorilor l-au ajutat în mod real pq 
poet, ceea ce constituie un merii 
esențial al discuției.

In general, 
volumului 
noapte" a 
meritul de 
de calități 
lui A. E. 
însă că o 
au ajutat pe poet cu destul curaj,! 
nea-tirăgîndu-i atenția asupra ttooir defi
ciențe de conținut care mai persistă 
încă în lirica sa. Trebuie spus de 
asemenea că discuția constituie o 
binevenită experiență și un punct de 
plecare pentru organizarea unor alte 
discuții, menite a fi de un real aju
tor dezvoltării poeților noștri.

3

discuția pe marginea 
„Cîntece de zi și de 
fost interesantă, avînd 
a fi dezvăluit o seamă 
incontestabile ale poeziei 
Baconsky. S-a observat 

seamă de participanți nu

Ld Casa scriitorilor
Joi, 30 iunie și vineri 1 iulie, au 

avut loc la Casa scriitorilor dezbateri 
asupra referatului „Despre criteriile 
de apreciere în critica literară" — 
susținut de tov. Mihai Novicov. 
participat la discuții : S. Damian, 
S. Crdhmălnfceanu, Vera Călin, 
vian Iosifescu, Nicolae 
Costea, V. Em. Galan, 
L. Gavriliu. Em. Suter, 
nu, I. Vitner. Cuvîntul
a fost rostit de George Maw-escu, 
președintele comisiei de critică a Uni-*  
unii scriitorilor. In cadrul discuțiilor 
s-au dezbătut probleme importante ale 
dezvoltării criticii noastre literare ta 
lumina celui de al 2-lea Congre; al 
scriitorilor din Uniunea Sovietică.

Au 
Ov. 
Sil-

D.Moraru,
N. Tertuli-am, 
I. Mihăijea-i 
de încheiere

*

Comisia de dramaturgie cinemato
grafică organizează, vineri 8 iulie, 
ora 17, la Casa scriitorilor, o discuție 
cu tem,a „Filmul „Directorul nostru" și 
unele probleme ale satirei".

In vederea discuției, filmul va pur 
tea fi vizionat joi, 7 iulie, ora 17, la' 
Casa scriitorilor.



Admtirea Mondiali a PăciiAPELUL DE' LA HELSI SPRE LAUSANNE -WOTE DE DTOMI
Datorită eforturilor opiniei publice se vor întîlțți pen

tru prima oară după zece ani, în condițiile unei lumi 
scindate, șefii celor patru mari puteri. Lumea întreagă 
își îndreaptă speranțele spre ei. Prima lor datorie este 
de a învinge neîncrederea reciprocă.

Adunarea Mondială a Păcii, care a reunit pe repre
zentanții a 68 de țări, a creat certitudinea că, cu toate 
divergențele profunde și diversitatea opiniilor, un acord 
asupra unor probleme importante poate fi realizat și 
numeroase probleme pot fi rezolvate astăzi prin tra
tative.

Opinia publică mondială s-a ridicat împotriva poli
ticii de forță, _ împotriva blocurilor militare, împotriva 
cursei înarmărilor și a înspăimîntătoarei primejdii a 
războiului atomic.

Acordurile de la Geneva, încetarea războiului în In
dochina, conferința de la Bandung, neutralitatea Aus
triei consfințită printr-un tratat, declarația de la Bel
grad — toate acestea sînt roade ale trezirii opiniei 
publice care și-a găsit expresia în poziția guvernelor. 
In problema dezarmării și a armelor atomice care a 
rămas nerezolvată din cauza unor contradicții ireduc
tibile pînă în prezent punctele de vedere s-au apropiat 
atît de mult înc:t un acord nu mai este decît o ches
tiune de bunăvoință. In problema securită'K principiile 
adoptate la conferința de la Bandung au arătat că pe 
un întreg continent colaborarea pașnică între țări cu 
orînduiri sociale diferite poate fi întemeiată pe con
cepții de felul acelora care-au fost proclamate de China 
și India.

Adunarea de la Helsinki a demonstrat că dacă con
ferința celor patru va ține seama de opinia publică, 
ea va constitui o primă etapă în construirea unei Eu
rope în care să fie garantată securitatea tuturor statelor 
europene, în care acestea să pășească pe calea unei 
strînse colaborări economice și culturale. Această operă, 
este legată de reunificarea Germaniei, în afara oricărei 
coaliții militare, a unei Germanii ferite de renașterea 
militarismului. Tot în acest spirit, conferința celor patru 
puteri are misiunea de a pregăti prin tratative evacua
rea trupelor străine de pe insula chineză Taivan 
(Formoza).

Conferința trebuie să vegheze la stricta respectare 
a acordurilor de la Geneva cu privire la Indochina. 
Ea trebuie să dea Organizației Națiunilor Unite posi
bilitatea de a dobîndi un caracter cu adevărat univer
sal, prin includerea Republicii Populare Chineze.

Mai există însă forțe cărora le convine războiul rece 
și acționează împotriva unei apropieri între cele patru 
mari, puteri. Adunarea de la Helsinki cheamă opinia 
publică a tuturor națiunilor, lumii să se împotrivească 
acestor forțe și să sprijine pe participant la tratative.

Cauza păcii va fi pînă în cele din urmă încununată 
de succes dacă forțele iubitoare de pace, care au țeluri 
comune, și îndeosebi diferitele mișcări pentru apărarea 
păcii, marile organizații pacifiste de orientare creștină 
și social-democrată vor întreprinde acțiuni unite pentru 
a risipi neîncrederea și a apăra pacea.

Conb-adicțiile internaționale pot fi rezolvate, pas cu 
pas. Speranțele popoare'or pot fi împlinite.

Adunarea Mondială a Păcii de la Helsinki 
sau o mare putere în mers

du. narea Mondială a Păcii de 
la Helsinki și-a terminat lu
crările. Reprezentanții a 68 
de țări au luat parte la dez

bateri. și au aprobat Apelul lansat că
tre lumea întreagă, ridicind împotri
va politicii de forță, împotriva blocu
rilor militare, împotriva cursei înar
mărilor și a înspăimîntătoarei pri
mejdii a războiului atomic opinia pu
blică mondială. Această opinie publi
că mondială este de nenumărate ori 
pomenită in Apelul de la Helsinki și 
de vreme ce sprijinirea aceasta pe 
ea ca pe o mare putere e tot mai 
frecventă, însemnează aceasta însăși 
recunoașterea și afirmarea ei. înche
garea. tot mai mult și lărgirea opiniei 
publice, mondiale, în mers, pentru a- 
părarea păcii, e faptul cel mai hotă- 
r'itor pe lingă problemele dezbătute in 
continuare pe care le-a scos la ivea
lă Adunarea din capitala Finlandei. 
De altfel, nu numai Apelul final ara
tă acest lucru, ci și comentatorii în
șiși. De nenumărate ori se subliniază' 
de comentatori că personalități de 
seamă, aparținînd păturilor sociale 
deosebite, din țări deosebite, cu felu
rite sisteme sociale, și-au făcut apa
riția la Helsinki. Laburiști, soc'al-de- 
mocrați din Anglia; democrați creș
tini, catolici din Italia și Franța; nu
me ca. Rene Capitant, aparținînd par
tidului De Gaulle, sau ca scriitorul J. 
P. Sartre; figuri ale diferitelor culte: 
de la reverendul Candy, din. Canada, 
pînă la șeful bisericii evanghelice din 
Brazilia și mitropoliți ai bisericilor 
ortodoxe.

Firește că mulțimea aceasta îmbu
curătoare de noi adeziuni a lărgit 
considerabil baza de participări la 
Adunare, aduetnd totuși în discuții și 
puncte de vedere noi. Astfel, unul din 
aceste puncte de vedere este și acel 
al partizanilor neutralității unor sta
te. Desigur că, după cum atît de bine 
a arătat-o scriitorul sovietic Ilya Eh
renburg, în cuvântarea sa, neutrali
tatea unui stat sau altuia nu rezolvă 
problema securității întregii Europe, 
problemă cardinală în dezbaterile A- 
d urării. Totuși, toi Ehrenburg adaugă 
că: atitudinea aceasta a. partizanilor 

PUNTEA CĂTRE PACE

neutralității — francezi mai ales, a- 
parfinind diferitelor formații noi apă
rute la Adunare — este de înțeles. 
Atitudinea aceasta reprezintă un pas 
înainte în sfărîmarea blocurilor mili
tare — o sarcină permanentă și de 
prim plan în cercetarea și discuția 
Adunării. Și mai ales ea reprezintă o 
formulă în care se închide atitudi
nea de protest a unei delegații fran
ceze, ceea ce este semnificativ, împo
triva înrobirii Franței de către ame
ricani.

La Helsinki scriitorii nu numai că 
au fost prezenți în multe delegații, 
dar au participat efectiv la discuții. 
Reamintim pe Ilya Ehrenburg și ro
lul său precumpănitor, pe Vill.is La- 
(is ca și pe scriitorul francez J. 
P. Sartre care, nu numai că a luat 
parte la discuții, dar a formulai deo
sebit de precis rolul scriitorului In 
această luptă a popoarelor pentru 
cîștigarea păcii. Iată răspunsul lui 
Sartre la intervlu-ul ce i s-a luat:

„După părerea mea, un scriitor 
demn de acest nume trebuie să se 
ocupe de om, în ansamblul său și, 
tocmai pentru că trebuie să se ocu
pe de om în ansamblul său, — deci 
de omul de azi, cu toate preocupările 
Și grijile sale ■— e cu neputință pen
tru un scriitor de astăzi să lase de o 
parte problemele păcii și securității, 
probleme care preocupă pe toți oa
menii de pe fața pămtntului. Cred, 
prin urmare, că nu atît ca oameni 
politici ci mai curînd ca scriitori, oa
menii de litere trebuie să-și dedice 
intr-o largă măsură pana, să se de
dice ei înșiși chiar în întregime pro
blemelor păcii, pentru a contribui la 
slăbirea încordării internaționale și în 
măsura posibilă la rezolvarea pro
blemelor actuale. Cu alte cuvinte da
toria cea mai importantă a scriitorului 
de astăzi este neîndoios lupta pen
tru pace".

Firește că acorduri depline s-au sta
bilit în Adunare cu privire la toate ma
rile probleme dezbătute. Ele au fost 
reamintite de scriitorul Go Mo-jo în 
cuvîntul de închidere, cu precădere 
pentru problema interzicerii armelor 
nucleare și folosirea energiei atomice 

în scopuri pașnice. In această ches
tiune, un cuvînt hotar*  or a avut de 
spus președintele însuși al adunării, 
Joliot Curie și e bine ca el să fie re
amintit. Marele om de știință a ară
tat că, dacă omul a izbutit să elibe
reze forța de a cărei primejdie e con
știent, are implicit și datoria morală 
și posibilitatea de a feri omenirea de 
rezultatele catastrofale ale folosirii ■ a- 
cestor forțe ca arme de luptă. Primej
dioase și reprobabile sînt de asemenea 
— a arătat mai departe președintele 
loliot Curie — toate manevrele „răz
boiului rece", manevre de șantaj, care 
se fac în. numele și spaima acestor 
arme nucleare. La mijloace egale ele 
nu mai au o bază de realitate, dar pot 
întreține atmosfera de încordare și ne
încredere, primejdioase în calea creării 
unei securități europene, mai cu seamă 
astăzi, înainte de Conferința celor 
patru mari puteri. Numai cu încredere 
reciprocă și bunăcredință, viitoarele 
lucrări, de la Geneva vor putea să dea 
roade. De aceea,—-încheie Joliot Curie— 
voința popoarelor este necesar să se 
manifeste în chestiunile acestea afli 
de însemnate.

Și această voință a popoarelor se 
arată prin semnăturile ce cresc din 
partea partizanilor păcii pe Apeluri. 
Cele 123.543.604 semnături strînse în 
Uniunea Sovietică, precum și decla
rația profesorului japonez lasui, că în 
Japonia sînt aproape de încheiere 30 
milioane de. semnături, la care trebuie 
să se adauge adeziunile din lumea în
treagă, iată făurirea celei mai sigure 
arme de luptă împotriva odiosului 
război și în apărarea păcii.

In lumea întreagă curentele pentru 
apărarea păcii cresc. Ele își au rezul. 
taie practice în formarea unei opinii 
publice mondiale, a cărei prezență s-a 
făcut deosebit de simțită la Adunarea 
de la Helsinki. Adeziunile oamenilor 
de bună credință de felurite proveni
ențe și fornvații s-au unit și s-au cu
noscut. Ele vor crește neîncetat. Ele 
vor veni din. toate părțile pînă la îne
carea totală a primejdioasei și război
nic agitatoare minorități. Aceste ade
ziuni, care dau o înaltă valoare omu
lui de pretutindeni, s-au arătat for- 
mînd încă de la recenta întilnire de la 
Helsinki, cea mai mare putere a lu
mii in mers.

Ion Marin Sadoveanu

Cind reciteam nu de mult oda 
înălțată de Victor Hugo pri
mului aeroscaf, nu știam că 
aveam să simt in curînd „în 

plin cer" acea beție care învinge 
gravitatea nu numai prin zborul mi
raculos al păsării de metal, ci și prin 
înălțimea sentimentelor noastre... 
Știu cîteva din marile drumuri cu 
pulberi ale continentului. Am bătut 
cîteva șosele europene. Am călătorit 
pe fluvii care leagă popoarele, am 
trecut poduri care unesc inimile oa
menilor. Acum parcurg traseele ne
cunoscute ale văzduhului, care în
scriu o nouă rețea de drumuri, du- 
cînd toate ca în vechiul dicton para
frazat — spre marea întîlnire a ma
melor.

Sub noi se desfășoară pămîntul, 
sub noi rămîn în urmă: panglica 
Mureșului, centura de oglinzi a Du
nării, colinele Budapestei, codrii Mo- 
ravîeî. Sus, deasupra tărîmului nori
lor, ne simțim încă pe pămîntul na
tal, vorbim despre copii, ne arătăm 
fotografiile lor, astfel că, mult timp 
înainte de prima escală — și timoul 
zboară aici mai repede decît de obi
cei — comunitatea de sentimente ne 
înrudește, de ori unde am veni. Cu
nosc familia țesătoarei Elena Chîșiu; 
cunosc marile calități și micile cu
sururi ale fiecăruia din cei zece copii 
ai Nafaiiei Iosif, mama eroină din 
Pașcani; știu care sînt moștenite de 
la ea și care se datoresc soțului; știu 
ce i-a scris ultima oară Suzana Men- 
hart, colectivista din Regiunea Auto
nomă Maghiara, feciorului ce-și ter
mină acum stagiul militar; cunosc... 
dar ce nu cunosc azi din viața de
legației noastre la Congresul dir 
Lausanne.

*

Spre părerea noastră de bine, 
escala de la Praga nu a durat 
doar jumătate oră, ci o zi și 

jumătate. Aerogara, .acest temporar 
traseu al mamelor, este arhipopulată. 
Pe căile norilor, avioanele se înghe
suie ca pe bulevarde automobilele (a- 
proape că ar trebui atenție mărită la 
circulația lor în aceste zile I).

Bucuros de oaspeți, orașul, gazdă 
temporară, ne întîmpină cu toată 
dragostea și cu toate frumusețile lui. 
Familia începe să se mărească la 
Praga. Circulația de fotografii de
vine internațională. Acum cunoaștem 
copiii cîtorva mame eroine din alte 
delegații, zîmbetul puștanilor chinezi, 
bulgari și cehi. In ochi ne citim re
ciproca presimțire a ceea ce va fi 
în curînd întîlnirea de la Lausanne.

Intîmplător sau nu întîmplător mi-a 
fost dat să văd Praga alături de o 
bătrînă scriitoare pentru micim lectori 
chinezi: Hsich-Phîng Hsin este și ea 
ca și mine o fostă profesoară și ne 
apropie nu numai ochelarii și aerul 
de foste institutoare, ci și tăcerea 
adîncă și caldă pe care o pot avea 
numai aceia care au trăit multă vre
me și au iubit ca pe propriii lor copii 
promoții întregi de școlari.

*

Despre visul de aur trăit tntr-o zi 
și jumătate la Praga nu pot vor
bi în intervalul dintre două ste

luțe. De un singur lucru vreau să vor
besc: de un edificiu care întrupează 
parcă istoria orașului. Pe mina timpu
lui a lăsat, mîngîind secole de-a rîndul, 
zidurile caselor, o patină specială : e 
vorba de turnul vechii primării. Aici, 
în piață, unde pe timpul războaielor 
religioase au fost decapitați husiții, 
se ridică, printre arcade gotice de 
catedrale și zidurile cenușii ale clă
dirilor, turnul în care bătaia fiecărei 
ore sună un timbru specific.

Orologiul din turn are două ca
drane suprapuse: cel de deasupra mă
soară vremea după vechiul sistem 
ceh, în care miezul nopții coincide? 
cu apusul soarelui. Cadranul de de
desubt vorbește prin — ca să nu zic 
în — limba Europei centrale. Scurgerea 
timpului nu se vede numai înscrisă

(Prin telefon de la Veronica Porambacu)

în rotația axelor, ci se aude. Cînd 
se apropie bătaia orei, grupurile noa
stre de delegate ne-am adunat, prin
tre alte grupuri de cetățeni cehi ve- 
niți la ultima spartachiadă, pe tro
tuarul din fața turnului să privim 
un spectacol vechi și totuși mereu 
uimitor: fără cinci... fără trei... fără 
un minut... Răsuflările abia se aud 
sub acest bătrîn, cît lumea, orologiu. 
Deasupra ceasului se deschid două 
ferestre albastre în care se perindă 
tot șirul apostolilor. In același timp, 
sub cadranul de sus, se petrece alt 
spectacol. Patru statui prind viață. 
Patru statui turnate în bronz, cu ex
periența specifică și marea artă a mi
cilor maeștri anonimi: un om privin- 
du-se de veacuri în oglindă (deșer
tăciunea personificată, pe care o pri
vim cu satisfacție, întrupată măcar 
aici întru-un bărbat); un avar care 
ține în mîna-i tremurîndă punga, 
singurul său ideal în viață; un turc 
personificînd (în secolul al XV-!ea, 
în plină revărsare a aliotmanului) 
forța brută; și, în sfîrșit, hîrca mor- 
ții într-o mină cu un clopot care bate 
glasul orei iar în alta cu o clepsidră 
străveche. Primele trei statui, înviate 
la fiecare bătaie, întorc capul de la 
dreapta la stînga; ultima și-l coboa
ră de sus în jos, ritmic, la fiecare 
bătaie, ca și cum ar spune: da, da, 
curge vremea. Trebuie să mor! Dar, 
nepăsător la deșertăciunile vieții și 
ale morții, îi răspunde dintr-o criptă, 
aproape de vîrful turnului, glasul

Despre unele probleme ale limbii literare
(Urmare din pag. l-a) 

să nu crezi că doarme Smaranda, 
dormire-ai somnul cel de veci să 
dormi l Șl pentru băiet n-ai de unde 
da? Măi, omule, măi! Ai să te duci 
în fundul iadului și n-are să aibă cine 
te scoate, dacă nu te-i sili să-ți faci 
un băiet popă! De spovedanie fugi 
ca dracul de tămîie. La biserică mergi 
din Paști în Paști. Așa cauți tu de 
suflet?

— lan’ taci, măi femeie, că biseri- 
ca-i în inima omului și, dacă voi muri, 
tot la biserică am să șed, zise tata; 
nu mai face și tu atîta vorbă, ca fa
riseul cel fățarnic. Bate-te măi bine 
cu mina peste gură și zi ca vameșul: 
Doamne, milostiv fii mie păcătoasei, 
care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat 
de geaba".

Relevăm la eroii înfățișați rîn- 
durile de mai sus prudența, trăsătură 
caracteristică a firii țărănești, care il 
îndeamnă să-și exprime judecările în 
ziceri și pilde. In acest pasai și în 
altele, umilința eroilor lui Creangă 
este o formă de a-șt ascunde jude
cata.

Cei doi interlocutori, din bucata re
produsă de noi, întrebuințează o ee
rie de expresii din limba vorbită: s-a 
făcut foc; nu știi o boabă de carte ; 
cînd tragi s-orcoveții la mustea-ță, de 
ce nu te olica,ieșita (=• te vaieți) a- 
tîta?; ți-a mînca-t nouă sute de lei; să 
le răsdaii; dormire-ai somnul de veci 
să dormi; fugi ca dracul dte tămîie; 
la biserică mergi din Paști în Paști; 
nu mai face și tu atîta vorbă; bate-te 
mai bine cu miîna peste gură; îmi 
îmbălorez gura.

Relevăm, apoi, o serie de procedeuri 
afective; astfel, așezarea adjectivului 
înaintea numelui: sărmane omule; în
trebuințarea prefixului răs-, pentru a 
întări ideea exprimată de verb: răsdai; 
inversiunea auxiliarului: dormire-ai 
etc. De remarcat, în răspunsul bărba
tului, influența limbii cărților biseri
cești (lecturi din „Viețile sfinților" 
sau din cărțile de slujbă, în biserică): 
nu mai face și tu atîta vorbă, ca fa

unui cocoș care, asemenea lui Chan- 
teclaire, își închipuie probabil că fără 
el n-ar curge vremea.

De pe ușa primăriei, sub bătaia 
repetată de veacuri iese tocmai o pe
reche de tineri căsătoriți. Moartea 
trage clopotul. Fata ride sub vălul 
alb, rîde cu acel rîs biruitor al vie
ții și al dragostei.

Deasupra turnului, avioanele cehe 
trec în zbor scriind pe cer pașnicele 
inițiale ale spartachiadei. Sub turn 
și peste turnul avariat de atîtea răz
boaie, grupul nostru de mame pri
vește uimit această operă de artă. 
In scurta lor escală în spațiu, lupta 
lor pentru timpul fericit cînd toate 
orologiile lumii vor bate numai cea
surile păcii.

★

Si iarăși cerul, și Iarăși țara albă 
a norilor de peste Alpi. Tra- 
7 seele Swiss-alr-ului s-au multi

plicat cu acea hartă de care vorbeam 
înainte. Dedesubtul nostru, orașele 
Elveției, cițiva munți pe care norii 
abia îngăduie să-i vedem. Dedesubt 
altă rețea de drumuri, de trenuri, de 
autobuze. Aterizăm la Geneva și apoi 
pornim spre Lausanne. E un drum 
bătut zilele acestea de delegatele din 
Bolivia, Iordania, Australia, Noua 
Zeelandă, Argentina, Brazilia, Chile, 
Coreea, China, India, Japonia, Bel
gia, U.R.S.S. Ca noi, au pășit pe 
pămîntul unde în curînd își vor putea 
spune cuvîntul mamele din lumea în

riseul cel fățarnic... și zi ca vameșul: 
doamne, milostiv fii mie păcătoasei. 
De remarcat și sentințe gata făcute, 
precum: biserica-i în inima omului, și 
dacă voi muri tot la biserică am să 
șed.

Lipsa neologismelor, în „Amintiri" 
și celelalte scrieri literare ale lui 
Creangă, pe care am relevat-o mal 
sus, se explică prin faptul că neolo
gismele nu pătrunseseră încă, la epoca 
aceasta, în vorbirea de la țară. As
tăzi, situația este însă cu totul alta.

Ca și Eminescu și ca Sadoveanu, 
mai tîrziu, Creangă deschide graiului 
moldovenesc o poartă largă de pă
trundere în stilul beletristic al limbii 
literare. Pentru ă măsura diferența în
tre limba scrierilor lui Creangă șt 
limba operelor literare scrise în Mun
tenia, e suficient să comparăm o pa
gină scrisă de Creangă cu una a lui 
Ion Ghica, precursor al scriitorilor 
realiști de mai tîrziu, stilist de mar
că, stăpîn pe un remarcabil talent de 
narator. Proza lui Ghica este dintre 
cele mai hune: portretele contempo
ranilor săi sînt scrise de mină de 
maestru. Reproducem un scurt pasaj 
din descrierea felului, cum Ion Ghica 
l-a cunoscut pe N. Bălcescu, la Co
legiul Sf. Sava ;

„O dată, ieșind de la școală, apu
casem drumul spre casă, lutod! prin 
scurta ulicioară care începea în poartă 
Colegiului Sftntul Sava, între curtea 
Petrescului și casa cu pridvor a egu
menului grec al mănăstirii, ș/ se sftr- 
șea în unghiul bulevardului și a 
stradei Academiei, unde era. de o 
parte, la dreapta, casa Dobrcftineanu- 
lui, și la stînga casa Spahiului. Poarta 
școalei era la cițiva pași de ușa bi
sericii, cam în locul unde s-a ridicat 
statuia lui Lazăr. Acolo se așezau pe 
vine în șir, unul lîngă altul, merarii, 
simigiii și bragagiii cu tablalele și 
panerele lor.

Un găligani dm,'școlar, cît un bivol 
de mare, tăbărîse pe un *băiat  slab și 
pirpiriu, îl trîntise la pămtnt și-i căra 
la pumni, căutini^ să-i ia din mină o 
bucată de halviță'\(.,.,Nicti Bălcescu").

Am subliniat expresiile din limba 

treagă, personalități femenine ca: Li 
Te Chuan, ministrul sănătății Repu
blicii Populare Chineze, președintă 
a Crucii Roșii Chineze; Angela Grie- 
vemann, personalitate catolică din 
Germania Occidentală; Brigitte 
Scholtz, vice-președinta Uniunii Fe
meilor Norvegiene; Gignia Tedesco, 
secretara Comitetului Național a! Co
operativelor Italiene; Erica Wood
land, membră a Biroului Executiv al 
Federației Sindicale a lnvățămintului; 
Monica , Felton și, in sfîrșit, Euge
nie Cotton, cunoscută și iubită de 
lumea întreagă, președinta Corni sîu- 
nii Internaționale de pregătire a Con
gresului. Cuvintele rostite mamelor la 
coborîrea din tren, răsună încă in 
noi:

„Primirea călduroasă a numeroa
selor delegații din toate continentele, 
venite la Lausanne, pentru a parti
cipa la Congresul Mamelor, mi-a dat 
posibilitatea să măsor însemnătatea 
acestei mari întîlniri a dragostei ma
terne. Cum să nu apropii Congresul 
din Lausanne, de conferința care o 
să reunească la Geneva în cîteva 
zile pe cei ce vor veni să caute îm
preună o soluție la marile probleme 
ale ceasului de față?

Li se spune „cei patru mari". Dar 
ei au fost înainte de aceasta copii și 
n-au uitat, cu siguranță, tot ceea 
ce datorează grijii înțelegătoare a 
mamelor lor șl de aceea vor înțelege, 
la rîndul lor, apelul sacru al tuturor 
mamelor: cruțați viața! Respingeți 
războiul !“

Lausanne, 5 iulie '

vorbită din acest pasaj, care se înve
cinează, țn alte pagini ale lui Ghica, 
cu o serie de neologisme și chiar cu 
unele franțuzisme, ca la toți scriitorii 
contemporani.

AL Rosettî

„O scrisoare pierduta“ 
reprezentată în Chile

„Teatrul Experi
mental" din Chile 
reprezintă cu un 
mare succes de pu
blic, comedia „O 
scrisoare pierdută" 
de I. L. Caragiale. 
Revista „Vistaza" 
sub titlul „,0 scri
soare pierdută, ca
re nu-și pierde ac
tualitatea". publică 
o cronică dramati
că in care, după ce 
arată în cîteva cu
vinte personalitatea, 
marelui nostru dra
maturg, face o a- 
preciere elogioasă 
a piesei: „O scri
soare pierdută", 
scrie cronicarul, tn-
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fățișează o realitate .care reflectă ad
mirabil situațiile, politico—sociale din 
timpul nostru. P-ksă In scenă de Do
mingo Pina, tradusă de Bernardo 
Trumper, cu ccstttme după schițele lui 
Guillermo ‘-IMA piesa constituie o 
realizare'kde seamă a Teatrului Expe
rimental. sțR-evista publică un portret 
al lui I. L. Caragiale și o scenă din 
piesă în care se văd interpreții Maria 
Maluenda, Domingo Tersier, Augustin 
Sire, Jorge Lillo. In alte roluri apar 
Ruben Sotoconil, Roberto Parada, Pe
dro Orthous, Francisco Martinez și 
Emilio Martinez.

Puntea către pace își boltește 
din ce ta ce arcul peste pră
pastia pe care cală încă să o 
lărgească cu liaibele ei mon

struoase hidra reacțiumi, și s-o umple 
cu valurile veninului „războiului 
rece".

Auzul popoarelor tyî se confundă 
cu scoica marină în care auie zvonul 
unor iluzorii frămtotări ale oceanului. 
Auzul popoarelor e un organ viu, im
presionabil, care recepționează, distin
ge, și zvonurile limpezi ale glasuri
lor păcii au atins timpanele lui. For
țele întunecate -ale dușmanilor păcii 
și vieții oamenilor s-au dedat fără is
tov, îndelungul vremii, la tot soiul de 
practici murdare, cercînd să tul tare 
auzul popoarelor. Auzul lor, delicat 
ții sensibil, care nu poate fi asurzit de 
.propaganda mincinoasă în care lagărul 
păcii sau unele țări din lagărul păcii 
erau înfățișate astfel, tacit să-i res
pingă pe cei ce tindeau către înțele
gere, către o acțiune comună, prim care 
această visată stare die pace să fie 
făurită.

Dar conștiința popoarelor, n-au pu
tut s-d adoarmă tămîierile și venihu. 
twle. răspîndite de țîrcovn-icii miiniciuiruiii 
care cintă din strana imperialismului. 
Conștiința lumii nu era adormită. Ea 
Veghi a și a fost de -ajuns ca să audă 
fîlfîitul negru al primejdiei, ca ea să 
se înalțe pînă la acea treaptă, de unde 
putea fi auzită de toate inimile po
poarelor.

Popoarele lumii <aiu' trimis în. țara 
celor o mie de lacuri, aproape 
două mii de reprezentanți din 68 de 
țări, ca peste deosebiri de credință 
și concepții politice să dovedească ce
lor de pretutindeni și celor fără de 
conștiință de pretutindeni, că oamenii 
cinstiți și die bună credință au o sin
gură conștiință și un ideal unic; do
rința de a trăi. Dorința de a trăi o 
V-iață liberă, în patrii pe care le iu; 
besc și nu le voi-esc încălcate de nici 
o voința străină și nici zdruncinate 
între hotarele lor de amestecuri ne
potrivite cu tradițiile și legile află-
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toiars și organice, legile popoarelor 
ca-re muncesc.

Coniștiința popoarelor mu vrea răz
boi, nu vrea distrugeri și orori d)e ne- 
tagăduit și de aoeea s-.au întrunit la 
Helsinki, spre a întări ceea ce s-a 
înfăptuit de-a lungul acestor arai: a- 
propierea și înțelegerea frățeatsică în
tre cele mai îndepărtate popoare.

Pe fiec-aire zi, pe fiecare clipă în 
lume se produc atîtea evenimente grăi
toare, care nu mai pot fi ascunse, al 
căror ecou nu m-a-i poate fi stăvilit 
să ajungă la auzul popoarelor, la con
știința lumii. Personalități progresiste 
din toată întinderea pămîntului, mase 
uriașe de oameni ai muncii, partidp 
și personalități politice care stau pe 
alte poziții dlecît acelea ale partidelor 
muncitorești își dau adeziunea lingă 
hotarul unei conviețuiri pașnice pe 
aceeași planetă, sub același soare.

Adunarea Mondială a Păcii dte la 
Helsinki și-a în-ohetat lucrările sub 
curcubeul unei luminoase poziții de 
înțelegere, adoptată fără rezerve în 
ceea ce privește lupta neobosită pâmă 
la- victoria finală asupra născocitori- 
lor de spaime și de umbre nefaste pe 
care le-au pus să vînture deasupra o- 
menirii. Sub curcubeul înfrățirii uma
ne, au pus ei ba-zele împlinirii speran
țelor popoarelor, ca să nu mai fie 
vărsat niciodată si.ngele popoarelor.

Recomandările Comfeiunii Adunării 
Mondiale a Păcii, făcute în urma în
cheierii, lucrărilor de la Helsinki, nu 
trebuie să fie numai niște recoman
dări ci legi; legile noi ale voinței po
poarelor, legi ciare să genereze o at
mosferă clară, calmă, spre drumul de
finitiv ce dluce pe larga cîmpie mă
noasă, în grîne, fructe și viață. Un 
nou decalog s-a scris eu peana muiată 
în cerneala albastră din sufletul po
poarelor. E o cerneală care nu se 
șterge, cu o culoare care nu se stinge, 
fiindcă e d,e culoarea visului și visul 
de fericire urmărește conștiința po
poarelor. E o cerneală care nu se 
șterge și nu se stinge cum nu -se 
stinge culoarea sîngelui vărs-at și jert
fit fără pir-icimă de dușmanii vieții. E 
un vad larg și roșu ca un- strigăt de-a 
lungul globului și al trecutului și pre
zentului vieții, caire-și răsfringe cu
loarea în amintire, în coniștiința lumii. 
Culoarea asta trebuie acoperită cu -a- 
ceea a visului de pace. Și nu un giul
giu să se aștearnă peste, ci lesipezi 
definitive albastre de pace și așezare 
a vieții liniștite, în care brațele să se 
frămînte ca să urce un templu alb, 
pus pe coiloniadele voințai de viață.

Puntea către pace se sprijină pe co
lonadele puternice ale congreselor și 
adunărilor mondiale pentru pace. F-i-e 
oa acel dunat -la Helsinki să fie colo
nada din urmă prin care puntea păcii 
să atingă pămîntul făgăduinței, pă- 
mîmitul sigur >al păcii I

Radu Boureanu

O sugestie

La 29 mai 1955 s-au 
împlinit zece ani de 
la moartea lui Mi

hail Sebastian. In jurul 
acestei 'date, ziarele și 
revistele noastre literare 
au publicat articole come
morative. Toate aceste 
articole au insistat asu
pra operei dramatice a 
scriitorului, subliniind 
mai ales . valoarea deose
bită a comediei „Ultima 
oră". Din păcate au omis 
însă un lucru, nu de cea 
mai mică însemnătate : 
faptul că editurile noa
stre intîrzie să republice 
opera dramatică a lui 
Mihail Sebastian. Volu
mul apărut în 1946 cu- 
prinzînd „Jocul de-a va
canța" și „Steaua fără 
nume" nu mai poate fi 
găsit nici prin anticarii. 
II afli cu destulă greuta
te și prin bibliotecile 
publice. Foarte curioasă 
este situația comediei 
„Ultima oră". Deși se 
joacă de ani de zile pe 
scenele teatrelor din capi
tală și din provincie și în 
timpul din urmă a obți
nut un bine meritat suc
ces și la Moscova, come
dia lui Mihail Sebastian 
nu a fost nici pînă acum 

1 pusă la dispoziția publi
cului cititor. In cursul a- 

Inului 1954, „Ultima oră" 
a apărut în ediția ger
mană, franceză și en
gleză. Dar, ediția romî- 
nească intîrzie. ’ 

f Să sperăm că 
le noastre vor 
considerație cele

II IlI|
edituri- 
lua în 

uurisiu.eiui.ie ueie de mai 
I sus și că aceasta este 

,,Ultima oră" a așteptă- 
rii noastre.

Ion Acsan

.ț sus șt
,,Ultima

Shakespeare
n-a meritat-o!.,.

New York Times" a- 
nunță că „necunos- 
cuți" au „avariat grav" 

stătuia lui Shakespeart 
aflată .în Parcul Centrai 
din New-York.

Cine a putut „avaria
i r - „ ,

REDACȚIA

grav" statuia marelui 
Will — nu este greu de 
ghicit: „americani" de 
genul lui Mc. Carthy, ca
re, ca și o răposată că
petenie fascistă, cînd aud 
de cultură — le vine să 
,,tragă" cu revolverul. In 
cazul ,,gravei avarieri" a 
statuii lui Shakespeare,

au „tras" cu topoarele,..
Dar partea cea mai in

teresantă a lucrului ur
mează : Clubul admira
torilor lui Shakespeare 
din New-York a făcut 
intervenții pe lingă pri
măria orașului New-York, 
ca statuia mutilată de 
huligani să fie restaura
tă. Intervenția aceasta a 
rămas fără rezultat, căci 
„părinții" orașului au 
răspuns că: ,,Nu merită 
să restaurăm monumen
tul 1“

Nu merită!
Desigur că dacă ar fi 

fost vorba de alocat o su
mă mai mare pentru „ex
periențe" atomice, părinfii 
vitregi ai orașului New- 
York, ar fi fost mai 
nici I

Marele Will a 
acum cîteva secole 
gura lui Hamlet, neferi
citul prinț al Danemar
cei, cuvinte care se po
trivesc azi de minune e- 
dililor new-yorkezi.

— „Săvîrșiți o faptă 
care face cerul să ro- 
șească și pămtntului să-V’ 
fie silă!“.

...Silă de o incultură 
crasă și o lipsă de res
pect fată de memoria 
marelui Shakespeare, ad-

dar-

pus 
în

mirat de secole in lumea 
întreagă I

•ic
Dar memoria lui Sha

kespeare și opera lui mai 
este profanată și în alt 
chip în S.U.A.: de cu
rînd piesele lui Shakes
peare apar în edițiile 
„Comics" în rezumat, iar 
eroii pieselor shakespea
riene apar în aceste „Co
mics" ca niște super- 
gangs teri.

Profanarea merge mai 
departe și nu se putea ca 
Hollywoodul să nu se a- 
mestece și el în dramele 
lui Shakespeare. De cu
rînd a început în Scoția 
— pentru, a se reda au
tentic locurile — de că
tre o firmă de filme a- 
mericană turnarea unui 
film dfipă f,,Macbeth". 
Filmulfua pifhta numele 
de „Joe... Macbeth" iar 
personajele din „Mac
beth" au fost transfor
mate în gangsteri. Mac
beth — poartă numele de 
„Lilly" Macbeth și este 
soția lui... „Joe" Macbeth, 
capul unei bande de gang
steri care luptă cu o 
altă bandă: a lut „Bill" 
Duncan. Fiecare membru 
al celor două bande de 
gangsteri luptă cu revol
vere și pumnale. Va fi și 
un ,,happy-end“, „Lilly" 
Macbeth căsătorindu-se 
cu „Bill" Duncan, „în
vingătorul".

Se înțelege că întregul 
film este presărat cu 
mult „sex-appea?', ne

lipsit în filmele -hollywo- 
odene...

Scriitorii

se vorbește de o bucată 
muzicală, ea să fie atri
buită numai compozitoru
lui

Dacă se transmite un 
duet din opereta [,Ana 
Lugojana" el este anun
țat : „transmitem duetul 
X din opereta „Ana Lugo-, 
jana“ de Filaret Barbu", * 
adică se atribuie compo
zitorului nu mimai mtu- 
zică, ci și textul. Dacă se 
transmite, să zicem pn 
duet din opereta „Lăsa- 
ți-mă să citit" se anun
ță : de Gherase Dendrino. 
Libretiștii — scriitorii 
libretului — sînt uitați...

La fel se tytîmplă da
că se transfcity un cîn
tec. „Țara mea" este 
anunțat de crainic ca fiind 
de compozitor, adică de 
Giroveanu. Autoarea ver
surilor — Maria Banuș 
— este uitată.

, Nu de mult a fost 
transmis cîntecul ,,Dă în 
spice griul mîndru". Cin- 
tecul a fost anunțat ca 
fiind de EugehTeger, 
compozitorul., uita! jiințj, 
autorul versurilor V. Lăs- 
zlo Jeno — iar de 
cătorul versurilor

calcul din notă e gre
șit.

Și nici invers nu mer
ge. Dacă am lua drept va
labilă suma de 1,83 m.

t*.
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decît în orice

.H. Mălineanu. Or, aceia 
care au scris versurile 
(J, Fulga, Eug. Mirea și 
N. Constantinescu) au 
contribuit la crearea ace
stui cîntec căci satira la,, 
adresa lui ,,Marinică“ — 
mai mult
alt cîntec — se află pre
zentă în versuri.

Așadar, de ce sînt -ui
tați poeții sau libretiștii, 
care au meritul lor în 
realizarea, unei operete 
sau a unui ^cîntec?

Credem că treffUie re
venit asupra obiceiului 
de a atribui în întregime 
o muncă de creație arti
stică făcută în comun 
numai unuia dintre cola
boratori : compozitorului.

- Dinu Moisescu

O înălțime... înaltă
și un picior
prea englez

tradu-
Anton

teniia editurilor fa- 
ță^e traducerile pe 
carafe-fit răresc tre-

sînt uitați...

Cam de mult, 
luat obiceiul la 
dio — și mai

s-a
ra~ 
rar 

în ziare — ca atunci cînd

Antonescu, nici un 
vini. Același lucru 
petrecut și la emisiunea 
în limba maghiară, unde 
s-a cîntat „In desișul 
pădurii", anunțat fiind 
numai compozitorul Tibe- 
riu.JFarkas.

Dar un lucru mai in
teresant se tîntiihplă cu 
popularul cîntec ,)Mari- 
nică". Toată lumea știe 
că „autorul" cîntecului 
este compozitorul, adică

ditura Tineretului', 
tradusă de scriitorul 
du Tudoran, s-au strecu
rat- unele neglijențe. Ele 
par să fie ale redacției 
editurii.

La pagina 16 (rfndu- 
rile 7 și 8) se afirmă des
pre o persoană că ; „înăl
țimea sa depășea șase pi
cioare engleze". Iar în 
nota (semnată n.r.) din 
josul paginii se explică : 
„Aproximativ 1,83. Un pi
cior — măsură egală cu 
aproximativ 0,33 m,.“ Or, 
făcînd proba (înmulțind 
0,33 cu 6) rezultă... 1,98 
m., nu 1,83. Deci acest

pentru cele 6 picioare și 
am face cuvenita împărți
re (1,83 : 6 — 0,305) ar 
rezulta că „piciorul en
glez" are. die data asteg 
măi puțin: 30,5 <
(...nu 33 cm.). Ceea 
nu se poate. Oricît de 
„aproximativ" și de en
glez ar fi acest picior, el 
nu poate avea... două 
lungimi. In -aritmetică du
plicitatea „perfidului Al- 
bțxo." nu operează.

Iar la pagina 129 se 
spune: „S-a găsit în Ca- 

___ lifornîa un cedru înalt de 
ba-.-»» ie’O picioare înălțime", 

însă nu există si 
»cedri înalți de 450 de pi- 

Rs-wU^?re"' lățime, — negli- 
ecii- *N<Sța^p  clară.

jdS- ne părea 
bine daca^tti ■ era deloc.
_ c.C. Ci

Cer cuvîntul..

bogată, In totalitateâ lui 
trebuie să fie socotit ca:b 
izbutit. Timp de^ trei ore 
el prezintă o serie de di- ' 
vcrtis.Tiente, cuplete, ba
lete, scheciuri, monoioage; „te. 
care alcătuiesc, am spu- te 
ne, un \malgam artis
tic amuzant, cu umor Și 
nelipsitul^lirism sentimen- -te; 
tal. Ne-am străduit să ’ 
descifrăm, și textele dar 
oV fost. împiedicați cite- ; 
OiMtd de dicțiunea insu
ficient de clară a inter- 
preților, de acustica de
fectuoasă a sălii, de slri- j 
dența corului de scaune - 
care scirllie. Textul, sem- ■ 
nat de Eugen Mirea, Al. 
Andy și Mircea Crișan, « 
este completat de o 
serie de colaborări A șa 
am aflat că pe lîngă Pe
tre Romea, Petre Firu- 
lescu și F. Feyer, a mai 
dat o mină de ajutor și 
marele scriitor sodietic 
Leonid Leonov, pus la 
grămadă, între A. Felea 
și cei trei notorii scriitori 
citați mai sus, în grupul 
de*  ■‘tolaboralori. Un ade- 
vă&t succes, ne-am spus, 

' treeînd^fieste _ intimitatea
■Winfall’" 

. ... , - autorul
cărților de valoare m.on- 
diată,- ^,ca-r sucii",
„Soți", „Pădurea rusele 
că“ și^iltele..

Succesul*  nu-i chiar ă- 
tlt de măre însă, deoarece 
tot programul ne infor
mează că „Ultima promi
siune", trecută pe afiș ca 
0 colaborare 
scriitor, este
>Ș‘
după Leonid.
Nic. Dinescu". Adică fo
losirea unui material 
tiric și. adaptat la tih 
vel foarte 
față de stilul de înaltă Ă 
ținută artistiuă al origi- 
nalu^

^-/g. Dincă

cm-^ananifestată
ce p'ețiști, față de a

a ma-elU’ 
doaOjfj.o 

.traducere și prelucrare' 
deLeonov

SO- 
n.f\ 

aproximativ

'll

te- 
z/

•/

')

Ca spectator. II cer 
fiindcă așa mă în
vață ultimul spec

tacol al Ansamblului de 
estradă și fiindcă am de 
spus un singur lucru. 
Spectacolul, mai unitar 
decît cele precedente, cu 
o montare și distribuție

★
Continuarea articolului 

„In legătură cu problema 
rolului estetic și educativ 
al literaturii sovietice" va 
apare In numărul viitor.
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