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P
oezia noastră din ultimii ze
ce ani a dobindit incontesta
bile succese. Intr-un timp mai 
scurt decît in orice perioadă 
din trecut, au intrat fn conștiința ci

titorilor multe creații valoroase, iubite 
și prețuite pentru puterea lor mobili
zatoare. Talente noi, viguroase, Însu
flețite de dorința de a se pune in 
slujba maselor, au sporit și întărit 
rîndurile puternicului detașament, în
chegat din cei mai înzestrați poeți ai 
epocii dintre cele două războaie. încă 
în anii care au urmat Îndată după 
eliberare, cînd teoreticienii burgheziei 
agitau falsa teorie despre criza cul
turii și literaturii romînești, poeții le
gați de popor au răspuns la chema
rea partidului de a deveni ctntăreții 
noii ere care se deschidea pentru țara 
noastră. împotriva tuturor influențe
lor și tendințelor care căutau să-j a- 
tragă în mrejele artei decadente, poeții 
noștri au dovedit valabilitatea și forța 
poeziei aflate în slujba marilor idea
luri ale poporului. De atunci încoace, 
poezia noastră s-a îmbogății cu noi 
creații de un nivel tot mai ridicat.

Abundența noilor talente intrate in 
literatură alături de adeziunea poe
ților cu exnerientă îndelungată cons
tituie manifestări vii ale revoluției în
făptuite sub conducerea partidului, in 
domeniul creației artistice. Această re
voluție a dus la eliberarea forțelor 
creatoare ale poporului, la gruparea și 
organizarea lor în jurul idealurilor sa
le de progres și de luptă pentru cons
truirea noii orinduiri. Cu forțe uni
te, călăuziți de același ideal înalt al 
socialismului și întemeindu-se pe în
treaga experiență a clasicilor și a fol
clorului, maeștri încercați ai poeziei, 
poeți în plinul puterii lor creatoare și 
tineri aflați la începutul drumului, ela
borează în acești anj o poezie nouă, o 
poezie a epocii noastre. Ea constituie 
o nouă etapă in dezvoltarea poeziei 
noastre. Este poezia epocii In care 
poporul, condus de clasa muncitoare 
șî în frunte cu partidul ei de avant- 
gardă, construiește socialismul pe baza 
învățăturii marxist-leniniste și avînd 
drept permanent exemplu experiența 
înaintată a Uniunii Sovietice.

Determinată de procesul construirii 
socialismului, de aspectele concrete ale 
luptei Împotriva dușmanilor lui, avînd 
idealuri comune cu ale poporului, cons
tructor al socialismului, poezia noas
tră nouă are la bază ideologia care 
a dat viață tuturor înfăptuirilor din 
țara noastră. Ea este călăuzită de con
cepția despre lume a clasei munci
toare.

Reînviind și dezvoltînd toate tradi
țiile realiste înaintate, poezia noastră 
de azi se deosebește de poezia din tre

cut nu numai prin realitățile și prin 
oamenii pe care este chemată să-i 
cînte, nu numai prin condițiile In care 
se dezvoltă, dar și prin metoda nouă 
Pe care o folosește. Această metodă a 
fost făurită și experimentată de mae
ștrii poeziei sovietice, in frunte cu 
Vladimir Maiakovski. Este metoda rea
lismului socialist, metoda scriitorilor 
care creează călăuziți de învățătura re. 
soluționară a partidului clasei munci
toare.

Succesele cele mai însemnate ale 
poeziei noastre sînt în domeniul liricii. 
Luările de atitudine ale poeților față 
de diferite probleme, în diferite îm
prejurări, au prilejuit creații care fac 
cinste întregii noastre literaturi. Aceste 
succese au început prin entuziastele 
manifeste poetice scrise în primii ani 
după eliberare, cînd în fața poeților 
noștri se punea problema alegerii în
tre cele două căi ce se deschideau în 
fața lor : calea poeziei realiste, legată 
de popor, izvorîtă din noile realități 
ale vieții libere — și calea poeziei tur
nului de fildeș, a poeziei „pure", rup
te de viață. Poeții noștri cei mai buni 
ău ales cu hotărîre prima cale. Ei au 
declarat deschis adeziunea lor la noul 
drum ales de poporul nostru. In crea
ția fiecărui poet în această epocă, vom 
găsi astfel de mărturisiri lirice pasio
nate, de atașament față de lupta po
porului, față de poezia realistă.

A urmat apoj șirul de prefaceri re
voluționare care au schimbat fața ță
rii ‘noastre. Fiecare etapă mai impor
tantă, fiecare zi memorabilă, marile 
sărbători ale poporului, înfăptuirile re
voluționare ale regimului democrat- 
popular au solicitat pe poeții noștri, 
care au răspuns mai ales pe calea 
poeziei lirice. Amintirea eroicei lupte 
dusă de comuniștii ilegaliști, zorile 
noi deschise de ziua de 23 August 
1944, primele succese ale fruntașilor 
în întrecerea socialistă, lupta pentru 
pace, demascarea crimelor comise de 
fasciști, apoi aspecte și cuceriri ale 
construirii socialismului, au fost tot 
atîtea'teme pentru poezia și în spe
cial pentru lirica noastră nouă. Isto
ria noastră literară reține o întreagă 
serie de creații valoroase precum : 
„Partidului", „Silvester Andrei sal
vează abatajul" de A. Toma; „To
boșarul timpurilor noi", „Chivără 
roșie", „Furtuni de primăvară", Mărul 
de lingă drum" de Mihai Beniuc; „In 
satul lui Sahia", Lidice", „Bălcescu” 
de Eugen Jebeleanu; „Chemare", „Des
pre. pămînt", „Ție-ți vorbesc, Ameri
că" de Maria Banuș; „Cum a semnat 
sondorul Popa", „Certificatul de ale
gător" de Cicerone Theodorescu; 
„Cintec de leagăn al Doncăi" de Mar
cel Breslașu; „Nu-n slujbe divine pe
trec monseniorii" de Eugen Frunză; 
volumele „Floarea soarelui" de Demo- 
stene Botez, și „Laude" de M. R. Pa- 
raschivescu; poemele „Lazăr de la 
Rusca", „Minerii din Maramureș" 
de Dan Deșliu; „Tovarășul Matei 
a primit Ordinul Muncii", ciclul 
închinat lui Hie Pintilie de Ve
ronica Porumbacu; „Războiul", „Oda 
fulgerelor" de Mihu Dragomir; „Co
piii din Valea Arieșului" de A. E. Ba- 
consky. Poeții maghiari și germani 
din R.P.R., ca Horvath Imre, Hor
vath Istvan, Alfred Margui Sperber, 
Fr. I. Bulhardt, precum și alții poeți 
ai minorităților naționale din R.P.R. 
au adus prețioase contribuții la îm
bogățirea poeziei noastre noi. Multe 
alte creații ale poeților noștri vîrstnici 
și tineri pot fi citate în această înși
ruire, expresie a forței noii noastre 
poezii.

in general, chiar și în poeziile cu ca
racter epic. în acelea în ear© poeții

lș! propun să oglindească în chip con
cret figuri șî fapte ale oamenilor 
înaintați din trecut șî de azi, chiar 
și în acestea, cel mai adesea — pe 
prim plan, mai numeroase și mal iz
butite artisticește, sînt pasajele lirice, 
luările de atitudine ale poetului, ale 
eroului liric față de evenimente. Poe
zia epică este mai slab reprezentată, 
atît în creațiile de mică întindere, cit 
și în poeme de largă respirație. A- 
ceasta în ce privește proporția ge
nurilor. Dacă poezia noastră actuală 
se mîndrește cu Izbutite luări de a- 
titudine față de oamenii no| și fap
tele lor, în același timp ea manifestă 
o rămînere in urmă în ce privește 
zugrăvirea concretă a acestor oameni, 
a, eroismului lor cotidian, în munca 
de construire a socialismului, de apă
rare și consolidare a păcii. Nu avem 
încă în poezie chipurile de munci
tori conștienți, de țărani colectiviști 
pe care viața ni-i oteră dirt plin. Poe
zia noastră nu ține pasul ritmului viu 
al înaintării socialismului. Dragostei 
poeților pentru socialism nu-1 cores
pund încă realizări de aceeași valoare 
artistică.

Pe de altă parte, se manifestă încă 
în poezia noastră și alt fel de slăbi
ciuni. Persistă încă atracția către as
pecte exterioare, în dauna zugrăvirii 
esenței omului nou, caracterului luî. 
Au apărut în poezie, mai intens acum 
cîțiva ani, dar nu lipsesc nici acum, 
moduri șablonarde, schematice, de * 
zugrăvi mai puțin muncitorul și mai 
mult mașinile. In astfel de poezii, omul 
și problemele lui dispar în mijlocul 
decorului. Lucru asemănător ș-a pe
trecut și cu unele poezii despre na
tură, în care poetul dădea înfățișări 
statice, înghețate ale peisajului, lip

site de căldura pe e*re o dă un sen
timent adine, puternic. Ă existat apoi 
„botanismul" exagerat, care amenința 
unele poezii să devină un ierbar ver
sificat. A putut fi observată de ase
menea întîrzierea în a da un răs
puns poetic unor împrejurări impor
tante din viața poporului, sau apariția 
unor poezii despre fapte de însemnă
tate scăzută, cărora li se acorda o 
semnificație disproporționată.

Necesitatea de a dezvolta și spori 
succesele dobindite pină acum, de a 
face ca poezia noastră să-și mențină 
locui de sector fruntaș în literatura 
și arta Republicii Populare Romine, a 
făcut să se simtă nevoia unor discuții 
despre problemele poeziei. In cadrul 
acestor discuții, au prilejul să-și spună 
cuvîntul poeți, critici și cititori, pen
tru a sublinia și populariza pozițiile 
cucerite, în vederea situării lor ca 
punct de plecare pentru noj succese, 
și pentru a Înlătura ceea ce stinje- 
nește sau trinează dezvoltarea poe
ziei.

*
Discuțiile creatoare, desfășurate in 

jurul poeziei, au drept țintă clarifi
carea problemelor care se pun poeți
lor totdeauna în procesul creației. A- 
ceasta cu atît mai mult în zilele noas
tre, clnd se constituie o nouă poezie. 
Rodnica analiză colectivă a drumului 
parcurs, aprecierea succeselor rea
lizate și cercetarea căilor pentru înlă
turarea obstacolelor, sînt expresia tă
riei, a solidarității detașamentului 

nostru de poeți. Cei ce-și examinează 
realizările și lipsurile, se ajută reci
proc, se împărtășesc cu toții din ex
periența drumului străbătut împreună 
și stabilesc în colectiv Încotro să se

ULTIMA ZI, ÎN SALA CONGRESULUI 
DE LA HELSINKI
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pe dramuri ne adunăCînd moartea de pe dramuri ne adună 
Pe noi, ce eăl&rirăm pe furtună, 
Găsește doar păstăile deșarte, 
Căci faptele nu se supun la moarte.
Atît rft ești, acolo ești în fapte 
Precum lumina stelelor în noapte, 
Și mică de ți-e steaua doar cft macul, 
Ea-nfruntă intunezecul ți veacuL
Elanul tău în sabie-1 preschimbă, 
In adevărul vorbei în vr-o limbă, 
In vis măreț întruchipat în peatră, 
In flacără ce pîlpîie pe vatră!
Desțelenește, seamănă pămîntul, 
înfrumusețează bunilor mormlntul, 
Topește minereul — fier să curgă, 
Aprinde torță-n înserarea murgă.
Gonește lupi — ce umblă pe imaș, 
Neiertător fii față de vrăjmaș, 
Și fii vrăjmașul celor ce nu vor 
Să fie drumul muncii drumul lor.

Dar ridicînd vieții adăpost, 
Punind în vorbe tîle, în fapte rost, 
Strivind omida, să nu roadă pomul, 
Iubește mai presus de toate omul.

— Eu bunăoară-aș vrea de-ar fi să mor 
Să las măcar atît; llngă-un izvor 
Un prun sădit de mîna mea, cu prune, 
In toamnă, grase, brumării și bune.

Cînd o mușca din auriul miez 
Vr-un călător subt soarele-n «putori 
Să-i simtă și mireasma și dulceața 
Pănrintului, șî să iubească viața.

Mlhal Beniue

Bloc-noter

O emoționanta 
comanda sociald

n tovarăș al nostru, de ga
zetărie, a fost la Medieșul 
Aurit, o comună din raionul

Satu-Mare. A vizitat gospodăria 
colectivă de-acolo, a admirat au
tocamionul nou-nouț, proaspăt 
cumpărat de colectiviști, a cerce
tat atent hectarul de pămtnt lu
crat după metoda lui Malțev, a 
cercetat întinsele tarlale semănate 
cu grîu și cucuruz și a stat de 
vorbă cu țăranii colectiviști. A 
stat de vorbă cu ei și a fost pof
tit să transmită Uniunii scriito

rilor o rugăminte a lor, arzătoare: 
„Am vrea să ni se trimită un 
scriitor, să se documenteze tn 
legătură cu viața noastră și să 
scrie un roman despre frămîntă- 
rile și năzuințele noastre. Ne
poților și strănepoților noștri să 
le rămînă mărturie intr-o carte 

. tntîmplările acestor ani grei și 
frumoși.

II poftim pe tovarășul scriitor 
să stea la noi o lună, două, trei, 
cit o vrea dumnealui, iar cit va 
costa tipăritul cărții, plătim noi 
cu dragă inimă, că avem de 
unde“.

Am văzut nenumărate gospo
dării colective bogate; gospodării 
care, tn clțiva ani de la înfiin
țare, și-au cumpărat utilaj agri
col modern, instalații de pompe 
pentru grădini irigate, gospodării 
care și-au construit magazii de 
cereale, grajduri și saivane, gos
podării care au plantat livezi cu 
pomi roditori și viță de vie, gos
podării care și-au agonisit tur
me bogate de oi. cirezi de vite, 
prisăci, crescătorii de porci și de 
păsări. Gospodăria colectivă din 
Berveni a ctștigat anul trecut nu
mai de la straturile cu ardei și 
pătlăgele, zeci de mii de lei. 
Duceți-vă odată la orice bancă 

raională vreți, și veți vedea la 
ghișeu un țăran cu servietă de 
contabil, depunînd tn păstrarea 
băncii zeci și sute de mii de lei. 
Bani care se vor transforma re
pede tn camioane și lemn de con
strucție, In ciment și îngrășămin
te chimic'e, tn utilaj agricol și 
vite de prăsită.

Dar gîndul colectiviștilor din 
Medieșul Aurii întrece în frumu
sețe și îndrăzneală tot ce-arn fi 
așteptat tn mod firesc de la ei. 
Abia ieri icneau sub biciul văta
fului boieresc abia ieri erau ne
știutori de carte și îmbrăcați in 
zdrențe. Abia, ieri umblau după 
un ciur de mălai împrumut și ti 
trăgeau chiaburii tn tot soiul de 
procese nedrepte. Jar astăzi, vor 
să se scrie un roman inspirat din 
viața lor șj la nevoie chiar să 
plătească tipăritul cărții aricit 

ar costat Cererea lor, plină de o 
legitimă mîndrie, clștigă din- 

tr-odată semnificația unui docu
ment de mare preț și însemnă
tate, nu numai pentru istoria li
terară, ci și pentru istoria în si
ne. Aș pune acest document lin
gă „învățăturile'' lui Neagoe că
tre fiul său, lîngă pisaniile cio
plite tn piatră și marmoră, de la 
Cozia și Horezu, lîngă paginile 
lui Neculce și Cantemir, lingă 
oricare manifest din muzeul de 

istorie a partidului.
Nu putem lăsa acest document 

al epocii noastre fără răspuns. 
Colectiviștii din Medieșul Aurit cer 
un roman despre viața lor. Să 
scriem romanul pe care această 
concretă și înflăcărată comandă 
socială ni-l pune în față cu a- 

ttta mtndrie și nerăbdare, cu a- 
ttta pasiune și dărnicie.

Petru Vlntlli

T
imp de opt zile orașul ne de
venise familiar, cu largile Iul 
străzi drepte, străjuite de co
paci în care frunza păstra 

încă verdele crud al primăverii, cu 
piețele, lui largi, în care noaptea po
poseau pescărușii și mirosul umed al 
mării trecea, în talazuri largi, peste 
liliecii înfloriți, uriașe buchete violete, 
violete pînă șî în nopțile clare, stră
vezii, curate, sub cerul de opal ne- 
sfîrșit.

Timp de opt zile sala albă cu largi 
ferestre, prin care pătrundea lumina 
amiezilor și nopților fără umbră, ne 
devenise atît de apropiată, atît de a 
noastră, îneît știam tn fiecare clipă, 
că, tntorcînd capul puțin la sttnga, 
vom vedea zîmbetul larg al fetiței din 
Vietnam care are fața ca un măr 
pîrguit și e fruntașă în producție, eă 
dacă vom privi puțin la dreapta, vom 
vedea ochii arzători, atenți, ai negru
lui din Sudan, că dacă vom privi 
drept ănainte, la masa prezidiului, 
vom vedea fruntea largă, ttnără, a lui 
Fadeev sub părul lui alb, chipul calm 
al lui Go Mo-jo, ochii de safir ai lui 
Ilya Ehrenburg.

Am trăit între pereții albi al acestei 
săli clipe de mare emoție, am simțit 
de multe ori că vrerea fiecărui dintre 
noi se contopește cu celelalte vreri, 
că face o mare, unică voință, care în
globează în ea toate celelalte simță
minte ale noastre șî că această voință 
e fireasca, puternica nevoie a făpturii 
omenești de a trăi, de a trăi din ce 
in ce mai liber, mai drept, mai bine, 
mai luminos, mai plin de respect pen
tru viața șl drepturile celorlalți oa
meni.

Au fost șl ciocniri în sala asta, au 
fost și divergențe de opinii, s-au ivit 
uneori șl păreri și gînduri care nu 
erau cu totul potrivite planului de li
bertate ți progres pe care-1 gîndesc 
cei mai descătușați de interese egois
te, dar ele au fost rare ți nu s-au în
căpățînat prea mult să dăinuie, așa 
cum în sinul comisiilor care au lucrat 
șî ele zilnic lâ ceasurile la care ple
narele’ erau suspendate, s-au ivit fră- 
mîntări, controverse, discuții aprinse, 
care s-au lămurit, s-au soluționat apoi.

Și-n a opta zi a Adunării Mondiale 
pentru Pace, zl în care poate s-ar fi 
putut vorbi și de o oarecare oboseală, 
în sala binecunoscută s-a citit . Apelul 
pe care Adunarea avea să-l trimită 
lumii întregi. Apelul care era punctul 
ultim al concluziilor la care ajunsese
ră lucrările comisiilor.

II Â W T
(h anul al XVIÎl-lea td acestor state) *)

An șl loc măreț.
Aprig și ©.'Mordant, țipătul turn! non născut despică de

părtările, țipăt care mal adine decît oricare altul 
este menit să miște Inima unei mame.

Mergind ,de-a lungul țărmului oceanului meu dinspre 
răsărit,

Am auzit dintr-odată glasul firav care ajunge ptna ia 
mine de dincolo de sarea valurilor,

Și ml s-a părut eă văd pe divinul prune, o fetită, sein- 
clnd și bocind că venit-a pe lume în bubuitul tu
nurilor, printre eud&lmi șl ecrișnete și tn huletul 

' palatelor năruite,

Și nu ml s-a string 'prea mult inima văzînd riuri de 
ninge eurgînd și cadavre uitate și altele înălțîn- 
du-se fn movile, sau cărate de grabă ta furgoane, 

Nici nu m-a cuprins o prea deznădăjduită mtale vărind 
moartea dind mereu tîrooale șl nici prea îngrozit 

i n-am fost de împușcături.

Palid, tăcut și grav, ee-nvinnire aș fi putut aduce aces
tei izbucniri, răsplată dreaptă de atlta vreme pre

găti»*,
Puteam dori au oare ș) fie altfel omenirea?

Pățeam dori ea ca poporul să fie de lemn, ori stană 
de piatră?

Sau ea dreptatea să nu-și afle Împlinirea ta soarta 
vremii noastre ?

Libertate! Tovarășă scumpă 1

Avem și noi, cel de pe aceste meleaguri și ținem In re

zervă, flăcări, gloanțe șî securi pe care să le scoa

tem la iveală cînd va suna ceasul.

Mei Ia noi — deși multă vreme asuprită — libertatea 
nu va putea fi vreodată nimicită,

Și aid, la noi, s-ar putea ca ptaă la urmă să se ridice 
ucigătoare, pătimașă,

Șl să ceară șt aici aă l se plătească Integral ratele ta- 
firriate ale răzbunării.

De atei, de la noi, trimit acest salut perie ocean,
Și nu înfierez nici atngeroasa facere, nici roșul botez, 
îmi amintesc doar glasul acela de nou născut pe care 

l-am aurit zclncind șl aștept cu încredere nestră
mutată oricîte mal fl-vor să fie.

Șl chiar de astăzi, aprig și. convins voi sta de strajă 
lîngă cauza lăsată moștenire, cauza tuturor țărilor,

Șl adresez Parisului acest euvtat eu toată dragostea,

Șl bănuiesc eă se vor găsi acolo poeți — chansonnleri — 
care să-i înțeleagă,

Fiindcă socotesc eă ta Franța se mai află muzică, valuri 
de muzică ce așteaptă să se avinte,

De pe acum Îmi pare că aud zvonul cresctad al instru

mentelor eare-n curtnd vor Îneca ta amplul lor 
acord orice încercare de a le tulbura.

Da. cred eă vlntul de la răsărit aduce sunetele unui 
marș de libertate triumfătoare,

Libertatea aceasta ajunge ptaă Ia țărmurile noastre, mă 
bucură și stat nebun de această bucurie,

Odată mal mult vreau să alerg s-o traduc ta cuvinte, 
să o Îndreptățesc,

Odată mal mult inălța-voi un imn pentru tine,

ma femme I

W60/71. -w

•) N. T. — Anii numărați de la Declarația de In.- 
dependență (1776). E vorba, prin urmare, de anul revo. 
luțienar 1793.

Walt Whitman

In romînețte de Mihnes Gheorghiu

Fiecare delegație avea să semneze 
acum acest Apel, în care voința tutu
ror celor de față, voință care era o 
expresie însăși a voinței popoarelor 
care ti trimiseseră la Helsinki, se ros
tea limpede împotriva blocurilor mili
tare, împotriva cursei înarmărilor, îm
potriva războiului atomic. Atîtea iz- 
bînzi ale opiniei publice exprimate în 
ultima vreme în hotărîril.e unor gu
verne, îzbînzl ca acordurile de la Ge
neva, sfîrșitul războiului din Indo
china, conferința de la Bandung, tra
tatul de pace cu Austria, declarațiile 
de la Belgrad, au determinat Aduna
rea Mondială să nădăjduiască cu pu
tere că cojnferlnța celor patru mari 
puteri va fac» un pas itnainte pentru

garantarea securității statelor euro
pene, că ea va marca o nouă etapă 
în cooperația culturală ți economică 
a acestor state, că va limpezi pro
blema Taiwanului și încă alte pro
bleme care stau în calea păcii și bunei 
înțelegeri dinți e popoarele de pe glob. 
Ne-am retras, noi; delegația romtnă, 
într-o cămăruie vecină cu marea sală, 
așa cum fiecare delegație s-a retras 
în singurătate ca, reculeasă, lucidă, 
să semneze Apelul. Clipa era solem
nă. Departe de a fi un act formal, 
semnarea Apelului însemna un fapt 
greu, de răspundere, un fapt la care 
întreaga noastră conștiință de oameni 
liberi, cetățeni ai unei țări libere,, dor
nică de pace, a unei țări în care fie
care zî de construcție înseamnă o zi 
închinată păcii, trebuia să îa parte. 
Ne-am privit în tăcere unii pe alții1, 
pricepînd frumusețea, însemnătatea 
clipei, șl am semnat pe nînd „pour". 
Apoi, strînși unul lîngă altul, ne-am 
luat pe rînd angajamentul să pre
facem în fapte vii, rodnice, semnătu
ra care însemna mai mult decît ac
ceptarea, hotărîrea noastră neclintită.

După o pauză de o oră, vreme în 
care s-au numărat voturile, Adunarea 
delegaților, cufundată într-o adîncă, 
atentă liniște, a ascultat rezultatul 
votării: unanimitate. Ceea ce a urmat 
atunci nu poate fi uitat. Aceî aproape 
două mii de oameni, de toate culorile, 
opiniile, meseriile, credințele religioa
se, care se aflau acolo, care se privi
seră pînă atunci cu simpatie și cor
dialitate, au izbucnit vulcanic în urale 
și strigăte entuziaste, și ornice virană 
de sfială politicoasă a pierit deodată. 
Nădejdea nestăvilită că așa cum cei 
două mii de delegațf din toate unghiu
rile lumii căzuseră de acord în chip 
absolut asupra tuturor problemelor 
era o icoană în mic a felului tn care 
toți oamenii din lume, toate popoarele 
pe care ei le reprezentau, tot cădea 
de acord într-o zî definitiv, făcea ca 
acei bărbați bravi, tineri șî bltrtnl, 
sava^ți renumiți, artiști celebri, mun
citori încircațî de răspundere, femei 
cu copii, foști partizani,.să se schimbe 
dimtr-oda'tă într-o mare îamMie, sS se 
dea'ănțuie cuprinși de o năvalnică 
bucurie, să se îmbrățișeze, să cînte, 
să danseze, să alerge pe bănci de la 
un capăt la altul al sălii. Prezidiul 
arunca flori în sală și sala arunca 
flori prezidiului. Fluturi și porumbei 
de hîrtie zburau pe deasupra capetelor. 
Francezii se Îmbrățișau cu vietname
zii, negrii cu suedezii, chinezii încin
seseră o horă aprinsă ți într-un colț 
un negru, suit pe un pupitru, conducea 
un cor de strigături șl refrenurt cîn- 
tat de delegați de toate neamurile, 
care nu se mai puteau opri, molipsiți 
de ritmul clocotitor al negrului care 
ardea ca o flacără neagră.

Două ore poate a durat dezlănțuirea 
bucuriei noastre. Ne-am liniștit apoi, 
dar liniștea asta închide în ea un soi 
de clocot interior, făcut din nădejde, 
din forță, din aprigă hotărîre să du
cem cu noi pretutindeni, să răsfrțngem 
îfi fiecare acțiune a noastră, limpe
zile glnduri ale Apelului de la Helsin
ki, ca să cucerim pacea lumii.

Luda OaiQ^rliM

ION AGIRBICEANU

EUSEBIU CAMILAR

EUGEN JEBELEANU
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I. L. Caragiale este unul dintre cel 
mai mari scriitori ai noștri, unul din
tre artiștii care au făcut cel mai 
mult pentru dezvoltarea limbii noa
stre literare și pentru îmbogățirea 
ei. A fost Un artist al cuvîntului din
tre cei mai conștienți ai menirii 
sale: „Cuvîntul, dragii mei" — 
spune el undeva — „nu poate avea 
decît un singur loc într-o frază". 
Și în altă parte, face această măr
turisire prețioasă: „Nu de dragul 
cuvintelor am căutat să vă născo
cesc o povestire. Eu de‘batirul po
vestirii caut într:adins cuvinte".

Caragiale ■ își dădea multă silință 
pentru a da ultima formă manu
scriselor sale. Ni s-au păstrat cior
nele nuvelei „Păcat". Pasajul care 
începe cu faza: „Vorbe? încap vor
be ?“ figurează în manuscris sub 
diverse forme. Găsirea expresiei juste 
îl preocupa pe artist în cel mai înalt 
grad.

Caragiale este un observator a- 
tent al graiului viu. El se servește, 
in scrierile sale, de documente cule
se de el însuși, de exemplu acea 
„notă", adevărată „fotografie" a 
graiului vorbit, dar nu lipsită de 
ironie, intitulată „Cum se înțeleg 
țăranii". („Straja satului virte la 
casa unui țăran și-i bate tn geam. 
Se încinge o conversație: — Hei, 
mă din casăt — Cine? — Tul — 
Eu? — Păi cine ? — Ce-i ? — Cum 
ce-i? — Păi ce-i? — Ai • scrisoare) 
— Cine mă? — Tul — Eu? — 
Păi cine?" etc.). Observarea și în
registrarea graiului vorbit, cu toate 
„ticurile” și ,,defectete” sale, cu stilul 
individual al fiecărui vorbitor, de 
către acest artist lucid, i-au permis 
lui Caragiale să facă să vorbească 
pe eroii săi după starea civilă a 
fiecăruia. „Jargonul" de clasă, ca
racteristic pentru burghezia contem
porană cu Caragiale, e redat în tot 
ce avea el esențial, tn scrierile ma
relui scriitor, .realist, CM el vede

și aude pe eroii săi. In scrierile lui 
Caragiale trebuie deei făcută deose
birea între limba personajelor sale 
și limba, proprie a scriitorului. De 
fapt, chiar în narațiuni (de exemplu 
în „Momente"), Caragiale scrie 
„dramă" — în înțeles de „teatru".

Ca o urmare a celor arătate mai 
sus, constatăm că individualitatea 
personajelor lui Caragiale reiese din 
modul lor de a se exprima. Eroii lui 
Caragiale au toți act de naștere: ei 
sînt reprezentanți ai unei clase so
ciale anumite, ai unei regiuni anu
mite, ai unui grai bine determinat. 
Profesiunile sînt de asemenea bine 
caracterizate prin graiul eroilor lui 
Caragiale.

Antipatia lui Caragiale pentru re
torică e exprimată in „Ctteva păreri’ 
(1896). Aci el face diferență între 
„stil" și „manieră": eroii lui Victor 
Hugo se pierd în lungi discursuri. 
Hernani este opus lui Othello (IF. 
Shakespeare). Negativul propriei sale 
arte poetice Caragiale și l-a exprimat 
tn „Smărăndița", parodie după De- 
lavrancea, di^ care reproducem tn- 
ceputut„Fata mamei Ilinchii era 
bălană, plăviță, cu părul galben au
riu ca spicul griului copt, răscopt, 
cum e plinea a bună de mtncat și-i 
place puiului golaș de pitpalac să-l 
ciugulească și să-l înghiță pe ne
mestecate tn gușa lui îmbrăcată tn 
puf bogat, moale și dulce".

Limba scrierilor lui Caragiale e 
plină de elemente din limba vorbită 
tn Muntenia (dovadă fonetisme ca: 
daca, ascunz, pierz, scoț etc.). In 
majoritatea cazurilor, ne referim la 
dialogurile în care personajele sînt 
caracterizate orin particularitățile lor 
de vorbire. Caragiale redă persona
jele în ceea ce au ele mai caracte
ristic. In trăsăturile fonetice care 
pot fi relevate, constatăm, pe lîngă 
pronunțări caracteristice ale limbii 
vorbite, și ,,greșeli" de limbă prinse 
ds urechea atentă a marelui artist

și așezate de el la locul cuvenit, /a 
să producă efectul dorit,t .Citâni, ast
fel:-a tiu fflee murdării pe didul 
(—•zidul) casei mele; călduri djjțo- 
picaie; sîmbitri de măsline, risipiți 
pi,gios; zezonul băilor; priotul Sa
va ; să devorțăm ; avueat; capabetă; 
particular; itidență ; nu mai , pociu ; 
finea; doftor; SMialâche; or !'să. ajun
gă;mi-ei spune; douăsp’ce; cin- 
zeci; maala (°=m'ăhala); dește 
(—degete; pl.) ; aldată etc.

In domeniul morfologiei, pe lîrtgă 
unele forme scurte, caracteristice pen
tru limba vorbită, reținem o sărie 
de diminutive (tendința de „atenua
re" a expresiei) și ctteva forme tier
bale: ăla, ăsta, brllănțel, însemfcă- 
rică, acușica, pensioară, : cui place 
iăptic?, toată ziulica, l-a șuplimatăfă, 
de aia am venitără, s-a dusără, utide 
dracul, s-a băgatără, ai înțelegut 
(—înțeles). In sintaxă: îmi ziceau 
domnule Iancule, spui eu tor iu dom- 
nu avueatu; la madam Piscupeseu: 
văduva lui priotul Sava; este, nu |oț 
pentru ca să nu zic; și să-l văi 
nenorocit, care numa pe el îl am; 
văduva lu priotul Sava de la Cai- 
mata, care a dărîmat-o (n.b. pe cine 
a dărîmat ?); uite la ce am veni
tără la dumneata, care ne-a recoman
dat o prietenă a noastră; întrebuin
țarea infinitivului, calchiată după 
limba franceză: a se asculta; a nu 
se conversa; a se slăbi.

In domeniul vocabularului, reținpm 
cîteva expresii caracteristice din tint- 
ba vorbită și o serie de cuvinte .căre, 
prin alegerea și așezarea lor la’îtifcul 
potrivit, dau efectul așteptat: e Ăui 
lată decît toate; parol, să mor,< e 
lucru mare; suplima-le-ar dumneteu 
luminițele ochilor din cap, s-ajung 
să-i văz orbeți pe toți cu mînușita 
întinsă; olio! ce zici, țața ?; si 

I .
AI. Resettl

'(Continuare în pag. 5-a),



GAZETA LITERARA„CINE L-A UCIS PE H. 0. BURRELL ?“
Răsfoind revistele

Afirmația cu pretenții axiomatice 
după care reportajul ar fi un 
gen cu desăvîrșire străin bele

tristicii, sau că, în cel mai bun caz, 
tărîmul pe care se dezvoltă ar atinge 
doar în cîteva puncte granițele crea
ției literare, s-a dovedit, de mult, 
falsă. Ea a fost infirmată de reporta
je ca acelea ale iui Gorki, Maiakovski, 
Polevoi, Fuc:k, Egon Erwin Kisch, 
Vladimir Pozner, Geo Bogza. care au. 
demonstrat câ reportajul nu este așe
zat cîtuși de puțin la periferia litera
turii artistice, ci că îi aparține în în
tregime, opertnd, însă, cu mijloace 
specifice.

Țesătura epică a reportajului e ur
zită din fapte concrete, oamenii pre
zentați sînt oameni reali, cu toate 
trăsăturile lor individuale. Rezultă 
oare de aici că acest gen literar, pro
movat de atîtea nume mari, e o simolă 
copie a realității în care autorul nu in
tervine decît în sensul ordonării ma
terialului oferit de viață ? Cartea lui 
Vladimir Pozner, recent apărută în 
traducere romanească, prilejuiește o 
analiză concludentă a acestei proble
me.

Autorul pornește de la un simplu 
fapt consemnat de ziarul „New York 
Herald Tribune" din 30 ianuarie 1951: 
cetățeanul H. O. Burrell din Charlot
te, statul Carolina de Nord, s-a sinu
cis, tăindu-și gîtul cu o lamă de ras, 
ca să-și salveze femeia și copiii... 
de co^nuniști. Acesta era singurul lu
cru pe care-1 știa scriitorul despre 
viitorul erou al cărții lui. De altfel în 
Statele Unite, în 1950, se sinuciseseră 
22.0)0 de oameni. Un lucru foarte o- 
bișnuit în țara în care se întreține în 
mod conștient o psihoză a groazei de 
„pericolul roșu".

Drama lui H. O. Burrell nu face 
parte, deci, din nici o categorie ne
obișnuită : așa se încheie, doar, atîtea 
vieți din patria dolarilor. Ea nu a 
constituit decît punctul de pornire al 
întregii cărți.

Așa după cum sublinia Boris Pole
voi, „reporterul pornește de la elemen
te particulare care mai tîrziu îi pot 
folosi la generalizare..." Dar la Vladi
mir Pozner, sinuciderea cetățeanului 
din Charlotte nu este numai un punct 
de plecare ; în cursul povestirii figura 
lui H. O. Burrell se îmbogățește cu 
trăsături portretistice tot mai precise, 
evoluția sa psihică se definește tot 
mai mult, astfel încît, la un moment 
dat, avem în fața noastă un desen 
sugestiv al acestei victime a propagan
dei deșănțate împotriva Uniunii So
vietice.

Toate amănuntele vieții de zi cu zi 
a lui Burrell sînt, prin urmare, rodul 
ficțiunii scriitorului. Cum izbutește 

Pozner să păstreze echilibrul între 
faptele reale și cele pe care le imagi
nează ?

Tot Polevoi povestește cu mult 
umor cum, scriind un reportaj despre 
un miting care avusese loc la uzinele 
„Dinamo" din Moscova, a pricinuit, 
fără voia lui, o mare mîhnire munci
torului pe care îl alesese drept erou 
al reportajului său. Autorul îl descri
sese plecînd de la uzină acasă, bărbie- 
,rindu-se, schimbîndu-și hainele și... 
jpieptănîndu-se, ceea ce a stîrnit hazul 
tovarășilor !săi, fiindcă muncitorul era 
Ichel ca în palmă.

La prima privire deci, s-ar părea că 
reporterului îi este interzisă orice în
cercare de a folosi imaginația. Că sin
gurul procedeu care i-ar sta la înde- 
mînă ar fi prezentarea unor date des
prinse din realitate. Aceasta e perfect 
adevărat cînd reportajul schițează un 
portret, cînd se limitează la relatarea 
anumitor fapte.

In cartea lui Vladimir Pozner, însă, 
Intențiile autorului depășesc aceste li
mite. Liniile cu care îl schițează pe 
H. O. Burrell sînt acelea ale oricărui 
mic-burghez american. Autorul „Sta
telor Neunite" a cunoscut în amănunt 
viața oamenilor dintre Atlantic și Pa
cific ; a colindat prin orașele zgîrie- 
norilor, pri,n fermele Sudului unde lin
șajul negrilor este încă tolerat și în
curajat de autorități, de-a lungul rîu- 
rilor Californiei bogate în aur, unde 
trăiesc atîtea mii de familii, într-o 
sărăcie înspăimîntătoare. Din filele 
carnetului lui de reporter a adunat 
date cu ajutorul cărora a putut re
constitui viața lui H. O. Burrell „Hen
ry? Herbert? Harold?... Acest cvasi- 
anonimat îi dă valoarea unui exem
plu".

H. O. Burrell reprezintă, tocmai prin 
lipsa oricăror detalii pe care le-ar fi 
putut deține Vladimir Pozner asupra 
vieții sale de familie, asupra ocupa
ției sale, un adevărat simbol. Autorul 
l-a înzestrat cu trăsăturile caracteris
tice oricărui individ aparținînd clasei 
Sâle.

Citește comics-uri, se delectează cu 
'desenele în serie, merge la cinemato
graful unde rulează „Domnia teroarei" 
sau „începutul sfîrșitului" sau „Far
furia zburătoare", ascultă la radio cîn- 
Lecele de jazz la modă, îi admiră pe

de Vladimir Pozner
oamenii bogați, privește linșajul drept 
un lucru firesc, are o teamă respec
tuoasă pentru F.B.I. Dar se teme mai 
cu seamă de două lucruri: de bomba 
atomică și de comuniști. Și cum ar 
putea fi altfel cînd presa acordă, co
loane întregi anunțurilor de publicitate 
ale diferitelor societăți de asigurare 
împotriva bombardamentelor atomice, 
cînd aparatele de radio și de televi
ziune emit zilnic programe în care 
leit-motivul e „moartea atomică" si 
cînd oficialitatea însăși alimentează 
această stare de spirit bolnăvicioasă ? 
Cu aceeași furie se dezlănțuie și 
campania anti-comunistă, dusă cu cele 
mai sălbatice mijloace posibile.

Acestor caracteristici colective le1 
corespunde întru totul portretul lui 
H. O. Burrell.

Existența lui H. O. Burrell se des
fășoară în mijlocul oamenilor și fap
telor pe care, de fapt, scriitorul inten
ționează să le prezinte. Și asupra aces
tora trebuie să se îndrepte analiza 
cărții; Burrell nu e decît mijlocul care 
înlesnește comunicarea unor aspecte 
ale vieții din America, lucru care nu 
poate fi pierdut din vedere.

Tehnica aceasta literară l-a ajutat 
pe Pozner să păstreze unitatea imen
sului număr de date pe care-1 conține 
volumul. Toate comentariile, tăietu
rile din ziare, citatele din discursurile 
oficiale și din discuțiile cu oamenii 
simpli, pregătesc răspunsul la între
barea pe care o pufie titlul cărții': 
Cine l-a ucis pe H. O. Burrell ? Uci
gașii nu sînt alții decît cei care a- 
dîncesc starea de spaimă, de teroare, 
care fac din calomnie o armă de luptă, 
care nesocotesc cu cinism viața oame
nilor... Președintele Statelor Unite 
poate să-și permită să-și construiască 
o pivniță de plumb împotriva atacu
rilor cu bomba atomică, dar H. O. 
Burrell ?... Dar atîtea mii de cetățeni 
ai Statelor Unite pe care propaganda 
oficială i-a făcut să fie convinși de 
inevitabilitatea unei „agresiuni a ro
șilor"?

In East Side, cartierul New Yorku- 
lui unde mizeria încetează de a mai 
fi pitorească, unde străzile înguste 
duhnesc a gunoaie, trăiește îrying 
Cross. Paralizat de optsprezece ani, 
neînsemnata alocație de. șomaj i se 
duce aproape iîn întregime pe chirie. 
Pe străzi trec oameni care, cu cîțiva 
ani mai înainte, au luat parte la ma
rile marșuri ale foamei. Iar deasupra 
cartierului zboară avioane ale socie
tăților de publicitate care scriu pe cer, 
cu fum, cuvîntul „Prosperitate".

In ziarul „Chicago Tribune" apare 
un anunț: „Pacea mondială nu va fi 
asigurată prin împrumuturi, ci prin 
bomba atomică". E și firesc ca Flora 
V. din Portland, Oregon (unde negrul 
Ervin Jones e ucis de un polițist care 
nu e dat în judecată) să întrebe pe 
doctorul George W. Crane de la ziarul 
,,Oregoniain“, cum poate scăpa de fri
că., . - , - • ■

Senatorii țin discursuri despre ega
litatea de drepturi ale cetățenilor Sta
telor Unite și despre infailibilitatea jusr 
tiției federale. Negrul Mc. Gee e con
damnat la moarte pentru o vină ima
ginară. Ziarele scriu despre asasini 
care au însă meritul că... nu sînt co
muniști,, In Mișsissiipi, Payi.d KițigN, 
care s-a căsătorit cu o fetneie albă, 
este condamnat la cinci ani 'închisoare 
pentru că străbunica lui a fost ne
gresă.

Astfel, dintr-o simplă înșirare de 
fapte,: Pozner reușește să prezinte 
crîmpeie deosebit de concludente ale 
vieții americane. Datele concrete joacă 
deci rolul materialului, brut de .con
strucție din care se ridică întregul edi
ficiu al volumului.

Astfel, Vladimir Pozner, folosind 
simplul fapt al sinuciderii lui H. O. 
Burrell, izbutește să dea o mare bogă
ție de date asupra „Cetății diavolului 
galben".

Gorki scria în proiectul de recenzie 
asupra culegerii de reportaje „Viața 
noastră" : „Vorbind despre reportaj 

' ca formă literară, trebuie să pornim 
de la verbul a desena, a schița". Vo
lumul lui Pozner este o asemenea schi
ță, alcătuită din nenumărată linii adu
nate în , jurul uneia centrale : sinuci
derea lui H. O. Burrell, cetățean din 
Charlotte. Și imaginația scriitorului 
hrănită din nenumăratele fapte reale 
pe care le-a cunoscut, a dat acestei 
linii o semnificație din cele mai pro
funde.

Volumul lui Pozner , demonstrează, 
astfel că reportajul se’poate desprin
de cu ajutorul ficțiunii din domeniul 
datelor strict concrete, pătrunzînd 
astfel și mai adînc în miezul reali
tății. ,, t

Reportajul „Cine l-a ucis pe H. O. 
Burrell?" are o mare valoare politică. 
Pozner smulge de pe obrazul demo
crației americane vălul gros al min
ciunii oficiale, arătînd adevărata în
fățișare a „țării tuturor libertăților'”, 
în care .sînt, supuși interogatoriilor 
Biroului federal de investigații ' toți 
cei care, susțin că problemele interna
ționale pot fi rezolvate pe cale paș
nica, „unde a fi martor mincinos în 
procesele politice înseamnă a avea o 
meserie foarte onorabilă ; unde se or
ganizează în plin secol al douăzecilea 
pogromuri împotriva negrilor;' unde 
muncitorii chinezi nu primesc decît ju
mătate din salariul (și acesta destul de 
scăzut) al muncitorilor albi; unde 
cercurile conducătoare și regii neînco- 
ronați ai finanței se străduiesc din 
răsputeri să srîrnească vîntul fricii de 
comuniști! Caracterul combativ, ura 
fierbinte cu care sînt scrise paginile 
cărții, fac din ea una din cele mai 
puternice acuzații adresate Americii 
monopoliste, adevărata ucigașă a lui 
H. O. Burrell.

Dan Grigoroscv

Expoziția „Arta plastică în R. P. Bulgaria"
In sala „Dalles" 

s-a deschis expo
ziția „Arta plastică 
in R, P. Bulgaria", 
infățișlnd tradifiile 
realiste ale dezvol
tării artei plastic? 
din ultimele decenii 
din tara vecină. 
Sint expuse lucră
rile cele mai re
prezentative . ale 
artiștilor plastici 
din perioada eli
berării naț'onale 
de sub robia tur
cească. din perioa
da dintre cele două 
războaie mondiale 
si cea de după 9 
septembrie 1944. 
Cele aproape 200 
de lucrări de pic
tură, grafică, scuip, 
'ură, ne dau pri
lejul să cunoaș
tem indeaproaoe 
realizările artiștilor 
plastici bulgari pe 
drumul realismului, 
care exprimă lupta 
poporului pentru 
libertate ș( pentru 
construirea socia
lismului.
In clișeu : sculptu
ra „La mormfritul 
tatălui" de Ivan 
Blajev.

„lașul literar" nr. 6

Lectura ultimelor numere din „Iașuî 
literar" prilejuiește cititorilor un sen
timent de satisfacție, căci determină 
două constatări îmbucurătoare. Pri
ma observație — făcută din perspec
tiva ultimelor patru numere — re- 

. levă , efortul redacției de a asigura 
revistei varietatea tematică necesară și 
un mai judicios echilibru. .între, dife
ritele genuri beletristice (în trecut, 
acest raport se solda invariabil 
cu un, deficit, fie pentru poezie, fie 
— în special — pentru materialele 
de proză). Din acest punct de veJ 
dere, proza din nr. 6 reprezintă 
un reviriment și — trebuie spus — 
nu numai sub raportul problematicii.

Alături de emoționanta povestire . p£ 
care C. Nonea o semnează sub titlul 
„Copil de pripas" — numărul mai 
reunește încă trei schițe, dintre care 
cele aparținînd lui P. Stuparu și M. 
Severin văd lumina tiparului la ru
brica „Condeie noi", ceea ce reflectă 
preocuparea colectivului redacțional 
de a depista noi talente și de a le 
promova în paginile revistei. De alt
fel, M. Severin dovedește o reală în
zestrare satirică și el trebuie îndru- 
mat să o dezvolte pe linia cerințelor 
literaturii noastre noi.

Poezia, nu lipsită de varietate, — 
aceasta e o consecință normala a 
lărgirii activului de colaboratori — 
este ilustrată de o serie de nume, 

' dintre care reținem pe Const. Scripcă. 
In „Revizorul de cale‘* el a dat unp 
dintre cele mai reușite producții ale 
sale din ultima vreme. închinată erois
mului în muncă dovedit de un cefe
rist, poezia conturează cu mijloace 
simple dar impresionante profilul mo
ral al unui om înaintat, a cărui con
duită exemplară este pe de-a-ntregul 
luminată de conștiința sa sociali», ă.

Critica constituie unul din sectoa
rele vii, bogate, ale revistei și ne în
tărește convingerea că „lașul literar"

dispune de forțe apte să dezbată în- 
tr-o măsură mai mare decît pînă în 
prezent, și nu numai pe plan regio
nal, problemele literaturii noastre. 
Este evidentă preocuparea pentru pro
blemele istoriei literare. In ultimele 
numere au apărut studii despre 
Ibrăileanu, aparținînd lui Al. Dima și 
I. D. Lăudat, studiul despre „Idealul 
revoluționar în poezia noastră" al lui 
D. Costea iar în acest număr studiul 
amplu și judicios întocmit pe care 
Const. Ciopraga l-a consacrat „Pei
sajului și portretului în creație al 
lui C. Hogaș". Firește, cercetările 
serioase întreprinse cu competență, în 
domeniul exegezei literare, nu pot fi

1 decît apreciate, chiar 'dacă unele studii 
păcătuiesc prin pedantism 'și tendințe 
spre arhivistică. Dar ele nu -justifică 
slaba preocupare pe.care o dovedește 
colectivul de critică pentru actualita
tea literară, pentru tot ceea ce este 
legat de munca pașnică a poporului 
nostru, angajat în bătăi’ia construirii 
unei vieți libere și. îmbelșugate. Se 
impune în activitatea viitoare a re
vistei ud interes sporit pentru o par
ticipare susținută la rezolvarea pro
blemelor ce privesc dezvoltarea lite
raturii noastre pe drumul realismului 
socialist. Semne, promițătoare pot fi 
considerate în acest sens cronica lui 
D. Costea 1'a volumul de satire al lui 
N. Țațomir și cea semnată de L. 
Dumbravă despre romanul de debut 
al lui Dan Costescu. Interesant prin 
multitudinea problemelor pe care le 
ridică, articolul- lui Dan Costea ra- 
mine din păcate la o analiză de pro
fesionalism rece, „din afară", a sati
relor lui Țațomir și a racilelor pe care 
acesta le condamnă cu sarcasm. E 
regretabil că și unele note dovedesc 
aceeași răceală în tratarea probleme
lor ca și o abordare tardivă a lor. 
(Vezi „Relația dintre liric și satiric" 
referitoare la un material din 1954).

Totuși, revista a înregistrat un suc
ces și cu rubrica sa de „Note" re
dactată cu vioiciune și pricepere. Se 
impune ca acest succes, ca și altele, 
să fie consolidate și îmbogățite. Ceea 
ce nădăjduim că se va întîmpla cu 
apariția viitoarelor numere din „lașul 
literar".

H, Zalis

NOTE TEATRALE

Volumul doi al 
operelor lui N. V.

N. V. Goeol" G°S01> apărut de ----- --------------°___  curînd în traduce
re romînească, cu- 

„Opere" v&l. II________cîteva po
ll—£------------------___  vestiri publicate

pentru prima oară 
de autor îh anul 1835; cartea purta sub- ț 
titlul Povestiri ce servesc ca urmare 
la ,,serile de lingă J?ikanka“. „Mirgord’’ uure”), printre pescarii am rreriprava 
constituie un pas înainte pe drumul („Morunul lui Egor,1.1), sau prin.r-o hal-
realismului creației marelui scriitor cla- ----------- - - *«-«—
sic rus. Gogol părăseșie forma de po
vestire prin intermediul prisăcarulul 
Panko și trece la prezentarea aspecte
lor obișnuite ale vieții, satirizind ne
cruțător meschinăria personajelor din 
clasa dominantă.

Cartea a fost întîmpmată cu cea mai 
mare ostilitate de către critica reacțio
nară, care îl învinuia pe scriitor pen
tru că a zugrăvit „curtea de din dos" 
a vieții, partea ei urîtă. Opinia publică 
progresistă și, în special Belinski a sa
lutat însă apariția acestor povestiri, vă- 
zînd In ele o formă eficace de satiri
zare șl biciuire a preocupărilor mă
runte și a josniciei oamenilor de teapa 
lui Ivan NikiforoVict, acest onorat ce
tățean al MiTgorodumr, ctl capul în 
formă de ridicne cu coada în sus, că
ruia îi place foarțe mult ca în apa în 
care trebuie să liitre, să se așeze masa 
și samovarul pentru a putea să bea ceai 
în timpul băii.

Gogol, însă, opune trivialității și jos
niciei, caracteristice claselor dominante 
aie timpului, patriotismul, dragostea ne
țărmurită a oamenilor din popor pentru 
pămîntul natal. Astfel, în volum puiem 
citi și „Tafas Bulba11 — emoționanta 
frescă a vitejiei celor mulți din Ucrai
na. .

Frumusețea morală a cazacilor, măre
ția idealurilor lor naționale și sociale, 
toate acestea contrastează puternic cu 
înfățișarea morală a claselor dominante, 
satirizate necruțător de Gogol. Tonul 
povestirii se schimbă; sarcasmului îi 
Iau locul entuziasmul, lirismul. Pretutin
deni în aceste pagini se simte dragos
tea Iui Gogol pentru eroii săi, în spe
cial pentru Taras, această expresie a 
eroismului și vitejiei omului simplu. 
Rămîn neșterse în memorie însușirile Iul 
Taras Bulba, spiritul său de dreptate, 
duioșia șl dragostea pentru prieteni, ura 
sa neîmpăcată față'ăde dușmanii patriei.

Traducerea în limba romînă a acestui 
volum dă cititorului posibilitatea să 
guste toată frumusețea operei marelui 
Gogol. ■’ ■ «1

Colectivul de traducători, format din 
Al. O. Teodoreanu, Xenia Stroe, Dan 
Faur șl Isabela Dumbravă a reușit să 
redea specificul stilului lui Gogol, păs- 
trind vioiciunea și emoționalitâtea cu
vin ului, fraza plină de imagini.

Remarcăm, de asemenea, prezentarea 
grafică a volumului, de un înalt nivel.

; ■- ■: .C A. LL’EU

spre pescuit, dar e tot atît de adevă
rat și de evident, că peregrinările po
vestitorului prin țară, printre mlaști
nile care se întind între Borcea și Du
năre („Grija stăpînului") sau spre co
drii Păușeștilor („O licărire în noap
te11...) prin pădurea din umbroveștii de 
Jos. care se desfășoară neagră „ca o 
revărsare de întuneric, pînă la malul 
Șiretului11 („Boerul și lupii din pă
dure11), printre pescarii din Peripravâ 
tă singuratică din inimă Bărăganului 
(„Tatăl dropiilor11), etc., nu au o fi
nalitate exclusiv vînătorească. Aceste 
drumuri spre apele și munții țării pri
lejuiesc scriitorului o cunoașiere pro
fundă a oamenilor umiliți, care se ma
cină și se sting sub presiunea exploa
tării și a nedreptei orînduiri burghezo- 
moșierești. In mlaștinile Borcei, credin
ciosul pescar Trofim, exploatat crud de 
un boer care socotea că „țăranul nos
tru are pielea groasă și rezistă la frig 
șl umezeală11, se betegește de amîn- 
două picioarele în urma condițiilor de 
viață oferite de „Grija stăpînului1’.
Intr-o haltă de pe o linie laterală ce 
străbate inima unui codru, un impie
gat amărît ispășește greșeală unui co
leg bețiv, dar nepotul inspectorului ge
neral, — și disperat cade și el în pa
tima beției („Drept pedeapsă11) și așa 
aproape în fiecare schiță pornește o 
dramă, se spulberă un vis dezvelindti-se 
tot odată sufleiele cîinoase și hîde, 
meschine și lingușitoare ale exploata
torilor.

Pe deplin stăpîn pe tehnica povesti
rii, sprijlnindu*se discret pe măiestria 
poveștilor populare și folosind cu arta 
bogăția limbii poporului nostru,^ Ai. 
Cazaban a dat expresie artistica unor 
fapte de viață impresionante, care in- 

- teresează și cuceresc sufletul cititoru
lui prin autenticitatea și arta lor rea. 
listă. Apariția volumului e fără îndo
ială o contribuție lăudabilă la valori
ficarea moștenirii noastre culturale.

văluie prin îndeletnicirile „stranii" aia 
Iui cipolia, toată șarlatanla criminală a 
fascismului, de la amăgitoarele formule 
inițiale și pînă Ia brutalitatea șl bes
tialitatea de care a dat apoi dovadă. 
Personificînd fascismul, cruzimea cu care 
calcă în picioare cele mai fru
moase sentimente omenești, în Cipolia 
Thomas Mann a condamnat în același 
timp cu asprime și atitudinea celor 
înșelați dar resemnați în fața vrăjitoriei 
înrobitoare. Nuvela afirmă ideea că nu
mai omul din popor, poporul însuși 
triumfă în cele din urmă curmînd răul 
din rădăcini. Dar cu aceeași tărie se im
pune șl concluzia că împotriva răului 
nu e d^ ajuns să iei o hotărîre negativă 
(așa cum face „domnul din Borna11 care 
pînă Ia urmă va crede și el în Cipolia), 
ci să lupți activ, cu țoală puterea, cu 
toată energia.

Nuvela „Mario șl vrăjitorul11 rătnîne 
prin substanța el realistă ca șl prin 
forma artistică superioară, mesajul cel 
mai concludent al atitudinii active, pro. 
gresiste, a marelui scriitor german,

V. NICOLEĂCU

noastre culturale.

I. D. BALAN

Autor ăl marilor 
creații epice „Bud- 
denbrooks" „Mun

tele magic11, „Lotte 
Ia Weimar11 sau 
„Doctorul Faustus11, 
Thomas Mann s-a 
dovedit a fi și un 

îmbogățind literatura 
cu nuvele de înaltă 

' „Țonlo Kro- 
,.Moarte la Veneția11 și altele.

Thomas Mann:

„Mario și vră-
jitorîiV ‘

V. Alecsandri:

„Despre litera-
tură“

Personalitate fe-» 
cundă care s-a ilus
trat în cele mai va
riate sectoare ale 
activității literare, 
poet, autor dramatic, 
prozator și memoria
list, Vasile Alecsan- 
de aproape patru-

Ion Pas: „Așa

a fost odată“

Apărută nu de 
mult, povestirea „Așa 
a fos, odată1* evo
că cititorilor cîteva 
momente privind 

mișcarea muncitorea
scă din țara noastră 
la începutul seco- 
care formează —sub-lului XX, Faptele ___  ________ _____

stanța nuvelei s-au petrecut în ann di
naintea primului război mondial — 
cînd, după revoluția rusă din 1905, miș
carea muncitorească de la noi se învio
rase și se întărise simțitor. Scriitorul ne 
descrie această perioadă de Svînt a 
mișcării muncitorești, cînd, în ciuda 
numeroaselor șl repetatelor presiuni ale 

■* guvernului burghezo-moșieresc, îh ciu
da mizeriei crescînde șl a șomajului, 
sindicatele organizează numeroase gre
ve pentru cucerirea unor drepturi pen
tru masele muncitorești asuprite. Este 
perioada cînd se trece la organizarea 
luptei tineretului muncitor, I * 
deselor procese șî arestări pe care gu
vernul, înfricoșat, le Intentează „agita
torilor11 și „Instigatorilor" socialiști. 
Cartea este o evocare a acestor epi
soade, a unor crîmpeie din viața și 
lupta muncitorimii noastre.

Autorul zugrăvește cu multă culoare, 
Bucureștiul de acum aproape o jumă
tate de veac, care începuse să fie o a- 
devărată metropolă europeană, cu străzi 
asfaltate șl edificii moderne, cu serbări 
șl petreceri după moda apuseană, mișu- 
nînd de bogătași autohtoni ce se stră
duiau să pară „europeni11 cît Mai ci
vilizați, sau de magnați străini veniți să 
se îmbogățească pe spinarea poporului. 
In același timp, noua metropolă era 
plină de șomeri care n-aveau ce mîn- 
ca și pe străzile ei noi, puteau fl întîl- 
nite convoaie întregi de asemenea oa
meni, mulți dintre el bieți copil de ță
rani de seama oitenașllor Florea și a iul 
Tlcă vrabie, veniți la oraș să scape de 
sărăcie, să cîștige o pîine, îmbrînclți 
și bătuți de polițaii care se grăbeau să 
facă „curățenie11 în noul Paris al Orien
tului. Printre altele, autorul ne face cu
noscută viața umilitoare și plină de 
mizerie a ucenicilor care, de la virsta de 
nouă ani, încercau să ducă o muncă de 
rîndași pe la casele patronilor, îndurînd 
adesea bătăi, foame și Mg,. pentru că 
să ajungă, după mulți . ani de trudă, să 
învoțe o meserie. Pe acest fundal con
trastant — unii îndurînd suferința, alții 
trăind în huzur și bogăție, — se proec- 
tează luminoasă activitatea mișcării 
muncitorești care arată drumul spre 
lupta și fericirea marilor mase de ex
ploatați. Autorul s-a străduit să prezin
te în centrul povestirii sale figura dîr- 
ză, caracterul optimist al luptătorului 
ștefan Gheorghiu. Centrate în jurul fi- 
gurii acestui erou, capitolele și intim
idările din carie capătă unitate și mo
tivare. Nuvela aduce în fața cititori
lor un bogat material documentar și 
informativ, redat într-un ton emoțio
nant, privind trecutul mișcării munci
torești din țara noastră.

EUGENIA TUDOR

valoros nuvelist, 
germană modernă ..... 
ținută artistică cum sînt 
ger", „Moarte la Veneția 9* 
Scriitor realist, adînc psiholog, mînuind 
arta narațiunii cu o putere excepționala, 
Thomas Mann a redat sub strălucirea 
unui stil de o inteligență și rară origi
nalitate unele din problemele acute care 
au frămîntat popoarele Europei în e- 
poca primelor decenii ale secolului 
nostru. Replicilor usturătoare da.e pru- 
saciSmului absolutist (Moarte Ia Vene
ția) le urmează; pe un plan măi realist, 
paginile viguros demascatoare îndreptate 
împotriva fascismului. ,

Nuvela „Mario și. vrăjitorul" reprezin
tă din acest punct de vedete o mare 
cucerire a realismului său, s!tuîndu-se 
alături de acele opere care au avertizat 
cu profunzime asupra pericolului pe 
care-l repreizinta fascismul. Nuvela pre
zintă un segment de viață relativ izo
lat, și anume localitatea balneară Torre 
di Venere, unde hipnotizatorul și vră
jitorul Cipolia cu o abilitate și un ci
nism neîntrecut reușește să amețească 
șl să batjocorească majoritatea celor ve- 
nlți să-l asiste la spectacol. Puterea în 
aparență neîmblînzi:ă a acestuia stă în 
rachiul pe care-1 soarbe pahar după 
pahar și-ri cravașa cu care izbește îndră
cit în rumdăreă celor din sală. După 
calcule miraculoase care uluiesc spec
tatorii, după provocarea unui somn ca
taleptic, după danțui nfestăpînit al cîtorva 
spectatori hipnotizați, Cipolia, cu o față 

perioada sinistră, cu mîiniie rășchirate, capătă în 
ochii hipnotizați ai lui Mario, neferi
ciri îh dragoste, chipul fetei lui dragi, 
Silvestra. Mario îl sărută, dar nsetele 
sălii îl trezesc la realitate. Monstruosul 
Cipolia se prăbușește sub cele două 
gloanțe trase de Mario, băiatul simplu, 
omul din popor. Thomas M.ann ne dez-

dri a stat vreme ...
zeci de ani (1840—1880) pe primul plan 
al literaturii noastre. Ibrăileanu vorbea 
chiar despre „epoca Iul V. Alecsandri11.

Notorietatea de care scriitorul s-a 
bucurat în cursul vieții sale dohîndește, 
privită din perspectiva timpului, o 
semnificație aparte. Căci Iul îi revine 
meritul de a fi descoperit comorile ne
pieritoare ale literaturii populare, de a 
fi pus bazele teatrului și, în special) ale 
literaturii dramatice naționale, de a fl 
dat poeziei noastre lirice o expresie 
autentică și viabilă.

Fără îndoială că o operă atît de va
riată și de întinsă oferă învățăminte 
utile. înțelesul acesteia iese și mai pu
ternic în relief dacă luăm cunoștință de 
opiniile estetice ale lui Alecsandri, prin 
care scriitorul a explicltat frămîntările, 
preocupările șl preferințele sale litera
re. Evident, Alecsandri n-a fost un te
oretician literar șl părerile sale despre 
artă nu au un caracter unitar, — 
încheagă într-un sistem estetic, 
sînt răzlețite în întreaga sa operă ar. 
tistlcă sau în scrieri de îndrumare (ar
ticole, scrisori sau prefețe).

Alecsandri mărturisește o concepție 
progresistă despre artă și literatură, 
cerîndu-le acestora să îndeplinească un 
rol militant, slujind idealurile sociale 
înaintate ale epocii. In ajunul revolu
ției de la 1848 el scrie unui prieten 1 
„Cît despre mine am cercat să fac din 
scena rpmînă un auxiliar puternic pen
tru succesul luptei noastre11. Luînd po
ziție împotriva cosmopolitismului cla
selor dominante, scriitorul a afirmat în 
repetate rînduri necesitatea ca artistul 
să stea în s;rînsă comuniune cu po
porul („Poezia poporală"). Afirmîndu-și 
admirația pentru geniul popular, Alec
sandri considera poporul drept făuri
torul șl beneficiarul legitim al tuturor 
valorilor materiale și spirituale cărora 
el le-a dat naștere („Romînii șî poezia 
lor'1, și articolul despre A. Pann). ca ar- 
tist-cetățean, Alecsandri a luat parte 
activă la revoluția din 1848 și la acțiu
nea pentru Unire. Este, prin urmare, 
de înțeles sensul chemării lui, adre
sa ă confraților de a crea opere rea, 
liste, care să poarte „sigiliul secolului 
lor1', reflectînd frămîntările și marile 
aspirații ale contemporaneității. („Scri
sori").

Numeroasele și interesantele proble
me pe care le ridică cunoașterea opi
niilor es etice ale lui V. Alecsandri — 
și dintre care am emînt't doar cîteva 
— subliniază utilitatea cu'egerii „Des
pre literatură11, meni ă să pună în lu
mină un aspect mai puțin cunoscut al 
activității scriitorului.

nu se 
Ele

I. ZAMFIR.

unerar

Al. Cazaban:
„Grija stăpî-

nului“

Chiar la o lectură 
grăbită și parțială, 
cititorul de azi al 

volumului „Grija stă- 
pînulul" nu poate 
să nu vadă carac

terul realist, semni
ficația adînc socială 

și Interesante schițe.a acestor plăcute ,
E adevărat că aproape toate schițele 
din volum sînt urzite pe un drum în
treprins de autor spre vlnătoare sau

- Cel de al doilea volum., din colecția 
operelor complete ale lui A. P. Cehov, 
în curs de tipărire în țara roastră, a 
apărut zilele trecute. Volumul cuprinde 
schițe, nuvele și povestiri scrise între 
anii 1883—1834. Sînt publicate in doua 
capitole mari atît lucrările incluse de 
Cehov în ediția completă a opere-or sale 
cît și cele.nelncluse. Volumul este în- 
soțit de note, explicative. Traducerea 
este semnată de Anda Boldur. Volumul 
II al operelor lui Cehov a apărut m- 
tr-un tiraj de 13.000 exemplare. Prezen
tarea grafică este ireproșabilă.

m „Biblioteca școlarului11 s-a îmbo
gățit cu trei noi nuni,ere. Din opera lui 
Cezar Boliac s-au reunit într-un volum 
nouăsprezece din cele mai reprezentati
ve poezii ale sale. Volumul este însoțit 
de o prefață semnată de virgiliu Ene. 
„Poezii" de Grigore Alexandrescu au 
apărut în aceeași colecție, cu o prefață 
de Viorica Huber „Sultănica". ,.Răz: 
merita11, ..Neghinița11 șl alte nuvele _și 
povestiri din opera lui Delavrancea sînt 
inclușe în' volumul tipărit de curînd in 
„Biblioteca școlarului", cu o prefață 
de Aurel Martin.

a „Asediul11, romanul scriitoarei so
vietice Vera Ketlinskaia a apărut de 
curînd la Editura tineretului.

A Volumul, doi din epopeea istorică 
„Rada din Pereiaslav" de . Rîbak, în 
traducerea lui Al. St. Medeleni și Gh. 
Cocotailo, se află în librării.

A Vom citi în curînd volumul de 
versuri „Inscripții" de N. Tăutu pre
gătit de Editura de stat pentru litera
tură și artă.
• „Din lumea celor care nu cuvî&tă" 

de Emil Gîrleanu, a apărut într-un

volum format mare la Editura tinere
tului, într-o prezervare grafică remar
cabilă. Ilustrații de Ioana Olteș

© In ultimele două săptămîni Edi
tura tineretului a tipărit masiv lucrări 
originale pentru copii. Anunțăm: volu

mul de versuri „Zvon si joacă de co
pii11 de George Dumitrescu, ilustrații d« 
Raisa Iuseln; „Păsări călătoare" (poe
zie) — de Horia Aramă, coperta și ilus
trații de I. Popescu-Gono; „Ceasul flo
rilor" (povestiri) de Ioana Bucur, Ilus
trații de Clelia Otonac; albumul „Fe- 
Ibrite animale din ținuturi reci și calde" 
de Mache Iliuț, cu ilustrații de Dem. 
Demetrescu și „Un porumbel alb pen
tru copiii negri" de Ion Jipa (în colec
ția pitică).

Tot în colecția pitică a mai apărut 
fi basmul popular chinezesc „De ce se 
dușmănesc clinele și pisica11.

® La Editura Cartea Rusă s-a tipărit 
culegerea de studii și articole „Tea
trul și viața11 de N. Pogodin. Dintre ti
tlurile articolelor amintim: „Pasiune,
pricepere, fantezie11, „Ideea și conflic
tul", „Recitindu.l pe Gorki", etc.

„ANI DE PRIBEGIE" 
de Alexei Arbuzov

Tema „timpului" a oferit adese
ori literaturii burgheze un bun 
prilej penitm propagarea unei 

stări de spirit pesimiste, sau kl cel 
mai. bun caz, sceptice. „Timpul anu
lează totul", cu acest cuvînt de or
dine, unii scribi ai burgheziei în
cercau răspîndirea filozofiei ieftine a 
„zădărniciei sforțărilor omenești", a 
neîncrederii în capacitățile creatoare 
ale oamenilor. Piesa scriitorului a- 
merican Thornton Willder „Orașul 
nostru" constituie o pildă edificatoare 
în această privință.

Viața pentru Wilder este un ciclu 
închis. Oamenii zburdă fără griji în 
copilărie, se îndrăgostesc în tinerețe, 
apoi se căsătoresc și, la rîndul lor, 
dau naștere altor copii, trăiesc cu 
grijile lor mărunte o viață meschină, 
lipsită de orizont, apoi îmbătrînesc 
și mor fără să lase nimic în urma 
lor, nici măcar o amintire. Urmașii 
lor vor trăi la fel și tot la fel vor 
trăi și urmașii urmașilor lor. In per
spectiva timpului, orice elan creator 
apare la Wilder ca o inutilitate. Cu 
totul altfel însă apare o temă ase
mănătoare la un scriitor sovietic. 
Pentru Aîexei Arbuzov, autorul piesei 
„Ani de pribegie", perspectiva tim
pului nu numai că nu se află sub 
semnul zădărniciei sforțărilor ome
nești, nu numai că nu anulează to
tul, ci, dimpotrivă, constituie un ele
ment creator. „Timpul este creație", 
iiată ideea pe care o transmite piesa 
„Ani de pribegie" a lui Arbuzov. 
Fiecare clipă pierdută în zadar re

prezintă o pierdere reală și nimic pe 
lume nu o poate recupera.

„Unde se duc zilele?" — se în
treabă dramaturgul în motto-ul pe. 
care l-a pus înaintea operei sale. 
Drept răspuns ni se înfățișează bio
grafiile cîtorva tineri sovietici ce-și 
caută drumurile și a căror lume lăun
trică se deschide înaintea spectatori
lor. Iar concluziile experienței lor se 
află cristalizate în minunata repli
că pe care unul din personajele pie
sei o dă la întrebarea de mai sus:

„Unde să se ducă ? Ele sînt aici, 
în preajma noastră. Ziua frumos tră
ită, și după moartea noastră rămîne 
vie". Dar ce poate însemna „o zi 
frumos trăită" ? Este oare vorba de 
un precept hedonist potrivit căruia bi
nele constă în a stoarce maximum de 
plăcere din fiecare clipă a vieții, chiar 
și pe seama altor oameni?

Evident că nu; aceasta ar fi îm
potriva moralei oamenilor sovietici.

„Ziua frumos trăită" nu poate în
semna altceva decît dăruirea între
gii tale ființe, unui scop mare și no
bil, folositor societății; înseamnă a 
te dărui cu toată seriozitatea unui prie
ten, unei iubite, unei mame, a alunga 
din propria-ți conștiință orice urmă 
de egoism, de invidie sau lașitate, 
trăsături pe care orînduirile înte
meiate pe exploatare le-au cultivat 
în sufletul oamenilor.

Către „o zi frumos trăită" se în
dreaptă în cursul „anilor lor de pri
begie" grupul de tineri sovietici al 
căror drum în viață începe <în pri
mul tablou al piesei. Difeiliți ca per
sonalitate, ei sînt uniți, printr-o pro- 

■f undă aspirație uomună.: ■ aceea de a, 
se realiza cît mai din plin, pentru a

putea fi cît mai folositori patriei so
cialiste. Pe aefest drum, ei cunosc 
victorii dar și înfrîngeri, bucurii dar 
și tragedii, conflicte cu ei înșiși, dar 
și cu semenii lor. Deosebit de inte
resantă este din acest punct de ve
dere evoluția personajului principal, 
Vedernikov. Fire inconstantă, risi
pitor și individualist, lipsit de vo
ință puternică dar foarte talentat 
în profesia lui, Vedernikov suferă 
treptat influența prietenului său, de
venind cu timpul un adevărat om so

vietic. Conștiința ' răspunderii față de 
popor îl determină să-și schimbe 
complet felul de trai și să înțeleagă 
nu numai prețul timpului, pe care la 
început îl risipea în zadar (așa cum 
își risipea și energia și banii pe lu
cruri lipsite de însemnătate), ci și 
sensul exact al sentimentului de dă
ruire; el, care era obișnuit, cum se 
spune în piesă; „să primească totliȚ 
fără să dea nimic", ajunge . către fi
nal să înțeleagă valoarea dragostei 
(echivalentă cu adevărata dăruire) 
ce i-o poartă Liusea. El ajunge de 
asemeni să înțeleagă valoarea mun
cii colective. Pentru profilul moral al 
oamenilor sovietici, este semnificativă 
în această piesă delicatețea cu care se 
reacționează în relațiile de dragoste. 
Aproape toate personajele sînt gata 
să-și sacrifice fericirea personală pen
tru a nu neferici pe alții. Olga îl iu
bește pe Vedernikov pentru că acesta 
are nevoie de dragostea ei „ca să se 
salveze". Către final se desparte de 
Vedernikov și pleacă pentru a nu o 
neferici pe Liusea.

Arbuzoy^ scoate astfel în evidență 
o trăsătură dominantă, tipică, a o-

mului sovietic: altruismul, opus ego- . 
ismului burghez.

Emoționantă frescă,' de proporții 
largi, a societății sovietice, „Ani de 
pribegie" este mai curînd o epopee 
decît o dramă; o epopee în care to
nurile solemne ale marșului triumfal 
se împletesc cu motivele suave ale 
cîntecului liric. Și, din această ad
mirabilă împletire se dezvăluie bo
găția ȘÎ frumusețea morală a omu
lui sovietic.

Spectacolul de la Teatrul Tinere
tului (regia C. Siincu) a reușit să 
pună în valoare în bună măsură at
mosfera de lirism pe care o degajă 
piesa. Cît privește interpretarea, ea 
a fost în general în spiritul textu
lui. Geo Barton, în rolul lui Veder
nikov, Ana Dornescu, în rolul Liu- 
sei Olga Tudorache, în rolul Ga- 
linei și Doina Tuțescu, în rolul Olgăi,. 
au izbutit momente dramatice emoți
onante.

Traducerea a reușit să transmită 
spectatorului romîn atmosfera origi
nală.

V. Spătaru

PfNTfNA BLANDUZIEI 
de Vasile Alecsandri

..Fîntînă Blanduziei" este o operă 
de maturitate a lui Vasile Alecsandri. 
Poetul de la Mircești a scris această 
lucrare dramatică, în care a integrat 
multe elemente autobiografice, în ul
timul deceniu al vieții sale. In cen
trul piesei se află Horatiu, răsfăța
tul poet' al Romei antice. Ajuns în 
amurgul vieții, la vîrsta în care ul
timele elanuri se sting în pîlpîiri le
neșe, poetul roman se îndrăgostește 
de Getta, sclava bogatului libert 
Scaur. Iubirii tomnatice a lui Hora
tiu i se opune dragostea, primăvăra
tecă și impetuoasă ă sclavului Galîus,

a cărui- iubire o împărtășește Getta. 
Gallus și Get.ta sînt eliberați din 
sclavie grație lui Horațiu, care își 
biruie tîrzia iubire, binecuvîntează 
unirea celor doi tineri și se dăruiește 
îri întregime operei sale.

„O / Carte,
Mă redeștepți din visuri tîrzie și 

deșerte...
Din bunurile vieții cu tine mă 

aleg
Ol glorie, Horațiu nu va pieri 

întreg 1“

Povestea iubirii lui Horațiu a pri
lejuit unele interpretări care sărăceau 
opera li^ii Alecsandri . de înțelesul ei 
profund: „momentul sufletesc al lui 
Horațiu e un . moment adînc omenesc 
al u'riei vîrste' ce apune, înahinîndu-se 
uriei alte vîrste ce abia începe să ră
sară",,. (Eugen Lovinescu).
. „Fîntîiiia Blanduziei" nu poate fi. 

limitată la ideea triumfului în iubire, 
a tinereții în fața bătrînețiL Horațiu, 
așa c.um apare în piesă, este un vi
zionar, „ecou sonor al epocii sale". 
Dezgustul de libațiile și intrigile înaU 
tei,, societăți, romane îl gonește pe 
poet în decorul rustic al Tiburului. 
Afci,-în contact nemijlocit cu natura 
frustă, poetul speră să-șî lepede amă
răciunea produsă de viața politică și 
.mondenă a Romei.

„Culcat pe iarba verde, aproape 
de-un izvor

Ce-mi fură ochii, gtndul in cursul 
său ușor,

Atuncea. la răcoare, gusttnd o 
pace dulce

Chem muza drăgălașe pe brațu-mi 
să se culce

Si uit senatul Romei cu vorbele-i 
pompoase

Și uit chiar omenirea ou poftele-i 
' ’ "• .................hidoase"'.

„Fîntfna Blariduziei" este străbă
tută de ideea triumfului vieții. Iubi
rea. dintre Gallus și Getta, care bi
ruie toate rigorile, ilustrează poetic 
această idee. Piesa se face ecoul 
idealurilor de libertate ale scriitorului. 
Getta și Gallus sînt sclavi. Iubirea 
lor este încătușată în lanțurile odi
oase ale1 sclaviei. In persoana obeză 
și hulpavă a lui Sțaur,. stăpânii de 
sclavi sînt satirizați cu virulență. 
Este limpede că simpatia scriitorului 
se'îndreaptă spre năpăstuiții Getta și 
Gallus, aflați la periferia vieții ro
mane și nu spre Scaur, privilegiatul 
acestei societăți.

O mare undă de poezie’ Scaldă pie
sa. Alecsandri nu a abuzat, de tirade 
sentimentale pentru a obține efecte 
poetice facile. Atmosfera poetică o 
creează însuși fundamentul piesei. Prin 
concepție, „Fîntîna Blanduziei" este 
o operă de avînt și elan poetic, de 
dăruire romantică; iubirea este cele
brată că un atribut esențial al vieții.

Triumful vieții, și iubirii. în decorul 
Romei sclavagiste, sfîșiață de lupta 
dintre sclavi și stăpîni de sclavi, con
stituie ideea de bază a „Fîntînii Blân- 
duziei".

Teatrul Armatei din București a 
avut o inițiativă fericită atunci cînd 
a .hotărît. șă tgună. |n scenă, piesa Tui 
Alecsandri. Regizorul spectacolului a 
avut în fata- sa misiunea evidențierii 
în prim plan a elementelor cele mai 
de preț dih „Fîntîna Blanduziei", a 
selectării. artistice a episoadelor pe 
care le creează piesa, în vederea în
fățișării unui amplii tablou realist al 
vieții în Roma sclavagistă.

Piesa lui Alecsandri a prilejuit re
gizorului Ion Șahighian, maestru eme
rit al artei din' R.P.R., realizarea unui 
spectacol de înaltă ținută artistică. 
In spectacolul prezentat la Teatrul 
Armatei centrul de greutate cade asu
pra visurilor ’ de libertate ale-sclavi

lor și asupra antagonismului moral 
dintre Horațiu și Scaur.

Regia a fructificat elementele rea
liste, critice, ale textului. Spectacolul 
cu „Fîntîna Blanduziei" este un mo
del de tratare creatoare de către re
gizor a unui text clasic. Piesa lui 
Alecsandri punea premizele atitudinii 
protestatare a sclavilor lui Scaur. In- 
t-crpretînd creator textul, regizorul a 
încorporat în spectacol episoade co
regrafice care completează și rotun
jesc intențiile scriitorului. Semnifica
tivă ni se pare îndeoseibd pamitomiima 
din actul II ; mișcările coregrafice 
transmit aici ura sclavilor împotriva 
lui Scaur și bucuria libertății. In toiul 
dansului, sclavii smulg de pe bustul 
lui Scaur masca fostului stăpîn și o 
calcă în picioare. Interesantă este și 
pastorala cu care se deschide piesa, 
creînd atmosfera rustică în care se 
desfășoară primul act. Sugestivă și 
prezentarea coregrafică a ospățului 
pe care intenționează să-l dea Scaur.

Elementele coregrafice nu consti
tuie un „corp străin" în piesă ; ele 
sînt.. imagini spectacologice care tra
duc ideile regizorale.

Decorurile și costumele realizate de 
M, Marosin și St. Habinsky comple
tează armonios spectacolul. In deo
sebi, ni se pare realizat decorul, lu
crat pe principiile sugerării și ale evi
tării construcțiilor informe și greoaie.

Artiștii poporului George Vraca 
(Horațiu) și V. Maximilian (Postum) 
au dat strălucire acestui spectacol în 
care au creații valoroase și Gina Pe- 
trini (Getta), Nicolae Gărdescu 
(Scaur), Aurel Athanasescu (Mecena), 
Virgil Vasilescu (Glutto),

„Fîntîna Blanduziei" pe scena Tea
trului Armatei valorifică una dintre 
operele de seamă ale lui V. Alecsan
dri și constituie prin realizarea sa 
artistică un eveniment al mișcării noa
stre teatrale.

Sorin Arghir



GAZ&A LiiaRARAIn legătură cu problema rolului estetic și educativ al literaturii sovietice
G

orki, Furmanov, Malakovskf, 
creînd în operele lor figu
rile celor mai buni oameni 
ai epocii noastre, au dezvă
luit minunatele lor caracteristici: bo

găția de idei, omenia, eroismul pre
cum și faptul că ei nu sînt opuși po
porului, ci sînt cei mai buni repre
zentanți ai lui.

„Era ca mine, totuși, ca voi 
ca alții — sute —- 

Doar colțul gurii — avea ironice 
intrînduri

Și-n colțul ochilor, mereu pe gtnduri, 
brăzdau mai multe cute.

vLenin” — trad, de Cicerone 
Theodorescu

Așa scria Maiakovski despre Lenin, 
„dintre oameni, cel mai omenesc”, 
„cel mai pămîntean din oamenii ce-i 
cunoscu pămîntul”. Depărtarea de 
acest principiu al înfățișării artistice 
a eroului pozitiv, atribuirea unor tră
sături „supraomenești”, sărăcesc 
peste măsură personajul, îl lipsesc 
de autenticitate și de farmec estetic. 
La congresul scriitorilor au fost pe 
drept criticate lucrări ca: „Lumină 
deasupra pămîntului” de S. Babaev- 
skî, „Mateloții” de A. Pervențev, în 
care personaje izolate se află mai 
presus de popor. Autorii le atribuie 
însușiri extraordinare, capacitatea de 
a învinge glumind cele mai grele 
obstacole și de a rezolva, din mers, 
problemele cele mai complicate._ A- 
ceăsta nu numai că nu i-ă făcut 
atrăgători pe acești .eroi, ci dimpo
trivă, i-a înzestrat cu unele trăsă
turi ce trădează o neplăcută izolare 
de popor, îngîmfare și împăunare, 
deformînd astfel chipul omului so
vietic.

Noul se afirmă printr-o luptă 
crîncenă împotriva vechiului, întîm- 
pină greutăți în această luptă, suferă 
înfrîngeri temporare și se călește 
biruind piedicile. Energia eroului po
zitiv, curajul și dîrzenia în lupta ac
tivă pe care o duce, toate acestea 
prilejuiesc emoții estetice profund po
zitive. .Chiar și „unghiurile ascuțite” 
ale caracterului său, fără de care 
el n-ar fi fost un inovator, un 
luptălor, — care intimidează pe unii 
critici — sînt receptate de către ci
titori ca trăsături pozitive, atrăgă
toare. In legătură cu aceasta ne vom 
referi la personajul Andrei Lobanov 
din romanul lui D. Granin „Căută
torii”, la Aleksei Hlebnikov din piesa 
lui Ai'eksandr Ștein „Dosar personal” 
și la Nastia Kovșova din „Povestea 
Nastiei Kovșova” de Galina Niko
laeva. Aceste personaje au comun 
siguranța fierbinte în dreptatea cau
zei pe care o apără, hotărîrea fermă 
de a lupta pentru ea, fără a ține 
seama de faptul că vor fi nevoiți 
să-și strice relațiile cu șefii lor și 
poate să sufere, un timp, să renunțe 
la liniștea lor, etc.

Violența lui Lobanov, intransigența 
lui Hlebnikov, dîrzenia și sincerita
tea Nastiei (să ne reamintim de con
vorbirea ei cu secretarul comitetului 
raional de partid) în situațiile pre
zentate în aceste opere, apar fără 
îndoială ca trăsături atrăgătoare, căci 
ele nu au drept temei mizantropia, 
ci dragostea de oameni și ostilitatea 
față de cei care împiedică victoria 
noului, a ceea ce e înaintat în viață.

E interesant de observat că aceeași 
temă (învinovățirea pe nedrept, ur
mată de biruința inovatorului) nu 
are o desăvîrșită realizare artistică 
în romanul lui V. Kocetov „Tinerețea 
e cu noi”, căci ea nu este dezvăluită 
prin chipul unui erou cu un caracter 
combativ și dîrz, nu reiese din des
fășurarea acțiunii printr-o luptă ac
tivă. Eroul apare uneori ca o victimă 
a birocraților și rutinierilor. Hleb
nikov din „Dosar personal” de A. 
Ștein se luptă pentru dreptatea sa, 
se împotrivește celor care l-au pone
grit și este sprijinit de colectiv. 
Kolosov din romanul mai sus citat at 
lui Kocetov nu face decît să sc 
jeluiască, să sufere, dar nu luptă. 
Firește, aceasta nu trezește simpatia 
cititorului față de el.

Problema dacă eroul pozitiv trebuie 
înfățișat în mod idealizant sau dacă 
trebuie redat cu „tot balastul”, cu 
toate însușirile lui contradictorii, care 
i s-a pus lui Furmanov încă de cînd 
l-a creat pe Ceapaev, a fost rezolvată 
de literatura sovietică cu multă pre
cizie în operele sale cele mai bune.

Lipsurile eroului pozitiv nu sînt 
„mărunțișuri de viață” abstracte date 
personajului pentru a-1 face autentic. 
Ele oglindesc particularitățile concret 
istorice ale caracterului oamenilor 
noștri, care se formează în lupta 
împotriva influențelor străine, împo
triva rămășițelor unei grele moște
niri a trecutului, a unor resturi ale 
vechii morale, ale vechii estetici și 
religii. Bineînțeles, înfățișarea erou
lui cu lipsurile lui nu este prin ea 
însăși o lege absolută a autenticității 
personajului artistic. Asemenea figuri, 
ca de pildă personajul Maxim din 
filmul-trilogie despre Maxim sau 
figura lui Șahov din „Marele cetă
țean", n-au pierdut deloc din frumu
sețea și autenticitatea lor, cu toate 
că n-au nici un fel de fipsurî. Dar 
dacă vorbim de farmecul estetic a! 
eroului pozitiv „cu lipsuri”, acest 
farmec nu constă în prezența slăbiciu
nilor omenești, ci în creșterea și dez
voltarea caracterului respectiv, în fe
lul în care se călește, se maturizează 
și se fortifică prin învingerea greu
tăților și contradicțiilor vieții. Dacă 
eroul pozitiv nu are o dezvoltare, el 
pierde o mare parte din farmecul 
estetic. Unor scriitori le place să scrie 
romane cu urmare, și nu e nimic 
rău în aceasta. Adeseori însă eroii 
lor își pierd în „continuare” trăsătu
rile autenticității. Sania Grigoriev 
în partea a doua a cărții lui V. Ka
verin „Doi căpitani”, Serghei Tuta- 
rinov din romanul lui S. Babaevskî 
„Lumină deasupra pămîntului”, Sinia 
în partea a doua a romanului „Marea 
rezistență” de L. Kassil, Ivan Ivano- 
vici din romanul Antonine! Koptiaeva 
„Prietenia”, Korableov al lui Panfe- 
rov, care-i prezent și acolo unde n-are 
ce căuta, — asemenea eroi te fac 
să-ți spui c,ă era mai bine dacă „ur
marea” n-ar mai fi urmat. Autenti
citatea desăvîrșită, plină de viață, 
a caracterelor înfățișate, este în
locuită aici cu construcții abstracte, 
cu diverse speculații, care duc la căl
carea adevărului vieții și Ia pierderea 
farmecului estetic al personajului.

Cerința de a oglindi concret și is
toric viața, unul din cele mai impor
tante principii ale realismului socia
list, se impune și în crearea chipului 
eroului pozitiv, iar caracterul lui con
cret nu diminuează în nici un fel în
semnătatea lui educativă, Un eondu-
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câtor de oști al zilelor noastre este 
zugrăvit de artistul sovietic cu alte 
trăsături decît Ceapaev; el este 
mult superior lui Ceapaev, atît în 
ceea ce privește cultura generală cît 
și în cea specific militară. Dar aceasta 
nu-i împiedică pe conducătorii noș
tri de oști de astăzi să învețe de 
la Ceapaev...

Una din minunatele trăsături ale 
eroului pozitiv din literatura realis
mului socialist, care trezește în citi
tor vii emoții estetice, este simțul 
perspectivei, însuflețirea pe care o 
dau înaltele idealuri sociale, elanul 
romantic al tinereții ce visează la 
fapte eroice în numele fericirii ome-

V. K. Skaterșcikov

nirii și este sigură că faptele ei 
eroice vor fi sprijinite de popor, de 
partid și de stat.

Această temă este exprimată cu 
o mare forță în „Tînăra gardă” de 
A. Fadeev, în „Fericirea" de Pav
lenko. Farmecul lui Oleg Koșevoi și 
al Gromovei, alătuni de Podnebesko 
și de Voropaev constă în concepția 
lor despre feridiTe — ca realizare 
a visului sădit în sufletul lor de 
viața socialistă, de munca pentru 
binele întregii omeniri. Și acest vis 
nu e o exaltare, un simplu elan, ci 
o profundă convingere, o dorință fier
binte. Unitatea lăuntrică a gindirii 
și a sentimentului, a datoriei și a 
dorinței, este o însușire- ce face parte 
integrantă din caracterul minunat și 
integru al omului nou sovietic. Recu
noaștem această însușire și în glo
rioșii noștri comsomoliști care, răs- 
punzînd la chemarea partidului, por
nesc la desțelenirea pămînturilor 

virgine, în tineretul intrat în pro
ducție după școala de zece ani și 
în minunata noastră studențime care 
caută, pentru binele poporului lor, sa 
aplice practic cunoștințele însușite. 
Pentru ei, literatura sovietică este 
un viu îndreptar de acțiune, un ma^ 
nual al dreptății și al frumuseții.

Artistului nu i se pot „prescrie” 
rețete pentru crearea unei figuri mi
nunate, a unui personaj pozitiv, dar 
trebuie să i se facă cunoscut limpede, 
că un erou lipsit de farmec estetic 
nu va trezi emoții pozitive cititoru
lui nostru.

Dar ce înseamnă un om atrăgător 
din punct de vedere estetic? Dacă 
frumusețea omului este _ redusă nu
mai la trăsăturile chipului și la liniile 

- siluetei lui, iar frumusețea felului de 
viață numai la manifestările exterioare 
ale belșugului și îndestulării mate
riale, atunci bărbații și femeile cu o 
frumusețe dulceagă — așa cum sînt 
înfățișați uneori în foto-montaje — 
ar trebui declarați drept „un înalt 
ideal”.

De fapt omul este minunat prin 
intențiile și faptele lui, prin înaltele 
însușiri politice și morale pe care 
le are, prin cele mai bune trăsături 
ale caracterului său.

Firește că nu trebuie subestimată 
însemnătatea profilului individual al 
personajului. Din păcate, unii dintre 
scriitorii noștri, nu acordă suficientă 
atentie portretului ne care îl tra
sează eroului lor. Se observă, mai 
cu seamă lâ poeții care creează opere 
epice, o măiestrie redusă în ce pri
vește zugrăvirea portretelor. Numai 
figura lui Vasili Tiorkin a fost creată 
de Tvardovski cu o forță de expre
sie atît de mare, încît noi ne putem 
apropia cu foarte multă precizie ima
ginea lui grafică și picturală de ima
ginea lui poetică. Oare am putea 
încerca să reproducem în minte por
tretele Aleonei Fomina din poemul cu 
același nume al lui A. Iașin sau pe 
eroul poemului lui E. Dolmatovski 
despre cutremurul din Așhabad ?

Dezvăluirea personajelor negative 
în toată urîțenia lor și sub aspectul 
lor comic, cu ascuțime satirică, are 

Cântec
Am suit Ceahlăul, l-am suit în zori; 
Se uitau la mine brazii-ntrehători.
Am suit pe munte și-mpietrit stătui 
Cînd din înălțime toate le văzui. 
Legănate-n vise, surele păduri 
Mîngîiau coroana munților mahmuri; 
Caprele-n poiene hodineau și cerbi 
Se-mbătau de-aroma umedelor ierbi.

soarelui
Ci de-odată, roată roșie de jar, 
Scarele-și tresaltă fruntea, temerar. 
Cît clipește ochiul toate s-au schimbat 
Și-a-mbrăcat pădurea verdele ei mat; 
Sub poleiuri grele, stîncile luceau 
Inundați de soare, ochii-mi străluceau — 
Și-am cîntat atuncea spre-nălțimi cerești: 
Soarele meu, soare, ce aproape-mi ești!

Târziu, noaptea...
Mulțumescu-vă de trudă, mîini ce-o scoateți din cuptoare 
Cînd și harnica de lună asfințit-a să se culce.

Poate-au și pornit, ’nainte de ivirea dimineții
Spre știutele popasuri legănatele chervane 
Care poartă visteria dintr-a grînelor oceane, 
Care-mpart în tot orașul plinea dătătoare-a vieții.

Oare cît să fie ceasul ?... Parc-aduse de o boare 
Răsăriră-n parc deodată fetele grădinărițe. 
Aplecîndu-și către straturi coloratele rochițe 
Par în noapte ele înseși flori ciudate, mișcătoare.

Și sub jerbele de apă, ce le-mpart cu dărnicie,
Iarba mică soarbe lacom seve tari din stropii — oaspeți, 
Trandafirii, dedițeii, își desfac bobocii proaspeți 
Și așteaptă să-i cuprindă tata-soare sub mantie.

...Bun rămas, alei bătrîne 1 Mă îndrept și eu spre casă 1 
...Strada m-a primit cu liniști plutitoare, cristaline.
Doar un greier distonează crugul nopții citadine 
Cu tîrzia-i serenadă fermecîndu-și vreo mireasă.

Doar un greier... Dar deodată, nu știu din ce colț anume, 
Țipete de prunc goniră liniștile speriate.
Poate că această albă, tînără, maternitate
Mi-a vestit că-n clipa asta a venit un om pe lume.

Ca la glasul unei trîmbiți zorii-nlocuiră luna!... 
Bucureștiu-ntreg se scaldă în lumină diafană.
Se trezește-n bulevarde forfota cotidiană. 
Da! Viața nu-ncetează; viața izbîndește-ntruna.

Noapte. Doarme Bucureștiul. Osteniră și castanii 
Să-și mai pice-n bulevarde floarea cu mireasmă bună. 
Rar, clacsoane-ntîrziate, singurateci pași răsună. 
Liniștei stăpinitoare dînd ecouri lungi și stranii.

...Ce părelnică-i tăcerea 1 Ce bogată e-n vibrații 1 
Zăbovind aici, în parcul învelit cu mii de astre, 
Parc-aud cum bate pulsul teafăr al cetății noastre; 
Parc-o văd printr-o lentilă peste ziduri, peste spații.

Iată o oțelărie. Curg incandescente lave,
Zeci de mîini, masive chipuri dau metalelor răscoapte. 
Bine-ar fi să vezi minunea unui simplu schimb de noapte 
Tu „poet”, ce-ngaimi într-una despre niște „nopți 

bolnave”.

Eu, salut prietenește în tîrziul ceas al firii
O fereastră cu perdeaua fluturînd ca o solie 
Unde-o frunte aplecată peste foaia de hîrtie 
Priveghează'eă închine stihuri vieții, fericirii.

Dar, ee sînt aceste geamuri cu luciri de piatră rară? 
Ce-s aceste constelații, salbe lungi de geamuri treze? 
...Noapte, oare osîrdia-ți cată să-mi înfățișeze 
Vreun palat cum doar în basme generațiile aflară?

Combinatu-și desfășoară-n radiații silueta. 
Furnică tipografia. Geaba-i somnul împotrivă. 
Miros de tipăritură stăruie la rotativă.
Miros ce-1 voi recunoaște mîine, deschizînd gazeta.

Pripășit de nu știu unde, biruie un iz mai dulce; 
E mirozna pîinii calde ca o caldă dezmierdare.

un rol însemnat în literatură.. Kon
stantin Fedin a ironizat în cuvin- 
tarea sa de la cel de al doilea Con
gres al scriitorilor conceperea me
todei realismului socialist, ca o sim
plă culegere de rețete' specififce, în 

care se prevede un anumit procentaj 
de tipuri pozit've și un anumit procen
taj de tipuri negative. Și, într-adevăr 
nu poate fi vorba de numărul tipu
rilor negative pe care scriitorul le 
prezintă în opera lui, ci de felul în 
care ele sînt înfățișate. Caracterul 
negativ al unui personaj trebuie să 
fie specific acestuia, căci altfel per
sonajul va fi lipsit de convingere. 
Cititorul trebuie să creadă că acest 
tip de oameni negativi există cu 
adevărat, să înțeleagă cît este de 
primejdios, să-l urască și să-și dea 
seama de necesitatea unei lupte ne
cruțătoare împotriva lui, oricare ar 
fi chipul sub care apare. Criticii au 
arătat, și pe bună dreptate, că insu
ficienta ascuțime a personajului Drem- 
liuga din piesa „Aripi" de Korneiciuk, 
diminuează și emoția spectatorului 
care, în loc să fie indignat, rîde oare
cum cu neîncredere.

O sarcină esențială a artiștilor noș
tri este să învețe de la ci'asici demas
carea necruțătoare a ceea ce tre
buie înfierat, a ceea ce trebuie nimicit 
■în viață! Prezentarea artistică a 
ticăloșiei lui Pliușkin și a lui Iudușka 
Golovliov nespus de profundă prin 
forța ei, prin demascarea necruțătoare 
a celor de o seamă cu Manilov sau 
Hlestakov, a lui Prișibeev și Belikov, 
face din aceste personaje și astăzi un 
criteriu nu numai al evaluării politice, 
dar și al celei emoționale a unor fe
nomene asemănătoare ce se întîlnesc 
în viață.

In romanul , lui A. Fadeev, „Tînăra 
gardă”, tipurile estetice respingătoare 
ale dușmanilor și trădătorilor sînt 
redate cu convingere. Artistul nu se 
mărginește numai la dezvăluirea fon
dului reacționar, a in justeței și 
imoralității fenomenului, a tipului sau 
a caracterului prezentat, ci descoperă 
și hidoșenia lor, ticăloșenia lor, ac- 
ționînd astfel asupra sentimentelor 
cititorului. Citind descrierea chipurilor 
și gîndurilor, a faptelor și cuvintelor 
rostite de Stahovici, Vîrikova sau 
Liadskaiiia, fără să vrem ne aducem 
aminte de vorbele lui Gorki, care 
spunea că pe un trădător nu ai cu 
cine, nici cu ce să-l compari, deoarece 
și un păduche, care răspîndește tifo
sul exantematic, s-ar simți jignit de 
o asemenea comparație.

In romanul „Tînăra gardă”, A. Fa
deev nu se mărginește numai la ca
racterizarea politică a fascismului, ci 
dezvăluie și stupiditatea, lașitatea și 
neobrăzarea resprezentanților lui care 
jignesc simțul estetic al omului so
vietic.

Procedeele de critioare a ceea ce 
este vechi și perimat, de demascare 
a ceea ce ne este dușmănos prin mij
loacele artei sînt variate. Un astfel 
de mijloc este și reliefarea pregnan

tă a personajului. Nu putem fi de 
acord cu criticii, carte socotesc că 
autorul romanului „Pădurea rusească” 
trebuia să-l înfățișeze pe Grațianskî, 
nu numai în goliciunea lui lăuntrică,, 
ci și înrolat în ohrana, sau că au
torul romanului „Căutătorii” nu a 
procedat bine cînd l-a prezentat pe 
Tonkov nu numai ca pe un fals 
doctrinar, dar și ca un om necin
stit, un plagiator. Scriitorului îi apar
ține dreptul inalienabil de a dezvălui 
logica fiecărui caracter, de a arăta 
care poate fi comportarea unui per
sonaj negativ în împrejurări excep
ționale.

Cunoașterea vieții și maturitatea 
politică a artistului, perceperea fru
museții vieții noastre socialiste, ura 
fierbinte împotriva «modului de viață» 
hidos, antiestetic, propagat de capi
talism, sînt transmise spectatorului, 
cititorului și ascultătorului prin ima
gini artistice, ele influențează nu 
numai felul lor de a gîndi, dar le 
educă și sentimentele.

(Continuare și sftrșit In nr. viitor)

Concluzii la discuția despre poezie
(Urmare din pag. I-a) 

îndrepte în viitor principalele lor efor
turi creatoare. In presa burgheză, așa 
numitele discuții care se purtau cu 
privire la literatură, nu puteau depăși 
nivelul simplelor polemici pe chestiuni 
de cuvinte, de impresii cu totul per
sonale, de sentimente și porniri intime. 
Astfel de „discuții” slăbeau legăturile 
dintre scriitori, îi îndepărtau și-i izo
lau unij <Te alții, nu puteau ajunge 
la concluzii care să stimuleze creația, 
să o orienteze pe căi prielnice dezvol
tării ei către legătura cu viața, cu 
poporul.

Discuțiile pe care le poartă scrii
torii epoci; noastre sînt înfruntări de 
opinii ale unor oameni profund so
lidari între ei prin țelul comun, prin 
metoda comună, prin ideologia care-i 
însuflețește pe toți. Departe de a-i 
dezbina, pe poeții realismului socialist 
înfruntarea de opinii îi apropie, îi 
întărește și-i înarmează pe fiecare în 
parte și pe toți laolaltă, în rezolvarea 
problemelor ce le stau tuturor îu față.

Din rîndul acestor înfruntă/i pozi
tive de opinii, face parte discuția care 
s-a purtat în coloanele „Gazete; lite
rare” cu privire la problemele poeziei, 
însuflețirea cu care au participat la 
această discuție fruntași ai poeziei 
noastre, tineri poeți, critici literari, 
dovedește interesul generai pentru 
dezvoltarea poeziei noi, dorința de a 
contribui la propășirea ei, pentru a o 
face o armă din ce în ce mai preți
oasă a poporului, în înfăptuirea țe
lurilor sale.

O principală sarcină a unei discuții 
literare este de a reține din comple
xul de probleme, realizări și opinii 
care caracterizează frontul literar în 
ansamblu, ceea ce e ma; înaintat, ceea 
ce țintește către o mai prielnică și 
rapidă dezvoltare a noului în viață 
și literatură. Discuția despre poezie 
purtată în coloanele „Gazetei lite
rare” a.subliniat și ea pozițiile înain
tate și caracteristici ale poeziei noas
tre. A reieșit astfel din discuție, în 
special din ciclul de articole ale Iui 
Mihai Beniuc, caracterul popular al 
poeziei noastre. Cele mai multe din 
creațiile care apar sînt datorite le
găturii poeților cu viața noastră, cu 
oameni; noștri, ele sînt scrise pe în
țelesul lor, în imagini ce le sînt fa
miliare. Aceasta și explică pătrunderea 
lor în straturi largi de cititori. Dis
cuția a adus apoi contribuți; pozitive 
la apaliza noțiunii de inspirație poe
tică și a rolului acesteia în procesul 
de creație. Aici se pot cita articolele 
Măriei Banuș, ale lui Marcel Bres- 
lașu, Mihu Dragomir și ale lui Mi
hai Beniuc, cercetare largă despre poe
zie, în care și-au aflat Ioc o serie 
întreagă de probleme generale și de 
aprecieri concrete asupra unor lucrări 
ale poeților noștri. Era însă de așteptat 
ca în concluziile articolului său, to
varășul Mihai Beniuc, care a adus 
această contribuție valoroasă, să fi 
subliniat mai puternic problemele esen
țiale ale poeziei noastre. De asemenea, 
discutînd problema însemnată a te
matici, articolul are o fromulare din 
care s-ar putea înțelege că toate te
mele au pentru noi aceeași însemnă
tate.

O altă chestiune care a preocupat 
pe mai mulți participanți, a fost aceea 
a specificului poeziei și a sarcinilor 
care decurg pentru poet din acest spe
cific.

Cele mai numeroase intervenții în 
discuție, începînd cu ale lui Eugen Je- 
beleanu, continuînd cu ale Măriei Ba
nuș, ale lui Marcel Breslașu. Mihu 
Dragomir, Mihai Novicov, S. Fărcăsan 
și încheind cu articolele lui Mihai 
Beniuc, au relevat rolul ideilor înain
tate, al ideologiei marxist-leniniste în 
crearea unor poezii durabile, de un 
înalt nivel artistic. Despre necesita
tea unei critici serioase a poeziei, 
a vorbit Nina Cassian ; Ștefan Iureș 
a accentuat posibilitățile și rolul poe
ziei satirice. Mai mulți participanți au 
insistat asupra problemelor măiestriei 
poetice.

Astfel, se poate spune cu dreptate 
că discuția a adus valoroase con
tribuții la elaborarea teoriei poeziei 
noastre actuale.

Dar puțina experiență a redacției 
„Gazetei literare” în organizarea și 
conducerea une; astfel de discuții am
ple, a făcut ca ea să fie caracterizată 
de o seamă de neajunsuri, unele im-
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portante, care au stînjenlt buna el 
desfășurare. Faptul că n-a existat din 
capul locului un obiectiv concret, pre
cis delimitat, în jurul căruia să se 
înfrunte punctele de vedere, a dus la 
împrăștierea discuție; în diferite di
recții, fiecare nouă participare în- 
semnînd cel mai adesea abordarea 
unui nou aspect al poeziei, a unei 
noi probleme, puțin legată de cele 
anterioare. Aceasta n-a dat suficient 
prilej participanților să discute între 
ei. Din păcate, s-a făcut prea puțin 
auzit în discuție cuvîntul cititorilor; 
redacția n-a antrenat pe cei despre 
care vorbește și cărora le este des
tinată poezia, pe oamenii care cons
truiesc socialismul. Polemica sterilă pe 
chestiuni lăturalnice, discuția de dra
gul discuției, n-au lipsit și ele n-au 
fost deloc de natură să sublinieze pro
blemele importante. Discuția a lînce- 
zit de multe ori, s-a învîrtit în jurul 
unor aspecte secundare. însuși faptul 
că s-a prelungit pe o durată de aproa
pe o jumătate de an, iar concluziile 
au întîrziat atît de mult, a făcut ca 
atenția cititorilor să slăbească, să se 
piardă multe puncte esențiale dobân
dite anterior.

Redacția „Gazetei literare” este pe 
deplin conștientă de răspunderea care 
îi revenea în desfășurarea acestei dis
cuții, de lipsurile muncii ei. Principa
lul învățămint pe care ea l-a reți
nut și pe care-1 va aplica în viitoarele 
discuții din coloanele gazetei este 
acela despre rolul activ pe care tre- 
bu'e să-l aibă în organizarea discu
ției, în readucerea continuă pe prim 
plan a problemelor principale, în evi
tarea polemicilor sterile și a alunecă
rii către neesențîal. Totodată se im
pune constatarea că nu toți paxficipan- 
ții la discuții au înțeles cum se cu
vine importanța contribuției lor la un 
schimb de opinii creator. Dacă Mi
hai Beniuc. Maria Banuș, Marcel 
Breslașu, S. Fărcășan și alții au dis
cutat cu pasiune vie, cu dorință fier
binte de a sprijini în chip efectiv 
discuția, pentru a căuta răspunsul la 
problemele juste ridicate de Eugen 
Jebeleanu, trebuie să regretăm că in
tervențiile altor participanți au fost 
cu mult sub nivelul posibilităților lor, 
n-au răspuns la așteptările poeților și 
cititorilor. Este în special cazul inter
venției lui Ov. S. Crohmălniceanu, al 
cărui ascuțit spirit de discernămînt a 
fost departe de a se manifesta in spu
mosul dar puțin consistentul său ar
ticol „Cine are dreptate ?“. Parte din 
intervenții s-au pierdut în polemici de 
puțin interes pentru dezvoltarea poe
ziei realist-socialiste. Cîțiva — și din 
nefericire chiar unii dintre aceia care 
au adus o contribuție substanțială — 
au alunecat pe panta polemicii perso
nale, îndepărtînd astfel discuțiile de 
obiectivul principal.

Dar toate aceste neajunsuri — pe 
care redacția „Gazetei literare” nu le-a 
evitat la momentul oportun — nu um
bresc valoarea punctelor de vedere ex
primate în discuții. Aceste puncte de 
vedere au fost caracterizate de interes 
pentru sporirea forței poeziei noastre 
actuale, pentru ridicarea nivelului ei 
artistic. De aceea, socotim că în an
samblul ei, discuția despre poezie, pur
tată în coloanele „Gazetei literare”, a 
fost pozitivă, folositoare poeților și 
maselor largi de cititori.

★

Principala problemă la care au de 
răspuns poeții noștri în clipa de față 
este: ce poezie ne trebuie? Care este 
poezia iubită de masele largi de con
structori ai socialismului, apropiată 
sufletului lor? Care poezie răspunde 
mai bine frămîntărilor și năzuințelor 
oamenilor muncii din țara noastră? 
Răspunsul la această întrebare defi
nește esența poeziei celei mai înain
tate a epocii noastre. Celelalte pro
bleme decurg dintr-însa, privesc as
pecte sau laturi ale ei. De măsura în 
care poetul, înzestrat cu talent și cul
tură, a aflat răspunsul just la această 
întrebare esențială, atîrnă succesul 
creației sale, situarea sa în primele 
rînduri ale poeziei noastre.

Marele Lenin a arătat încă acum 
o jumătate de veac, în zilele primei re
voluții proletare, din 1905, că litera
tura adevărată, care pătrunde adînc 
în rîndurile poporului, este <\:eea ca- 
re-și face o cinste din a deveni „o par
te integrantă a cauzei generale prole
tare”. Literaturii care se pretindea în 
mod fățarnic liberă, dar care în reali
tate se afla în slujba exploatatorilor, 
Lenin i-a opus literatura „într-adevăr 
liberă, legată în mod deschis de pro
letariat”.

Literatura legată de lupta și de 
ideologia proletariatului revoluționar 
este cea mai înaintată, pentru că pro
letariatul revoluționar este exponentul 
ideilor și aspirațiilor celor mai înain
tate ale poporului, este conducătorul 
maselor largi în lupta lor victorioasă 
pentru un viitor fericit prin socialism 
și comunism.

Literatura legată de lupta clasei 
muncitoare, a partidului ei, va fi — 
spune Lenin — „o literatură liberă, 
pentru că nu lăcomia și carierismul', 
ci ideea socialismului și simpatia pen
tru cei ce muncesc, vor face să se în
roleze în rîndurile ei noi și noi forțe 
Aceasta va fi o literatură liberă, pen
tru că ea nu va servi unei eroine su- 
prasătule, nu „celor zece mii” din pă
tura de sus care se plictisesc și, suferă 
de obezitate, ci milioanelor și zecilor 
de milioane de muncitori, care alcă
tuiesc floarea țării, forța ei, viitorul ei“.

Recentul Congres al scriitorilor so
vietici a constituit o aplicare și dez
voltare a acestor teze leniniste, care 
stau la baza teoriei spiritului de par
tid a literaturii realismului socialist. 
In salutul adresat Congresului de 
către Comitetul Central ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, sînt ast
fel exprimate cerințele poporului și 
partidului față de scriitori; „Datoria 
scriitorilor sovietici este să creeze o 
artă veridică, o artă a marilor idei 
și sentimente, care să dezvăluie pro
fund lumea sufletească a oamenilor 
sovietici, să întruchipeze în figurile 
eroilor ei întreaga multilateralitate 
a activității lor, a vieții obștești și 
individuale, în indisolubila lor unita
te. Literatura noastră este chemată 
nu numai să refi'ecte noul, ci să ajute 
totodată, prin toate mijloacele, la 
victoria acestuia”.

Aceste teze ale esteticii marxist- 
leniniste sînt pentru noi indicațiile 
cele mai sigure în definirea proble
mei principale a poeziei noastre.

Poezia cea mai reprezentativă pen
tru epoca noastră, poezia care se va 
întipări cel mai puternic în cugetele 
oamenilor noștri, este acea poezie 
care va izvorî nemijlocit din realită
țile noastre și va contribui activ la 
construirea socialismului. Problema 
esențială a poeziei noastre în momen
tul de față este de a se lega și mai 
mult, și mai adînc, de viața construc
torilor socialismului, de a aborda cu 
mai multă intensitate ceea ce-i preo

cupă și-i însuflețește. Nu doar cal
dele adeziuni și vibranta admirație 
pentru eroicii oameni simpli, ci zu
grăvirea concretă a acestor oameni, 
a efortului lor, a vieții lor, trebuie 
să stea în centrul creației poetice. F, 
necesar ca în poezia noastră să apa
ră chipuri de muncitori conștienți, 
zugrăviți în toată plinătatea și ex
presivitatea; e necesar să apară ță
ranii însuflețiți de dragostea pentru 
socialism, pentru gospodăria colecti
vă, — oameni care cuceresc victorii 
mari în muncă, întărind temeliile bu
nului nostru trai. Ne trebuie poezia 
care izvorăște din realitățile cons
truirii socialismului, din viața oame
nilor lui, le cîntă izbînzile, denunță 
și combate cu vigoare pe dușmanii lor. 
Poezia noastră trebuie să răspundă 
mai operativ și mai amplu la proble
mele actualității. Legătura directă cu 
viața, în scopul de a ajuta concret 
construirii socialismului, oglindirea 
complexă a acestor realități, a succe
selor și a piedicilor pe care le avem 
de trecut, acestea constituie problema 
centrală a poeziei noastre în momen
tul actual.

Ideea aceasta a putut fi întîlnită 
în diferitele intervenții din cadrul 
discuției, dar ea a figurat numai ca 
una dintre probleme, între celelalte 
probleme și aspecte abordate. Contri
buțiile valoroase ale participanților 
au subliniat pe bună dreptate o serie 
de idei importante cu privire la mo
dalități și stiluri poetice, la factori și 
condiții care asigură poetului un 
drum lesnicios spre desăvîrșirea mă
iestriei, iar poeziei durabilitate și ni
vel artistic ridicat. Trebuie să subli
niem cu toată vigoarea necesară și 
să readucem cu putere pe primul 
plan în conștiința cititorilor și scrii
torilor idei prețioase decurgînd din 
problema centrală și care — deși une
ori s-au putut pierde printre alte pro
bleme, nu lipsite și ele de impor
tanță — au fost de asemenea aduse 
în discuție. Astfel de idei sînt: nece
sitatea unei tematici majore, tematică 
izvorînd din condițiile luptei pentru 
socialism și pentru pace; chipul erou
lui vremii noastre, al comunistului 
aflat mereu în fruntea masei, cons
tructor conștient și luminat al socia
lismului; expresia în poezia lirică a 
sentimentelor și ideilor înaintate ale 
acestui erou; necesitatea însușirii mar- 
xism-leninismului; caracterul educa
tiv, transformator de conștiințe, al 
poeziei realismului socialist; operati
vitatea ei militantă în slujba cerin
țelor celor mai actuale ale construc
torilor socialismului; lupta pentru un 
nivel artistic ridicat al poeziei, pen
tru măiestria artistică; cunoașterea 
limbii și creațiilor poporului și a te
zaurului moștenirii clasice a poporu
lui nostru și a altor popoare; folosi
rea experienței scriitorilor sovietici; 
elaborarea asiduă a creației poetice, 
preocuparea de a găsi noi căi și pro
cedee de construire a imaginilor poe
tice, de a da o nouă viață celor des
coperite și folosite de înaintași.

Succese importante a dobîndit poe
zia noastră în tratarea temei luptei 
pentru pace, a demascării imperia
lismului agresiv, în demascarea pși 
criticarea, cu ajutorul fabulelor și sa
tirelor, a unor apucături și deprin
deri vechi, care s-au menținut în epo
ca noastră, rămășițe ale capitalismu
lui în conștiința oamenilor. Poeme 
ca „Lidice” și „Fîntîna din Coreea” 
de Eugen Jebeleanu, „Ție-ți vorbesc, 
Americă" și „Chemare” de Maria Ba
nuș, „In numele păcii semnează” de 
Dan Deșliu, versurile antiimperialiste 
ale Veronicăi Porumbacu, ale lui Eu
gen Frunză, Mihu Dragomir, Al. An- 
drițoiu, Ștefan Iureș, fabulele lui 
Marcel Breslașu, ciclul de rondele sa
tirice ale lui Cicerone Theodorescu,— 
sînt dintre cele mai cunoscute și mai 
iubite cititorilor, exemple de poezie 
militantă, de o înaltă valoare artisti
că. Dovadă grăitoare că orice temă, 
orice specie literară, asigură posibi
lități nelimitate poetului realist socia
list, contopit cu idealurile socialismu
lui, conștient că marea artă se reali
zează numai oglindind și sprijinind 
opera de construcție care se desfă
șoară azi în țara noastră.

In cadrul discuției au răsunat ade
sea chemări adresate poeților, de a 
aborda noi teme și noi genuri litera
re. de a îmbogăți tabloul realității 
oglindite și căile pe care să le utili
zeze în oglindirea realității. Această 
chemare trebuie reliefată în mod deo
sebit. Răspunzînd acestei chemări, 
poeții noștri au în fata lor un cîrnp 
larg de afirmare a individualității lor 
creatoare, de înflorire a stilurilor per
sonale de creație, de sporire a măies
triei lor, de reînviere a unor proce
dee literare, cu ajutorul cărora poeții 
clasici au realizat opere de o mare 
popularitate în rîndurile poporului.

★
Drumul ascendent al poeziei n-ar fi 

cu putință dacă poeții n-ar duce o 
luptă susținută împotriva tendințelor 
și influențelor care încearcă să-i aba
tă, să le frîneze dezvoltarea către cul
mile realismului socialist. Așa cum 
oglindirea și promovarea, pe calea 
artei, a noului din viață, poate fi 
realizată în chip veridic numai arătînd 
că noul crește și se dezvoltă în luptă 
împotriva vechiului, tot astfel, a milita 
pentru o poezie legată direct de con
strucția socialismului înseamnă im
plicit a combate fenomenele negative 
manifestate ca expresie a rămășițelor 
și influențelor ideologiei burgheze. 
Caracterul atemporal al unor poezii, 
care mai apar prin publicații este 
o manifestare specifică de apolitism. 
Ocolirea temelor centrale, apolitismul, 
secătuiesc poezia de vigoare realistă, 
îi taie aripile, îi dau o viziune în
ghețată, care nu pătrunde la inima 
cititorului. Ignorarea și nepăsarea față 
de realitate, față de vibrația sufle
tească a oamenilor prinși în cloco
tul muncii lor cotidiene, absența Ia 
chemarea marilor mulțimi, reveria 
transportată la distanțe cosmice sau 
ghemuită în penumbra unor sterile 
frământări intime, nu acestea stau la 
baza adevăratei poezii.

Astfel de tendințe și manifestări 
trebuiesc combătute fără cruțare, pen
tru a deschide drum larg înfloririi 
nezăgăzuite a talentului. Neglijarea 
ideilor esențiale ale epocii, a temelor 
marii vieți a eroicilor oameni simpli, 
este una din formele disprețului aris
tocrat față de rolul poeziei în viața 
socială, . așa cum l-au înțeles tot
deauna poeții legați de popor, și cum 
îl înțeleg cu atît mai mult poeții rea
lismului socialist. O formă nu mai 
puțin dăunătoare de abatere de la 
adevărata poezie este atitudinea de 
dispreț față de măiestria poetică, pă
rerea că un conținut înalt de idei 
atrage de la sine, fără trudă, o formă 
pe măsură, sau că scuză și supli

nește lipsurile în realizarea imaginii. 
Neglijența față de problemele măies
triei face ca poezia să nu transmită 
mesajul dorit de poet, ea ucide poe
zia, tot astfel cum excesul de șle
fuire, fără preocuparea de a reliefa 
conținutul, duce ia alunecări forma
liste, adică tot la uciderea poeziei. 
Problemele măiestriei trebuiesc puse și 
înțelese numai în legătură cu relie
farea conținutului înaintat de idei.

Combătînd manifestările înapoiate, 
poeții își întăresc însăși baza lor de 
plecare către realizări de valoare.

*

In legătură directă cu problema cen
trală a poeziei, se pune problema zu
grăvirii chipului omului nșu. Chipul 
constructorului luminat, conștient, al 
socialismului, și în primul rînd chi
pul muncitorului nu sînt în mod co
respunzător redate de poezia noastră 
lirică și de cea epică.

După poeme întinse ca „Tovarășul 
Matei a primit Ordinul Muncii” de 
Veronica Porumbacu, „Lazăr de Ia 
Rusca” și „Minerii din Maramureș” 
de Dan Deșliu, „In satul lui Sahia” 
de Eugen Jebeleanu, „Drumul1 mine
rilor” de Aurel Rău, „Cincisutistul” 
de Ion Brad, etc., — în ultimul timp 
mai ales, poeții noștri nu ne-au dat 
chipuri pilduitoare de constructori ai 
socialismului. Pe nedrept este puțin 
folosit poemul epic întins și în gene
ral poezia epică pentru conturarea 
chipurilor de constructori ai socialis
mului. Experiența atît de rodnică a 
lui Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, 
Mihu Dragomir, în evocarea luptei 
dusă de fii iubiți al poporului în vre
murile de exploatare, trebuie folosită 
în conturarea unor figuri expresive ale 
zilelor noastre.

Trebuie ridicată cu toată puterea 
problema educației patriotice a po
porului nostru. Poezia noastră va răs
punde acestei sarcini în primul rînd 
abordînd temele centrale ale vieții 
noastre, care sînt cele legate de con
struirea socialismului, redînd chipurile 
oamenilor noștri înaintați, care sîîrt 
constructorii socialismului. De aseme
nea, în fața poeziei noastre stă sar
cina de a dezvolta toate genurile 
și speciile poeziei, care răspund în 
mod direct necesității educației pa
triotice a maselor. Trebuie cultivate 
și promovate într-o măsură sporită 
lirica patriotică și poezia ostășească, 
atît de iubite de poporul nostru, ge
nuri în care clasicii Alecsandrî, Coș- 
buc și alții au dat creații nemuri
toare, care au însuflețit și mobilizat 
totdeauna masele largi. Descrierea 
frumuseților patriei noastre în izbutite 
pasteluri, evocarea măiestrită a eroi
lor istoriei noastre, a fiilor clasei mun
citoare, — trebuiesc de asemenea con
tinuate în vederea educației senti
mentului patriotic. Lărgirea cîmpului 
de inspirație, prin cuprinderea unui 
tot mai mare număr de aspecte ale. 
vieții noi în țara noastră, de trăsături 
ale caracterului celor mai înaintați 
dintre contemporanii noștri, va fi 
unul dintre elementele hotărîtoare ale 
situării poeților în actualitatea con
struirii socialismului, una din cheile 
viitoarelor lor izbînjzi pe drumul poe
ziei realismului socialist.

*
Succesele dobîndite pînă acum de 

poezia noastră nouă impun poeților 
un efort și mai susținut, pentru a 
spori șirul cuceririlor lor, spre bucu
ria cititorilor care-î privesc cu încre
dere și așteaptă de la ei opere mereu 
mai bune. Problemele încă incomplet 
lămurite și rezolvate, greutățile încă 
nedepășite, domeniile realității încă 
insuficient oglindite, tinerele vlăstare 
ale poeziei care așteaptă exemplu și 
sprijin de la poeții cu experiență — 
toate sarcinile mereu mai mari care 
stau în fața scriitorilor cer o parti
cipare înflăcărată a tuturor forțelor 
noastre poetice pentru ridicarea poe
ziei pe o treaptă superioară.

In jurul nostru se desfășoară fapte 
fără precedent în istoria poporului 
nostru. Se construiește o societate 
nouă, cresc oamenii noi; ei descătu
șează forțe naturale uriașe, pun în ac
țiune rezerve sufletești atîta vreme 
neglijate, pentru a transforma acest 
pământ — așa cum spunea Gorki — 
într-o minunată locuință a unei mari 
familii;' poeții noștri, pătrunși de pa
triotismul socialist, nu pot lăsa ca 
toate acestea să se petreacă fără par
ticiparea avîntată a versului lor.

Lumea este străbătută de idei și 
prefaceri care o frămîntă pînă în 
adînc, care cer fiecărui om să-și de
clare fără echivoc poziția. Poeții' noș
tri au aici un larg câmp de inspira
ție; glasul lor se adaugă corului poe
ților progresiști de pretutindeni, con
tribuind la clarificarea conștiințelor 
șovăielnice din toate țările în care 
propaganda războinică are încă drep
tul să se manifeste pe față, unde mai 
domnesc exploatarea, colonialismul.

In țara noastră n-au fost înlătura
te toate urmele și consecințele veacu
rilor de opresiune și jaf, ’ n-au fost 
izgonite din deprinderile și mentalita
tea oamenilor toate moștenirile ve
chiului regim. Poeții găsesc aici su
biect pentru versuri satirice și umo
ristice, pentru a exprima disprețul și 
ura omului nou față de tot ce apar
ține lumii bazate pe exploatare și 
opresiune.

Niciodată pînă acum poezia n-a 
fost ridicată de oamenii muncii, de 
popor, la o înălțime mai mare. Nici
odată condițiile de viață și de crea
ție puse la îndemîna poeților n-au fost 
atît de prielnice ca acum. In fata 
poeților noștri se deschide drumul 
care duce spre mari biruințe. Situîn- 
du-șe cu hotărîre și consecvență pe 
poziția fermă a unei poezii care să 
reflecte și să sprijine construirea so
cialismului, legîndu-se tot mai strîns 
de viața care se făurește azi în țara 
noastră, de oamenii noi ai epocii noa
stre, poeții noștri vor răspunde cu 
cinste încrederii cu care-i privește po
porul, partidul. Ei vor dobândi ma
rile biruințe Ia care le dă dreptul 
titlul înalt de scriitori ai unei țări 
care construiește socialismul.

In cinstea Festivalului 
de la Varșovia

In cinstea Festivalului de la Varșo
via, tinerii din regiunea București des
fășoară o intensă activitate culturală. 
In aproape toate comunele, tinerii 
au organizat săptăm'nal „Ziua tine
retului”, în cadrul căreia s.e' țin con
ferințe, au loc întâlniri cu fruntași 
ai recoltelor bogate, se organizează 
audiții colective la radio.se învață cîn- 
tece patriotice, se p-eziută programe 
artistice. De asemenea, au fost orga
nizate peste 100 colțuri ale Festivalului 
unde au loc scurte conferințe despre 
Festival, se citesc articole din presa 
pentru tineret etc.
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In zilele acelea, Cînd marea era 
lucie Și strălucea în Cele mai 
gingașe culori ce se pot în
chipui, albastru palid "și stră

veziu, trandafiriu sau vînăt aburos 
ca sideful dinăuntrul scoicilor, Adam 
își petrecea vremea pe mare. Tre
buiau învățați oamenii să-și orga
nizeze munca, să lucreze cu soco
teală, tu cel. mai mare randament. 
II vedeai șezînd pe prova unui cu
ter. desculț, numai cu pantaloni de 
pînză, cum îi dăscălea pe pescari și 
rîdea cu ei. Cuterul se înălța pe un 
val, și lotca pescarilor cădea în gol.

— Așa, Adame, vorbește-ne din 
amvon: rîdea Emelian Romanov de 
jos din groapa de apă, da.r în acea 
clipă lotca sărea în sus, și cuterul 
se scufunda la rîndul său, împroș- 
cînd două pînze de apă care-i stro
peau pe pescari.

— Mai încet cu apa sfințită, pre- 
dicatorule! striga Emei'ian. Iar Adam 
spunea:

— Rîzi tu, rîzi, dar cum faci să 
ajungi din urmă brigăzile lui Luca 
Gheorghe și a lui Vatigheli?

— Mîine seară, zise Emelian, i-am 
ajuns și i-am și întrecut!

Si rise, făcîndu-le cu ochiul celor
lalți, care rîdeau și ei. Lui Adam i 
se păru ceva Ciudat, dar nu înțe
lese.

— Emeliane, zise ei, nu stați pe 
treizeci de brațe adîncime. Mai încolo 
se fac treizeci și două, treizeci și pa
tru: acolo e o groapă unde se adună 
sturionii. Acolo pescuiesc brigăzile 
fruntașe. De ce nu citești pe hartă, 
ca Luca Gheorghe și alții?

— Eu umblu după nasul meu, 
nu-mi trebuie hartă 1 zise Emelian în
căpățînat. Adam dădu din cap :

— Nu vreau să te învăț cu sila; 
te mai las săptămîna asta; pe urmă, 
vorbim noi. să vedem, tu ai dreptate, 
sau harta și Institutul de Piscicul
tura?

Emelian spuse o vorbă groasă, cei
lalți rîseră, iar Adam, liniștit și cu 
mare răbdare, vorbi:

— Nu e bine, tocmai tu, pescar 
fruntaș, sa-ți bați joc de știință.

— Le știință, Adame? Eu am prac
tică, cit* tot institutul tău!

Iar rîseră pescarii din lotcă.
— Voi ziceți că m-a înfundat, da? 

întrebă Adam vesel. Bine. Mai vor
bim noi peste o săptărmnă. Dacă nu 
vă ajunge, vorbim peste două săp- 
tămini. Dacă nu pricepeți nici 
atunci, încă odată. Nu vă las eu 
pînă pricepeți.

La această deslușire, oamenii nu 
mai știură ce să spună.

— O să vedeți voi ce-i aceea prac
tică. fără știință, moriacilor. Totatît 
cit e știința fără practică: face cit 
un guvid putrezit. Trăiți voi din asta, 
pînă vă saturați, și veniți la „mama ' 
să întrebați harta.

Și-i lăsă cam tulburați. Se uitau 
după cuterul care se îndepărta, du
duind și sărind vesel' pe valuri, cu 
im omuleț așezat la prova, care se 
întoarce să se. uite după ei peste 
umăr.

— Rîde, al dracului ! E încăpățî
nat, zice Afanasie; un flăcău din 
lotca lui Emelian. Emelian, simțind 
că-și pier.de obrazul, îl înjuma pe 
a (jam:

-— Nu vă uitați în gura lui: pe el 
f-au învățat la partid să vorbească 
așa. Facem cum v-am spus eu.

— Nu prea e bine... mormăia un 
pescar. Emeîian îl privea amenință
tor-

— Ai tu mai mult cap ca mine?
— Nu, unchiule Emeîian; dar par

că r.u știu cum....
— Dacă nu știi, taci! Eu știu!
■— Hai, puneți mîna pe babaici, că 

destul ne-a ținut deșteptul ăsta de 
Jora cu vorba... Numai de cuvîritări 
se țin și comuniștii ăștia...

Iar noaptea la lumina lunii pline 
care ieșise, pe jumătate din mare, 
brigada lui Emeîian „controla" para- 
gate.e a două brigăzi vecine, i..Cur
ca toți peștii în lotci, și lăsa la fund 
pâragatele goale. A doua zi pe tă
bliță de pe coverta din prova Stelei 
din Octombrie unde se scriau rezul
tatele pescuitului, brigada lui Eme
lian eia în cap, iar celelalte două 
nu erau scrise de loc. Emeîian se 
mută cu citeva mile mai încolo, și 
în ziua următoare era iarăși în cap, 
înaintea lui Luca și Iui Vangheli, 
iar brigăzile ce-i. fuseseră vecine nu 
erau pomenite de loc.

A patra zi, Adam era pe cuterul 
lui Luca Gheorghe, care venea, la 
brigadă după ce descărcase peștele, 
și vorbea cu pilotul Paveiică, negri
cios și cu părul plin de fire albe. 
Ședeau ămîndoi în cabina cu gea
muri; Paveiică rotea încet cîrma în
tre palme, cu ochii la compasul de 
marș, iar Adam fuma o țigară.

— E greu, zise Paveiică. Douăzeci 
și cinci de zile pe i'una, pe mare. 
Ți-i dor de nevastă; nu mai poți 
.dormi. E cald și te gîndești la ne
vastă, pînă-ți vine nebunia. Te în
torci pe o parte. Nu dormi. Te-ntorci 
pe altă parte. Nimic. Te întorci pe 
spate. Ioc sorin. Pe burtă nici po
meneală: nu poți dormi nici pe
burtă.

Adam se uită la el și văzu că 
lui Paveiică i se încrețește coada 
ochiului; dar Paveiică era serios de 
tot. Adam începu să rîdă.

— Ce să-i faci? Așa-i munca...
— Nu-i nimic. Cînd te-ntorci acasă, 

zici — să vezi acum ce-o să fie! Pră
pădul pămîntufui. Cînd colo... ți-a 
trecut nebunia. Nu-ți mai arde de 
drăcii. Și pînă Să-ți vie iar, haiti! 
iar pe măre. Și iar începe să te fri
gă noaptea nu știu cum, și nu știu 
ce, și iar îți trece tocmai cînd nu 
trebuie...

Adam rîdea. Paveiică oftă, cu ochii 
după o pereche de delfini care se ju
cau înaintea cuterului înotînd cotit 
în fața lui, țîșneau cîrid în dreapta, 
cînd în stînga, cu mișcări fulgeră
toare ale trupurilor lor mari, negre 
și cu pîntecul gălbui. Din cînd în 
cînd se atingeau o clipă și săge
tau iarăși despărțiți mai departe- Pa- 
veîică îl întrebă pe Adam:

— Ai văzut?
Paveiică nu rîdea de loc. I se în

crețeau numai tîmplele.
Dar Adam începu să rîdă cu ho

hote. Paveiică se uită la ei" cu coada 
ochiului și zise:

— Știi că noi avem șase sute pe 
lună. Și pescarii cîștigă pînă la două 
mii, și chiar două mii cinci sute. 
Ci-că noi muncim opt ore. Dar cînd 
scoate pește bărbosul meii de Luca 
Gheorghe zi și noapte, eu parcă 
dorm? Și cînd repar motorul pe 
mare, și umbi'u cu pescarii ăștia care 
nici nu știu ce-i somnul pînă nu 
ajung la Danilofca, ce, e bine?

— Parc-ați pus problema asta la 
consfătuirea de producție, zis^ Adam.

— Am pus-o și nu s-a făcut ni
mic.

—- Aici te-nșeli, nene Paveiică. S-a 
hotărît la minister să fiți salarizați 
laolaltă cu pescarii din brigadă, cîș- 
tigați îa fel, de Ia întîi ale lunii ce 
vine.

Paveiică se întoarse și-l privi:
— Ai făcut dumneata asta?
— Nu eu. Regiunea de partid a 

scris ministerului, și ministerul a ho
tărît așa. " ,

Paveiică nu spuse o vreme nimic. 
Apoi mormăi:

— Asta nu e rău. Ce să zic: nu e 
rău de loc.

— Așa e dirept, a’se Adam.
— Da. E bine așa. Altfel muncește 

omul.
— Să-i spui nevestii, zise Adam, 

fără să-l privească. Spune-i, să aibă 
și ea o bucurie cînd te-ntorci de pe 
mare...

Paveiică începu și el să rîdă. Se 
ținuse el pînă aici, dar acum plezni 
într-un rîs nemaipomenit.

— Vezi că ai luat-o prin trifoi, zise 
Adam cu ochii la compasul de marș.

Peste un ceas începuseră să se ză
rească niște lotci adunate la un loc.

— Ce-i acolo? întrebă Paveiică. 
fără să capete nici un răspuns. Adam 
se uita încordat, fără să priceapă. 
Lotcile erau grămădite, vreo opt-nouă 
la un loc, cu două cutere pe lingă 
ei'e; oamenii stăteau în picioare, dă
deau din mîini, se agitau. Cînd se 
mai apropiară, Adam se urcă pe co
vertă, ținîndu-se de catarg. Auzea 
răcnete peste apă, o hărmălaie fu
rioasă de glasuri. Cînd ajunseră în 
sfîrșit acolo, îl găsi pe Emelian cu 
brigada lui înconjurat de pescarii 
din două brigăzi, care-I amenințau 
cu pumnii, răcneau la el cu glasuri 
sparte de minte, și cu ochii ieșiți din 
cap. Unul, care vorbea nas în nas 
cu Emei'ian, se întoarse, se aplecă 
si luă o babaică pe care o lăsă pe 
snate. făcîndu-și vînt să-l pocnească 
pe Romanov. Alții îl opriră. Adam 
întrebă ce este, și oamenii se în
toarseră toți spre el, urlînd deaval- 
ma. II prinseseră pe Emelian „con- 
trolînd" paragate străine, și voiau 
să-l arunce în mare. Emelian cătră
nit. și oamenii din brigada lui ru
șinați și încruntați stăteau și ei în 
picioare în lotci, răstindu-se stîngaci 
la ceilalți să-i lase în pace.

— Spune dacă nu-i bine să-i dau 
cu babaica în cap ? Spune ! răcnea la 
Adam cel cu vîsla, apoi se întorcea 
la Emelian:

— Munca noastră să ne-o furi tu, 
hoțui'e! Contrabandist bătrîn!

— Huo! tunară ceilalți. Huo!
Și începură să se pregătească a 

sări in lotca lui Emejiian, să-l azvîrle 
în mare.

— Stați, moriacilor! Stați, ho! 
strigă Ada-m, și fiindcă era mai 
înalt decît mulți dintre ei, îl auziră 
toți cum strigă „Ho!“ ridicînd bra
țele.

— Stați, să vorbim. Ce-a fost? 
Cum l-ați dovedit pe Emeîian? Chiar 
așa-i cum spuneți voi?

Lui Emelian îi i'uci o clipire de 
nădejde în ochi. Adam îi ținea par
tea. voia să-l scape. Dar Adam nu se 
uita la el. Ascultă răbdător ce-i po
vesteau pescarii. Da: era neîndoios 
că Emelian fusese hoțul.

— Spune și tu: să nu-1 înecăm? în
trebau pescarii necăjiți.

— Ei, asta-i! Cum dracu' să-l îne
căm ? zise Adiaim. Unde s-a mai po
menit așa ceva? Impărțiți peștele din 
lotcife lui, între brigăzile voastre, 
amîndouă.

— Da e și de-al nostru! răcniră 
cei din brigada lui Emelian. Adam 
începu să rîdă:

— Ce să vă facem? Dacă l-ați în
curcat cu al ăstora...

Și pe cînd pescarii treceau peștele 
pe cuterele lor, el se urcă în lotca 
lui Emei'ian și se așeză pe sitelcă. 
Emeîian tăcea și-și făcea o țigară 
foarte posomorît. Ceilalți se adunară 
împrejur.

— Ei, asta fu și practica, zise 
Adam.

— Să te ia dracul, mormăi Eme
lian. Eu pe vremuri altfel m-am pur
tat cu tine. Dar tu ai uitat.

— Mi-ai ținut partea... dar eu eram 
nevinovat, zise Adiam. Era drept 
să-mi ții partea. Acuma, dacă-ți țineam 
partea tie... drept ar fi fost?

Emelian tăcea.
— Ce facem Emeliane? întrebă 

Adam. Celălalt tăcea mereu.
—- De ce nu vorbești? întrebă 

Adam. Ce, ți-e frică de mine ?
— Nu, mormăi Emei'ian, scurt.
— 1-i rușine, zise Afanasie, un flă

cău din lotca luă Emelian. Emelian 
se frămînta în sine. Izbucni:

— Voi sînteți de vină!
— Cine, noi? întrebă Adam.
— Voi. comuniștii!
— Cum asta, bre? se miră Adam, 

înveselit. Ceilalți se apropiară să as
culte, interesați. Emelian era deș
tept: el știa s-o întoarcă oricînd așa 
ca să iasă el bine.

— Păi dai zise Emelian, fără să se 
uite în ochii lui Adam Mecanizați și 
voi pescuitul, și n-o să mai fure ni
meni! Cînd muncești i’a mașină, cu 
gîrgîra și travluri mecanice, nu măi 
poți fura! Pînă atunci o să se fure!

Oamenii se priveau uimiți. Auzi, al 
dracului Emelian! Avea dreptate. 
Adăm începu să rîdă. Le Spuse:

— Bine, bre, și voi îl lăsăți să vă 
facă hoți? Emeliane tu tot nu scapi 
de bălaie pe ziua de azi. Ce, pescarii 
sîrtt hoți din burta mamei, de nu se 
pot ține să nu fure? Mă, de te-aude 
vreunul cinstit, te ia în pumni!

—- Da’ ce, noi nu sîritem cinstiți? 
mîrîiră pescarii din brigada Iui Eme
lian, jigniți. Adam rise:

— Ba da, sînteți. Vi s-a întîmp'.at 
și vouă să scăpați mîna într-al ve
cinului... dar ai'tfet, sînteți cinstiți, 

începură să rîdă și ei. Al dracului. 
Adam ăsta!

— Măi, Emeliane, zise Adam. Nu 
așteptăm noi să mecanizăm pescuitul, 
și abia pe urmă să fim oameni cin
stiți. Noi sîntem deștepți, bre. Un hoț 
e prost. Uite, tu. Ai muncit la para- 
gaiele vecinilor, de ți-au ieșit ochii 
din cap. Și te-ai ales cu rușinea. Așa 
e hoția: muncă grea și mai ieși și în 
pagubă. Numai în țările capitaliste 
e cu folos hoția; și numai dacă furi 
mult de tot. Atunci îți dă și decora
ție. Dar dacă furi puțin, cît poate 
fura un om sărac, înfunzi pușcăria și 
acolo. Iar la noi, uite, dacă puneai 
încă două-trei lungimi de paragate la 
al tău tot atîta pește prindeai, și se 
chema că-i al tău, și totodată lumea 
zicea: „grozav pescar e Emelian! El 
e tartorul pescarilor!" Cînd colo așa 
uită-te și tu: te înjură, te scuipă, vor 
să te înece. Te faci de rușine și în 
sat.

— Dacă lungesc paragatul meu, și 
dau de un loc numai cu călcănași, 
și-ăia puțini, mare brînză am făcut, 
mormăi Emelian încruntat.

— Dar dacă vecinul a nimerit într-un 
loc prost, și controlezi o milă de pa
ragate degeaba? Nu-i tot aia? Lun- 
gește-ți tu paragatul, și aritncă-1 după 
cum îți spune harta de anul trecut 
și de acum doi ani, care spune cum 
și unde și cît pește s-a pescuit. Tu nu 
știi unde țin ședințe morunii. Harta 
știe.

Asta ața e, zise un pescar.. Au 

ei focurile lor, vin ca la biserică du
minica.

— Nu, zise Adam. Vă spun eu: țin 
ședință, și unul spune: cetățenilor, 
să stăm aici, că aici .e plin de scoici 
și de peștișori, iar- Emelian Romanov, 
moartea noastră, controlează paraga- 
tele altora, mai încolo!

După această vorbă, Emelian nu mai 
suflă. Adam îl mai dăscăli o vreme, 
apoi se urcă îndărăt pe cuter și porni 
mai departe, spre brigada lui Luca 
Gheorghe. Pe drum, înveselit și întris
tat laolaltă, se gîndea că oamenii din 
Danilofca sînt ca niște copii. Muncitori, 
viteji, zdraveni, deștepți, și cînd colo 
ca niște copii. Dacă n-ar fi făcut el 
școala pe care o făcuse, în ocnă, pe 
cheiurile portului Constanța, în munca 
sindicală și apoi la partid, și el ar fi 
fost la fef. Dar lumea era mult mai 
mare și cu totul altfel decîî o cre
deau unii din ei. Mai tîrziu, la masă, 
pe cuterul lui Luca Gheorghe, pe cînd 
Paveiică vîra lemnișoare sub ceaunul 
ce aburea, îi spuse asta lui Luca 
Gheorghe. Pescarul își trecea dege
tele prin barba bi'ondă tăiată scurt.

— Trece, zicea Luca Gheorghe. Știi 
cîți flăcăi de la noi sînt la școli de 
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partid ? Vreo douăzeci-treizeci. Șî o 
sută sînt la școala de navigație de 
la Mamaia. Ai să vezi peste cîțiva 
anii cum se schimbă oamenii. Uirtă-te 
la Cosma, ăsta de l-ați făcut șei' peste 
brigada tineretului. Și ce era el acum 
un an? Văcar sălbatic în baftă, nu știa 
nimic... Cu Emelian e greu. Știi ce 
făcea el în vremea foametei? Căra 
grîu cu lotca; desfăcea pînzele, avea 
un automat rămas din război și-l 
punea pe sacii de grîu, și vira! fă 
negustorie! Pe urmă, s-a dus la Con
stanța, să facă chef cu jumătate din 
pescarii care-i vezi aici, și n-a rămas 
cu nici un leu. Nevasta îl bătea și plîn- 
gea și iar îl bătea — el rîdea și ză
cea pe jos țeapăn ca un lemn. E bun 
fa suflet și nu umblă după bogăție; 
dar face cîte una. Tot mai rar le face. 
Ce, acuma, după ce i-ai spus tu, cred 
că o să se mai domolească. Ascultă, 
zise deodată Luca Gheorghe în șoaptă, 
și ferindu-se să nu-1 audă Paveiică — 
cu salariul cuteriștilor ce s-a făcut? 
Că nouă ne e rușine de ei; muncesc 
laolaltă cu noi, și cîștigă un sfert.

Adam îi spusfe vestea, și Luca 
Gheorghe își întoarse spre lotci ca
pul pătrat, cu trăsături frumoase, ne
tede și cu părul scurt, roșcat și cîrlion- 
țat, răcnind:

— Ei, moriacilor! Ia auziți! Pesca
rii veneau la masă.

— E bine așa... ziceau ei. Așa e 
drept.

Adăm tăcea. Se bucura și tăcea. 
Luca Gheorghe îi pofti pe toți la 
masă, să întindă mîinile și să ia 
nisetru fript 0 udat cu zeamă de 
oțet.

— Haideți, fraților: mîinile te us
tură, gura lasă apă și burta se bu
cură! zise el umplîndu-și gura cu

DESPRE UNELE PROBLEME 
ALE LIMBII LITERARE

(Urmare din pag. l-a) 
meargă unde-a-nțărcat mutu iapa; 
am căutat peste tot: nu e și nu e; 
și scoate și scoate și dă-i la ca
douri ; tu zici că ești tinichea de tot; 
răbdare tînăruie, n-a intrat vremea-n 
sac; n-aude, n-â vede.

Cît de ascuțit e spiritul de obser
vație al lui Caragiale se poate vedea 
din următorul fapt: discursul lui 
Farfuridi, din actul III al „Scrisorii 
pierdute" e plin 'de neologisme; dar 
cînd oratorul se supără, emoția îi 
paralizează izvorul de cuvinte străi
ne ți el întrebuințează expresii din 
limba curentă, după cum se poate 
constata din următoarele replici: 
,.Ia scutește-mă cu mofturile d-tale 1 
Onest d-ta ? Pe de o parte, „Răc
netul Carpaților", pe de altă parte 
chiverniseala confraților; pe de o 
parte opoziție la toartă, pe de altă 
parte teșcherea la buzunar I... Urljă. 
tîrgul domnule-..".

Ca un mare creator de tipuri u- 
mane, Caragiale era preocupat de a 
da eroilor săi o stare civilă. De aci 
necesitatea de a avea la indemînă 
un număr suficient de nume pro
prii In consecință, Caragiale a alcă
tuit un „repertoriu" de nume pro
prii.

Caragiale a criticat cu luciditate 
burghezia și pe micii, burghezi în 
ascensiune. El a zugrăvit fără mena
jamente Societatea în care a trăit și 
clientela politică a partidelor care 
veneau la cîrma țării (vezi „1907"): 
Ca un fin observator al graiului 
vorbit; Caragiale redă jargonul fran- 
co-romîn al clasei conducătoare: 
Rică Venturiano e ridicat, prin ge
niul marelui satiric, la rangul de tip 
al înstrăinatului (de observat că 
graiul său, împestrițat cu expresii 
străine, e socotit „adine" de jupîn 
Dumitrache).

Caragiale a ridiculizat și pe lati
niști. Marius Chicoș Rostogan, peda
gog de școală nouă; îmbină, în graiul 
său, savoarea regională a graiului, 
ardelean cu mania latinistă a epocii: 
în felul acesta, Caragiale demons
trează că limba literară trebuie eli
berată de elemente regionale și de 

pește și pîine. Cu gura plină, rîdea 
larg și-i spunea lui Adam:

— Muncim ca boii la jug, mîncăm 
ca lupii în țarc de oi, și trăim ca 
boierii în palat.

— Acasă, nu aici, mormăi un flă
cău.

— Ce, vrei palat -în lotcă? întrebă 
Luca Gheorghe.

Apoi se întoarse către Adam:
— In lotcă nu poate fi farmacie, 

parcă tu nu știi? Acasă, în sat, dacă 
cîștigi bine, e altceva. Uite, la mine 
în casă e curat pe jos, ca în farma- 
tie...

— 11 pune nevasta să-și scoată 
cizmele în tindă, zise Mihei. Luca 
Gheorghe se făcu că nu-1 aude:

— Și peste un an-doi, îmi pun par
chet, ca Ia oraș! Mobii'e am cum
părat.

— Are dulap cu oglinda, să se 
vadă cînd ÎȘi; scurtează barba, zise 
Mihei. Luca Gheorghe nu se tulbură:

— Și-mi fac ghețărie în pivniță, 
să am vin rece vara. E mai bun vi
nul ca rachiul, măcar ce-ar zice ler- 
molai; și nu-mi place să mă îmbăt; 
beau un pahar-două...

— Trei-patru-zece, zise Mihei.

— ...numaî cît mi încălzesc, 
și-mi dreg glasul ca să cînt. Cînd 
eram ca băieții ăștia (Luca Gheorghe 
avea vreo patruzeci și cinci de ani) 
cîntam la biserică; acuma nu mă mai 
duc îa biserică, cînt acasă.

— Cîntă cîntece de rușine, zise 
Mihei.

— Taci, mă! mîrji Luca Gheorghe. 
Apoi lui Adam:

— Nu-i crede; am fete mari; nu 
îndrăznesc să spun o vorbă mai 
groasă față de ele.

— Păi dar te-ar lăsa nevasta, 
unchiule ? II bate, nene Adame, ca 
pe fasole! zise Mihei.

— Mă bate, spuse Luca Gheorghe, 
cu tnîndrie. Un pescar dacă nu-i știe 
de frică nevestei, nu-i pescar. Unora 
le e frică de dumnezeu, altora de mi
liție; mie, de nevastă!

—- E slabă nevastă-sa, nene Adame, 
slabă și mică, și-l bate!

— Cum să nu mă bată? Ea dă 
și eu țin spinarea, pîn-o văd că obo
sește; numai ochii mi-i feresc. Pe 
urmă începe să pi'îngă, și eu o iâu 
și-i țin o cuvîntare: „Bine, măi 
muiere, nu poți să-mi vorbești, să-mi 
spui ce ai, să mă critici? Ce, nu-s 
eu om de înțeles ? Critică-mă, nu da!“ 
Și cînd aude asta, iar sare cu ghia- 
rele și cu picioarele la mine: asta 
o înfurie cel mai mult. Dar pînă la 
urmă o învăț eu să mă critice. Nu
mai de n-ar avea cizmele în picioare 
cînd îmi trage la fluierul picioru
lui, oftă Etica Gheorghe. Cei dinpre- 
jur își ștergeău lacrimile de rîs.

— Ah, ce viață frumoasă are omul 
cîteodată, zise Luca Gheorghe, în- 
cetînd de a mai mînCa și lăsîndu-se 
cu spatele pe un butoiaș de apă. Tu 
de ce nu te-ntorci în sat, să te faci 
pescar, Adame?

latinisme. Satira lui Caragiale a 
fost o armă puternică împotriva cu
rentului latinist și regional, care ris
cau să abată limba literară de 
la drumul ei firesc, de expo
nent al limbii naționale unice. Cara
giale apare astfel ca un creator și 
un apărător al limbii romîne literare, 
care trebuie menținută pe drumul ei 
firesc, evitînd abaterile periculoase 
pe care le-am semnalat și ferind-o, 
la polul contrar, de „neaoșisme", pe
ricol denunțat de Caragiale îri pagi
nile „Momentelor și schițelor" sale, 
și anume în bucățile „Rominul”, ,,Ro- 
mînca" etc., precum și în parodiile pe 
care le-am amintit.

Reproducem un scurt pasaj din 
„Năpasta" (actul II, scena III), în 
care marele artist redă limba unui 
țăran. Este a pagină antologică, în 
care Ion, eroul dramei, povestește cum 
și-a găsit drumul, în desișul pădurii: 
„Anca (dîndu-i să bea) — Cum e 
la ocnă, Ioane? — Ion. Bodaproste... 
e bine. —An«a. Și cum ai fugit de a- 
colo? — Ion (ca iluminat). Vezică 
s-a pogortt Maica domnului la mine, 
și zice: pe cum că, Ioane, cînd ăi 
ajunge la fîntînă sub deal o să-ți 
iasă înainte cine să te aducă la mine, 
și să vii negreșit... Pe urmă, vere, 
m-am dus la fîntîna de sub deal și 
am pus donițele jos... Ei! Era fru
mos și cald... și era pădurea sin
gură... Doar într-o tufă fluiera de de
parte o mierlă... Numa’, dinspre par
tea dealului, iacătă că-mi iese îna
inte o veveriță, — vezi, o trimisese 
Maica domnului! — sta în fața mea 
în . două labe și se uita la mine 
drept, cu ochii ei mititei și galbeni. 
Eu am dat s-o prinz, cînd colo ea... 
țușt! a sărit p-o cracă subțire de 
alun: acu se încovoia craca șt se 
apleca cu ea pînă la pămînt, acu se 
ridica, acu se ridica, acu se apleca. 
Eu după ea, ea iar înaintea mea, în 
două labe , se uita la mine... li scli
pea ochii, vere, de parcă era două 
schintei și mă chema iac-așa"....

Prin astfel de pagini, Caragiale 
a îmbogățit patrimoniul limbii și li
teraturii naționale.

Al. Rcsetîi

— Ei... m-am învățat cu munca
mea, zise Adam, zîmbind.

— Cît cîștigi tu? întrebă Luca
Gheorghe. Adam îi spuse cîteva sute.

— Păi eu cîștig de două-trei ori 
mai mult! Și de patru ori, cîteodată. 
Hai, bre, cu noi pe mare.

— Cum să-ți .spun, zise Adam: îmi 
place munca asta. N-aș putea s-o 
las...

Luca Gheorghe se uită la el și 
zise:

— Te-am întrebat numai ca să văd 
ce spui... să nu te necăjești pe 
mine...

— Ce-a fost asta? întrebă Adam, 
uitîndu-se peste mare...

— Ce?
Se auzi un răcnet prelung, stins. 

Apoi încă unul;
— Ce fac ăia? Se omoară! Săriți, 

băieți, în lotci 1 strigă Luca Gheor- 
ghe.

♦
Iermolai, care avea în lotcă pe Si- 

mion Danilov și pe unul Tihon, spu
se pe la mijlocul dimineții:

— Măi Tihon — ia vezi; mai e 
ceva în purceaua aia?

Purceaua ena o sticlă groasă cu 

țuică, și nu mai era nimic înăun
tru.

— Nu mai e, Iermolai. Cînd ai 
băut-o?

— Eu ? N-am gustat un strop de 
țuică nu mai țin minte de cînd!

— A băut-o azi noapte, cînd dor
meam noi, mormăi Simion întunecat. 
Și mă arde o sete...

— Bea apă, zise Tihon. Simion 
rînji:

— II auzi ce spune, frate Iermo
lai?

— II aud pe fratele Tihon ce spu
ne, și nu mă mir de sfinția sa, zise 
Iermolai. E un om bun. Un om bun 
nu se teme de un pahar de țuică; 
el se teme, dar tot bun rămîne. Nu 
știe cum se face asta...

— Nu mă tem de un pahar, zise 
Tihon, dar pe căldura asta să mun
cești cu țuica-n nas, nici nu-i sănă
tos...

— Ha! răcni Iermolai, se bătu cu 
palma în piept, făcîndu-1 să sune ca 
o tobă. Spirtul dă sănătate, frate Ti
hon; e curat și tare; dă putere frate 
Tihon. De aceea băutorii de apă ca 
sfinția-ta n-au putere în ei...

Tihon dădu din umeri, plictisit, 
și nu mai spuse nimic. Tăcură, mun
cind; dar Iermolai se gîndea mereu. 
Odată spuse:

— Simioane — n-ai văzut niște 
pescari din Constanța?

— Ba da: uite colo două lotci.
— N-or fi avînd ei nevoie de sta

vrizi? Ce zici?
Simion se uită mirat la el, apoi 

rînji:
— Ba au... Dacă se găsește o ini

mă de creștin să le vîndă niște 
nadă...

— Mă nebunilor ! sări Tihon. Vreți 
să vindeți nada pentru paragat?

Un remarcabil romancier 
contemporan iugoslav

Recent a fost atribuit !n Iugoslavia 
unui din premiile literare cele 

mal mari și mai importante, „(Premiul 
criticii", instituit de publicația sap â- 
mînală din Belgrad „NIN". Acest pre
miu a fost conferit scriitorului Do- 
brlța Kiosici pentru romanul său „Ră
dăcini", recunoscut în unanimitate de 
către Juriu ca fiind cel mal bun roman 
al anului 1954.

Dobrița Kiosici, născut in anul 1921, a 
intrat in mișcarea tineretului progresist 
încă din frageda tinerețe. Cînd hitler 
riștii au invadat Iugoslavia, Kiosici s-a 
avintat în primele rînduri ale luptăto
rilor pentru eliberare, la început ca ac
tivist ilegal de partid, iar în 1943 ocupă 
funcția de comisar politic într-un deta
șament de partizani. După eliberare ab
solvă un curs superior de partid și par
ticipă la munca obștească.

In literatura iugoslavă contemporană 
Kiosici exercită o puternică influență, 
încă de ia primele lui nuvele publicate 
în revistele „Tînărul luptător" și „Ti
nerețe", el manifestă un puternic talent 
în creația literară. In 1951 a apărut 
romanul său „Soarele este departe" care 
îl consacră printre cei mai de seamă 
scriitori ai noii li eraturi iugoslave, pen
tru această carte el este apreciat ca 
„poetul luptei de eliberare". Romanul 
este o vastă epopee a luptei partizanilor 
sîrbi, înfățișînd o bogată galerie de fi
guri.

Intr-un interview, Kiosici a declarat 
că romanul său „Rădăcini" este prima 
carte a unui ciclu de patru romane, în
chinate vieții satului sîrbesc dinainte 
de război. „M-am întors spre trecut — 
spune el — pentru a găsi rădăcinile pa
siunilor și slăbiciunilor noastre. Tre
cutul nostru reprezintă o dramă cum
plită și vreau să fiu unul din acei care 
încearcă să lumineze una din laturile ei 
întunecate...".

Și într-adevăr, romanul „Rădăcini" 
pune în fața cititorului o temeinică și 
captivantă problematică. Romancierul 
descrie istoria unei familii de țărani 
pentru ca în tabloul amănunțit al rela
țiilor dintre oameni să se străvadă fon
dul larg al ciocnirilor sociale.

în R. D. Germană

Cîntece democrate de-a lungul■ a 
șase secole" se întitulează cu

legerea de poezii, balade șl cîntece apă
rută în R.D. Germană. Autorul ei, Wolf
gang Steinitz, a întocmit culegerea pe 
baza unul vast material.
• Editura „Aufbau" din R.D. Germană 

a tipărit un „Almanah Klsch", cu pri
lejul a 70 de ani de la nașterea marelui 
reporter Egon Erwin Klsch. Almanahul 
apărut sub îngrijirea scriitorului F. C>

— Ce, e a ta? întrebă Simion. Ier
molai tăcuse, încurcat.

— Nu e a mea, răspunse Tihon— 
dar ne-a dat-o Statui' gratis să ne 
cîștigăm pîinea cu ea... Nu se poate, 
fraților: e rușine.

Simion îl înjură grosolan, apoi se 
uită la Iermolai, așteptînd încuviin
țarea; dar Iermolai se uita în fundul 
bărcii, ca și cum ar fi văzut ceva 
acolo. Nu erau decît solzi uscați, ar
gintii, lipiți de catranul de pe seîn- 
dură. Simion nu mai vorbi. Dar peste 
vreo jumătate de ceas, Iermolai oftă 
și zise:

— Bun ar fi acum un gît de țuică...
— Păi dacă ești prost, mormăi 

Simion.
— Iar începeți? întrebă Tihon, ere-, 

zînd că n-o să iasă nimic din do
rința lui Iermolai. Dar se răzgîndi, 
auzindu-l că spune.

— Să le vindem jumătate, și ou 
jumătate încărcăm cirligele noastre.

— Iermolail
— Taci, mă, că te lovesc, mîrîi Si

mion către Tihon.
Peste un ceas, lotca sa legăna: în 

voia apei. Iermolai, fericit, se uita 
la cer și cînta încetișor, Simion se 
gîndea adine încruntat, mereu la ace^ 
lași lucru i'a care se gîndea multe 
zile și nopți, iar Tihon, slab de în
ger, se îmbătase și el. Vînduseiră tot 
coșul cu nadă, și băuseră trei sticle. 
Iermolai una și jumătate, Simion una 
și Tihon o litră. Iermolai simțea 
pentru toată lumea o mare iubire. Se 
uita cu ochi topiți la Simion și vă- 
zîndu-1 atît de mohorît, i se făcu 
mhă de el și începu să-l mîngăie;

— Lasă, Simioane: ce să-i taci? 
Așa e viața. Ce, vroiai să stea cu 
tine? Nu se poate. Tu ești cîine, Si
mioane, și i-ai luait-o cu înșelătorie: 
nu era drept să fi rămas cu tine. El 
e om bun; e al dracului, dar e om 
bun: era dreptul lui să vie după el. 
Nu mai te omorî cu firea: ești cîine, 
Simioane, dar mie mi-i drag de tine, 
uite, aici, în inimă te țin...

Și se bătu pe pieptul care sună ca 
o ladă; apoi vroi să-l sărute pe Si
mion. Simion tresărise și se îngălbe
nise. Ii trînti lui Iermolai un pumn 
peste gură de-i azvîrli deandaratelea 
pe fundul bărcii:

— Te omor! hîrîi Simion, cu ochii 
tulburi, și începu să caute un cuțit. 
Iermolai se ridică și-l luă cu o mină 
de gît, iar cu cealaltă îl pocni în 
tîmplă de-1 ameți. Tihon sări să-i: 
despartă. Iermolai îi arse un pumn 
în frunte. Tihon căzu peste cap din 
barcă în mare. Simion căută iar cu
țitul. Iermolai îi’ lovi de cîteva ori. 
Simion încercă să-l ia de gît, să-1 
sugrume; dar gîtul lui Iermolai era 
tare gros, plin de mușchi încordați. 
Totuși, începuse să-l strîngă, iar Ier
molai să se învinețească și să hol
beze ochii. Atunci ridică piciorul și-l 
izbi pe Simion în burtă. Simion căzu 
și el în mare. Rămas singur, lermo- 
i'ai începu să rîdă cu o mare veselie, 
ținîndu-se de pîntecul său gros. Cînd 
se uită la cei doi, în apă pînă la 
gură, și înotînd holbați ca doi bros
coi ca să ajungă îndărăt în lotcă, îl 
apucă o veseli® nebună. Luă o vîsla 
și începu să se' distreze încercînd 
să-<i pocnească în moalele capului, sau 
să-1 împingă sub apă cu capătul ei. 
încercările celor doi să se ferească 
de lovituri sau să apuce vîsla cu 
mîna îl umpleau de o mare îneîntare, 
mai ales cele din urmă, căci atunci 
el mișca vîsla cu îndemînare, ca să 
n-o poată ei apuca; și totuși destul 
de aproape ca ei să întindă mîna 
după ea, cînd Iermolai iar fugea cu 
vîsla și-i pocnea după cap, făcînd un 
haz nespus. Tihon, care era cel mai 
puțin beat, înțelese cel dintîi că joaca 
asta poate să meargă foarte departe, 
și începu să urle după ajutor.

In curînd, cele două lotci în cară 
sărise toată brigada lui Luca Gheor
ghe, una cîrmită de Luca, cealaltă 
de Adam Jora, sosiră alunecînd pe 
apă, cu o iuțeală năpraznică, cu strâ- 
pazanele scîrțîind, flăcăii icnind 
scurt, și vîslele împroșcînd apa. Lucă 
Gheorghe izbi cu ciocul’ lotcii în lotcă 
lui Iermolai. Iermolai căzu în șezut, 
cu babaica în mînă, apoi sări în sus 
și începu s-o rotească prin aer, gata 
să spargă capul oricui s-ar apropia. 
Adam opri ca să-i pescuiască pe cei 
doi înotători, și, văzînd ce. se petre
ce, răcni la Iermoilai, care se uiită peste 
umăr. In clipa aceea Luca Gheorghe

Welsskopf cuprinde articole și studii 
semnate de Lukaes, Arnold Zweig, Bodo 
Uhse. Feuchtwanger, Henri Barhusse, 
Frank Hardy, Kantorowlcz și D. N. 
Pritt.

Concurs literar în R.P. Bulgaria

Ministerul Culturii șl uniunea scrii
torilor din R.P. Bulgaria au in

stituit un concurs pentru literatura pen
tru copii cu cîte trei premii pentru un 
roman, nuvelă, culegere de povestiri, o 
piesă, o poemă sau o culegere de ver
suri. Lucrările trebuie să fie inspirate 
din viața școlară, organizația de pio
nieri, a unui colectiv de elevi în lupta 
Iui pentru o înaltă reușită în invăță- 
mint și disciplină, din realizările pio
nierilor și realizările construcției socia
liste, din participarea tineretului școlar 
în munca gospodăriilor agricole colecti
ve, din trecutul de luptă al poporului, 
din lupta clasei muncitoare sub condu
cerea partidului comunist pentru elibe
rarea de sub exploatarea capitalistă șl 
a fascismului, din prietenia cu popoarele 
sovietice șl ajutorul pe care-1 dă Uniu
nea Sovietică poporului bulgar, din dra
gostea pentru patrie și partid, lupta 
pentru pace, democrație șt: socialism, 
din viața armatei populare și a mili
țienilor, din viața eroicilor grăniceri, 
din viața eroilor muncii, inovatorilor 
și oamenilor de știință, din viața și 
lupta copiilor de muncitori din țările 
capitaliste, din prietenia între copiii de 
diferite naționalități, despre frumusețile 
patriei și altele.

75 ani de la moartea 
lui F. Dostoevski

dbamenli de litere din Uniunea So- 
vletlcă se pregătesc să comemo

reze la 9 februarie 1956 împlinirea a 
75 de ani de la moartea lui Fiodor 
Dostoevski.

Criticii literari studiază viata și operă 
acestui scriitor. La Leningrad se stu
diază materialele referitoare la perioada 
1833-1843, cînd Dostoevski era student la 
școala militară de geniu, documentele 
privind participarea scriitorului în anul 
1847 la cercul „Petrașevților"; din acest 
cerc făceau parte reprezentanți ai in e- 
lectualltății ruse progresiste, care mili
tau pentru desființarea regimului feu
dal in Rusia.

La Moscova se pregătește o nouă ex
poziție pentru muzeul Dostoevski, care 
va prezenta materiale Jluatrlnd anumite 
etape din viața și opera scriitorului, is
toria creării celor mal importante opere 
ale sale.

La Moscova, Leningrad, Kalinin, Se
mipalatinsk, Kuznețk, Staraia Russe șl 
în alte orașe, pe fațadele caselor unde a 
trăit Dostoevski, se vor fixa plăci co
memorative.

Editura de stat pentru-literatură pre
gătește pentni tipar o culegere de opere 
ale lui Dostoevski. 

sări îa lotca lui, și-i trase un pumn 
după ceafă, de-1 făcu să se clatine 
pe picioare și să lase babaica Joș« 
Luca Gheorghe i-o smulse din mîini.

— Ce, mă? întrebă jignit Iermolai. 
De ce dai în oameni, mă? Ce fel de 
comunist ești tu, de bați oamenii?

Era foarte mîhnit și jignit. Părea 
gata să plîngă.

— Și ce dacă sînt comunist, trebuie 
să stau să mă uit cum îi omori pe 
ăștia doi? întreba Luca Gheorghe 
furios. Ei nu sînt pescari ca și tine? 
Ce-ai avut cu ei?

Iermolai se gîndi, și nu izbuti să 
afle din ce începuseră. Asta îl cu-, 
tremură.

— Sînt un om rău! strigă el, în
durerat. Fraților, iertați-mă! Fraților, 
să ne împăcăm!

Și-i sărută cu sila pe Simion și pe 
Tihon, uzi, amețiți, vineți, care-1 în
jurară turbați. Ceilalți începură să 
rîdă. Iermolai avea gura și barba 
pline de sînge, din prima lovitură a 
iui Simion, și-i umplu pe cei doi de 
sînge pe față. Văzîndu-i așa vopsiți, 
îl apucă o jale nemaipomenită, iar 
pe ceilalți o veselie asemenea. Peste 
un ceas îl lăsară să pescuiască mai 
departe, cu niște nade de împrumut. 
Iermoi’ai fiind foarte trist, Simion li
niștit și ca și cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat (se ferea să se uite la 
Adam Jora) și Tihon covîrșit de 
somn.

Urmă, zilele acelea, o adunare a 
pescarilor pe vas, care ieși cu mare 
rușine pentru Emelian și Iermolai... 
Mulți propuseră ca lui Emelian să î 
se ia conducerea brigăzii, iar lui 
Iermoi’ai să nu i se mai dea aproba
rea de ieșire în larg, dar se rugară 
amîndoi, cu lacrimi în ochi, de adu
nare, să fie lăsați, ca să îndrepte ce 
greșiseră. Și, într-adevăr, nu se mal 
putea spune, de atunci încolo, nimic 
despre Iermolai; bea, dar nu la mun
că, și, mai ales, aducea' pește. Iar 
brigada lui Emelian își lungi para- 
gatele cu încă cinci sute de cîrlige 
și chiar o mie de cîrdge, și sări din- 
tr-o dată în capul întrecerii, alături 
de a lui Luca Gheorghe, a lui Van
gheli și a tinerelului, al cărei șef era 
Cosma. Adam erau mereu pe. mare și, 
cînd îi vedea, vorbea cu ei ca înain
te, fără cea mai mică și neînsemnată 
schimbare în glas sau în purtare. In 
sinea sa se gîndea: „De fapt, abia 
am început. Alai e mult de lucru”.

La- sfîrșitul fiecărei ieșiri a flotef, 
se întorcea și ei' la Constanța, să stea 
cinci zile pe uscat; și în primele zile 
i se părea și lui ciudat că pămîntul 
stă, nu se mișcă în sus și-n jos, de 
la prova la pupa și dintr-o latură în- 
tr-alta. Cînd se obișnuia, trecuseră 
cele cinci zile, și pleca iar.

ie

Intr-o noapte, Adam vîslea fft 
lotca luj Luca Gheorghe. Lu
ca Gheorghe controla paraga

tul și tăcea. Adam vîslea și tăcea și 
el. Ii era sete, și era ostenit. Se gîn
dea: „Ce greșeală am făcut? De ce 
n-am mers? De ce au făcut ce-au 
vrut, pînă acuma?”

Luna grasă și galbenă plutea jos 
deasupra mării. Nu mai era mult 
pînă- la ziuă. Adam, care muncise 
toată noaptea, se uita la apa mării, 
care se umfla în valuri rotunde, moi, 
mătăsoase. Cînd intra vîsi'a în apă, 
piescăia ușor și lui Adam i se făcea 
sete. Se uita la apă. Era apă rece șî 
verde ; pluteau în ea nori de bășicuțe 
de aer, ca în apa minerală. Lui Adam 
îi plăcea" apa minerală; de cîte ori. 
se găsea la cantina regiunii de par
tid, lua apă minerală rece, plină ds 
bășicuțe care te pișcă plăcut pe 
limbă.

Nu era apă minerai’ă. Era o apă 
de mare sărată și amară. Degeaba 
ți se lipește limba de cerul gurii; de
geaba ți s-a uscat gîtlejui' și te frige, 
E apă de mare.

Poți să bei din butoiaș; dar e cal» 
dă și miroase a butoi.

Adam se uita la apa în care intrau 
vîslele clipocind domol. Nu se poate 
bea. Te uiți la ea, poți să și cufunzi 
mîna în ea. Nu se poate bea.

„Așa e și munca mea de pEnă a- 
cum, se gîndi Adam. Sînt aproape de 
rezolvare, și nu rezolvată. Am făcut 
mult — și n-am făcut nimic. Cu ce 
am greșit?”.

— Paveiică, pe cuter, a dat o sti
clă la fund, să se răcească, zise Luca 
Gheorghe. O să bem apă rece.

„O să bem apă rece? Să vedem”.
— Ascultă, Adame, spuse deodată 

Luca Gheorghe. Ascultă: eu am vor
bit cu Prețiosu și n-am făcut nimic,

— Și... rămîi așa ? întrebă Adam.
— Cum adică? mormăi celălalt, de- 

pănîtid mereu paragatul.
— Păi... gata? Te-ai lăsat?
— Tu de ce nu faci ceva? De ce nu 

spui partidui'ui ce-i aici? întrebă Lu
ca Gheorghe, întoreînd spre el capul 
care deodafă se încunună cu fire da 
păr lucitoare, ca de metal, luminate 
de lună.

■— Am spus, zise Adam. Dar tu, ce 
faci? Aștepți să-ți pice mură-n gură? 
Stai cu mîirwle-n sin? Tu ești comu
nist? întrebă Adam în așa fel îneît 
Luca Gheorghe rămase o cliiipă tăcut.

— Să mă duc la partid, să vorbesc? 
întrebă pescarul.

Adam dădu din umeri:
— Tu nu știi care-i datoria ta?
Luca Gheorghe se întoarse iar cu 

spatele i’a Adam și se aplecă deasu
pra apei, depănînd. paragatul.

Cînd căzuse luna îrr mare se-ntoarse 
la cuter, vîslind cu icnituri grele, 
osteniți, dar repede să ajungă odată 
să doarmă. Pe cuter, trasară sticla 
din adîncime. Era rece ca de la ghea
ță. Luca Gheorghe. scoase dopul și-î 
întinse lui Adam sticla. Acesta sorbi! 
o înghițitură și o scuipă: apa era re
ce, dar sărată.

— Aoleu, mama ei! A trecut apa 
de mare prin dop! spuse Luca Gheor
ghe cu amărăciune. Adam însă nu 
spuse nimic. Se întinse sub o pătură, 
pe coverta cuterului. Ii ardea gîtle
jui de sete.

„Cu asta am greșit: nu m-am ba
zat destul pe masă. Am vrut să făc 
eu ce-i de făcut”, se gîndi Adam, 
adormind și începînd să viseze că o 
strîrtgea în brațe pe Uliana, și că ea 
îi spune, cu o înfățișare de ură săl
batică: „Pleacă, Iasă-mă, ticălosule! 
De ce m-ai părăsit?”

Adam gemea prin somn, simțind o 
mare dar nedeslușită vinovăție, cum 
se întîmplă în vis. Apoi și visul se 
topi și Adam căzu într-un somn greu 
și adînc.

In zilei'e următoare, cînd pescarii 
îl întrebau:

— De ce nu faci nimic? De ce nu 
face nimic partidul?

Adam le răspundea:
— Cine e partidul? Voi sînteți 

partidul. Așteptați sa vă vie toate de 
sus? Eu îmi fac datonia și raportez. 
Dar eu nu sînt decît un om. Voi vă 
faceți datoria?

Oamenii rămîneau tăcuți.
Și pe urmă, Steaua din Octomhrie 

și flota de pescuit, porniră spre Con
stanța.

Petru Dumitriu
(Fragment din ediția II-a revizuită 

a KmanuLul pasărea furtunii"^

pier.de


s
te— *?

GAZETĂ LITERARĂ
A==

ÎNTÎLNIRI LA LAUSANNE

DESPRE O MAMĂ DIN FRANȚA 
SAU CUM DEVINE UN FILM REALITATE

L
ucienne Peyronnem nu e o
ță de cinema. E o femeie

I ceză, cu figura deschisă, simplă: de 
o gospodină din Paris care ar

actri- 
fran- Prin telefon 

la Veronica Porumbacu

ÎN PREAJMA II 

CONFERINȚEI 
DE LA GENEVA i 
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CONFRUNTARE CU REALITATEA

fi rîs dacă i s-ar fi spus cu o zi îna
inte că va deveni interpreta volunta
ră a unui film. Și totuși noi așa am 
cunoscut-o, sub reflectoare, cînd turna 
la Lausanne quasi-documentarul lui 
Aisner...

Subiectul e cît se poate de simplu: 
A fost odată nu de mult, ci în vremea 
noastră. A fost odată o mică florăreasă 
din Paris. Peste casa ei părintească a 
trecut primul război mondial. Ea a ră
mas orfană. Peste familia ce și-a în
temeiat-o, a trecut al doilea război 
mondial și ea a rămas văduvă. Și a- 
cum fiul ei este îmbrăcat în uniformă, 
gata să înceapă stagiul militar.

Pe florăreasă n-o interesează decît 
ceea ce e între hotarele propriei floră
rii. Ea nu semnează nici măcar Apelul 
Păcii. Vrea să trăiască liniștită, între 
florile ei, să le vindă spre bucuria oa
menilor și nu spre tristețea lor. Dar 
Intr-o dimineață intră îri florărie un 
grup care îi cere o coroană pentru e- 
roii necunoscuți ai ultimului război. 
Deodată florăreasă își dă seama, în 
insula ei artificială, că florile coroanei 
ar putea împodobi tot atît de ușor și 
mormîntul fiului în uniformă, dacă vo
ința milioanelor de oameni nu va îm
piedica un nou război mondial. Și a- 
tunci femeia, care nu trecea nici cu 
țchii, nici cu mintea, granița florăriei, 
inițiază pe cont propriu un tratat de 
alianță : ea scrie unei mame germa
ne îngrijorările și speranțele ei, îi pune 
tn plic fotografia fiului ei, și vrea să 
înmîneze piscul, ca pe un document de 
stat, unui alt grup care aduna semnă
turi pe Apelul Păcii.

— „Dar doamna mea, îi răspunde 
un om din grup, în curînd i l-ați pu
tea înmîna dumneavoastră personal, la 
Congresul Mamelor la Lausanne".

Așa a ajuns florăreasă pariziană în 
preajma Alpilor, și așa am cunoscut-o 
pe Lucienne Peyronnem, interpreta vo
luntară a acestui rol: sub reflectoare, 
la congres, în momentul în care îi în
credința unei mame germane cuvîntul 
cel mai adînc și mai înalt al inimii 

I
ei.

Fără comentariu
Ț. ■
Âm văzut înainte vreme volume de 

versuri ori proză tipărite în ediția au
torului, Dar n-am crezut să țin vreo
dată în mîr.ă o chemare la pace edi
tată pe cheltuiala unei mame. Autoa
rea broșurii este Maria Hăffner din 
Gelnhausen (strada Gării, numărul 3). 
Autorul motto-ului, Goethe:

■ „Dacă semnele inimii nu vă spun 
nimic, atunci dezmințiți ceea ce e dum- 
nezeesc în voi".

Și părintele lui Faust s ar bucura șt 
astăzi să patroneze cuvintele calde și 
simple ale mamei germane :

„In 1944, de crăciun, fiul meu de 17 
ani mi-a scris prima scrisoare din 
tranșee:

De sfintele sărbători am primit pe 
frontul de vest botezul focului. Mă 
întorc curînd, mamă 1

La, 7 ianuarie 1945, am primit ulti
mă scrisoare :

Ce face tata ? N-aș putea trăi aaca

Scriitorul german Thomas Mann 
împotriva politicii de ațîțare 

la un nou război

,r Scriitorul german Thomas Mann a 
rostit o cuvîntare la Universitatea din 
Amsterdam, cu prilejul decorării sale 
cu ordinul „Orange-Nassau", cel mai 
înalt ordin olandez. Thomas Mann a 
condamnat cu hotărîre fascismul, ara- 
tînd că întotdeauna a admirat po
porul olandez, care s-a împotrivit cu 
atîta curaj jugului străin și a făcut 
atîtea sacrificii pentru eliberare. Cu 
prilejul decorării sale, Thomas Mann 

’ a vorbit la Universitatea din Amster
dam despre Schiller. Referindu-se la 
vremurile noastre, vorbitorul a cerut 
să se pună capăt politicii de ațîțare 
la un nou război și să se interzică 
arma atomică.

Scriitorul francez Francois 
Mauriac condamnă pregătirile 

pentru un război atomic
” Săptămînalul parizian „Express" a 
publicat o notă a cunoscutului scriitor 
catolic Franțois Mauriac, membru al 
Academiei Franceze, cu privire la Con
gresul internațional „Pentru pace și o 
civilizație creștină" care a avut loc la 
Florența.

Expunînd conținutul cuvîntarii sale 
la acest congres, Franțois Mauriac 
condamnă pregătirile pentru un război 
atomic. El vorbește cu căldură de pri
marul orașului Florența, Giorgio La 
Pina, care recent, într-un interviu 
acordat unui corespondent al ziarului 
„Pravda”, s-a pronunțat în favoarea 
acțiunilor comune ale forțelor iubitoa
re de pace în interesul slăbirii în
cordării internaționale. De asemenea, 
scriitorul Franțois Mauriac își expri
mă nedumerirea față de faptul că „în 
ultima zi a congresului ziarul „Osser- 
vatore Roma.no" (organ al Vaticanu
lui) a atacat pe primarul orașului Flo
rența pentru interviul acordat co
respondentului ziarului „Pravda”.

Opere literare confiscate 
în Grecia

Revista progresistă greacă „La Vbix 
de la Grece" relatează că autorită
țile polițienești din localitatea Arta 
au arestat pe reprezentantul editurii 
„Polikos", confiscînd în aceiași timp 
numeroase cărți, printre care: „Că
lătorie în Uniunea Sovietică11 de scri
itorul Dimitri Fotiadlis, „Istoria revo
luției grecești" (1821) de Finley, „Fur- 
tana" și „Al nouălea val" de Ilya 
Ehrenburg, „Mitrea Cocor" de Mihail 
Șadoveanu și „Nastratin Hogea" de 
Soloviev și altele.
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să trăiască ceea ce tră-el ar trebui 
iese eu. 
pentru ca la 
primească a 
dată a șefului de companie:

Fiul dumneavoastră nu mai e printre 
noi. Toată compania îl plînge. Avea 
o inimă largă, o inimă la locul ei. O 
schijă i-a sfîrtecat-o“.

„Pentru prima oară, scrie Maria 
Hăffner, am simțit la primirea anun
țului, nu numai durerea mamelor că
rora le-au fost uciși copiii, ci și vina 
lor că s-au lăsat șă plece în război...".

După ani de corespondență, de cău
tări, Maria Haffner din Gelnhausen a 
găsit în sfîrșit mormîntul fiului ei. In 
1953, soții Hăffner au pornit cu alte 
mii de părinți în pelerinaj către groapa 
comună a cimitirului din Luxemburg. 
Printre cei cinci mii de morți care dorm 
somnul veșnic într-un singur pat, prin, 
tre miile de soldați cunoscuți și necu
noscuți, era și fiul lor. Și pe coroana 
ce-au așternut-o pe mormînt, ca o re
plică peste graniți a florăresei parizi
ene, părinții au scris pe panglica co
roanei : „Moartea ta ne poruncește 
să luptăm împotriva războiului. Iți 
jurăm s-o facem, la mormîntul tău 
timpuriu".

Și broșura acestei mame protestante, 
presărată cu versete din biblie, e o 
mărturie că s-a ținut jurămîntul. Fo
tografia cu copilul la doi ani, fotogra
fia fiului la 17 ani, fotografiile în
cețoșate din ultimul pelerinaj, sînt mici 
ilustrații la statistica tragică extrasă 
din revista internațională de diploma
ție, și din comunicatele asociației pen
tru îngrijirea mormintelor celor 
zuți în ultimul război. Le citez tot 
broșură:

„Noi plîngem (jelind) :
Mai mult de 32 de milioane de 

time ale războiului:
15—20 de milioane uciși în bombar

damente aeriene;
26 de milioane uciși în lagărele de 

concentrare;
29.500-000 răniți, invalizi, inapți pen

tru muncă;
31.245.000 de oameni și-au pierdut 

locuințele și avutul din pricina bombar
damentelor;

45 de milioane au 
portați sau evacuați;

30 de milioane de 
total distruse;

un milion de copii 
părinți;

un milion de părinți au rămas 
copii,"

Fără comentariu.

12 ianuarie părinții să 
treia scrisoare, de astă-

purității sentimentelor, a înălțimii lor, 
unită cu conștiința forței noastre. Ea 
a izbucnit mai puternic ca niciodată, 
cînd tnîinile au început să fluture fula
rele străvezii ale congresului. Valuri 
de văluri albastre filfiiau peste cape
te. In mîna mamei din Oradour, în 
mîna mamei din Stalingrad, în mina 
mamei din Lidice, ele țîșneau ca niște 
steaguri ale speranței din cetățile odi
nioară arse.

Mulți ochi erau în lacrimi. Durerea 
și bucuria au același mod de exprima
re. Și de astădată era în noi o bu
curie dincolo de tiparele ei obișnuite.

Sub foșnetul fularelor fîlîîinde, m-am 
regăsit într-o singură iamilie umană, 
cu o singură dragoste, dragostea ma
ternă, și cu o singură ură, ura pentru 
cei ce vor să spulbere viața.

Odată regăsiți, nimeni și niciodată 
nu ne va putea despărți, fiindcă luăm 
cu noi siguranța acestei imense desco
periri, în fața căreia se șterg paginile 
și anii, despărțirile rămînînd numai 
simple popasuri' între două revederi.

D
esigur ei în multe din arti
colele „Gazetei literare” se 
vorbește de necesitatea impe
rioasă pentru omul de artă 
de a privi realitatea, de a o reflecta ar

tistic. Iată că și într-un material' de 
politică internațională va fi vorba de 
cei care respectă sau ignoră realita
tea și de această dată 
literar, ci în acel al 
stat.

Să examinăm deci sistematic pro
blema, după tiparele'clasice ale unei 
compuneri.

Mai întîi...

nu în domeniul 
treburilor de

...O introducere în care se
arată rezultatele „ofensivei 
de pace”

acest subtitlu s-ar putea da oLa
singură explicație telegrafică: 18 iulie 
1955. Geneva. Conferința șefilor state
lor U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran
ței. Căci întrunirea care începe luni 
în orașul de pe malurile lacului 
Lcman nu este altceva decît culmina- 
rea unor acțiuni perseverente, înde-

Iungate, duse ini guvernul sovietic 
spre găsirea căilor de înțelegere între 
Răsărit și Apus. Această „ofensivă de 
pace” a Uniunii Sovietice, după cum 
o denumea agenția „France Presse", 
a făcut ca în ultimele luni barometrul 
vieții internaționale să înregistreze 
un sensibil progres spre înseninare și 
aceasta în ciuda faptului că de acele 
barometrului s-au agățat deopotrivă 
Knowland și generalul Gruenther, 
bombe atomice și alocații americane 
pentru spionaj, acordurile de Ia Paris 
și armele destinate revanșarzilor ger
mani. Toate acestea, și altele pe ace
eași măsură, erau menite să precipite 
evenimentele spre furtună. Se găsise 
și ambalajul cu etichetă țipătoare: „po
litică de pe poziții de forță”. Iar cei 
douăzeci de deputați francezi care în
clinaseră bai'anța spre ratificarea a- 
cordurilor de la Paris au mulțumit 
Washingtonului. Calculul s-a dovedit 
însă greșit, căci mai tîrziu s-a văzut 
că douăzeci de mîini ce introduc bile 
albe în urnă nu reprezintă nici măcar 
Franța, dar mi-te Europa sau mai 
mult. Iar dacă planurile agresive se 
încurcaseră în Europa, de Asia nici
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Concurs literar
Pentru stimularea creației literare 

!n regiunea Suceava, ziarul regional 
„Zori noi" și comitetul regional 
ARLUS au inițiat un concurs literar 
tn cinstea zilei de 23 August, 
ma: „Să scriem despre viața 
despre bogățiile și frumusețea regiu- 

■ nii noastre".
La concurs sînt invitați să ia par

te tineri scriitori, membri ai cercurilor 
literare, muncitori, colectiviști, țărani 
întovărășiți, învățători, profesori, func
ționari, studenți, elevi, etc.

pe te- 
nouă,

că- 
din

vic-

fost închiși, de-

locuințe au

au rămas

■fost

fără i
fără

O singură familie
f

La unele întîiniri între oameni, tie 
ele reuniuni familiare, ședințe de 
lucru sau conferințe, intră în joc va
nitatea. Ea urmează omul ca o um
bră și arar se dezlipește de el. „Și to
tuși — cum a remarcat scriitoarea ar- 
gentiniană Maria Rosa Oliver —în a- 
ceastă întîlnire a noastră, vanitatea 
n-a intrat în joc nici măcar ca un im
ponderabil, poate fiindcă în tot acest 
timp n-a fost vorba de noi înșine, ci 
de ceea ce ne e mai scuinp ca noi, de 
copiii noștri, in fața lor se apleacă și 
cerul smerit, în fața lor cade tot ceea 
ce micșorează omul, ca să se înalte în 
schimb ceea ce e mai uman, mai no
bil și mai curat: dragostea maternă".

Congresul a purtat de-a lungul celor 
patru zile de muncă, această pecete a

nu mar e nevoie de vorbit, căci e de 
ajuns să spui R.P. Chineză, India, 
copferința de i'a Bandung pentru a 
provoca, ferească papa Speelman, în 
Wall-Street noi accese forrestaliene.

Concluzia la această prea scurtă 
enumerare a acțiunilor amatorilor de 
acțiuni ale trusturilor de armament 
o lăsăm pe seama lui mister Lippman 
care scrie: „Occidentul este bolnav 
pentru că este incapabil să vină de 
hac realității, nu este capabil să con
ducă acțiunile sale, să-și apere intere
sele sale vitale...” (din cartea recent 
apărută, „Filozofia publică").

In acest timp Uniunea Sovietică a 
avut inițiative care domină viața in
ternațională. Ele nu sînt decît o nouă 
manifestare a politicii permanente de 
pace sovietice, exprimarea concretă a 
principiilor leniniste de coexistență 
pașnică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite. Aceste principii stau la baza 
politicii U.R.S.S. de zeci de ani.

însăși enumerarea acțiunilor diplo
matice sovietice din ultimele două lini 
este grăitoare și arată de ce săptă
mânalul cercurilor de afaceri franceze, 
„Perspectives", scria că „puterile occi
dentale nu fac decît să reacționeze 
dar nu acționează”.

10 mai. Londra. Propunerile Uniu
nii Sovietice în problema dezarmării.

15 mai. Viena. Semnarea tratatului 
de stat cu Austria, ca urmare a trata
tivelor sovieto-austriece de la Mos
cova.

1 iunie. Londra. încep tratativele 
sovieto-japoneze.

2 iunie. Belgrad. S.e semnează de
clarația guvernelor U.R.S.S. și R.P.F. 
Iugoslavia, contribuție de seamă la 
întărirea păcii.

7 iunie. Moscova. Se trimite nota 
guvernului U.R.S.S. în care se propune 
Republicii Federale Germane stabili
rea de relații diplomatice, comerciale, 
culturale între U.R.S.S. și R. F. Ger
mană.

22 iunie. Moscova. N. A. Bulganin 
și J. Nehru semnează declarația co
mună sovieto-indiană.

Acestea sînt fapte, documente, toate 
formînd o realitate internațională, că
reia cercurile agresive nu pot să-i vie 
de hac, ca să ne folosim de expresia 
lui Walter Lippman.

Cu aceasta introducerea, ca să zi
cem așa, istorică luînd sfîrșit, putem 
trece laît.

...Cuprins în care va fi vorba
de necesitatea confirmării 
vorbelor de către fapte

Realitățile internaționale nu sînt, 
desigur, așa de simple, fiind 
periculos să le prezinți doar 

în două culori — alb și negru — căci 
ar însemna să schematizezi bogăția 
de nuanțe pe care o prezintă azi arena 
internaționai'ă. Căci chiar în sînul 
cercurilor politice burgheze din Occi
dent se găsesc oameni rezonabili, lu
cizi și care acum cer tocmai tratative, 
renunțarea la falimentara politică 
avînd drept bază bomba cu hidrogen 
și corolarul ei verbal, isteria război
nică. In presa occidentală apar unele 
articole cu un ton neobișnuit pînă 
acum. De asemeni nu trebuie uitate 
declarațiile președintelui Eisenhower, 
ale lui Mac Millan sau Spaak avînd 
un conținut mai moderat. Desigur că 
aci ajungem la încă un aspect: pre
siunea opiniei publice devenită o forță 
și mai activă ca urmare a posibilită
ților deschise de politica Uniunii So
vietice destinderii încordării interna
ționale. Și aci ne vom reîntoarce la 
cartea lui Lippman, interesantă prin 
recunoașterile ei, în care el arată că

„Cînt

Șia-

D. ©lmazu

Comedia

începu- 
revolu-

Vara ceea am s-o cînt 
Căci a fost fierbinte.

Ojder, 
cartul", 
har ii 
sat va 
nit pe

fost în 
șir

„erorilor"

Glasul
Ce răzbea îndepărtat 
In arșița verii.

frunte...

cap al

lui „Boroș sără- 
despre care tîl- 

știu că „mtine-n 
cuvînta", i-a ve- 
lume o fetiță.

a făcut aluzii 
baroc și con
teste, așadar, 

(sublinirea

„Dați-mi focul vostru-n 
cînt 

Dragilor cuvinte 
Vara ceea să o cînt 
Și de-aoi-nainte

de leagăn i-a 
cîntat 

mitralierei

Vara fierbinte

Este de înțeles sen
timentul acesta, pentru, 
că, după cîteva clipe;

„Pică frunza, semne dînd 
Că-n curînd e toamnă. 
Stau trei oameni. Beau 

oftînd. 
Beau și nu se-ndeamnă”

[ar din codrii verzi de 
brazi 

faborau din munte
Oști cu soare pe obraz 
Și cu stele-n

„Vară fierbinte", așa 
se cheamă ultimul poem 
al lui Victor Tulbure, 
din care „Flacăra" 
13 — 1 iulie 1955) 
blică două pagini 
revistă.

Vară fierbinte a 
vara lui 1944, vara 
berării patriei, vara 
rii cotituri și a 
tulul prefacerilor 
ționare.

„Dar din cîte-au

Verile bătrîne,
Numai una-n amintiri 
Pururi va rămîne.

Despre ea cei din Ojder 
Povestind întruna.
Mai, fierbinte dintre veri 
Spun c-au ijst doar una”.

Vara aceea fierbinte 
i-a prins la un pahar și 
la plăcinte rumene, pe 
„inimosul domn primar 
lacov Ar palete", pe „Ke- 
rekeș vecinul" care toc
mai „se pregătea fata 
să-și mărite" și pe 
,,domn părinte". Amici
lor care stau în aștep
tarea domnplui plutonier 
jandar,' dus după vești, 
nu le e a bine.

Așa începe vara 
ceea fierbinte, in satul 
cîntat cu sensibilitatea 
șt unda'de umor blajin 
ale lui Tulbure, care ne 
amintesc parcă de fami
liarul Tiorkin.

Cum va continua po
vestea verii? Așteptăm 
urmarea, îndemnați de 
angajamentul poetului:

față, poate provoca con
fuzie, ba chiar o greșită 
înțelegere a personalită
ții și operei lui Shakes
peare".

Autorul notiței este 
sincer alarmat de fap
tul că autorul prefeței, 
analizînd drama elisa- 
bethană, 
la stilul 
chide că 
sugerată 
mea) ideea apartenenței 
dramei elisabethane

La celălalt
țiului însă, de zece ori 
ai mulți la număr decît 
i patru amărlți, trăiesc 

Itfel de oameni. Undeva 
intr-o casă umilă din

j u apărut primele 
două volume din 
Operele lui William 

Shakespeare, la care un 
colectiv de scriitori și 
angliști lucrează de mai 
multi ani. Timpul scurt 
de la apariție nu a în
găduit criticilor noștri să 
înregistreze cum se cu
vine acest ' st cultural. 
De aceea, cu îndreptățită 
nerăbdare am parcurs 
rindurile primei note 
(critice) în legătură cu 
munca noastră, publica
tă în subsolul de „mar
ginalii" al revistei „Con
temporanul. Notița este 
intitulată, interogativ, 
„Shakespeare, drama
turg baroc?" Și se referă 
la o „eroare științifică" 
care, „strecurată In pre-

deci (subl. mea) și a 
operei lui Shakespeare 
la baroc". Pornit pe 
panta sugestiilor și im
presiilor sale, el mai 
remarcă, în continuare, 
niște „puncte de plecare 
greșite", care stau — 
după părerea sa — „la 
originea acestei erori ști
ințifice". Și tot așa, mai 
departe, căutînd contra- 
argumente la argumente 
(iluzorii), dintr-una în- 
tr-alta, bătîndu-se cu 
mori de vînt pentru sla
va neprihănită a mare
lui Will, autorul notiței 
din „Contemporanul" — 
cu toate că își anunță 
eventualii cititori, chiar 
de la început, că nu 
e pornit pe o analiză 
serioasă, cu „aprecieri 
generale" — își cheamă 
în ajutor tot vocabularul 
peremptoriu al unei rîv- 
ne circumstanțiale, spre 
a recomanda, celor ce 
vor mal cuteza, pe vi
itor, să se atingă de ma
rele dramaturg englez, 
„o analiză principială, de 
pe poziții partinice". A- 
cestea au fost zise.

îndrăznesc să-i cer to
varășului nostru, sha- 
kespeareolog grăbit, în 
primul rtnd... puțintică 
răbdare. Numai atîta 
cîtă-i trebuiește oricărui 
cititor onest ca să par

curgă (sine îra et stu
dio) cele cincizeci de 
pagini ale studiului ce 
prefațează volumul întii 
din Opere—dacă se poa
te, in întregime. Va afla 
astfel de acolo că dra
ma elisabethană tn an
samblu manifestă forme 
stilistice inferioare față 
de treapta reprezentată 
de Shakespeare, care are 
un pronunțat caracter de 
unicitate, de operă tita
nică. Toate acestea sînt 
expuse pe larg și pe 
înțelesul tuturor. In al 
doilea rtnd, în legătură 
cu aspectul cel mal grav 
al presupusei „erori" tmi 
îngădui să-i mai atrag 
atenția criticului meu 
asupra evidențierii unei 
idei importante (încă in
suficient subliniată de 
critica progresistă și 
bineînțeles combătută 
de critica reacționară), 
aceea a prezenței active 
a lui Shakespeare tn 
epoca de pregătire a re
voluției burgheze din An
glia, deci cu precădere 
asupra „orientării ideo
logice profund progre
siste și populare, care 
a animat toate tendin
țele creatoare ale Iul 
Shakespeare", idee a 
cărei omitere dtnsul o 
deplînge foarte „princi
pial". Nu pat să nu fiu 
de acord totuși cu d-sa 
în privința unei tratări 
a barocului din unghiul 
strict al manifestărilor 
sale exterioare, care ar 
neglija latura reacționa
ră a acestui curent (tn 
contrast cu aportul său 
progresist, de eliberare 
din formele scolastice). 
Dar cum studiul meu lyț 
și-a propus să fratezd 
problemele acestui cu
rent, făctnd doar o men
țiune despre „stilul ba
roc", i-aș îndrepta focu
rile, mai curînd, spre 
Dicționarul Academiei 
R.P.R. litera B...

Notița pripită șl pre
tențioasă cu care se află 
în treabă tovarășul de 
la subsolul „Contempo
ranului" se intitulează a- 
larmant ’„Shakespeare, 
dramaturg baroc?” In

"'•■ișv

„declinul Occrdentului” este datorat 
tocmai „încălcării funcționale a rela
țiilor dintre masele populare și gu
verne”. Sau, cu alte cuvinte, după 
cum se explică mai departe, „încălca
rea” constă în presiunea opiniei pu
blice asupra guvernelor. „Acolo unde 
părerea maselor ■ domină asupra gu
vernului — scrie Lippman înfricoșat 
pentru soarta comanditarilor săi — 
acolo se remarcă o neorînduială pato
logică a funcțiilor adevărate ale pu
terii". Este interesant că la conferința 
de presă din 29 iunie a președintelui 
Eisenhower, printre problemele privind 
atitudinea părții americane la Gene
va s-a ridicat și cea a felului cum va 
reacționa opinia publică față de poli
tica S.U.A.

Aceasta este o întrebare care ar tre
bui să șl-o pună mai des unii condu- 
cătQri americani, căci provoacă uimire 
amestecul de declarații agresive șl 
mai moderate, tonul diferit pe care-f 
adoptă conducătorii yankei ca și arti
colele contradictorii ale unor ziare din 
S.U.A. ♦

De pildă, în chestiunea dezarmăr.il 
apar articole și se fac declarații în 
S.U.A. care l-ar face gelos și pe Cața- 
vencu.

Poziția Uniunii Sovietice este clară, 
ea a fost expusă încă la 10 mai în 
subcomitetul comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare. Se aștepta un răspuns, 
dar la 1 iunie reprezentantul S.U.A. 
în această comisie a î'egat propunerile 
sovietice de conferința celor patru 
puteri, cerînd amînarea. discuțiilor. 
Dar iată că ziarul „Chicago Sun and 
Times” scrie că la Washington este 
împărtășită Ideea că problema dezar
mării trebuie abordată la O.N.U. șl 
nu la Geneva. Deci, la O.N.U. se 
spune că se va discuta la Geneva și 
invers.

Dar aceasta nu e totul. Este știut că 
planul sovietic ține seamă de numeroa
se din propunerile occidentale, ceea ce 
facilitează o apropiere a părților. Dar 
aceasta nu convine anumitor cepcurî 
americane. Căci, acum, scrie genera
lul de brigadă în retragere T. Phillips, 
observator militar al ziarului „Post 
Dispatch" propunerile făcute de înseși 
puterile occidentale, „nu mai apără po
zițiile Occidentului" care trebuie „să 
considere propriile lor propuneri ca 
pornind de ia partea inamică”. Iar 
Lawrence în „New York Herald Tri
bune” se lamentează că nu poate exis
ta un sistem de control’ eficace în ur
mărirea reducerii armamentelor.

La toate acestea, o singură conclu
zie: vorbărie despre dezarmare da, dar 
oricărui progres în această problemă 
cît mai numeroase piedici.

In orice c^z, această problemă, 
a dezarmării, se pare că nu o vor 
putea evita îri discuții la Geneva con
ducătorii americani, mai ales că la 
Paris și Londra opiniile d-lui Dulles 
nu sînt pînă acum întru totul împăr
tășite.

Răsfoind presa americană șî unele 
ziare din Anglia și Franța, din ulti
mele zile, nu poți trece peste acele 
articole care se referă la o altă pro
blemă deosebit de actuală, cea ger
mană. Desigur că nu poți decît să-ți 
scoți pălăria în fața preocupării acti
ve pentru soarta Germaniei, dar tre- 
cînd dincolo de titlu te grăbești să-ți 
înfunzi mai bine pălăria pe cap. Des
pre ce este vorba? „Un nou plan da 
unificare a Germaniei" ne lămuresc 
deopotrivă „Associated Press”, „Ob
server” sau „Manchester Guardian”. 
„Noul plan” constă în includerea în
tregii Germanii în blocul Atlantic, iar 
ca supremă concesie — vai, ce gene
rozitate — teritoriul R.D. Germane, 
deocamdată, să rămînă demilitarizat.

De altfel, în acastă privință ar 
trebui să amintim aiurelile despre in
cluderea pe ordinea de zi a conferin
ței a „problemei (?) țărilor din răsă
rit” șî a „comunismului internațional'”. 
Nu e nevoie să insistăm, dat fiind că 
patologia nu ține de resortul politicii 
internaționale, ci ne vom limita a cita 
o opinie justă a ziarului burghez fran
cez „Le Midi Libre" care scria: „O 
astfel de cerere (în legătură cu inclu
derea pe ordinea de zi a „problemei ță
rilor din răsărit") ruinează dinainte 
toate speranțele născute de anunța
rea conferinței în patru". In acest caz 
„Washingtonul va trebui să țină sea
ma că responsabilitatea eșecului nu 
va reveni rușilor... ci acelor care au 
pus condiții evident inacceptabile pen
tru partenerii lor".

Toată opera
...Și sfîrșitul ?<

lui Victor Hugo

dezarmarea și Extremul

devreme pentru aceasta.

și in capacitatea de

Artiști sau simpli
drumefi ?

li-

Sergiu Brand

H. Z.

„Co- 
într-o

Codru Drăgu- 
scris înaintea 
și Alecsandri 
1835—1844 și 
călătorul ar-*

în 24 de ore
o puteți citi

ca și 
de călă-
primele 

pe tema

fond ml se pare că face 
„mult zgomot pentru 
nimic" într-o „comedie a 
erorilor".

♦ Mihnea Gheorghiu

ne

8 
îi

F asciștii, pe care cul
tura li stinghereala 
planurile lor de a 

întoarce lumea tn bezna 
evului mediu, au re-

curs la sisteme radicale: 
ardeau cărțile, trimiteau 
pe scriitori în lagăre, 
scoteau pistolul cînd 
auzeau cuvîntul „cultu
ră", care îi zbtrlea. A- 
depții lor de peste Ocean 
încearcă șl metode mai 
subtile. Suprimă, pe în
delete și prin procedee cu 
adevărat americane, căr
țile clasicilor, în locul 
cărora pun comicsuri șl 
alte maculaturi incita
toare la crimă. Lectura 
nu trebuie să ia prea 
mult timp cetățeanului 
înfricoșat cu războiul a- 
tomic, ocupat cu exerci
țiile de apărare pasivă la 
care-l silesc atomiștiî. 
,,Nu citim destul de re
pede/" — au constatat 
după îndelungi investi
gații expertii americani, 
care au socotit că omul 
poate citi abia 150- 
200 de cuvinte pe minut. 
Crea ce este, trebuie să 
recunoașteți, prea puțin 
Intr-o eră a vitezei su
personice. Trebuie și pu
tem citi — cer „experțiiR 
— cel puțin 400 de cu
vinte tntr-un minut. Și

tehnicienii yanchel 
vin tn ajutor. Cu apara
tul pe care l-au numit 
„accelerator pentru lec
tură". Utiliztnd acest 
aparat, după un scurt 
exercițiu, poți ajunge să 
parcurgi o carte mai 
repede cu 35-300 la 
sută, decît în condițiile 
unei lecturi normale.

Aparatul este prevă
zut cu o perdea de fier 
acționată de un mo
tor electric, perdea care 
se lasă pe pagină cît 
vrei tu de repede. După 
aprecierea tehnicienilor— 
care ne facilitează o 
asemenea performanță,— 
putem ajunge să citim 
de pildă „Andromaca" 
sau „Berenice" tn 30 de 
minute, „Mînăstirea din 
Parma" într-o oră, 
media umană" 
după-amiază, iar întrea
ga operă a Iul Victor 
Hugo numai în 24 de 
ore.

Era mal practic dacă 
inventatorii ar fi redus 
alfabetul la vreo cinci 
semne, si ar fi transfor
mat cărțile în pilule. Nu 
mai era nevoie nici de 
biblioteci.

Gh. Dinu

« întreprinsă întreaga 
cercetare, observații ine
xacte din punctul de ve
dere al istoriei literare. 
Afirmlnd că „dacă per
sonalități ca Nicolae 
Milescu, Dinicu Golescu 
și Ion Codru Drăgușanu 
se mențin în însemnările 
lor de călătorie la nive
lul documentor-cultural, 
în schimb un Al. Russo 
in .,Piatra teiului"- 
(1839) și Vasile Alec
sandri în „O plimbare în 
munți" (1844), 
celelalte scrieri 
torie, ne oferă 
pagini artistice 
drumeției".

Este de presupus că 
autorul studiului amintit 
a citit memorialistica de 
călătorie din prima ju
mătate a secolului al 
XIX-lea. In acest caz,, 

afirmațiile sale privitoare 
la Dinicu Golescu și I. 
Codru Drăgușanu nu 
pot apărea decît sur
prinzătoare, căci pentru 
cel care le-a citit scrie
rile sînt sezisabile nu 
puține elemente de mă
iestrie artistică, atît in 
descripție, narațiune, ca 

a 
evoca atmosfera, locurile 
și oamenii cunoscuți. A- 
vem în vedere, în special, 
fermecătorul memorial 
„Peregrinul _ tt ansilvan" 

pe care 1. 
șanu l-a 
lui Russo 
între anii 
prin care 
delean este superior me
morialiștilor din epocă, 
atît prin amploarea și
profunzimea preocupări
lor sale sociale, cit șl
prin meșteșugul scriito
ricesc.
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Nr. 6 al „lașului li
terar" înserează în 
paginile sale studiul 

lui Const. Ciopraga des
pre „Peisajul și portretul 
în creația lui Calistrat 
Hogaș". Amplu și inte
resant, dovedind finețe 
analitică, minuție tn in
vestigația materialului a- 
nalizat și, tn aceeași vre
me, vie receptivitate la 
mesajul artei lui Hogaș, 
studiul ne-a dezvăluit la 
lectură unele inexacti
tăți, de care l-am fi do
rit totuși scutit. Astfel, 
discutînd despre predece
sorii lui Hogaș în direc
ția literaturii de călăto
rie, autorul face obser
vații tn contrast cu 
spiritul judicios în care

Am făcut aceste pre
cizări doar din dorința 
de a preveni unele pă
reri greșite pe care le-ar 
putea genera interpretă
rile izvorîte din nesezi- 
sarea elementului artistic 
existent obiectiv la pri
mii memorialiști de că
lătorie din secolul al 
XIX-lea.

6 luni 13 lei

Pînă la deschiderea conferinței 
au mai rămas patru zile. La 
Paris are loc o întrunire a ce

lor trei miniștri de externe occiden- 
tafi, urmată de o sesiune a consiliului 
blocului Atlantic. Se pare că se va 
încerca lichidarea deosebirilor de pă
reri în mal multe chestiuni, în spe
cial privind 
Orient.

Ar urma acum sfîrșitul articolului 
dar e prea
Desfășurarea conferinței de fa Geneva 
va fi în măsură să ne dea răspuns la 
problema sincerității. Iar în legătură 
cu aceasta, unii diplomați occidentali 
ar fi bine să țină seama de sfatul 
săptămînalului englez „Tribune” care 
scria că „pentru a nu distruge marile 
speranțe nutrite în legătură cu con
ferința... occidentul’ trebuie să fie gata 
să-șî schimbe diplomația și să acțio
neze conform noii situații".

Va fi o confruntare cu realitatea.
După zece ani de la întrunirea de la 

Potsdam noua conferință a conducă
torilor celor patru puteri este aștep
tată cu interes de opinia publică, care 
speră în succesul tratativelor pentru 
care Uniunea Sovietică depune nenu
mărate eforturi concretizate în tapte.
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Cuvîntul noilor academicieni
Locul scriitorului într-o Academie vie

Paralel cu opera de creație propriu-zsă, in activi
tatea de publicist, de cronicar literar, de foileto
nist ți de gazetar, voi fi scris, fără îndoială, în 

patruzeci de ani peste o sută de articole și notțe despre 
Academia Romlnă de ieri și despre Academia noastră 
de azi. In clipa de față nu Ie am la indemînă. Deci nu 
le pot confrunta, nici compara și revizui cu textele sub 
ochi pentru a recunoaște în deplină cunoștință de cauză 
cînd am greșit, cînd am exagerat, cînd am fost nedrepit, 
cînd am păcătuit împotriva adevărului... Căci cJne poate 
pretinde că nu greșește și nu exagerează uneori, mal 
ales în fuga condeiului și a scrisului zilnic?

Totuși, socot că dincolo de exagerările și generaliză
rile formulate în pripa scrisului zilnic, am păstrat în
totdeauna o linie consecventă. Nici nu era greu. Se im
punea cu evidența unei realități de netăgăduit. După 
epoca oarecum eroică a Academiei Romine de odinioa
ră, după entuziasmul, după setea sinceră de cultură și 
după sincerul patriotism al fondatorilor de pe vremuri, 
treptat, Academia se înstrăinase de adevărata sa ra
țiune de a fi. Se sclerozase, se... academiza in sensul 
cel mai peiorativ al cuvîntuluj. Se transformase într-o 
asociație ermetică și solemnă, glacială, cu un ritual 
formalist, convențional și îndepărtat de problemele vii 
și actuale ale culturii, de realitățile și nevoile poporu
lui crea'or. Alt fel, cum s-ar explica oare faptul că res
pinsese de la premiile literare opera marelui Caragiale 
șl că gnorase de la aceste premii nemuritoarea operă 
a lui Ci angă sau Eminescu? Cum s-ar explica oare că 
n-a simțit nevoie să prenumere printre membrii săi 
creatori de valoarea și de forța lui Eminescu, Creangă, 
Caragțale, Vlăhuță, Slavici, Gherea, St. O. Ioslf, Aman, 
Grlgorescu, sau Luchian ? Cum s-ar explica oare că în
tr-o țară „eminamente agricolă" secția științifică nu 
consacra măcar o publicație anuală problemelor agricole 
și agronomice, pentru a rezerva cu ncprecupețire un ge
neros capitol bugetar ca să tipărească studiile atit de ac
tuale asupra „bărbii la Romani1* scrise de faimosul erou 
al revistelor umoristice de acum o jumătate de veac, 
Ion Kalinderu, sau somniferele studii numismatice și 
heraldice ale nu mal rutin celebrului Mitlță Sturza, cel 
eare și-a cucerit dreptul la lmortalltate fiindcă a su
primat cu o ștersătură de condei opera luț Caragiale de

Un vast institut de

pe l®ta premiilor, sub euvînt că e lipsită de patriotism 
și <4 dezonorează literatura romîni?

In aceste condiții, nu e nici o mirare eă factorii activi 
ai culturii și creației noastre în toate domeniile artistice 
șl științifice se dezinteresau îndeobște de Academie, de 
alegerile șl sesiunile Academiei, de lucrările și publi
cațiile Academiei. Creația are nevoie de suflul vieții, 
Nu fuge de durerile facerii. Fuge însă instinctiv de ră
ceala lugubră a cavourilor.

CM existau excepții, evident! Dar parcă dinadins în 
proporția, In măsura, în dozajul care să confirme re
gula. Și nu era pentru nimeni din afara Academici o 
taină că personalitățile într-adevăr active, devorate de 
pasiunea creației, ajungeau în scurtă vreme puse la in
dex ca elemente incomode ți turbulente; un soi de oas
peți nepoftiți care se eliminau de la sine, ca Anatole 
France din Academia Franceză, unde tot așa nu-și gă
sise loc un Balzac, un Emile Zoi», un Alphonse Dau- 
det, un Baudelaire, un Maupassant, un Octave Mir- 
beau...

*

Astăz’, locul scriitorului în Academia noastră vie e 
redat vieții și realităților actuale. Căci prin Academie 
scriitorul ca și orice alt artist creator d-n orice alt 
domeniu, ca și orice om al științei creatoare, se apro
pie de problemele Imediate de viață ale poporului, nu 
se Îndepărtează de tumultul lor într-o rece și marmo- 
reană anticameră a morții cu falsa Iluzie a imortalității. 
Numeroasele institute de studii, menite să păstreze con
tactul direct cu problemele realităților imediate, au dat 
alt conținut noțiunilor de Academie ți academician. 
Ajută, stimulează și organizează posibilitățile de creație; 
desch d alte orizonturi nebănuite și înlesnesc astfel su
flului creator căutarea și găsirea unui stil nou ce se 
făurește acum prin contrlbuț a tuturor, fără abdicarea ac 
la personalitate a fiecăruia în parte. Toți după puterile 
fiecăruia, în slujba patriei și a poporului, In slujba cul
turii, în slujba artei care nu înseamnă numai o vocație 
și o ratline de a fi pentru cei mai mulțj dintre noi, ci 
mal implică șl o gravă, o adincă, o veșnic prezentă 
conștiință a datoriei.

Cezar Petrescu

cercetare și creație

Prin noile alegeri făcute in ultima sesiune a Acade
miei R.P.R., prima instituție de cultură a țării ți-a 
sporit nu numai volumul, dar a dezvoltat și una 

din caracteristicile ei esențiale, pînă la un grad care 
echivalează cu o modificare de structură. Vechii membri 
ai Academiei au ținut să asocieze lucrărilor lor numeroși 
oameni de știință, scriitori și artiști, oferindu-le un 
cadru, mijloace și posibilități de manifestare cum nici 
unul din aceștia n-a tnttmpinat tn trecut. Academia 
devine astfel un vast institut de cercetare și creație, fără 
precedent tn întreaga istorie culturală a țării. Numă
rul institutelor speciale, al cercetărilor tn laborator și

pe teren, al publicațiilor, etc. vor crește tn raport cu 
acel al competențelor chemate la această vastă și mul
tiplă activitate. Slnt sigur că nici unul din noii mem
bri activi și corespondenți ai Academiei nu concepe 
cinstea ce i s-a făcut ca o consacrare, ci ca pe oferirea 
unor noi condiții, mai largi și mai eficiente, pentru 
creația lui tn domeniul științei sau măiestriei sale.

Cu această conștiință, mulțumesc tuturor acelora care 
m-au propus și m-au ales ca membru activ al Academiei 
R.P.R., unde aș dori să dau unei vechi hărnicii ținte 
noi Intru sporirea tezaurului de bunuri culturale al 
Patriei.

Tudor Vlanu

Voi contribui la punerea în valoare 
a comorilor lolklorice și ale limbii noastre

Numirea mea ca membru corespondent al Acade
miei, pe lingă simțămîntul de onoare deosebită, 
îmi întunecă fruntea de grijă: voi putea face față 

loeului atît de înalt ? Pe aici au trecut morii înain
tași, făuritori al temeiurilor sănătoase ale culturi' noas
tre. Sînt eu vrednic să merg pe drumul lor, deschizător 
de orizonturi în epoci ?

Voi căuta, pe cît mă vor sluji precarele puteri, să 
aduc o cit de neînsemnată contribuție la punerea în va
loare a comorilor folkloriee, și îmi voi îndrepta truda 
îndeosebi către valorile limbii noastre. Cred că acestor 
domenii, pe cît de vaste, pe atît de profunde, îmi voi

închina activitatea de membru corespondent al Acade
miei.

Nicicînd odinioară n-aș fl îndrăznit să mă uit măcar 
prin zăbrele în grădinile Iui Akademos unde oameni 
deosebiți așezau, științei și culturii, temelii pentru vii- 
torlmi. Și iată, venindu-ml rîndul și mie în zilele aces
tea luminoase să trec între cei puțini și aleși, îmi voi 
pune umărul la treabă, cu toată abnegația și cu tot en- 
tuz asmul sufletului meu, astfel dînd răsplată celor ce 
m-au încununat cu nobila lor încredere.

și cu acest prilej am văzut cum țar» unde poporal se 
află în deplină domnie, știe răsplăti munca...

Eusebiu Camilar

Sa zugrăvim mai adine și mai artistic 
eroii construcției socialiste

După aproape un sfert de veac de activitate lite
rară, mi s-a făcut cinstea deosebită de a fi ales 
membru corespondent al Academiei R.P.R. Ca 

scriitor de naționaLtate maghiară, sînt mîndru de faptul 
că Academia R.P.R. m-a găsit demn pentru a fi unul 
din membrii săi corespondenți. In cele douăzeci de lu
crări literare, dintre care vreo cincisprezece le-am scris 
încă Instate de 23 August, am propovăduit neincetat 
v.ctor'a frăției dintre oamenii muncii romîni și ma
ghiari.

Dușmanii poporului au luat în derîdere această idee, 
prigonind-o și numind-o un vis irealizabil. In repetate 
rînduri mi s-a prezis că voi fi părăsit, respins tocmai 
de acei către care mă apropiam ca frate, adică de po
porul romîn. In cei unsprezece ani care au trecut de la 
eliberare, aceste preziceri ale dușmanilor poporului s-au 
năruit una după alta. Eroii literari luați din realitate, 
prin care noi, scriitorii maghiari șl romîni, zugrăvim pe 
luptătorii pentru cauza măreață a frăției socialiste, nu 
numai că au răpus pe dușmanii poporului, dar au făurit 
Un astfel de lăcaș comun fiilor de diferite naționalități 
ai acestei patrii, în care fiecare om al muncii este apre
ciat după activitatea ți meritele sale

E de ajuns să amintesc pe tovarășii scriitori și artiști 
sau pe eroii muncii din industrie șț agricultură, oameni 
al muncii de altă naționalitate eare s-au bucurat de cea 
mai înaltă prețuire a statului nostru democrat-popular.

Sînt fericit că alegerea noilor membri ai Academiei 
înseamnă încă o palmă usturătoare dată acelora care 
urzesc comploturi internaționale pentru sfărimarea 
unității moral-politice a patriei noastre, dorind să lichi
deze regimul nostru democrat-popular, să năruie victo
riile noastre în domeniul științei și culturii, să ne des
partă de marea noastră prietenă Uniunea Sovietică.

Ca membru corespondent al Academ’ei R.P.R., socot 
că e o datorie a mea față de patria noastră scumpă și 
față de Partidul Muncitoresc Romîn să-mi sporesc acti
vitatea creatoare în direcția bătăliei demascării prin 
literatură a acestor complot ști și să zugrăvesc mai a- 
dînc și mai artistic pe eroii și prietenii construcției so- 
cial'ste.

Dacă cele douăzeci de cărți scrise plnă în prezent m-au 
făcut demn de atenția Academiei R.P.R., mă voi strădui 
ca de «cum înainte oricare operă a mea să echivaleze 
ou ecoul celor douăzeci de mai înainte.

Nagy Istvan

Zntr-una din aducerile aminte ale 
fratelui meu, Alexandru, găsesc 
o frumoasă descriere a .iernii so

site peste locurile natale, acolo unde 
am trăit o bună parte din viață tn 
buna lui frăție;.

„Copilăria mea! Ce mult mii se pare 
de atunci! Departe, într-o căsuță veche 
acoperită cu stuf, cu pereții albi și cu 
ferestrele mici, acolo am iubit întîi, 
acolo mi-am lăsat cele mai frumoase 
gînduri și cele mai scumpe credințe. 
Ca printr-o negură mai văd șesul alb 
de zăpadă și gîrla înghețată și săl
ciile acoperite de promoroacă. sclipind 
tn soare și dealurile, frumoasele dea
luri de la Pleșești, pe ale căror ne- 
Sfîrșite troiene ochii mei însetați se 
pierdeau ca într-o lume de basm”...

Pe aceste locuri ale Similii încărcate 
de păduri, care se continuă cu ținutul 
Bîrladului, s-a mutat în jurul anului 
1800 bunicul meu Grigore cu unul din 
cei doi copii, Nicolae, spre a duce 
gospodărie pe o bucată de pămînt pri
mită de la bunica mea din Slatina

Pleșeștii erau o îngrămădire de 
douăzeci de bordeie, acoperite cu pă
mtnt, numărtnd pînă la treizeci de lo
cuitori, a căror ocupație era plugări- 
tul. De o parte a lui, la o depărtare de 
un kilometru, curgea apa Similii care 
se vărsa mai la vale în apa Bîrla
dului. Aici, după ce se tnzdrăvenise, 
venea adeseori Alexandru cu o carte 
tn mtnă. citind pînă tîrziu. cînd ră
coarea serii li îndrepta pașii spre 
casa noastră făcută din vălătuci, aco
perită cu stuf și despărțită tn trei în
căperi. Locuitorii duceau o viață as
pră, munceau din greu, ctștigîndu-și 
pîinea pe la conacurile din împreju
rimi

Nicolae Vlahuță — tatăl meu — era 
un om vesel, de o vitalitate rară, îi 
plăcea să călătorească mult.

In 1821. cînd Tudor Vladim’rescu, 
pornise răscoala împotriva hapsînilor 
boieri, el l-a urmat tot timpul pînă la 
București în pădurea Cotrocenilor. 
Dună ce Tudor a fost prins și pan
durii .alungați, s-a întors acasă abă
tui, povestindu-ne mai, ttrziu cu amă-

Amintiri despre Alexandru Vlahuță
răclune de cele tnitmnlaie tn timpul 
răscoalei.

In cursul acelui an se căsătorește 
cu Ecaterina, fata unui boier scăpătat. 
După obiceiul vremii, multe din fete 
erau trimise la mtnăstire spre a se 
face călugărițe, dar nu de puține ori 
se întîmpla să fie furate. Greșit s-a 
pomenit de către biograful lui Vla
huță că Ecaterina, mama lui, a fost 
călugăriță. Este adevărat că mama 
Ecaterina a fost trimisă la mtnăstire, 
dar nu cu gîndul de a se călugări, ci 
pentru a sta o bucată de vreme la 
sora ei, Epraxia Popovici, care era 
stareța mînăstirii Adam din ținutul 
Tutovei. De aici a fost furată de Ni
colae Vlahuță și adusă la Pleșești unde 
au trăit pînă la adinei bătrtnețe, avtnd 
unsprezece copii, dintre care doi au 
murit la vîrstă fragedă.

La doi ani după ce se născuse, Ale
xandru căzuse într-o grea boală care 
l-a urmărit pînă la vîrsta de nouă 
ani. Mama — Ecaterina — era o fe
meie duioasă, bună și foarte darnică, 
calități pe care le moștenise Alexan
dru și le-a păstrat plnă la stingerea 
lui.

In dulapul vechi, făcut din setnduri 
de stejar și așezat tn colțul sitng al 
camerei întunecoase, se găsea o mică 
bibliotecă compusă din cărțile cele 
mai citite tn acele vremi, pe care 
Alexandru o numea „zestrea casei". 
Astfel erau: „Viețile sfinților" scrisă 
tn slavonește. „Calendarul", „Psalti
rea" și încă alte cîteva cărți scrise în 
grecește, căci tata cunoștea foarte bine 
greaca și turca. In 1866, cînd Alexan
dru împlinise nouă ani, sub îndemnul 
mamei, care dorea cu orice preț să-l 
trimită la școală, într-o zi de toamnă, 
după culesul porumbului, își pregăti 
bagajul și împreună cu tata porni la 
drum spre Bîrlad. Aici găsește găz
duire la o mătușă, căreia Alexandru 

li spunefl „Fița Smaranda", căsătorită 
cu un oarecare Popovici, arhivar la 
primăria din Bîrlad. Pe atunci școala 
din Bîrlad număra foarte puțini elevi. 
Cei mai mulți dintre ei erau copii de 
meseriași și mici negustori. Alexandru, 
fire bllndă și meditativă, cu urmele 
celor șapte ani de suferință în suflet, 
stătea mai mult acasă, citind cu pa
siune, gîndind mult și nestingherind 
pe nimeni. Sub îndrumarea învățăto
rului Vasiliti, dascăl la Biserica Dom
nească din Bîrlad, Alexandru prinse 
dragoste de carte, ascultînd basme pli
ne de întîmplări și lecțiile de istorie 
națională, povestite de învățător cu 
multă tristețe și multă căldură. La 
puțin timp, se împrietenise cu învăță
torul care-l vizita adeseori acasă și 
nu rareori se întîmpla să certe pe 
Fița Smaranda, care-l trimitea pe A- 
lexandru, cu o cofă mare să-i aducă 
apă de la un vecin de peste drum.

Odată, pe cînd era în clasa a treia pri
mară, apropiindu-se sărbătorile cră
ciunului. Fița Smaranda se pregătise 
să plece la niște rudenii unde avea 
să-și petreacă sărbătorile. Alexandru, 
rămas singur acasă, cu o baniță de 
făină și ctteva kilograme de fasole, 
chemă la dînsul pe Ionică, fiul unui 
om din apropiere, care avea o fru
moasă săniuță de lemn. In ajunul 
crăciunului, văzînd că părinții nu mai 
sosesc de nicăieri spre a-l dupe acasă, 
după ce mîncase o mămăligă caldă 
cu Ionică, slngurut lui prieten de a- 
tunci, îșt luase cîteva cărți într-o 
traistă, se îmbrăcase bine, încuiase 
ușa și se pornise la drum prin zăpada 
scămoasă, îndreptîndu-se spre Ple
șești. Ajuns acasă, după multă trudă, 
înghețat de frig, cu singura dorință 
să-și petreacă zilele de crăciun Ini- 
pretind cu părinții, găsește usn finzii 
închisă, iar părinții plecați la niște 
rudenk din alt sat. Alunei a tneeput

Șoimi și șerpi
Gorki i-a pus față-n față.

Așa au rămas.
Bațe de-atunci și ne-nvață

Puternicul ceas.
Șarpele, una cu colbul,

Grozav s-a-nrăit.
Mușcă de gleznă pe orbul

Cel neînsoțit.

Cei cu vedere îl calcă
Și-l lasă gemînd,

Fie și-n ceruri c-o falcă
Și alta-n pămtnt.

Șoimul cunoaște risipa
Azurului cald.

Șoimul își moaie aripa 
in nalt, în mai nalt,

Ochii îi scapăr feeric
Spre necunoscut.

Soarele, stea-n întuneric,
Răspunde tăcut.

Șoimul — imense inele 
înscrie în hău •

Numai orbita-ndrăznelii
E-a zborului său

... Bate mereu și ne-nvață
Puternicul ceas.

N-au tîrîtoarele viață
Puțin le-a rămas.

Oamenii-și satură ochii
De colb și de seu.

Urcă spre lumea lui Gorki
Șoimi tineri, mereu.

Dor de dragoste
Iubești ? Atunci, un vînt aleargă 
Tăind pe fața mării cale, 
Să ți se-arunce-n pînza largă, 
Să dea viteză navei tale, 
In care ești wiatroz, pilot, 
Și căpitan, și cartnic — tot.

Despici cu prova răsăritul, 
Un țărm gonește alte țărmuri, 
Iar tu privești, îndrăgostitul, 
Și beat de vraja lor, înmărmuri, 
Fiind convins, în visu-ți scump, 
Că ești un Cristofor Columb.
Și poate că, mînat de-avînturi, 
Intr-adevăr, precum gîndești, 
Descoperi noile pămînturi 
Ale iubirii omenești,
Pe unde, pîn-a veni tu.
Nici un alt piept nu mai bătu...
Cum vîntul cald îți poartă nava,
In lumea nouă cînd cobori
Nu cauți — pentru tine — slava
Și nici s-agonisești comori, 
Ci le închini — făr-să regreți — 
Acestei minunate vieți...

— Dar dacă nu iubești î — Se poate. 
Atunci nu bate pui de vînt, 
Iar pînzele stau nemișcate 
Și nu se vede vreun pămînt.
In loc de navă, — o simplă barcă. 
Nu-i vina ta, și totuși parcă...
Insă din somnul tău de pîslă 
De ts vei smulge, fără greș 
Cred c-ai putea, trăgînd la vîslă, 
In calea dragostei să ieși.
Atîta doar : să-ți fie dor 
De vîntul binefăcător...

Temeliile
Turnăm betonul —- în acest pămînt 
Din veac stropit cu lacrimi și cu sînge. 
In groapa de fundații se răsfrînge 
înaltul nostru vis, frumos și sfînt.
Turnăm betonul. Toți — cu ochii treji: 
Malul e negru; s-ar putea să cadă 
Și eîțiva dintre noi să-i fie pradă. 
Nici unul nu e laș; mulți sînt viteji.
Sîntem trecuți prin ciur și prin dîrmon 
Cînd plouă, ne rămîn bocancii-n clisă. 
Dar ce-are-aface, inima-i deschisă, 
Și ne întrecem să turnăm beton.

Cei care lucrăm din zori la mîndul 
turn

Primim controlul schimbului de noapte, 
Și ne uităm și noi, cu ochii-n șapte, 
La calitatea lucrului nocturn.
Greșești odată? Torni de două ori I 
Nu poți să lași oricum: e temelia. 
E-n grija noastră, fraților, tăria 
Colosului — cîndva cu fruntea-n nori.

Din marmoră va fi, sau din mărgean. 
Sus, pe terase, — urmașii-or avea 

sațiu,
Și vor sări ca licuricii-n spațiu 
Ducînd spre sori mesajul pămîntean.
Comuna-mpodobindu-și-o mereu, 
Navigatori prin oceanul cosmic, 
Departe, o, vor fi de lanțul josnic 
Rupt de strămoșii lor atît de greu...
Ei, fericiți! care vor veni
Și-or aminti de noi ? Tu crezi? Eu nu 

cred...
Dar vreau să știe că nimic nu-i șubred 
Unde lucrăm noi azi, la temelii.

Ștefan Iureș
(Din ciclul „Dicționar liric elemen

tar").

să plîngă și a plîns mult, pînă ce 
sora mamei, Eliza, a aflat de sosirea 
lui și l-a chemat la ea. Această întlm- 
plare ne-a povestit-o Alexandru mai 
ttrziu, după ce-l vizitase pe Eminescu 
la spital, spunlnd:

„Am plîns mult atunci cînd n-am 
găsit pe nimeni acasă de sărbătorile 
crăciunului. Credeam că-s copilul ni
mănui, alungat prin lume fără mici un 
rost. Dar cînd m->am reîntors de la 
Eminescu .am pitas mai mult, m-a cu. 
prins o adincă mîhnire, aveam impre
sia că toată lumea s-a pornit cu ură 
împotriva mea".

Sub îndrumarea aceluiași învăță
tor, Alexandru termină patru clase 
primare clasat pe locul întîi la învă
țătură. Continuă cursurile la liceul Co- 
dreanu din aceeași localitate, în anul 
1870. Dragostea pentru limbi străine 
l-a ajutat să învețe cu multă ușurință 
latina și italiana. II interesau în mod 
deosebit oamenii săraci, iar pentru a-l 
cunoaște, căuta să-i întîlnească, pri
begind prin Bîrlad cu vreun prieten 
și de multe ori singur. Viața crudă pe 
care o ducea îl cutremura pînă în 
adine. Părinții neputind să-l ajute cu 
bani și alimente la timp, pentru Ale
xandru începuse o viață grea. încer
case să lucreze într-o parte și în alta 
copiind acte, dînd lecții pentru a cîș- 
tiga o sumă mică de bani, cu care își 
cumpăra cărți găsite pe la vreun anti
car. Dorința de a cunoaște și de a se 
avînta în cele mai ascunse taine ale 
gindirii omenești l-a făcut pe Ale
xandru să-și petreacă nenumărate 
nopți veghind , asupra cărților, pe care 
le citea cu atenție, culeglnd din ele 
stropii curați ai adevărului.

Purtarea lui era exemplară. Profe
sorii îl admirau și se uimeau adesea 
de voința cu care se avînta în studiu. 
Din voința tui își făcuse un adevărat 
crez, iar poezia „Triumful așteptării"

75 de kilograme ridicate la înălțimea unui metru, într-o secundă; teo
retic, puterea pe care poate să o dezvolte un cal. Vrasăzică 75 kilo
grame — adic.ă greutate. Kilograme și un metru — adică forță. Kilo
grame, metru și o secundă —adică energie; un cal putere.

Gîndeam la acestea mai zilele trecute, In mijlocul creatorilor de cai 
pui ere. In partea locului, ori unde m-aș fl aflat, la sediul organizației 
de bază, la turnătorie, la montaj, la sindicat, pretutindeni se vorbea des
pre același lucru: cai putere.

An de an, zeci și zeci de mii de cai putere. In 1950—18.300. In 1954— 
48.975. Herghelii nevăzute ce se nasc zi și noapte, cai putere ce se răs- 
plndesc continuu în cele patru zări ale țării. MU, zeci de mii, sute de 
mii de cai putere.

Herghelii nevăzute, întemnițate tn tot felul de motoare. Din ce tn ce 
mal multe motoare. In 1955 cu 318 ta sută mai multe decît în 1950. Mo
toare Diesel, motocompresoare, motoare eu explozie, semi-Diesel, motoare 
șl cai putere.

Proporții și... proporții

D
a, sînt șapte ani de atunci.In 
general, trebuie să se fi petre
cut ceva de seamă, pentru ca, 
după o asemenea trecere «te 
vreme, să nu dai uitării o simplă vi

zită.
Ca și acum, era in plină vara. 

Pretutindeni se sărbătorea împlinirea 
unui secol de la revoluția anului 
1848. Și în aceeași zi de 11 iunie, la 
o depărtare de o sută de ani, poporul 
a intrat în posesia bogățiilor indus
triale ale țării. In zilele acelea mă 
găseam la fabrica „Lemaître". Din- 
tr-un birou capitonat plecase un 
burtă-verde și de la strung, director 
al întreprinderii a venit un muncitor. 
Vorbeau oamenii despre măreția ce
lor întîmpiate, dar ce avea să însem
ne în adînc, se știa și nu se prea 
știa. Pînă atunci, se țineau de repa
rații. Dregeau vagoane și locomotive. 
Și a mai mers așa o bucată de vre
me cînd odată cu începutul cincina

lului s-a ivit problema motoarelor.
La proporția clădire-om, atunci era 

o fabrică impunătoare: cîteva han
gare, cîteva coșuri, un castel de apă 
și încă cîteva case anexă. Toate la 
un loc, întreprinderea metalurgică 
„Lemaître". S-au ridicat însă caii pu
tere și vechea fabrică s-a mărunțit 
de parcă ar fi intrat în pămînt. Noi 
hale industriale din cărămidă apa
rentă, noi clădiri impunătoare cu fe
restre monumentale și la această nouă 
proporție uzină-fabrică, iată : văruite, 
fostele hangare par niște grajduri 
ceva mai mari ale unei gospodării 
agricole, de stat. Coșurile sînt ceva 
mai borcănate decît burlanele din 
bucătăriile gospodinelor. Castelul de 
apă, un porumbar ceva mai răsărit.

La capătul unui prim plan cincinal 
este aceasta o nouă proporție: ceva 
mărunt, fosta fabrică „Lemaître" și 
ceva măreț, uzinele „Matyas Rakosi”.

Proporții și... alte proporții

înainte de cincinal aci se dregeau 
locomotive. Matahala de fier era fărî- 
mată în bucăți și apoi refăcută. In 
mijlocul clădirii mari se afla un șanț 
de beton, spre a se putea meșteri sub 
locomotivă și se foloseau numai cîte
va mașini, cu ajutorul cărora noile 
piese turnate luau forma celor de 
înlocuit.

A trebuit apoi să se nască caii pu
tere. Șanțul de beton a fost acoperit 
S-au înălțat noile hale. Vechile ma
șini au fost regrupate și de pretutin
deni au sosit altele noi: strunguri 
simple, strunguri revolver, strunguri 
carusel, freze verticale, freze univer
sale, mașini de rectificat, ciocane 
pneumatice, poduri rulante, electro
care, macarale mecanice și tot felul 
de alte mașini, între care pe cele 
vechi abia de le mai zărești. Și pri- 
vindu-le, din nou te afli în fața pro
porțiilor : mașini de trei ori mai 
multe. Turnătoria de trei ori mal 
mare. Atelierele prelucrătoare, de pa
tru ori. Montajul de șase ori mai 
mare.

Privești aceste proporții și iată-te 
în fața unei hărți. Aceste strunguri 

nu-i altceva decît o reală sintetizare 
a acestei realități:
„Nebiruit e omul ce luptă cu credință 
El știe că pe lume nimic zadarnic nu-i 
Că dincolo de truda și jertfa clipei lui 
In taină vremea țese în sfîntă 

biruință”.
încă de prin clasa a șaptea Alexandru 

începe să scrie mici poezioare pe care 
le publică din cînd în cînd la o revistă 
locală plină de informații administra
tive. Revista „Glasul Țutovei” apă
rea neregulat, mai mult în preajma 
anumitor zile festive, sub îngrijirea 
unui colectiv rău intenționat, față de 
care Alexandru era veșnic nemulțu
mit.

După ce s-a despărțit de Caliopso 
Pagano, prima lui soție, Alexandru a 
venit la București unde-l aștepta o 
viață amară, încărcată de jertfe mo
rale, bogată în încercări, săgetată de 
griji neașteptate, o viață frămîntată, 
asemănătoare cu a lui Radu Munteanu 
din nuvela „Din durerile lumii", ne
suportabilă și revoltătoare ca a lui 
„Dan“, viață grea și potrivnică prin 
care Alexandru a trecut cu o incăpă- 
țînare vrednică de laudă, ridicînd cu 
putere glasul atunci cînd împrejură
rile cereau răzbunare. Și în acel timp, 
cînd conacurile de pe o bună parte a 
țării erau în jlăcă'i, iar mai marii zi
lei se făcuseră mici în palatele lor 
mari, cuvîntul lui se auzea ca o sen
tință peste mugetul furtunii;
„Nu ți-ai iubit poporul, Majestate! 
Sau nu 1-aj înțeles și e tot una 
De sus și pînă jos s-a-ntlns Minciuna 
Ea leagă și dealeagă-ti țairă toate".

Cuprins de o adincă mulțumire că 
am apucat șl aceste vremuri, în care 
memoria fratelui meu e respectată cu 
sfințenie, am încercat să reamintesc 
cîteva episoade din prima parte a vie
ții lui, propmtndu-mi ca mai tîrziu 
să dau la iveală și alte fapte necu
noscute încă, sau puțin cunoscute, pri
vind legătura lui Alexandru cu prie
tenii scriitori și cu societatea în care 
a trăit.

Gheorghe Vlahuță 

revolver, strunguri carusel, raboteuze 
mari, mașini de rectificat, — sînt so
vietice. Aceste morteuze, strunguri, 
freze, mașini de rectificat cilindri, 
sînt din R. D. Germană. Și celelalte, 
asemeni. Freze verticale ungurești, 
freze universale polone, strunguri de 
toate mărimile, cehoslovace. Tot fe
lul de mașini, uriașe și pipernicite, 
mișcătoare și statice, zgomotoase și 
tăcute, în circuitul cărora scrîșnind, 
iau naștere hergheliile de cai putere.

Este o cifră, 1102

Pînă nu de mult, pe aceste melea
guri, duduitul motoarelor nu putea 
fi auzit decît dimineața. Odată cu 
cincinalul, el se continuă și după 
amiază și apoi, mai departe, noaptea. 
Mereu, fără întrerupere, căznesc ma
șinile, mereu, fără întrerupere, sînt 
oameni care le urmăresc mișcările și 
zi și noapte se aglomerează caii pu
tere.

Din despărțitura unui maistru, 
printr-un geamlîc, privesc în lungul 
halei cu tot felul de mașini. Intre ele, 
oameni în salopetă urmăresc mișcă
rile corpurilor metalice. In această 
hală sînt zeci. Cu cei din celelalte 
clădiri sînt sute. Cu cei din celelalte 
schimburi sînt mii. Mii de oameni, 
pricepuți tn ale tehnicii, fără de care 
nu s-ar putea naște zecile de mii de 
cai putere. De unde s-au ivit aceste 
mii Și mii de oameni decani în teh
nică, părinți ai motoarelor, creatori 
de cai putere ? Cinci ani sînt totuși 
numai cinci ani. Din depărtările de 
unde au fost trimise, de acolo de 
unde au plecat, motoarele au venit 
singure, fără meșteșugari care să le 
stăpînească. Și totuși, toate au fost 
puse în lucru și sute și sute de teh
nicieni le supraveghează mișcările, 
lăcîndu-le să producă la maximum 
puterile lor, îndeplinind în acest fel, 
cu luni înainte, primul plan cincinal 
al țării. Nu dăinuiesc însă mult ne
dumeririle. Le-au împrăștiat meșteșu
garii mașinilor. Avînd înainte planul 
de perspectivă, cunoscînd în amănunt 
cum va crește întreprinderea, care 
este volumul, în tranșe, al noilor 
mașini de primit, an de an, sute și 
sute de oameni au învățat să le stă
pînească. După orele de program, 
trei luni au făcut cursuri teoretice. 
Alte trei luni au făcut practică la 
locul de muncă. Pe rlnd au fost re
partizați pe lîngă lucrătorii cei mai 
de frunte. Străduind, odată cu fie
care zi, și-au ridicat nivelul profesio
nal și tehnic. Muncitori cu înaltă 
calificare profesională, în permanență 
au îndrumat noii calificați. Le-a fost 
făcută cunoscută priceperea fruntași
lor. Ei înșiși au făcut schimburi de 
experiență. Maiștrii și tehnicienii le-au 
purtat o deosebită grijă și iată, în 
cinci ani, s-au ridicat 1102 noi stă- 
pînitori de motoare. 1102...

De neimaginat este depărtarea 
de la ceea ee a fost la ceea 
ce este

Imi aduc bine aminte. Cu ani în 
urmă, aci oamenii erau întrebu
ințați ca animale de tracțiune.

Cum, necum, fabrica era îm
prăștiată pe un cogeamite perimetru. 
La cîte o piesă trebuiau să lucreze 
mai multe grupuri de oameni și de 
iceea vreme îndelungată era pierdută 
cu hamalîcul. De colo pînă colo, bueă- 
toaiele de metal era;; cărate cu... roa
ba. Și de nu încăpea în acest rudimen
tar mijloc de transport, dusul la locul 
de trebuință era mai mult decît un 
chin. In toată fabrica, doar la turnă
torie se afla un pod rulant. încolo, 
brațele oamenilor și... roabele.

Unde a rămas acum roaba, acest 
instrument primar al omului ? Locul 
?i l-au luat podurile rulante electrice, 
troliurile manuale, podurile mecanice, 
macaralele pneumatice. Pe drumuri 
asfaltate circulă electrocarele. Pe șine 
paralele, vagonetele decauville. In in
teriorul haîelor, cărucioare pe rul
menți. Totul este la înd.emîna mește
rilor de motoare, de la coloșii de 
fontă pînă la cele mai mărunte piese 
de aluminiu.

O altă cifră: 10 milioane

Caii putere au și ei un trup. Mai 
reînsemnat sau mat mătăhălos, după 
cum le-a fost hotărît grupajul. Sînt 
unele corpuri în care sălășluiesc 6—8 
cai putere, In altele 15. In altele 25 
și 50 de cai putere. In afară o car
casă metalică. înăuntru, de asemenea, 
metale: fontă, aluminiu, cupru. Aci 
le vezi în fotma lor brută. Sînt așa 
zisele materii prime pe care le prelu
crează sutele de tehnicieni. Ei le to
pesc și le toarnă spre a le da tot 
felul de forme. Șlefuindu-le fac o 
muncă de bijutier spre a le îmbina la 
o precizie matematică. Montaj, con
trol, finisaj și cîte alte operațiuni 
pentru a ajunge în posesia cailor pu
tere.

Materia primă: fontă, aluminiu, 
cupru Primită de la alte întreprin
deri și nu odată din alte țări, cu ea 
oamenii se poartă de parcă ar fi aur. 
Iată spre o pildă la motoarele semi- 
Diesel. Ele pot dezvolta forța a 25—50 
de cai putere. Intre numeroasele piese 
îu și așa-zise!e volante. Ce sînt ace
lea, puțin interesează. Este însă ceva 
de reținut: pentru turnarea lor, îna
inte, se consuma o jumătate de tonă 
de fontă. Mai precis 450 kilograme.

Pe traiectoria planului cincinal, 
priceperea oamenilor s-a mărit. Și-au 
însușit tehnica înaintată sute și sute 
de muncitori. S-au specializat la ca
binetul' tehnic, la diferite cursuri și 
Iată, prin îmbunătățiri tehnologice, 
acum, pentru aceleași volante nu mai 
este nevoie decît de 280- kilograme 
fontă. Pe traiectoria planului cinci
nal', în aur, mai puțin 10 milioane lei. 
10 milioane lei... Aci, oriunde îți 

îndrepți privirea, orice lucru nou pe 
care-l afli, totul este de natură să te 

facă să ai un și mai mare respect* 
o stimă nețărmurită pentru toți acel 
a căror strădanie dă loc unei trecă
toare informații de gazetă: uzina 
„Matyas Rakosi" a îndeplinit planul 
cincinal.

Cu Vlad Tudor nu se poatț 

vorbi

Am parcurs o bucată de drum* 
am ocolit cîteva hale și am in
trat într-o clădire ceva mai măr

ginașă. Se întîmpla aceasta într-o zl 
de vară fierbinte. Ardea pămîntul, ar
deau casele, ardeam noi. Pe lingă tem* 
peratura dinăuntru însă, afară era un 
paradis.

In încăpere se aflau trei ceaune 
uriașe îngropate în pămînt. Nu știu 
pe unde venea combustibilul, dar prin 
deschizătura capacelor se pulveriza 
para unui foc de o nemaipomenită 

virulență. Duduiau flăcările și la mică 
apropiere de ele un pîlc de oameni își 
vedeau de treburi. Ii comanda un tî-, 
năr. Părul îl avea strîns într-o bască* 
șmecherește, puțin dată pe spate. Din- 
dărătul unor ochelari privirea nu-i 
stătea o clipă locului. De felul său 
trebuie să fi fost bălan, dar așa în
văluit în funingine nu îți puteai da 
seama cum arată într-adevăr.

Deasupra, înțepenit într-un banc* 
se afla, să-i zicem, o cupă.

O cercetare atentă și gata. Dintr-un 
ceaun în flăcări, cu o lingură cu coa* 
da lungă, tînărul ia un lichid argin
tiu în flăcări. Un băiețandru, cu o 
altă lingură i-o umpie cu vîrf. Instan
taneu, în scurta mișcare de rotația 
de la ceaun la banc, cavitatea lingu
rii devine incandescentă. Încă un e* 
fort și iată, lichidul argintiu curge 
în cupa vînătă și pe măsură ee ea se 
umple și greutatea din brațe scade, 
omul se relaxează și parcă se odih
nește. Totul a durat o clipită. Acum 
lingura din care se preling foițe de 
argint este părăsită și pîlcul începe 
a se frămînta, făcînd parcă pași de 
dans. O lovitură într-o pîrghie șl 
cupa de pe bane s-a desfăcut. Două 
petale s-au dat înlături, dezvelind un 

miez strălucitor. Cu un clește pre- 
lung, miezul este coborîi pe pămînt. 
Degrabă, cu alte bocănituri, dinăun* 
trul lui sînt scoase două calupuri tu
ciurii și iată unul din pistoanele de 
aluminiu ale unui viitor motor. 1« 

grabă, cele două calupuri fumegînde 
sînt repuse în cupă. Sînt șterse cu 
grijă spre a le rămîne suprafața ne
tedă, Sînt ridicate cele două petale. 
Totul este ferecat. încă o clipă și iată 
un alt piston.

Ai vrea să vorbești cu tînărul cit 
basca puțin dată pe spate. Știi că-l 
cheamă Vlad Țudor. Știi că din stră
dania sa, zilnic, se ivesc de două și 
de trei ori mai multe pistoane. Știi 
că, așa cum le făurește, el se apropie 
acum de anul 1960. Ai vrea să stal 
cu el de vorbă, dar este peste pu
tință. Poți să fii de unde oi fi. Omul 
are o îndatorire și acum nu-1 privesc 
alte lucruri. Asemeni și strungarul 
Ion Moldoveanu, și monteurul Neagu 

Ion, și zeci și zeci de alți creatori de 
cai putere care s-au vorbit să na 
piardă o secundă. Toate acestea, în 
cuvinte, se exprimă succint: față de 
1950 productivitatea muncii a crescut 
cu 314,4 la sută.

O treime — este fi aceasta 
o proporție

Așa se nasc hergheliile de caî pu
tere. De văzut nu se văd. Cu privi
rea nu poți îmbrățișa decît o car-' 
casă. înăuntru îți dai seama și une- 
ori zărești fragmente din trupul mo
torului. Oricît ți-ai aținti însă ochii, 
ceea ce nu poți observa sînt oa-meniil 
care le-au dat naștere. Neîndoios că 
le bănuiești prezența. Știi că omul a 
modelat totul. Că datorită lui, dato
rită priceperii sale, în fața ta se află 
un izvor de energie. Și dacă ai trecut 
prin aceste locuri, dacă pașii te-au 
plimbat prin secțiile de turnătorie, 
prin atelierele prelucrătoare, prin ha
lele de montaj, dacă ai văzut incan
descența care stă la baza acestor crea
ții, dacă ai observat trepidația aces
tor creatori, dacă ai băgat de seamă 
strădania acestor meșteșugari, cu alU 
ochi privești motoarele și altfel vor
bești despre cai putere,

Participarea lor este incomensura
bilă. Nici în aur nu o poți aprecia. 
Rezultatul permanentei lor arderi se 
valorifică totuși în bani. Și dacă scor
monești acest lucru, din nou te afli 

în fata unei mărețe realizări. Ua 
semi-Diesel, un motor pe care îl cu
noaștem, unul din acele aparate ta in
teriorul cărora au foșt întemnițați 25 
de cai putere, este dat în folosința 
oamenilor cu o treime, din prețul anu
lui de dinaintea cincinalului. Face 
parte și aceasta din ceea ce ne-am 
obișnuit a denumi plan cincinal.

Ai dori să pătrunzi faptele pe care 
le-ai aflat, ai vrea să cunoști mai în
deaproape acești eroi anonimi dar în 
aceste zile nu este ușor lucru să stai 
de vorbă cu făuritorii de motoare. 
Monteurul Neagu Ion e in concediu la 
Borsec. Nea Tudor Niculae s-a întors 
de la Govora și nu-i chip să-l găsești 
într-o clipă de răgaz.

Are treabă el, și toti ceilalți. 
Nu. pentru că ar fi într-o zi în care 
unii vin din vîrf de munte sau de pe 
țărmul mării și altora le-a venit rîn
dul să o pornească la drum, dar s-au 
vorbit ca nici în această vreme a con
cediilor de odihnă, să nu se înceti
nească ritmul de naștere a cailor pu
tere. De aceea, odată mai mult, rărnîi 
înmărmurit în fața a tot ceea ce 

vezi și afli.
Motoare și cai putere și mai cu 

seamă o înălțătoare conștiință munci
torească. Făurari de cai putere ce nu 
precupețesc nici un efort pentru a 
face din viitor o noțiune a prezen
tului.

Mihai Popescu

Desene de D. MOLDOVEANU


