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EXEMPLUL
SCRIITORULUI SOVIETIC

ALEXANDRU JAROV

Salut, București!
Zi de toamnă...
Oaspeți noi vom fi
In ținuturi romînești, vecine, 
Unde vechi prieteni azi trăiesc 
Viață nouă, zile mai senine.

Eu poetul oaspe, bine știu
Că aici viața-i fericită,
Că m-așteaptă un popor iubit 
Ce-a trecut prin multe zile grele, 
Harnic, ager, și neumilit. "

Am văzut pe pod stînd un soldat. 
Strălucea mîndria-n ochii lui.
Și am dat prietenești binețe, 
Caselor albind în soare, 
Viilor, pe coasta dealului,

Că norodul azi respiră liber, 
Aruncfnd priviri cutezătoare 
Către viitorul ce-1 înalță, 
Spre pădurea sondelor bogate, 
Spre cîmpii întinse pînă-n zare,

Șî grădinilor, ce încă verzi, 
Alergau înspre Carpați-naînte, 
Și ogoarelor ce-acum, 
Poartă-mpestrîțatele veșminte, 
Satelor, orașelor, din drum.

Unde astăzi peste haturi trece, 
Un tractor pufnind cu glas greoi...
Bună ziua, toamnă,
Soră bună
Toamnelor de aur de la noi 1

Dăm binețe luncilor pe rînd 
Imbrăcate-n straie de mătasă. 
Te salut, o, patrie frumoasă, 
Patria Iui Eminescu !
Și îmi spun în gînd:

Nu ai dreptul să fii moborîtă. 
Soare cald
Se varsă împrejur, — 
Frate-al Moscovei, iu București
Iți salut înaltul de azur!

In romînește de Demostene Botez

CU OASPEȚI STRĂINI PRIN TARĂ

ÎNCERCĂRI CRITICE

Polivalenta necesara
Unitate în diversitate

Scriitor de mare valoare și primul 
cunoscător 
momentele 
— ziarist

"■ > oșta sovietică este pusă ade- 
L/ seori în situații dificile, tre

buind să înmîneze scrisori 
unor adresanți foarte ciudați 

Vasilii Tiorkin, Makarușka Nagul- 
nov, Semion Davîdov, Pavliușa Kor
ceaghin, etc.

Dar necazul îl învață pe om — și 
poștașii au găsit o deslegare: ei tri
mit aceste plicuri scriitorilor, părinții 
literari ai adresantilor, să se descurce 
ei cum or ști.

La prima vedere, anj fi înclinați să 
reținem numai latura amuzantă a aces
tui fapt. Acela care a avut însă oca
zia să citească unele dintre aceste ori
ginale corespondențe, deslușește sub 
rînduri semnificații mult mai adinei. 
Dorința cititorului simplu de a lega 

prietenie cu eroii literari (nici prin gînd 
netrecindu-i aces. 
tuia că ei ar putea 
să nu existe în 
carne și oase), vor
bește convingător 
despre veridicita
tea și frumusețea 
caracterelor plăs
muite de scriitorii 
sovietici. Scrisorile 
acestea reprezintă 
o cronică literară 
colectivă semnată 
de cititori, mai va
labilă decît confir
marea a sute de 
cronici literare, în. 
tărite cu tot felul 
de citate și peceți. 
Scriitorii sovietici 
și-au cîștigat pre
țuirea aceasta spu- 
nînd adevărul, con
tribuind atît cu 
condeiul cit și cu 

propriul lor sînge Ia 
statornicirea lui.
Ei — întocmai artistului anonim, fău
ritorul baladelor ori poveștilor popu
lare — au strîns în cîntece și în cărți 
și dorul și aleanul, și dragostele și 
visele, și zbuciumul și zilele senine din 
sufletul omului simplu. Iar cititorul, 
furat de adevărul vieții cuprins în pa
ginile cărții, ajunge să facă abstracție 
de roiul ficțiunii in zidirea persona
jelor, se gîndește la eroi cum se gîn- 
dește la oamenii dintr-o staniță vecină. 
Neprețuit e acest credit moral acordat 
de cititori!

La dobîndirea acestui credit moral, 
scriitorii sovietici au ajuns, firește, în 
primul rînd prin legătura lor indisolu
bilă cu viața; dar nu de mai puțină 
însemnătate și ajutor le-a fost unita
tea organică dintre ceea ce au scris 
și ceea ce au reprezentat ei înșiși ca 
oameni și comuniști. Și gîndindu-ne la 
lucrul acesta. înaintea tuturor, ne a- 
mintim de chipul scriitorului Nikolai 
Ostrovski, părintele literar al lui Pa
vel Korceaghin. Primirea titlului de 
„corceaghineț" constituia, după cum se 
știe, un neasemuit îndemn la eroism în 
anii războiului, cînd atîția și atîția 
tineri luptau în detașamente de par
tizani. „Așa s-a călit oțelul" a devenit 
manual de viață, iar figura morală a 
autorului său a devenyl pentru tineret 
îndreptar de comportare comunistă. 
Din luptător s-a născut artistul, iar 
artistul a rămas pînă la ultima sufla
re un luptător.

Ostrovski, ca și Pavel Korceaghin, 
avea numai 13 ani cînd și-a început 
munca politică. La 15 ani ÎI găsim 
voluntar în rîndurile Armatei Roșii. Iar 
cînd, după înfrîngerea intervenționiști- 
lor, poporul tinerei Țări a Sovietelor 
pășește la construirea pașnică a ba
zelor socialismului, Kolea Ostrovski se 
aruncă în luptă pe noul front, căci tot 

socotea el și frontul muncii. Ori 
Partidul va avea nevoie de spri- 
tineretului revoluționar, îl vom 

și pe tînărul acesta cu o înfăți- 
plăpîndă, cu rănile de pe front 
închise. II vom întîlni pe șan-

front 
unde 
jinul 
găsi 
șa re 
abia 
tiere, dormind pe ciment, Iuptînd cu 
foamea, cu frigul, cu bandele de di- 
versioniști. 11 vom reîntîlni pe Nipru,

mai bine spus în Nipru, tn miez de 
iarnă rusească, stînd cite 12 ore în 
apa cu sloiuri, ajungindu-i pînă la ge
nunchi, muncind la transportul unor 
plute cu lemne așteptate de populație. 
Iar cînd comisia medicală încearcă 
să-l scoată din muncă, dîndu-i un cer
tificat medical de pensionar, Ostrovski 
îl ascunde și pleacă în calitate de co
misar la frontieră, unde se purtau lup
te grele cu spionii, cu contrabandiștii, 
cu dușmanii regimului sovietic.

Acestea nu sînt uecît parte din fap
tele de viață ce îl apăsau pe scriitor, 
cerîndu-se comunicate. El nu-și soco
tește împlinită misiunea, se simte da
tor să transmită și altora propria sa 
experiență de viață. In pofida groaz
nicei boli ce-1 lipsește de mișcare și 
de vedere, comunistul Ostrovski ră- 
mîne în rîndurile armatei operative 

a celor ce-și con
struiesc țara. Cu
vintele: „trebuie să 
ne grăbim să tră
im" dobîndesc un 
înțeles nou șl ni
menea nu le-a tăl
măcit șî confirmat 
mai adine de
cît însuși o- 
mul care Ie-a ros
tit. Orb și parali
zat, Nikolai Os
trovski muncea cite 
douăzeci de ore pe 
zi, citind, instruin- 
du-se și scriind. In 
loc să se rupă de 
viață, el se leagă 
mai pătimaș de ea. 
La patul lui vin să 
se sfătuiască mili
tari, activiști soci
ali, muncitori. Scri
sorile, casca de 
radio, îl țin aproa

pe de tovarășii săi.
Cine ar fi ascultat la radio cuvîntul 
înflăcărat pe care el îl adresa tinere
tului, cuvînt vibrînd de un cald opti
mism și dragoste de viață, ar fi refu
zat să creadă că el vine de pe patul 
de suferință al unui scriitor bolnav, 
pe care mîna nu-l mai ajuta nici 
car să-și șteargă sudoarea de 
frunte.

O asemenea tărie sufletească ne , 
fiecăruia de neatins. Și este meritul 
epocii noastre socialiste și al slujitori
lor ei de talia lui Nikolai Ostrovski 
că, nemărturisit, în străfundurile sufle
telor noastre, visăm și năzuim spre 
ea. Lucrul acesta ne și îndeamnă să 
vorbim despre eroica din munca scri
itorului comunist.

Iată ce l-a ajutat pe Nikolai Ostrov
ski să învingă una dintre cele mai 
dificile probleme de creație — zugră
virea eroului pozitiv.

Despre puterea de manifest pe care 
a căpătat-o cartea lui, ne vorbesc do
cumentele aflate în muzeul „Nikolai 
Ostrovski" din Moscova. Acolo se 
găsesc nenumărate exemplare din 
„Așa s-a călit oțelul" cu coperțile arse, 
străpunse de gloanțe, cărți care au 
însoțit în raniță pe tinerii ostași ai 
Armatei Roșii fn anii Marelui Război 
de Apărare. Alături de cărți, găsești 
însemnări înfrigurate, făcute în ajun 
de atac, file din jurnal personal, a- 
parținînd unor comsomoliști, eroi ai 
apărării, file din care înțelegi ce su
port moral au aflat ei în clipele grele 
în Pavka Korceaghin, tovarășul pe 
care Nikolai Ostrovski l-a lăsat după 
moartea sa — tineretului.

O asemenea viață, închinată pină la 
ultima seînteie Patriei și Partidului, 
a fost în stare să facă dintr-un talen
tat, dar simplu muncitor comunist, un 
creator de chipuri literare emoționante.

Viața și opera Iui Nikolai Ostrovski 
confirmă pe deplin afirmația că cele 
mai bune opere literare ale epocii 
noastre aparțin acelor scriitori care 
sînt legați indisolubil cu ideologia 
comunistă.

ma
pe

pare

Tiber Iu Utan

Figura lui Horia
săi 
le 
de

s-aC
lui Horia șî ale soților 
faptă, Cloșca și Crișan, 
știu de copil din cărțile 
școală primară.

Am cercat să citesc tot ce
scris despre ei. M-a ajutat la aceasta 
și cunoașterea altor graiuri. Cu vre
mea, au ajuns să-mi fie ca prieteni 
și aproape le ascultam cuvîntul. 
Giurgiu Crișan, cel cu vorba înțe
leaptă, priceput oștean și aprig la 
mînie, care decît să se lase batjo
corit de judecători, și-a luat singur 
viața sugrumîndu-se cu nojițele de 
la opinci, îmi era dintru început 
foarte drag. Apoi am început să-l 
înțeleg și pe Cloșcuț cel neiertător. 
Pe Horia însă, pe căpetenia cea 
mare, am ajuns să-l cunosc în toată 
măreția sa abia în anii ceștia ai 
așezării celei noi din țara noastră. 
Țăranul știutor de carte din Țara 
Zarandului, Vasile Nicola, prolica 
Ursu — altcum numit și Horia, cel 
de-a bătut de patru ori pe jos dru
mul Ia Viana Măriei Thereza și a 
fiului său iosif al Il-lea, țăranul a- 
cesta, care cu cinci ani înainte de 
căderea Bastiliei dă ultimatum dom
nilor din Deva cu cele cinci pun- 
turi idlenitice cu acelea caire aveau mai 

ideilor 
franceze,
sa îma- 

slujba- 
sa ne- 
și obij- 

este una din cele mai lumi- 
figuri ale istoriei țării noas- 
îndrăznesc să spun și a is- 

omenirii întregi.
părăsit muierea 

la neamurile ei pentru 
ma și oapul și viata, și 
Horia semenilor săi.

Horia și-a lăsat femeia plecată, 
dar el a rămas mai departe să slu
jească dreptății și adevărului țăra-

fie și mudeuil 
a revoluției 

demnitatea
Și

încolo să 
diriguitoare
Horia, prin 
intea împăratului și a 
șilor săi, prin dragostea 
țărmuiri'tă către cei mulți 
duiți, 
noase 
tre și 
toriei

L-a șî s-a tras 
aceea că ini- 
le închinase

nilor împotriva nedreptății și jafu
lui seniorilor. L-a ispitit împăratul 
cu cinstiri și vorbe ca 
curtea lui; dar Horia

— „Să nu vă fie cu 
om trăi și om vedea, 
meniului de mulți ani 
noi să ne piardă. Pe 
mulți i-au ucis în caznă. Știu 
de-om ajunge să dăm ochii cu Mă
ria Voastră?"

Cînd nevoit 
mai găsit alt . 
chemat oe munteni să-și facă drep
tatea, Horia n-a cerut nimic pentru 
sine ci, .așa cum scapă apa pes
te zăgazuri, cînd nimic și nimeni 
nu o mai poate ține, așa au fost 
acele zile ale lunii noiembrie din 
anul de la Hristos 1784. A fost se
niorilor mai mult învățătură și ți
nere de minte.

înșelat și vîndut pe galbenii, Ho
ria nu-și spune tovarășii de luptă. 
La cele 119 întrebări, care de care 
mai meșteșugite, răspunde în așa 
fel, că nu-și spune nici unul din 
soții săi de arme. Ca să le cruțe 
viața.

îndrăgiți de cei 
și închinîndu-le lor viața, puterea 
de muncă și gîndurile pînă la ulti
ma lor picătură de sînge, cei mai 
buni fii ai patriei noastre, condu
cătorii noștri dragi prin însăși viața 
lor m-au ajutat să-l pătrund și să-l 
cunosc mai bine pe marele 
ponorului nostru, pe Horia..

Cunoscîndu-1, și ca să-mi' 
risesc marea dragoste pentru 
i-am scris viața.

Despre Horia vor mai' scrie mulți 
și mereu mai bine, fiindcă Horia 
este viu în tot ce-i viu și drept din 
faptele zilelor noastre.

să-l lege de 
i-a răspuns: 
supărare, dar 
Slujbașii do- 
umblă după 

soții mei pe 
eu

de urgia domnilor n-a 
chip de ieșire și i-a

mulți, iubindu-i

fiu al

mărtu- 
dînsul,

Mihail Davldoglu

A
niuil acesta au venit la noi să 
ne cunoască țara și oamenii 
ei, miii și mii de vizitatori 
străini. Unii erau din state 

vecine și prietene. Alții tocmai de la 
capătul pământului. Mulți dintre a- 
ceșția din urmă aveau mințile îm- 
puiate de propaganda care s-a dus, și 
din nefericire se mai duce încă, îm
potriva noastră, a celor ce viețuim în 
țările de democrație populară. Cu ciți- 
va dintre ei am stat îndelung de vor
bă. Ei nu s-au sfiit să mă întrebe:

—■ Lîngă cine bate iinima poporului 
vostru? Lîngă vechii politicieni care 
au fugit în străinătate și așteaptă să 
se întoarcă în patrie pe calea războiu
lui și să restabilească fosta stare de 
lucruri, sau lîngă guvernul pe care-l 
are astăzi republica voastră populară ?

— Să mergem, le-am răspuns, să 
ne plimbăm puțin pe meleagurile 
noastre. Răspuns au să vă dea oa
menii cei mulți și simpli. Răspuns au 
să vă diea urnele urme ale trecutului. 
Răspuns au să vă dea și înfăptuirile 
la care am ajuns în acești 11 ani care 
au trecut de la eliberarea noastră. Pri
miți să plecăm ?

— Primim.
Am ajuns cu mașina într-un sat 

ditotre Alexandria și Turnu Măgurele. 
Ne-atn oprit la o cotitură, in gînla a- 
propiată femeile scoteau cînepa de 
la topit. Altele torceau lină pe pris
pa caselor. Cîțiva țărani își adăpau 
vitele la o fîntîna. Le-am arătat oas
peților străini un stîlp mare, de pia
tră, înconjurat cu grilaj pe care 
aflau scrise peste o sută de nume.

— Ce este aceasta ?
— Cum vedeți și dvs., un stîlp 

piatră.
— Și ce scrie pe el ?
— Numele țăranilor din acest sat, 

care au murit pe front în războiul din 
1916-1918.

— Atît de mulți ?
- Da. ' ‘ '

7.000.000
— Cit
— Da.
— Și cîți oameni ați pierdut în 

acel război ?
— Opt sute de mii... Dacă lîngă a- 

cest stîlp s-ar mai ridica unul 
care ar fi scrise numele oamenilor 
din acest sat, care numără 400 de ca-

se

de

In 1916 Romîniia avea 
de locuitori...
Londra.
Cit Londra.

pe

se, ați putea să aflați că în ultimele 
două războaie mondiale numai aceas
tă comună a pierdut peste 200 de 
bărbați în floarea vîrstei... Credeți că 
țăranii aceștia mai vor un nou răz
boi ?

— Nu.
Mai departe ne-am oprit lîngă o 

curte uriașă. Acoperișurile noilor clă
diri sclipeau în 6oare. Intr-o parte 
a curții o casă mare, boierească, cu 
geamlîcuri.

— Ce-a fost aici ?
— O curte boierească.
— Și acum ?
— Sediul gospodăriei agricole co

lective.
— Și clădirile moi la ce slujesc?
— Sînt magazii pentru păstrat re

coltele.
Intr-un oraș de lîngă Dunăre 

luat masa la un mediic de 
pății străini au întrebat:

— Cîți medici erau în 
ou 10 anii în urmă?

— Patru.
— Și acum ?
—i Treizeci și doi.
— Și cîte spitah î
— Unul.
— Și acum ?
— Patru. In afară de acestea avem 

aproaipe în fiecare comună caise de 
naștere și posturi sanitare.

După amiază am luat-o, în sus, pe 
Olt. Sătenii își culegeau viile. Cînd 
ne-au văzut că oprim au alergat spre 
noi cu oale cu must și cu coșuri cu 
struguri.

— Fiți bine veniți. Luați și potoli- 
ți-vă setea cu mustul nostru dulce. 
Primiți în dar strugurii noștri. Pămîn- 
tu’l a fost bum cu noi. L-am muncit cu 
maștere și posturi sanitare.

Le-am primit tradiționala cinstire.
— Aceștia 6Înt străini veniți de de

parte, le-am spus. Ar vrea să vadă 
cu ce vă hrăniți.

— Să fie sănătoși. Poftiți la car.
Carul era tras lîngă vie. Boii, de

jugați, molfăiau iarbă. Țăranul a scos 
dintr-o traistă o pline grozavă, proas
pătă și albă, o găină friptă și un 
șervet în care erau înfășurate cîteva 
bucăți albe die brînză.

— Mămăligă nu aveți ? 
Țăranul a început să rîdă.
— Am mîncat destulă vreme mămă-

am
raiion. Oas-

acest raion

ligă. De ce să mai mîncăm și acum ? 
Acum mîncăm pîine. Avem destul 
grîu.

Pe 
pină 
după 
făcut 
Tractoriștii, băieți de 15—16 ani, erau 
plini de praf și de unsoare. Numai 
ditoțiii îi mai atveau albi.

— Al cui e pămîntul pe caire-1 se- 
mănaiți ?

— Al colectivei.
— Și înainte al cui a fost ?
— Al boierului.
— Pînă în zare?
— Pînă în zare și chiar mal departe 

de zare.
Pe o rusca strimtă am pogorît în 

sat... Străinii i-au întrebat pe săteni:
— Cîți învățători erau înainte to 

sat ?
— Trei...-
— Și acum ?
— Douăzeci și doi.
— Și cîți medici ?
— Nici unul.
— Și acum ?
— Un medic, un agent sanitar, o 

moașă, Avem casă de nașteri, dispen
sar, farmacie, bibliotecă cu 4000 de 
volume...

— Cîți copii plecau mai înainte la 
oraș la învățătură ?

— Trei-patru.
— Și acum ?
— Mulți. Peste o sută...
Intre multe altele, un bătrîn le-a 

povestit cum a fost schilodit în 1907 
pentru că participase la răscoale. Pi
ciorul beteag pe care-l tîra după el 
sta drept dovadă. Altul, de 83 de ani, 
le-a arătat semnele rămase pe obrazul 
lui, tot de atunci. Al treilea le-a spus 
cuim în 1942 fiul lui, întors din răz
boi rănit, a fost ucis de jandarmi pen
tru că le povestise sătenilor ce a 
văzut el în Ucraina...

Străinii tăceau. I-a.m întrebat:
— V-ați lămurit? Ați aflat lîngă cine 

bate astăzi inima poporului nostru?
— Ne-am lămurit. Aici, la voi, roata 

istoriei merge înainte. N-o va ma<i 
putea onri nimeni.

— Nu ne mal trebuie ce-a fost. Nu 
ne mai trebuie...

un cîmp neted ca-n palmă, Întins 
în zări, patru tractoare trăgeau 
ele patru semănători. Le-am 
semn mecanicilor să oprească.

Acad. Zaharia Stancu

mare arheolog romin, bun 
al istoriei patriei și — tn 
grave ale istoriei patriei 
pasionat, eseist sclipitor și filolog 
ținind un jurnal intim și alcătuind un 
„Raport asupra organizațiunii invă- 
țămintului secundar din Rominia", 
scriind (tn calitate de comisar al 
Rominiei la expoziția internațională 
din Paris) o „notiță asupra anti
chităților Rominiei", traductnd din 
„lliada" și din „Odiseea", din Vir- 
giliu și din Horațiu, remarcabil cri
tic literar și autor de basme, creionînd 
delicate pastele șl schițtnd drame is
torice (despre Mihal Viteazul, Dece- 
bal, loanițiu, craiul rominilor), bine 
cunoscător al istoriei picturii și al 
muzicii, preocupat de viitorul artelor 
în Rominia, fixind principii de bază 
pentru dezvoltarea unei arhitecturi 
naționale, scriind poezii și studii des
pre folclor, Alexandru Odobescu se 
dovedește a fi prin această multilate
rală și excelentă activitate, — care-l 
apropie și mai mult de polivalenții 
lui înaintași: Bălcescu, Kogălniceanu, 
Alecsandri, ș.a. — un pașoptist și un 
umanist.

O privire superficială ar vedea aici 
dispersare și ar risipi figura Odobes- 
cului in mărunțelnice preocupări. Atît 
lbrăileanu, cit și — recent — Țudor 
Vianu au regăsit însă unitatea în di
versitate, substanța comună a gindirii 
marelui scriitor. G. lbrăileanu, în 
„Spiritul critic în cultura romtnească", 
lămurea „figura lui Odobescu: sin
teză de criticism și de patruzeciop- 
tism pur". „Această dualitate, — care 
tn realitc4e, este o armonie, Odobes
cu a fost un suflet armonios, — acea
stă dualitate l-a făcut pe Odobescu, 
(...) să nu se alipească de „Junimea" 
de care îl îndepărta patruzecioptis- 
mul său...".

Distrugind imaginea falsă a unui 
Odobescu junimist, aristocrat, lbrăi
leanu găsește trăsăturile definitorii 
ale pașoptismului acestui scriitor,, 
lbrăileanu scrie: „Este cunoscută lup
ta lui Odobescu împotriva latiniști
lor..." Autorii dicționarului — zice 
Odobescu — nu pun în dicționar limba 
romtnească vorbită și scrisă": „Dar, 
zice Odobescu, noi scriem pentru cei 
de azi și nu pentru cei din trecut".

Rezumînd, în continuare, gîndirea 
scriitorului, lbrăileanu remarcă un alt 
principiu pașoptist, „Ideea că litera
tura romtnească nu se poate națio
naliza și înfrumuseța decît prin inspi- 
rarea de la literatura populară".

Tot lbrăileanu rezumă astfel atitu
dinea lui Odobescu in chestiunea a- 
grară: „Constatind că pămîntul e pe 
nedrept al „ciocoiului" și că țăranul 
e „rob", prevede că tn curînd pămîn
tul va fi înapoiat țărănimii".

Evident, lbrăileanu nu poate în
cheia acest portret ideologic al lui 
Odobescu din care am dat cîteva ci
tate, fără să amintească de o altă co
respondență pașoptistă: „clntarea 
trecutului în felul lui Bolintineanu: 
evocarea vremurilor de bărbăție, pen
tru a îmbărbăta prezentul...".

G. lbrăileanu are, așa dar, meritul 
de a fi distrus falsa imagine, din 
nenorocire foarte răspîndită, a unui 
Odobescu junimist, conservator, „spi
rit aristocrat". El stabilește în diver
sitatea preocupărilor lui Odobescu ca
racteristicile gindirii scriitorului, esen
ța ei fiind „patruzecioptismul pur". 
Fără îndoială, în „Spiritul critic in

cultura romtnească' există șt con f iii 
zii serioase: nefiind locul să le dis- 
cutăm aici, îndreptăm cititorul inte
resat de aceste probleme spre valoro- 
sul studiu al lui Savin Bratu „Moș
tenirea lui G. Ihrăileanu" (ESPLA, 
1955, pg. 112-113).

Ceea ce vom reține noi, din ceri 
cetarea lui lbrăileanu, este descoperii 
rea unei unități de gindire tn disconi 
tinuitatea aparentă și demonstrarea tei 
meinică a pașoptismului odobescian.

Cea mal serioasă lucrare pe cari 
critica romtnească t-a dedicat-o mai, 
relui scriitor o constituie studiul re
cent semnat de acad. Tudor Vianu 
(ESPLA, A. I. Odobescu, Opere 1, 
1955), balansare armonioasă a erudi
ției cu sinteza, a eleganței stilistici 
cu strictețea demonstrației. Ideea 
principală a studiului, copios hrănită 
cu documente și argumente noi, este 
formulată in titlu: „Alexandru Odo
bescu, pașoptist și umanist".

Credem a vedea principalul merit 
al acestui studiu care, de altfel, are 
atitea altele, în faptul că analiztnd 
amănunțit activitatea multilaterală a 
lui Odobescu, găsește un substrat co
mun acestor preocupări, adună risi
pirea aparentă intr-un portret con
vingător al personalității artistice d 
scriitorului.

Studiul constituie de asemeni d 
restituire a lui Odobescu. aducerea 
lui din. saloanele pariziene, unde tl 
așezase critica cosmopolită, in mie
zul culturii romînești, acolo unde W 
este locul.

Din problemele poemului epic

Liric și epic în creația lui Eugen Jebeleanu

de expresie, 
și specii li-

respirație șl 
încă nu s-au

I
n ultimul timp, au apărut în 
presa noastră literară calde ple
doarii pentru diferite genuri și 
specii literare. Departe de a 

constitui o modă sau un fenomen 
trecător, ele trebuiesc apreciate ca 
o orientare sănătoasă de a sprijini 
dezvoltarea literaturii noastre realist- 
socialiste, de a-i spori forța de in
vestigare și oglindire a vieții prin 
utilizarea întregii capacități a celor 
mai diverse modalități 
stiluri, curente, genuri 
terare.

Poemul ep:c de largă 
poezia epică în general,
bucurat de cuvenita readucere în a- 
tenția cititorilor și a scriitorilor. Cu
venită, mai ales ținind seama de po
sibilitățile cu totul deosebite ale poe
mului epic de a contura chipuri ex
presive de eroi, deci și chipuri ale 
oamenilor înaintați ai zilelor noastre, 
constructori ai socialismului. După o 
perioadă în care critica își făcuse un 
titlu de glorie din a promova poemiul 
epic, a scăzut grija pentru acest gen, 
care cere atîta trudă, ridică atîtea 
probleme, și are în schimb o însem
nătate atît de mare în evocarea zi
lelor de altă dată și a celor pe care 
le trăim. Precizăm: a scăzut grija 
criticii literare — poeții au fost pre
ocupați, poeme epice au apărut. 
Doar cîte un articol răzleț le-a sem
nalat apariția, și astfel, cititorul a 
putut scăpa din vedere acest fenomen 
specific epocii noastre — reînvierea 
poemului epic cu acțiune întinsă, cu 
multe probleme și mulți eroi, așa 
cum l-au practicat în secolul trecut 
Alecsandri, Negruzzi, Bolintineanu și 
Eminescu, cînd evocau timpuri de 
glorie a poporului, marile sale figuri.

Epoca noastră de transformări e- 
popeice, oamenii zilelor noastre, care 
învață a-și trăi viața la nivelul e- 
rofsmului legendar, perspectivele ne
mărginite care ne stau în față — au 
readus în fața poeților realismului 
socialist, poemul epic, aproape uitat 
în epoca dintre cele două războaie.

Mihai Beniuc, încă d’n 1948 a sim
țit nevoia baladei de largă respira
ție ; poemul „Chivără roșie" se si-

tuează cam la începutul acestei pre
luări și măsoară capacitatea extra
ordinară a genului de a vorbi în lim
bajul zilelor noastre. „Silvester An
drei salvează abatajul" de A. Toana, 
„Tovarășul Matei a primit Ordinul 
Muncii" de Veronica Porumbacu, al
cătuiesc și ele manifestări valoroa
se, marcînd preocuparea tot mai ac
centuată a poeților pentru poemul 
epic, atît de potrivit să exprime o 
gamă întreagă de idei și sentimente,

Desen de FLORICA CORDESCU

chipuri de oa-acțiuni importante și 
meni.

Succese deosebite au urmat numai- 
decit: poemul lui Beniuc închinat 
luptei ceferiștilor din februarie 1933; 
poemele lui Eugen Jebeleanu: „In 
satul lui Sahia“ și „Bălcescu" ; ale 
lui Marcel Breslașu: „Cîntecul Don- 
eăi" și „Iași 1917"; ale lui Dan Deș- 
liu: „Lazăr de Ia Rusca" și „Minerii 
din Maramureș"; ale lui Mihu Dra- 
gomir: „Războiul" și „Tudor din 
Vladimir"; „Copiii din Valea Arieșu- 
lui" al lui A. E. Baconsky, ale lui 
George Dan, Aurel Rău, Aurora Cor

nu, Mihnea Gheorghiu, D Florea 
Rariște, Ștefan Iureș și alții.

Iar aparițiile cele mai toi, succese 
importante ale poeziei noastre epice, 
cum sînt ciclul „1907“ de Tudor Ar- 
ghezi, evocare pe care o putem cu 
ușurință încadra între poemele epi
ce, apoi „Vară fierbinte" de Victor 
Tulbure, „Cerbul RoȘu" de Vlaicu 
Bîrna, „Balada împușcaților" de I. 
Brad și „întoarcerea în patrie" de 
Toma George Maiorescu, alături de 
retipăririle numeroase, ridică putere 
nic la ordinea de zi problemele poe
mului epic.

Această discuție s-ar fi cerut în
cepută cu unele afirmații cu caracter 
mai general; o vom po.rni totuși de 
la poemul lui Eugen Jebeleanu, „Băl
cescu", poate cel mai reprezentativ 
poem epic de inspirație istorică pe 
care l-a dat noua noastră poezie — 
și în același timp deosebit de semni
ficativ pentru dezvoltarea autorului 
său. Facem acest lucru, pe deoparte 
în vederea unor ilustrări ulterioare, 
pentru care poemul „Bălcescu* este 
grăitor, și pe de altă parte și pentru 
valoarea acestei creații.

★
Pină Ia apariția poemului „In satul 

lui Sabia" (Viața Romînească, iulie 
1950), despre Eugen Jebeleanu s-a a- 
firmat cu dreptate că este un liric 
prin excelență. Primul său volum 
„Inimi sub săbii" (1934) o dovedea. 
Cele două izbucniri lirice mai ample 
„Ceea ce nu se uită" (1944) și „Scu
tul păcii" (1949) întăreau această a- 
preciere, pe care, în liniile ei gene
rale, nici poemul „In satul lui Sahia" 
n-a schimbat-o. Structura poemului, 
bazată pe suita de tablouri închega
te laolaltă prin faptul că se refereau 
Ia un același erou (în prima parte a 
poemului) și se petreceau în același 
loc (în a doua parte), păreau să a- 
rate că în creația lui Eugen Jebelea
nu epicul încape cu greu, incidental, 
sau deloc. Căci, s-ar putea demonstra 
cum aproape fiecare din tablourile 
ce compun „In satul lui Sabia" se 
bazează mal mult pe evocarea lirică 
sau pe descripția cu caracter repor
tericesc decît pe narațiunea epică pro.-

mijloacelepriu-zisă — realizată cu 
poeziei, firește.

Și iată că talentul lui 
atît de viguros în creații 
guițat, 
.Lidice*, „Fîntîna din Coreea" etc.— 
se dovedește dintr-odată nu mai pu
țin viguros în creații epice de am-

Mihai Gafița

Jebeleanu, 
lirice de 

ca poemul amintit sau ca 
„Fîntîna din Coreea'

(Continuare în pag. 4-a)
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In „Schițele istorice" ale tul Odo
bescu, cei mai mulți comentatori au 
văzut doar influența istoriilor roman
țate, pe atunci la modă tn apus, o 
influență a tehnicii romantice cu ră
piri tn noapte, „ruinuri" dezolatei 

zăngănit de lanțuri pe vreme de fur
tună, ș. a. Desigur, aceste elemente 
există și spiritelor superficiale nu le-a 
fost greu să le surprindă. Dar însă, 
oare, în „Mihnea Vodă cel rău" șl 
In „Doamna Chiajna" nu este mal 
important să vedem violente pamflete 
politice împotriva tiraniei, in tiranos I 
Ascultați aceste fraze din articolul- 
program al revistei emigraților pa
șoptiști, „Junimea Romînă" (1 mal 
1851), tn al cărei cerc tînărul Odo
bescu se afla, ascultați aceste fraze 
și spuneți, oare nu sînt ele asemeni 
unui moto al „Scenelor istorice" ?..- 
„precum cel ce tăgăduiește Că e 
noapte, afirmă prin aceasta chiar că 
e ziuă 
rania 
amorul său pentru libertate". Ascul
tați cum sună, cum tună, glasul Băl- 
cescului tn articolul-program al „Ju
nimii Romîne" : „Juni romîni! un om 
de orice nație (...) vă este frate: să-l 
iubiți și să-l ajutați I" Ascultați-l a. 
cum pe Odobescu în 1878 vorbind la 
Ateneu despre „răscoala iobagilor sub 
căpetenia lui Horia": „Numai stînd. 
strîns lipiți de noi, umăr la umăr, 
coapsă la coapsă, inimă la inimă, 
dînșii, ungurii, și noi, romînii, vom 
putea sprijini șl domoli zborul, din 
ce în ce mai semeț, al marilor zgrip- 
sori cu cite două capete care, și nouă, 
șl lor, ne fllftie mereu deasupra”.

Nu este oare acesta glasul lui Băl
cescu rătăcind în Ardeal, de la Avram 
lancu la Kossuth și de la Kossuth 
la Avram lancu? Oare activitatea lut. 
de arheolog, preocuparea lui pentru 
istorie, nu-și găsește rațiunea tn pa
siunea pentru viitor? „Amorul de 
antichități" nu-și găsește izvorul șl 
scopul in aceste versuri de funie: 
„Să vină clntărețul al gloriei trecute, 
Să verse focul vieții în strofele-i 

plăcute, ; 
Sărbînd și veștezi lauri, și dafini 

viitori, 
Ș-atunci vor suna iarăși acordurile 

mute; 
In vinele romîne vor fulgera fiori 
Și orizontul țării nu va mai fi cu 

nori I"
....„evocarea vremurilor de bărbăție 
pentru a îmbărbăta prezentul" scria 
lbrăileanu.

Oare pentru a înțelege bine arta 
rafinată, matură, a pastelului odo
bescian, nu trebuie să recitim versu
rile adolescentului:

Corespondențe

— asemenea cel ce urăște ti- 
exprimă prin aceasta chiar,

Paul Georgescu
(Continuare în pag. 4-a)

Un savant suedez despre limba romînă >
— Profesorul Alf Lombard —

Din Lund, orășel universitar 
in Suedia, ne vine o carte 
deosebit de însemnată pen

tru studiul limbii romine: lucra
rea tn două volume, cuprinzînd 
1223 de pagini, format mare, a 
profesorului Alf Lombard, cu ti
tlul: „Verbul rominesc, studiu 
morfologic" (cartea e scrisă In 
limba franceză).

In această lucrare, apărută in 
1954, se descrie sistemul verbal 
rominesc, pornind de la limba ac
tuală și mergînd pînă la fazele ei 
cele mai veahi. Expunerea este fă
cută la un înalt nivel științific; 
autorul a consultat întreaga bi
bliografie a chestiunii. Problemele 
pe care le dezbate, uneori com
plexe, sînt tratate cu o perfectă 
cunoștință a limbii romine. Prof. 
Lombard, care este cunoscut prin 
lucrări importante asupra limbii 
franceze, pe lingă cunoașterea lim
bii romine are și serioase cunoș
tințe de slavistică. El face parte 
dintre invățații scandinavi care 
s-au pasionat. încă din anii stu
denției, de studiul limbii romine: 
astfel, ilustrul său predecesor în 
acest domeniu, profesorul Kristian 
San dfeld (1873—1942), care a 
profesat la Universitatea din Co
penhaga (Danemarca), a scris o 
serie de studii consacrate limbii 
romine șl limbilor balcanice, prin

ire care semnalăm studiul său 
asupra infinitivului tn limba ro- 
mină (1902) și „Sintaxa limbii 
romine" (1936).

Prof. Lombard ne-a vizitat țara 
in mai multe rînduri, prima oară 
tn 1934, cînd a strîns materialul 
necesar pentru scrierea lucrării 
sale asupra pronunțării limbii ro
mine, apărută în 1935, la Upsala 
(Suedia), care constituie un re
marcabil tratat de fonetică de
scriptivă a limbii romtne. De 
atunci, a publicat o serie de arti
cole științifice și de recenzii con
sacrate limbii romtne. Această ac
tivitate publicistică merge mînă în 
mină cu acttvltatea didactică: prof. 
Lombard a deschis la l niversita- 
tea din Lund. sînt acum aproape 
douăzeci de ani, un „Seminar de 
limba romlnă", care atrage. In fie
care an școlar, un mare număr de 
studenți, pe care savantul profe
sor îi inițiază în tainele limbii ro
mine. Această activitate de, cerce
tare a limbii romine, susținută 
timp de trei decenii, face cinste 
lingvisticii suedeze și trezește ad
mirația șl recunoștința noastră.

In nordul îndepărtat, o minte 
luminată șt un suflet generos lu
crează cu spor la cunoașterea lim
bii noastre și la elucidarea proble
melor ei.

Acad. Al. Rosettl



K. SIMONOV! „Versuri alese“ Determinarea personalității artistului

„As-ma, îata ecoului*

Editura „Cartea Rusă" publică frt 
traducerea unui grup de poeți volu
mul de „Versuri alese" al talentatu
lui poet sovietic K. Simonov. Sint in
cluse piese reprezentative din primele 
sale volume, din volumele „Ani de 
război", „Lirice", „Prieteni și duș
mani" precum și o seamă de poeme 
epice mal mari.

K. Simonov și-a publicai primele 
versuri in anul 1934, an în care a in
trat in Institutul de literatură,,Maxim 
Gorki". încă de pe atunci începeau să 
se profileze trăsăturile caracteristice 

, ale poetului matur de mai tirziu. Fo
stul strungar în fier, crescut și îna
ripat de forțele Marii Revoluții din 
Octombrie, își exprima acum drago
stea pentru noua viață ce se construia 
în Țara Sovietică. Din această perioa
dă, una din principalele preocupări li
rice ale lui K. Simonova fost exprima
rea frumuseții eticii omului sovietic, 
temă ce va reveni în noi și impresio
nante forme și in versurile de război 
ți în versurile sale mai recente. Ast
fel, este poezia „Navale scene"... din 
care desprindem strofa concluzivă:

„Dar poți să spori cîndva: am isprăvit! 
Am dus la capăt ultima poruncă! 
Și-apoi să stai la masă liniștit 
Bătrîn, să cauți tihnă după muncă?"

In aceeași ordine de idei, este foarte 
interesant de pildă poemul „Prima 
iubire", evocare emoționantă a unei 
iubiri sfîrșite, care-și mai trimite to
tuși ecourile dweroase in inima erou
lui, maturizat acum. 0 oarecare no
stalgie eseniniană face loc unui spirit 
nou, militant, caracteristic oamenilor 
sovietici. Eroul se află, în drum, ur- 
mîndu-și îndatoririle sale sociale, prin 
orașul în care locuiește prima iubită, 
care între timp s-a căsătorit. Toate 
semnele vechii iubiri s-au schimbat, 
mobila, familiară altă dată, este colo
rată altfel acum, un copil se tîrăște 
de-a bușilea pe covor. Ce este mai 
dureros însă, s-a schimbat frumusețea 
sufletească a fetei iubite cîndva, au a- 
părut în schimb platitudinea, ridurile 
cenușii ale conformizării sufletești-

„Dar tu, ești tot așa? — Cum? Tot 
așa?...

Te tulbură cu rrila-î jignitoare 
Că n-ai nevasta ta și casa ta 
Și-o fericire asemănătoare.
— Ești tot pe drumuri? — Dacă-așa

mi-i dat!
Chiar pentru asta m-al iubit, îmi pare—
— Am fost o proastă..."

întregul poem degajă o mustrare 
amară la adresa acelora ce-și pierd 
prospețimea sufletească, nepăstrînd-o 
întreagă prin toate încercările aspre 
ale vieții.

„Versurile de război" ale lui K. Si
monov, împreună cu cele mai bune bu
căți din volumul „Lirice", constituie 
o parte deosebit de valoroasă a activi
tății sale poetice. Ura împotriva nă
vălitorilor fasciști se împletește cu si
guranța că victoria va fi cucerită dato
rită calităților morale ale poporului 
rus. De aceea, o mare parte a acestor 
versuri este dedicată slăvirii frumu
seții sufletești a omului sovietic sau 
blamării urîțeniei de caracter acolo 
unde ea este înitlnită. In această or
dine de idei pot fi citate în întregime 
poezii fermecătoare ca „Așteiaptă-mă", 
„Cîmpia fără nume" „Stăpînia casei" 
și sguduitoarea „Scrisoare deschisă 
unei femei din orașul Vicing". Ca
racteristică pentru acest vast com
partiment al liricii lui Simonov 
este și poezia >,Casa din Viaz- 
ima". Un pilc de ostași roșii, înaintea 
unei bătălii, își petrec împreună poate 
ultima seară într-o casă bătrînească. 
Acolo, în înfiorarea clipelor dinaintea 
unei grave și hotărîtoare încercări, to
varășii de luptă se simt strîns legați de 
o extraordinară puritate:

..In noaptea ceea, totul spre moarte 
ci nd mergea, 

Uitarăm ce-i minciuna spre-a n-o mai
învăța,

Mterindea pe din două și sîngele la fel! 
Așa văzurăm viața prin groaznicul 

mfcel"

Casa din Viazma devine simbolul 
purificării sufletești. Poetul consideră 
că, dacă vreunul din cei re-au trăit ne
uitata seară dinainte de atac și-ar 
trăda frumusețea sufletească obținută 
acolo, el ar fi trimis în aceeași casă, să 
mai trăiască o noapte ca aceea pe care 
a uitat-o și să-și reamintească episoa
dele de demult:

„De nu a fost. înseamnă că-n anii ctaire 
vin 

In cercul de prieteni cu unu-i mat 
puțin.

Insă de-a fost, o vorbă nu-i vom mai
spune lui 

Si nici o întrebare din partea nimănui.

Oi drag pînă la moarte ne-o fi, ca-n 
vechiul rost, 

Ne spună pur și simplu: Acolo, da, 
am fost".

După război K. Simonov a călătorit 
în numeroase țări străine. Rod al 
impresiilor pe care le-a acumulat ast
fel, este și volumul de versuri „Prie
teni și dușmani". După cum sugerează 
și titlul, în volum sînt omagiate for
țele progresiste internaționale și sînt 
înfierate cercurile războinice. Versu
rile ce compun acest ciclu se disting 
mai ales prin verva și ascuțișul satirei 
lor.

Publlcînd acest volum, editura 
„Cartea Rusă" a făcut un bun servi
ciu maselor de cititori care așteptau 
cu nerăbdare o culegere completă a 
versurilor lui Simonov, cunoscut pînă 
acum sub acest aspect numai din tra
duceri răzlețe. Lirica acestui talentat 
poet sovietic va place desigur cititori
lor romîni și-i va ajuta în limpezirea 
unor probleme sufletești pe care el și 
le pun.

N. Lablș

Zilele acestea a apărui în tra
ducere rpmînească studiul 
monografic dedicat vieții și 
operei lui Nikolai Gogol de 

către criticul V. Ermilov, unul 
dintre cei mai cunoscuțt cercetători 
literari sovietici, autorul unor nume
roase studii literare, între care și va
loroasa monografie despre Cehov.

Monografia ,,N. V- Gogol (1809—■ 
1852)" este o lucrare amplă, cuprin
zătoare, analizînd aspecte dintre cele 
mai semnificative ale creației gogo- 
lime, determinând cu precizie coor
donatele ei ideologice, stăruind cu 
competență și forță de analiză asu
pra particularităților artistice ale au
torului „Sufletelor moarte".

Un asemenea studiu monografic 
oferă implicit exemplul unei lucrări 
științifice, ale cărei principii de ela
borare și compoziție nu pot să nu 
trezească interesul cercetătorilor noș
tri literari, să nu constituie o sursă de 
învățăminte în activitatea lor crea
toare. Ceea ce caracterizează în pri
mul rînd studiul lui V. Ermilov este 
grija deosebită pentru cercetarea ori
entării ideologice a scriitorului, pro
bitatea determinării atitudinii sate, 
ca cetățean și scriitor, așa cum real
mente se manifestase ea în limitele 
istorice ale vremii în care a trăit, 
luminarea tuturor contradicțiilor și, 
căutărilor creației sale. Impresionea
ză obiectivitatea științifică a cercetă
torului care evită sursele insuficient 
de verificate în caracterizarea unora 
dintre etapele dificile ale unui ase
menea drum. Autorul ne dă o pre
zentare unitară a omului și a operei 
— așa cum înseși imaginile artistice 
ate scriitorului din perioada respec
tivă i-o puteau da.

In monografia sa, V. Ermilov a 
urmărit prezentarea personalității lui 
Gogol printr-o indisolubilă investi
gare a omului și a artistului în fie
care .dintre capitolele cărții. Nici un 
moment autorul nu se bazează doar 
pe una dintre cele două laturi ale 
cercetării sale. Identificînd trăsătu
rile originale ale unei asemenea per
sonalități, V. Ermilov acordă toată 
atenția materialului faptic pe care-l 
oferă biografia scriitorului în rela
țiile sale cu cei din jur, cu oamenii 
care l-au impresionat în chip deose
bit. In sistemul argumentației sale 
joacă un rol important verificarea ră
sunetului pe care l-au avut anumite 
împrejurări din viața omului, în con
știința creatorului. Astfel, sensibilita
tea caracteristică lui Gogol în sezi- 
sarea tragismului răscolitor al suferin
țelor oamenilor simpli, — care apare 
pregnantă atunci cînd asistă la cruzi
mile unui moșrer ce se distrează chi- 
nuindu-și supușii —• este semnalată ca 
o trăsătură distinctivă a autorului 
„Mantalei". Atenția acordată glodu
rilor scriitorului, din perioada începu
turilor sale, rejtecțiilor intime și spo
vedaniilor sincere adresate prietenilor 
în scrisori, mărturisește tendința de 
a surprinde sensul unei anumite to
nalități sufletești care caracteriza per
sonalitatea lui Gogol. Și treptat, ur
mărirea unui asemenea sens este ne
încetat verificată cu analiza imagi
nii diferiților săi eroi, a cărei soli
citare este de cele mai multe ori ho- 
tăritoare tn determinarea portretului 
moral ăl scriitorului.

Ocolind interpretarea vagă și a- 
morfă în profilarea atmosferei speci
fice creației gogoliene, V. Ermilov 
stăruie îndeosebi asupra reacțiilor 
complexe ale scriitorului în societatea 
în care trăia. El descrie, de pildă, 
acea nuanță de melancolie duioasă 
care devenise parte integrantă din 
chipul său spiritual, ca o consecință 
obiectivă a stărilor de lucruri din 
vremea sa. Sini cercetate astfel rînd 
pe rînd partlcutar/iățile acalut cele

bru ztmbet personal tn care amără
ciunea „lua un aspect specific, co
mic, înalt gogoiiam, esprimmd tragi
cul". La început, Ermilov studiază 
formarea acesteia în ansamblul legă
turilor reciproce ale lui Gogol cu 
scriitorii epocii, și în mod special cu 
Pușkin. Din aprecierile lui Gogol 
despre Pușkin. criticul știe să aleagă 
tocmai acele pasaje care ilustrează 
în chip grăitor nu numai admirația, 
ci și năzuința adoptării unei anumite 
ținute morale și artistice în propria 
sa activitate.

In al doilea rînd, argumentele ho
tărîtoare în conturarea trăsăturilor 
personalității gogoliene se bazează în 
special pe însăși substanța creației, 
a imaginilor scriitorului. Analiza a- 
numitor episoade din „Serile în 
sat la Dikainka", este în măsură să 
caracterizeze mai precis nuanțele 
zîmbetului gogolian, tocmai prin sub
linierea cu ajutorul citatelor și a 
descrierilor abundente, a savoarei a- 
cestor povestiri, mustind de năzuința 
irezistibilă a poporului spre libertate 
și fericire. Criticul nu se mărginește 
numai la transmiterea impresiilor, a 
citatelor și, în genere, a atmosferei 
operei pe care o analizează. Pentru 
a descoperi mai plastic și mai con
vingător adevăratul sens al imagi
nii,'el intervine rotunjind, e.xplicitind 
și adlncind semnificația acesteia, cu 
propriile lui cuvinte: — „Să te elibe
rezi, să frîmgii lanțurile oare te su
grumă, came nu te lasă să respiri în 
voie, uișoir, care nu-ti îngăduie să 
simți și să trăiești firesc și siruplu, 
cum trăiește peștele în apă! Iată mo.

tivul care înfrumusețează „O noapte 
de mal". Participarea intensă a cri
ticului la întreaga atmosferă a bas
mului este menită a sublinia nu nu
mai patosul afirmării dreptului ta 
viață a poporului, ci și mai ales 
de a sezisa particularitatea sunetului 
personal, unic, al acelui lirism cuce
ritor, de neuitat, al digresiunilor atît 
de caracteristice lui Gogol.

Urmărind cronologic opera lui 
Gogol, criticul știe să marcheze as
pectele multiple pe care le capătă 
succesiv originalitatea stilistică a 
scriitorului, modalitatea sa proprie 
de expresie tn care se întrepătrund 
rlsul și lacrimile. V. Ermilov reali
zează o amplă cuprindere a semnifi
cațiilor operei pe care o analizează, 
tocmai datorită atenției acordate 
particularităților imaginii gogoliene, 
Imaginile specifice autorului consti
tuie pentru critic sfera principală 
în limitele căreia el poate des
coperi generalizările \și sensurile e- 
sențiale ale operei- Menționăm, de 
pildă, analiza stării sufletești a tră
dătorului Andrii din „Tara® Btflba" 
cînd fiecare firicel de iarbă care stră
lucește tn tumina palidă o lunii, 
este văzut de acesta la proporțiile 
unui neînduplecat acuzator.

0 altă trăsătură distinctivă a mă
iestriei criticului tn detectarea specifi
cului personalității lui Gogol o con
stituie caracterizarea fiecărei opere în 
parte, în lumina ctiorva linii direc
toare. înainte de toate — urmărirea 
temelor șl a motivelor fundamentale 
întregii creații, — așa cum Sînt tra
tate ele succesiv în operele scriitoru
lui, apoi cercetarea diferitelor aspec
te pe care le capătă folosirea proce
deului caracteristic la Gogol — înlo

cuirea oamenilor prin obiecte — ca 
mijloc de subliniere mai eficientă a 
banalității, a caracterului de fațadă, 
a goliciunii sufletești, a „stîlpilor so
cietății". Astfpl, criticul consacră pa
gini de o pătrunzătoare și subtilă a- 
naliză literară unor asemenea per
sonale a căror biografie este înlocuită 
în chip semnificativ, prin descrierea 
istoricului îmbrăcămintei lor. Investi
gația cercetătorului se îndreaptă de 
asemenea comparativ spre alte pro
cedee asemănătoare, urmărind, de 
pildă, „abaterea de la tema principală 
a narațiunii pe o ullciiioiairă' lătural
nică", așa cum este întilnilă în di
verse lucrări ale lui Gogol.

Analiza lui V. Ermllov privește 
într-o permanentă corelație destinul 
eroilor, reliefarea caracterului aces
tora, definirea lor în anumite împre
jurări comice. „Ca să pătrundem în 
umorul gogolian, in toată profunzi
mea lui, trebuie să privim replica... 
în cadnfl împrejurărilor concrete îni 
care e rostită și in legătură cu ca
racterele personajelor și cu relațiile 
lor". De asemenea, pentru o și mai 
deplină cunoaștere a personalității ar
tistice a scriitorului, V. Ermilov obiș
nuiește de cele mai multe ori \ să 
lărgească limitele acestei analize, re- 
curglnd la comparații cu elementele 
unor alte lucrări, menite a marca 
gradația, deosebirea dintre anumite 
nuanțe ale aceluiași sentiment pe 
care-l încearcă autorul. Ne referim, 
de exemplu, la comparația dintre nu
vela „Ivan Feodorovici Șipionka" și 
„Cum s-a certat Ivan Ivainioviai cu 
Ivan Nikiforovici", unde procedeul a- 
lăturării prin comparație înlesnește o 
mai precisă delimitare a împletirii nu
anțelor de tragic și comic. Alteori 
comparației îi revine misiunea de a 
alătura două caractere ale aceleiași 
nuvele pentru a plasticiza exprimarea 
sensului profund al acesteia, semnifi
cația sa filozofică.

Individualitatea lui Gogol ni se 
dezvăluie în toată amploarea trăsă
turilor ei tocmai datorită capacității 
de sinteză a criticului care a știut 
de-a lungul capitolelor acestei mono
grafii să crească treptat profilul 
scriitorului, tălmâcindu-ne semnifica
țiile bogate ale mijloacelor sale de 
expresie, ale „acelei trăsături carac
teristice geniului artistic al lui Go
gol, folosirea Mim bățului comediei pen
tru a exprima tragedia timpului isău“.

In interpretarea fiecăreia dintre 
operele scriitorului, V. Ermilov a 
știut să explice ideea artistică res
pectivă, să ne facă să o înțelegem în 
toată amploarea semnificației, a ca
pacității ei generalizatoare. „Mantaua" 
devine pentru critic un prototip al 
protestului împotriva umilirii și stri
virii sufletelor oamenilor simpli, „An- 
tiicămera" — o dezvăluire necruțătoa
re a esenței lumii birocratice, stupidă 
și dezumanizată, mascată penibil de 
rangul și măreția puterii.

V. Ermilov conduce tn așa fel fi
rele desfășurării ideilor sale în ca
racterizarea liniilor tematice ale crea
țiilor gogoliene, îneît ele converg, se 
însumează progresiv în generalizări 
din ce tn ce mai ample, cristatizate 
tn aprecierea unor opere ca „Sufitele 
moarte", — deslușind cu limpezime 
verdictul pe oare Gogol l-a dat ne- 
drevfei orînduiri a vremii sale.

Fermitatea situării criticului pe po- 
zit'ile esteticii marxist-leniniste tn 
cercetarea fenomenului literar, cunoaș
terea profundă și interpretarea mate- 
rialist-dialeotică. a evenimentelor e- 
pocii istorice tn care a trăit și a 
creat Nikolai Gogol i-au permis lui 
V. Ermilov să realizeze o lucrare va
loroasă pe tărîmul unuia dintre cele 
mai dificile genuri ale criticii litera
re.

Miron Dragu

Neobosit cercetător al limbii și al 
comorilor literaturii populare, Eusebiu 
Camilar a cules din China, de la fața 
locului, o prea frumoasă baladă, rod al 
multor generații de rapsozi anonimi. 
Călătorind prin China de Sud-Est, pe 
însoritele meleaguri ale provinciei 
Yu-nan, scriitorul nostru a tntîlnit o 
echipă a Institutului de Folclor, care 
i-a înlesnit să cunoască întimplările 
minunatei sale As-ma. La frumusețile 
peisajului împodobit cu păduri de 
bambus, cu flori de lotus și cu orezării 
admirabil irigate, s-au adăugat firesc 
frumusețile necuprinse ale geniului ar
tistic popular. Balada As-ma se cîntă 
în toată provincia și mai cu seamă în 
seminția San-ni, de unde se pare că își 
trage obîrșia. Scriitorul a stat înde
lung cu oamenii acelei seminții. Dacă 
locul nașterii baladei se poate stabili 
întrucîtv'a, lutndu-se drept indicație 
versurile:

„Satului nostru îi spune A-sa-fi
Și-i vestit în toată seminția San-ni", 

nu același lucru se poate spune despre 
vremea aproximativă a zămislirii ei... 
Tot versurile baladei ne sugerează Cî- 
teva urme. Descriindu-ni-se întrecerea 
dintre A-ha și J-Bu-Ba-La, cel care-o 
răpește pe As-ma, aflăm următoarele:

„Hai să facem două topoare din 
piatră moale, (s. n.) 

și care-o tăia arbori mai groși cu 
toporul,

acela să fie biruitorul!"
Generațiile au cizelat-o, au îmbogă

țit-o adueîndu-i într-adaos semne ale 
trecerii lor prin lume, astfel jnett ba
lada de astăzi, pe lingă splendida per
sonificare a ecoului, este un imn adus 
frumuseții omenești, naturii și muncii.

As-ma s-a născut în casa harnicului 
gospodar Co-Lu-Jimin. Nu-l înghesuia 
bogăția, în schimb avea un fecior drept 
ca bradul munților, înalt pînă la cer, 
viteaz hrănit cu rărunchii tigrilor uciși 
de dinsul, harnic și atît de puternic, 
tncît „rotunjea arcul ca luna"... Și 
cînta mai mîndru decît pasărea Hoa- 
mei...

Mai aveau soții Co-Lu-Jimin o fată, 
As-ma, frumoasă ca o floare înmires
mată. „Cînd s-a născut ea, peste sat 
a crescut și s-a întins < o floare, I cum 
răsar și se-ntind în necuprins l curtu- 
beiele strălucitoare"... A crescut As-ma, 
„ca un lotus prin vreme, fericind cu 
gingășia sa întreaga provincie, incit 
i-a mers vestea... Dar, departe, de-asu- 
pra satului locuia neamul spurcat 

I-Bu-Ba-La, atît de bogați și de răi 
la inimă, că „nici furnicile pe stib 
poartă nu le intrau"... Iar feciorul lui 
J-Bu-Ba-La, pe nume A-Ts, era în
chircit și urît ca maimuța; ba și mai
muța se speria de el... Au pus gînd 
rău fetei din casa lui Co-Lu-Jimin și 
au răpit-o cu ajutorul lui Hai-J — 
blestematul. Dar a venit neîntrecutul 
A-ha să-și scape surioara din tem
nița bogaților, pentru ca iar să aibă 
ce privi soarele pe pămînt... I-a răpus 
cu istețime, tn virtute și-n vitejie pe 
răpitori și-au purces către casa părin

Lev Kassil la Casa scriitorilor
Luni după-amiază, a avut loc Ia Casa scriitorilor o întîlnire a scrii

torului sovietic Lev Kassil cu scriitorii romîni oare activează pe tărîmul 
literaturii pentru copii și tineret.

Intîlnirea a fost deschisă de Mihail Davidoglu care a dat cuvîntul 
distinsului oaspe. Lev Kassil a făcut o amplă expunere asupra aspecte
lor semnificative ale dezvoltării literaturii pentru copii și tineret în 
Uniunea Sovietică. La discuții au participat Mioara Cremene, Vladimir 
Colin, Ilie Stanciu și alții.

Numeroși scriitori și redactori ai publicațiilor de tineret din Capi
tală, participanți la această întîlnire, au primit cu o caldă simpatie pe 
'Lev Kassil.

Marți după-amiază, scriitorul Lev A. Kassil a conferențiat în aula 
Bibliotecii Centrale Universitare des pre „V. V. Maiakovski". Conferința a 
fost organizată de Consiliul general A.R.L.U.S. în colabotare cu Uniunea 
scriitorilor din R.P.R.

Vorbind despre influența lui Ma iakovski asupa poeților sovietici, con
ferențiarul a relatat pe larg felul în care marele poet revoluționar a în
drumat cu grijă de părinte primii pași în literatură ai tinerelor talente.

Din opera lui Maiakovski au re citat George Vraca, artist al poporu
lui din R.P.R., Irina Răchițeanu Șir ianu, artistă emerită a R.P.R., poetul 
Mihu Dragomir, laureați ai Premiului de Stat.

tească împreună cu calul pag. Dar șl 
s-au pus diavolii împotrivă, diavolii 
chemați de J-Bu-Ba-La... Apele flu
viului Sil-Has au năvălii din matcă, 
potopind întinderile. Au învăluit-o pe 
As-ma, smulgînd-o, prăvă'ind-o in voi- 
burile dezlănțuite... Dar o altă fată, 
năpăstuită, fugită de gura soacrei 
sale, stăpînitoare a ecoului, „a po
runcit apelor să steie / și văz
duhului să-ntindă repede 1 punți stră
lucitoare de curcubeie"... Și-a scos-o 
pe As-ma, ca pe-o nefericită surioară 
și-a dus-o în munți, în vecinătatea li
niștii... ca să stea de-apururi în vecină
tatea oamenilor și să le răspundă la 
chemări, să se veselească alăturea cu 
dinșii, priveghindu-le petrecerea prin 
lume.

Eusebiu Camilar s-a străduit să dea 
strălucirii acestei balade care are un 
evident sens social, un vestmint ro
mânesc pe potriva ei. Sună în tălmă
cirea sa profunzimile artei noastre 
populare și tncîniatul grai străbun. 
Balada As-ma e țesută din pilde, zică, 
lori și metafore, din obiceiuri vechi; 
e un fel de mic muzeu păstrător al sem
nelor lăsate de înțelepciunea poporu'ui 
chinez în curgerea sa prin veacuri. 
Munca tălmăcitorului era astfel cu o- 
sebire grea. Respectarea atmosferei și 
a coloritului local, atît de necunoscu
te nouă, zugrăvirea cu mijloacele gra
iului nostru a nunțelor străvechiului 
grai chinez, transmiterea sensurilor 
cuprinse în înțelepciunea milenarului 
popor, sensuri bogate de specificul vie. 
ții băștinașilor din provincia Yu-nan, 
ca să fie pe înțelesul firii noastre, iată 
numai cfteva exigențe în stare să te 
pună la cea mai grea încercare. Dar 
tălmăcitorul a folosit din plin expe
riența comorilor poeziei noastre. Scli
pitoarele metafore presărate în toată 
țesătura baladei și-au găsit o fericită 
corespondență în graiul nostru, imagi
nile baladei sună evocator in iscusita 
tălmăcire: „De bucurie, părinții nu-și 
vedeau mîna prin ceața genelor!...’ 
„Prin ceața genelor, tata și mama, 
abia vedeau ușile..." Ori admirabilele 
imagini ale muncii timpului și ale pei
sajului de pe ogoare :

„Fata ride, ride nebunatecă 
tn timp ce brazdele se deschid 
ca aripile de rață sălbatecă 1 
Și etnd pleznesc bobii de grîu în 

mîzga cîmpiilor, 
parcă se deschid aripioarele gîjulii- 

lor !...’
Ori:
„biata mamă se oprea în loc, 
și se uita
sus la pădurea bambusutui 
tipărită pe arama apusuluil...’
Prin osteneala lui Eusebiu Camilar 

literatura noastră a dobîndit o creație 
de mare valoare. De asemenea, i se Cu
vine mulțumire harnicului traducător 
Ciu-Tsu-Di, interpretul, care s-a stră
duit să destrame necunoscutul înaintea 
tălmăcitorului. Din împletitura acestei 
munci, avem astăzi noi bucuria unei 
frumoase opere de artă.

Dumitru Mircea

C
onsiderînd „Mărul de lingă drum" 
un volum reprezentativ pentru cre
ația actuală a poetului (oglindită 
în „Versurile alese"), la acest vo
lum îndeosebi ne vom referi, încercînd să 

schițăm, în linii generale, o apreciere va
lorică de ansamblu asupra locului și sem
nificației poeziei lui Beniuc în literatura 
noastră nouă.

Mihai Beniuc este, prin excelență, un 
preț liric, — realist și militant. Am spune : 
din clasa Maiakovski, specia Beniuc (evi
dent nu ne referim Ia clasicele diviziuni ale 

i poeticii — gen și specie — ci la particu
laritățile personalității artistice a poetului!).

Belinski scria: „Tot ce interesează și e- 
moționează, bucură, întristează, desfată, 
chinuiește, liniștește, tulbură, într-un cuvînt 

! tot ce constituie conținutul vieții spirituale 
1 a subiectului, tot ce intră în el, sc ivește 
[ în el — toate acestea sînt admise de poe- 
• zia lirică drept un bun legitim a! ei“. Dar 
[ tot Belinski a scris: „Nici un poet mare 
i nu poate fi mare prin sine însuși, nici prin 
[ suferințele-i proprii, nici prin propria-i feri- 
i cire: orice poet este mare dacă rădăcinile 
• suferințelor și bucuriilor lui au crescut din 

sinul societății și istoriei, dacă este, prin 
urmare, organul și reprezentantul societății, 
timpului și omenirii..."

Valabilitatea artistică a lirismului se 
vede astfel condiționată, prin cele două 
texte citate — nu contradictorii, ci com
plimentare, — de potența sa tipizantă. Li
rismul atinge dimensiunile artei autentice 
cînd conținutul vieții spirituale a subiectu
lui este reprezentativ pentru viața spiritu
ală a societății, timpului și omenirii; cînd 
tot ce intră și se ivește în subiectul liric 
își are rădăcina în sinul societății și isto
riei; cînd interesul, desfătarea, chinul, lini
ștea, tulburarea, — sînt exponente ale vie
ții sufletești ale omului social și istoric, 
sînt tipice, deși profund individuale. Stear
pa destăinuire în poezie a unor tristeți și 
torturi singulare, ca și indiscreta etalare a 
desfătărilor pur- personale, — toate plinge- 
rile și osanalele unui eu stingher, colcăind 
în sine și rupt de viața societății și a 
omenirii, rămîn sub hotarul de jos al artei 
dacă socotim arta ca o formă specială de 
oglindire a realității obiective. Belinski 
mai zicea : „Numai poeții mici sînt și feri
ciți și nefericiți prin ei înșiși, dar, din 
această pricină, numai ei își aud cîntecele 
păsărești pe care nu vor să le cunoască 
nici societatea, nici omenirea".

Intre liric și epic nu se stabilește o 
ierarhie; nici unul nu e superior celuilalt, 
nici unul nu e mai necesar decît celălalt în 

‘ lumina misiunii sociale a artei. Sînt două 
moduri diferite, cele două moduri funda
mentale de a oglindi artistic realitatea o- 

ț biectivă, de a realiza prin artă atît funcția 
cognoscibilă cît și cea transformatoare a 
suprastructurii. Poezia are o vastă capa
citate de a fi „epică", de a crea „acțiune" 
și „personaje", deși, după părerea noastră, 
ea presupune obligatoriu și în acest caz o 
atitudine lirică, o prezență manifestă a 
scriitorului în creația sa, concretizată prin 
existența inalienabilă în poezie a eroului 
liric.

t Cînd spunem însă că un poet este prin
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excelență liric, afirmăm că modul său pre
ferat — potrivit temperamentului său și 
oferind maxime posibilități de realizare — 
este cel al oglindirii realității obiective toc
mai prin prizma vieții interioare a eroului 
liric, ca principal și covîrșitor personaj al 
creației sale, rareori cedînd întîietatea altor 
personaje, cum se întimplă frecvent în poe
mul epic.

Maiakovski este marele liric prin exce
lență al poeziei moderne revoluționare. E- 
picul la Maiakovski nu e numai puțin frec
vent, dar și subsumat în întregime liri
cului. Maiakovski însuși a spus despre pri
mul său poem de amploare: „Consider 
Norul în pantaloni drept un catehism al 
artei de azi", deci o profesie de credință, 
un poem liric realizat prin monolog. Chiar 
marile sale opere „Poemul lui Octombrie" 
și „Vladimir Ilici Lenin" pot fi considerate 
monoloage ale eroului liric care trăiește cel 
mai important eveniment al istoriei mon
diale și evocă figura conducătorului celei 
mai gigantice revoluții. Maiakovski este cel 
care a oglindit, prin intermediul eroului 
liric, „revoluția în minți" de care vorbea 
Lenin, eroul liric maiakovskian fiind ex
ponentul omului epocii în care orînduirea 
veche se dărîmă și, pentru prima dată, se 
construiește orînduirea nouă a socialismu
lui, a societății ce desființează exploatarea. 
EI a realizat saltul calitativ de la lirica 
veche, expresie a contradicției dintre indi
vid și societate, la lirica socialistă, expre
sie a înlăturării acestei contradicții. Lumea 
interioară a eroului liric maiakovskian re
flectă transformările fundamentale ale e- 
pocii, așa cum le reflectă personajele și 
episoadele literaturii epice. Lirismul maia
kovskian are însă și alte două misiuni e- 
sențiale, mai puțin proprii epicului, astfel 
îneît optarea pentru lirism a clasicului poe
ziei realist-socialiste are încă o profundă 
semnificație, de sarcină socială, partinică: 
misiunea direct agitatorică, în lupta poli
tică, și misiunea propagandistică. în lupta 
pentru prynovarea poeziei noi. Maiakovski 
mereu cheamă la luptă, Maiakovski mereu 
dă elemente ale artei sale poetice, definin- 
du-se și definind poezia socialismului.

Beniuc face parte din „clasa Maiakovski" 
nu în sensul curent al influențelor și înru
dirilor artistice, ci prin modul de concepere 
a misiunii sale de poet, ca și Maiakovski, 
prin excelență liric. (Epicul la Beniuc, 

— rar, — este, ca și Ia Maiakovski, mai 
mult un omagiu liric adus mișcărilor so
ciale memorabile, ca in „Chivără Roșie" și 
mai tirziu în poemele despre Grivița Ro
șie și lupta comuniștilor).

Beniuc, după cum s-a văzut, a acordat 
poeziei sale, din totdeauna, o semnificație 
luptătoare, de armă. De aici poezia sa pre
dominant apelativă, imperativă, cînd nu este 
un jurămînt și o confesiune militantă De 
aici și permanenta meditare asupra rosturi-
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lor poeziei, exprimată în arte poetice, în 
auto-definiri și' în satire la adresa poeților 
rămași în urma exigențelor istorice față 
de artă. Sînt unii care reproșează lui Be
niuc, ca unui muncitor loquace dar puțin 
productiv, că-și ia mereu angajamente, fără 
să și le realizeze, făgăduind că va vorbi 
despre viața nouă, dar rămînînd veșnic 
tăgăduitor. Un asemenea reproș nu e nu
mai absurd, ci și primejdios, avînd drept 
efect posibil stăvilirea lirismului de „clasă 
maiakovskiană". Viața nouă este însuși 
conținutul liricii lui Beniuc, împărtășire a 
sentimentelor și gîndurilor unui erou liric, 
care, cum am mai 
spus, este el însuși un 
om nou. „Eul“ poetu
lui este un exponent 
intensificat, condensat, 
al omenirii noi, so
cialiste. Cînd poetul 
spune eu, el vorbește 
în numele poporului, 
ca reprezentant al lui, 
în numele artiștilor 
socialiști, ca reprezen
tant al lor. Sensul a- 
cestui eu puternic, dar 
nu egotist, este dat 
de „Mărul de lîngă 

drum", desăvîrșire a 
mărturisirii dramatice 
date încă în _ urmă 
cu două decenii prin 
imaginea „secerișului" 
de „Intrare": poe
tul, pom roditor, jși 
trage seva din țărîna 
comună și se dăruie cu dragoste, prin roa
dele sale, tuturor pămîntenilor.

Eul poetului, departe de a se privi izolat, 
ca un fenomen singular, se consideră deci 
arborescentă spontană crescută din viața 
patriei, ca un rezultat natural al ei, și se 
împărtășește de asemeni natural, celor de 
o seamă cu el... A tăgădui valabilitatea 
tipizantă e eroului unei poezii ca aceea a 
lui Beniuc, înseamnă însăși tăgăduirea mo
dalității lirice ca modalitate de reflectare 
realistă. Iar „angajamentele" lui Beniuc 
cuprind în ele înseși înfăptuirea lor, pro
gramul artistic al poetului ilustrînd în ace
lași timp portretul moral al acestui erou 
pozitiv al epocii noastre, care este poetul 
partinic. Dincolo de sensul „angajamentu
lui", trebuie să vedem în artele poetice ale 
lui Ben’uc, ca și în cele ale lui Maiakovski, 
o profundă caracterizare a propriei creații 
ca și o încercare da a cristaliza princip 
unei poezii realist-socialiste, pe baza expe
rienței proprii de pionier al acesteia. — în 
literatura noastră. („Artă poetică" e în 
ultimele volume ale lui Beniuc nu numai 
cunoscuta „prefață", cu acest titlu, la „Mă
rul de iîngă drum", ci și „Fericirea n-o 

cunosc prea bine", ..Va rămînea un rînd", 
„Cîntarea din urmă", „Mesaj"...). Năzuin
țele și convingerile lui Beniuc în ceea, ce 
privește arta sa constituie „reguli" de viață 
ale poeziei noastre realist-socialiste în ge
nere, pentru că izvorăsc din meditarea în
delungă și exigentă față de sine însuși 
asupra rosturilor poeziei și ale poetului în 
zilele noastre. Finalitatea politică, spiritul 
de partid, asigură „artei poetice" expuse de 
Beniuc, nu numai și nu atît prin fiecare 
poezie în parte, cît prin unitatea ansamblu
lui lor, o valoare de generalizare, de lirică 
„teorie a literaturii".

Dar Beniuc are în 
cadrul tipului său de 
poet liric revoluționar, 
— de toboșar și de 
cîntăreț al timpurilor 
noi, ca și de luptător 
pentru o poetică a a- 
cestor timpuri, — fi
zionomia sa proprie, 
profund individuală. 
El reprezintă, pentru 
literatura noastră ac
tuală, în „clasa Maia
kovski", „specia Be
niuc", cum ne-am în
cumetat a afirma mai 
sus. O „specie" a poe
ților romîni caracteri
zată prin preluarea 
tradițiilor poeziei 
populare și a poeziei 
noastre sociale clasice, 

mai ales ardelenești, 
de către un tempera

ment revoluționar trăitor în zilele noastre. 
Expresia poetică a lui Beniuc nu amintește 
decît extrem de rar pe cea maiakovskiană. 
Beniuc nu declamă, cu minunatul patos 
maiakovskian ; tonul lui e altul : el rămine 
țăranul colțos, care izbește cu violență, pă
timaș în toate ale lui, puțin meșter în 
retorica sublimă, dar emoționant și con
vingător în îndirjita exprimare simplă a 
convingerilor și a năzuințelor sale, a iu
birii și a urii sale. Beniuc e, azi, omul din 
cutremurătorul jurămînt întitulat „Eu n-am 
nevoie de onoruri" : ostaș din popor, stîncos 
în luptă, deși capabil de cele mai tandre 
sentimente, cu o formidabilă forță de mun
că, pusă firesc în slujba poporului, aparți- 
nînd acestuia, ca și în simbolul „Mărului 
de lîngă drum", și chemînd asupră-și cel 
mai îngrozitor blestem „de n-o fi țării cre
dincios". Beniuc a creat. în poezia noastră 
actuală, o vorbire poetică și un orizont de 
imagini propriu „limbii lui aspre" care „ca 
o pilă, nu linge — zgîrie și roade"; a 
creat limbajul cîntărilor care „deocamdată 
nu-s civile, ci stau sub arme, au de clădit 
și au să darme" („Va rămînea un rînd"). 
Temperament poetic format în stare de re

voltă, abia în ultimii ani cîntînd „fericirea 
pe care n-o cundaște prea bine", trecînd 
de relativ puțin timp de la râsvrătirea a- 
narhică, țărănească, la atitudinea de 
revoluționar organizat în lupta pen
tru socialism, Beniuc își revalorifică 
azi expresia care-i poartă pecetea. 
Poezia lui păstrează, în noul univers 
tematic, verbul agresiv (izbi, crăpa, lovi, 
dărma). In versul lui „și azi mai sună, 
chiar dacă-i vesel, zvon de coasă" căci „mî- 
nia noastră cea străbună mai stăruie-n 
vorba aleasa". De aceea poezia lui Beniuc e 
indisolubil legată de prezența tăioaselor u- 
nelte țărănești, bune la muncă, bune și ia 
lupta, — bardă, coasă, furcă — și a mate
riei rezistente, masiv aglomerate, semn'fi- 
cînd deopotrivă obstacol ce trebuie să fie 
sfărîmat, dar și tărie interioară, forță mo
rală : stînca, muntele, sînt elemente con
stitutive, nu de decor, ale poeziei lui Beniuc, 
care a intrat definitiv „masiv și greu în 
vreme". Poezia lui Beniuc este exclamare, 
dar nu oratorică ci dramatică, — strigare 
a durerii și a bucuriei, chemare la luptă și 
la construcție, imprecație la adresa dușma
nilor. E poezia unui erou liric niciodată 
stăpînit, întotdeauna impetuos, deși matu
ritatea aduce în poezia din ultima vreme o 
anumită sobrietate. Rocii dure, sugerînd 
intr-un anumit moment — static deci — 
forță condensată în sine sau înainte-i, îi 
corespunde, în dinamica formației psiholo
gice, sedimentarea succesivă a generațiilor 
trecute, ale lui Horia și ale tuturor răzme
rițelor, ale străbunilor asupriți și haiduciți, 
ale luptătorilor comuniști din epoca noas
tră... Poetul care spusese „carne sînt din 
carnea voastră ruptă" își numește recent 
poezia „sînge din sîngele meu". In perspec
tivă integrală, poezia lui e vînă îngroșată 
de vreme, prin care curge sîngele poporului, 
— imaginea sintetică a „mărului de lîngă 
drum" găsindu-și astfel, prin variante sub
ordonate, nemărginite semnificații...

Un poet este mare prin conținutul major 
al artei sale, prin mărturia pe care o lasă 
posterității despre problematica fundamen
tală a vremii sale, Un poet este mare prin 
pionieratul său artistic, ca luptător pentru 
o artă înaintată în slujba căreia creează 
o poezie proprie, purtînd pecetea unică a 
artei lui. Beniuc e mare, și pentru una și 
pentru alta. „Specia" Beniuc s-a integrat cu 
siguranță în istoria literaturii romîne. Per
sonalitatea viguroasă a poetului se impune 
tineretului scriitoricesc, influențîndu-1. Emi
nescienii însă, la sfîrșitul veacului trecut, 
arghezienii în deceniile 3 și 4 ale secolului 
nostru, n-au putut duce mai departe poezia 
romînească, îmhrăcînd hainele maeștrilor. 
Epigonii sînt întotdeauna trădătorii maes
trului lor. Și în poezia noastră actuală s-a 
observat nu odată fenomenul pastișării for
male a lui Beniuc. Au apărut versurile co
pleșite de stînci, arbori genealogici și stri-

---------------------------------------- - — 
găte haiducești, dar toate acestea, dovedind ț 
vigoarea influenței pe care o poate avea 
universul de imagini al lui Beniuc, denotă 
în același timp primejdia însușirii formale 
a. experienței poetului, căruia universul ima
ginilor îi este expresie profundă și nu joc 
exterior. A învăța de la Beniuc înseamnă a 
prelua modul popular și național al poeziei , 
lirice de confesiune miliiantă pe care a 
creat-o Beniuc, spiritul său patriotic și 
partinic, ridicat la cea mai înaltă tensiune 
prin trăirea deplină a vieții contemporane.

Beniuc, poet de frunte al țării noastre, 
și-a adunat în „Versuri alese" o mare parte 
din creația sa. Adunarea vădește o anu
mită selecție din partea poetului. Mai liberă. ' 
cînd e vorba de poezia din tinerețe, oferind
— cu sinceritate — documentul evoluției 
sale, cu toate inegalitățile debutului; mai 
severă cînd e vorba de poezia lui actuală, , 
lăsînd în afară un număr însemnat de 
poezii, reducînd uneori la mai puțin de ju
mătate cuprinsul unui volum (v. „Stea
guri"). La recitirea în vechiul volum a poe
ziilor lăsate de o parte, înțelegi că poeful 
a făcut o selecție justă, prin excludere spo
rind calitatea culegerii. Dc fapt, poetul a 
făcut, cu întîrziere, selecția pe care trebuia 
s-o facă încă în dosarul manuscriselor sale, 
pentru a da tiparului, invocînd cunoscuta 
definiție a poeziei dată de Maiakovski, o 
„extracție de radiu" cît mai pură, cu cît 
mai puțin minereu.

Beniuc spusese (în „Ziua mea“-1945): 
„Idilic și elegiac / Nu pot fi eu, zadar- | 
nic“. Intr-adevăr idila și elegia sînt ele- î 
mente alogene pentru temperamentul poe- I 
tic al lui Beniuc. O seamă din poeziile lui | 
de dragoste, din tinerețe, rămîn doar docu- > 
mente, tocmai pentru că, incercind struna i 
elegiacă cu arcușul său dur, a dat minore ! 
eminescianisme amestecate cu linearități ! 
brutale, salvate numai atunci cînd, ca în 
poezia actuală, lirica erotică are gravitatea 
angajării sociale și filozofice. In unele d n 
ultimele sale volume, mai ales în „Steaguri", ! 
Beniuc, căutînd expresia bucuriei neobiș
nuite a vremurilor noi, a dat minore cîn- 
tece idilice. Beniuc, consecvent cu sine în
suși, este și un poet egal cu sine însuși, la 
o mare altitudine artistică. Inconsecvența, 
cedarea la idilic, trădarea exigenței, duc la 
inegalități care cer, pentru restabilirea ade
văratei valori a lui Beniuc, selecție ulte
rioară, cum s-a și întîmplat; duc la inegali
tăți și în cadrul aceleiași poezii, strofe de 
mare valoare pierz ndu-se printre altele sub 
nivelul stabilit prin propria sa creație. Ii 
cerem Iui Beniuc mai multă concentrare, 
mai multă filtrare, la fiecare poezie în parte 
și la fiecare ciclu de poezii in ansamblu. 
Ii cerem să cearnă cu asprimea coborîtoruiui 
din Horia „miile de tone de minereu ver
bal", zgîrcit cu fiecare vers, izbind cu bar
da în discursivitate și în ușurință...

Ii cerem lui Beniuc să fie mereu el, cu 
inima lui dăruită Partidului, cu bătăile care 
„i-s cam neregulate" ca și inima țării as
cultată cîndva cu urechea la pămînt. Cu 
inima lui de poet necruțător cu sine, fă- 
cînd să țișnească, din stînca materiei amor
fe a cuvintelor, șuvoi de radiu, așa precum 
în cea mai mare parte a poeziei lui, care-l 
reprezintă. ■'

Savin Bratu
— ..............................................................
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D FRAG MENTE
ora Sudu a apănut odată cu pri
mii ghiocei. Avea ochi albaș
tri, stai mici șlmîtal albe. Ciu

ta ta fiecare seară din Chopin, era 
tristă și la lumina palidă a lămpii 
de masă cu abajur, verde părea o sta
tuetă de porțelan. Laurențiu a cuno
scut-o la un juy: stăteau unul lîngă 
altul tăcuți, fără să-și vorbească. Din 
cînd în cînd numai, din greșeală își 
atingeau coatele și atunci se priveau 
stingheriți. După masă au dansat 
împreună. Dora avea brațele reci 
și-și ținea buzele strînse ca un copil 
încăpățînat. Tot timpul dansului Lau
rențiu i-a vorbit despre Eminescu, 
despre malul Mureșului, despre po
sibilitatea de a călători ta lună și 
despre multe alte nimicuri. Iar du
pă jur i-a cerut voie s-o conducă a- 
casa și ea nu s-a împotrivit. Lui 
Laurențiu 1 s-a părut chiar că a ac
ceptat cu multă bucurie.

In Aruțn spre casa Dorel, Lauren
țiu, ca țSă\ pară interesant, și-a reluat 
subiectele' din timpul dansului șl le-a 
dezvoltată:
” — Eminescu, dragă Dora...

— Nu-mî’-ț place să vorbesc despre 
Eminescu stradă. E ca și cum ai 
cînta un șlttgăr la modă în biserică.

— E foarte*, nostimă această com
parație. \
■„Laurențiu e®a sincer. Intr-adevăr 
comparația îl (puse pe gînduri. Nu 
s-ar fi așteptat\la așa ceva de la Do
ra. Ea însă era\ de altă părere,

_  Nu',' ți-am | dat o comparație 
Normal s-ar

“““ - >
_  Nu,' ți-am ș dat 

proastă. E vina \ mea. 
înțelege că aș fi .vorbit despre pro
fanarea străzii. Iți; dau un elt exem
plu. E ca și cum al cîhta o sonată 

‘ de Chopin, .intr-un birt infect.
Ii era ctudă: că n-a obeiervat el gre

șeala primei comparații. încercă să
■ se ccuze :

— Știi Dora, noi am devenit atît 
de insensibili ca rtlște \saci de cartofi. 
Oamenii trec pe lîngă! noi, noi tre
cem pe lîngă ei, dai/cu atîta indife
rență, de parcă fiecare j din noi ar 
face parte dintr-un alt', regn. Unii, 
poate tocmai în clipa aceasta se nasc 
sau mor și noi vorbim ; despre...

— Despre ce vorbim, ..Laurențiu?.., 
' — Ai dreptate... despre: prostii. Am

ci.it undeva că, în Anglia, un savant 
a făcut o comunicare despre zboru
rile interplanetare. Tu crezi în aceefe 
viitoare călătorii ?...
- Da.
— Eu nu cred. Spunea acest savant 

că după cucerirea planetelor cunos
cute, oamenii vot căuta să cunoască 
și celelalte sisteme solare. Bineînțe
les, drumurile d'ntre Pămînt șl Lună 
6au Pămînt și Marte vor . fi fleacuri 
pe lîngă drumurile dintre două 6is- 

j teme solare. Un drum de exemplu, 
spune . tot acest savant, va putea să

■ dureze trei sau patru sute de ani...
— Asta înseamnă, rîse Dora, că 

pasagerii vor sosi la destinație con
servați in formă de schelete.

— Nu. Vor pleca la drum familii 
întregi, sute și sute de oameni. Unii 
se vor naște, alții vor muri. Și bine
înțeles nu vor ajunge la destinație 
decît cei din a opta sau a noua ge
nerație. Drumul spre casă va dura și 
el opt sau nouă generații. Și știi pen
tru ce toate acestea ?

■— Nu.
— Pentru o simplă curiozitate pros

tească.
— Dar asta e groaznic, Laurențiu.
— Da, e groaznic. Mai ales dacă 

îți închipui că, pe această navă imen
să, unul dintre pasageri va îndeplini 
misiunea \de frizer. Și e și mai groaz
nic cînd te gîndești că s-ar putea ca 
acest frizer să nu facă parte dintre 
aoei care vor avea „fericirea să a- 
jungă", ci să fie un simplu convie
țuitor al unei generații intermediare.

— Tu ești un om foarte deștept, 
Laurențiu...

■ Te înșeli. Sînt un om prost. Nici 
’ nu știu de ce te plimbi cu mine ?

N-am nici o țintă, nici un ideal. Stat 
. neînțeles și, ceea ce e mal grav, nici 

eu nu înțeleg pe nimeni. De multe 
ori... Dar n-are nici un rost să te 
plictisesc...

Dora îl privi mirată. Laurențiu so
coti că a n'-merit tonul cel just. 
Acum repede trebuie continuată dis
cuția la fel ca și pînă acum.

— Iartă-mă, Dora, dacă am vorbit 
prostii...

— Nu, Laurențiu, nu sînt prostii. 
Te înțeleg perfect... Nici mie nu-mi 
place decît muzica. Ție îti place mu
zica ?

— Mie nici muzioa nu-mi place. 
Nioj pomii de pe șosea, ulei cerul, 
nimic !

Ea nu-i răspunse. Pășea alături, 
tăcută, tulburată. Laurențiu, mîndru 
că a dat-o gata, privi în jur, apoi ca 
să pară cufundat în gînduri își ple
că capul în pămînt.

La despărțire, Laurențiu o invită 
pentru a doua zi la malul Mureșu
lui. Ea acceptă.

In drum spre casă Laurențiu în
cepu să fluiere. Era vesel și bine 
dispus cum nu fusese de multă vre
me. Se privi în oglinda unei vitrine, 
ea atunci cînd îl pălmuise Pisu. 
Unde e Laurențiu de atunci’... Acum 
era înalt, cu spate lat, sănătos și 
plin de viață. Avea atîta energie ne
cheltuită în el, tacit dacă ar fi vrut, 
ar fi fost în stare să oprească cu o 
singură mînă o birjă tn plin mers. 
Oare ce crede Dona despre el?... De
sigur, e încurcată rău.

Abia așteaptă să se facă a 
s-o poată revedea pe Dora.

Dora întîrzie douăzeci de 
In acest timp Laurențiu se 
ceșa cș ar trebui să-i spună, 
nemuițum'rea lui, 
fost un făcut, nu găsi nimic ieșit din 
comun, nimic interesant, in fond, 
sînt un individ foarte banal, recu
noscu în s'nea lui și se îngrozi. In 

ț cl'pa acega apăru Dora. Era* îmbră
cată într-un costum cenușiu, fin. 
Laurențiu. zăpăcit, nu știu cum s-o 
salute. Mormăi ceva imperceptibil și 
în timp ce trecu în dreapta ei, își 
aduse aminte că dacă l-ar ' 
doamna Valeria s-ar bucura că 
eația ei a adus roade.

— E frumoasă aleea asta, nu-i
—- Da, e foarte frumoasă.
Trase cu ochii spre ea, să 

dacă nu izbucnește în rîs. 
Laurențiu cel de eri, vorbăreț și in
teligent? Despre ce a și vorbit ieri?... 
Despre un frizer d'.n Marte, care a 
făcut ceva sacrificiu... Ieri a fost în 
vervă, iar az.: parcă ar fi un cretin... 
Nu-i veni n'm’c interesant în minte. 
Măcar do ș'-ar aduce aminte de 
vreo carte citită, dar și materia ce
nușie parcă ar t fost d'n celuloid, in- 
senș'bilă, nu reacționa la nici o co
mandă.

Un timp merseră tăcuți, stingheriți.
Sub un copac, așezat pe o bucată 

de seîndură. stătea un om cu fața la 
soare. Pe piept îi atîrna o tăbliță 
de lemn. Cînd ajunseră în dreptul

cerțetorulul citiră emîndoi Inscrip
ția da pa tăbliță i „E iarăși primă
vară *1 au n-am s-o mai văd nici
odată**.

Dora tresări. Laurențiu se căută 
după mărunțiș, dar în clipa aceea 
îl recunoscu pe orb. Era cel din stra
da Numa Pomplliu pe care-1 oondu- 
caa Gavril Tămaș. Cum de șl-a adus 
aminte de numele lui ? Da, da, nii- 
mai cu cîteva zile în uririă, Tămaș 
l-a făcut de rușine pe stradă. Schiță 
un zîmbeit disprețuitor șl se întoarse 
spire Dora:

— E o inscripție poetică, dar or
bul ăsta e o lichea.

— Cum poți spune una ca asta ?
— îl știu. Șl ca să dovedească cele 

spuse se apropie de cerșetor. Dum
neata locuiești ta strada Numa Pom- 
piliu, nu-i așa ?

— D».
— Ai grijă, Tămaș te fură.
Orbul tresări. Laurențiu, mulțumit 

că a băgat o pilă împot/iva lui Tă
maș, zvîrll un pumn de mărunțiș în 
cutia de tinichea. Se simți ușurat.

— De ce e lichea orbul ? întrebă 
Dora, cînd Laurențiu 1 se alătură.

— Pentru că, pentru că... și Lau
rențiu născoci o poveste fantastică 
despre o crimă nedescoperită pe care 
o atribui cerșetorului. „El singur și-a 
scos ochii ca să-și ispășească păca
tele", termină patetic Laurențiu. So
coti că fusese destul de interesant 
să se impună.

Prietenia lor era ciudată : Dora 
nutrea față de el un sentiment de 
admirație pe care nu și-o putea ex
plica. Poate îl admira pentru faptele 
eroice săvîrșite de tatăl său cu pieile 
roșii din America, poate pentru vas
tele lui cunoștințe asupra oamenilor 
din mahala, o lume cu totul necu
noscută ei. Laurențiu cu povestirile

La voie. Destinul a dat fiecărui om 
arme de apărare, arme de luptă. Dacă 
cunoști armele adversarului, atunci 
poți fi sigur de vLotoria. Dar nu nu
mai armele, ci și slăbiciunile adver
sarului trebuie să le cunoști. Mătușa 
Valeria exploatează toate slăbiciunile 
unchiului Virgil. Toate. Și ignoranța 
și faptul că e ocupat. Altminteri cu 
siguranță că n-ar avea curajul să-1 
înșele cu domnul Julan... Iar pe mi
ne — își aduse aminte — m-au cum
părat cu un pol. Ii veni 6ă rîdă. A- 
tunci cînd am primit banii eram con
vins că domnul Julan e într-adevăr 
mișcat de soarta mamei... Totul se 
face din interes, din meschinărie. Pî
nă șl dragostea. Oare nu așa am dat-o 
gata și pe Dora?... Dar am dat-o ga
ta într-adevăr?... Se uită la ea. Dora 
avea un profil frumos, liniștitor, a- 
semănător cu acele ale statuilor de 
marmoră din vechea Grecie. Și gîtul 
el avea ceva din liniile acestor sta
tui. Mișcat de această descoperire, 
Laurențiu ar fl vrut s-o mingile, s-o 
prindă de mîini șl să-i mărturisească 
că, pînă acum, s-a jucat numai cu ea. 
Că n-a vrut decît să braveze, să se 
evidențieze în fața el. Dar dacă îmi 
cpre garanții de acum înainte?... Că 
n-am să mai mă joc. Ce l-aș putea 
da?... Cuvîntul de onoare?... Asta nu-i 
tot o monedă de schimb pentru rezol
varea unor tranzacții fără acoperă
mânt?...

Unchiul Virgil i-a povestit odată 
despre cel mal mare comerciant din 
localitate, care n-avea nici prăvălie, 
care nu plătea nici impozit, prin mî
na căruia treceau totuși mai toate 
mărfurile din oraș. Unul Holtzer. A- 
cesta stătea toată ziua în cafenea, 
cumpăra și vindea cirezi întregi, va
goane cu alimente fără să le fi vă
zut măcar. Acest om numai 
cumpăra o miarfă dacă 
deja. Holtzer nu era 
cîteva ore. 
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mîna
spre

să se 
Lau

Gta-meu? 
ajungă om

ori 
în-

a-

în comparti- 
iar alții pe 
că ne îndrep- 
mare se face

doua zi,

minute, 
gîndi la 

Spre 
ca și cum ar fi

vedea 
l edu-

așa?

vadă 
Unde-i

atunci 
a vîndut-o 

escroc decît 
dintre două 

in-
Perioada

Garanție pentru acest

și pui? 
care au 
oameni 

se urcă

de GREBUDesen

fantastice alimenta acest sentiment, 
că Dora

era doar cuvîntul lut

să-ți spun

ți-o spun, 
atît de ba-

de aici. 
Dar nu 
aș vrea 
cel mai

Uită-te la a- 
că acest om 
părul lins, e 
Noi
Noi

niciodată 
niciodată 
viața lui 
la tara- 

teri- 
Emi- 
decît

doilea 
mare 
de această 
dispreț, în

lut
Atunci însă cînd observă 
nu-1 mai ascultă cu aceeași ardoare 
ca în trecut, deveni blazat: așa cum 
citise că fuseseră și marii poeți.

— Știi ce am să mă fac cînd ter
min liceul ?

— Ce?
Laurențiu vru să spună ceva extra

ordinar, ceva care să-1 pună din nou 
în superioritate față de dînsa ca și 
ieri. Pilot... căpitan de vas... marinar 
pe un submarin... toate astea însă i 
se păreau banale. Care tînăr nu vi
sează la asemenea cariere ?... Trecu 
o birjă : „Birjar ?... Nu, asta nu pare 
verosimil. Măturător de stradă? Nici 
asta... Nu mă crede..."

— Ce ai să te faci ? insistă Dora.
Laurențiu tresări: dădu cu ochii 

de taraba unui vînzăter de pepeni.
— Vînzător de pepeni, spuse și a- 

rătă spre tarabă. Ca ăsta 
Desigur, tu zîmbești acum, 
mă interesează. Știi, Dora, 
să fiu cel mai neînsemnat,
banal om din lume. Aș vrea să fiu 
disprețuit, neînțeles.

— Glumești.
— Nu glumesc, Dora, 

cest vînzător : tu crezi 
cu haine murdare, cu 
un om oarecare ? Nu. 
n-o să-l putem înțelege,
nu vom putea pătrunde în 
spirituală. Poate, stînd aici 
bă, îi trec prin minte cele mai 
bile versuri. O fi un al 
nescu, poate chiar mai 
el, dar e atît de scîrbit 
lume, că în imensul lui
loc de idei ne vinde doar pepeni. 
Pentru că ideile nu sînt produse co
merciale. Și nu sînt, pentru că în a- 
ceastă țară nu există o piață de des
facere. Cine să cumpere idei? Eu? Și 
eu aș avea de vînzare. Dar omenirea 
aceasta nu merită. Am să le vînd 
pepeni. Eu nu sînt omul clipelor, ci 
al infinitului. La fel ca ăsta din ta
rabă.

— Vorbești prostii, Laurențiu.
Laurențiu se încăpățînă.
— Odată, poate am să fiu darnic și 

am să-ți arăt vreo zece caiete de în
semnări despre acest lucru. Din în
semnările acelea vel înțelege cum de 
am ajuns la această concluzie. In 
clipa aceea era chiar hotărît ca în
dată ce se va duce acasă să facă a- 
aemenea destăinuiri filozofice.

— Și dacă acest vînzător nu se gîn
dește la „sărmana omenire", ei doar 
la banii pe care îi va cîștiga? Unde-1 
atunci infinitul?

— Infinitul? In fiecare pepene este 
un infinit. Noi nu-1 cunoaștem încă. 
Dar du-te în oricare frizerie și îl vei 
găsi și acolo: două oglinzi așezate fa
ță în față îți aduc mărețul infinit 
într-un mic coteț murdar. De ce n-ar 
exista Infinitul și în pepeni?

— Știi ce, să nu mai vorbim des
pre asta.

— Ai dreptate, Dora.
Desigur, ea nu vrea să se angajeze 

în discuții filozofice. Acum îi părea 
bine că a răsfoit cîteva cărți din bi
blioteca unchiului. Cine știe că Lau
rențiu Barna împrumută 
de acolo? Nimeni. Nu la 
unch’ul Virgil cu citatele 
In fond, toată lumea face
Unii mal mici, alții mai mari. Cu cît 
faci mal mari cu atît ești mai admi
rat. Numai proștii nu fac. De exem
plu P’su? Ce escrocherii ar putea să 
facă?... Sau Gavril... Ii veni să zîm- 
bească. Ce prost am fost cînd m-am 
temut de ei! Asta, de aceea pentru 
că nu mi-am dat seama că le sânt su
perior. E bine cînd omul e conștient 
de forțele lui. Cînd omul e conșt'ent 
de această putere pe care o stăpî- 
neșie, e ca și un jucător de șah care 
privește tabla de joc de 
perspectivă. Un fel de 
sfori.

— La ce te gîndești,
— La nimic, Dora.
Un timp merseră tăcuți fără să se 

uite imul la altul. Laurențiu era chiar 
bucuros că ea îl lasă să se gîndească

terval de timp 
de onoare.

_  E tîrziu Laurențiu, să mergem 
acasă.

— Să mergem, Dora.
La ieșirea din parc Laurențiu. o 

prinse de mînă :
— Dora.
— Da, Laurențiu.

■ — Știi că eu am vrut 
ceva.

— Ce anume?
— Mi-e foarte greu să 

Știi, cuvintele uneori sînt 
hale.

— Dacă le spui tu, nu sînt banale.
— Te iubesc, Dora.
— Nu te cred. Abia mă cunoști.
_  Ce importanță are asta. Dar al 

dreptate. Nu e nevoie să mă crezi. 
Poate ar fi fost mai bine să nu-țl 
6pun nimic.

I"' n drum spre Arad, ta tren, un
chiul Virgil se găsise cu niște 

prieteni de breaslă. Vorbiră de cîte 
toate, apoi unul dintre ei, un om mic, 
rotofei, cu un început de chelie în
cepu să cînte un cîntec legionar. 
O femeie însărcinată care era și 
ea în compartiment se ridică 
ieși. Ieși și 
mase lîngă 
stîlpTor de 
grațioasă, a 
trelor. Mai 
plecă în afară și văzu pe scări, pe 
tampoane, ciorchine de oameni. Cînd 
trenul porni din nou, unchiul Virgil 
veni lingă el și-l bătu, pe umăr:

— Ce-i Laurențiu, nu te simți bine?
— Ba da, unchiule. Da îmi place 

să stau la fereastră. Să stau la fe
reastră șl să mă gîndosc. Ciudată e 
viața asta, unchiule. Vezi, arătă spre 
oamenii cocoțați pe scări, mulți din
tre ei 
Totuși, 
timent 
pcane.

— Na, na, na, mă prostule, îl lovi 
unchiul Virgil cu palma pe frunte.

care
se ridică și 

Laurențiu. O vreme ră- 
fereastră și privi goana 
telegraf, unduirea lentă, 
sîrmelor în fața feres- 

tîrziu, înitr-o stație se

au aceeași destinație cu noi. 
noi călătorim într-un compar - 
de clasa întîia, iar ei pe tam-

u-nele idei 
fel face și 
latinești?... 
escrocherii.

la o imensă 
trăgător de

Laurențiu?

Nu te gîndi prea mult că ai să bo- 
lunzești. Avem o singură viață șl aia 
trebuie trăită. Hal șl tu să cîntăm! 
Ești neam de Barna, ce dracu I...

In compartiment, ridică 
facă tăcere, apoi arătă 
rențiu.

_  11 vedeți pe nepotul 
dește ca un filozof. O să 
mare.

— Gîndește? Întrebă mirat avocatul 
rotofei cu început de chelie: Hm, asta 
e grav. Se întoarse spre unchiul Vir
gil: Asta în ce articol intră?

Unchiul Virgil începu să rîdă:
— Atentat la ordinea publică. De la 

doi la zece ani. Auzi Laurențiu! De 
la doi la zece ani.

— Șl la ce te gîndești? întrebă cu
rios rotofeiul.

— Că în acest tren, unii călătoresc 
pe tampoane, iar alții în comparti
mente de clasa întîia.

— Asta fără nici o discuție intră 
la zece ani, rîse cu poftă rotofeiul. 
Pe urmă, după ce se potoli, se așe
ză lîngă Laurențiu șl continuă:

— Da, da, Laurențiu, așa e viața. 
Tu știi prea bine că domnul a creat 
lumea după cum a vrut dineul. Noi 
bieții muritori, îl copiem numai opera. 
Uită-te la acest tren. Nu există decît 
un singur vagon de clasa întîia și pa
tru de a treia. Iar scări, de patru 
cîte vagoane sînt. Trenurile se 
tocmesc după cum cere natura.

— Bine, dar destinația este 
ceeași...

— Mai bine spus, este o singură 
destinație: moartea. Cu toții ne în
dreptăm spre această ultimă gară. Și 
n-are importanță dacă în această 
scurtă clipită de cincizeci sau șaizeci 
de ani, unii călătoresc 
mente de clasa întîia, 
tampoane. Important e, 
tăm într-acolo. Selecția
dincolo. Dacă noi cei din comparti
mentele din clasa întîia n-am fi trași 
numai într-o singură ediție, într-un 
unic exemplar, atunci am putea face 
și sacrificii. Dar așa?... De ce să mă- 
nînc fasole, dacă pot mînca 
E o lege foarte simplă. Cei 
caracter, voință, care sînt 
dintr-o bucată și au noroc,
în clasa întîia. Lașii, cel fără vlagă, 
pe scări. Acolo e locul lor!

— Asta miroase a politică, între
rupse unchiul Virgil pe orator. Hai să 
cîntăm.

Cîntară un timp pînă cînd, răgușit, 
rotofeiul făcu semn că nu mai poate.

— Asta nu mai e de mine. Ar tre
bui ca tineretul...

— Ce tineretul? îl întrerupse un
chiul Virgil. Tineretul de astăzi nu 
face două parale.

— Al dreptate. Dacă pînă și nepo
tul tău începe să se gîndească. Asta-1 
cea mai mare pacoste pe capul unei 
țări, cînd tineretul începe să se gîn
dească. Asta nu poate să ducă decît 
la rău. Nu demult am avut un pro
ces. Niște țesătoare au bătut un pa
tron că n-a vrut să le mărească sa
lariul. Știți ce argumente au adus la 
proces? Că patronul le-a furat...

— Cum putea să fure nenorocitul 
de la niște coate goale...

_  Stai să vezi, cică ele au salariu 
mult mai mic decît bărbații, dar de 
muncit muncesc Ia fel. Țes la fel de 
mult ca și ei. Totuși, patronul le plă
tește mult mai puțin. Diferența, cică 
li se fură. Ai mai auzit așa ceva?... 
Numai o minte odihnită putea să 
gîndească la asemenea lucru. Eu aș 
face o lege care 6ă pedepsească unele 
gîndiri. Astea-s mult mai periculoase, 
decît bătaia pe care au tras-o femeile 
bietului patron.

— Al auzit Laurențiu?...
— Da, unchiule.
— De aceea eu socotesc că e ches

tie bună asta cu străjeria. Is ținuți 
tinerii de scurt. Instrucție, instrucție. 
Pe urmă premilităria, iarăși instruc
ție și la armată iarăși instrucție. Nici 
o clipă de răgaz. E o chestie foarte 
bună. Nu mai al timp să te gîndești...

— Auzi Laurențiu, se înfierbîntă 
unchiul său. Și tu, te gîndeștl la ăla 
de pe tampoane! Ăștia sînt la fel ca 
și măturătorii de stradă. Aprins în
cepu să povestească cum a fost atacat 
de niște comuniști în plină zi, fără 
nici un motiv.

Laurențiu își plecă ochii tn podea 
să nu trebuiască să privească în ochi 
pe unchiul său. Curaj n-avea să-i 
spună că minte. Mai tîrziu însă, cînd 
unchiul său continuă povestirea, de
scriind cu 
fost salvat 
se liniști.

De fapt
Acum a învățat minte. Iar în legătu
ră cu cei de pe tampoane, rotofeiul 
are perfectă dreptate. Parcă el, dacă 
ar fi rămas în strada Numa Pomplliu 
acum n-ar călători pe tampoane?... 
Ba bine că nu. Bine că l-a scos unchiul 
Virgil de acolo. Comod, își întinse pi
cioarele, apoi mîngîie plușul băncii: 
catifeaua era moale și fină. Ișl aduse 
aminte de local, de îngerul blond, de 
dansatoare. Și ea avea carnea moale, 
șl caldă ca un cuptor. Păcat că i-a 
mirosit gura a birt, a tutun.

Franclsc fiflunteanu

lux de amănunte cum a 
de nepotul său, Laurențiu

așa ar fl trebuit să facă.

v u odată, sculptorul înalt cu 
/W f un profil clasic și o demnitate 
/ V de cariatidă mi-a amintit de 
~ marmora căreia ii dă viață. 
Prin zilnica sa Intimitate cu materia, 
ca după ani de căsnicie, creatorul îi 
dăruie, dar ti și împrumută trăsătu
rile. Poate de aceea Geza Vida tace ca 
un copac din trunchiul căruia își cio
plește chipurile, sau grăiește tot atît 
de bogat și de adine ca o pădure.

Degetelor lui li se transmite fiorul 
cercurilor care adună deceniile sau 
veacurile trunchiului; neliniștea mâini
lor care apucă toporul ca prim instru
ment de sculptură, nu este aceea a 
distrugerii. Copacul nu moare, despi
cat și cioplit de sculptor, ci devine ne
muritor în mîna aceluia care duce azi 
la desăvirșire arta străvechilor cio
plitori in lemn.

Despre o nuntă și o inmor- 
mîntare

/n Baia Mare merii pitici au oren- 
gile aplecate pînă la pămînt sub 

greutatea enormă a poamelor. Gâza 
Vida s-a născut în 1913, într-un 
vechi cartier băimărean, ca fiu, 
nepot și strănepot al celor „ ce au 
văzut mai pufin florile de măr și au 
trăit mai mult sub rădăcinile sale. E 
neam de mineri get-beget, de sfredeli
tori în stîncă, săraci ca toți căutătorii 
aurului pentru cei bogați. In primele 
amintiri ale mamei — și ce amintiri 
pot fl mai autentice decît ale unei 
marne? — copilul cioplea linguri cu 
un cuțitaș, încă de pe la trei ani, 
vîrstă la care și Enescu cioplise tot 
în lemn prima lui vioară, cu o sin
gură coardă. Mai tîrziu, în școala 
primară, Gâza Vida a părăsit lingu
rile, pentru compoziții, cum Enescu 
și-a lăsat vioara pentru o orchestră 
întreagă ascunsă în zăvoi. In clasa 
a patra, Geza Vida a scutptat cu brii 
ceagul în lemn o nuntă și o înmor- 
mîntare țărănească. La zece ani, 
școlarul mergea direct spre marile, 
spre fundamentalele date ale vieții. 
Dar primele sculpturi în lemn i s-au 
furat. Era bolnav, cînd la serbarea 
de fine de an alaiul de nuntă și țn- 
mormîntare a părăsit pe furiș și pen
tru totdeauna școala.

Baia Mare e un ținut fără mulți 
bătrîni. Nu fiindcă i-ar fi vîndut, ca 
în poveste. Și nici fiindcă ar fi 
descoperit taina tinereții fără bătrînețe. 
Nu. Minerii nu apucau să îmbătrînea. 
scă. Ciocanul spulbera sttnca și pul
berea se așeza pe plămîni încet-încet, 
ca piatra tn ceainicul unde fierbe mul
tă vreme apa, încet-încet, și totuși des
tul de repede, ca să oprească răsu
flarea la nici cincizeci de ani. In 1935, 
cînd o societate franceză a introdus 
perforatoare în locul ciocanelor din 
Valea Borcutului, perforarea uscată a 
secerat într-un an toți bărbații. În
treaga așezare a rămas doar un sat de 
văduve și orfani...

Cînd Gâza Vida a terminat cele 
cinci clase primare, tatăl lui a căzui 
victimă acestei legi implacabile a Băii 
Marna, rămasă singură, a intrat argată 
la un boier, iar fiul, ucenic grădinar. 
Doi ani a sădit, curățat și stropit gră
dinile unui ținut vestit tn pometuri. 
Apoi a lucrat ca muncitor necalificat 
la fabrica de acid sulfuric. A schimbat 
aerul curat al livezilor pe fumul fa
bricii. A părăsit crengile bogate tn 
flori și fructe, pentru vaporii sulfurici, 
numai pentru ca din leafa mai mare 
decît aceea de grădinar, să poată urma 
la școala liberă de arte. Căci Baia 
Mare a dat țării nu numai aur și 
mere... hesperide, ci și o vestită școa
lă de pictură. In atelierul de desen 
și sculptură al maestrului Ziffer, mina 
pricepută a lui Geza Vida a deprins 
știința și siguranța să cioplească in 
lemn, așa cum anii de studiu i-au 
cioplit sufletul ca un sculptor revolu
ționar. Intr-o regiune unde minerii 
erau cel mai asupriți dintre toți asu- 
priții, școala de arte n-a putut ră- 
mîne străină de revolta lor. Printre 
organizatorii grevei din 1920 a fost 
și un sculptor. In atelierele altui sculp
tor a participat proaspătul utecist 
Gâza Vida la seminarii teoretice. In 
1931, într-o acțiune pentru reprimirea 
șomerilor, el a împărțit cu un grup 
de studenți, manifeste. Sancțiunea ofi
cială n-a întîrziat: tinerii au fost eli
minați. In școala liberă n-aveau ce 
căuta cel care luptau pentru libertate. 
Rămașii în afară au înjghebat ei în
șiși un atelier, l-au chemat pe același 
maestru Ziffer la corectură, astfel 
îneît viața, lupta șl arta mergeau mai 
departe, revărsate peste zăgazurile po
liției.

de a rîde, prin rîsul amar al copacu
lui. Era felul lui de a privi o lume 
ostilă... Și în schimbul figurilor gro
tești — ce ironie! — majurii U acor
dau cîteodată o permisie...

Deprins să minute arma, el n-a lă
sat-o din mină nici după stagiu. A 
știut numai împotriva cui s-o îndrep
te. înrolat ca voluntar tn Spania, 
tn brigada „Tudor Vladimirescu", el 
n-a mai cioplit în trunchiul copacilor 
spanioli rlnjetul figurilor grotești, ci 
omenia celor ce luptau tn; primul 
război antifascist. Sculpturile au ră
mas pe malurile Ebrului. De pe pă- 
mîntul iberic Gâza Vida a luat cu

darnic tn jur. Nicăieri știubeie. Nu* 
mai niște trunchiuri sculptate în chip 
de figuri grotești, îmi rîdeau în față, 
arătîndu-și dinții. — Ce dumnezeu, — 
îmi spun — aici, tn bătaia vîntului, 
sub un acoperiș de două degete, își 
lasă Gâza Vida lucrările? M-am apro
piat de ele: prin strungăreață dinți* 
lor de lemn, ieșeau și intrau albinelelt 
La Gâza Vida ptnă și stupii sînt 
sculptați...

La clțiva pași, numai, — huluba- 
rul, foind de porumbeii gulerați al 
copiilor. Intre știubeie și hulubar, două 
stive de lemne de foc. Intre stive, un 
trunchi ? o columnă ? — nu știam sin-

VIDA GEZA. — Pintea Grigore, judecind un boier.

sine un suflet călit, praful pe talpa 
bocancilor și cîteva semințe de cac
tus: spinii vieții din Spania.

Sculptor de profesie, deși nu îfber 
profesionist, a devenit insă Gâza 
Vida abia tn lagărul Saint Cyprien 
unde au fost internați refugiații. Bw 
turile lui Horia, Cloșca și Crișan ca 
și gravurile sale pe linoleum, erau 
vîndute tn afară, iar prețul obținut 
sporea rația mizeră a deținuților. 
Sculpturile au rămas în Franța. Din 
lagăr Gâza Vida a luai cu sine sen- 
ttmentul profund de solidaritate in
ternațională, praful pe talpa bo
cancilor și amintirile.

Transportat apoi tn lagărul de 
muncă din Schaffhausen, Ungă Stutt
gart, Gâza Vida a trebuit să thtre- 
rupă sculptura. Mînă gratuită de lu
cru a unul’ moșier german, el nu avea 
nici timpul, nici forța să mai înceapă 
altă muncă, după cea istovitoare, a 
cimpulul. Prin 1940—41, după dik- 
tatid de la Viena, o parte din deținuți 
au fost „retrocedați" Ungariei. La 
28 de ard, Gâza Vida ia drumul spre 
casă, cu un mai lung popas la Buda
pesta. Aici studiază la Academia de 
Arte Frumoase, aici își cunoaște vii
toarea lui soție (studentă la Academia 
de muzică, fată de Ilegaliști și muzi
cieni din Baia: mama ei fusese elevă 
a lui Băla Bartok), Studiile nu și te 
poate termina: e din nou trlnșls ca ele
ment suspect, într-un detașament de 
muncă ta fabrica de avioane. In 44, 
eliberat de armatele sovietice, ia din 
nou arma tn mînă. Din nou se în
rolează voluntar, într-o divizie care 
poartă din nou numele lui „Tudor Vla
dimirescu". Pentru a doua oară cetă
țeanul Gâza Vida, sculptorul In la
găr al lui Horia. Gloșca și Crișffp, 
lupta sub steagul lui Tudor padru 
Ubertaie.

Replica la Columna fai Traian

Spinii din Spania

Apoi a venit milităria. In marea 
■rd mută, Gâza Vida a devenit și mai 

tăcut. Ici-colo, briceagul său cioplea 
în lemn figuri grotești. Era felul lui

D e atunci au 
ani.

trecut mai

In casa de azi a lui 
rtd doi copii.

bine de zece

Giza Vtda

In casa de azi a tul Giza Vida, 
pe strada Fierăstrăului (ptnă și nu
mele are legătură cu lemnul^ ere* 
ște o pădure de cactuși, în amintirea 
spinilor din Spania. In casa de azi, 
tntr-o grădină de pomi, tn orașul său 
de baștină, tși are Geza Vida atelie
rul propriu. Ceea ce adună tn lunile 
de colindate a satelor, prinde formă 
aici: dansuri maramureșene (el a 
proectat chiar, pentru friza teatrului 
de vară care se construiește tn Baia, 
un joc din Săptnța); țărani care des
țelenesc pământuri noi (am șl văzut 
două schițe In plastelină și una tn 
lut, a acestui grup) și chipuri, nenu
mărate chipuri de oameni. Ceasurile 
și zilele petrecute tn preajma lui Lupșe 
Ion al lui Nuț, bătrînul săhălbar (mi
ner de turbă) din Valea Roșie, poves
titorul a zeci de legende despre Pin- 
tea-Viteazul, se desfășoară tn primul 
basorelief în piatră al lui Gâza Vida. 
Sculptorul în lemn a încercat graiul 
pietrei și piatra t-a grăit.

Pe pervazul geamului, am zărit tn 
atelier niște faguri și alături o carte 
de apicultură. Lui Gâza Vida trebuie 
să-i pui multe întrebări ca să afli ceva
despre el, căci tace, cu tăcerea copa
cului. L-am întrebat dacă e crescător
de albine. „Să vă arăt știubeiele", mi-a 
răspuns. Atît. In grădină mă uit za-

gură ce să cred. Am prins rădăcini, 
că nu mă mai pot mișca de lingă 
copacul acesta sculptat, așa cum e 
sculptată în piatră Columna lui 
Tratan. La întrebare, Gâza Vida îmi 
răspunde cu un semn din mînă: 
— „Lemnul era umed și am lăsat lu
crul la mijloc"... Pe columna lupte* 
lor pentru libertate, sînt trei etaje: 
jos (pe jumătate terminate) — răs
coalele țărănești:. plugari la sfat, plu
gari tn răzmeriță, plugari între săbii, 
Mîini întinse, osoase, traduclnd gin- 
durile și mtnia; mîini care prind ge* 
nunchiul celui ce ascultă șezînd; mîini 
ridicate pentru protest; mîini prinse 
la spate tn cătușe, mtini dure de. 
nobil, care ridică sabia. La etajul mij
lociu, — grevele muncitorești. Numă
rul oamenilor a crescut. Masa e mai 
vizibilă, mai compactă. Mîinile mai si* 
gupe. Mîna soldaților represiunii fără 
brtie cu cataramă și fără căciuli boie
rești strînge baioneta chiar deasupra 
mîinil grofului care a ridicat sabia: 
La etajul de sus, — tn schiță numai, 
eliberarea. In locul tncrtncenării, bucui 
ria. In locul mîinilor întinse penirti 
protest, îmbrățișarea, fn locul dușmăț 
niei de neîmpăcat între clase, prietenia 
de nezdruncinat între popoare. Aceasta 
imagine încununează viitoarea coloană 
a luptelor populare. Această imagine 
încununează vechile frămtntări și re
prezintă începutul vieții noi a poporu* 
ltd nostru.

Nu sînt decît un iubitor al artei du* 
mitale, tovarășe Gâza Vida. Dar, cu 
acest drept, îți cer să relei și să duci 
la desăvirșire columna. E lupta 
poporului concentrată pe un singur 
trunchi de copac. E zbuciumul păduri
lor și ai uzinelor. E glasul speran
ței din vremi de bejenie, al bucuriei 
în clipele eliberării, e ceea ce așteptă să 
prindă glas tntr-o singură operă de 
artă, prin dumneata. Gâza Vidat

Veronica Porumbacu

f----  .
Noi cărți sovietice 

în librării
In luna Prieteniei flomîno-Sovle- 

tice editurile noastre desfășoară o 
bogată activitate. In vitrinele libră
riilor au apărut pînă asum nume
roase volume din operele scriitorilor 
clasici ruși șl sovietici, multe din 
ele pentru prima dată traduse în 
romînește. Alte cărți se află sub 
tipar șl vor fl întîlnite de cititori în 
cursul săptămînilor viitoare.

Dintre cele apărute pînă acum 
din literatura sovietică semna
lăm : două volume din opera 
lui Nikolai Ostrovski. Primul volum 
cuprinde romanul „Așa s-a călit 
oțelul", cel de al doilea romanul 
neterminat „Născuțl în furtună" și 
corespondența, articolele șl cuvîntă- 
rile marelui scriitor sovietic. Din 
colecția de „Opere" a lui Iiya 
Ehrenburg care va apare la noi în 
S volume, s-a tipărit pînă acum 
„Căderea Parisului", în romînește 
de Petru Comarnescu. Editura tine
retului a retipărit „Povestea unul 
om adevărat" de Boris Polevoi șl 
„Strada mezinului” de Lev Kassil 
și M. Poleanovskl. In aceeași edi
tură a mai apărut romanul „Pămîn- 
tul lui Sanlkov" de V. A. Obrucev 
șl „Cetatea veche" de Beliaev. Peste 
cîteva zile vom citi primul volum 
din romanul „Epopeea Sevastopolu- 
lui" de Sergheev Țenski. Tot în ur
mătoarele zile va fi în librării 
„Antologia poeziei sovietice", o 
carte mult așteptată de cititorii 
noștri.

Am sosit la Moscova într-un ceas 
plin de lumina limpede a amiezii și 
am părăsit-o peste cîteva zile în cli
pa în care amurgul se pregătea să-i 
învăluie contururile în umbre. Am 
umblat în acest răstimp prin stră
zile pline de lume, m-am strecurat 
alături de moscoviți printre nesfîrși- 
tele șiruri de automobile, m-am ame
stecat în metro printre pasionații ca
re se îndreptau spre stadionul Dina
mo, am privit vrăjit — alături de o 
sală plină cu răsuflarea tăiată — 
dansul lebedelor pe scena Teatrului 
Mare. Pașii m-au purtat în scurtul 
(din păcate) răstimp în care am fost 
la Moscova — prin majestuoasa Pia
ța Roșie, prin muzeul în care fiecare 
tablou, fiecare vitrină vorbește de 
cel care 
bogățiile 
Armelor 
ritoarele 
siune și .
în galeriile Tretiakov. Am trăit la 
Moscova emoția unică — de nede- 
scris — a trecerii prin mausoleu, prin 
locul în care îi poți vedea, de parcă 
ar fi vii, odihnind în sarcofage de 
sticlă, pe Vladimir Ilici Lenin și pe 
Iosif Vissarionovici Stalin. Aici, în 
fața mausoleului, sprijinite de mar
mora neagră se află în fiecare zi 

- coroane de flori proaspete; nici o 
delegație care trece prin Moscova 
nu pleacă fără să treacă pe aici.

In scurtul răstimp pe care l-am 
petrecut la Moscova, am văzut ora
șul răsfrîngîndu-și luminile în asfal
tul ud de ploaie și înălțîndu-și si
luetele clădirilor în lumina soarelui, 
am cunoscut neasemuita frumusețe a 
palatelor subterane ale metroului și 
am privit orașul pînă departe de la 
înălțimea vulturească a universității 
„Lomonosov", m-au învăluit cețurile 
albăstrii care se ridică seara pe cheiul 
rîului Moscova și am stat nemișcat, 
în miezul nopții, sub zidurile Cretn- 
linului, să aud bătaia solemnă și

TURIST LA MOSCOVA

a fost V. I. Lenin, printre 
de neînchipuit ale Sălii 
din Cremlin, printre nemu- 
pînze ruse adunate cu pa- 
păstrate cu nespusă grijă

rară a ceasului din turnul Spaski. 
Singură Moscova este în stare să-ți 
ofere atîtea într-o singură zi...

Ce e mai impresionant la Moscova, 
ce culori s-au imprimat mai vii pe 
retină, ce ecouri vor dăinui mai în
delung în suflet ? Greu de spus.

Primul pas într-o stație de metro, 
primul bilet cumpărat, prima călă
torie pe scara rulantă. Jos, la cine 
știe cîți metri sub pămînt, un palat 
pe care nici Harun al Rașid nu și 
l-ar fi putut închipui mai frumos. 
Marmoră, lemn scump, motive deco
rative în culori de vis, lustre din 
care lumina pornește odihnitoare să 
dea strălucire fiecărui colțișor. Cîți 
artiști și-au risipit genipl pentru 

acest palat, pentru alte palate care 
se înșiruie de-a lungul zecilor de ki
lometri ai liniei de metrou ? Te uiți 
în jur; oameni simpli care vin sau 
pleacă de la muncă, gospodine cu 
clasele încărcate de cumpărături, stu- 
denți cu nelipsitele cărți sub braț, 
o familie îmbrăcată în haine pentru 
ocazii mai rare (care coboară într-o 
stație din apropierea Teatrului Mare); 
pînă și un general — cu trese stră
lucitoare de aur — a găsit metroul 
demn de rangul său... Trenuri lungi, 
elegante, în care totul, de la ban
chete pînă la barele nichelate, par 
să fi ieșit astăzi pentru prima oară 
la drum, sosesc din două în două mi
nute. Valuri de lume coboară sau 
urcă. Nicăieri nu e înghesuială, îm- 
brînceală, busculadă. E loc suficient 
pentru toți. Totul e larg, comod, lu
minos. A plecat un tren și palatul- 
stație pare gol. Dar iată, într-un 
colț, într-o nișă de marmoră, pe o 
banchetă, două mîini nu se pot în
dura să se despartă, două perechi de 
ochi nu se pot hotărî să se desfacă

de vrajă. O Idilă la Moscova într-o 
stație de metro! Cine n-a văzut 
asta, nu poate spune că a gustat 
din plin frumosul cel mai frumos.

Construite sub pămînt, stațiile me
troului poartă pecetea feeriei pe care 
lumina artificială (pe care de altfel 
nici n-o simți a fi astfel), o dă 
marmorei și mozaicului din pietre 
rare. Iată însă sus, profilîndu-se în 
lumina vie a dimineții de toamnă, 
împungînd cerul, un palat monu
mental: Universitatea „Lomonosov". 
Dacă stațiile metroului n-au ceea 
ce se cheamă în mod obișnuit 
exterior, aici exteriorul este cel ce 
impresionează cel dintîi: linii drepte, 
avîntate, zveltețea corpului central 
scos în evidență de corpurile laterale, 
portaluri meșteșugite, statui monu
mentale, totul dă clădirii . eleganță, 
frumusețe, noblețe. înăuntru nimic 

nu dezamăgește. Aici sufletul sensi
bil al oricărui poet s.ar simți înflă- 
clărlat. Poezia țîșnește din fiecare 

colț: din minunata sală de festivi
tăți îmbrăcată în catifea, din să
lile de cursuri pline de lumină, din 
laboratoarele utilate în așa fel îneît 
pot produce admirația oricărui savant, 
din bazinul de înot a cărui apă lim
pede îmbie la zbenguială tinerească. 
Aici se pot auzi cifre care uluiesc, 
punctul cel mai înalt al universității 
atinge 200 de metri; mimai în corpul 
central sînt 22.000 de camere; nu
mărul laboratoarelor este 1693; lun
gimea tuturor culoarelor măsoară 110 
km ! Aici ți se pot arăta desigur mul
te lucruri, dar e unul care răzbate 
din toate — dragostea, grija pentru 
cei ce învață aici — pentru studenți. 
Am vizitat — în chiar corpul cen
tral al universității — cîteva din 
cele 6000 de camere pentru studenți,

Fiecare tînăr are camera sa cu pa
tul, dulapul, masa de scris, cu raftu
rile pentru cărți, cu difuzorul de radio. 
Totul e curat, în cameră pătrunde toată 
ziua soarele. La fiecare grup de ca
mere e o bucătărie, cu plite alimen
tate cu gaze, cu spălătoare pentru 
vase, cu dulapuri albe strălucitoare. 
(Ștudenții au cantine/ elegante, iar 
aici ei își prepară doar gustări și 
ceaiul — nelipsitul ceai rusesc). In
tr-un colț al bucătăriei — cine s-a 
gîndit oare ? — bine fixată o seîn
dură pentru călcat haine... Care stu
dent al lumii și-ar putea dori mai 
mult ?

La Moscova (mai ales cînd ai la 
îndemînă numai cîteva ziie), totul se 
desfășoară ca într-un uriaș caleidos. 
cop. Imaginii vestitoare de viitor a 
universității i-a urmat vizita la ga
leriile Tretiakov.

O stradă liniștită, cu case împrej
muite cu grilaje lucrate meșteșugit. 
Nici n-ai bănui pe dinafară clădirea 
aceasta puțin bizară (cu arhitectura 
amintind a ilustrație la un basm 
rus) capabilă să adăpostească 40.000 
de pînze ale picturii ruse și sovie
tice. De la neprețuita comoară lă
sată . moștenire de Andrei Rublev (a 
cărui „Sf. Treime" a mișcat atît de 
mult odinioară inima lui Romain Rol
land) pînă la compozițiile lui Suri
kov și Repin, de la evocarea cu mij
loace simple dar zguduitoare a mării 
de către Aivazovski, pînă la pînzele 
contemporanilor loganson și Neprin- 
tsev, vizitatorul trece din îneîntare 
în îneîntare.

Și iată aici, pe sălile muzeului Tre
tiakov, însoțiți de bătrîna călăuză 
care ne explică totul, mi-am simțit 
inima bătînd cu putere. Eram îij fața 
pînzelor lui Vereșceaghin, pictajrul

care a cunoscut războiul ruso-turc 
și i-a imortalizat pe pînză scene emo
ționante. Iată un cîmp de bătaie plin 
de cadavre, iată încleștarea unei bă
tălii și iată concluzia amară a picto
rului la experiența generației sale: 
pînza intitulată „Apoteoza războiu
lui". O piramidă de cranii omenești 
și în vîrful ei, sinistru, un corb. De
desubt pictorul a scris cu mîna lui: 
„La aceasta să se gîndească toți marii 
cuceritori _ ai lumii!**... Și atunci bă- 
trîna călăuză de muzeu s-a oprit o! 
clipă și ne-a spus simplu:

„Sînt sigură că voi romînii urîțl 
din inimă războiul. Numai din ură 
poate fi plămădit pentru toate aceș-’ 
tea (și femeia ne arată din nou de
zastrele războiului prinse în culori 
impresionante de Vereșceaghin) un 
cuvînt atît de plastic, atît de evo
cator ca „război". Și repetînd. 
de cjteva ori pe romînește cu
vîntul război (a cărui împletire de 
consoane și vocale răsună acolo, în 
fața tabloului lui Vereșceaghin, aspru 
și scrîșnit), bătrîna femeie, ea însăși 
cu părul albit de două războaie, pă
rea să simtă din nou toate grozăviile 
acestuia.

Nu i-am răspuns atunci bătrînei 
noastre prietene. Nu i-am răspuns din 
pricina emoției. Dar aș vrea să-i spun 
azi, acestei simple femei sovietice — 
al cărei nume nu-1 știu, dar căreia 
aș vrea ca aceste rînduri să-i cadă 
sub ochi:

— Da, noi romînif urîm războiul. 
Ca și vo[ iubim din suflet pacea. ȘI 
ne bucură că voi, oamenii sovietici, 
aveți poate cel mai plastic, cel mai 
evocator cuvînt despre pace: „mir“< 
El înseamnă în același timp pace și 
lume. Și va veni o vreme cînd după 
exemplul vostru toate popoarele vor 
uni înțelesul acestor cuvinte. A- < 
tunci pacea va fi a lumii și lumea 
cu adevărat a păcii!

Radu Țiulescu



însemnări despre literatura
(Urmare din nr. trecui)

Să vedem la Granin: întreaga po
veste a relațiilor personale se re
duce la dragostea nefericită a lui 
Lobanov pentru o femeie măritată, 
la dragostea pe care o nutrește pen
tru el o colegă căreia el nu-i poate 
răspunde, și în sfîrșit la dragostea 
lui pentru Marina, alături de care el 
găsește fericirea personală — întrea
gă această istorie personală nu are 
nici o legătură cu. tema principală 
a romanului, ea este absolut arbi
trară. Autorul ar fi putut să prezinte 
această chestiune în diferite feluri.

Și apoi, cine aduce eroina princi
pală pînă la sfîrșitul romanului? 
Nu trebuie să cerem ca au
torul să-și „cunune eroul" cu eroina 
de la început, dar o experiență ar
tistică elementară sugerează că mult 
mai bine ar fi fost să introducă de 
Ja începutul romanului eroina cu 
soarta ei' independentă, pentru ca 
aceasta soartă să se împletească sau 
să devină una din laturile temei 
principale a romanului, tema cerce
tătorilor. Și aici nu este vorba nu
mai de lipsuri, de meșteșug, ci și de 
viziunea scriitorului asupra lumii.

Romanul „Zilele vieții noastre" de 
Ketlinskaia care este scris cu o forță 
plastică relativ mai mică, dar care 
este mult mai complex deoarece ac
țiunea se desfășoară în marea pro
ducție — în el sînt multe personaje 
și conflicte complexe (sociale, de 
producție, familiare, personale) — 
este lipsit de greșelile pe care le-am 
menționat în romanul lui Granin, dar 
are și el lipsurile sale. Forma alea
să de Ketlinskaia, deosebit de precis 
exprimată în titlul „Zilele vieții noa
stre", permite autorului să introducă 
în roman destine multe' și variate, 
pentru exprimarea ideii principale. A- 
ceastă idee se reduce în linii gene
rale la următoarele: cît de variați, 
deosebiți, individualizați, sînt oame
nii sovietici în năzuințele, bucuriile 
și durerile lor: cum se manifestă în 
oameni rămășițele vechiului, ale lu
mii bazate pe proprietatea privată,

Polivalenta necesara
(Ummiaire din pag. I-a)

„E mută însă firea, cînd omul n-o 
învie, 

Cînd el nu varsă-ntr-însa suflarea lui 
cea vie, 

Cînd duhul libertății e stins și 
nimicit".

Numărul corespondentelor poate fl 
extins orictt — dovedind unitatea.de 
gîndire — substanța permanentă 
pașoptistă-umanistă In diversități ale 
formelor de expresie. Pe Odobescu, 
o minte superficială, l-ar cataloga la. 
„paseism". Iată cum In gîndirea lui 
se stabilește nu numai relația dintre 
trecut și prezent, dar și aceea-dintre 
trecut și viitor.

In 1876, arheologul Odobescu face 
încă o profesiune de credință în pro
gresul inevitabil al umanității: „...pe 
cînd în spațiele nemăsurate ale uni
versului, pămîntul își urmează eterna 
sa mișcare, pe fața pămintutui, pe 
apele, ’ în adîncul sinului său și at
mosfera ce-l înconjoară, omenirea vie, 
veghiată și neobosită, se mișcă în tot 
sensul, dovedind pe fiecare zi, cite 
un nou folos, cîte o nouă sporire, 
cite o nouă mișcare spre bine". (,,E 
pur si muove").

Permanențe umaniste

Expresia umanismului, la fel străin 
de cosmopolitism ca și de naționalis
mul șovin, bine cunosctnd trecutul, 
cu intensitate gustind clipa prezentă, 
ațintind o limpede cătare în viitor, 
poet al ideilor, erudit al poeziei, Odo
bescu constituie, in cultura progre
sistă romînească, o sinteză valabilă 
pi o bază de plecare.

Intenția noastră riefiind aceea a 
unei analize a operei, nu am zăbovit 
asupra nici uneia dintre multiplele 
aspecte ale activității lui creatoare, 
lucru pe care-l face de altfel studiul 
lui Tudor Vianu. Ceea ce ne-a inte
resat aici este polivalenta umanistă, 
cc^astă dorință și capacitate de a 
îmbrățișa cît mai multe aspecte ale 
vieții tm:ce. de a sorbi de la cît mai 
multe izvoare ale cunoașterii. Evi
dent, prin umanism se înțelege un 
îndelung proces istoric, constituit în

(Urmare din pag. I-a) 
ploare — atunci cînd apare, la sfîr
șitul lui 1952, poemul „Bălcescu". Mai 
mult decît atît, poemul întărește și 
sporește concluzia întrezărită încă de 
la „Satul lui Sahia", privind forța 
nouă de expresie pe care o do-bîn- 
dește lirica atunci cînd sprijină și lu- 
m.nează episoadele redate epic, în 
care explozia lirică își află o ime- 
da.â întemeiere și verificare.

Experiența lirică a lui Jebeleanu, 
departe de a seca sau măcar micșora 
resursele sale de a construi epic, s-a 
împletit cu epicul, pe care l-a întă
rit prin participarea directă la ac
țiune a unui nou erou — liric — a- 
devărat tovarăș, plin de grijă și dra
goste pentru soarta eroului central 
al evocării epice, pentru Bălcescu. E 
de semnalat aici un procedeu și o 
caracteristică foarte lesne de urmă
rit în poem: în cadrul epic al acțiu
nii care urmărește faptele lui Bălces
cu, capitolele și pasajele unde sînt 
înfățișate mizeria, suferința și revol
ta poporului de la sate, sînt realizate 
liric. Existența bătrînului șchipp din 
satul de pe Argeș, unică prezență u- 
mană concretă in episoadele la care 
ne referim, subliniază și mai mult 
caracterul lor de doină : doină de
jale, de dor, de revoltă, de voinicie. 
Este una din căile prin care se ma
nifestă în poem experiența eposului 
popular, care la rîndul său, e de a- 
semenea încărcat de lirism.

. Nu vom insista asupra liricii Iuji Je- 
beleanu, deoarece despre poemul lui 
epic ne-am propus să discutăm. Dar 
vrem să subliniem perfecta coexis
tență la același poet, a celor două 
modalități esențiale ale poeziei — li
ric și epic. De unde, concluzia că nu 
e just să trasăm granițe de netrecut 
între aceste două genuri, deoarece 
experiența poeților arată că ele se 
întîlnesc adesea — și nici să nu con
siderăm pe poeți opriți pe vec’e la 
anumite tipare poetice, deoarece prac
tica dovedește că ej sînt d-os;b:t de 
recepfvi Ia noile modalități și căi 
care-i solicită.

★
Viața lui Bălcescu a fost în între

gime o vîlvătaie. Un poem istoric pu
tea deci afla destulă substanță epică,

III. Literatura sovietică și problemele măiestriei artistice

șl cum unește, organizează, produc
ția mare pe acești oameni, îi ree
ducă în procesul muncii colective, 
al activității obștești; cum acționea
ză asupra lor societatea în care ro
lul principal aparține partidului, co
lectivului de partid.

Unul dim meritele principale ale 
scriitoarei Vera . Ketlinskaia în acest 
roman constă în prezentarea veridică 
și vie a locului, rolului și activită
ții colectivului de partid într-o mare 
uzină. In roman a fost prezentată 
relativ multilateral activitatea direc
torului uzinei, Ne- 
mirov,. care este re
dat ca un om viu. 
ceea ce nu se 
întîlnește des în 
zugrăvirea condu
cătorilor administrativi șî de par
tid.

Organizarea ideologică justă și 
simțul realității i-au permis scriitoa
rei să redea greutățile și contradic
țiile serioase din viața personală și 
de familie a oamenilor. îndeosebi, 
atrage atenția figura inginerului Gar- 
șin, un inginer bun, cinstit, un om 
aotiiv și inteliigemit, dar superfitaial, 
fără principii familiale trainice și care 
se îndrăgostește ușor. El nu este pre
zentat șablonard, în mod didactic de 
autoare, ci este judecat de întreaga 
desfășurare a vieții în condițiile socie
tății sovietice.

S-ar putea spune încă multe lu
cruri despre reușita autoarei, dar toc
mai pentru faptul că această lucrare 
este una dintre cele mai bune din 
ultimii ani, vreau să mă opresc asu
pra cîtorva lipsuri ale ei, caracteris
tice și altor lucrări contemporane. 
Romanul abundă în date tehnice de 
producție, fapt care îngreunează și 
face ca lucrarea să fie plictisitoare. 
Atunci cînd autorul care nu a lucrat 
el. însuși în producție, intră în prea 
multe amănunte tehnice, cititorul are 
rezerve. Am avut prilejul să aud că 
în zugrăvirea producției, a detaliilor 

A. FADEEV

etape șl cunoscînd în fiecare etapă a 
sa limite, contradicții și depășiri. 
Dar polivalența e o permanență uma
nistă, . o tendință statornică spre omul 
deplin. Umanismul a fost adesea ata
cat tocmai în această tendință a sa. 
La noi, reacționarul Titu Maiorescu, 
calomniatorul pașoptismului, a văzut 
în această renaștere a culturii româ
nești o regretabilă improvizație. El 
cerea îmbucătățirea vieții, definind 
scriitorul și criticul drept două specii 
deosebite și rivale, spiritul creator și 
cel critic fiind pentru el antagonice.

Este demonstrat azi substratul de 
clasă al acestei „specializări" care 
tindea să lipsească scriitorul de spi
ritul său critic, de gîndirea filosofică.

Teoria e demascată dar urmările ei 
indirecte supraviețuiesc în poetul care 
nu citește proză spre a nu se „co‘ 
rupe", în dramaturgul care nu vede 
filme spre a-și feri „viziunea speci
fică", în prozatorul care-și apără per
sonalitatea creatoare necitind nimic, 
etc.

Credem că mai există încă la unii 
artiști dezinteres pentru gîndirea fi
losofică, pentru speculația estetică, 
pentru descoperirile științei. Acestea 
sînt uneori concepute ca sfere străi
ne, indiferente artei.

Este de neînchipuit un mare scrii
tor modern, necunoscător al vieții po
litice, indiferent la procesele econo
mice. Chiar talentat, un asemenea ar
tist nu ar putea crea opere valabile. 
Este de neînchipuit ca un scriitor, 
care prin definiție se ocupă de psi
hologie, să ignore pavlovismul care 
constituie prima psihologie materia
listă, științifică.

Sîntem convinși că Eminescu nu 
ar fi disprețuit problemele dezinte
grării atomice, el, care a evocat pe 
omul de știință, pe „bătrînul dascăl" 
care „într-un calcul fără capăt toi 
socoate și socoate": „Uscățiv așa cum 
este, gîrbovit și de nimic > Universul 
fără margini e în degetul lui mic..."

Revoluțiile tehnicii au influențat 
de asemeni viața noastră zilnică, 
astfel încît nu o putem concepe 
fără electricitate, radio, telefon, etc. 
Este de aceea firesc ca oamenii 
care născocesc, perfecționează șl 
mînuiiesc asemenea aparate să 

Liric și epic în creația hi Eugen Jebeleanu
încă începînd de la vîrsta școlii e- 
roului și mergînd. pînă în pragul sfîr- 
șitului, pentru a umple multe versuri 
cu o acțiune dramatică, plină de di
namism. Insă Jebeleanu și-a centrat 
poemul pe momentul 1843—1849, că
ruia. i-a consacrat 13 din cele 19 cîn- 
turi. (N-am socotit aici nici Prologul, 
nici Epilogul, adevărate imnuri închi- 
naite lui Bălcescu și epocii noastre, 
care a dus la desăvîrșire idealurile 
pașoptiste). Se vede și din această 
proporționare cantitativă, că poetul 
a evitat realizarea unei cronici a vie
ții eroului său, ci i-a urmărit semni
ficația. care e strălucitoare, mai cu 
seamă în anul revoluționar 1843. Cro
nicile închinate poemului la apariția 
sa apreciau ca o scădere faptul că 
nu apar în versuri încercările lui 
Bălcescu, din cei patru ani cît a stat 
apoi în străinătate, de a obține spri
jinul puterilor occidentale în favoa
rea Țărilor Romînești. Viața lui Băl
cescu este astfel lipsită de multe îm
prejurări care i-ar fi sporit lumina ; 
chipul Iui este întrucîtva umbrit d'n 
această cauză — conchideau respec
tivele cronici.

Socotim că poetul putea să și in
siste asupra acestei epoci din viața 
eroului. Dar poemul ni-1 redă pe a- 
devăratul Bălcescu și fără zugrăvi
rea mai amănunțită a activității lui 
febrile din anii exilului. In acești ani 
el n-a făcut în esență altceva decît 
făcuse și în anul 1849, cînd a încer
cat să împace pe revoluționarii ro- 
mîni d:n Ardeal cu cei maghiari îm
potriva tiraniei, care-i asuprea deo
potrivă, împotriva curții imperiale de 
la Viena. înțelegem deplin, din ca
racterul eroului, atît de expresiv 
conturat în poem, că nici în anii ul
teriori lui 1849, el nu va proceda 
altfel, ci se va consacra operei de 
sprijinire a poporului său, de apă
rare a dreptului său la libertate.

Poetul a acumulat așadar în peri
oada scurtă pe care a zugrăvit-o din 

turbinelor, de către Ketlinskaia, există 
inexactități și, ceea ce este mai trist, 
că aceste detalii sînt necesare tur
binei, dar complet inutile în roman! 
Procesele tehnologice nu sînt întot
deauna redate în romanul Verei Ket
linskaia prin intermediul „omenescu
lui". Firește că nu se pot ocoli com
plet înitr-tm .asemenea roman procesele 
de producție și Ketlinskaia le pre
zintă în chip interesant acolo unde 
sînt redate caractere omenești și 
unde spiritul întrecerii capătă o for
ță poetică. Vreau să mai vorbesc des

pre o lipsă caracte
ristică a Verei Ke
tlinskaia și în ro
manele ei anterioare 
și în . acesta, des
pre o lipsă extrem 

de răspîndită în proza noastră. Multi 
dintre orozatorii noștri, îndeosebi 
cei tineri, uită că dialogul în proză 
joacă același rol ca și în drama
turgie: el este necesar pentru expri
marea caracterelor oamenilor, a re
lațiilor și a ciocnirilor dintre ei. Pro
zatorului îi este mai ușor decît dra
maturgului să acorde tocmai această 
semnificație dialogului, deoarece el 
poate sl>l însoțească cu zugrăvirea 
gestului care precede sau urmează 
analiza sentimentelor. Iar în multe 
din lucrările noastre de proză, și nu 
numai cele ale autorilor tineri, ori
ce material ilustrativ,' expunerea îm
prejurărilor exterioare sînt redate 
prin intermediul dialogului. In primul 
rînd acest procedeu nu este rațional, 
nu este economic: toate acestea pot 
fi spuse mai pe scurt și mai simplu 
din partea autorului1. Și aceasta lip
sește dialogul de ascuțime și forță, 
eroii nu se exprimă pe sine în dia
log, ci îndeplinesc o muncă de autor 
neagră. Asemenea dialoguri sînt pur 
și simplu plictisitoare.

Asemenea discuții plictisitoare se 
poartă uneori în romanul Verei Ke
tlinskaia în jurul problemelor de teh
nică sau de organizare a producției.

aibe în literatură un rol însem
nat. Pe de altă parte, nu-i putem 
decît condamna pe acei tehnicieni 
care ignoră gîndirea filosofică și sînt 
apatici în fața dezvoltării artei. „Cu
noașterea vieții", ideie-cheie a artei, 
trebuie așa dar. înțeleasă în sens mai 
larg, în sensul apropierii de aspec
tele principale ale efortului uman 
spre cunoaștere. Desigur, nu pledăm 
pentru un Pic de la Mirandola și 
atragem atenția că celebra formulă 
despre acesta — „știe totul, plus încă 
ceva" — aparține umanistului Vol
taire, adevărată enciclopedie a timpu
lui său. Risipirea, superficialitatea, 
sînt primejdii reale. Singura soluție 
este aceea a unificării datelor prin- 
tr-o gîndire filozofică unitară, gîn- 
dire care sudează elementele cunos
cute într-un întreg coherent.

Poți fi haotic și superficial și fără 
multe cunoștințe. Cimentul îl consti
tuie o concepție justă care selectează, 
ierarhizează, distribuie.

Fără îndoială, între setea de cu
noaștere și capacitatea practică a in
dividului este un decalaj și există 
inevitabil o dramă a cunoașterii, re
zolvabilă prin succesiunea generații
lor, cunoașterea integrală aparținînd 
spetei umane și nu individului.

Existența unei concepții științifice 
despre lume, ideologia . clasei munci
toare, asigură umanismului socialist 
acea sinteză în diversitate spre care 
conștiințele însetate de cunoaștere 
nu au făcut pînă acum decît să 
tindă. Sau cum scria tînărul Odobescu, 
în versuri care prevesteau zborul in- 
terspațial al luceafărului eminescian :

„Să furi ca Prometeu, scînteia ce nu 
piere,

S-apuci glorioasa cale spre luminoase 
sfere

Și, despicînd tăria în zboru-ți 
prelungit,

Să cînți cu glas d-aramă măreața-ți 
reînviere,

Și limpedea-ți cătare, în vecinicul 
zenit,

La steaua nemuririi s-aținte 
neclintit".

Paul Georgescu

viața eroului său, maximum de îm
prejurări, elocvente pentru tot par
cursul ei. Și a făcut-o cu minuțiozi
tatea necesară pătrunderii în psiho
logia lui Bălcescu, dezvăluirii sufle
tului său mare. Dacă el ar fi notat 
mai reportericește împrejurările pe 
care le-a străbătut Bălcescu, poemul 
se îmbogățea cu fapte noi, dar în 
privința mesajului lor ele aparțineau 
aceleiași esențe. Și, poate că nu avea 
prilejul unor sondaje atît de adînci 
în lumea interioară a eroului său — 
decît cu prețul unor largi comentarii, 
care îngreuiau lectura fără a spori 
în aceeași măsură claritatea mesa
jului transmis.

Faptul că poetul a renunțat la ele, 
nu s-a petrecut cu sacrificarea ade
vărului istoric, ci în vederea relie - 
fării lui. Este un exemplu admirabil 
de utilizare a mijloacelor poemului 
ep’c, a condensării specifice versului, 
pentru a zugrăvi un om și o epocă.

Chiar numai din acest exemplu se 
poate înțelege ce probleme de com
poziție ridica poemul despre Bălces
cu și cu cîtă artă le-a rezolvat Eu
gen Jebeleanu.

Un alt aspect care măsoară impor
tanța poemului „Bălcescu" în dez
voltarea genului, este acela legat de 
construcția ero'lor. In poem intervin 
foarte mulți eroi — cei mai multi 
din conducătorii mișcării de la 1848 
și din fruntașii reacțiunii. Prezența 
lor nu e asemănătoare cu aceea a 
eroilor de al doilea plan din romane, 
deși, într-o privință, succes’iunea epi
soadelor urmează construcția roma
nului — adică, acțiunea nu-1 are în 
fiece clipă în centrul ei pe Bălcescu, 
ca personaj, ci în numeroase episoa
de, centrale sînt alte chipuri ale 
momentului istoric: Mngheru, Elîade, 
Mihail sin Radu etc.; iar în destule 
alte pasaje întinse, eroii lipsesc, fă- 
cînd loc aprecierilor de ordin general 
asupra mersului lucrurilor, comenta
riilor eroului liric, sau acelor doine

Pot cita numeroase lucrări de proză, 
scrise cu talent, care prin înaltul lor 
nivel ideologic, prin veridicitatea ca
racterelor principale, luate din viață, 
ar putea ocupa un loc însemnat în 
dezvoltarea literaturii sovietice, dacă 
ele n-ar avea lipsuri artistice mai 
mult sau mai puțin însemnate. Prin
tre asemenea lucrări figurează, de 
pildă, romanul lui Vsevolod Kocetov 
„Tinerețea e cu noi". Acest roman 
este plin de o ascuțită luptă ideolo
gică, care se desfășoară într-o insti
tuție științifică. Romanul cuprinde 
numeroase personaje, în marea lor 
majoritate reușite, cu excepția erou
lui principal, în care găsim numeroa
se trăsăturii vii, nelegate însă într-un 
caracter armonios. In roman sînt 
mulți tineri, fete sovietice bine re
date, cititorul este impresionat de 
tipul secretarului Comitetului raional 
de partid, în trecut secretar al orga
nizației de partid în uzină, proletar 
din tată în fiu; strîns legat de mase, 
un om viu, integru. Colaboratorii in
stitutului, în număr destul de mare, 
sînt zugrăviți cu trăsături precise, 
fiecare apărînd cu individualitatea sa 
unică. KocetOv ne prezintă cu multă 
subtilitate și ascuțime forțele nega
tive în știință, cuibărite în acel in
stitut. Dintre ei, numai reprezentan
tul așa-numitei „științe pure", profe
sorul Krasnoselțev este prezentat
oarecum simplist. Chipul carieristei 
Șuvalova, principalul organizator ca
muflat al acestor forțe în institut, 
este deosebit de bine, reliefat, — cu 
toții am avut prilejul să întîlnim 
asemenea femei și nu numai în sfe
ra științifică. Kocetov n» arată în 
mod ascuțit prin ce „metode" false 
de conducere partinică au reușit mic- 
burghezii și pseudo-savanții să cuce
rească o asemenea iniHuiemță în in-' 
stitut, și cum atitudinea cu adevă
rat partinică, bazată pe forțele îna
intate ale institutului, contribuie la 
îndreptarea situației.

Ne-am fi putut opri la o serie de 
scene și episoade redate cu o mare 
forță de zugrăvire, dar pe lîngă 
aceste calități, romanul nu este desă- 
vîrșit din punct de vedere al măies
triei și deoarece avem de-a face cu 
un autor care posedă o anumită ex
periență artistică, va trebui să recu
noaștem că el n-a lucrat suficient 
asupra acestui roman. In această 
lucrare sînt îmbinate de fapt trei ro
mane: unul — despre lupta în insti
tut ; altul consacrat problemelor fa
miliei și mai ales unor importante 
probleme- ale formării familiei în 
mijlocul tineretului nostru; al treilea 
— este viața grănicerilor noștri. Tre
buie să spunem că toate aceste trei' 
romane ar fi putut fi legate între ele 
prin conținutul de idei și chiar prin 
subiect, întrucît în toate trei se ridi
că problema luptei împotriva forțelor 
lumii vechi. In romanul de familie, 
aceste forțe apar ca rămășițe în con
știința oamenilor; în romanul care ri
dică problema luptei ideologice în 
știință, acestea sînt personificate și 
aoar ca forte negative mic-burgheze, 
aflate înăuntrul societății sovietice; 
iar în romanul despre grăniceri — 
apar sub forma agenților capitalis
mului, spionilor și diversioniștilor.

Autorul a,r fi trebuit să lucreze 
mult, pentru ca toate aceste forme 
variate de luptă să fie legate într-un 
tot artistic. Dar el n-a făcut aceasta, 
probabil pentru că această legătură 
îi apărea în conștiință mai mult sau 
mai puțin spontan. Dacă autorul ar 
fi fost conștient pînă la. capăt de 
esența ideologică a romanului său, 
experiența î-ar fi furnizat numeroase 
mijloace și metode pentru a lega în
tregul material într-un subiect unitar.

Putem cita încă o serie de lucrări 
de proză, care prin calitățile lor, se 
încadrează printre fenomenele pozi
tive ale literaturii sovietice și sînt 
cerute pe drept cuvînt de către citi
tori, dar care au și lipsuri, analizate 
aici cu ajutorul exemplelor luate din 
romanele lui Simonov, Granin, Ke
tlinskaia, Kocetov. După părerea mea, 
asemenea cărți sînt „Calea este li
beră" de Iurii Laptev,. „Orfanul" de 
Nikolai Dubov, „Ekaterina Voronina" 
de Anatolii Rîbakov, „Dimineața" de 
Mehti Gusein, „Karaganda" de Ga- 
biden Mustafin.
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de jale, dor, sau de răscoală, de care 
pomeneam mai înainte.

Jebeleanu împletește cu dibăcie 
structura baladei populare — care 
de ob'cei urmărește permanent eroul 
central, situat în centrul tuturor în- 
tîmplărilor („Miul Cobiul", „Legenda 
Mînăstirii Argeșului") — cu structura 
romanului care are eroi mulți și ac
țiuni paralele cu a eroului central. 
Dar, pentru a scoate mereu în evi
dență că ideologia lui Bălcescu, lupta 
lui, reprezentau poziția cea ma.i îna
intată în revoluție, poetul face ca 
majoritatea acestor fire paralele să 
se reverse, sub o formă sau alta, în 
firul epic principal, care urmărește 
viața lui Bălcescu. Ca brațele unei 
ape mari, adunate iar și iar la albia 
care strînge și pîraiele întîlnite în 
cale, tot astfel, cîntecele închinate 
altor chipuri ale revoluției sînt me
reu împlîntate și contopite în cînte- 
cul mare despre cel mai luminos erou 
al anului revoluționar 1843. In felul 
acesta și oamenii, și faptele lor pri
mesc aprecierea din perspectiva cea 
mai înaintată a momentului. Cititorul 
înțelege în acest chip, din însăși ur
mărirea destinului lui Bălcescu, care 
sînt forțele revoluției, sorții ei de 
izbîndă, limitele ei istorice, cauzele 
înfrîngerii ei. Iar Bălcescu apare cu 
claritate, în virtutea însușirilor și 
activității, locului său între ceTalți, 
drept principalul purtător al ideilor 
revoluției.

Procedeul nu exclude deloc indivi
dualizarea altor eroi. Dirnpot -ă, 
Magheru, Eliade, Avram Ianeu, sînt 
conturați cu precizie, datorită am
ploarei cu care sînt zugrăv'ți, oon- 
fl'ctelor în care sînt integrați. Rolul 
celorlalți este de asemenea indicat. 
Nu putem pretinde poemului epic a- 
ceeași individualizare pe care o pre
tindem prozei epice de mare respi
rație,

Aducerea continuă la matca princi
pală a episoadelor închinate altor

CHIPUL MUNCITORULUI ÎN FILM
In centrul preocupărilor scriitori

cești, stă în ultima vreme o proble
mă de creație de mare însemnătate : 
zugrăvirea chipului muncitorului 
constructor al socialismului. Scriito
rii Republicii Populare Romîne con
sideră, pe drept cuvînt. rezolva
rea acestei probleme drept o sar
cină de cinste a lor. Totodată un 
ajutor neprețuit ne-a fost dat și de 
eătre presa de partid: articolul de 
fond al „Scînteii" — „Legătura ar
tistului cu viața" cît și recentul articol 
privitor la unele probleme ate criticii 
literare nu numai că au subliniat în- 
caodata importanța problemei, dar au 
indicat și drumul concret pentru re
zolvarea ei cu succes: cunoașterea 
cît mai adîncă și cît mai multilate
rală a vieții. .

Astăzi toată lumea e de acord, că 
oglindirea epocii noi în literatură e 
mult sărăcită datorită faptului că 
din tabloul general lipsește figura 
principală: muncitorul luptător pen
tru idealurile socialismului.'Toată lu
mea e de acord că literatura, cu 
toate succesele ei necontestabile, a 
rămas în urma vieții, că a rămas da
toare poporului cu oglindirea unor 
teme esențiale. De aceea — dat fiind că 
există un atare acord general — 
cred că a sosit timpul să deplasăm 
discuția din sfera principiilor gene
rale în spre problemele concrete ale 
creației. In cele ce urmează nu inten
ționez să le discut în ansamblu, 
ci cu referire doar la un singur sec
tor al creației — producția de filme.

Și aici rezultatul nu poate fi con
siderat satisfăcător. In .producția 
ultimilor ani, chipul muncitorului 
apare doar în două filme: „NEPO
ȚII GORNISTULUI" (2 serii) și 

„BRIGADA LUI IONUȚ". In nici 
unul însă bogăția universului sufle
tesc al omului de tip nou nu este 
dată în întreaga ei dimensiune. „NE
POȚII GORNISTULUI", un film is
toric, cu o temă foarte grea, reușește, 
ce-i drept, să, ne transmită în oare
care măsură — prin acțiunea gene
rală — suflul eroic al luptei ilegale 
a partidului, însă din punct de ve
dere al zugrăvirii caracterelor lasă 
mult de dorit. Nici unul din persona
jele filmului n-a intrat în conști
ința maselor, deși tema și chiar su
biectul ofereau în acest sens posi
bilități largi. „BRIGADA LUI IO
NUL". film pe o temă actuală, deși 
cuprinde cîteva episoade mai reușite, 
e realizat în general schematic și 
inexpresiv. Majoritatea personajelor 
sînt lipsite de căldura gestului ome
nesc spontan; conflictele caracteris
tice vremurilor noi sînt rezolvate In
tr-un fel cu totul simplist. „BRI
GADA LUI IONUȚ" n-a satisfăcut 
pe ■ spectatori.

Dintre filmele aflate actualmente 
în producție, nici unul nu este dedi
cat eforturilor și luptei clasei mun
citoare. Nici portofoliul de scenarii 
nu indică vreo îmbunătățire substan
țială a perspectivei.

Dintre cauzele care determină o 
atare situație nesatisfăcătoare aș dori 
să pun în discuție cîteva.

Citind unele scenarii, capeți im
presia că sarcina de a reflecta viața 
clasei muncitoare e rezolvată doar 
prin plasarea acțiunii — într-un mod 
mai mult sau mai puțin arbitrar — 
în mediul social corespunzător. Or, 
cred că nu acesta e esențialul, ci- ale- 

eroi sau a celor care înfățișează miș
cări de mase, are încă o consecință 
foarte importantă și anume, faptul 
că Bălcescu e prezentat mereu legat 
de suferința și năzuințele poporului, 
lupta lui este concluzia firească și 
unică a dragostei și. înțelegerii lui 
pentru oamenii asupriți. De unde, în 
mod firesc reiese de ce lupta lui Băl. 
cescu ne este atît de scumpă nouă, 
celor de azi.

Prologul și epilogul scot în relief 
tocmai semnificația acestei dragoste 
a constructorilor socialismului, pen
tru Bălcescu, pusă în lumină de fie
care episod. Ideea continuității luptei 
poporului pentru dreptate, libertate 
și viață mai bună, idee care căpătase 
contur încă din desfășurarea concre
tă a împrejurărilor istorisite în 
poem, este accentuată și subliniată 
prin participarea lirică a autorului.

S-ar cuveni să fie subliniate multe 
alte aspecte care fac valoarea poe
mului epic al lui Eugen Jebeleanu. 
De pildă, capacitatea de a evoca mul
țimea în mișcare, de a reda tablouri 
de ansamblu, priveliști de natură, de 
a utTiza dialogul în diferite situații, 
apoi expresivitatea scenelor cu pu
țină mișcare și cu multe discuții sau 
numai cu cuvîntărl, grija cu care 
poetul notează gesturi răzlețe, dar 
foarte elocvente pentru caracteriza
rea unei situații sau a unui om etc. 
Acestea le recunoaștem încă din li
rica sa anterioară și din poemul „In 
satul lui Sahia", și le întîlnim firesc 
aici, ca elemente componente ale u- 
nei opere de mare valoare artistică 
și de cunoaștere, în care și-a spus 
cuvîntul toată experiența poetică a 
lui Eugen Jebeleanu.

Nu vom insista asupra lor, pentru 
că în aceste rjnduri ne-am propus să 
semnalăm doar unele din contribu
țiile specifice poemului epic, aduse 
de Eugen Jebeleanu la dezvoltarea 
acestui gen, în care poemul „Bălces
cu" este un important succes. Vom 
continua cu alt prilej să însemnăm 
și alte experiențe rodnice pentru 
dezvoltarea poemului epic de largă 
respirație, și pentru semnificația sa 
nouă, dobîndită în zilele noastre.

Mihai Gaflța 

gerea problematicii, în așa fel în
cît ea să fie specifică rolului pe ca
re-l are clasa muncitoare în lupta 
generală a poporului. Clasa mun
citoare e forța principală a con
strucției socialiste și reprezintă o a- 
tare forță datorită trecutului ei re
voluționar, datorită poziției sale în 
procesul de producție, datorită fap
tului că în rîndurile clasei munci
toare ideologia socialistă are rădă
cinile cele mai adînci și s-a ridicat 
astăzi la un înalt nivel de dezvol
tare.

Este îndeobște cunoscut că lupta 
pentru ideologia și morala socialistă, 
pentru o nouă atitudine socialistă în 
muncă, pentru o participare poli
tică activă în rezolvarea problemelor 
obștești, stă astăzi în centrul bătă. 
Hei pentru socialism. Dacă fiecare 
om al muncii, în fabrici, pe ogoare, 
în birouri, școli, etc. va luptă con
știent pentru a ridica zi de zi ran
damentul muncii sale, pentru a cre
ște, zi de zi, cantit-ativ și calitativ 
rezultatele eforturilor sale, o bună 
parte din sarcinile construcției socia
liste vor fj rezolvate, o bună parte 
din greutățile de care ne împiedi
căm, încă, vor fi înlăturate. O da
torie^ esențială a literaturii este să 
zugrăvească modele de oameni îna
intați, chipuri de eroi, demne die urmat 
de milioane și milioane de contem
porani ai lor. Or, este evident că 
cele mai strălucite pilde dte acest 
fel se găsesc în rîndurile mun
citorilor. Clasa muncitoare romî- 
nă luptă eroic pentru a rezolva cu 
succes cele mai grele probleme ale 
construcției socialiste. Totodată toc
mai în sectorul deținut de clasa 
muncitoare construcția socialistă a 
repurtat cele mai multe succese, care 
sînt și temelia eforturilor de viitor. 
Zi de zi, aflăm noi vești care ne ă- 
rată cu cîtă însuflețire, cu cît en
tuziasm, cu cît spirit creator se bate 
clasa muncitoare pentru a atinge cu 
un ceas mai de vreme scopurile con
crete stabiliilte prim politica parti
dului și planurile de stat. O înși
ruire de informații — mai mult sau 
mai puțin seci — nu poate constitui 
desigur un argument prea elocvent 
într-o discuție literară; totuși îmi voi 
permite să enumăr doar cîteva fapte 
spicuite din șase numerR ale „Scîn
teii" apărute în săptămîna 18—25 
septembrie: pentru a mări produc
ția, de țiței, petroliștii din Bacău au 
inițiat o acțiune sub lozinca: 
„schimbul de noapte să lucreze cu 
același randament, ca și schimbul de 
zi"; la Pitești, a intrat în funcțiune 
o fabrică de prefabricate pentru con
strucții industriale în București, pe 
șantierul de locuințe muncitorești 
„Vatra luminoasă", s-a și trecut la 
executarea -unei clădiri din blocuri 
mari prefabricate; constructorii de 
autocamioane de la „Steagul Roșu" 
au îndeplinit planul anual cu 3 luni 
și jumătate înainte de termen; me- 
talurgiștii de la uzinele „23 August" 
au realizat prototipul motorului Diesel 
rapid pentiu autocamion; în valea 
Jiului, la Rășinari și Vărghiș, începe 
valorificarea unor noi surse carbo
nifere, etc., etc. Repet din nou: sînt 
date seci, aproape telegrafice. Dar 
cîte eforturi omenești, cîte căutări, 
cîte insuccese parțiale, cîte frămîn- 
tări, dar și cîte izbînzi și bucurii, 
cîte dovezi de ridicare a conștiinței 
umane ascund asemenea rînduri 1 Nu 
este oare de datoria scriitorilor să 
dezvăluie conținutul omenesc al tutu
ror faptelor de acest gen ? In dis
cuțiile noastre spunem adesea : să 
rezolvăm această problemă muncito
rește, să pornim muncitorește la în
vingerea, greutăților. Dar mă întreb: 
cine alții dacă nu scriitorii, pot și 
trebuie să zugrăvească mode’e vii și 
convingătoare în stare să arate tu
turor oamenilor muncii ce înseamnă 
a rezolva problemele muncitorește?

O atare sarcină nu poate fi împli
nită dacă în centrul acțiunii unui 
scenariu cinematografic (ca și a ori
cărei opere literare de altfel) nu stă 
un erou reprezentativ pentru întrea
ga clasă muncitoare, ci doar un. per
sonaj care, printr-un concurs de 
împrejurări, suferă influența clasei. 
Din păcate, tocmai spre o atare „se- 
mi-rezolvare“ a problemei se îndreap
tă mulți autori,. In portofoliul redac
ției de scenarii a Centrului de Pro
ducție Cinematografică se găsesc nu
meroase scenarii în care e vădită in
tenția de a înfățișa fie trecutul de 
luptă al clasei muncitoare, fie pro
blemele pe care ea le rezolvă azi. Dar 
parcă neîncrezători în conținutul ar
tistic al acestor tablouri ca atare, au
torii plasează acțiunea într-un mediu 
„mai pitoresc", „mai exotic", etc. și 
doar în treacăt introduc în subiect 
chipuri 4e muncitori înaintați, luptă
tori conștienți pentru cauza socialis. 
mului. De obicei evenimentele sînt 
văzute prin ochii unor oameni care 
„descoperă" clasa muncitoare, și nu 
prin ochii clasei ca atare. Forța 
mobilizatoare și educativă .a unor 
filme realizate după asemenea sce
narii va fi mult mai mică decît 

aceea pe care ar avea-o filmele în 
care oamenii care pot servi drept 
„obiect ,de imitație" pentru toți cons
tructorii socialismului, ar fi totodată 
si eroii principali ai dramelor umane.

Trebuie^ să recunoaștem că avem și 
scenarii în care reprezentanții clasei 
muncitoare sînt eroi principali. Dar 
— cu regret ,— nu putem să nu adău
găm că majoritatea acestor scenarii 
sînt lucrări slabe, cu personaje 
•schematice, cu conflicte de viață re
zolvate adesea într-un mod cu totul 
primitiv. E drept, unele din ele lasă 
să se întrevadă idei artistice intere
sante, însă — după cum se știe — 
ideile artistice interesante ca să de
vină valori sociale trebuie să fie în
corporate în opere de artă corespun

zătoare, ceea ce presupune: subiect' 
bine organizat, personaje vii, indi
vidualizate, dialog firesc, sclipitor.

In lipsa tuturor acestor elemente 
indispensabile unei opere de artă, 
ideea artistică chiar dacă poate Ii 
ghicită, în fapt, ca creație, nu există, 
nu poate căpăta valoare de circula
ție, nu-și poate îndeplini funcția so- 
ciai-educativă. In consecință și sce
nariile respective, cu tot sîmburele 
prețios pe care-l conțin, nu pot fi va
lorificate pentru producția de filme.

Situația descrisă mai sus se explică ' 
prin aceea că marea majoritate a au
torilor acestor scenarii sînt oameni 
fără experiență literară și—de ce s-o 
ascundiem — de obicei oameni fără t-a- ■ 
lent literar. Iar dacă ne ocupăm totuși 
de asemenea scenarii o facem pentru că 
nu avem — despre viața clasei mun
citoare — scenarii mai bune. De aici se 
desprinde o primă concluzie: ca să 
avem scenarii cinematografice bune, 
în care să fie reflectată cu putere 
lupta clasei muncitoare, sarcina scrie
rii unor atare scenarii trebuie să și-o 
asume scriitorii cei mai buni. De ce 
nu se întîmplă asta ? In parte dato
rită greșelilor în muncă a redacției 
de scenarii. Convingerea mea este 
însă, că nu aceasta e cauza princi
pală, ci șovăiala firească a scriitorilor 
de talent. Se știe că un. scriitor de 
talent, care-și iubește și-și prețuiește 
vocația, nu se angajează niciodată să • 
reflecte artistic un domeniu de viață' 
pe care nu-1 cunoaște. Un scriitor de 
talent „atacă" — cum se spune la 
noi — o temă numai în momentul 
în oare simte că o stăpînește. Or, 
problemele vieții și luptei clasei mun
citoare, sînt și mai puțin cunoscute 
— în esența lor concretă, umană — 
și cele mai grele. Iată unde se as
cunde cauza principală a impasului. 
In munca redacției de scenarii au 
fost cazuri cînd și scriitori cu talent 
și cu experiență. angajîndu-se în : 
munca de creație pentru zugrăvirea 
unor aspecte ale luptei clasei mun
citoare, au eșuat. In asemenea ca
zuri, nu lipsa de talent era de vină,1 
ci lipsa de adîncime în cunoașterea 
vieții și înțelegerea sensurilor ei. Din 
practica muncii de redacție, mi-am - 
dat seama că greutatea cea mai mare 
o întîmpină — pînă și scriitorii cu 
mu't talent — atunci cînd stau în 
fața necesității de a prezenta artis
tic latura politică a vieții, activitatea 
politică concretă a eroilor. Aș putea 
să exemplific cu următorul caz: un 
scriitor talentat a scris un scenariu 
a cărui acțiune se petrece la Bucu
rești în preajma lui 23 August 1944. . 
In scenariu, două lumi sînt prezen
tate în antiteză: lumea „învîrtiților" 
și a reprezentanților forței publice pe 
de o parte și lumea celor ce mun- • 
cesc, avînd în frunte cîteva figuri de 
comuniști pe de altă parte. După ter
minarea lecturii, am întrebat pe au
tor : de ce în scenariul dumitale per
sonajele negative comentează copios 
evenimentele politice, iar comuniștii 
nu o fac niciodată, mărginindu-se la 
discuții strict informative? Ce crezi, 
dumneata, comuniștii nu comentau 
evenimentele cel puțin tot atît de 
bogat (evident într-un sens opus) ca ‘ 
și. comisarii și geambașii ? Nu, — 
mi-a răspuns tovarășul, — nu cred 
așa ceva, dar mi.era teamă de lo
zinci... Răspunsul îmi pare semnifi
cativ. In multe cazuri, neînțelegerea 
conținutului profund uman al luptei 
și activității politice împinge pe 
scriitori spre prezentarea „de la dis
tanță" a oamenilor celor maj înainJ 
tați, de frica „lozincilor". Soluția 
este în mod evident o soluție necrea- 
tcare. Operele de seamă ale litera
turii și cinematografiei sovietice do
vedesc cu prisosință că cele mai 
umane personaje reprezentative pen
tru epoca socialistă, sînt tocmai acele > 
care ne sînt arătate avînd viața do
minată de activitatea politică. Ce ră- 
mîne oare din Sahov, dacă-1 sărăcim 
de lupta politică pe care o duce? Sau 
din Davîdov ? Bogăția sufletească și 
frumusețea umană a oamenilor îna
intați, de tip nou, a reprezentanților 
celor mai buni ai clasei muncitoare, 
rezidă tocmai în aceea că pentru ei 
bătălia politică, datoria obștească, 
munca creatoare, e principalul în via
tă. O operă literară nu poate reflecta 
rolul clasei muncitoare, nu poate reJ 
flecta, deci, nici epoca noastră, în 
ceea ce are ea esențial și măreț, dacă 
nu are în . centrul construcției artis- 
tico-dramatice chipul omului care-și 
dezvăluie principalele trăsături de ca
racter și principalul conținut al for
ței umane, tocmai în lupta politică, 
în activitatea obștească, în munca 
creatoare. Sarcina aceasta e grea, dar 
tocmai' pentru că e grea, ar trebui 
să-i răspundă cei mai puternici, adică 
scriitorii cei mai talentați.

• Noi nu putem să nu facem filjne 
despre lupta și munca eroicei noas- 
ție clase muncitoare. Dar ca să avem 
filme, trebuie să avem întîi scenarii, 
in acest scop trebuie să statornicim 
o permanentă colaborare creatoare 
intre lucrătorii cinematografiei, (în 
primul rînd regizori) și cei mai 
buni scriitori. Organele cinematogra- 
iiei și în special redacția de scenarii 
au făcut pînă acum prea puțin în a- 
ceasta direcție. Slăbiciunile manifes
tate trebuie să fie îndreptate $i vor 
fi îndreptate. Cuvîntul hotărîtor îl au 
de spus. însă, scriitorii. Unii l-au și 
spus pornind cu însuflețire la mun
ca grea de elaborare a unor scenarii 
din viața clasei muncitoare. Dar pe 
cît de grea este munca lor'acum, cu 
atît mai frumoasă le va fi răsplata, 
cînd vor putea vorbi de pe ecran 
sutelor de mii de spectatori din țară 
si milioanelor de spectatori de peste 
hotare. Nu încape îndoială- că în 
curînd și alți scriitori vor urma pilda 
colegilor lor.

Mifiaî NovicoV
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GAZETA LITERARĂ'

Goethe : FAUST“ CRONICA DRAMATICA

„PRELUDIU" de Ana Novac
Partea l-a și partea a ll-a în traducerea 

lui Lucian Blaga. Studiu introductiv de Tudor Vianu

Volumul care astăzi îl ispitește 
pe cititor din toate rafturile li
brăriilor și poartă tipărit sim

plu pe copertă: „Goethe-Faust", nu 
este numai înfățișarea unei noi tra
duceri a poemului, ci o luare de 
contact mai hotărîtoare cu una din 
cele mai mari cărți ale lumii. Tra
duceri din „Faust" s-au mai făcut la 
noi și în proză și în versuri. Unele 
din ele destul de bune și complecte 
(dădeau amîndouă părțile), altele 
mai puțin izbutite, și trunchiate. Așa 
dar, lucrarea lui Goethe nu e necu
noscută. Unele teatre au și jucat-o 
mai de mult. (Partea I-a), Totuși, 
abia acum, în prezentarea aceasta 
unitară dintre studiu și traducere, se 
realizează instrumentul unei complecte 
cunoașteri a poemului. O bună înțe
legere a lui „Faust" — și mă gîndesc 
la cei care vor să simtă întreaga 
creație și toate valorile ei — nu este 
cu putință fără un studiu introductiv 
care să pună la îndemînă posibilități 
cît mai largi pentru a urmări textul 
și dimensiunile întregii lucrări. Și 
lucrul acesta e necesar nu pentru că 
poemul ar avea obscurități, mate
riale insuficient aduse pînă în punctul 
luminos al înțelegerii noastre. Goethe, 
ca toți cei foarte mari, are o rostire 
limpede și directă. Totuși, pentru tăl
măcirea gîndului în legăturile lui
cele mai adînci, pentru călăuzirea 
prin întregul edificiu, pentru înțele
gerea mai precisă a părții a doua, 
mai ales, un asemenea studiu era de 

■ mare folos. Și el a fost făcut cu 
multă cunoaștere, cu bună pricepere, 
cu claritate de Tudor Vianu. Tot ma
terialul necesar se găsește în această 
expunere: închegarea și evoluția
ideii; istoria temei și circulația ei 
în literatura universală; creșterea și 

i întregirea ei in creația goethiană, de 
i la fragmentul titanismului (Urfaust) 
• și pînă la complectarea definitivă a 

celor două părți. Un gînd limpede îl 
poartă pe cititor printre texte și co- 
mentainii mai vechi sau mai noi. 
Dar ceea ce dă o prețioasă unitate, 
o concluzie de păstrat din studiul 
lui Tudor Vianu este tîlcuirea atît de 
adevărată și de aproape de text a 
episodului Helenei din ngrtea a doua. 
Prin bine cunoscuta înclinare a Tul 
Goethe pentru helenism și antichitate, 

• prin prestigiul însuși al temei, prin 
greșeala de a lega pe Euphorion nu 
de episodul Helenei, căruia îi apar
ține, ci de însăși acțiunea poetului, 
mulți comentatori n-au vrut să vadă 

' aci decît o reîntoarcere la idealul 
grec. Ar fi fost în acest fel un mo
ment de monumentalitate a gîndu- 
luf, izolat fără legături cu întreaga 
economie și concepție a lucrării. Și 

' Tudor Vianu arată cu multă dreptate 
că momentului acesta Goethe nu i-a 
acordat o închinare specială, în sine, 
ci l-a depășit înspre o nouă orientare. 
Noile căi ale omenirii se deslușesc. 
Poemul acesta, în care Faust — în 
partea întîia — este conceput ca un 
frate al lui Prometeu, în titanismul 
său, intră în partea a doua într-o 
pasivitate față de forțele din afară, 
prin care călătorește, cu excepția fi
nalului (actul al V-lea, fină la moar
tea sa) rfnd Faust își rffgăsește atlJ 
tudinea veche, dar cu o nouă orieh- 
tare. Și comentatorul încheie pe bună 
dreptate: „Faust al lui Goethe este 
mîntuit pentru că descoperă ca va
loare supremă a vieții activitatea șî 
creația. Goethe valorifică legenda 
faustică din unghiul noii civilizații a 
muncii, care poate recunoaște în el 
un precursor".

întregul poem se deschide prin 
tripticul: „închinare"; „Prologul în 
teatru"; și „Prologul în cer". Sîni 
trei poziții care corespund la trei 

. factori esențiali în creația goetheană: 
universalității problemei pe care o 
pune; concepției speciale a formei 
teatrale în care avea să o trateze 
(cu multe lunecări în desfășurări e- 
pice, ceea ce o apropie și mai mult 
de o medievalitate proprie temei în
săși) și în sfîrșit, stării personale, de 
înalt lirism, care este viața însăși a 
autorului, în orizontul ei cel mai 
larg, obîrșia întregului poem. De 
aceea ne vom întîlni cu trei tonuri 
deosebite. „Închinarea" se integrează 
celei mai desăvîrșite lirici goetheene 
în care viața însăși, realitatea, este 
păstrată aproape de creație, răsfrîntă 
în ea, împrumutată însă cu acea do
goare specială proprie poetului. Prin 
lărgirea tonului și v'brare, ea re
amintește ca și prin măsură, „Elegia 
de la Marienbad", un cap de operă 
pentru creația lirică a poetului lu« 

' Faust. Și încă de la început, ea a 
stat ja îndemînă talentului traducăto
rului. Lucian Blaga a știut să-i dea, 
în romînește, răsunetul majestuos șl 
emoționant : „V-apropiați din nou, 
figuri șovăitoare, / Cari ochiului de 
timpuriu s-au arătat. / Să-ncerc a vă 
reține, acum, putea-voi oare ? / Mai 
este sufletul visării aplecat ? / V| 
îmbulziți. Ei bine, adăstați prin preaj
mă, / Așa cum răsăriți din negură 
deodat‘. / Adînc mișcat se simte 
pieptul, tinerește, / De adierea vrăjii 
ce vă însoțește". Am citat întreaga 
strofă pentru a îngădui cititorului să 
simtă mișcarea interioară a sentimen
tului care la Goethe este atît de pu- 

. ternică și pe care traducătorul romîn 
a redat-o. Firește că tonul „Prolo. 
golului in teatru" e all tui. Și Lucian Bla
ga l-a urmat de aproape, schimbat. 
Imaginea teatrului medieval ni se 
deschide. Cuvîntul este de imbold și 
de comandă și de ispită în gura di
rectorului : „Nu ne lipsesc nici apa, 
focul, / Avem la îndemînă toate cele:/ 
Sînt stînci aci, și păsări, fiare. / Să 
istoviți pe scena-ngusfă/Creațiunea-n- 
freagă, crugul mare. / Să arătați 
cum drumurile cad / Din cer prin 
lume pînă-n iad".

Și iată că după acest prolog ur
mează „Prologul în cer", cuprins 

între extazurile arhanghelilor: „Prin 
zvon de stele înfrățite / Planete, soa
re, sună-ntr-una, / S-aude ca un mers 
de tunet / Cutreierul din totdeauna" 
pînă la concluzia finală a lui Me
fistofel, în care se arăta și ironia 

i și umorul lui Goethe, care de atîtea 
ori își vor face drum prin opera în
treagă : „Din cînd în cînd eu pe bă
trînul bucuros îl văd / Și mă feresc 
s-o rup cu dînsul dușmănește. / E 
prea drăguț din partea unui mare 
domn / Cu dracul însuși să vorbesc 
— atît de omenește".

Și tonul acesta va fi reluat în li
teratura modernă, cînd situația faus- 
tiană se va repeta (creatura „om“ 
între cele două puteri care și-l dis-' 
pută). In „Marele teatru al lumii" 
ai lui Hugo von Hoffmannstahl, Po
trivnicul (vezi Mefistofeles) la fel 

Ca vorbi despre „bătrîn" sau „Figu
ra" teatrului medieval. In devenirea 
sa dramatică, dracul — după ce a 
fost fioros, apoi nărod și nătîng, a- 
junge la Goethe la forma aceasta 
superior cinică și ironică.

Și iată că după încheierea acestui 
triptic, realizat frumos, traducătorul 
începe poemul propriu zis.

Minunat izbutește traducătorul ma
rele monolog de dubiu și de început 
al lui Faust. Dar iată că, în urma 
invocării apare Duhul pământului. Și 
scurta lui trecere se încheie cu un 
moment dramatic. Goethe a menajat, 
prozodic, în mod deosebit momentul 
acesta. El capătă multă mișcare prin 
alternarea versurilor de diferite mă
suri (4-5-11). care premerg și mai 
ales din împletirea rimelor repetate 
și a versurilor bogate în asonanțe 
interioare din fragmentul mișcării, 
lată textul german: Faust: Der du 
die weite Welt umschweifst,/ Ge- 
chăftiger Geist wienah fiihl ich mich 
dir! / Geist: Du gleichst dem Geist, 
den du begreifst, Nicht mir! (Ver- 
schwlndet) / Faust: (zusammen- 
sturzend) Nicht dir! / Wer denn ? 
Ich Ebenbild der Gottheit! / Und 
nicht einmal dir / Firește, sublinierile 
sînt ale noastre. Am dorit să atra
gem astfel atenția cititorului asupra 
valorilor deosebite de ton și de miș
care pe care Goethe a ținut să pună 
accentul într-un asemenea moment de 
dramatism, nu atît al acțiunii, cît 
al ideii. Traducerea aci e mult mai 
palidă decît originalul: Faust i Tu 
care lumea largă o cutreieri, / Tu 
harnic duh, / De tine cît de aproape 
eu mă simt! / Duhul: Tu semeni du
hului ce-1 înțelegi, / Nu mie 1 (dis
pare) / Faust: (prăbușindu-se). Nu 
ție ? / Atunci cui ? / Eu cei ce după 
chipul și asemănarea / Divinității 
sînt, nici măcar ție ?

Bogăția invenției verbale e pier
dută și odată cu ea și tensiunea in
terioară de o subtilă calitate a aces

tei clipe. Din nefericire șî fntr-un alt 
mohWnt, de un pbttetism asemănător 
cu cel diritîl, și căre menajează, la 
Goethe, aceeași mișcare, traducerea 
oscilează. E vorba de crearea Ho- 
murictfllis-ului în retortă, de către Wag
ner, scenă la care intră să asiste șî 
Mefistofel. (Faușt, partea a doua, ac
tul II; laborator medieval). Deși see-' 
na se încadrează în deosebit de izbu
tite echivalente, cum ar fi de pildă 
urmărirea în retortă a misteriosului 
proces, sau cum ar fi felul pedant, 
plin de neologisme științifizante, de 
a se exprima al lui Wagner, momen
tul însuși al surpriza dramatice 
scapă din lipsa unei concentrări plas
tice a rostirii, cate să păstreze totuși 
— ca la Goethe — o puternică im- 
presie de importanța fenomenului. A- 
ceste două scurte fraze, în germană :

Mefistofeles: Was gibt et denn ?/ 
Wagner: Es wird ein Mensch ge- 
macht! rostite cu o taină tot mai 
mare redau misterul în întregimea 
lui. Echivalentul romînesc esțg in
suficient : Mefistofel: Ce se face aci? 
Wagner: Facem un om.

După cum se observă, în răspunsul 
lui Wagner s-a renunțat la imperso
nalul generalizant. Rezultatul este 
prozaizarea acțiunii dezbrăcarea ei 
de solemnitatea momentului care la 
Goethe te face să resimți și o anu
mită ironie față de această îndoiel
nică strădanie a lui Wagner. De alt
fel, trăsătura aceasta umoristică este 
reluată de Homunculus. El o va dez
volta mai în urmă.

Am întîrziat asupra acestor scurte 
analize spre a arăta care sînt, după 
a noastră părere, pe lîngă marile ca
lități ale traducerii și părțile ei mai 
puțin izbutite. In general, am putea 
spune că toate părțile direct realiste, 
atît de robust și precis exprimate de 
Goethe, se încețoșează în traducere. 
De pildă : „Das ganze Heer aufs neu 
verpflichtet" e redat cu formula va
gă: „Șî oastea-acum la noi iar ține". 
De asemeni marile părți ale umoru
lui nu spumează și nu amuză ca ori
ginalul. O anumită plasticizare în 
rostiri directe, e mai puțin la înde
mâna luj Lucian Blaga. In schimb, 
ce minunat sînt izbutite părți în
tregi de înaltă poezie. Iată de pildă 
din „Noaptea Walpurgică" : Cît de re
pede copacii / Toți în urmă au ră
mas. / Cum se-apleacă vîrfuri, ste- 
iuri / Alte trec și iară alte, / Și cum 
sforăie pe nas / Stîncile cu fețe-nal- 
te 1 / Buha uhuie pe-aproape / Re- 
petîndu-și vorba scurtă. / Gaița și 
cucuveaua / Se țin treze laolaltă. / 
Mișună tritoni prin baltă. / Ce pi
cioare și ce burtă! / Rădăcinile ca 
șerpii / Se ivesc să ne-nspăimînte. / 
Caracatițe-ntind brațe / Călătorii să-i 
affațe / Pe cărările prea strimte. / 
Pestriță șorecăria / Din dumbrăvi pe 
cîmpuri iese / S-a pornit să umple 
firea / Iară colo licuricii / zboară-n 
pilcuri tot mai dese, J Rătăcindu-ne 
privirea.

De asemenea cît de izbutit este cîn- 
tecul paznicului. Lynceus, care își 
desfășoară cupletul liric în cinstea 
celei mai prețuite dăruiri pentru 
Goethe: vederea. Aci stă în parte una 
din cele mai puternice trăiri ale 
poetului. „Orice privire duce la o 
contemplare; orice contemplare la o 
reflexivitate; orice reflexivitate la o 
integrare", a mărturisit poetul lui 
Faust. De aceea îi sîntem deosebit de 
recunoscători lui Blaga pentru fap
tul de a fi izbutit atît de bine cân
tecul lui Lynceus.

„Născut în lumină / Privirii me
nit, / Pe turnuri de pază / Iubesc 
ce-atn iubit. / Și lumea îmi place".

Și în sfîrșit pentru a cita în spa-’ 
țiul îngăduit ceva din finalul. în care 

titanismul lui Faust își regăsește în
tregul rost al unui premergător și 
al unui tîlc superior uman în gîn- 
dul lui Goethe, vom transcrie cîteva 
din atît de izbutitele versuri ale tra- 
duoerii:

Faust: „întrezăresc aici o țară — 
paradis — / Invîerșunat talazul bată 
in limanuri, / Unde spărtura face ca 
să-| cutropească, / Aleargă obștea. 
Știrbitura s-a închis. / Acestui rost 
îi sînt cu totul închinat, / Mijește- 
ncheietura-naltă-a-nțelepciunii; / își 
merită viața, libertatea — acela nu
mai / Ce zilnic și le cucerește neîn
cetat. / Și astfel își petrec aicea pe 
limanul / Primejdiei copii și tineri, / 
Bărbați, moșnegi, cu vrednicie anul./ 
Aș vrea să văd asemenea devălmă
șie, / Să locuiesc cu liberul popor pe 
liberă cîmpie. / Acelei clipe aș putea 
să-i spun întîia oară: / Rămiî că 
ești atîta de frumoasă! / Căci urma 
zilei mele pămîntene / Nici în eoni 
nu poate să dispară. / Șî presimțind 
o fericire, ce înaltă se-nfiripă / Eu 
gust acum suprema clipă".

Vorbirea aceasta bărbătească, sigu
ră pe ea, biruitoare, cuvîntul lui 
Faust deschizător de zări noi și-a 
găsit la Lucian Blaga tonul robust 
și convingător ca și în original. Am 
încercat — poate prin prea frecvente 
citate — să înfățișez totuși lectoru
lui realizarea traducerii, pe momen
te, în diferite măsuri și tonalități, 
de-a lungul celor două părți ale ma
relui poem. In general, este o tradu
cere care îl apropie îndeajuns de 
textul german pe cititorul neinițiat. 
Firește că nu este o lucrare în între
gul ei perfectă. Ar fi fost de altfel 
uriaș de greu pentru că ar fi cerut 
tălmăcitorului cuprinsul vast al posi
bilităților goetheiene care merge de 
la marea lirică a evocărilor cosmice, 
pînă la cuvîntul tare, la fraza nodu
roasă, sau la gluma grasă, plină de 
must. Viziunea universală și realis
mul se împletesc în „Faust" în forme 
prozodice variate, lucrate pînă la 

cele mai neînsemnate amănunte, în 
cadrul dimensiunilor de mii de ver
suri, grija fiecărui vers, ca într-un 
sonet. „Faust", sub mîna Iui Goethe, 
este o sumă și o încheiere. Ca într-o 
mare adîncă, tot ce au adus veacurile 
lumii apusene din Helada șl pînă în 
nord ca idei și forme, cu adausul 
unei cristalizări unice ce îi aparține 
poetului, se găsește în vastul poem. 
Poate numai în afară de o excepțio
nală dăruire, o muncă de o viată 
întreagă închinată numai lui ..Faust" 
să izbîndească traducerea definitivă. 
Aceasta nu însemnează să nu salu
tăm cu multă bucurie această nouă 
și valoroasă tălmăcire. Pentru o cît 
mai bună prezentare, Editura de Stat 
pentru Literatură și Artă a întovără
șit textul Cu ilustrații. Ele sînt luate 
după desenele pictorului francez Eu
gen Delacroix. Goethe a luat cuno
ștință de cele 17 litografii ale lui 
Delacroix cu ocazia traducerii lui 
„Faust" în limba franceză de Stap- 
fer. Și Goethe l-a apreciat pe pictorul 
francez, e adevărat. El a scris atunci: 
„Domnul Delacroix este un pictor de 
netăgăduit talent. El face totuși, așa 
cum ni se întîmplă nouă, celor vîrst- 
nlcl, adeseori din partea celor tineri, 
rffflte dificultăți iubitorilor de artă 
și cunoscătorilor parizieni, pentru că 
ei nici nu tăgăduiesc talentul său, 
dar nici nu-și dau adeziunea felului 
său sălbatec de a fi. Domnul Dela
croix pare a se fi simțit aci (în 
„Faust") ca la el acasă, într-o sur
prinzătoare realizare dintre cer și 
pămînt, posibil șî imposibil, brutal 
șî inefabil, ca și în mijlocul tuturor 
contradicțiilor, printre care fantezia 
sa îl va fi plimbat". Așa dar, după 
ce bătrînul Goethe nu uită să sub
linieze și să mustre într-un anumit 
fel turbulenta, deșuchiarea romantică 
a tîhărului Delacroix, îl prețuiește în 
oarecare măsură și i-o spune. .Insis
tăm asupra acestui capitol pentru că 
ni se pare că problema ilustrării lui 
„Faust" e deosebit de importantă. E- 
ditura s-a hotărît așa dar pentru lu
crarea artistului francez. Dar de ce 
s-au uitat cele cîteva desene ale lui 
Goethe însuși, destinate lui „Faust"? 
Goethe, ca și Pușkin, ca și Hugo, era 
un bun desenator, și pentru poemul 
său a lăsat șapte desene, fie în pe
niță, fie în creion. Socotim că ar fi 
fost prețios pentru cititorul romîn 
să ia cunoștință de imaginea vizuală 
a lui Goethe, cu privire la cîteva 
momente din poem. In special, „Pro
logul în cer", apariția Duhului pă- 
mîntului și ciudatul desen pentru cla
sica noapte walpurgică, ar fi fost fo
lositoare. De asemenea minunatei și 
atît de clarei gravuri a lui Lips, du
pă desenul de Rembrandt, care a în
tovărășit sub fneîntata aprobare a lui 
Goethe „Faust“-ul în ediția operelor 
de la 1790, la Goschen, i-ar fi reve
nit un loc de cinste în fruntea volu
mului. Și poate n-ar fi stricat nici o 
imagină, două, din foarte bogata ico
nografie germană.

In orice caz, volumul prezentat as
tăzi publicului romînesc, în afară de 
unele obiecții, este o realizare artis
tică unitară, de un nivel înalt și un 
foarte prețios instrument de apropiere 
și de cunoaștere a nemuritoarei lu
crări a lui Goethe.

Ion Marin Sadoveanu

De la prima tiparniță la „Casa Scînteii“
Străbunii mei prin vreme citeau un vechi slovar In mîinile crăpate, Ia primul lor zapis,
Cu fila-ngălbenită, de ceară picurată,
Cu buchea subțiată de ani, sau afumată 
De vetrele cu paie aprinse din amnar.

Și graiul lui Neculce și sceptrul Iui Ștefan 
Au căpătat conturul tăiat în veșnicie 
In litera măruntă, în flacăra ei vie, 
Din vechile tiparniți cu meșteri din Kazan.

Au bănuia Movilă, prin vremi cînd a adus 
Intîile bucoavne, tiparnița lui rară,
Că a purtat cu dînsul în car atunci în țară 
Un legămînt pe viață între romîn șî rus?

Au bănuia Movilă că literele mici 
Erau la fel ca stolul de rîndunici de-afară, 
Ce ne vesteau prin secoli o caldă primăvară 
Și mare împlinire adusă de Ilici?

Strămoșii mei alături de plugul lor de lemn 
Cînd adăpau, în seară, la iazuri, herghelia, 
Se minunau de slova adusă din Rusia 
Și încercau în taină s-o scrie semn cu semn.

Ușoară le-a fost pana cînd o prindeau în dește. 
Părea că o sfărîmă, așa ca într-un clește... 
Căci pîn-atunci cu plugul sau paloșul au scris.

Ei n-au desprins din slove doar zodiile din an 
Ce-i îndemnau s-aștepte din ceruri izbăvirea, 
Ci cum pot să răpună cu spada umilirea 
Și cum să fie slobozi de jugul otoman.

Străbunii mei luptînd, treceau din ev în ev, 
Insîngerînd în cronici atîtea zeci de file, j
Dar armă lîngă veghe le-a fost în aspre zile 
Tiparnițele-acele venite din Kiev.

Și tînăr Eminescu, în plaiu-i moldovean,
A deslușit în slova hrisoavelor tăria '
Din vechile tiparniți sosite din Rusia. j
Din buchile culese de meșteri din Kazan.

...In Casa de Lumină cînd duduie acum j
Gigante relative din Moscova aduse
Veți asculta în ele tiparnițele ruse -
Și lungul și frățescul prieteniei drum ! j

Wicolae Tăutu

C
îțiva cititori ai acestor cronici 
dramatice au cerut ca înainte 
de analiza conflictului, să 
se facă o scurtă expunere a 

subiectului fiecărei piese. Procedeul 
poate fi, evident, avantajos pentru in
troducerea cititorului în problemele 

lucrării dramatice discutate și n-ar 
mâi rămîne decît să fie găsite căile 
de a face cunoscută acțiunea, evitîn- 
du-se clișeele didactice. Se întîmplă 
însă că în cronica despre „Preludiu" 
de Ana Novac, această povestire a 
subiectului este foarte dificilă, dacă 
nu imposibilă. „Preludiu" este mai 
puțin o dramă închegată, cît o suită 
de destine omenești care se alătură 
într-un efort comun pentru cucerirea 
fericirii. A povesti „subiectul" piesei 
ar însemna să formulezi cîteva fraze 
generale despre frămîntările unui 
grup de tineri artiști, ceea ce ar fi 
foarte puțin sau — dimpotrivă — să 
prezinți pe rînd scurta biografie a 
fiecărui personaj, ceea ce ar fi ex
cesiv. In realitate „Preludiu" este o 
pasionantă povestire dramatică des
pre prima generație care-și începe 
viața după eliberarea țării noastre 
în anii eroici care au așezat temeliile 
societății libere, socialiste. Subtitlul 
pe care autoarea l-a adăugat la ti
părirea piesei în revista „Viața Ro- 
mînească" nu este superfluu, piesa 
este realmente alcătuită prin alătura
rea unor „scene din viața unui in
stitut". Cum capătă totuși aceste 
„scene" forță dramatică? Marcînd e- 
tapo succesive pe care personajele le 
parcurg impetuos, tablourile piesei 
sînt însuflețite de elanul asaltului ti
neresc către viață, elan care sfarmă 
in cale obstacolele și opunerile. Con
flictul central al piesei izvorăște 
tocmai din incompatibilitatea idealu
rilor etice ale clasei muncitoare (ide
aluri care sînt însușite firesc de cei 
mai buni dintre eroii piesei) cu con
ținutul jalnic al moralei burgheze. 
Lupta se desfășoară dramatic. Prima 
ridicare a cortinei dezvăluie publicu
lui o galerie de oameni tineri, fră- 
mîntați de mari întrebări. Cum trebuie 
să trăim ? Cum trebuie să iubim ? Ce 
e talentul ? Autoarea piesei nu-i 
cruță pe acești eroi de tenta
țiile iluzorii, de falsele rezolvări 
ale acestor probleme. Pentru a căpăta 
răspunsul, personajele centrale ale pie
sei, tineri și vîrstnici, trebuie să 
străbată „drumul spinos al înțele
gerii". S-ar putea spune, într-un a- 
nume sens, că „Preludiu" înfățișează 
un aspect al revoluției noastre pe 
planul major al creșterii unor con
științe umane de o configurație cu 
totul nouă. In ultimul tablou „bale
rina", care ca și ' alți tineri eroi ai 
piesei, a parcurs în trei ani de zile 
drumul amețitor de la ignoranță că
tre luminile științei, de la formația 
sa de „copil al străzii" la o curățe
nie morală impresionantă, întreabă 
candid „unde e revoluția" la noi în 
țară, cînd lipsesc baricadele și vărsă
rile de singe. „Iat-o 1“ îi răspunde 
Pavel, unul din colegii săi, ridieînd-o 
în brațe și așezînd-o pe un scaun în 
chip de statuă simbolică a preface
rilor adinei care le-a adus cu sine o- 
rînduirea socialistă. Ana, Marica, An
drei Cardaș, Lia, Tibby, Pavel, bale
rina, tineri îndrăgostiți de teatru, tăl
măcesc prin dobîndirea fericirii tor 
înțelesurile adînci ale unei revoluții 
care restabilește pentru totdeauna 
demnitatea și libertatea omului. In- 
trînd, în primii ani de după elibera
re, în culisele teatrelor, acești tineri 
se ciocnesc de scepticismul actorilor 
învinși de o viață de umilinți și re-

AL. CRITICO (Ștefan Pop, balaurul),

nunțări. Matei, un figurant bătrîn, 
și-a băut nu numai talentul, dar 
și încrederea sa în oameni. Ella, „ma
rea acriță" ronțăie bomboane, ju- 
cînd scene de mare dramă. Anei, care 
nu acceptă să fie jignită de un „mem
bru al comitetului de direcție" i se 
spune cu un surîs îngăduitor: „Cît 
ești de tînărăl". Lui Pavel, un vaga
bond pasionat pentru filosofie, care 
amintește în primul act neliniștea lui 
Satin din „Azilul de noapte", i se 
retează elanul către vis. Lui An

— Teatrul Tineretului —

AL. CIPRIAN (Mihai)' și LILIANA ȚICĂU (Ana)

drei Cardaș, muncitorul care face 
zece kilometri pe jos în fiecare seară 
pentru a striga împreună cu ceilalți 
figuranți: „Moarte tiranului", i se pre
zice că strălucirea proaspătă a priviri
lor sale „va trece", se va stinge. Pri
mul act al piesei fixează zguduitor 
tabloul întunecat al „libertății artistu
lui" în orînduirea burgheză. Con- 
strînși să suporte toanele amantei fi
nanțatorului, terorizați de spectrul ra
tării, interpreții Regelui Richard și ai 
Ducelui de Gloucester trebuie să renun
țe în viață la mîndria și cutezanța e- 
roilor de pe scenă, pentru că „din 
principii nu-ți poți plăti chiria". A- 
lături de aceste personaje lamentabile 
se ivesc sufletele fierbinți ale celor 
care nu vor să accepte „legile nescri
se" ale unei asemenea vieți. Balerina 
care fură cu dezinvoltură pentru că 
are o mamă bolnavă, ascunde în a- 
dîncuri straturi încă neatinse de can
doare. Patima pentris beție a lui Pa
vel nu este însă mai puternică decît 
pasiunea sa pentru viață. Blazarea 
Maricăi este aparentă, ascunzînd un 
suflet chinuit de întrebări și nemul
țumiri. Andrei nu acceptă ideea alun
gării sale din teatru pentru un ase
menea motiv derizoriu : „conformația 
gurii lui e nesatisfăcătoare". Ana a- 
duce între culise strălucirea unui suf
let neîntinat, Lia, fata căreia i se 
aduce la pat cafeaua cu lapte, visea
ză la „altceva" decît la „fericirea" u- 
nei căsătorii cu un negustor burtos. 
In amestecul acesta de lumină și 
întuneric, se simte nevoia unui mag 
care să intervină, ajutîndu-i pe acești 
nemulțumiți să scoată la iveală și să 
dezvolte ceea ce e mai bun într-înșii, 
să învingă ceea ce îi trage în mo
cirla deznădejdii sau în balta liniș
tită a resemnării. Vrăjitorul acesta 
apare, într-o lume în care vestimenta
ția pompoasă e obișnuită, sub înfăți
șarea modestă a unui pedagog cu stu. 
diile întrerupte, din cauza anilor de 
detențiune pentru motive politice. Me
ritul cel mai de seamă al autoarei „Pre
ludiului" este, desigur, modul în care a 
accentuat rolul călăuzitor al marilor 
idei ale comunismului. La căldura vor
belor lui Adam, trimisul partidului, se 
alege răul de bine în conștiința ce
lor din preajma sa. Apariția lui A- 
dam dezlănțuie mai puternic pasiu
nile. Privirile lui Andrei Cardaș scli
pesc din nou, uimirea din ochii Anei 
începe să capete dezlegări, Lia desco
peră frumusețea adevărată a omului.

Adam nu ține discursuri lungi. Au
toarea i-a creat un cadru de activi
tate mai potrivit. Adam a venit în 
oraș pentru a pune bazele unei școli 
populare de artă. Piesa consemnează 
astfel un aspect bine cunoscut al re
voluției culturale din țara noastră, 
dînd relief rolului mai larg al acestei 
instituții de tip nou. La școala aceas
ta învață nu numai elevii, dar și pro
fesorii.

Autoarei piesei îi este vizibil străi
nă viziunea idilică asupra vieții. A- 
dam, Andrei, apoi Ana șî ceilalți co
muniști care apar în piesă, sînt che
mați să înfrîngă greutăți considera
bile. Spiritul nou, umanismul socia
list' care este promovat în piesă de 
comuniști, se ciocnesc de crusta în
ghețată a rămășițelor vechii morale. 
Piesa prezintă acest conflict pe mai 
multe planuri care amplifică de-a 
lungul „scenelor" lupta între nou și 
vechi. Din primul act se desprind a- 
cordurile care prevestesc furtuna ce-1 
va cuprinde pe Mihai. Foarte tînăr 
și—după cît se pare—foarte talentat, 
Mihai dezvoltă în sufletul său conști
ința deplinei sale superiorități. Cînd 
el îi reproșează Anei, iubita sa, de 
a nu se fi lăsat sărutată de „mem
brul din comitetul de direcție" el tre
ce, evident, peste propriile sale sen
timente, în dorința de „a ajunge". 
Trufia sa nemăsurată prezidează la 
creșterea înspăimîntătoare a dezinte
resului pentru ceilalți oameni și — 
mai ales — a neîncrederii în bunele 
intenții ale colegilor săi. Dorința sa 
frenetică de a cunoaște viața, de a 
cunoaște lumea, capătă sub influența 
ipocritului Bogdan aspectul disprețu
lui cosmopolit pentru comorile și oa

menii patriei sale. Eroarea fundamen
tală a acestui tînăr înzestrat, stă în 
orgoliul singurătății, care nu-l pără
sește nici cînd își poate contempla cu 
luciditate falimentul poziției sale față 
de colectiv. Autoarea trasează unele 
linii care întredeschid perspectiva re
montării lui Mihai. Alături de el se 
află nu numai Ana, dar și ceilalți 
colegi de generație pe care nu s-a 
străduit în trei ani de zile să-i cu
noască și să-i ajute. In mintea Iui 
Mihai stăruie cuvintele profesorului 
Pop — „balaurul" — care îi dă, cu 
autoritatea experienței sale, sfaturi 
care îl pun pe gînduri.

„Balaurul" apare el însuși în cen
trul conflictului. Actor de mare ta
lent, care în cei patruzeci de ani de 
teatru și-a ascuns jignirile și umi
lințele sub învelișul țepos al unui 
arici capricios, „balaurul" opune tu
turor schimbărilor care se petrec în 
jurul lui neîncrederea sa în viață și 
în oameni. Adam dă bătălii înver
șunate pentru a Infringe rezistența 
îndîrjită a bătrlnului, sfîrșind prin 
a-1 cîștiga de partea revoluției. Re
zervele „balaurului" se deosebesc ca
litativ de cele ale îngîmfatului Mi
hai. Bătrînul actor nu îndrăznește să 
mai creadă în oameni și în vorbele 
lor după zeci <îe ani în care a fost 
mereu înșelat și îngenunchiat. Suf
letul său însă tînjește după căldura 
binefăcătoare a unei orînduiri care 
să nună capăt umilințelor și nedrep
tăților. Mihai, la 22 de ani, nu crede 
în oameni, pentru că n-a învățat să-i 
cunoască, pentru că, izoiîndu-se, n-a 
găsit un drum către sufletele celor 
din preajma sa. Spectatorii urmăresc 
zguduiți de emoție scena în care „ba
laurul" află că a fost decorat, înțe- 
legînd că se află la capătul de drum 
al luptei care 9-a dat între trecut și 
viitor în conștiința lui Ștefan Pop. Pu
blicul pricepe totodată circumstanțele 
agravante ale rătăcirii lui Mîhai și ur
mărind, înțelegător, zbuciumul său din 
final, aprobă cuvintele Înaripate de 
nădejde pe care i le adresează Ana.

Lupta pentru cîștigarea sufletelor, 
opune comuniștilor figura odioasă a 
mefistofelicului Bogdan. Cu toate că 
nu dă foc școlii și nu mînuiește pum
nale ucigătoare, Bogdan aduce pe 
scenă, cu o mare forță, trăsăturile 
oribile ale dușmanului de clasă. Ana 
Novac înfățișează în vorbele și fap
tele acestuia, cu măiestrie deosebită, 
pericolul sabotajului ideologic în pe
rioada de trecere de la capitalism la 
socialism. Bogdan lucrează abil, fo
losind, pe de o parte, lozincile parti
dului pentru a lovi în comuniști, și 
încurajînd, pe de altă parte, tendința 
către evaziune din realitate a unor ti
neri năpădiți de confuzii, de felul 
lui Mihai. Preumblîndu-și făptura cu 
semeție printre oamenii cinstiți din 
școală. Bogdan sfîrșește prin a fi de
mascat de propriul său joc dublu. Tre
cerea lui Bogdan, a dușmanului înver
șunat, prin viața elevilor și profesori
lor școlii de artă, nu rămîne fără ur
mări. Frazele sale, „stîngiste", întîrzie 
și îngreunează apropierea de adevăr 
a celor vîrstnici, a „balaurului" în 
primul rînd. Vorbele sale cu două 
înțelesuri, înșeală buna credință a 
altora întunecîndu-le orizontul. Dar 
ceea ce este remarcabil în prezen
tarea conflictului din „Preludiu" este 
tocmai faptul că uneltirile dușma
nului duc la contralovituri impre
sionante, opunerea „vechiului" dă 

mai multă tărie afirmării „noului". 
Duplicitatea, mizeria sufletească a 
Iui Bogdan ii demonstrează prin 
contrast Liei, fata crescută în ma
rea societate, unde poate găsi pu
ritatea morală Ia care rîvnește. în
șelarea lui Mihai, stimulat în „ne
liniștea sa sufletească de ordin me
tafizic", sfîrșește prin a scoate la 
lumină conținutul fals al frămîntă- 
rilor sterile.

Ni se pare necesar să atragem 
atenția asupra unor trăsături dis
tincte ale „Preludiului". Ceea ce 

surprinde în modul de a gîndi și de 
a acționa al eroilor pozitivi ai dra
mei, este ingenuitatea lor cuceritoa
re. Interesant este că această tră
sătură comună ia aspecte deose
bite în desemnarea fiecărui caracter. 
Suavitatea Anei subliniază dintr-un 
'început sufletul său cu adevărat 
neprihănit. Simplitatea cu care 
balerina privește viața, va duce 
sub influența școlii către fericirea 
mereu reînnoită, a descoperirii lumii 
prin știință. Pavel visează cu seni
nătate la un cămin, degustînd marea 
bucurie de a fi devenit cetățean. Nu 
mai puțin candid apare comunistul 
Adam. El nu aduce în scenă atît ma
turitatea unei experiențe bogate de 
viață, cît stăruința înflăcărării pentru 
o cauză mare. Adam se dăruie în- 
tr-atît acestei înflăcărări, incit nu ob
servă cînd Lia se îndrăgostește de el, 
iar atunci cînd află, rămîne stupefiat 
de întîmplare. Eroii Anei Novac stă- 
pînesc scena prin puritatea lor desă- 
vîrșită. Cînd fac un gest greșit, el 
se datorește cel mult lipsei lor de 
experiență. Pe scurt, ei nu posedă 
„pete" de nici un fel și totuși își 
trăiește fiecare propriul său destin. In 
povestea vieții lui Andrei Cardaș, au
toarea și-a expus principiile sale des
pre eroii pozitivi. Andrei este acuzat 
de Mihai că ar fi prea „cumsecade". 
Andrei însuși este urmărit de această 
idee, pentru care și refuză în clasa 
de dramă să joace roluri pozitive. In 
scena Ana-Andreî din actul trei 
se dezvăluie însă dintr-odată ce se 
ascunde în inima acestui „om cumse
cade". Dragostea sa pasionată pentru 
Ana atrage atenția asupra adîncimii 
vieții sale sufletești. Tocmai în această 
trăire intensă și profundă a vieții 

stă cheia succesului Anei Novae 
în realizarea eroilor săi.

Se remarcă, de asemenea, modul 
direct, fără subtilități, în care autoa
rea „Preludiului" satirizează. Bog
dan, principalul personaj negativ, de
vine subtil numai în discuțiile sale 
cu Lia sau cu Mihai, unde satira lip
sește. Ridicolul personajului iese la 
iveală în alte scene, prin contrastul 
deschis cu puritatea morală a elevilor 
școlii.

Atacînd probleme ideologice de 
mare însemnătate, autoarea n-a reușit 
să stăpînească cu fermitate dezbate
rile pe care le-a provocat. In tabloul 
doi al actului trei, în scena afirmării 
necesității „unui Gorki al zilelor noas
tre", caracterul general, vag, al re
plicilor care indică noul crez despre 
artă, scade valoarea tiradei lui Pavel 
și nemulțumește spectatorul. Orien- 
tîndu-se cu mai multe dificultăți în 
discuțiile de principii, autoarea ratea
ză avîntul liric al piesei îp unele 
scene care, prin schimbul violent de 
păreri, ar fi trebuit să devină scă
părătoare, cum se întîmplă, de pildă, 
în scena Ana-Mihai-Andrei din 
actul trei și mai ales în scena Ba- 
lauruI-Adam-Bogdan din același act

Urmînd caracterului specific al com
poziției piesei, finalul lasă deschise 
unele probleme legate de soarta per
sonajelor. Ce se va întîmplă cu Ana 
și Mihai în anii ce vor urma? Lia 
va renunța sau nu Ia dragostea lui 
Adam? Cum își va regăsi liniștea 
Andrei Cardaș?

Piesa nu răspunde la toate aceste 
întrebări, pentru că nici n-a avut in
tenția să o facă. Ea a rezolvat pro
blema sa centrală, înfățișînd modul 
în care prima generație de tineri, 
crescuți de noua orînduire, „prelu
diul" noii tinereți, a găsit dezlegare 
propriului său drum.

Adîncind acest răspuns, spectatorul 
va visa cu temei la continuarea po
veste: adevărate despre tinerii eroi ai 
piesei. Cel mai mare succes al piesei 
stă tocmai în stăruința acestei invi
tații la vis.

*

Vălul de poezie care învăluie ac
țiunea „Preludiului" cerea spectatoru
lui o aprofundare a izvoarelor liris
mului piesei. Era astfel necesar, în 
primul rînd, ca elanul și puritatea 
morală a colectivului tineresc să ca
pete un puternic relief. Regia specta
colului (G. Dem. Loghin și Dina Co
cea) a reușit într-o mare măsură să 
sublinieze acest lucru. Trebuie spus, 
totuși, că în raport cu succesul creării 
atmosferei teatrului vechi în primul 
act, actele următoare n-au adus în
deajuns luminozitatea așteptată. Me
rită să fie amintit modul în care re
gia a realizat pe scenă ideea unității 
colectivului, mai cu seamă în scena 
„criticii" pe care o adresează Tibby

EUGENIA MARIAN (Balerina)

„balaurului" și în scenele anterioare 
ale aceluiași act.

Jucîndu-și fiecare propriul său des
tin, actorii care au interpretat grupul 
tinerilor, au realizat cu mijoace sim
ple comuniunea sufletească a genera
ției „Preludiului". Cu izbutirea rolu
lui Anei, actrița Liliana Țicău depă
șește așteptările publicului. Este atîta 
prospețime și vitalitate în creația 
tinerei interprete, îneît farmecul 
personajului capătă pe scenă în
treaga sa strălucire. Este regretabil 
că în scenele sale de mare intensita
te, Ana n-a găsit în interpretarea li
niară și infatuată dată lui Mihai de 
către actorul Al. Ciprian, replica aș
teptată. Trăind la o mare tensiune 
scena mărturisirii dragostei lui An
drei Cardaș, actorul G. Păunescu a 
scos la lumină trăsătura cea mai de 
seamă a personajului. Surprinzătoare 
este apariția Eugeniei Marian în ro
lul dificil al balerinei. Ocolind ten
tațiile scoborîrii rolului Ia aspectele 
sale comice, actrița a păstrat tot 
timpul neatins fondul nevinovăției 
sufletești al micii balerine. Alături 
de avîntul liric al lui Florin Vasiliu 
(Pavel) și de comicul firesc al apa
rițiilor lui Ion Ciprian (Tibby) pu
blicul a reînfîlnit talentul Marcelei 
Demetriad, care a înțeles valoarea u- 
mană a Maricăi. veche figurantă, 
care la treizeci de ani pornește lao
laltă cu cei tineri să cucerească viața.

Actrița Ina Otilia a jucat cu ati
tudini și accente de cochetă rolul 
unei fete bogate care se hotărăște să 
o rupă cu lumea ei. Lia a apărut, 
astfel, pe scenă, iremediabil „altfel" 
decît colegii săi, distonînd și rupînd 
caracterul închegat al colectivului de 
elevi. Scena Adam-Lia din ultimul 
act a fost într-o măsură ratată din 
cauza tonului fals pe care-I capătă cu
vintele aprinse ale acestui personaj 
de mari resurse sufletești.

Este cu deosebire emoționant în 
spectacol momentul în care „balau
rul" este decorat. AI. Critico a dat o 
interpretare strălucită acestui rol com
plex, dominînd deplin scena. In rolul 
lui Bogdan spectatorul întîinește în
tr-o postură nouă pe cunoscutul actor 
N. Motoc. Poate, prea puțin nuanțat 
de interpret, Bogdan capătă relief 
mai ales în scenele de satiră.

In spectacolul de la Teatrul Ti
neretului, tinerețea eroilor și a inter- 
preților își spune cuvîntul hotărîtor. 
Tocmai de aceea este necesar să se 
dea finalului piesei concluzia luminoa
să pe care o impune evoluția perso
najelor. Viziunea optimistă a Anei 
nu poate să nu găsească o sclipire 
de nădejde în privirile lui Mîhai. 
Chemarea la viață din final trebuie 
să străbată impetuos, dincolo de lu
minile rampei.

¥icu Mîndlra
Desene de GION
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POEZIE VIE

X STUDII PRIVIND RAPORTURILE
60 de ani 

de la nașterea 
\lui Serghei Esenin

De curjnd au avut loc la Moscova 
două manifestări organizate de U- 
niunea Scriitorilor Sovietici cu pri
lejul aniversării a șaizeci de ani 
de la nașterea marelui poet rus 
Serghei Esenin. La aceste mani- 

, testări au luat cuvîntul multi scri
itori și critici literari care l-au cu
noscut personal pe Esenin și care 
au făcut o analiză profundă a ope
rei lui. Sora poetului, Ekaterina 

Alexandrovna, a povestit întimplări 
din viața fratelui său.

I.a expoziția din sala Muzeului 
de stat pentru literatură a vorbit 
și cunoscutul poet turc Nazim Hik- 
met. E! a spus că Serghei Esenin nu 
este numai un mare poet rus, ci și 
unul din cei mai mari poeți ai lu
mii. Manifestarea din sala Muzeu
lui politehnic a fost prezidată de 
poetul Stepan Scipaciov, care a 
rostit cuvîntul introductiv.

„Versurile cele mai bune ale lui 
Serghei Esenin despre satul sovie
tic — a spus Scipaciov, — despre 
farmecul neobișnuit al naturii ruse, 
poeziile lui de dragoste pline de 
gingășie, ne sînt scumpe nouă oa
menilor sovietici. Ele vor fi citite 
cu aceeași dragoste de multe gene
rații care vor veni după noi".

Criticul Zelinski a arătat în refe
ratul său că izvorul de inspirație 
a poetului, bucuria lui creatoare, 
se datoresc dragostei lui față de 
patrie. Contradicțiile ideologice din 
unele poezii ale sale trebuie cău
tate în concepția Iui limitată despre 
lume și viață. Dar aceste contra
dicții nu anulează ceea ce este va
loros în opera lui: sinceritatea, bo
găția si gingășia sentimentelor o- 
menești.

Reproducem articolul poetului 
Serghei Vasiliev intitulat „Poezie 
vie", publicat în revista „Ogoniok":

★

Nu departe de Riazan, în satul 
Konstantinovo, situat pe malul 
drept al fluviului Oka, s-a născut 
la 3 octombrie 1895, talentatul 
poet Serghei Esenin, fiul țăranului 
Alexandr Nikitici Esenin și al Ta- 
tianei Feodorovna. Aici poetul 
și-a petrecut copilăria, a urmat 
școala elementară, apoi și-a conti
nuat studiile la seminarul din 
Spas-Klapika.

Din poezia lui Esenin emană 
aroma cîmpului natal, ea luminea
ză bucuria simplă a poporului. Poe
zia este plină de o mare dragoste 
pentru pămîntul rusesc, pentru po
porul din mijlocul căruia a pornit 
Esenin.

Țara mea! Trăiește în mine, 
Ca lumina-n sîn de ape, 
Cum m-aș pierde pe coline 
Codrii să-ți ascult de-aproape.

Esenin a făcut o călătorie de 
doi ani peste hotare (1921—1923); 
a vizitat cîteva țări din Europa și 
Statele Unite ale Americii.

Versurile lui Esenin exprimă și 
bucuria și „tristețea cîmpului" și 
„mîhnirea dulce a sufletului ru
sesc", și „ochii vii și simțirea dul
ce".

Drumul creației lui Esenin este 
complex. Mediul burghez decadent 
in care trăia poetul la Petersburg, 
și apoi la Moscova, a lăsat urme 
in lirica lui, introducînd în poezia 
sa motive decadente.

Cititorul de astăzi, care cunoaște 
bine și iubește liriJca lui Esenin, 
s-a deprins de mult să lase la o 
parte motivele vechi sau decadente 
din poezia lui și să ia numai ceea 
ce este apropiat de popor, ceea ce 
este bun și luminos, ceea ce este 
viu. „Cînd citesc poezia lui Ese- 
n'n simt sufletul viu al omului în 
poezie și-l înțeleg — scrie un citi
tor — tovarășul Trunov. — Ese
nin a fost un mare poet și un mare 
patriot al țării noastre. Și de aceea 
îl iubesc; el mă învață să înțeleg 
Si să-mi iubesc patria, s-o iubesc 
mai mult decît orice pe lume".

Nu putem să nu fim de acord cu 
această apreciere. Desigur, conținu
tul principal al poeziei lui Esenin 
are un caracter popular. De aceea 
versurile lui trăiesc în popor

Dar Esenin n-a fost numai un 
poet liric. El a creat opere și în 
alte genuri. In fondul de aur al 
poeziei noastre intră opere ca poe
mul „Ana Sneghina", în care poe
tul înfățișează cu un deosebit ta
lent tabloul satului rusesc din 
preajma Marii Revoluții din Oc
tombrie, cînd lozincile bolșevice icu 
privire la împărțirea pămînturilor 
moșierești țăranilor pătrunseseră a- 
dînc în mase. Esenin și-a iubit pa
tria cu căldură. Era mîndru de 
noua Rusie. In istoria poeziei so
vietice, intră opere cum sînt: „Cîn- 
tcc despre marele drum", „Balada 
celor 26“ și în sfîrșit versurile des
pre Lenin străbătute de o dragoste 
profundă pentru marele conducă
tor.

In 1924, poetul sicria; •
„Dar eu iubesc 
Această primăvară, 
Revoluția, ce pe călăi

. Doboară1" ,

Poezia lui Esenio constituie o 
creație artistică valoroasă a lite
raturii sovietice. Ea continuă să ne 
însuflețească și pe noi poeții sovie
tici icu frumusețea imaginilor sale, 
cu sentimentele omenești exprimate 
în cuprinsul ei.

DINTRE VIATA SOCIETĂȚII Șl LITERATURĂ
„Studlen uber Schone Literatur und 

Polltlsche Ekonomie" (Studii despre 
literatura beletristică și economie po
litică) este titlul unui volum recent 
publicat de cunoscutul om de știință 
germăn Jurgen Kuczynski, autorul lu
crării „Situația clasei muncitoare în 
S.U.A.", apărută de curînd în romî
nește.

Autorul atacă probleme importante 
și variate. In primul capitol, el vor
bește despre dramaturgia lui Shakes
peare, ca expresie a perioadei de tran
ziție de la feudalism la capitalism. 
Kuczynski prezintă un tablou succint 
al situației economice, politice și so
ciale a Angliei din vremea lui Shakes
peare. Astfel, el descrie situația popu
lației în perioada premergătoare re
voluției burgheze engleze, adică la 
sfîrșitul secolului al 16-lea și la în
ceputul secolului al 17-lea, cînd eco
nomia Angliei se caracteriza prin pre
zența hotărîtoare a relațiilor de pro
ducție capitaliste, atjt în Orașe, cit și 
în sate, deși în producția engleză mai 
existau numeroase elemente feudale.

La început, dramele Scrise de Sha
kespeare sînt pline de îndrăzneală. 
In perioada maturității, cînd puterea 
centrală cedează din ce în ce mai 
mult sub presiunea capitalismu
lui, prin opera lui Shakespeare trece 
suflul presimțirii marilor evenimente 
ce aveau să vină. El previne că vre
mea feudalismului a apus și orice 
încercare de restaurare este sortită 
să dea greș — deși marele dramaturg 
simpatizează cu unele aspecte ale feu
dalismului, — și în același timp, unele 
trăsături ale capitalismului îi apar 
odioase-

Jurgen Kuczynski demonstrează cu 
exemple luate din opera dramaturgu
lui englez, că pe măsură ce Shakes
peare vede mai clar, pe măsură ce 
umanismul lui devine mai adine și 
mai matur, cu atît i se par mai în~ 
spăimîntătoare formele nemiloase ale 
acumulării primitive, prin care capita
lul lipsește sute de mii de producă
tori de mijloacele Ier de producție și 
îi transformă în „proletari liberi".

Totuși — spune autorul — tema 
principală a dramelor din lumea re
gilor, ale lui Shakespeare, o consti
tuie afirmarea necesității unei puteri 
centrale, justificarea puterii absolute 
a regelui, inevitabilitatea luptei per
manente împotriva seniorilor feudali, 
— trei condițiuni de dezvoltare puter
nică a capitalismului în Anglia. Acest 
leitmotiv apare clar în „Henric al 
IV-lea"; în „Henric al V-lea" el 
devine și mal accentuat, iar în „Re
gele Lear“, care trebuie să cadă în 
luptă cu reprezentanții noii genera
ții, cu reprezentanții societății capi
taliste nemiloase, tezele operei sha
kespeariene sînt de o evidență in
contestabilă.

In concluzie, Kuczynski observă că 
tocmai plasarea aparentă a dramelor 
lui Shakespeare în vremuri trecute, 
în alte formațiuni sociale, sau chiar 
în perioade nedefinite permite dra
maturgului să devină un stegar al 
unei societăți noui.

In studiul următor, Kuczynski exa
minează raportul dintre filosofia, lite
ratura și economia politică din Anglia 
secolului 17, privite ca sprijine ac
tive ale bazei orînduiril existente in 
acea perioadă.

Kuczynski vorbește despre filozofia 
lui Bacon, revine asupra dramei lui 
Shakespeare „Regele Lear" și anali
zează pe scurt sistemul monetar ela
borat de economistul Thomas Milles.

Pornind de la lucrările filozofice ale 
lui Bacon (în primul rtnd „înțelep
ciunea antichității" scrisă în 1609), 
Kuczynski arată că filozoful englez

și-a propus elaborarea unei științe a 
dezvoltării forțelor de producție, a unei 
arte a invențiilor tehnice, unei logici 
a ridicării productivității. Bacon a 
militat pentru spiritul critic, a. elabo
rat teoria necesității descoperirilor și 
a exprimat tendința mereu accentuată 
de a „uni" teoria cu practica, pentru 
că toate acestea ar corespunde — 
după părerea lui Bacon — mișcării 
obligatorii a „spiritului și a mate
riei".

Inaintînd pe firul istoriei, autorul 
demonstrează în capitolul următor cu 
exemple luate din literatură, că perioa
da intre 1650 și 1750 se caracterizează 
în Anglia prin concordanța relațiilor 
de producție cu caracterul forțelor de 
producție.

Vorbind despre „Robinson Crusoe" 
de Daniel Defoe, cercetătorul german 
spune că în această carte — in ciuda 
diferitelor aventuri și naufragii, în 
ciuda conflictelor tot atît de auten
tice, pe cit de autentică este realitatea 
— opera lui Defoe dovedește exis
tența concordanței relațiilor de produc
ție, cu caracterul forțelor de producție.

O atenție deosebită acordă Jilrgen 
Franța 
și re-

O atenție deosebită acordă 
Kuczynski studiului trecerii în 

la feudalism la capitalismde

flectării în literatură a acestui feno
men. Autorul analizează opera „Tar- 
tuffe" de Moliere. Această piesă co
respunde cu totul realității perioadei 
de trecere de la feudalism la capitalism. 
Kuczynski afirmă că Moliere ridicu
lizează nobilimea feudală, iar oamenii 
simpli din popor — reprezentați deo- 
bicei prin personalul casnic — apar 
întotdeauna ca personaje pozitive. In
teresant este de observat că în opera 
dramaturgului francez personajele 
burgheze nu sînt aproape niciodată 
pozitive. Iată de pildă cum apare „A- 
varul" care își adună banii într-o ladă 
și nu-i investește în nimic. In „Don 
Juan", nu burghezul ci „l'honnete 
homme" este idealul- In „Tartuffe" 
eroul principal este reprezentantul ti
pic al clerului feudal în descompunere, 
iar Orgon, burghezul, apare și el ca 
un personaj negativ, de disprețuit. 
Personajul pozitiv din această piesă 
este Dorine, fata din popor, cu jude
cata ei sănătoasă. Totuși, Kuczynski 
nu vrea să demonstreze că Moliere ar 
fi recunoscut rolul maselor muncitoare 
în societate. El vrea să arate, că în 
comediile lui Moliere se oglindește cu 
precizie structura complicată a socie-

tății feudalismului absolutist și că 
poporul aipare în aceste piese sub as
pect pozitiv, totuși, încă nu ca o masă 
în acțiune, ci numai reprezentat prin 
indivizi.

In contrast cu Moliere este prezen
tat Boisguillebert care nu-l prezintă pe 
rege ca pe un personaj pozitiv, ci ca 
pe un domnitor responsabil pentru tră
săturile negative ale feudalilor și bur
ghezilor și pentru mizeria poporului. 
Insă, la Boisguillebert poporul este 
pasiv și răbdător, redus la mila celor 
de sus.

Prin punerea față în față a acestor 
dai clasici francezi, Kuczynski încear
că să explice anumite fenomene ideo
logice din societatea absolutist-feu- 
dală, văzute prin prisma raporturilor 
de clasă specifice și prin prisma ro
lului jucat de rege și de stat în orin- 
duirea feudală.

Un capitol din volum este consacrat 
unor probleme ridicate de opera lui 
Balzac. Kuczynski scrie următoarele:

„Nici unul diritre marii poeți, dra
maturgi, romancieri sau nuveliști ai 
societății burgheze nu este atît de 
preocupat ca Balzac de dezvăluirea 
contradicțiilor în societatea capitalistă. 
Chiar dacă, uneori, anumite fantezii îl 
fac să cadă într-o alunecare lină 
spre o viață socială armonioasă, sim
țul realității se impune mereu și îl 
forțează să dezvăluie, în mod nemilos, 
toate contradicțiile care existau în 
vremea lui.

Mai mult, Balzac nu numai că des
coperă contradicțiile, ci le și acoperă 
din nou — dar aceasta numai pentru 
a ne convinge cît sînt de înșelătoare 
aparențele. Și invers: el începe prin 
a ne prezenta un tablou al armoniei
— însă, numai pentru a ne atrage a- 
tenția asupra superficialității înșelă
toare a acestui tablou".

Pentru a demonstra această teză, 
Kuczynski analizează romanul lui Bal
zac „La Cousine Bette".

Din studiile extrem de concentrate 
ale lui Kuczynski nu puteau să lip
sească. desigur, autorii germani. Vor
bind despre reflectarea înapoierii eco
nomice a Germaniei oglindită de 
Goethe, respectiv despre părerile ma
relui clasic cu privire la negustori și 
la negoț, Jurgen Kuczynski citează 
o serie de idei exprimate în această 
privință în „Anii de ucenicie ai lui 
Wilhelm Meister", în „West-ostliche 
Diwan" și în alte lucrări.

Insă, societatea germană se schimbă 
substanțial după unificarea din 1870 
și junkerii feudali găsesc un critic as
cuțit în persoana scriitorului Theodor 
Fontane (opera citată este „Schach 
von Wuthenow"). Pe baza unei obser
vări adinei a vieții sociale germane 
din aceea vreme, Fontane condamnă 
sever atît pe feudalii germani care s-au 
menținut o perioadă mai îndelungată 
decît în celelalte țări (mai ales în ar
mata prusacă), cît și pe burghezi, fără 
însă să ajungă la concluzia că masele 
muncitoare vor mătura pe toți stri
goii societăților bazate pe exploatare. 
De aceea, Fontane rămîne un realist 
critic, un observator ascuțit al „mi
cilor existențe germane".

Insfîrșit, în ultimul capitol al ace
stui volum mic dar atît de bogat în 
idei, Jurgen Kuczynski face o analiză 
a începutului romanului „Mama" de 
Gorki. El este preocupat să arate mă
iestria cu care Gorki a reușit să zu
grăvească prin cîteva fraze un tablou 
zguduitor al vieții proletariatului rus
— viață trăită într-o singură zi de 
muncă.

Tereza Macovescu
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După conferința de Ia Geneva, 
scriitorii din Anglia — și pot să 
adaug că și cei din Franța și 

S.U.A. — sînt ca niște oameni care 
au fost treziți brusc dintr-un coșmar. 
Prima senzație de ușurare este în
tovărășită de un sentiment de nedu
merire și chiar de proastă dispoziție, 
pentru că visul rău ne mai stăpînește 
încă. Desigur, visul rău a dat naștere 
și unei oarecari literaturi rele. Toată 
Europa cunoaște, desigur, „literatura 
cimitirelor", producția unor scriitori 
ca Arthur Koestler și decedatul George 
Orwell. Ultima 
înaintea morții lui premature, a fost 
nuvela „1984“, ... „
despre un stat polițist avînd foarte 
multe asemănări cu Germania nazistă 
și uneori cu S.U.A. de astăzi, cu toate 
că autorul credea că scrie despre alt
ceva.

Această „murătură" transformată 
în piesă și televizată de B.B.C., acum 
un an, a produs o reacție foarte puter
nică. In tot cursul acelei seri, tele
foanele B.B.C. au fost asaltate de 
marele număr de chemări telefonice 
de protest. B.B.C. a înțeles însă să re
pete televizarea piesei, iai unul din 
ziarele londoneze, cu un tiraj de pa
tru milioane exemplare, a început să 
publice în foileton romanul.

Privind în urmă, astăzi, la această 
ultimă fază a războiului rece, ea ne 
apare ca o tîrzie răbufnire a iernii 
înainte de a începe dezghețul. Este 
semnificativ că starea de spirit creată 
de conferința de la Geneva a fost sim
țită în literatura engleză chiar înain
tea conferinței. Mișcarea pentru pace 
a pus o pecete foarte vizibilă pe lite
ratura engleză. Chiar în ziarele de 
dreapta, tonul criticii literare a înce
put să se destindă. Critici care au 
fost dintre cei mai înverșunați admi
ratori ai „realismului dur", ai dez- 
nădejdei negre ce plana peste în
treaga rasă umană și ai sadismului pe 
care începuseră să-l considere ca pe 
o adevărată caracteristică a timpului 
nostru, s-au pornit deodată ca, în loc 
să mai laude, să atace acele cărți care 
colportau aceste vicii la modă. Criticii 
s-au schimbat, criteriile au fost schim
bate ș,i ele și la fel au făcuit și scrii
torii. Graham Greene, pe care vi l-aș 
recomanda ca pe un fiu englez al lui

„Suflete îm- 
în București 
recentă a lui 
din cei mai

lucrare a lui Orwell,

o poveste de groază

Mauriac, de pildă, a Ieșit în arenă 
spre a-1 apăra pe Charles Chaplin. Lui 
Graham Greene i se refuzase cîndva 
viza americană ; după asta, americanii 
i-au oferit yiza, însă el a refuzat s-o 
mai accepts.

★

Cred că filmul englez 
pietrite" care a rulat și 
esțe tipic pentru creația 
Terence Rattigan, unul
populari dramaturgi englezi, ale cărui 
lucrări au cîștigat în umanitate și 
adîncime.

Filmul „Genevieva" este șl maî ca
racteristic pentru noua stare de spirit 
de la noi, stare de spirit care își gă
sește exprimare în genul comediei. 
In ultimii doi sau trei ani și-a făcut 
apariția ceva ce ar putea conta ca o 
nouă școală de scriitori umoriști.

Cel mai bun dintre acești scriitori 
este tînărul asistent universitar din 
Swansea, Wales, ale cărui povestiri 
„Veselul Jim" și „Acea incertitudine" 
s-au bucurat de un succes enorin. 
Aceste farse comice — care poate nu 
au calitatea durabilității, cu toate că 
pe mine nu m-ar 
rînd chiar foarte 
că ar putea fi și 
de astăzi ai lui 
calitatea de a fi 
omenie.

Un lucru nou pe care trebuie să-l 
semnalez este recenta apariție în li
teratura engleză a unor scriitori din 
Africa și India. Cu totul remarcabil 
apare George Lamming, poet și proza
tor indian în limba engleză. Titlurile 
celor două cărți ale sale sînt grăi
toare: „Emigranții" și „In fortăreața 
pieilei mele", cărți crunte și foarte 
demne în același timp.

★

Mi se pare că Uniunea scriitorilor 
din R.P.R. numără opt sute de mem
bri. Societatea scriitorilor din Londra 
are circa patru mii de membri. Ape
lul pentru pace mondială al scriitorilor 
a cîștigat din acest număr adeziunea 
a aproape opt sute de membri, — grup 
care s-a afirmat acum patru ani cu 
un apel pentru pace adresat de către 
scriitorii englezi tuturor scriitorilor 
din lume. Intre membrii săi activi, gru
pul numără pe; Cecil Day Lewis, poet

mira să le văd du- 
mult timp — cred 
pe placul cititorilor
Caragiale. Ele au 

actuale și pline de

șî profesor de poetică la Oxford} 
poetul Sir Herbert Read; poetul șl 
dramaturgul Cristopher Fry; drama
turgul Roger Macdougal, a cărui „Es
capadă" recent filmată este o comedie 
despre începuturile apelului pentru 
pace mondială al scriitorilor; scriitorii 
Compton Mackenzie, Naomi Mitchison, 
Mervyn Jones, Marghanita Laski, pre- 
cum și scriitori cu un și mai pronun
țat caracter progresist ca James Alla 
idiridge, Jack Lindsay, Donis Lessing, 
John Sommefield și Basil Davidson, 
Importanța acestei organizații rezidă 
în faptul că ea cuprinde membri de 
toate convingerile politice, de la co
muniști pînă la scriitori de dreapta 
cum ar fi Sir Linton Andrews, edito
rul ziarului „The Yorkshire post" al 
lui Antony Eden.

O anchetă printre acești scriitori a 
arătat că 96,5 la sută dintre ei sînt 
împotriva înarmării Germaniei, fie 
de Est sau de Vest, și în aceeași pro
porție ei se declară împotriva folo
sirii armelor nucleare de către An
glia „în orice împrejurare".

A.W.P.A. (Apelul scriitorilor pentru 
pace mondială) își va ține luna 
aceasta cel de al patrulea congres al 
său, a cărui temă va fi : „Literatura 
și situația după conferința de la Ge
neva".

In chemarea sa, gruparea spune: 
„O perioadă nouă pare să înceapă în 
istorie. In prima decadă de după 
război, starea de spirit s-a resimțit de 
groaza pe care o inspira posibilitatea 
prăpăstiilor în care am putea fi arun
cați. Acesta a fost climatul literaturii 
postbelice în multe țări, aerul pe 
care scriitorii l-au respirat. Dacă ten
siunea scade într-o măsură oricît de 
mică, literatura se va dezvolta alt 
fel".

Literatura engleză se schimbă. Lu
crul acesta nu este o prea mare nou
tate 
schimbarea 
tăm astăzi 
speranță.

așa face ea totdeauna, dar 
importantă la care asis- 
este o schimbare către

H Se află în librării volumul : „In 
Extremul Occident — note de drum 
din Antile, California, Canada" de 
Mihai Ralea.

Tovarășe Vălmaru, 
' *

Ai scris despre noi, 
‘clțiva 
care
U.R.S.S. Am citit cu to
ții, cu un interes lesne 
de închipuit, reportajul 
„Inginerii", din nr. 33 
(75) din 18 august a. c. 
al >, Gazetei literare", 
presărat în desișul rîn- 
durilor cu numele noas
tre.

Am citit și ne-a cu
prins un sentiment de 
jenă nemărginită, de ru
șine aproape. Am deve
nit „eroi pozitivi" într-un 
reportaj literar și ne-am 
simțit grozav de prost: 
în reportajul tău ne-am 
văzut cu toții vopsiți gro
solan, cu bidineaua, în
tr-un roz strident, uni
form, supărător și amba
lați în cutii separate 
doar prin niște caracte
rizări voit distincte, ela
borate în- birou.

Folosind drept urzeală 
doar numele noast'e și 
unele amănunte relatate 
de noi în jumătatea de 
oră cît țl-am tot răs
puns la întrebări, ai țe
sut reportajul ducă ti
pare omenești schemati
ce, convenționale: Costa- 
che — răbdător și cu 

I„neastîmpăr generator de 
creație", cîntă dtn armo
nică- joacă seara la club 
șah cu muncitorii cu 
care lucrează ziua ca in
giner, „a iubit, pătimaș 
și adînc, o femeie. Gali
na era blondă și visătoa
re, ca toate Galinele". 
Silvia — o duioșie exce
siv de feminină (ad ai 
adăugat și un amănunt 
cel puțin deplasat), „ea 
sezisa de minune deta
liul", „merge în salopetă 
și fluieră, parcă e un bă- 
iețoi pus pe șotii", luliu 
Feldman — „spirit de 
analiză necruțătoare". 
Voiculescu „rezumă totul 
în generoase sinteze". Si- 
en — „o făptură ginga
șă, care se da în vini 
după concertele de vioa
ră și după arta decora
tivă a îndepărtatelor pa
gode de la soare-răsare.". 
Duma trage cu voce do- 
moală concluziile ș. a. 
m. d.

Am înșirat toată aceas
tă serie de citate și ca- 
racterizări standarde cu 
care ne-ai ștampilat nu-

I
fi,

K

tineri specialiști 
am studiat în

n Mi
a .. .. -v aăăT unt' i

mal din plăcerea diabo
lică de a savura, la fie
care din ele, glndul: cît 
de necaracteristice sînt 
aceste caracterizări, și 
cele mai multe nu nu
mai necaracteristice, dar 
chiar opuse realității l 

Dorești cîteva exem
ple ? Iată doar două din 
multele care s-ar pu
tea da: descrii cu lux 
de amănunte cum Silvia 
dă fuga la o „codană ru
menă cuprinsă de deznă
dejde" pentrucă „nu-i 
merge mașina". „Silvia 
meșterește ceva la mași
nă. Mașina începe să 
miște din pîrghiile ei" 
ș.a.m.d. Nu lipsește nici 
dialogul respectiv, 
ochii Florichii care 
minează, etc. Ei 
Silvia e maistru 
secție de montaj, 
toate operațiile 
manual, unde nu-s 
mașini, nici pîrghii, 
Floriei rumene...

Tînărul proiectant 
că, care „era pentru în
drăzneală și risc și pleda 
o jumătate de ceas în 
favoarea oricărei idei 
noi, numai nouă să fie" 
și care, ca prime rezul
tate ce „începură să a- 
pară" „proiectă niște dis
pozitive", este un om de 
44 de ani, as'tăzi tehno
log șef adjunct al fabri
cii, un specialist valoros 
care a dat țării în de
cursul anilor multe rea
lizări importante; el este 
un om la fel de zglrcit 
la vorbă pe cît e de ge
neros în fapte, totdeauna 
calm și chibzuit, cu grai 
domol și chip liniștit.

La fel de adevărate 
sînt șt celelalte afirmații 
din reportaj.

Iartă-mi întrebarea: 
pentru ce nu ai înlocuit 
numele noastre cu Iones- 
cu, Popescu, Petrescu, 
Pițurcă. Zbîrcea. Cior- 
ban ? Făcea să te deran
jezi ca să afli doar un 
mănunchi de nume (plus 
2-3 denumiri de mașini 
și aparate) cînd conținu
tul, galeria de vieți, ca
ractere, probleme și preo
cupări, îți era dinainte 
prezentă în imaginație,

nici 
se lu- 

bine, 
intr-o 
unde 

fac 
ntct 
nici

se

Jur-

fie că ni se potrivea 
nouă, fie că nu?

Cred că altfel s-ar ti 
întlmplat dacă n-ai fi ve
nit la fabrică doar pen
tru o jumătate de oră 
(sau o oră, nu țin min
te), rugind să fim con- 
vocațl la Comitetul de 
partid pentru a putea sta 
de vorbă cu noi. Să pre
supunem că ai fi venit 
mai multe zile în șir, 
stînd pe lingă noi și 
printre noi tot schimbul, 
văzînd problemele de 
care ne izbim. Să presu
punem că ne-ai fi văzut 
în activitate, în largul 
atelierelor și birourilor, 
nu înghesuiți în răspun
surile trunchiate pe care 
a trebuit să ți le dăm. 
Să presupunem că ai fi 
descusut atent pe fiecare 
din cei despre care ai 
scris cu atîta ușurință 
— despre viața lor, des
pre munca lor, despre 
greutățile lor, despre vi
surile lor (nu-mi iau 
sarcina să o fac eu aci). 
Cite amănunte ar fi ieșit 
la iveală, amănunte Iu- 
minoase și întunecate 
mereu noi, mereu diferi
te, de fiecare dată spe
cifice, amănunte caracte
ristice unor oameni vii, 
în carne și oase, nu în 
hîrtie și cerneală, ca fic
țiunile pe care le-ai de
scris I

Dar acest lucru se pu
tea întlmpla numai dacă 
ai fi venit nu în goană 
după așa zise „amănun
te gazetărești", ci cu pre
ocuparea de a pătrunde 
în profunzimea proble
melor, pentru a putea îm
bogăți cu ele și pe citi
torii tăi.

Țin să mă opresc la o 
singură problemă din re
portajul dumitale.

iată, departe de a fi 
alcătuit o „pleiadă", cum 
o numești, un imaginar 
grupuleț închis, cu dez
bateri interminabile în 
timpul orelor de serviciu 
(într-o fabrică au timp 
de ele doar chiulangiii: 
în iureșul încordat zil

nic al realizării sarcinilor 
planificate nu prea e 
timp de dezbateri ca cele

Scrisoare deschisa

CĂTRE TOVARĂȘUL 
REPORTER CARE A 
SCRIS DESPRE MINE 

ȘI TOVARĂȘII MEI.

și-n dreapta indi-

n-ai 
Nici 
vrut 

voi

pe care le-ai descris), 
noi slntem, fiecare în 
sectorul lui de muncă, 
integrați în întregul or
ganism tehnic al fabricii. 
I nii sîntem proiectanți. 
Alții — maiștri. Fiecare 
își are tovarășii săi în 
sectorul lui de 
Tovarăși buni, 
tori, pricepuți. 
de muncă, de 
de frămîntări.

activitate, 
cunoscă- 
Tovarăși 

probleme,
•

Nouă ne pare bine, to
varășe Vălmaru, că avem 
asemenea tovarăși, și ne 
bucură și fapiul că stu
diile noastre tn U.R.S.S. 
ne-au ajutat să ne apro-

ptem de ei, să conlucrăm 
strlns cu ei, nu ne-au 
rupt de colectiv, nu 
ne-au izolat într-o castă 
de înfumurați, intr-un 
turn de fildeș al absol
venților din Uniune. Noi 
nu-i uităm nici o clipă 
pe tovarășii noștri. D-ta 
i-ai uitat, — de fapt nici 
n-ai vrut să-i cunoști.

Apoi, realizările nu în
cep să curgă claie peste 
grămadă, după ce pogori 
dintr-un institut și dis
cuți de cîteva ori. Cu 
multe greutăți trebuie să 
lupți în formarea a ceea 
ce se cheamă experiență 
inginerească, și trebuie 
să înveți necontenit, cu 
grijă, de la mulți ingi
neri în vîrstă, cu expe
riență, . de la maiștri, 
vechi lupi de mare ai 
producției, de la munci
tori încercați, care și-au

făcut ucenicia în sudal- 
mele vătafilor puși de pa
tronii americani de pe 
timpuri ai fabricii.

Nici acest lucru 
vrut să-l cunoști, 
alte lucruri n-ai mai 
să cunoști — dar
opri aci înșirarea lor.

Tovarășe Vălmaru, am 
spus mai înainte 
ne-am simțit jenați 
am citit reportajul pe 
l-ai scris despre 
Ne-a fost rușine la 
dul că reportajul d-tale 
ar fi citit de tovarășii 
noștri de muncă din fa
brică.

Ei ne cunosc ca pe niș
te tineri ingineri, intr-a
devăr entuziaști, cu pla
nuri mari de viitor, cu 
dorință de muncă și 
putere de muncă; care 
am adus cu noi din 
Uniunea Sovietică și a- 
numite cunoștințe, și un 
anumit fel de lucru, și un 
anumit fel de a 
vi problemele — 
convins că aceasta 
nega-o nimeni. Dar 
parte din cei despre 
ai scris, sîntem totuși 
niște începători, niște ti
neri care abia învață 
greaua și vasta școală a 
producției, care am în
ceput să avem unele rea
lizări, dar aceste înce
puturi de realizări nu 
ne-au venit dintr-odată, 
cit aî bate din palme. Au 
fost și greutăți și cău
tări. Au fost insuccese 
de moment, unele mai 
mici, altele mai grave. 
Apoi, aceste începuturi 
de realizări au venit a- 
tit cu munca noastră in
tensă, cu inițiativa noas
tră, cu cunoștințele teh
nice căpătate în U.R.S.S., 
dar și cu sprijinul și în
drumarea tovărășească, 
nu odată esențială, a 
unora din tovarășii noș
tri de muncă.

Ei bine, în reportajul 
d-tale, tovarășii noștri de 
muncă puteau să vadă 
niște romantici cu nume
le noastre care discută 
pasionat, de nu mai con
tenesc, creează lucruri noi 
cit ai spune bună ziua, 
fluieră și dau în stîn-

că 
cînd 
care 
noi. 
gin-

pri- 
sînt 
n-ar 
noi, 
care

ga . 
cații, sfaturi, îndrumări 
și ajutoare. E ceva ridi
col, e o ironie nedreaptă 
și la adresa noastră, a 
muncii noastre, pasionan
te, dar grele, și la a- 
dresa tovarășilor noștri 
care ne ajută, ne îndru
mă, ne învață, și la a- 
dresa vieții de fabrică, 
viață captivantă, minu
nată, trepidantă, plină de 
nou și de bucuria crea
ției, dar totodată plină 
de răspundere, de difi
cultăți, de încordare.

Eu cred, tovarășe Văl
maru, că a scrie lin re
portaj despre oameni din 
industrie (nu țin să (ac 
afirmații cu cîmp mai 
larg) este o sarcină de 
mai mare răspundere de- 
cit ți s-a părut.

Cel mai mic fals, cea 
mai mică înflorire, dis
creditează presa noastră 
în ochii cititorilor. Intr-a
devăr, gîndește orice citi
tor, citind un reportaj ca 
al tău, lucrul acesta îl 
cunosc, și — una scrie 
în ziar, alta e în reali
tate. Atunci și celelalte 
lucruri tipărite, pe care 
nu le cunosc, tot „exage
rări" sînt. Avem noi oare 
dreptul să jonglăm cu în
crederea oamenilor mun
cii in cuvîntul tipărit în 
presa noastră comunis
tă ? Sîntem amtndoi con
vinși că nu. Și totuși, 
(crede-mă, aproape zilnic 
vine la noi în fabrică 
cite un reporter, mai a- 
les în 
uneori 
porter 
cîteva 
duse, 
pleacă și — 
tajul. 11 „înviorează" cu 
niște dialoguri care n-au 
existat niciodată, de li 
se străoezesc dinții celor 
care, chinurile, le-au pur
tat. cînd le citesc, și se 
uită rușinați în jur. așa 
prostii „au zis". După 
aceea, tovarășul își „îm
bogățește" reportajul cu 
unele amănunte fictive și 
li „ridică nivelul" cu niș
te comentarii, de se ține, 
cu mîinile de burtă orice 
lucrător calificat din ra-

anumite perioade), 
tovarășul re

vine, își notează 
Șapte, cîteva pro- 
cîteva nume, apoi 

„face" repor-

mura industrială respecti
vă. Dar nu numai atît. 
Uneori, tovarășul reporter 
își „ascute" reportajul 
ridicînd în slavă pe cei 
ale căror nume le-a cu
les, uitînd cu dispreț pe 
colaboratorii lor apro- 
piați (și uneori reporte
rul refuză chiar să se 
„încarce" cu „prea mul
te nume", nu vrea, vezi, 
să se piardă „în mărun
țișuri"), uitînd pe nume
roșii membri ai colecti
vului care au contribuit 
la obținerea realizărilor, 
de nu știu „eroii" repor
tajului cum să-i mai pri
vească în față. Și nimic 
nu-l oprește pe tovarășul 
nostru să treacă — ca 
pe o monetă măruntă — 
o realizare a unuia în 
seama altuia, doar pen
tru el un nume, un om, 
nu-i mai mult decît un 
pion, și ce e mai ușol 
decît să muți un pion de 
pe negru pe alb sau de 
pe alb pe negru I Exem
ple — cite' vrei în repor
tajul tău, tovarășe Văl
maru.

Oare e prea săracă 
viața într-o întreprinde
re, pentru a trebui s-o 
îmbogățim din redacție, 
e prea seacă, pentru a 
trebui să o înflorim, e 
prea urîtă, pentru a tre
bui s-o înfrumusețăm ? 
Nu. Să o cunoaștem, să 
o pătrundem în adînci- 
me, să știm să sezisătn 
ce e bogat, 
frumos (fără să scăpăm 
din vedere 
slab, înapoiat și urlt) șl 
vom găsi mult mai mult 
decît ar fi generat ima
ginația celui 
reporter.

Și cu cît respect, 
cită dragoste 
nii muncii acele reporta
je în care se regăsesc pe 
ei, acele reportaje care 
le deschid ochii asupra 
importanței și frumuseții 
muncii și vieții lor, care 
îi .încurajează la noi suc
cese, le inșuflă noi forțe, 
le deschid noi perspecti
ve I Da, oamenii muncii 
sînt făuritorii industriei 
noastre socialiste. Dar 
ingineri ai sufletelor o- 
menești nu ei sînt. Sînt 
alții.

Iți string cu căldură 
mina,

înflorit și

nici ce e

mai talentat

cu
citesc oame-

ing. M. DUMA
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B In Editura de stat pentru literatură 
Si artă a apărut „Torpilorul roșu“ piesă 
în două acte, cu un prolog și un 
epilog, de Vladimir Colin.

o Tot Editura de stat pentru literatură 
șl artă a tipărit și textul scenariului 

“ " .......... Petraliterar „Alarmă în munți" de 
Luscalov.

apărut 
Heine.

B In Biblioteca pentru toți a 
„Impresii de călătorie" de H. 
Volumul cuprinde bucăți din „Reisebll- 
der“, „Aspecte din Franța** și „Luteția**. 
Traducerea este semnată de Em. Cerbu.

B Romanul „Brazi și putregai — mo
ravuri provinciale" de Nicolae Xenopol a 
reapărut de curînd în Biblioteca pentru 
toți. Prefața este semnată de Teodor 
Vîrgolici.

*H Se află în librării o nouă ediție din 
„Fram — ursul polar“ de Cezar Pe
trescu.

s In traducerea poetului Mihail Co- 
dreanu, Editura tineretului va tipări 
spre sfîrșitul Junii octombrie, „Cyrano 
de Bergerac" de Edmond Rostand.

H Editura de stat pentru literatură șl 
ajtă pregătește în colecția „Clasicii Ro- 
mîni“ două volume din cronicari. Primul 
cuprinde letopisețul lui Grigore Ureche, 
care va apare sub îngrijirea lui Ale
xandru Grecu șl cronica lui ton Neculce, 
îngrijită de acad. Iorgu Iordan. Textele 
vor ieși de sub tipar însoțite de studii 
introductive indice de nume și termeni 
arhaici șl glosar.

II „Trei povestiri" de Petru Vlntllă 
au apărut în colecția „Ogoare noi" a 
Editurii tineretului.

B Editura de stat pentru literatură 
și artă a tipărit romanul „Adevărul** 
de scriitorul italian Silvio Micheli. In 
romînește și cuvînt înainte de Alexan
dru Bălăci.

■ In Mica bibliotecă critică! a apă
rut : „C. Dobrogeanu-Gherea, repre
zentant de frunte al criticii materia
liste și progresiste romînești" de* Ser
giu Fărcășan.

Redactor-șef: Zaharia Stancu, 
Colegiul redacțional: Mihai 
Beniuc, Marcel Breslașu, Eu- 
sebiu Camilar, Paul George
scu, (redactor-șef adjunct). 
Alexandru Jar, Eugen Jebe- 
leanu, George Macovescu, Ion 
Mihăileanu, Veronica Porum- 
bacu, (redactor-șt^ adjunct), 
Cicerone Theodorescu, 
Vitner.
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