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TOATE GENERAȚIILE MASA ROTUNDA A SCRIITORILOR
Situația frontului nostru literar 

în momentul de față reflectă 
contribuția generoasă a unui 
mare număr de scriitori, de la 

tineretul care aduce entuziasmul vîrs- 
tei, la de mult consacrații care cunosc 
ponderea maturității, dar au elanul 
marii lor tinereți artistice. „Deosebit 
de îmbucurător este faptul — se spune 
în Raportul de activitate al Comitetu
lui Central al Partidului la cel de al 
Il-lea Congreș — că în literatura și 
arta noastră dau mîna scriitori și 
oameni de artă din diferite generații 
Tot ce are mai talentat literatura și 
arta romînească participă astăzi la o- 
pera de dezvoltare a culturii puse în 
slujba poporului".

Datorită îndrumării înțelepte a Par
tidului, creatorii autentici, aparținînd 
diverselor generații — au pășit pe 
drumul literaturii inspirate de princi
piile realismului socialist, literatura 
care răspunde cu adevărat problemelor 
și cerințelor timpului nostru. Reprezen
tanți de frunte ai realismului critic 
între cele două războaie mondiale, a- 
jutați în creația lor cu înțelegere și 
dragoste de Partid, au creat opere care 
au intrat în fondul de aur al litera
turii noastre actuale, reprezentînd în 
același timp o încununare legitimă și 
strălucită a activității lor literare din 
trecut.

In acești ani, aderînd la principiile 
realismului socialist, marele nostru 
scriitor Mihail Sadoveanu a scris ro
manul devenit în scurt timp cunoscut 
și pe plan internațional, — „Mitrea 
Cocor", în care regăsim Imaginea 
luptei revoluționare, dusă de țărăni
mea muncitoare sub conducerea prole- 
tariathUni. i.Nicoară Potcbavă" prin 
concepția superioară asupra istoriei 
care-i stă la bază, concepția clasei 
muncitoare, și prin desăvîrșirea mij
loacelor artistice, reprezintă culmea 
cea mai înaltă pe care a atins-o ma
rea literatură istorică a lui Mihail Sa
doveanu. Mai recenta „Aventură în 
Lunca Dunării" vădește sensibilitatea 
vie și receptivitatea scriitorului la as
pectele noi șl concrete ale construcției 
socialiste.

Camil Petrescu a creat în acești ani 
piesa de teatru „Bălcescu" și primele 
două volume din trilogia „Un om în
tre oameni".

In dreptul numelui lui Tudor Arghe- 
zi, istoria noastră literară, care se va 
ocupa de acești ani fertili, va nota

titlul Impresionantelor poeme „1907“ 
și „Cîntare omului". Cezar Petrescu, 
Victor Eftimiu, G. Călinescu, Demoste- 
ne Botez, Tudor Vianu, Geo Bogza, 
Zaharia Stancu, Ion Marin Sadoveanu, 
Ion Călugăru, Al Rlrițescu, Mircea 
Ștefănescu și alți străluciți reprezen
tanți ai vechii generații de scriitori, au 
cunoscut în anii puterii democrat- 
populare o nouă înflorire a talentului, 
a puterii lor de creație.

Cu aceeași dragoste și înțelegere a 
îndrumat Partidul scriitorii generații
lor mai tinere, ajutindu-i să-și găseas
că adevărata personalitate artistică, 
în cultivarea unei poezii militante șl 
pline de umanitate, îndepărtîndu-i de 
poezia rece, ermetică sau egotistă. In 
anii puterii democrat-populare s-au ivit 
de asemenea numeroase noi talente, 
care, folosindu-se de sprijinul și în
drumarea Partidului, au creat opere 
valoroase, care fac cinste literaturii 
noastre noi și care reflectă cu mijloa
ce artistice remarcabile problemele ac
tuale ale poporului nostru. Aici se pot 
cita foarte multe nume. Unele au atins 
consacrarea, altele sînt abia la primele 
probe din marele și emoționantul exa
men pe care orice scriitor îl dă — 
și-l trece sau nu — în fața publicului 
cititor. Astfel că, alături de scriitori 
care au atins __ _ _______  ...
acest timp, s-au ivit forțe noi, care îm
bogățesc frontul literar și sporesc va
rietatea individualităților creatoare. 
S-au ivit prozatori mai tineri ca, Petru 
Dumitriu („Drum fără pulbere", „Cro
nica de. familie", „Pasărea furtunii"), 
ca Marin Preda („Desfășurarea' 
„Moromeții"), V. 
răgan"), Francisc 
șui de pe Mureș"), Titus Popovici 
(„Străinul"). Cităm aceste nume 
intr-o ordine întîmplătoare. Ceea ce 
interesează in primul tind este certa 
izbucnire a numeroase noi talente în 
proza noastră, în special în domeniul 
romanului amplu social. La fel stau 
lucrurile în ceea ce privește poezia, 

unde generațiile mai vîrstnice și mai 
tinere luptă împreună pentru o com
bativă artă a versului.

Poeziile emoționante ale lui Mihai 
Beniuc. Marcel Breslașu, Maria Ba-- 
nuș, Eugen Jebeleanu, Cicerone Theo- 
dorescu, Nina Casslan, A. E. Bacon- 
sky, Veronica Porumbacu, Dumitru 
Corbea, Dan Deșliu, Eugen Frunză 
au devenit larg cunoscute și iubite de 
marele public. In tînăra noastră dra
maturgie s-au relevat creatori de frun-

maturitatea creatoare în

M și
Em. Galan („Bă- 

Munteanu („In ora-

te ca Mihall Davldoglu, Aurel Baran- 
ga, Lucia Demetrius, Laurențiu Fulga, 
Horia Lovinescu, Ana Novac.

In critica literară, unde greșelile au 
fost mai dese, s-au obținut o serie de 
succese care ne îndreptățesc să vorbim 
astăzi de existența unei critici științi
fice, pătrunsă de spirit de partid, de 
o activitate susținută și rodnică în va
lorificarea moștenirii literare, activi
tate care numără printre bunele rezul
tate și apariția manualelor de istoria 
literaturii romîne, ca și alte studii și 
monografii valoroase.

Literatura minorităților naționale 
din țara noastră a cunoscut în acest 
răstimp o înflorire ne mai întîlnită. 
Aplicînd principiile marxist-leniniste 
în problema națională, Partidul a în
curajat consecvent tocZVOltarea cultu
rii minorităților naționale. Bo£?‘". cre
ație a scriitorilor aparținînd acestor 
minorități, este o dovadă a justeței 
politicii Partidului. Nagy Istvan, Aszta- 
losz Istvan, Covacs Georg, Horvath 
Istvan, Horvath Imre, Letay Lajos, 
Alfred Margul Sperber, Bulhardt etc. 
sînt astăzi nume cunoscute pe tot cu
prinsul țării noastre.

Simpla înșiruire a scriitorilor care 
iau parte activă la crearea literaturii 
noi, arată, așa cum se spune în Rapor
tul ținut la cel de al doilea Congres 
al Partidului, că tot ce are mai talen
tat literatura și arta romînească, par
ticipă astăzi la opera de dezvoltare a 
culturii, puse în slujba poporului.

Lupta Partidului pentru nobilele 
idealuri ale socialismului a găsit a- 
depți înflăcărați în rîndurile scriitori
lor aparținînd diverselor generații. 
Principiile realismului socialist care 
stau la baza noii noastre literaturi, o- 
feră cele mai largi posibilități și liber
tăți celor mai variate stiluri și indivi
dualități creatoare. De aceea, în an
samblul literaturii actuale, se mani
festă personalități diferite, care, depar
te de a-și jertfi libertatea de creație și 
particularitățile distinctive, — cum 
pretind rău intenționați! — și-au dez
voltat, în lupta pe care o duc cot la 
cot pentru crearea unei literaturi în
chinate socialismului, marilor Idealuri 
umanitare, Ideilor de patriotism și in
ternaționalism proletar, adevăratele 
calități și trăsături specifice.

Putem spune că. Ia chemarea Parti
dului, pentru dezvoltarea culturii noas
tre naționale și pentru făurirea unei 
literaturi no», au răspuns ca un bloc 
unit toate generațiile de scriitori.

<•

Îndemnul adresat de către roman
cierul sovietic de glorie univer- 
mlX RTtUrUI nrin rorPA sală, Mihall Șolohov, prin care 

propune scriitorilor din trtată lumea să 
se adune la o „masă rotundă" a lor 
pentru a se cunoaște mai bine Ș! pen
tru a dezbate noțiunile călăuzitoare 
ale creației în această epocă întrade- 
văr crucială din istoria omenirii, n-a 
rămas fără răsunet.

Cum era de așteptat, din Italia, pînă 
în India, au răspuns numeroase gla
suri, căutînd totodată și mijlocul cel 
trai practic pentru a trece de la vor
bă la. faptă. Căci îdeia plutea în aer. 
Nevoia o simțea șl o state orice scrii
tor de pretutindeni, indiferent de pa
trie, de meridian, de tendințe, de stele 
cardinale.

Că gtadul a purces însă de la Mi
hail Șolohov, compatriotul șl urmașul 
lui Lev Tolstoi, nu e o simplă întîm-

scx=

Limbaj com u n

începutul m i n i e i

Cu etteva luni In urmă, scriitorul Mihall Șolohov a adresat prin paginile 
revistei sovietice .Literatura străină", o scrisoare deschisă, confra
ților Intru scris dtn lumea Întreagă, lnvltlndu-l la tntllnlri și discuții pentru a 
realiza un larg schimb de păreri și de experiență In domeniul problemelor li
teraturii, ale culturii și ale relațiilor prietenești Intre popoare. „Scriitorii din 
întreaga lume trebuie să aibă masa lor rotundă — a spus Mihall Șolohov. — 
Noi putem avea opinii diferite, dar un lucru ne unește pe toți: dorința de a 
fi folositori omului".

Numeroși scriitori din toate țările au răspuns cu însuflețire și mereu al
ții răspund acestei chemări, alăturlndu-se inițiativei lui Mihall șolohov.

„Gazeta literară" va publica, tnceplnd cu acest număr, scrisorile primite 
la redacție prin care fruntași ai literaturii din Republica Populară Romlnă răs
pund aceleiași chemări, adresată scriitorilor de pretutindeni, de către Mihall 
Șolohov.

plare. E o înlănțuire logică, istorică. 
Pe firul unei vechi tradiții.

Pentru a nu ne menție în vagul con
siderațiilor generale, să apelăm la re
memorarea unor fenomene concrete de 
ordin literar. Marea operă epică a lui 
Lev Tolstoi, romanul Război și Pace, 
considerat pe drept cuvînt o a doua 
lliadă a epocii contemporane, s-a bu
curat de-o răspîndire și dc-un presti
giu universal, nu numai datorită uria
șului geniu epic de care e străbătută 
fiecare pagină din cele vreo două mii. 
Cf măcar în aceeași măsură, univer
salitatea operei se datora unui accent 
nou. acelei corișțijnți nelimșțite a lui 
Pierre Bezuhov, acdlpi cîntări a rațiu
nii omenești de eșistSȚță, care a gă
sit ecou în milioane și milioane de 
lectori, de la un capăt al ltî.mti la al
tul. Romanul lui Tolstoi pune# 0 Pro
blemă de înalt și. etern umanism iar 
după trei sferturi de veac, GrigorlT 
Melehov, eroul central al romanului' '■ 
Pe Donul liniștit, ca un alt frate al lui 
Pierre Bezuhov, din altă epocă istorică, 
de altă obîrșie socială, dar de aceeași 
esență etern umană, își punea acele-

ași întrebări, rătăcea în aceleași cău
tări, dictate de aceeași conștiință ne
liniștită a vremilor noastre. Iată pen
tru ce romanul lui Mihail Șolohov, 
atît de specific rusesc, atît de sovie
tic, și totuși atît de general uman s-a 
bucurat de-un acces universal atît de 
rapid, pînă în cele mai îndepărtate 
unghere ale planetei 1

Punea degetul pe-o rană deschisă 
a conștiințelor, cum îl mai pusese odi
nioară și Lev Tolstoi.

Milioane și trilioane de cititori n-au 
mai simțit și n-au mai gîndit, după 
lectura celor două romane Război și 
Pace, ori Pe Donul liniștit, așa cum 
simțiseră și gîndiseră înainte 1 E cert 
că și sute și sute de scriitori, de ori
unde, n-au mai simțit, n-au mai gîndit 
și n-au mai scris nici ei ca mai înainte, 
după ce cele două romane le-au trans
mis conștiința neliniștită a lui Pierre 
Bezuhov și Grigorie Melehov, drama, 
pecetea, rana omului contemporan, în 
două etape succesive.

Fenotreriul s-a desăvtrșit de la sine, 
fgră o intenție preconcepută. Și tot de 
]a sine, fără o intenție preconcepută,

a dovedit rolul imens al literaturii șl 
al scriitorilor în sensibilizarea omului 
la problemele vitale și la destinul epo
cii sale, dincolo de hotarele geografice 
și politice, dincolo de patria fiecărei 
literaturi și fiecărui scriitor, în marea 
umanitate.

După o asemenea verificare, străină 
de orice intenție și manevră propagan
distică, nu se impune oare scriitorilor 
datoria de a nu mai lăsa toate hazar
dului ? Nu se imnunc oare datoria de 
a se cunoaște reciproc și de a-și lărgi 
orizontul creației în timp și în spațiu 
prin această cunoaștere, de a-și cla
rifica unele noțiuni sau chiar pre*

Cezar Petrescu

(Continuare In pag. 4-a)
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însemnări

Pentru o prezentă universală a literaturii

Dante și-a condamnat inamicii să 
sufere ta bolgiile iadului catolic, 
în came de o fantezie medievală. 

Tudor Arghezi îi sancționează pe ai 
săi „de vii" și pe pămtatul țării. De
mascarea și țintuirea persecutorilor 
poporului său la stîlipul infamiei erau, 
cum am arătat, și ele un mod de puni- 
țiune dar numai pregătitoare ca. o 
„tortură prealabilă", (spre a vorbi în 
limba tachtiiziterilor). Poetul, faimos 
chimist expert în arderea cangrenei so
ciale cu cei mai subtili acizi din poe
zia romtaească, se confirmă și ca un 
mare artist al revoltei țărănești pe care 
o exaltă în toată ascensiunea ei de 
mare furtunoasă, de la protestul sin
gular la torentul de mânie colectivă. 
Contopit cu eroii lui, cărora le dăruie 
arma irezistibilă a cuvîntului său, 
sau păstrîndu-și doar rolul de na
rator și comentator al isprăvilor lor. 
Tudcr Arghezi vorbește și în numele 
s>ău direct ca acuzator furios al pasi
vității, al resemnării animalice.

...„Te duci să ceri iertare
Ciocoiului obraznic și slugilor fudule, 
Că n-ai făcut mătănii la ușa lor des

tule.
Așa că de la Paște și ptaă la Crăciun 
Și din Crăciutn la Paște, mai pocăit, 

mai bun.

H
culminează într-o lozincă drastică șl 
cu atît mai cumplită cu cit survine ca 
o concluzie uluitoare în aparentă, la 
un lung pomelnic de urgii și tare bo
ierești ce trebuie extirpate neinttrziat, 
și numai prin pumnul plugarului:

Nu mai rămtae piatră de piatră, grinzi 
în grinzi 

Să cadă și tăria în țăndări de oglinzi".

Groaza sporește gtodlndu-ne că pră
bușirea va avea loc îin decorul senin, 
pașnic al satului.

Ți se înmoaie vlaga și nu treci din 
blestem

La sfinta răzvrătire, de care ei se 
tem

Caracteristic pentru „Dumitru ță
rănoiul, dulgher și lăutar", însărcinat 
de autor cu misiunea de stimulator 
al mulțimii, este îndemntil lui, stră
veziu și atrăgător, la ieșirea din limi
tele orizontului țărănesc și îmbrățișa
rea condiției proletare în care cel pu
țin „Gioiplind cu barda bîrna, bătînd 
dimiia, piua / Ori învîrtind la moară 
ești muncitor cu ziua / Nu rob pe toată 
viața și priponit ca vita" si unde te 
desprinzi mai lesne din întuneric, în
veți lecția unității de clasă și a acți
unii organizate, iar conștiința 
dită e întocmai unei purificări

dobîn- 
fizice:

„Cu semenii de brazdă, fugiți de pe 
moșii, 

Incepe-o răspicare și detalte datorii, 
Începi să-nveți cititul, să scrii, să 

vezi, să știi. 
Pecețile de beznă, cojite de pe pleoape, 
Incepe-n întuneric de ziuă să se crape 
Gîndind întîi In șoaptă și mai tîrzlu 

pe față 
Te-i aduna cu alții-nțărcați de aceeași 

viață, 
Și celor ce v-apasă, vă mint șl vă 

înșeală 
In ceasul judecății le-ți cere socoteală".

Postura de tribun a poetului aflat pe 
linia justițiară a poeziei românești 
(Coșbuc de ex. care este undeva și a- 
mintit) se completează cu poziția 
nuanțată politic a agitatorului. A- 
ceasta e cînd insinuantă și însoțită de 
o sclipire șireată, de satisfacție la gân
dul declanșării brusce a răscoalei, ca 
o surpriză fatală pentru exploatatori:

„Că un băț doar, de chibrit, 
Ar da foc într-o clipită 
La mătasea împletită".

(a păienjenișului țesut de asupritori,
n. n.)

. Cfad e fățișă și aprigă, deoarece

„Degeaba ochii robul și-i aruncă 
Ba la prefect, ba sus în cer.
Urechile sînt surde, simt de fier. 
Un arendaș e aproape legiuit, 
Să-și scoată o arendă înzecit. 
Vezi, dacă ceri tot mila tuturor ? 
Dumitre, pune mina pe topor!"

sau nimicitoare la propriu:

„1907“ nu este un poem propriu zis, 
cu o acțiune neîntreruptă și cu aceiași 
eroi de la un capăt la altul, ca să spu
nem că autoritatea vizionarului deter
mină nemijlocit și în cuprinsul poemu
lui ridicarea masei. Totuși datorită for
ței de sugestie a verbului „răzvrătito
rului" a chemărilor repetate adresate 
direct de poet mulțimii, ai impresia că 
tot ce e clocot și erupție în momentele 
sau poeziile dedicate deșteptării și 
luptei țăranilor, a fost urmarea acestui 
apel viforos.

Ura individuală se încinge înăbușit
M. Petroveanu

Literatura și îndeobște artele sînt 
create de oameni aiparțimînd 
cîte unui popor; momentul crea

tor este determinat de tradiții națio
nale, de o limbă națională și capacită
țile ei de expresivitate, fatr-un cuvânt 
de societatea unei anumite țări. Lite
ratura și arta Re~a .1 ri’ stat expresia 
societății italiene din Quatrocento și 
Cinquecento; literatura, pictura și mu
zica ru»ă din veacul trecut stat expre
sia societății ruse din vremea lor. A- 
ceastadacă privim fenomenul artei din 
punctul de vedere al generării artei. 
Dacă însă o privim din punctul de ve
dere al receptării, al contemplării ope
rei de artă, opera de artă tinde să de
vină universală. Omul simplu din 
orice țară se va îmbogăți, se va desă
vârși în ale spiritului, contemplând 
ooere create în țara lui, dar și opere 
create ta altă țară. Artistul va învăța 
de la artiști care-i sînt compatrioți 
sau nu. In problemele meșteșugului 
artistic, sînt nenumărate exemplele de 
influență reciprocă și binefăcătoare, 
tot așa ca și în problemele progresului 
științelor și tehnicii. Prezența lui Leo
nardo da Vinci la Amboise, a lui Pri- 
maticcio la Fontainebleau, a lui Dflrer 
la Veneția, a lui Holbein în Anglia, a 
lui El Greco în Italia, a lui Lorrata la 
Roma, tot așa ca și prezența lui Gol
doni și a fraților Grimm la Paris, a 
doamnei de Stael la Weimar, a lui 
Stendhal în Italia, a lui Turgheniev la 
Paris, a lui Balzac la Petersburg unde 
a ținut o conferință la care în .public se 
afla Dostoievski — toate acestea — și 
nu e decît o foarte sumară tașirare, a 
cîtorva din cazurile cele mai ilustre — 
au avut un răsunet uneori orbitor de 
evident în operele artiștilor numiți,

zece mii. — și nu din cele mai rele, au fost arse într-un foc în întunericul 
ce cuprinsese țara pe vremea fascismului.

(Continuare în pag. 4-a)

să

„Moșneni, din vechi, pe țarini, pădure 
și imași, 

Ajunserăm șl-ri casa străbună chiriași. 
Ne-am plâns la stăipînire-n deșert, că 

cel mai tare
E cel umflat mai bine de pungi în 

buzunare.
Nu căuta dreptatea domnească, fră- 

țioare 
Ia pe ciocoi ca hreanul și dă-1 pe 

râzătoare".

In fine, atitudinea Instigatorului, 
cum ÎI numește oficialitatea pe agita
tor, alternează admirabil mustrarea 
pentru răbdătorii umili și povața 
răzășească la răzbunarea stră
moșilor ou proorocirea unei răz
vrătiri solidare și necurmate. Substra
tul imboldului destinat obidiților, e a- 
celaș, mobilizator. Tonul diferă: mo
derat, sfătos aproape în primul caz, iar 
to celălalt prăpăstios, apocaliptic, de
oarece prefigurează o catastrofă totală 
în care apa ia foc și cerul se sfărâmă 
peste orînduirea hulită.

„Ai dus-o-ntr-o scrîșnlre tăcută, însă 
are 

O margine rostită răbdarea orișicare. 
Ia furca, taică, -n mină și ascute-i 

bine dinții 
Și apără-ți odrasla, răzbună-ți și pă

rinții. 
Dtotr-unuil te faci sute, din sute iese 

gloata. 
Așteaptă țărănimea scînteia scăpărată. 
Viitori și limbi de flăcări așteaptă să 

se miște, 
Pitite după staul și curți, in porum- 

biște. 
Din apele, aprinse pe matca lor de 
. scrum,

Amintirile mă năpădesc, ca buruie
nile lanurile neplivite.

Din picta îndepărtată a noianului 
lor nu izbutesc să deslușesc destul de —a 
limpede imaginea cărților primite-n 
dar ca premii la școala noastră, din 
deal de la Sfiniul Neculai.

In anii aceia și-n imediat cei următori, tovărășie mi-au ținut „Micul 
Lord" și „Robinson Crusoe" în fascicole de doi lei bucata. In același for
mat, pe aceeași hîrtie sugătoare se învîrteau prin casa noastră „Misterele 
Parisului", „Rocambole" și „Tenebras", pe care — mărturisesc cinstit — 
nu o dată le-am consultat. '

Dragostea de cărți ne ducea către broșurile din colecția „Pagini a- 
lese" și „Cunoștinți folositoare", către „Făclia de paști", „Poveștile" lui Petre 
Ispirescu, către „Dama de pică" și „Elefantul" alb" al lui Guy de Maupassant. 
Bibliotecile în vremea aceea o duceau greu. Intr-o bojdeucă pe strada Bo- 
ian se chinuia „Avîntul". Mutată mereu din Marchian în Strada mare, din 
Națională pe Armeană și de-ocolo în subsolul liceului — alături de lo
cuința lui moș Gheorghe Chiper, iar mai tîrziu din bunăvoința directorului, 
care-o oploșise, înălțată la parter, acolo unde pînă atunci fusese „a șaptea 
reală", biblioteca „Mihail Eminescu" își procura cărțile din cotizațiile citito
rilor. De la bibliotecile acestea populare, îngrijite de elevi și studenți, îm
prumutam „La han la trei ulcele" și „Crîșma lui Moș Precu". Intr-Însele am 
dat peste „Amintirile unui răzeș" și peste „Viața la țară" și peste toate ce
lelalte cărți frumos cartonate ce apăreau la „Cultura națională".

Tot pe atunci apăreau la „Cartea romînească" cărțile ale căror scoarțe 
în culoarea bostanului turcesc, cu eleganta dungă verticală verde îmi plă

ceau nespus. Așa, au apărut „Floarea ofilită" și „Demonul tinereței", „Ion" 
și „Pădurea spînzurațilar".

Cărțile de acolo, care nu erau puține — se ridicau la vreo cincispre- 
’ ■ J’—’■ -- ’ * ' .

cuprinsese (ara pe vremea fascismului.
Acele vremuri grele pentru carte și pentru cititori nu mai sînt și n-au 

mai fie niciodată.
La Botoșani, în tîrgul nostru, Biblioteca centrală raională a căpătat 

nu de mult drept sediu palatul fostei primării. N-o să mai plătească nicio
dată chirie, n-o să ceară nimănui cotizații.

In majoritatea orașelor noastre, bibliotecile regionale și raionale și-au 
căpătat sedii spațioase, luminoase, adevărate patate, îmbogățindu-se anual 
cu cîte 7—9000, respectiv 2500—3000 volume.

In 620 comune sînt biblioteci sătești cu bibliotecari salariați; în ele 
intră anual între 300—500 volume noi. In fiecare din celelalte comune există 
biblioteci la căminele culturale.

Biblioteci pe lîngă fiecare sindicat, pe lîngă fiecare școală. Am putea 
spune chiar că avem prea multe biblioteci. E paradoxal, dar așa e. Există 
în aceeași clădire cîte 2—3 biblioteci. Un paralelism care va trebui curînd 
lichidat și care va da posibilitatea unei mai bune organizări a cititului.

Cartea a devenit în regimul democrat-popular un bun la îndemîna 
oricui. Fiecare poate să iubească cartea, poate s-o îndrăgească, poate s-o 
aibă.

Se pare că și sensul cuvintului bțbliofilie se schimbă.
Anatole France spunea că dragostea de cărți face viața mai suporta

bilă unui anumit număr de persoane„bien nies“.
El adăuga, că nu poți fi fericit cu cărțile decît dacă ți-i drag să le 

mîngîi. El nu-i credea pe cei ce nu știau ,să le strîngă cald și ferm".

alteori unul mai ascuns, dar cu atît 
mai puternic, ta dezvoltarea unei școli 
literare sau artistice. Există o tradiție 
seculară a contactului între cercurile 
literare și artistice ale tuturor țărilor; 
și nu numai în Europa. Templul No
rului Albastru, în stil hindus, clădit în 
munții de l’jgă Pekin, ca și porțela
nurile chineze dezgropate în Egipt la 
săpături făcute în așezări din epoca 
romană, dovedesc necontenita circu
lație a operelor de artă și a artiștilor.

Această circulație a operelor, acest 
contact între creatori, această prezen
ță universală a literaturii și artelor, 
stat nu numai tradiție, ci și necesitate. 
In epoca unor comunicații atît de ra
pide, această necesitate poate și tre
buie să fie satisfăcută.

Tensiunea politică internațională, 
provocată de ațîțătorii la război și pe 
care toți oamenii de bine din întreaga 
lume o doresc cit mai curînd sfîrșită, a 
tulburat și această universalitate a 
vieții literare și artistice. Contactul în
tre scriitori și artiști din diferite țări a 
devenit mai puțin frecvent. Urmările 
sale, atît de rodnice, sînt mai puțin 
vădite.

Cred că nu există uni adevărat 
scriitor care să nu simtă lipsa unui 
contact spiritual și personal cu con
frații săi din celelalte țări ale lumii. 
Pentru orice om demn de acest nume 
sentimentul neștiinței e dureros; cu 
atît mai mult clnd ignorezi pe oamenii 
care lucrează alături de tine la ceea ce 
tu însuți ai vrea să îmbogățești cu o 
parte cît de mică — edificiul glorios 
al literaturii universale, bun nu al unei 
singure țări și nici al unui grup de 
țări, ci al omenirii întregi Pentru a 
risipi această ignorare reciprocă pe

care multi din noi o resimt ca tragică, 
o Conferință internațională a scriito
rilor, un Consiliu al lor, sau cum se 
va numi, în fapt, o Masă Rotundă, 
cum i-a spus foarte potrivit Mihail Șo- 
lohov, ar fi o contribuție foarte impor
tantă la stabilirea unui nou climat in
telectual, a unui spirit de sprijin re
ciproc, de întrecere pașnică, de învă
țătură reciprocă din tot ce constituie 
progres al tehnicii scriitoricești, îmbo
gățire a mijloacelor de expresie, lăr
gire a cîmpului de investigație, astfel 
înctt scriitorii acestui veac frămîntat 
și creator să depună despre vremea 
lor o mărturie luminată, veridică și 
completă.

Petru Dumltrlu

Iubiți carlea [f
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Înseamnă oare dragoste să le iu
bești pentru utilitatea tor? Fără în
doială, glumea.

Acestui număr anumit de persoane 
„bien nees" cartea le-a fost întot
deauna accesibilă.

Am avut nu de mult prilejul să privesc la Anticariat, cu ochi de bi
bliofil neexperimentat, un exemplar numerotat și cu numele proprietarului 
tipărit alături de ale acelora care s-au trudit pentru a-l scoate.

Este vorba de unul din cele 12 exemplare din ,,Bucolicele" lui Andre 
Chenier publicate de Jose Maria de Heredia în 1905, sub „direcția artistică" 
a lui Charles Meunier cu concursul lui Fantin-Latour, care a făcut cele 
douăsprezece litografii originale, hors-texte.

Exemplarul e scos pe japon-imperial, legat în marochin și avînd în
crustat în legătură o plachetă de argint de Denys Puech, reprezentlnd ma
cheta monumentului, care trebuia ridicat în amintirea lui A. Chenier din 
produsul vînzării celor 12 exemplare. Alte 150 exemplare erau scoase pe hîr- 
tie „velin du Marais".

încă 15 exemplare — făceau ca tirajul să fie în total de 127 exem
plare. .

Exemplarul pe care t-am văzut, purta tipărit alături de numele ace
luia care fusese nu numai „un artist ingenios, ci și un bun cetățean, un om. 
un mare om", un nume de proprietar. Așa era obișnuit el. Numele lui trebuia 
imprimat pe tot ceea ce-l înconjura. E drept, un asemenea exemplar nu putea 
fi cumpărat decît de unul ca el. Bibliofilia bogătașului.

Noi n-am avut nicicînd asemenea pasiuni. Bibliofilia noastră, n-are i 
nimic cu pasiunea de a-ți procura cărțile imprimate numai pe „Velin blanc 
de Rives" pe „Extra Strong" sau pe „Japon nacre".

Dragostea pentru clasicii literaturii noastre, pentru clasicii universali, 
pentru scriitorii sovietici și pentru cei progresiști din întreaga lume se 
manifestă prin măsurile ce se iau pentru a scoate ediții din ce în ce mai 
îngrijite și prin tirajele pe care le înregistrează fiecare, prin grija deosebită 
a partidului șl guvernului nostru care alocă anual sume în buget, care dau 
posibilitatea ca aproximativ jumătate din producția editorială să intre 
in biblioteci.

Numărul cititorilor ca și frecvența lor a crescut în ultimii ani. Față 
de media de 1500 cititori, cît aveau bibliotecile regionale în 1950 — azi au 
atins cifre de 6—7000 cititori; în bibliotecile raionale, numărul mediu al 
cititorilor este de 1500, iar în bibliotecile sătești de 400.

Cifrele atinse, ca număr mediu de cititori ca și frecvența, sînt departe 
de a mulțumi pe bibliotecari.

Concursul care se desfășoară sub calda chemare „iubiți cartea" trebuie 
să devină pirghia principală pentru a aduce milioane de cetățeni tineri șt 
vîrstnici în casa cărților, la bibliotecă.

Sarcina noastră este să facem ca toți cei care n-au fost ieri „bien 
nees", să le îndrăgească și să rămînă îndrăgostiți de ele. Să tipărim mult 
și să citim mai ales, mult

La orizontul năzuințelor noastre de mai bine și mai frumos vor apare 
și exemplarele acelea rare hors-commerce, pe care toarte multi nu le-au 
văzut niciodată.

Pînă atunci vom mîngîia cu aceeași dragoste bibliofilă cele mai ter- 
felogite exemplare ale cărților care ne-au fost, ne sînt și ne vor fi întotdea
una dragi, alături de exemplarele din ce în ce mai îngrijit tipărite de in
dustria noastră poligrafică.
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Constantin Rrlsnea $

O cucoană, revărsată tn 'jur ca 
o conopidă și ajunsă nu știu 
cum pe Bărăgan, zicea că 

acolo peisajul nu e poetic. Ea tl 
ignora pe Odobescu și poezia ste
pei la Gogol, Cehov si Ady Endre 
ii erau necunoscute. Am auzit, mat 
demult, un negustor de bretele care 
— pe plajă — se pltngea de mo
notonia mării. Ungindu-se pe burtă 
cu crema „Nivea" el întorcea un 
posterior voluminos stepelor lichi
de, concentrindu-se asudat asupra 
unui joc colosal de table-

Tot astfel, reporterul burghez, 
specializat în accidente feroviare, 
ar fi incapabil să scrie ceva des
pre un tren care, trebuind să fie 
la destinație la orele 10 și 35, a 
ajuns la destinație fără un minut 
tntirziere. El n-ar putea înțelege 
că pentru a ajunge acel tren la 
destinație cu exactitatea unei stele, 
au fost necesare numeroase calități 
umane coordonate și că această 
însumare de orchestră simfonică 
depășește tn spectaculos și senza
țional orice accident.

De fapt, poezia are posibilitatea 
de a ne restitui cotidianul. Cele 
mai multe din faptele zilnice și din 
0'0ieciele înconjurătoare conțin ca- 
losă!ul’ grandiosul și intensitatea, 
trebuie numa'- sd a detecta. 
Bucata $e P^ne este Poezie nu nu~ 
mai rmtl'1 că reprezintă un aci 
fundamentai, ci mai ^es Perucă 
este concretizai .unui. P.r?ces co^ 
plicat de muncă, d.e re,at.'f s.°““le: 
Cu riscul de a ți *nfeeJ
putem spune că exista <7 „ '^u~
dală, alta burgheză (ambeit 
numite de popor „pîine amară , 
și o pline a demnității și colabo
rării, aceea socialistă.

Codrul revine așa de ades în
poezia populară, pentru că este un 
eveniment istoric, un traumatism i 
(loc de refugiu în fața năvălirilor 
barbare și a organelor fiscale ale 
statului feudal). Codrul era timp 
materializat, reprezentarea concre
tă a trăinicie! colective care supra
viețuiește indivizilor subsumați și 
așa apare în poezia lui Eminescu, 
Sadiveanu și Beniuc.

Poeții au extras, secole, esență 
de poezie din flori și stele, n-ar 
trebui oare să găsim și noi poe
zia tn jurul nostru, tn cadrul mo
dern? Ea există, inclusă obiectiv, 
ca o calitate. Ș-a scris că, in opo
ziție cu carul cu boi. trenul este 
antipoetic, fiindcă pufăie și scoate 
fum negru pe nas. Dar trenul e- 
lectric alunecă lin pe oțele para
lele ca arcușul pe vioară.

Strungul, tractorul și locomotiva 
nu sînt proletcultiste. Proletcultis
mul e o atitudine față de lucruri- 
— parnasiană cu chiuituri — care 
descrie mașini și procese tehnice, 
ignortnd că ceea ce ne interesează 
tn primul rtnd este omul. Omul, ; 
creator al uneltelor și mînuitorul 
lor, omul care, făcînd, creează ra
porturi între el și umanitate.

Poezia lucrurilor constă în ca
pacitatea lor de a fi umanitate ma
terializată și cu această semnifi
cație se face poezia așa cum din 
grlu se face pline.

lată de ce, clnd intr-o poezie 
întîlnesc obiecte (ceea ce, firește, 
nu e obligatoriu deloc), prefer flin
tei — locomotiva și nava aeriană, 
navei cu pinze.

Poezia ne restituie cotidianul — 
nu este aceasta singura ei funcție 
— descoperindu-ne colosalul și ' 
gingașul, sublimul șl eroicul în ju
rul nostru.

Fiindcă toate acestea — și altele 
încă — slnt valențe ale umanului.

Lipsitul de fantezie zice că via- ■ 
ța e plicticoasă, prostul îl găsește 1 
pe Hegel fără idei și meschinul 
crede că viața zilnică e meschi
nă. El admite eroismul numai de 
departe, ca Chateaubriand care, de- 
testînd revoluția franceză nu gă
sea rezonanțe majore decît in pă
durile Americii de Nord. Fiindcă 

' oamenii făceau revoluție, se con
sola cu arborii Avem nevoie de 
o poezie mare și diversă, care să 
exprime sentimentele noastre, ale 
oamenilor care trăim aceste vre
muri și de aceea să respingem co
piile, strigoii, desuetul

Constructorii socialismului reali
zează o măreață operă fără pre-' 
cedent și de aceea ei au nevoie de 
o poezie a lor proprie, care să-i re
prezinte.

Acest constructor al socialismu
lui e pretutindeni, energia lui se 
manifestă in orice domeniu. De 
aceea, privind în jurul nostru, gă
sim poezie cristalizată. Iar in ori
ce lucru îl vedem pe om: măsura 
tuturor lucrurilor.

Paul Georgescu



Oameni
care s-a

asistăm,

Nu greșim cînd spunem că tn 
volumul lui V. Em. Galan, „Ve
cinii", avem, condensate la ma

ximum. două nuvele de largi proporții 
și două romane. In drumurile sale prin 
China populară, scriitorul a cunoscut 
un imens material uman, pe 
întemeiat, atunci cînd a scris povestea 
celor patru sate, în care 
într-un ritm de film rulat în viteză, 
dar fără să scape nimic din ceea ce 
e esențial, la transformarea socialistă 
a culturii pămîntului și a conștiințelor 
în „împărăția soarelui".

Condensarea si desfășurarea tr.epl-, 
dantă a înttplări'or sînt d"parte de 
a fi singurele trăsături deosebitoare 
ale celor patru povestiri din volumul 
„Vecinii".

Galan ne-a obișnuit, încă de la schi
țele succinte și expresive publicate 
acum șase-șapte ani, cu un mod spe
cific de a dezbate mari probleme ale 
actualității. Eroii lui ajungeau parcă 
spontan la concluzia pe care o urmă
rea autorul, ei discutau ideile și 
chestiunile cele mai complexe într-o 
formă atit de simplă și caracteristic 
populară incit totul părea o socoteală 
„pe degete". Ceva cam cum face Kon- 
drat Maidannikov din „Pămînt desțe
lenit", atunci cînd ,pe baza celor citor- 
va insemnărele din carnețelul lui so
ios, dovedește de ce cu starea lui pu
țină, în condițiile proprietății indivi
duale, gospodăria lui e sortită rui
nării.

Eroii lui Galan nu teoretizează, deș’, 
tn ultimă instanță, concluziile lor au 
valoare de concluzie teoretică; ei gin- 
desc gospodărește, bunul lor simț îi 
duce la formulări de-o mare precizie 
tn care cititorul recunoaște rodul în
vățăturii partidului, pătrunsă în mase, 
asimilată de oamenii simpli ca mo
dul lor propriu de gindire. Așa. de 
pildă, raționa, țăranul muncitor Dincă 
Giorovan din romanul „Bărăgan", om 
drept șl curat, cu o gindire simplă, 
directă, ca a lui Maidannikov; tot 
acest raționament îl descopeream, sub 
tot noianul de vorbe. întortochieri și 
ocolișuri, la Nistor Ctrmiș, om cu su
fletul bîntuit de neliniști și temeri, 
dar nu lipsit de șiretenie, mentalități 
și apucături sădite în el de anii trăiți 
tn regimul bazat pe exploatare. Oa
menii veneau din lumea trecutului cu 
toată povara unor apucături dar și 
cu o putere de chibzuință impresio
nantă, carc-i ducea și la încetineală 
în hotărîri. dar mal ales la statorni
cie odată ce le-au luat.

Către astfel de oameni chibzuiți s-a 
simțit atras scriitorul si în satele Chi
nei de azi.

Un cititor pripit ar putea spune, la 
o primă vedere, că sub chipul lui Han- 
An, al lui Țin-Șl-Ion și al altora din 
eroii celor patru povestiri ale volu
mului „Vecinii", ghicești numaidecît 
țăranii romîni. O astfel de concluzie 
superficială ar arăta că autorul ar fl 
schimbat numai decorul și numele per
sonajelor, rămînînd însă la aceeași 
realitate socială. Nimic mai neadevă
rat I

Este drept că, împrejurările speci
fice țării în care se petrec faptele, cu
ceresc din prima clipă prin precizia 
notațiilor. In prima „nuvelă conden
sată", cum am numit-o, și care înti
tulează și volumul, aceste notații sînt 
făcute în chip descriptiv, ca o re lata} e 
de reporter: iată cum e o cayăde 
chinez, iată mobila iată curtea ;la;. 
nele, uneltele de muncă, etc. I^g exem
plu: „Fiecare om, fără dcaChire ele 
vîrstă și de sex, a primit^ 75 mlI _ 
cu inventarul coresnu<zător trecut 
In,acte adeseori sub ornla. j/y pIl,K 

. sta înseamnă că îm- 
p p tăru; avea dreptul de a folosi 
X Ta de a întreține un plug-îm
-prăiină cu alți șase oameni și un catîr- 
împreună cu alți treisprezece oameni. 
Nu întotdeauna „toate părțile catîru- 
lui“ — de pildă — „intrau în aceeași 
familie". Tonul de relatare simplă de

vine zguduitor prin adevărul dezvă
luit, etnd descoperim tn vorbele, spuse 
adesea cu un umor amar, popular, cit 
de adîncă era mizeria tn care fusese 
ținut ptnă la eliberarea sa un popor 
de atitea sute de milioane.

Astfel de situații sînt nenumărate în 
carte și, oricît ar întruchipa ele mi
zeria de pretutindeni în care au fost 
împinși țăranii de către exploatatori, 
totuși prin aglomerarea unor astfel 
de situații, ele ajung să vorbească

eliberare și socia-

Ilustrație EUGEN TARU

care 
prin

despre o anumită (ară. în care 
oletirea lor devine caracteristică, 
sebitoare de alte țări.

Așa dar, noianul de fapte, — 
tn celelalte povestri sînt redate 
destinele unor personaje concrete, vii. 
urmărite în dezvoltarea lor ajunge în 
cele din urmă să diferențieze peisajul, 
starea socială, soarta însăși a oame
nilor, psihologia și comportările lor, 
determinate de felul de viață, ajunge / 
să diferențieze metodele specifice de; 
mantii, problemele concrete în faț<i 
cărora se află comuniștii chinezi.

Pe de altă parte, însăși psihologia 
oamenilor e diferită. Spuneam mai sus 
că eroii lui Galan, țăratrfj ge ia noi, 
gindesc gospodărește, .-£eea ce dă a- 
desea gindirii lor tițv aspect oarecum 
teoretic, de înțelepciune populară, re
zultată din im narea elementelor în

 

vățăturii parțffdultii cu tradiți'le moș
tenite. Progedeul scriitorului este a- 
celași att ci cînd Han-An, de pildă, 

 

descoperi că a urmat, fără să-și dea 

 

seamQcș calea dezvoltării spontane, a- 
cep'a cînd mica producție de mărfuri 
generează Capitalism zi 'de zi, ceas 
de ceas, spontan șl în proporții de 
masă. Mai Intîi scriitorul ne dă rațio
namentul „pe degete" al personajului, 
care, cu toate bunele lui intenții de a 
lucra pentru socialism, se vede gata 
să alunece către calea capitalismului. 
Inso(indu-l în raționamente, încuvim- 
țîndu-l parcă, scriitorul dezvăluie însă 
cititorului momentul cînd Han-An a 
luat-o razna, devenind un apărător 
al speculei, al cămătăriei, al exploa
tării — după care urmează cortegiul 
de răsturnări și destrămarea întovără
șirii de tntr-ajutorare, pe care eroul 
o conduce. Comună, este intr-o măsură 
modalitatea scriitorului de a expune 
faptele, gîndurile, atitudinile, atunci 

cînd vorbește despre țăranii romîni, 
sau despre cei chinezi. Dar este tn 
totul diferită psihologia chinezului, 
așa cum e realizată în carte, modul 
lui de a rezolva, sînt distincte reali
tățile de la care pornește și pe care 
se întemeiază raționamentele lui.

Că, totuși, sensul dezvoltării ■ fapte
lor în mare este același în scrierile 
despre țăranii romîni și despre cei 
chinezi, aceasta se datorește faptului 
că V- Em. Galan a înfățișai aspecte 
ale unuia și aceluiași proces-, trans
formarea socialistă a satelor și pă
trunderea conștiinței socialiste in ma
sele de țărani. Sensul procesului este 
același, dar aspectele lui concrete sînt 
mereu aliele. Tocmai tnfățișînd aceste 
aspecte .concrete, scriitorul a putut 
face incursiuni în trecutul satului 
chinez, a putut descrie compoziția și 
structura lui socială din trecut și de 
azi, a avut prilejul să arate relațiile 
dintre familii și in interiorul familii
lor, etc. Mereu el a urmărit să releve 
felul cum lupta de

au interveni}, ‘m viața satului 
și au tranșformat-o — și în a- 
măsură învie în carte tradiții

lismul 
chinez 
ceastă 
și practici, raporturi sociale și aspira
ții noi. Cartea este continua zugră
vire a socialismului in mers, a suc- 
--- L------------- ---------------------------------

Conferința Unională a tinerilor scriitori sovietici
scriitorilor sovietici, a 
subliniat importanța ple
narei și a conferinței pen
tru ridicarea continuă a 
nivelului creațiilor și îm
bogățirea literaturii so
vietice cu talente tinere. 
El a amintit despre minu
natele tradiții ale marelui 
Gorki, care s-a interesat 
îndeaproape și a ajutat pe 
scriitorii aflați la începu- 
tul creației.

V. Âjjaev, secretar al 
conducerii Uniunii scrii
torilor sovietici, a pre
zentat un raport cu pri
vire la tinerele forțe ale 
literaturii sovietice și sar
cinile Uniunii scriitorilor 
sovietici în legătură cu 
dezvoltarea tinerilor scrii
tori. Subliniind că an de 
an literatura sovietică se 
îmbogățește cu forțe noi, 
raportorul a arătat că în 
cei peste patru ani, care 
au trecut de la cea de a 
2-a conferință, numai în 
limba rusă au fost edi-

La 9 ianuarie s-a des
chis la Moscova plenara 
conducerii Uniunii scrii
torilor sovietici. Lucrările 
plenarei se desfășoară o- 
dată cu cea de a 3-a con
ferință unională a tineri
lor scriitori convocată de 
conducerea Uniunii scrii
torilor și Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din 
U.R.S.S. ......

La Casa de cultură a ' 
editurii ,,Pravda" s-au în
trunit reprezentanți ai di
feritelor generații de scrii
tori care au sosit din toate 
colțurile Uniunii Sovieti
ce; la lucrările conferin
ței participind activiști al 
C.C. al U.T.C.L., repre
zentanți ai Ministerului 
Culturii al U.R.S.S., re
dactori ai editurilor, rer 
dacțiilo'- ziarelor și revis
telor.

Deschizînd ședința, A- 
lexei Surkov, prim-secre- 
tar al conducerii Uniunii 

ceselor în dezvoltare, o istorie vie, 
privită din perspectiva țelului spre 
care se îndreaptă imensa colectivi
tate de oameni a poporului chinez, 
plin de dragoste și încredere față de 
puterea populară.

Din acest punct de vedere, cititorul 
se va simți — Intr-un peisaj atit de 
diferit de al țării noastre — totuși ca 
intr-un mediu familiar, prin identita
tea de aspirații și de obiectiv. Și iot 
de aceea, el nu va fi niciodată uimit 
în fața peisajului, ci va căuta mai 
intîi problemele umane. Scriitorul nu 
ne dă viața Chinei populare ca un 
turist, ci ca un comunist care, în ca
drul specific țării pe care o cutreieră, 
descoperă drumul unui întreg popor 
și se bucură cînd acest drum verifică 
tăria celui parcurs ptnă acum și de 
propriul său popor.

Se înțelege că afirmăm aici solida 
.umanitate pe care-o degajă cartea, 
marea încredere în viitorul socialist, 
în frăția popoarelor.

Intre cete patru povestiri trebuiesc 
subliniate mai ales „Voluntarii" și 
„Roșcovanul" despre care repetăm că 
string în ele materialul unor ample 
romane. Schițarea rîndemînatecă a 
imensului număr de personaje care 
apar, se face ca într-un nou gen de 
reportaj, un fel de monografie în ima
gini a mersului unui sat spre socia
lism- Amîndouă aceste povestiri, pun 
în relief cîte un chip central — prima 
pe Han-An, a doua pe Țin Șî-lon. A- 
devărul strict al faptelor relatate, 
scriitorul l-a redat prin scene de viață, 
ca tn roman. De unde necesitatea în
fățișării unor momente de frămîntări 
ale eroilor. Mult umor, vorbirea pre
sărată cu expresia pitorească și atunci 
cînd e politicoasă, și atunci cînd ex
primă supărare, minie, apoi comen
tariul făcut ca de un privitor care 
nu înțelege la un prea înalt nivel 
faptele, dar le apreciază cu un bun 
simț popular, — toate acestea fac din 
volumul „Vecinii" o carte care se ci
tește cu bucurie și interes crescînd, 
ca un roman, ca un document au
tentic, ca un reportaj de o rară pu
tere de sinteză. Și — în general — 
ca o carte de proaspătă și vie actuali
tate, în care cunoscînd o lume speci

fică, eroi originali, distincți, afli răs
puns nu numai la probleme care se 
pun unor oameni de la mii de kilome
tri depărtare, ci și oamenilor de la 
noi.

Este însușirea de preț a cărților 
scrise cu dorința vie de a sluji pă
trunderea ideilor socialismului în 
mase și cu iscusința de a face aceasta 
la nivelul adevăratei literaturi.

Mihai Gafița

tate este 600 de cărți ale 
scriitorilor care și-au fă
cut debutul în literatură. 
Mii de opere ale tinerilor 
autori au fost publicate 
în reviste, almanahuri și 
culegeri.

In raport au fost ana
lizate operele mai multor 
tineri prozatori șl critici 
care iau parte la confe
rință.

La 10 ianuarie, partici- 
pănpit" li plenară /o* * 
conferință au ascultat co- 
rapoartele cu privire la 
creația tinerilor poeți și 
dramaturgi sovietici. După 
dezbaterile la raport' și la 
corapoarte au urmat lu- 
-rările seminarelor de pro
ză, poezie, dramaturgie, 
literatură pentru copii și 
critică. La seminare s-a 
analizat pe larg creația 
tinerilor scriitori partici- 
panți la conferință. In nu
merele viitoare vom-relata 
mai pe larg rapoartele și 
dezbaterile conferinței.

fă pera lui Mamin Sibiriak — valoros 
reprezentant al realismului CTitic în 

literatura rusă din a doua jumătate a 
veacului trecut — este în mare parte în
chinată industrializării Uralului. Romanul 
„Plinea" încheie un mare ciclu epic, în 
care s-au oglindit cîteva momente esen
țiale din Istoria capitalismului rus. De 
data aceasta, atenția romancierului a fost 
solicitată de influența pe care o exercită 
băncile asupra micilor depunători. Banca 
din Zapolie prinde în plasa ei și ruinează, 
prin speculațiile monstruoase pe care le 
întreprinde, nenumărați țărani, mici ne
gustori și funcționari din regiune, ale

• „POEZII ALESE de MIHAIL E- 
MINESCU", cu o prefață de Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, a apărut in „Biblio
teca școlarului" și cuprinde peste 35 
din cele mai reprezentative poezii ale 
marelui nostru scriitor. Volumul a fost 
tipărit într-un tiraj de 50 mii exem
plare.

• „TOAMNA ȚESĂTOARE" de VA- 
SILE ALECSANDR1 a fost tipărită 
de Editura Tineretului în condiții grar 
fice deosebite. Ilustrații de Ana Bi
fam.

■ „VERSURI ALESE" de DEMOS- 
TENE BOTEZ au apărut în Editura 
de Stat pentru literatură și artă. Vo
lumul cuprinde ciclurile „Prin ani" 
(1916-195/ ), „floarea soarelui" (1953), 
„Versuri noi" (1953-1955).

■ „CONCEPȚIA DESPRE ARTA ȘI 
LITERATURA A LUI G IBRAILEA- 
NU“ de AL. DIMA, a fost .tipărită de 
Editura de Stat pentru literatură Și 
artă în colecția „Mica bibliotecă cri
tică".

■ „PUTEREA JURAMINTULUI" de 
NICOLAE TAUTU, piesă într-un act, 
(versiune prescurtată după piesa 
„Furtuni de primăvară") a apărut în 
colecția de Teatru a Editurii de Stat 
pentru literatură și artă. Indicații de 
regie Vlad Mugur,

■ „URIAȘUL PRELUDIU" de 
TRAIAN COȘOVEI, volum de repor
taje, a apărui tn colecția „Patria noa
stră" a Editurii Tineretului.

■ „POEȚI FRANCEZI AI COMU
NEI DIN PARIS" de THEODOSIA 
IOACHIMESCU s-a tipărit în colecția 
Societății de Științe istorice și filolo
gice.

■ „ÎNCEPUTURILE ROMANULUI 
ROMINESC" de TEODOR VIRGO- 
LICI, va apare peste cîteva săptămlnl 
In aceeași colecție.

VLADIMIR COLIN :

„Problemele fi drumurile

basmului cult”

Lucrarea Iul Vladimir Colin are me
ritul de a clarifica o serie de proble
me in legătură cu creația basmului în 

literatura noastră actuală, folosind exem
ple extrase din literatura sovietică sau 
din literatura noastră pentru copii.

Autorul arată că, în ciuda continuității 
care există în domeniul basmului, a cir
culației temelor atit spațial cît și crono
logic, evoluția basmului are totuși loc, 
printr-o reîmprospătare a simbolurilor, 
printr-o adînclre șl verificare a mesajului 
transmis. Basmul, după opinia autorului, 
a vehiculat întotdeauna ideea de liber
tate, constituind o ilustrare pe tărîmul 
literaturii fantastico-epice a năzuințelor 
popparelor. De aici continuitatea șl în 
același timp și înnoirea în domeniul bas
mului, deoarece șl idealul de libertate 
evoluează odată cu transformarea socie
tății, lărgindu-se, căpătînd un alt 
conținut.

Autorul lucrării demonstrează astfel 
necesitatea apariției unul nou basm, care 
să Ilustreze năzuințele de astăzi ale 
poporului nostru. Creatorii de basme tre
buie să efectueze o înlocuire a simbolu
rilor conform concepțiilor realiste, ca
racteristice ideologiei clasei muncitoare, 
dăruind copiilor basme noi, cu un conți
nut profund instructiv șl educativ.

Ni se par discutabile unele opinii emise 
de autorul studiului, cum ar fl: clasifica
rea snoavei și a legendei în categoria bas
mului.

ASZTALOSZ ISTVAN

„Pe drumuri"

oul volum al lui Asztalosz Istvan, a- 
!• părut tn traducere romînească repre
zintă o culegere de schițe și povestiri, 
scrise între anii 1939—1943. Inspirate din 
viața oamenilor simpli, schițele cuprinse 
în volum aruncă lumină asupra vieții 
muncitorilor, micilor meseriași, a micii 
burghezii și a țăranilor săraci, maghiari 
sau romîni, supuși deopotrivă în acele 
vremi cruntei exploatări capitalisto-mo- 
șierești. Autorul a urmărit în schițele sale 
relevarea diverselor fețe pe care le avea 
mizeria generată de capitalism. Fie că e 
vorba de familia unei biete văduve, de
venită de nevoie vînzătoare de vechituri, 
silită să se mute de cîte șase ori pe an 
dlntr-o cocioabă într-alta, fiindcă n-are 
niciodată bani să-și plătească chiria, („Pe 
drumuri") fie că e vorba de viața grea, 
lipsită de bucurii a copiilor, muncind 
din răsputeri ca să aducă bani în casă 
(„Pelinul"), ori despre înjositoarea si
tuație de a aștepta zadarnic să poți ridi
ca de jos un rest de țlgare la care rîv- 
nește un altul („Mucul de țigară"), scrii
torul a zugrăvit aceeași tragică și înfio
rătoare înfățișare a mizeriei In care se 
zbate marea masă a poporului. Autorul 
dezvăluie cu predilecție aspectele sum
bre ale vieții, dă glas durerii adinei a 
celor mulți și umiliți. Ca într-un film 
se perindă scene scurte, de o admirabilă 
sugestivitate însă, din viața minerilor 
care sflrșesc striviți sub pămînt („Se ur
nește pămîntul"), a tăietorilor de lemne 
abrutizați de muncă și de lipsuri („Dor
mitor în lemn de nuc").

Remarcăm deasemenl schițele „Crai cu 
traista" și „De-a țările", în care auto
rul condamnă naționalismul șovin pro
movat de autoritățile burghezo-moșie- 
rești ca un instrument de dezbinare 
plnă șl între copil! maghiari șl romîni. 
Autorul participă cu tot sufletul la cele 
relatate, atît prin atitudinea înțelegă
toare, compătimitoare față de viața orop- 
siților din schițele sale, cît și prin tonul 
acuzator la adresa orîndulrii capitaliste, 
care l-a condamnat să ducă o viață ne
omenească.

Sugestive, de o mare putere de con
centrare. vădită atît în caracterizarea 
personajelor cît șl în crearea atmosferei, 
schițele !ui Asztalosz Istvan sînt auten
tice imagini din viața grea din trecut a 
poporului nostru.

MIHAIL STOIAN:

„Gemenii"

Volumașul iul Mihail Stoian cuprinde o 
povestire frumos ilustrată de Amo șl 
este interesant dlntr-un punct de vedere. 

E vorba de un anumit nivel pe care 
literatura ce se adresează copiilor 
trebuie să-I aibă, în ciuda celor care 
susțin cu tot dinadinsul o simplitate 
mergînd pînă la ultimele el ’Urnite. Mi
hail Stoian vrea să realizeze aici o po
vestire umoristică cu întîmplări hazlii 

provenite din asemănarea perfectă a 
doi frați gemeni. Deși nu mai sîntem 
la vîrsta celor cărora le este destinată 
această bucată, mărturisim totuși că nu
mai cu foarte multă greutate am putut 
zîmbl de cîteva ori. De ce? Pentru că 
Mihail Stolan înșiră de-a lungul celor 
patruzeci de pagini simple banalități pe 
un ton destul de greoi și lipsit de atrac
ție, nereușind să creeze nici o scenă 
mal vioaie, mal interesantă.

Copilul va întîlni în aceste pagini în- 
tîmplări ultra obișnuite, descrise sec șl 
care micului cititor nu-i mai pot spune 
absolut nimic. Intr-un fel, Mihail Stoian 
desconsideră copilul și-l crede apt să 
reacționeze numai la glume banale.

In „Gemenii", copilul nu este nici dis
trat, nici educat. E drept, așa cum spu
neam, de cîteva ori, zîmbești. Sînt 
încurcături de situații, mai ales cînd cei 
doi gemeni se află în sala de clasă sau 
la serbarea unde trebuie să recite o poe
zie, însă totul are acest aspect de plati
tudine, proză la un nivel literar destul 
de scăzut.

D. N. MAMIN SIBIRIAK:

„Plinea"

căror economii modeste îi fuseseră încre
dințate. i

Circumscrise acestei Intîmpiărl drama
tice, episoadele cărții surprind în culori 
acuzatoare urmările diferențierii sociale 
la sate, șl In specia] ruinarea păturilor 
sărace ale țărănimii. Din paginile roma
nului răzbat figurile odioase ale capitaliș
tilor Kolobov și Strahonski, «etoșl de 
înavuțire prin orice mijloc, ale căror 
acțiuni converg către un singur țel : spo
lierea fără scrupule a populației.

In aceste împrejurări, foametea izbuc
nește în regiune, fără a mai putea fi stă
vilită. Ampla analiză a cauzelor pauperi
zării pe caie o face Mamin Sibiriak de
nunță pe adevărații vinovați de mizeria 
maselor. Critica sa este parțial umbrită 
însă de tendința de a Înfrumuseța viața 
patriarhală pe care o opune ravajelor ca
pitalismului. Demascarea acestuia este po 
plan moral convingătoare ca șl pe plan 
social. Scriitorul a dat cîteva tipuri de 
exploatatori în caracterizarea cărora e 
surprinsă esența detestabilă a unui sistem 
economic rapace șl '.moral.

Ceea ce reține și azi la iectura romanu
lui „Pîinea", operă de maturitate a Zii 
Mamln Sibiriak, este conflictul puternic 
pe fondul căruia stnt proectate caractere 
ce trăiesc intens o existență dramatică. 
Mamln Sibiriak, prin creația căruia a 
fost pregătită apariția Iul Gorki, s-a bucu
rat de călduroasa apreciere a Iul Cehov, 
care puțin după apariția romanului „Pli
nea", mărturisea unui prieten : „Mamin 
Sibiriak are lucrări cu adevărat minunate, 
iar poporul, In povestirile lui cele mal 
izbutite, nu este mai slab zugrăvit decît 
în „Stăpîn șl slugă" a iul Lew Tolstoi".

Romanul „Pîinea" confirmă justețea a- 
precierilor Iui Cehov.

Interesul viu și nealterat de vreme pe 
care-I inspiră și azi maselor de cititori, 
este mărturia incontestabilă a valorii 
lui.

LECTOR

• „CONTRIBUȚIA LUI DUILIU 
ZAMFIRESCU LA DEZVOLTAREA 
ROMANULUI ROMINESC" de GEOR- 
GETA HORODINCA va apare în 
„Mica bibliotecă critică" peste cîteva 
săptămîni.

• „OPERE" de CALISTRAT HO
GAȘ ,în două volume, reunind toate 
scrierile literare ale marelui prozator, 
cu un studiu introductiv de C. Ciopra- 
ga, va apare la sfirșitul acestei luni.

• „DIN VEACUL XX" de EUGEN 
JEBELEANU va fi In librării peste 
cîteva zile.

• „TEATRU" de AL. KIRIȚESCU, 
cuprinzînd piesele „Borgia", „Nunta

din Perugia", „Michelangelo". „Gai
țele" și „Dictatorul" va apare la Edi
tura de Stat pentru Literatură și Artă 
tn primul trimestru al acestui an.
• „MARIA BANUȘ" studiu de DU

MITRU MI CU se află sub tipar în 
Editura de Stat pentru Literatură și 
artă șl va apare în cursul lunii ia
nuarie.

La Casa Scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu“
Comisia de dramaturgie cinemato

grafică anunță pentru miercuri, 25 ia
nuarie, ora 17, la Casa Scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" conferința tova
rășului profesor universitar George 
Macovescu despre:

Unele probleme ale dramaturgiei ci
nematografice, tn lumina documente

lor celui de al doi'ea Congres al 
P.M.R.

După conferință va rula filmul 
„Nufărul roșu".

Violeta Zamfirescu aparține tinerei 
generații de poeți vformate în anii 
primului nostru cincinal, în plină 

desfășurare a forțelor ce transformă revo
luționar societatea. Poezia ei, după pro
fesia de credință cu care se deschide 
primul volum de versuri, este expresia 
revelației pe care viața clocotitoare a 
epocii noastre a adus-o în orizontul tran
dafiriu al unei adolescente visătoare, ruptă 
de realitățile crude, nu ferită de romanțio- 

zitate („Nu cunoșteam decît rouă, florile, 
soarele / Să dibuesc cărările pe unde se 
fugăreau căprioarele" etc.). Pavăza ei: vi
surile. Poeta închină rindurile de început 
ale volumului către Partidul clasei mun
citoare care i-a „tălmăcit visele pădurețe, 
stinghere", arătîndu-i că „visul e bogăția 
inimii", dar că această bogăție piere fără 
puterea contactului cu viața, cu oamenii: 
„Oamenii — mi-aj strigat — oamenii au 

bucurii,,, 
dar și rănf; îănile dor. 

Te-ai uitat vreodată în adîncul inimii lor ? 
Dar într-a ta, într-a ta, te-ai uitat bine?"

Titlul volumului — „Inima omului" — 
cuprinde deci semnificația poeziei pe care 
vrea s-o facă Violeta Zamfirescu: o poezie 
care să descopere inima omului, inima 
omului epocii ei, a noastră. S-ar indica, 
așadar înclinația către o bifurcare a 
lirismului; spre exprimarea propriului eu, 
căutător și evoluînd ca participant intens 
la epocă; spre dezvăluirea lirico-epică a 
inimii celor ce slnt eroii vremurilor noas
tre, constructorii socialismului. Intr-ade
văr, majoritatea poeziilor cuprinse în vo
lum, sînt „portrete lirice": muncitorul care 
pleacă Ia țară în sprijinul campaniei agri
cole; moș Nicoară, săditor de pomi cu 
semnificație simbolică; fierarul, altă dată 
țigan nomad, „cinstit azi deopotrivă /’ De
țin sat... de colectivă!“...; învățătoarea, 
ostașul, agronomul, doctorul satului, etc. 
(Pe semne proveniența poetei îndreaptă 
căutarea în lumea satului, — fabrica, ora
șul rămînînd încă -ecunoscute, muncitorul 
industrial, intelectualul, fiind urmăriți doar
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în drumul către sat, în viața satului). 
Violeta Zamfirescu a intuit just calea ei 
poetică, pentru dezvăluirea inimii omului : 
un dialog continuu între poet și omul zile
lor noastre, dialog în care poetul cugetă 
și cîntă, iar omul acționează expresiv, 
răspunzind prin fapte (vezi, reprezenta
tivă, poezia „Spre inimi bați poteci în- 
guste-amare..."). Uneori, poetul se con
topește cu eroul său, care devine direct 
erou liric („învățătoarea" ș.a.), monolo- 
gînd în cîntec, ca la Elena Farago („Un 
fecior din satul meu"). Versurile caută 
zbuciumul interior, bucuria vieții luminînd 
sufletul, clarificînd gîndirea. Simple, me
lodice de multe ori, ele comunică ceva 
din freamătul eroului, atunci cînd depă
șesc convenționalul, abstracția tipologică, 
și pătrund în ceea ce este propriu, indivi
dual. Prea adesea însă, nu se întîmplă 
astfel: învățătoare, ostaș, medic, sînt la 
Violeta Zamfirescu concepte de învăță
toare, ostaș, medic; inima acestora rămîne 
ascunsă. „Doctorul satului", îndeosebi, 
este un text de abecedar, versificat zglo
biu pentru mai lesne lectură și memori
zare. Violeta Zamfirescu încă n-a depășit, 
în căutarea ei, o fază de epigon didactic 
al lui Coșbuc. Ritmul, servil pînă în de
taliu modelului, trădează încă adolescența 
poetică, avînd de străbătut drumul matu
rizării abia de-acum înainte.

Ultima parte a volumului, în dimensiu
nea amplă a peste 50 de pagini, cuprinde 
poemul „Ion ăl mare", încercare îndrăz
neață de a aborda epicul direct. Poemul 
evocă în centrul său figura unui conducă
tor al revoltei țărănești, încă clocotinde 
după înăbușirea răscoalei lui Tudor Vla- 
dimirescu. Inegal pe toată lungimea lui, 
poemul aduce adesea frumoase pasaje de 
baladă și, dacă tiparul convenționalului nu 
este spart întotdeauna, asupra inimii lui 
Ion, mai ales in deznodămîntul acțiunii, 
se aduce o lumină puternică. Tabloul sa
tului, apăsat de spaima serdarului, e cu 
totul remarcabil, chiar în haina lui de 
pastișă coșbuciană :
„Imbrîncite pe tarlale, 
Casele cîrpite-n șale 
Cu ferestre 'de bășică 
Parcă-ngenunchiau de frică.
Mut părea cătunul gol 
Doar vreo oală smălțuită 
Pe cătine ... cîte-un țol. 
Vreo găină ciufulită 
Și zăvozii, păcătoșii".
Sau în confluența cu Topîrceanu;

„După-o coastă o făptură 
Zdrențuită, care taie 
Țelina cu arătură,
S-a topit și ea-n zăvoaie".

Poemul e însă diluat, copleșit pe alocuri 

de linearități; versul e nu odată neglijent, 
fără curgerea cristalină a baladei și cu o 
penibilă inconcordanță a timpurilor, pe 
spațiul aceleiași pagini, în același episod 
(„Oftau băieții; se uită Ion; tresări; se-n- 
doaie pomii; își trecu prin plete-o mînă; 
parcă-i aude; se-așeză ...“). Uimește, la 
tonul femenin, delicat, vulgaritatea expresă 
a injuriilor presărate pe alocuri. Sint su
părătoare trivialitățile, chiar cele cu in
tenție satirică la adresa vieții boierimii: 
„De mijloc ținînciu-se lanț 
Perechile alunecă-n danț.
Femei legănindu-se moi 
Se-aliită cu umerii goi, 
Din brațe-n brațe trecînd".

Violeta Zamfirescu are însă o sentimen
talitate proprie, feminizînd coșbucianismul 
în genul Elenei Farago, în faza presim- 
bolistă, și izbutind bine o poezie a privirii 

Violeta Zamfirescu: „INIMA OMULUI44 
Rusalia Mureșanu: „COBOARĂ MUNȚII64

în propria inimă, o poezie de confesie 
lirică, sinceră și deschisă pînă aproape de 
indiscreție, de asemenea pe linia Elenei 
Farago. Cic ul „Din nimic rîd", „De 
ce-mi ești drag", „Mărturisire", „Fericire", 
„Spre alte zări" arată posibilitățile poetei, 
talentul ei cert, deocamdată unilateral pro- 
ductivizat valoric. Sinceritatea, pasiunea 
curată, conștiința plenitudinii sufletești a 
omului tinăr în epoca noastră de libertate 
și creație intensă, emoționează în mărtu
risirea lirică a frămîntărilor poetului asu
pra perspectivelor creației sale:
„Dragă-mi e și patjma crescîndă 
Ce mă mistuie să dau un cînt 
Dar cînd mina mi-oi simți plăpîndă,
Inimă, nu tresări ca arsă!
Aibi tării să frîngi condeiu-n două!
Ar fi necinstire s-arăți ștearsă 
Strălucirea țării mele nouă!" 

(Drag îmi e ...)
Efortul Violetei Zamfirescu trebuie să 

se îndrepte tocmai împotriva prezentării 
șterse a acestei străluciri. Noi credem în 
victoria ei poetică, pentru care are forțe 
încă nefolosite.

★

Rusalin Mureșanu face parte din cel 
mai tinăr contingent poetic al nostru. 
Viața lui n-a cunoscut chinul căutării de

zorientate a rostului său și a adevărului: 
adolescența sa a înflorit în anii cînd 
puterea populară a luminat orizonturile 

și a deschis tineretului perspectivele clare 
ale viitorului. De aceea, tematic și senti- 
meniai, poezia lui Rural n Mureșanu e 
reprezentativă pentru generația sa: o poe
zie a optimismului, a forței creatoare, a 
veseliei tinerești, nu lipsită de umbrirea 
uneori dulce a patimilor, o poezie a' răs
punderii sociale, a conștiinței de luptă, 
proprie tînărului educat de partid. Rusa- 
lin Mureșanu păstrează amintirea copilă
riei triste a „întîmplărilor din alte vremi", 
descoperindu-se ca personalitate incipien
tă, în condițiile sărăciei sătești care l-au 
înarmat pentru viitorul de azi cu dîrzen:e 
și pasiune în luptă, cu dragoste de viață 
și ură pentru dușmanii vieții.

„Copilărie" este o impresionant de sigură 
creionare a uneia din „cele mai vechi 
amintiri" întipărite în minte ca o dramă 
a dezamăgirii și spaimei infantile, dar in
terpretată, în lumina înțelegerii ulterioare, 

ca o mare dramă a copilului sărman, legat 
în fașă și culcat în pătuc, neferit de 
ploaia care cade nestăvilită prin acoperiș 
în odaie:
„I-a făcut cu mîna și deodată ploaia 
l-a trimis prin pod întîia picătură. 
I-a căzut pe față, i-a căzut pe gură.
Cum rîdea copilul, cum plîngea odaia „.

Ii fu frig deodată în cămașa mică. 
Ar fi vrut acuma să-nceteze ploaia. 
Tremura de friguri, tremura de frică 
Și plîngea copilul, picura odaia" ,.

Orizontul copilului, cu tristețile de altă 
dată, e păstrat în toată prospețimea lui, 
cu prezența comorilor sale: caii de 
vreascuri, zmeul, dovlecii din care se pot 
face căruțe miniaturale, castelele de nisip, 
stelele strălucitoare și prietenoase...

Drama infantilă are, implicit, sensul so
cial: toate aceste comori erau răpite prin 
răutatea oamenilor puternici sau de nevoia 
gospodăriei mizere, căci și „cel dovleac 
pentru căruță — ales / căpătat din sat — 
nu-ncape vorbă / mama mi-1 cerea și tare 
des / seara îl găseam tăiat în ciorbă".

Mureșanu are șăgălnicia flăcăului care 
ascunde discret surîsul amar pentru o 
amintire tristă, nu tocmai veche, dar tre
cută definitiv:
„Numai stelele și-acum din hău 
Ală orivesc cu zîmbete de sus, 
Nu le-a spulberat primarul rău, 
Nici măicuța-n ciorbă nu le-a pus ..."

Prezentul . este pentru Mureșanu văzut 
sub imaginea „vetrelor cu jăratec", a ză
cămintelor în care flacăra stă gata să 
izbucnească și izbucnește luminos la su
flarea epocii. Tînărul poet cunoaște inima 
consătenilor și surprinde momentul de 
cotitură al clarificărilor, ca în poezia „Un 
om și-a îngropat singurătatea", — simplă, 
dar de un patetism subtil. Aici îngroparea 
„sufletului individual", cotitura spre co
lectivism e gravă; gravitatea procesului 
istoric de transformare social'stă a men
talității micilor proprietari de pămînt nu 
dispare de fapt nici cînd e ascunsă sub 
gluma voioasă, ca în „Noul colectivist":
„Cu opjncă — i-a zis el cu fală — 
Umblă doar o individuală..."

Personalitatea lui, de pe acum evidentă, 
se realizează în accentuarea prezenței sale 
tinerești în ciclul „Cei de-o seamă cu 
mine". Dîrzenia flăcăului care nu se pleacă 
decît în fața țării libere, tinerețea „aprinsă 
și buiastră", ura de azi a tînărului „cel 
fără prunețe" față de cei ce ar vrea să 
întoarcă „întîmplările din alte vremi", dra
gostea... Lirica erotică se configurează cu 
precizie pe linia unei vieți morale noi, care 
nu exclude gluma, ca în ciclul „Cînd se 
duse văru la armată":
„L-așteptăm pe văru...'peste față 
Are ea sclipiri de cosînzeană „.
Doamne, doamne ce-aș mai strînge-o-n 

brață
Dacă nu mi-ar fi ea vărușană 1“
Mureșanu cîntă însă dragostea profundă, 
durata ei: 
„Păr de soare unii-ar spune 1 
(Și obraz de nea, firește!)

Soarele însă apune, 
Iară neaua se topește.

Numai dragostea trăiește!"
De aceea, în „Clntecul inimii" el nu 

elogiază calitățile femeii iubite, ci forța 
dragostei care-i unește.

împărțirea pe cicluri pare să aibe la 
Rusalio Mureșanu o semnificație progra
matică.

El aduce, după cîntecul „Celor de-o 
seamă cu el", „cîntece pentru frumusețea 
pămîntului", ca o expresie a prinosului 
generației pentru viața bogată și creatoare 
a pămîntului nostru liber. Sonetul „Co
boară munții" e simbolic, tlnărul poet în
suși coborind spre cîmpie ca un sol al 
munților falnici, bogați și necuprinși, ca 
niște uriași pe care omul îi va supune, 
cercetîndu-< .dezlegîndu-le tezaurul și înțe- 
legîndu-le cuprinsurile.

Poezia Iui Rusalin Mureșanu aduce 
prezența neîncetată a flăcăului, a omului 
tînăr în mijlocul vieții noastre clocotitoare.

Vigoare, voioșie fără stridență, entuziasm 
fără vorbe mari. O discreție a impetuo
zității tinerești, profund actuală prin sen
sul elanurilor ei. Insă temele majore ale 
actualității nu izbutesc suficient în faza 
actuală a creației poetului. Linia profundă 
a poeziei „Un om și-a îngropat singură
tatea" nu se regăsește decît rar. Viața cla
sei muncitoare e exterior abordată, omul 
din fabrică rămîne dincolo de peisajul teh
nic din „Tractoarele ies pe poartă" sau din 
reportajul versificat „Gu soarele de teren". 
Tînăr și talentat, Rusalin Mureșanu începe 
să dea unele semne de suficiență, igno- 
rînd bogăția vieții noastre în complexita
tea ei, mulțumindu-se cu acumularea, în- 
tr-adevăr temeinică, a cunoașterii locurilor 
natale, a mediului natal. Poezia se res- 
trînge fără o neîncetată lărgire a. cunoș- 
tințelor și a orizontului ideologic. Poetul 
riscă să stagneze, să se cufunde în mlaș
tina poeziei minore, dacă nu-și amplifică 
viziunea poetică, pînă la abordarea mari
lor întrebări ale omenirii, pînă la proiec
tarea pe planul afectivității a problematicii 
supreme a societății noastre în transfor
mare revoluționară, și a lumii întregi în 
era descoperirilor atomice. încercarea de 
a face poem filozofic în genul „Odei ful
gerelor" a lui Mihu Dragomir („Stăpînii 
firii") e meritorie, dar eșuează sărăcă
cios, în ciuda unor strofe remarcabile, 
căci cere un nivel ideologic și cultural- 
filozofic, pe care, deocamdată, Rusalin 
Mureșanu nu-1 dovedește. Creșterea poe
zie^ pe un plan mai înalt, va contribui și 
la înlăturarea idilismului manifestat pe 
alocuri, ca și la precizarea propriei ex
presii poetice, acum pastișînd încă — nu 
odată — ritmic și atmosferic — poeți 
atît de deosebiți între ei, ca Beniuc și 
Topîrceanu (vezi „A venit un cocostîrc").

Tocmai pentru că vedem în Rusalin Mu
reșanu un poet de talent, cu o personali
tate de pe acum evidentă în multe poezii, 1 
cu un viguros simț al contemporaneității, ] 
cerem și așteptăm de la el mult mai mult.

Savin Bratu



Ei a prin 1949. O zi uscată și rece, pljnă de vînt. 
Cciu albicios și înalt își schimba culorile. Spre 
răsărit .acolo unde părea o șosea bolovănoasă, 

soarele încerca să se arate.
Intr-un ceas. Luca văzuse tot tîrgul. Să îi vrut să 

te rătăcești, n-ai îi reușit. Era o aglomerare de case, 
făcută circular, ivită dintr-un capriciu edilitar, acope
rită într-o margine de brațul Dunării ale cărei mean
dre construiau aici un fel de golf. Privit depe malul 
de calcar din marginea estică, orașul părea mai cu- 
rînd un disc mîncat într-o parte ca un astru din care 
mușcă o eclipsă. Către centrul lui, străzile urcau în- 
'r-o pantă lină și dacă n-ar îi fost drumul care ducea 
către gara îndepărtată, cu tivul lui de salcîmi bă- 
trîni, bătînd în galben, această adunătură de case 
rnohorite, ar fi părut un mugure murdar crescut în 
vina albastră a fluviului liniștit. Din cercul de piatră 
porneau cinci sau șase străzi ca brațele unei stele de 
mare, toate pavate numai cîte cincizeci de metri, 
pierzîndu-se spre margini în niște șosele albicioase 
de cretă.

Aici pulsa toată viața orașului. Prăvăliile erau în
ghesuite una în alta și îngrămădirea de firme sco
tea un zgomot sinistru de tablă lovită în bătaia 
vîntului.

Ceva iți izbea privirile încă dela început. Vegeta
ția nu semăna. Către Dunăre, ea era de un verde 
pierit, deasă și luxuriantă chiar Ia data aceasta a 
morții clorofilei, ca și cînd toate lădăcinile copacilor 
ar fi avut vîrfurile în apa fluviului. Plopii înalți și 
drepți începuseră să-și lepede frunzele care cădeau 
stoluri-stoluri într-o migrație tragică spre apa mur
dară, cenușie. Intorcînd spatele micului port format 
din cîteva magazii înegrite de ploi și clădirea de 
piatră a silozului pe care o recunoscuse pînă și 
Luca după ferestrele ei înguste, acoperite cu pleavă, 
ochii ți se opreau pe ridicăturile roșcate din margi
nea cealaltă a orașului. Pereți înalți de var, în care 
se zăreau striații egale, acopereau cerul decolorat, 
altul decît cel care atîrna deasupra fluviului, mai 
negru și mai fioros. Către răsărit nu mai vedeai ni
mic din abundența vegetală a marginilor Dunării 
Migdali pitici și smochini noduroși acopereau curțile 
înguste. In partea aceasta, domina culoarea mur
dară a lutului, casele erau mai joase și olanele care 
le acopereau păreau mai vechi, sparte în margini. 
Deasupra cartierului tătărăsc, plutea tot timpul un 
praf alb pe ca^e-1 aducea vîntul de pe dealurile de 
calcar. Privind într-acolo puteai vedea becurile încă 
aprinse ale carierei de piatră. Șoseaua plină de 
gropi, pe care alergau autocamioane încărcate cu 
var, închidea în partea aceea orice ieșire spre cîmpul 
sterp al Dobrogei.

Pela opt ajunseră la siloz. Tot drumul, directorul 
nu mai tăcuse:

—- M-am luat după unul și după altul. „Angajea- 
ză-1, domnule, că a fost internațional, știe fotbal ca 
un doctor!“ Cînd am încheiat contractul ne-o îm- 
puiet capul: „O să pomenească orașul ista că v-o 
antrenat Petrescu III1“ Chiar c-o să pomenească I

Se părea că supărarea lui crescuse deși se spune 
că noaptea e un Sfătuitor bun. Vorbea aproape cu 
ură despre vechiul antrenor ca și cînd i-ar fi fost un 
dușman personal.

— ...primul an o făcut ce-o făcut, am ieșit ai șep- 
telea din zecii „Nu-s condiții!" striga pe toate dru
murile. „Ce condiții?" întrebam eu. Adică, n-au tot 
ce le trebuie? N-au echipament, n-au teren?

Tînărul tăcu. Mangîru nu isprăvise:
— Ci crezi dumneata că-mi răspundea Petrescu? 

„Să le dăm prime la jucători după fiecare meci 1“ 
„Stimulent..." Așa, le mai scăpăm eu cîti ceva, dar 
nici să-mi fac di cap nu puteam. Mai mă luam și di 
el: „Cum, stimulent?" Ci, noi facem sport ca pi vre
mea lui Gavrilă Marinescu? Sîntem-pi moșia lui tata, 
să dăm bani tam-nisam, cui o vre și cui n-o vre ?

Directorul se aprinsese la față și mergea întins 
ca și cînd ar fi voit să ajungă mai repede la siloz, 
să termine odată afacerea asta care nu-1 lăsase să 
doarmă toată noaptea.

— Și nu se poate face ceva ca acești oameni să 
fie angajați? întrebă Luca.

— Vorbești di vagabonzi?
- Da
— Ci n-am încercat?
- Și?
— Cel puțin „Inimă de porumbiel" și „Le știe", 

nici nu vor să audă. Spun toată ziua că sînt jucă
tori profesioniști...

Celălalt zîmbi ușor.
— N-ați reușit să-i convingeți că a cam trecut vre

mea profesionismului...
Mangîru își scoase șapca și-și șterse cu o batistă 

fruntea asudată.
— Dacă i-ai cunoaște, n-ai mai vorbi așa...
Ajunseseră. De aproape, silozul părea un imens 

cub murdar și întrunecos, pe un postament de ciment 
igrasios Deasupra curții în care așteptau treizeci 
sau patruzeci de căruțe, plutea o mălură de cereale 
care ieșea pe gura magaziei de piatră ale cărei uși 
erau larg deschise. Undeva, deasupra clădirii fără 
acoperiș,*  construită în stilul modern al block- 
hausurilor. se auzea păcănitul unui exhaustor care 
primenea aerul. Dela un etaj pornea o punte de bîrne, 
susținută de piloni înegriți cu catran, pe care alune
cau vagonete încărcate cu saci, pînă la o altă clă
dire netencuită. din cărămidă roșie, o adunătură de 
turnuri și turnulețe. O firmă mare de tablă te lămu
rea. Citind literele vizibile, Luca își dădu seama că 
ajunseseră în fața Aîorii Comerciale. Numele fostu
lui proprietar fusese șters și pe fondul alb, cineva 
adăugase: „întreprindere de stat".

a fătat și eia 
ieșit, nu altceva, 
ochelari de medici 
găsească piedici, — 
patul alb, lehuza

tu șarpe mai mărunt, 
e bună doar cu unt.

Pe cînd era legea făr’ de lege 
eu eram, printre sătui, flămînd, 
și umblînd cu fruntea la pămînt 
tare aș fi vrut să fiu un rege.

Să dau tuturora de mîncat, 
să îmbrac toți oropsiții, goii, — 
nici-un om cu sufletul curat 
să nu simtă paleile nevoii.

însă azi cînd știu în deajuns 
cum a fost cu legea făr’ de legii, 
știu că rege zău nu m-ar fi uns 
cei ce ung, cu mîini tirane, regii.

In curte era gălăgie și praf. Priviră căii slăbănogi 
caro se mișcau nervos în hamuri. Se auzeau înjură
turi. Un glas repeta niște cifre. In fața unui cîntar 
hamalii aruncau sacii bine legați și un lucrător, 
îmbrăcat într-o bluză de marinar, potrivea bascula 
Doi funcționari scriau cu repeziciune ceva în catas
tifele lor soioase.

— Uite-1 pi Fane-Mahomed, becul' nostru, spuse 
corectorul saltitîndu-1 cu mîna Bun băiet, utemist 
Cu el ai să faci treabă...

Ocoliră îngrămădirea de căruțe și ajunseră în fața 
unor trepte pe care le urcară în grabă. Pe canatul 
de sus al ușii, scria cu litere strîmbe: „Biroul direc
țiunii. Băteți 1“

Mangîru deschise ușa. Trecură de cîteva mese la 
care lucrau trei sau patru funcționari și intrară în» 
tr-o încăpere înaltă, nu prea luminoasă.

JJetresai JU da in primire.,.
— Ia un loc pi scaun, îl pofti, îl chem acum pi 

șeful cadrelor să facem formele de angajare...
Ridică receptorul unui telefon interior și ceru un 

număr. Luca privi ferestrele murdare de mălura de 
afară. Peste curtea silozului alunecau nori mari, al- 
bicioși. Vîntul zgîlțîia cercevelele. Cînd termină 
convorbirea, Mangîru lăsă telefonul în furcă și se 
văită comic:

— Mie-mi ardi di fotbal și am o mulțimi di 
treabă.

Și fără să mai spună ceva, scoase niște dosare pe 
care se apucă să le răsfoiască. Trecură aproape zece 
minute pînă cînd se auzi o bătaie în ușă. Intră un 
om firav, cu mers neauzit, care se așeză fără să în
trebe nimic în stînga antrenorului. Directorul îi pre
zentă. își strînseră mîinile și se priviră. Șeful ca
drelor își scoase din buzunar un pachet de „Națio
nale", își opri una pe care o aprinse în grabă. Iți 
așezase șapca pe genunchi ca școlarii care nu vor 
să uite lucrurile pe unde merg și aștepta să audă 
ce-i va spune directorul.

— Ștefule, uiți care îi chestia. Cred că Petrescu 
și-o găsit alt cuib, pentrucă la noi, aici, o terminat. 
Să n-avem vorbi. Să-i faceți lichidarea, contractul 
expiră la sfîrșitul lunii, să-i dați ce-i al lui și înce- 
pînd dela 1 decembrie. îi liber. Noul nostru antrenor, 
tovarășul Luca, își va lua postul în primire chiar de 
azi. Fă-i te rog formele di angajare...

Șeful cadrelor avea ceva de spus:
— Tovarășe Mangîru, să vezi ce s-a-ntîmplat a- 

seara, la plecarea „Flamurei"...
— Ci so-ntîmplat?
— O să dăm de dracul, o să ne vedem în ziare...
— Spuni...
Ștefu își mută șapca pe genunchiul celălalt. Scu

tură scrumul țigării și ridică privirile întunecate.
— Pe Vizante îl știi?
— Cini nu-1 știe pi ăsta?
— Și pe Pantelimon?
— Ci tot mai mă-ntrebi?
— Dumnealor cu încă vreo trei, au așteptat ca

mionul „Flamurei" la ieșirea pe șoseaua națională și 
au tăbărît cu pietre. Doi jucători răniți, scandal. Au 
spart geamul mașinei, dacă nu era milițianul dela 
carieră pe acolo, praf îi făceau. Scandalul ca scan
dalul, dar ce te faci dacă ne reclamă pe noi?

Mangîru îi explică necăjit tînărului :
— Cu ăștia doi avem mereu de-aface. Sînt vechi 

susținători ai echipei lui Pleșa, care din lipsă di 
ocupație pentrucă li s-o naționalizat tot ci-aveau, se 
țin de scandaluri, ca să ni facă nouă greutăți, să 

. fim învinuiți de patriotism local...'
Și pentrucă cele povestite de șeful cadrelor ti adu

sese aminte iar de fotbal, îl întrebă pe Luca:
— Nu mi-ai spus cum ți s-o părut echipa noastră? 

Cred că cei de la CCFS au știut ce mi-or trimis. 
M-am săturat de-ulde ăștia ca Petrescu, ruină sigură, 
■’um i se spune sau groparul...

— Nu-i fostul internațional?
— Chiar el.
— Cel care mai are trei frați?
— Exact. O dinastie întreagă: Petrescu I, Petrescu 

II, Petrescu III, Petrescu IV... Asta cum o spuni și 
numili. e al treilea, fostul centru înaintaș al „Juven- 
tusului"...

— Știam.
Ștefu nu zicea nimic. Fuma tăcut pe scaunul lui și 

asculta conversația celor doi.
— Știai?
— Da. Pe vremea cînd eram eu junior, el încă 

juca. Mi se pare că ne-am și întîlnit într-un meci...
Mangîru uitase de dosare. își dase scaunul mai 

aproape de marginea biroului și vorbea cu blîndețe:
— Poati ți se pare curioș că un director de între

prinderi socialistă cunoaște și cum o chema pe mama 
cutărui jucător di fotbal, ca și cînd alte probleme 
nu l-ar preocupa. Nu știu dacă mă înțelegi, am vrut 
ca silozul nostru să aibă o echipă să se ducă vestea 
și uiți unde-om ajuns... Ești membru di partid?

— Da. Am fost ciocănar la Reșița, unde am și 
jucat pînă în 1945...

— La U.D.R.?
— Bineînțeles.
Mangîru se bătu cu palma peste frunte:
— Stai, stai că te cunosc și pe dumneata. Să 

nu-mi spui ce jucai... Vreasăzică Jijik era extremă 
stingă. Conrad, portar, Jojart, half dreapta...

— Nu, inter dreapta...
— Atunci dumneata erai fundaș cu Aimer...
— E adevărat...
Directorul se mîndri de memoria lui:
— Ce spui că te-am ghicit? Și-ai lăsat meseria și 

te-ai făcut antrenor...
— Sînt trimis de partid. E nevoie și în fotbal de 

comuniști Am urmat cursurile școlii de antrenori și 
la cererea dumneavoastră .am fost trimis aici. _

Cineva bătu în ușă. Intră după aceea un bărbat 
înalt îmbrăcat într-o salopetă plină de mălură.

— Tovarășe Mangîrh, e nevoie de dumneavoastră 
la cîntarul roman, nu știu ce s-a-ntîmplat...

Directorul se ridică repede și îl urmă pe noul ve
nit, uitînd să se scuze.

★
Ștefu îl conduse după aceea la club. Ocoliră 

curtea, urcară o scară de lemn și intrară într-o în
căpere luminoasă, plină de mese și scaune, cu un 
perete întreg acoperit de o bibliotecă înaltă. Șeful 
cadrelor deschise o ușă care dădea într-un coridor 
îngust, fără ferestre, luminat de un bec. Dealungul 
pereților erau fixate rafturi nevopsite în care se aflau 
vraiște, ce voiai și ce nu voiai: tricouri, pantofi de 
tenis, ghete de baschet, jambiere, chiloți și șorturi. 
Mirosea acru a rufe nespălate și pe dușumea se ve
deau urme de noroi. Ștefu păru că nu bagă de sea
mă această dezordine și deschise o altă ușă mas
cată. In biroul mansardat, cu un geam mare pe 
care se zăreau urme de ploaie, ședea un bărbat ne
bărbierit. cu o bască neagră pe cap, fumînd. Scria 
ceva pe o bucată de hîrtie și pe podea se mai ve
deau cîteva coli cocoloșite, semn că încercase de mai 
multe ori să dea o formă acceptabilă gîndirii sale 
Luca îl recunoscu. Era Petrescu.

Acesta se ridică dela masă. In ochii turburi de 
alcoolic se citea surprinderea. Le arătă două scaune:

— Poftiți.
Ștefu refuză:
— Eu am să plec, am treabă, dumnealui este noul 

nostru antrenor. Cred că ai vorbit cu tovarășul Man
gîru în privința asta...

Șeful cadrelor era încurcat și plecă imediat, ușu
rat parcă, mulțumit că scăpase așa de repede de o 
atît de neplăcută însărcinare. Petrescu se așezase pe 

.scaunul său și încerca să zîmbească Tînărul nu se 
simțea deloc bine.

— Mă numesc Luca, zise în cele din urmă ca să 
curme tăcerea penibilă.

— îmi pare bine, Petrescu. Petrescu III, dacă ai 
auzit...

II măsură rece, cu puțină ostilitate, și se hotărî să 
nu pară supărat:

— Domnule, îți stau la dispoziție. Noi, sportivii 
trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Va trebui să te 
informez despre cîteva lucruri, cred că nu te gră 
bești...

Părea foarte abătut. Sub ochi îi atîrnau două 
pungi vinete. Obrazul neras de cîteva zile îl făcea 
și mai bătrîn.

— Tocmai încheiam procesul verbal de predarea 
magaziei. Așa e cînd dai în primire. E o dandana 
întreagă. Niciodată n-am fost gospodar bun. De alt
fel se și vede, nu-i așa? sublinie cu un zîmbet ju
mătate batjocoritor, jumătate sincer. Vreau să plec 
curat. La 1 decembrie trebuie să fiu la Iași. Am 
găsit acolo o echipă care vrea cu orice chip să intre 
în Divizia B. De anul trecut mă tot bate unul la 
cap, să viu, să viu... Mă obișnuisem aici, drept să-ți 
spun. îmi pare rău că plec. Chiar să mă fi rugat, nu 
mai mifeam rămîne, înțelegi de ce...

Celălalt nu răspunse. Petrescu vorbea tărăgănat 
și avea o tuse de om bătrîn, ceva ce semăna cu un 
schelălăit de cîine bătut.

— Nu e chiar atît de ușor pentru mine, cred că 
știi cum am ajuns să mi se spună...

— Nu, minți Luca.
— Nu pari atît de în vîrstă. Cîți ani ai?
— 35, anul ăsta i-am împlinit.
— Să trăiești, arăți mai puțini. Pari a fi boboc.

Fragment din romanul UNSPREZECE

Dar ceva din epoca de aur a fotbalului, tot ai 
apucat...

— Da, îngădui celălalt pe jumătate convins, pe 
jumătate iritat.

Petrescu III își netezi părul rărit cu palma, me
lancolic, privind pe geamul murdar:

— Ce timpuri, domnule, ce timpuri... Ce bani se 
cîștigau, ce femei, ce chefuri... Unde sînt toate 
astea? Parcă a șters cineva cu buretele totul...

își lăsase hîrtiile. Ținea picioarele unul peste ce
lălalt și își căuta țigaretul. Găsindu-1, îl curăță cu 
un chibrit și așeză în el o țigare strivită.

— ...și cum îți spuneam, ce vremuri 1 Se cheltuiau 
milioane, în picioarele unui înaintaș, stăteau uneori 
averi pentru care alții munceau ani de zile. Mie, la 
un meci, mi s-au oferit 30.000 de lei pentru un gol. 
Trebuia să cîștigăm cu șase puncte diferență pentru- 
ca să trecem de niște adversari. N-am reușit să 
marchez dec.it două. Cu cei 60.000 de lei, am petrecut 
o săptămînă. Am găsit trei cocote dela Alhambra 
și să te ții...

Pe fața puhavă se aduna o lumină ciudată, ca și 
cînd amintirea acelor zile, l-ar fi încălzit pe dinăun
tru.

— ...altă dată, i-am cumpărat Lisettei Derea un 
vizon. Ai auzit de Lisette Derea? Faină damă I Fără 
10.000 de lei, nici nu se așeza la masă cu tine. Dar 
le-am dat, domnule, le-am dat, că aveam de unde! 
Nu m-am uitat. Acum e mai greu. Au venit ăștia, 
au strîns șurubul. Nu mai merge. Cu mine e altceva. 
Dacă nu curge, pică, vorba romînului. Oricît ar 
vrea ei, nu se poate.

Celălalt asculta nemișcat. Voia să știe pînă unde 
va merge Petrescu. își spunea în gîncT cu amără
ciune: „Uite cu cine vrem noi să schimbăm putregaiul 
sportului burghez 1“

Petrescu schimbă vorba :
— Nu știu cum o să fie dincolo, la ceilalți, dar 

judecind după omul pe care l-au trimes după mine, 
îmi spun că trebuie să fie și ăia morți după fotbal. 
O să-ți vie mai greu cu secretarul de partid, cu 
Gioancă. Ce nu mi-a spus mie? Că duc o viață imo
rală, că nu-mi dau interesul să fac educația jucăto
rilor, o plăcere. Ca și cînd aș fi dădacă, nu antrenor 
de fotbal! I-am răspuns și eu : „Ascultă, tovarășele, 
dacă vrei să ai o echipă de îngeri, du-te frate la 
pension și ia-ți niște domnișoare 1 Dar, ce, crezi că 
fotbalul se joacă cu întăreați?".

își uitase țigarea neaprinsă.
— Nu ți-am spus cum îmi zice, că dela asta por

nisem. Groparul, domnule, ca să știi. Am înmormîn- 
tat pînă acum trei echipe. N-am noroc și pace 1

Luca dădea semne de nerăbdare. Sentimentul de 
milă pe care-1 avusese la început se topea încet-încet 
Celălalt se făcu a nu pricepe.

— Ar trebui să mergi cu mine la Văduva. Mi s-a 
făcut sete. Nu pot să mai stau fără să beau ceva. Ce 
vrei, cîte chefuri am tras la viața mea! Ehe,^dum
neavoastră, tinerii, o repet, n-aveți de unde să știți 
ce era altădată 1 Haide, lasă hîrțoagele astea aici, 
Că avem cînd să ne ocupăm de ele. De altfel, e 
simplu ca bună ziua. Noi. antrenorii sîntem ca mili
tarii : predăm și primim alte garnizoane...

Rîse singur de gluma lui.
— Aici e împămîntenit un obicei. I se spune de

punerea jurămintului. Nu există om care să nu de
pună jurămîntul. L-am depus și eu cînd am fost an
gajat, trebuie să-l depui și dumneata, asta însă nu 
înseamnă că n-o să plătesc eu... Parcă-i mai bine la 
Văduva 1 Prea miroase a rufe nespălate, a unsoare 
de bocanci, uh, bine că scap...

Luca nu se ridică. Petrescu îî privi uluit.
— Adică mă refuzi? Nu ești deloc amabil...
— Nu-mi place să beau și mai ales la circiumă, 

îmi pare rău.
— Atunci? se bălbîi celălalt.
De afară se auzea strigătul tragic al pelicanilor 

care traversau fluviul. Petrescu se apropie de fe
reastra prin care se vedea cerul neguros de noiem
brie.

— Se duc... Odată cu mine. Aștia-s ultimii. Aici 
fac ultimul lor popâs înainte de a se despărți de 
Dunăre...

Luca nu-i răspunse.

★

Predarea magaziei de echipament și a legitima
țiilor se prelungi cîteva zile. Petrescu arăta foarte 
supărat și nu mai termina cu blestemele:

— Așa nu se poate trăi 1 E unul care fură ca în 
codru 1 îmi lipsesc cinci tricouri, două perechi de 
ghete de fotbal, vreo trei perechi de jambiere... astea 
cine le plătește? Petrescu, că-i prost și moale, că 
lasă toate pușlamalele din lume să-și facă de cap 1 
Așa-mi trebuie I

Era tot neras, cu ochii turbur!. Duhnea de de
parte a vin și se vedea bine că treaba pe care o fă
cea, îl chinuia peste puterile lui.

— Uite, dom’le, d’aia îmi plăceau ăilalți. Te anga
jai, nu tu tabele, nu tu echipament în grijă, parcă 
ai fi mătușe nu antrenor! Le-am spus să tocmească 
un magaziner I Draci 1 Mi l-au dat pe Fane-Maho
med. Asta, nimic de zis: cinstit. Pui mîna în foc pen
tru el, dar ce să facă și el singur î Spune și dum
neata 1

Luca nu se așezase. Nu voia să aibă aerul că îl 
silește să termine o dată treaba asta încurcată, nici 
că poate să aștepte mai multă vreme.

— Poftim, lipsesc și chiloți... Eu îți las tabelul 
ăsta, o să mă descurc cu direcția în privința lipsu
rilor. Bine că plec, mă doare capul de atîția nervi I

Răsuflase adine, privind grămezile de echipament 
care zăciau la picioarele iui și se mai îmbuna:

— Ei, cum ți se pare? Te-ai obișnuit?
— M-.am obișnuit.
— Ce ți-am spus ? E greu la început. Casă ți-a 

găsit directorul ?
— Mi-a găsit, chiar de a doua zi...
Petrescu trînti creionul pe masă și-și frecă pal

mele înghețate. Căută sub niște hîrtii și scoase un 
teanc de carnete.

— Uite, aici ai legitimațiile. Vezi că unii au în
ceput să mîrîie. Vine epoca transferărilor, timpul co
corilor, ehe... Să te lași greu, mai iese un ciubuc a- 
colo. Vorba unui prieten de-al meu dela Federație. 
dela București: „Bă, iarna antrenorii au tolba plină 
de părăluțe, e vremea lor..." „Vrei dezlegare, stai, 
neiculiță, cit?" Că jucătorul are obligații față de co
lectiv, cutare, cutare, adică ce să te-nvăț eu, parcă 
dumneata nu știi ?

Clipi din ochi.
— Dacă plecam la o echipă mai acătărăi, luam 

doi-trei inși, dar așa... Nu-i vorbă, le-ar trebui și ăs
tora, că vor să intre în Divizie la anul. Să vedem 
cînd ajung acolo, mai e timp, ne înțelegem noi la o 
adică...

Luca îl privi drept în făța.
— Sigur că o să ne înțelegem. Din partea mea 

e liber să plece cine vrea. Nu pot să mă opun...
Siguranța din vocea celuilalt îl neliniști o clipă 

pe Petrescu. II privi mai bine, bănuitor.
— Adică cum vine asta?
— Dacă omul nu mai vrea să joace, la revedere, 

de ce să-l țin cu sila?
Bătrînul rîse gros, în hohote.
— Pari cam bobocel. Să vii să te-nvăț J Auzi 

vorbe...
Sentimentul de silă pe care-1 avusese încă dela 

prima întîlnire cu Petrescu, reveni.
— Vrei să numeri toate zdrențele astea?
— Nu. Am încredere. Te rog numai să semnezi 

tabelul.
— Poftim. Stai să-l chem pe Fane să te ajute să 

le pui în ordine. E pe aici.
Se ridică și ieși pe coridor. Se întoarse tot singur.
— Nu l-am găsit, o să vină îndată...
Luca nu spunea nimic. Petrescu se plimba de colo- 

colo nedumerit ca și cînd în odaie s-ar fi isprăvit 
tot aerul. Ar fi vrut ca celălalt să-i vorbească, dar 
tăcerea lui încăpățînată, îl neliniștea. începuse să 
aibe bănuieli, dar nu mai putea să suporte liniștea 
nefirească din birou.

Habar n-ai peste ce oameni ai dat! Ce iubitori 
de fotbal, ce pionieri I D.a, da, pionieri, să știi... Se 
mai răstea Gioancă ăla la mine, dar Mangîru nu mă 
uita la prime, mai cădea și cîte un chefuleț. Pe urmă 
îmi pare rău și de echipă. Un antrenor e un fel de 
tată...

Se părea că-și dăduse seama că totul se terminase, 
că odată cu iscălirea acelui tabel, nu mai avea nimic 
de făcut aici. Banii și-i ridicase cu două zile înainte 
și aproape îi și cheltuise. Nu îndrăznea să-l măi in
vite pe Luca la Văduva, să bea împreună ceva. își 
aduse aminte deodată și întrebă fericit:

— Știi să joci biliard?

— Nu, mărturisi celălalt.
— Nu se poate, (lucrul i se părea de necrezut) nu 

ești bucureștean?
— Nu.
— Mă miram și eu, bucureștean care să nu știe 

biliard 1 Bine, dar peste cel mult trei luni o să ningă 
și ce-ai să te faci ? Aici ești mort dacă nu joci bi
liard. Intreabă-mă pe mine. Cînd am venit, eram 
tufă. Săracu’ colonelul Pătrulescu. să trăiască ! Că 
el m-a-nvățat, m-a perfecționat, mai bine spus. Acum 
începe sezonul mori, dacă nu joci biliard sau poker, 
ești pierdut 1

Se plimba în jurul mesei vechi pe care mai stăteau 
aruncate în dezordine, hîrtiile lui. Cînd ajungea în 
dreptul grămezii de tricouri, se întorcea cu spatele 
ca și cînd n-ar fi vrut să le vadă.

— Poți să te numești rentier, casă (i-ai găsit, lem
ne or să-ți trimeată de lă siloz, pînă în martie, o 
domnești! Ce s-ar face antrenorii fără găgăuți d-ăș- 

NAȘTERE ÎNTOARSĂ
Ce din năpîrcă iese, tot, de năpîrcă-i pui.
Să iasă din sămînță alt soi nici modru nu-i, —
Drept care boiereasa cînd 
un făt cu sînge. albastru-a 
Soborul mare de moașe și 
veghează ca fătarea să nu 
și ca să nu scîncească, în 
cu ananas și rodii îi umeziră buza.
Sosit de pe la chefuri cu paji și cu cocote, 
la cap i-a pus boierul o seamă de bancnote 
să-î fie cu noroc, — 
nu, cum îmi puse mama, bujori și busuioc. __ _____  ___ ______
— Privește, pui de diavol, pe-ntinderi de tarlale, nu țîța albă-a mumei, ce nu te-a alăptai 
hambare, brațe roabe, sînt tcate ale tale. ........................*"
Palatul are perle, mătăsării bogate, 
sînt ale tale toate, sînt ale tale toate 
de la-nceputul vieții 
vei învăța că pîinea 
că perele ovale

SI J'ETAIS ROI

tia de provincie care nu mai văd înaintea lor decît 
fotbal? Programul pot să ți-l întocmesc eu, ca la 
școală: cu orar. Dimineața se doarme, la prinz ciu
gulești ceva la cantină ca să nu te coste mult, pe 
urmă o ștergi ta Picioare multe, la cafenea, cît l-or 
mai lăsa și p-ăsta să facă treabă, seara, la Văduva, 
trai nu altceva...

Se opri puțin și-și scoase țigaretul.
— ...dacă-ți mai vine vreo ideie, ești însurat? (nu 

așteptă să audă răspunsul și continuă) nicio grijă. 
„Le știe" se ocupă și cu treaba asta. Ce-ți poftește 
inima. Tătăroaice, curve dela Constanța, să tot alegi. 
Zău dacă nu-mi pare rău că plec. Abia mă obișnui» 
sem. Ici arena, ici silozul,1 ivi jucătorii, ici paraua. 
Ciupi un ban mai puțin ca la București, dar cel pu
țin ești liniștit. Nu tu ședințe, nu tu politică, nu tu 
prostiile cu care au venit ăștia!

Luca își aminti că fusese o vreme, cînd, copil 
fiind, strîngea fotografiile jucătorilor de fotbal. Intre 
ele era una și a acestui om, mai tînăr, parcă-1 ve
dea cu un chip senin de om nepăsător. Petrescu III, 
conducătorul tripletei Juventusului. Ce-1 înrăise atît 
pe cel din fața lui? In ce murdărie se bălăcise toată 
viața ca să ajungă ceea ce ajunsese acum, un bătrîn 
scîrbos care nu făcea altceva decît să murdărească 
cu balele lui, totul împrejur. O tîrîtoare de care la 
început îi fusese rnilă. Adică ce se mai întreba? 
Parcă el nu văzuse toată viața aceea murdară a ju» 
cătorilor de fotbal profesioniști în care totul se cum» 
păra, de la goluri și campionate pînă la conștiințe. 
Cel mai bun lucru ar fi fost, să-l fi dat pe ușă afară, 
să-i fi strigat: „De-acum, du-te, ajunge că n-ai făcut 
nimic I Cel puțin nu mai cîrti I Fii mulțumit cS ești 
lăsat în pace, că nu te ia nimeni de guler să te 
tragă la răspundere pentru reaua credință și incapa
citatea de care dai dovadă". Dar o dorință mai pu
ternică decît orice, îl silea să-l asculte, să-l vadă 
mai bine pînă la ce treaptă a decăderii ajunsese.

Petrescu se apropiase de geamul murdar și privea 
curtea silozului. Lumina scăzută a zilei de toamnă, 
rece și dușmănoasă, plină de vînt și de ploaie, îi 
lumina slab obrazul puhav, neras. Ochii, umflâți de 
nesomn, se închideau din cînd în cînd, a oboseală, 
în cele din urmă se întoarse spre Luca. Avea ochii 
injectați, părea furios dintr-odată:

— De ce mă urăști ? întrebă
Celălalt rămase surprins.
— De ce te-aș urî?
— Nu știu de ce. Dar te simt. Sînt ca un animal, 

să știi. îmi dau seama eînd nu mă poate suferi 
cineva...

Luca zîmbi cu indulgență.
— Dumneata nici nu poți fi urît, înțelegi?
Petrescu nu simți ironia. Tînărul continuă cu o 

voce indiferentă:
— A fost o vreme cînd fotografia dumitale stătea 

alături de cea a lui Stanciu, Vogi...
— Stanciu, Vogi, repetă Petrescu mecanic. Unde 

sînt jucătorii de altă dată: Chiroiu, Deheleanu, Șepci, 
Burger, ce fotbal, ce oameni...

— Se pare că acum fotbalul nu-ți mai place atît 
de mult....

— Cine a spus asta?
— Nimeni, dar felul în care vorbești, mă obligă să 

înțeleg că la data la care ne aflăm, ceea ce se nu
mește fotbal, ți se pare o parodie...

— Ei. nici chiar așa... rîse Petrescu gîtuit.
— Și crezi că s-ar mai putea juca, așa cum spui 

dumneata, ca altădată?
— Nu cred. *
— De ce?
—• E o diferență de stil și temperament...
— Nu mi se pare. Dimpotrivă. Cred că jucătorilor 

de astăzi li se cere mai mult decît celor de altă dată, 
iartă-mă. Fotbalul se studiază acum ca algebra, să 
spunem, avem reviste de specialitate în care proble
mele lui sînt tratate pe larg de oameni ca mine, ca 
dumneata, care, oricum, ne pricepem...

Știu, știu, îl liniști Petrescu. Astea sînt cuvinte 
pe care ți le-au J>ăgiat în cap cei dte la școala de an-> 
trenori.

Părea supărat, nemulțumit de ceea ce spusese.
— Propaganda ăstora prinde la tineri mai ales, 

pentrucă ei n-au văzut totul...
— De ce nu vrei să recunoști că în cîțiva ani s-au 

schimbat foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce 
privește pe sportivi.

O bănuială teribilă încolți în privirile lui Petrescu. 
•— Oi fi comunist ?
Glasul spart se pierdu undeva sub tavanul scund 

al camerei întunecoase. Luca nu-i răspunse
— Atunci se schimbă socoteala, cum de n-am bă

nuit dela început...
Parcă s-ar fi certat singur. Șovăia, nu știu ce să 

spună cîtăva vreme și în cele din urmă dădu nepă
sător din umeri:

— Dracu să mă ia, vorbesc ca un prost. Trebuie 
să plec. La revedere, fă ce vrei...

Trînti ușa după el și Luca îi auzi pa^ji grăbiți pe 
scări ca ai unui om care fuge. Rămas singur, tînă
rul deschise larg ferestrele căutînd cu privirile o 
mătură. Biroul trebuia curățat, avea o mulțime de 
lucruri de făcut. Totul era să înceapă cu ceva.

Eugen Barbu
Desen de ANGl PETRESCU

nu-ntrec la gust și-aromă aceste portocale, 
că hainele frumoase, croite cu dichis, 
se potrivesc, pe tine, cînd sînt de la Paris.

Cu foarfecă de aur tăiară-al tău buric.

Nici nu visai atuncea că n-o să ai nimic 
că în palatu-n care stă lenea să te lingă 
intra-va răfuiala cu cușmă și opincă, — 
Nici nu visai că fi-vei ca javra, hăituit. — 
pe perna cu bancnote, tu pui pipernicit. 
De-ai fi știut aceasta atunci, ai fi mușcat 

și-ai fi zvîrlit blesteme spre pîntecul în care 
primit-ai sîngei-albastru și soarta

de-a fi mare, 
te-ai fi întors desigur în neagra neființă 
tu, om fără de țară și fără de credință.

Nu prea arătam a fi pios 
tîlhăriei, zilelor de cazne.
Poate mai de grabă Făt-Frumos 
Aș fi fost ales, așa ca-n basme.

Chiar dacă dintru visarea mea 
fapta ar fi prins și rădăcine.
Astăzi poate fața mi-ar crăpa 
de năcaz, de ciudă și rușine.

Fă-mă, doamne, piatră și urzici, — 
fă-mă, doamne, vîsc sau ghiață rece, 
mucegai sau casă de furnici, — 
numai nu mă fă-n viață rege.

Al. Andrlțoiu



(Urmare din numărul trecut)

Vorbimd în mod just despre esența 
înnoitoare a literaturii noastre, despre 
faptul că ea își alege eroii din realitatea 
vie a zilelor noastre, noi nu trebuie să 
uităm că de la clasici noi putem și tre
buie să învățăm nu numai din latura 
critică a puternicului lor talent, dar și 
din arta de a oglindi elementul nou, 
pozitiv.

Trebuie să punem capăt interpretării 
vulgarizatoare a acestei probleme, sub
aprecierii realizărilor și cuceririlor cla
sicilor în zugrăvirea elementului nou, 
înaintat. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît teoriile1 vulgarizatoare și nihiliste 
se' reflectă în mod dăunător asupra ti
nerilor scriitori. Tineretul răspunde în
totdeauna cu promptitudine .la tot ceea 
ce este actual. In aceasta rezidă uriașa 
lui f^tță. Dar unii tineri nu înțeleg în
semnătatea .pe care o are literatura cla
sică astăzi și uneori chiar o disprețu
iesc. Mulți tineri nu citesc literatură 
clasică, iar mulți literați tineri nu se 
sprijină pe experiența ei. Iar această 
experiență ne ajută să urcăm spre cul
mile literaturii universale, spre care ne 
cheamă Partidul Comunist. Realismul 
socialist se dezvoltă pe baza însușirii 
critice a acestei minunate experiențe, 
ai cărei moștenitori au devenit pe 
drept cuvînt scriitorii sovietici.

Tezele de bază ale teoriei realismu
lui socialist au fost formulate în perioa
da cînd țara noastră se afla încă în pri
mul cincinal. Acum noi am intrat în pe
rioada desăvîrșirii construirii socialis
mului și a trecerii treptate de la socia
lism la comunism.

Este firesc că în salutul C. C. al 
P.C.U.S. adresat Congresului Scriito
rilor se vorbește despre cum trebuie 
privită problema realismului socialist 
astăzi, în noile condiții.

Din păcate, multe articole critice, ar
ticole în general bune, pun în mod su
perficial problema sarcinilor actuale 
ale literaturii în legătură cu sarcinile 
generale din zilele noastre.

In cărți trebuie să căutăm și să gă
sim ceea ce este cu adevărat uni indiciu 
al timpului. Este necesar în primul rîr.d 
să analizăm lucrările în care se vorbeș
te despre construirea comunismului, să 
vedem ce dau ele nou. E timpul să a- 
nalizăm adînc marile romane de pro
ducție, scrise in anii de după război, 
cărțile în care oamenii apar în sfera 
activității de muncă, în care se arată 
forțe știînțifice-inginerești, inovatori âi 
producției în lupta lor pentru elementul 
înaintat, pentru crearea valorilor ma
teriale, lucrările în care se oglindește 
formarea tipului nou de om în noua sa 
atitudine față de muncă. Trebuie să a- 
dunăm tot ceea ce este bun în aceste 
cărți și să generalizăm, iar pe de altă 
parte—să dezvăluim lipsurile cele mai 
generale, să arătăm ceea ce este mai 
puternic, dar să lăudăm nu pentru re
zolvarea tematică, așa cum se face

foarte deseori la noi, ci pentru rezol
varea la un înalt nivel de măiestrie.

In sfera vieții obștești, de producție, 
sînt incluse principalele conflicte ale 
contemporaneității, aci apar tot mai 
limpede problemele educației omului 
nou. Este important să subliniem: pro
blemele educației comuniste, ale for
mării gîndurilor omului sovietic, lupta 
împotriva rămășițelor capitalismului, 
eroismul muncii socialiste — aceste 
teme apar astăzi ca principalele teme 
din literatura noastră. Au început .să 
apară tot mai multe cărți care ridică 
problemele educației, și acest lucru nu 
este întîmplător, întrucît scriitorii lea-

Iuptă pe viață șl pe moarte cu toate 
manifestările ideologiei străine nouă: 
nu trebuie să lăsăm nici o posibili
tate ca dușmanul să poată pătrunde 
la noi. Din păcate, acest lucru nu 
este înțeles încă de toți; trebuie să 
punem cu mai multă ascuțime pro
blema luptei împotriva idealismului 
în știință, problema luptei împotriva 
pseudo-savanților. Toate acestea e- 
xistă în viață. Din viață sînt luate 
chipurile lui Grațianski din „Pădurea 
rusă" de Leonov, al lui Kramov din 
„Carte deschisă" a lui Kaverin și 
Tonkov din „Cercetătorii" lui 
nin.

Gra-

(Urmare din pag. l-a)

judecăți confuze, de a-și sincroniza 
oarecum efortul creator ?

La viitoarea masă rotundă a scrii
torilor, fiecare s-ar prezenta cu pro
blemele și cu rezultatele .experiențelor 
sale de la masa '.ui de lucru, pentru 
a se întoarce mai apoi în patrie, aca
să, la aceeași masă de lucru, cu cuge
tul înavuțit de alte noțiuni și de alte 
experiențe primenite la masa rotundă 
a conclavurilor scriitoricești interna
ționale. Și fiecare, mai ales, mai im
portant, s-ar întoarce cu încredințarea 
întărită că va izbuti să slujească prin 
opera sa marea umanitate, pacea, pro
gresul, binele și înălțarea omenirii, 
numai și numai în măsura în care va 
ști să rămînă o cît mai fidelă și auten
tică expresie a patriei și a poporului 
său. Căci armonia de mîine a omenirii 
se va întemeia pe diversitatea popoare
lor și pe cît mai deplina eflorescentă a 
specificului respectiv — nu pe-o ce
nușie și odioasă și imposibilă unifor
mizare împotriva -naturii — tot așa 
cum divinele simfonii ale luî Beetho
ven s-au născut din coordonarea și ar
monizarea celor mai deosebite și dis
cordante sunete, ale celor mai diverse 
instrumente dintr-o orchestrație.

„Sînt adînc convins că noi vom 
găsi un limbaj ccmun 1“ — își încheie 
Mihail Șolohov mesajul său. Cine se 
mai îndoiește ? dacă limbajul scriitori
lor din cele mat' depărtate și deosebite 
patrii a găsit acces la milioane și mi
lioane de cititori din alte continente, 
de alt grai, cu alte tradiții și formații, 
de sub alte constelații; — prin ce ab
surdă și babilonică încurcare a limbi
lor, tocmai scriitorii inițiați în toate 
tainele și nuanțele verbului nu s-ar 
învrednici să găsească un limbaj co
mun pentru a se înțelege ? Cum de 
l-au înțeles cititorii americani pe Pier
re Bezuhov sau pe Grigorie Melehov, 
eroii altor lumi și altui continent; iar 
un scriitor american n-ar găsi un lim
baj comun să se înțeleagă cu un scrii
tor sovietic?

Va fi greu 
nici nu s-ar 
pas" ci mai
nuarea pașilor pe căi ce-au fost des
chise de înaintașii generației noastre 
și așteaptă acum să fie lărgite, bătă
torite, plivite de scaii și de spinii nă
pădiți în ultima vreme. Fiindcă reca- 
pitulînd mai atent trecutul, legătura 
dintre scriitorii popoarelor și patriilor 
celor mai îndepărtate pe hartă, s-a 
afirmat nu odată, nu sub o singură 
formă și nu numai cu un singur pri
lej.

Ce-a însemnat altceva uriașa con
tribuție a traducerilor, această adevă
rată osmoză literară, realizată de scri
itorii înrudiți care înțelegeau același 
limbaj, deși vorbeau la dînșii acasă 
în alt grgi ? Ce-a însemnat mărturia 
celebrelor corespondente dintre marii 
scriitori ai tuturor timpurilor, cu schim
bul de idei și de concepții, deși nu se 
văzuseră niciodată la chip ? Ce-a în
semnat — în altă ordine de manifes
tare — mesajul Iul Anatole France din 
1905, care a contribuit la eliberarea 
mai tînărului și îndepărtatului său con
frate întru scris Maxim Gorki, întem
nițat de poliția țarlșță după „Dumi- 
țiica roșie"? Nt? ^..glasul unui scrli- 
iof-adrebâf jltuî■ -scriitor, peste tărî și

doar primul pas. Și încă 
putea numi just „primul 
degrabă reluarea, conti-
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gă problemele educației și reeducării 
poporului în spirit comunist de ceea 
ce este nou în realitate.

Tot ceea ce se referă la problemele e- 
ducației capătă astăzi o importanță tot 
mai mare. Am vrea ca aceste probleme 
să fie puse într-un mod mai ascuțit și 
mai profund și în literatura pentru co
pii. E timpul ca scriitorii să se intere
seze mai îndeaproape de temele educa
ției etice și estetice a elevilor, cu atît 
mai mult cu cit aci un rol uriaș revine 
literaturii și profesorilor de literatură.

Printre oamenii talentați, educați de 
societatea noastră, pot fi întîlniți nu
meroși oameni prost educați din^.punct 
de vedere estetic, lucru de care sînt vi
novate și școala și literatura noastră.

5. Despre varietate în artă

In prezent vorbim mult despre 
desfășurarea discuțiilor în ști
ință, despre varietatea curen

telor de creație în literatură și artă. 
Acest lucru este fără îndoială just 
și folositor. Spiritul de grup, năzu
ința de a nimici sau de a discredita 
pe cei care caută o rezolvare pro
prie, originală, a problemei științi
fice sau a temei într-o operă de
artă — este un flagel îngrozitor al 
științei și artei. Dar ridieîndu-ne
împotriva aracceevismului in știință 
și artă, sprijinind curajul și năzuința 
de a înfrunta primejdiile, trebuie să 
ținem minte întotdeauna și să ne 
dăm seama în mod limpede că sînt 
aplicabile și bune doar acele curente 
de creație — oricît s-ar deosebi ele 
unele de allele prin felul exprimării 
artistice, sau prin mijloacele de re
zolvare a problemei științifice — 

care se bazează pe concepția mar- 
xist-leninistă despre lume. Sîntem îm
potriva caracterului „omnivor". A- 

tîta timp cit există ideologie ostilă, 
în afara granițelor noastre, ea _ va 
pătrunde și la noi. Esta necesară o

hotare, peste capetele celor care cre- 
deau atunci că împart hotare's și că 
stăpînesc popoarele ?

Aceia s-au dus. Nici pulberea după 
ei. Cărțile lui Anatole France și ale lui 
Maxim Gorki au rămas vii și prezen
te să călăuzească acum conștiința po
poarelor și conștiința omului. Să ne 
călăuzească pe toți spre acel viitor 
comun al umanității la care au visat,, 
pentru care au luptat ieri cu scrisul 
lor și care se desăvîrșește astăzi sub 
ochii noștri și cu strădania noastră, a 
tuturora.

Ceea ce era de demonstrat în esen
ță, dacă se mai arăta nevoie de vreo 
demonstrație.

Cezar Petrescu

i

i 
i.

caSîntem îndurerați și de faptul 
în unele articole îndreptate împotri
va stilului meschin și pretențios „a 
la russe", este ocolită problema lup
tei împotriva tendințelor antipatrio
tice în artă, împotriva cosmopolitismu
lui. Dezvăluind numeroasele slăbi

ciuni ale filmelor biografice, unii cri
tici ignorează că aceste filme au un 
element prețios și anume lupta îm
potriva ploconirii, orientarea lor pa
triotică. Oare pentru ca să enunțăm 
ideea justă că trebuie să învățăm de 
la apus tot ce are el mai înaintat și 
mai bun, e nevoie ca mai întîi să 
depreciem tot ceea ce este sovietic ?

Numai păzind și apărînd puritatea 
ideologică a artei noastre de înrîuri- 
rea ideologiei burgheze, putem ri
dica într-adevăr pe un, plăn larg și 
solid fundamentat problema libertății 
căutărilor, a întrecerii curentelor de 
creație.

Literatura clasică se caracteriza 
printr-o mare varietate de forme; noi 
ducem mai departe nu numai ceea 
ce au dat înainte vreme curentele 
realiste, ci dezvoltăm forme noi.

Pe de altă parte, noi nu facem 
uneori deosebirea între varietate și 
„omnivorie" ideologică, iar pe de 
altă parte deseori nu luăm în con
siderație originalitatea creatoare a 
lucrării analizate, individualitatea 
creatoare a scriitorului. In legătură 
cu această idee vreau să mă opresc 
asupra articolului scris de Z. Kedri
na, apărut în „Literaturnaia Gazeta" 

• și intitulat „Poezia urcușului greu", 
consacrată poeziei „Piscul" de S. Kir
sanov. In această poezie e vorba de 
felul cum va arăta omenirea atin- 
gînd piscul comunismului. Z. Kedri
na a prins just ideea principală a 
lui Kirsanov și anume că, aceste 
piscuri 
el nu 
ce are 
muncă, 
ăm, în 
tru. Dar poemul în întregime a fosl 
subapreciat într-o oarecare măsură 
de autoarea articolului pentru că ea 
nu a luat în considerație că o mare 
temă umanistă este rezolvată aici pe 
plan romantic.

Z. Kedrina spune că în poem n-ar 
fi oameni vii, că povestirea geolo
gului nu redă caracterul povestitoru
lui deoarece această povestire nu este 
altceva de fapt decît o continuare a 
vorbelor autorului, cu toate gîndurile 
caracteristice eroului liric, cu‘. stilul 
caracteristic lui Kirsanov.

Istoria literaturii cunoaște cazuri 
cînd ar părea că în centrul lucrării 
stau chipuri ale unor oameni con- 
creți. Astfel, în „Demonul" lui Ler
montov sentimentele și pasiunile o- 
menești sînt întruchipate în chipul 
romantic al demonului. De ce oare 
Kirsanov nu are dreptul să facă 

din geolog o figură romantică, care 
să pronunțe monologuri lirice ?

„Piscul" este un poem romantic, 
lirico-filozofic. In acest poem roman-

ca, 
sînt atinse de om numai cînd 
stă de o parte, ci pune tot 
el mai bun, în dragoste, în 
în viață, în tot ceea ce cre- 
tot ce folosește traiului nos-

tic-liric realizat cu mijloacele artis
tice caracteristice lui, se rezolvă o 
temă umanistă. De ce oare să pro
punem autorului altă soluție ? Edu
cația mea a fost făcută pe operele 
lui Nekrasov și Pușkin, dar eu nu 
pot să mă lipsesc de „Demonul" lui 
Lermontov, de poezia lui Hugo, de 
Alexandr Block, de Maiakovski.

Dacă ar fi să ne gîndim în mod 
serios la dezvoltarea curentelor de 
creație trebuie să luăm în conside
rație, atunci cînd analizăm o lucra
re, că soluții obligatorii nu există 
în artă, că trebuie să pătrund în 
originalitatea formei pe care 0 folo
sește scriitorul.

Cum poți analiza, de exemplu, 
creația lui Igor Selvioski dacă nu 
ai pătruns în originalitatea formei 
creațiilor lui ? In tragedia „Citin- 
du-1 pe Faust" ne sînt date cîteva ti
puri convenționale care acționează 
în situații convenționale. Fiecare din 
aceste personaje exprimă o idee sau 
alta, întruchipează diverse ideologii.

„Citindu-1 pe Faust" este o dramă 
de idei și nu de caractere. Caracte
rul convențional^ poetic al tipurilor 
nu-î deloc un păcat și nici nu e o 
lipsă. Slăbiciunea fundamentală a 
tragediei nu constă în caracterul 

convențional al chipurilor, ci în a- 
ceea că chipurilor artistice le lipsește 
adevărata profunzime filozofică, că 
multe probleme sînt superficial 
tratate. Uneori chipurile pierd sub- 
textul filozofic. De aceea poemul nu 
este desăvîrșit. Dar aceasta este o 
problemă filosofică, o încercare de 
a rezolva o temă importantă și tre
buie să avem respect față de mun
ca poetului; trebuie să analizăm, 
bazîndu-ne pe această soluție nouă 
pe care a găsit-o poetul, ce și de ce 
nu i-a reușit, ce trebuie apreciat 
ca pozitiv.

Operînd cu elementele obișnuite 
poeziei vechi, uneori poetul este lip
sit de dreptul de a folosi convenția 
poetică. Oponenții lui Selvinski con
sideră că în poezie nu sînt admisi
bile .elemente ca „otrava din ineU. 
Ala îndoiesc că cineva poate fi con
vins de un asemenea argument. Da
că ar fi să ne referim la litera
tura clasică, dacă am privi de pildă 
,,Hamlet" la teatrul „Maiakovski", 
acolo putem vedea lucruri și mai 
înspăimîntătoare: niște bărboși se
întorc de pe lumea cealaltă și se 
plimbă. Și nimeni nu va spune că 
Shakespeare nu este realist. De ce 
să nu folosim toată bogăția posibili
tăților artistice pe care le-am moș
tenit, fără să copiem de bună seamă 
în mod servil pe clasici ?

In poezie sînt posibile și o dis
cuție ironică cu dumnezeu, ca la 
I. Selvinski, și elemente de basm 
ca la N. Hikmet. Asemenea soluții 
artistice sînt absolut posibile, nu este 
obligatoriu ca totul să fie copiat din 
viață. Printre numeroase forme poate 
există și forma convenției.

Leonid Leonov în valoroasa sa 
piesă, „Trăsura de aur", folosește 
pentru exprimarea ideii sale un sim
bol. înainte de toate, simbolic este 
însuși titlul piesei. In trecut, ima
ginea de „trăsură de aur" întruchi
pa puterea banului, domnia monedei, 
in zilele noastre, să începi viața în
tr-o „caleașca de aur" în înțelesul 
ei vechi — este imposibil. In înțele
gerea noastră- „căletfșca de aur" în
seamnă fericirea, succesul, irealiza
bile fără o adevărată omenie, fără 
un umanism înalt, fără slujirea pli
nă de abnegație a poporului. Desi
gur, această idee putea fi exprimată 
și cu mijloacele caracteristice unei 
drame de moravuri dar L. Leonov 
a ales o altă cale, mai apropiată de 
stilul lui artistic. El a creat chipuri- 
simboluri : colonelul Beriozkin, orbul 
Timoșa, fachirul Rahuma.

(Continuare și sfirșit în nr. viitor)
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Nu ați găsit atuincea ciocoiul spînzurat?(Urmare din pag. l'-a) 
și tenace. întîi e mestecată printre 
dinți, cu sudălmi și blesteme băbești 
apoi răspicată ca în monologul străbă
tut de o amenințare veselă, de ideia 
unei farse cu efecte serioase, — al ță
ranului care, refuzînd să se mai ,plo-_ 
conească în fața ciocoiului1, parodiază 
el însuși apucăturile de slugă plecată: 
„Dacă e vorba să ne dăm pe față 
Hoția de la ourte și ciocoi se-nvață.

Ar vrea, că-i, de I cocon,
Să-i ies îtt drum de-abușea, cu vorbe

de plocon.

întîi, îl amorțisem cu tălpile opincii 
Și-l agățai, pe urmă, de cumpăna

fîntînii, 
Să-l vadă și cireada flă.mîndă și

ibătrînii.
O altă treabă bună a fost cînd, la arat, 
Am isprăvit ciocoiul din Ulmi și 

îngropat.
Ați dat de el cu plugul ...Diar Fane

Găeta.n. ? 
A necinstit o.pt fete curate, într-un an. 
Și-au luat și el răsplata și cin’ l-a

Le-am spus 
Să-și dezlipească ochii și să se 

uite-n sus. 
Că viermii, mărunțeii, rod în adine, 

e-așa, 
viermii mai mari, 

Măria-Ta“. 
potolită, familiară, 

în solicitarea măr- 
singurul său com-

Dar slugăresc la

O fi, la dumneavoastră, și

Căilca-l-ar vaca neagră și l-ar mînca 
pămîntul. 

Las că-i clocesc eu una. să n-o mai
uite, taică 1“

Sentimentul demnității trezite e im
posibil de anihilat și argatul nu numai 
că mu se mai închină stă,pinului în aș
teptarea loviturii, ci „dezertează" de 
la curte și replica lui țîșnește iute, în 
nasul ciocoiului. Versul lui Stan de
notă aceeași laipidaritate semeață, sur
prinzătoare cu care ne-a obișnuit poe
tul și proprie Totodată oamenilor de
ciși să nu mai admită insulta. Ba, pe 
deasupra, stîrnește hazul, fiindcă ges
tul de independență al robului reflectă 

o răsturnare a raporturilor sociale. 
Stăipînul, care e și caraghios și uimit 
de îndrăzneală, pare slugă și sluga 
stăpîn :
„Și boboșat, și roșu de mîmie, 
Voi să dea cu palma, ca năuc. 
Dar Stan răspunse: „Sfîntă boierie, 
N-o ridica mai sus că ți-o usuc".

Stan se întoarce însă în cele din urmă 
la curtea boierului. Pătru al Catrinei 
nu. Cu Istoria acestuia, Arghezi pă
șește pe o .nouă treaptă a urii de clasă, 
activă. Fugit în codru, el taie la _bo,ieri 
ca odinioară martirii din poezia sa 
„Cina" pentru care „tot una-i ce faci. 
Ori culci pe boieri ori scoli pe săraci". 
Arestat, haiducul recunoaște „crimele" 
imputate și le descrie detailat cu o 
precizie liniștită din care răzbate per
severența conștientă și intenția de a le 
continua chiar:
„Staiți să vă spui și alte dreptăți, de 

noi făcute. 
Le știți și dumneavoastră, dar n-ați 

aflat făptașul. 
De pildă, începuse să are arendașul 
Islazul pentru vite, din Lurrgeni.
Unde să pască oaia și vaca la săteni ?

cin’ l-a 
ajutat ? 

ăsta un 
păcat ?

. . . Pe-al patrulea legat 
Cu o roată de picioare, l-am dus și 

înecat".
Relatarea, prozaică la suprafață, este 

cutremurătoare și pătrunsă de un hu
mor gospodăresc în depanarea ei me
todică de grozăvii calme. Istorisirea lui 
Pătru este lipsită de sadism deoarece 
mobilul uciderilor a fost necesitatea, 
chiar și rău înțeleasă, a împlinirii u- 
nei „socoteli" cu stăipînii, a unei da
torii străvechi și legitime. Pledoaria 
lui Pătru înaintea judecătorilor bur
ghezi e disprețuitoare pentru lașii care 
nu l-au întovărășit în pădure, (batjo- 
corindu-le codeala, rațiunile meschi
ne „Ei’. oamenii de frică ' Să-și lepede 
năravul de slugi... să nu se zică... / Să 
nu se bănuiască molîi, să nu răs
pundă...). Apărarea sa respiră ideia 
răspunderii depline a faptelor și des- 
voltă o argumentație nezdruncinabilă, 
în același spirit înțelept, țărănesc. 
Pătru nu urmărește decît să-și curețe 
ograda de buruieni și putregai și se 
exprimă tot în zicale crude, avînd aici 
funcția articolelor din legea nescrisă a 
obștii care poruncesc moartea pentru 
prigonitori și pe care el nu face decît 
să le execute:
„Ați ocrotit toți viermii-ncuibați în 

rădăcină,
Dînd vina pe tulpină.
De-i spicul cu mătură și-s golurile dese, 
Din putregai și boailă, ce pui aceea _ 

iese.
Țăran îs, din țarină și țara e-n 

lingoare
Și văd*  că-ntr-altă parte de cit boliți 

vă doare.
Irt cap e nebunia, ce-o cauți la 

picioare ?

Am adunat trudlțli pămîntuIuL

Ținuta lui e 
chiar conjugală 
turisirii nevestei, 
plice în lupta pentr-u dreptate : 
„Așa e, măi femeie? Ia spune la boieri; 
Cîte dreptăți făcurăm, azi, ieri, alal

tăieri. 
Anul de azi, anul trecut și-n ceilalți 

ani. 
Ce-am căutat, nevastă, dreptate noi 

sau bani ?
Iar răspunsul femeii are o simplitate 

de baladă în recunoașterea dragostei 
pentru bărbat, în sublinierea mîndră a 
cinstei ce l-a minat pe Patru în codru, 
precum și în afirmarea spontană a con
tribuției ei concise la desăvîrșirea „ju
dețului":
,,—îmi prea iubesc bărbatul, dar dacă 

l-am iubit 
Nu-i numai că e chipeș, dar că-i

bărbat cinstit.
Eu spun numai atita (vedeți-1 numai 

citu-i I)
El ia oiocoiu-n brațe, eu îl ajut și-f 

gîtui".
Cu convingere-a că eroi ca Pătru al 

Catrinei au animat patima obștească, 
poetul pîndește cursul crescînd al 
acesteia. Valul urii, subteran încă, inun
dă țara, umflă pieptul năpăstuiților, 
le năpădește gura coclită de amaruri, 
de acolo este împroșcată peste obrazul 
înmărmurit al moșierilor, în bulboane 
fierbinți. Aceasta este senzația pro
dusă .de versul arghezian : de revăr
sare iminentă a unor a-pe tulburi, tot 
mai dese și de nestăvilit. Limbajul e- 
roilor este acum fără menajamente ; am 
spune, urît, scrîșnit, strident, plin de 
invective. Glasurile țăranilor îi încol
țesc ipe ciocoi din toate părțile, cîinoase 
cu cîinii:
„Asta trăiește cît butucul rotii. 
O să ne-ngropi și strănepoții, 
Parșivă spiță de boier, 
Și ne jupoi, rugîndu-te la cer. 
Scrîșneam din dinți și din măsele, 
Țăranii goi, cu ce-au rămas dm piele. 
Te saturăm noi de bănet !
Mînia le crescuse-ncet-încet".

M. Petroveanu

Cine s-ar pregăti să supună unei severe analize 
ultima piesă a lui Mircea Ștefănescu, ridicînd 
exigențele cuvenite față de o amplă comedie sa

tirică, ar greși fără îndoială. Genurile nu trebuiesc 
confundate. „Patriotica romînă", este, de fapt, un vo
devil de factură modernă, păstrînd însă trăsăturile și 
limitele cunoscute ale genului. Conflictul piesei este 
liniar, iar personajele evoluează nude, mărturisindu-și 
dintr-odată întreaga identitate. Bine înțeles avem de-a 
face cu un vodevil satiric, al cărui scop este ridiculi
zarea burgheziei romînești în anii de 
„curbelor de sacrificiu".

Nu ni se pare admisibil disprețul 
modalități de convorbire amuzantă cu 
posibilă, desigur, reînvierea vechiului 
tece" (deși formula „comediei muzicale" ar avea imens 
de folosit prin preluarea tradiției vodevilului național). 
Dar lucrurile pot fi spuse în diferite chipuri și la regis
tre deosebite, fără să ultragieze bunul simț, atunci 
cînd regulile jocului sînt respectate. Comedia sprintenă, 
fără pretenții, împletită în jurui unor teme vii, intere
sante, actuale, își are locul său rezervat în preferințele 
publicului iubitor de teatru. Satira netă, puțin zgo
motoasă a vodevilului îneîntă și amuză copios, întreți- 
nînd o aimosferă optimistă în sală, pentru care specta
torul aplaudă recunoscător... Bine înțeles, nu poate fi 
acceptată ușurința tratării marilor probleme în ma
nieră de vodevil. Concordanța mijloacelor cu substanța 
conflictului piesei este hotărîtoare. Nu se poate cînta 
Beethoven la orchestra de muzicuțe, dar asemenea for
mații de instrumente își au repertoriul lor, intr-un anume 
sens și pe o anumită treaptă, inegalabil.

Autorul a imaginat o intrigă amuzanta, în care cu 
verva povestirii unei anecdote cu haz, sint 'înfățișate 
cîteva figuri ale epocii pe tipare, în general, cunoscute 
publicului nostru. Drumul lui Georges Onică-Vlașca, 
președintele societății pe acțiuni „Patriotica romînă" că
tre fotoliul ministerial este viu și spumos prezentat, în 
amănunte care subliniază mizeria morală a acestui 
cavaler al vechii finanțe. In jurul „președintelui" gravi
tează șnapani de felul lui Emile Iacovache-Teleorman și 
alții de speță mai măruntă. Ideia de bază a anecdotei 
țișnește din contrastul scandalos între cursa profiturilor 
deșănțate ale burgheziei și mizeria revoltătoare a ma
selor muncitoare in anii care au prefațat procesul de 
fascizare totală a țării. Demascarea este menținută la 
tonul alert al întregii piese și se realizează, adeseori, 
cu mijloace care amintesc de vechile vodeviluri ale lui 
Alecsandri. Voluntară sau nu, pronunțarea în piesă a 
numelui generalului Săbiuță ca ministru al Apărării 
naționale, readuce în memorie faima celebrului polițai 
din „Iașii în carnaval". In „Patriotica romînă" Să
biuță nu apare pe scenă, dar fixarea lui ca unul din 
personajele politice de seamă ale epocii, este legată de 
specificul construcției satirei. Ca și la Alecsandri per
sonajele își definesc caracterul mai întîi prin numele 
ce-1 poartă. Tipurile sînt conturate astfel sumar de la 
prima lor apariție, delimitîndu-și cu precizie locul și 
rostul lor în desfășurarea intrigii comice. Dacă Săbiuță 
e numai pomenit în scenă, pe gazetarul de scandal 
stipendiat de Onică-Vlașca îl cheamă Fluturică Bom
bas. Ziarul pe care-1 scoate, în slujba unor interese 
meschine, se întitulează reprezentativ, „Răfuiala". O 
prelucrare modernă a acestui vechi procedeu se vă
dește în prezentarea tipului deosebit de interesant al 
agentului internațional al unei mari companii de arma
ment. Sezisînd nuanța, autorul nu l-a botezat Războ- 
iescu (cum ar fi făcut Alecsandri) ci a rezolvat pro
blema numelui printr-o mutare corespunzătoare din 
onomastica autohtonă către simboluri cu circulație 
universală. Personajul se cheamă astfel Flamingo care, 
după cum se știe, este numele „păsărei focului".

Apropierile de acest gen pot fi continuate. Ni se 
pare însemnat însă, înainte de a urma pe această linie, 
să desprindem o anume semnificație din cartea de 
vizită a unuia dintre personajele însemnate ale piesei. 
Cumnata viitorului ministru Onică-Vlașca aduce pe

tristă amintire ai

pentru asemenea 
publicul. Nu este 
vodevil „cu cîn-

CRONICA DRAMATICA

„Patriotica Romînă" de Mircea Ștefănescu
— Studioul actorului de film „Constantin Nottara“ —

scenă silueta, sever întreținută, a „damei voalate", 
eminență cenușie în fuste a vieții politice din vremea 
burgheziei. Eroina este infatuată și lascivă, purtîndu-și 
farmecele cu ostentație și afectînd, bine în'eles, blazarea. 
Autorul i-a legiferat porecla, numele întreg al acestei 
dive politice rămînînd Greta Gîrbu. Traducerea aceasta 
știrbă a numelui unei cunoscute vedete de cinematograf, 
provoacă dintr-odată o violentă impresie de vulgaritate, 
care reprezintă de minune personajul în cauză. Mircea 
Ștefănescu a mers consecvent în piesă pe această linie, 
subliniind meschinăria și vulgaritatea, peisajul deri
zoriu al protipendadei care deținea întreaga putere în 
vechea orînduire socială. Urmînd caracterul piesei, per
sonajele negative nu sînt atît de odioase, cit ridicule. 
Ele nu inspiră ură fierbinte, ci mai curînd dispreț. 
Cum am văzut, în piesă pot fi urmărite, în noi ipostaze, 
vechi figuri ale teatrului nostru satiric. Ele vor evolua 
însă într-o lumină care le subțiază profilul, menținînd 
trăsăturile cele mai violente ale caracterului lor și sim- 
plificîndu-le. Doamna Matilda Gîrbu, de pildă, este o 
Coană Chirița, care și-a lichidat contradicțiile. Ca și 
Chirița, Matilda Gîrbu a rîvnit să-și căsătorească fetele

zon, dar care și-a redus simțitor pretențiile. El aspiră 
numai la gradul de „general de corp de rezervă", grad 
pe care l-a obținut și „incapabilul de Vasiiescu-Cjoc".

Ultima piesă a lui Mircea Ștefănescu confirmă trăi
nicia influenței covîrșitoare a satirei lui Alecsandri și 
Caragiale asupra oricărei comedii romînești. Apare din 
nou evident că, în afara acestei influențe, nu se poate 
face teatru satiric, la nici unul din registrele posibile 
ale genului. „Patriotica romînă" reducînd simțitor pro
funzimea satirei, a oglindit însă înrîurirea acestor tra
diții în forme din cele mai simple. Sublinierea con
trastului între mobilul desgustător al manoperelor 
conducătorilor „Patrioticii romîne" și fațada „onorabilă" 
a acestei instituții, este realizată în piesă fără subtili
tăți. Autorul uzează de astă dată, mai ales, de jocurile 
de cuvinte care se pretează evidențierii acestui contrast. 
Astfel este frecvent folosită formula sacrificiilor „pentru 
Patriotica". „E vorba de Patriotica", iată argumentul 
de onoare al cumnaților Onică și Iacovache pentru 
acoperirea oricărui matrapazlîc mîrșav destinat chiver
niselii propriilor buzunare. Eroii piesei 
„jertfelor" pentru profiturile de milioane

acordă astfel 
ale societății

Velescu) (Georges
TUDOREL POPA

(Flamingo)
ANGELA CHIUARU

(Leni

alizarea acestei figuri, fără să trișeze față de întreaga 
formulă a piesei, Mircea Ștefănescu a pus ceva din 
lirismul său bine cunoscut, care îl reamintește pentru 
scurtă vreme spectatorului pe autorul inspirat al „Come
diei zorilor". Leni Velescu semnifică o prezență tulbură
toare în atmosfera irespirabilă a „Patrioticii". Puritatea 
sufletească și îndrăzneala neobișnuită a replicilor sale 
provoacă, cum este și firesc, o mai deplină demarcare 
a ticăloșiei din jurul său. Autorul a conceput persona
jul într-o lumină duios umanitară și n-a greșit. Pre
zența unei luptătoare dîrze în ritmul agreabil al co
mediei „Patriotica romînă" ar fi părut nepotrivită. Li
mitele firești care ies la iveală, în „lupta de apărare" 
a funcționarei Leni Velescu, înfățișează, in esență, 
limitele piesei întregi. „Patriotica romînă" este o glumă 
în patru tablouri, care condamnă — fără ocolișuri — 
aspectul moral al burgheziei romînești.

Rîzînd cu poftă de comedia „onoarei" lui Onică- 
Vlașca, spectatorul nu se întîlnește în anticamera pre
ședintelui „Patrioticii Romine" cu caractere complexe, 
care să-i stîrnească, în mod deosebit, interesul. El 
își reamintește însă, cu ajutorul piesei despre practici 
și figuri care nu se vor mai întoarce și asta nu e 
puțin lucru. Bine ințeles, este regretabil că în piesă 
sînt întreținute unele efecte gratuite. Un schimb de 
replici ca acesta : „Ce-a fost tatăl dumitale ?“ — „A 
fost... dat afară", sau altele asemănătoare stingheresc 
verva și volubilitatea firească a unei intrigi fragile.

Am denumit ultima comedie semnată de Mircea Ște
fănescu „un vodevil modern", adică o comedioară plină 
de haz care nu-și permite să lanseze sondele în adîncuri, 
dar care satirizează cu grație și fermitate. Nu se pot 
nega meritele unei asemenea piese. Dar nu ne putem 
împiedica să scriem măcar în treacăt despre regretul 
de a nu fi înregistrat în seria pieselor lui Mircea Ștefă
nescu, 
cel care a povestit cu emoție în ,„ 
sau care să ne transmită, mai răscolitor, fiorul liric 
cronicii dramatice despre Matei Millo.

★

un succes substanțial care să-l amintească pe 
Acolo, departe..." 

al

Optimismul prezidează nestingherit în spectacolul 
Ia Studioul „Constantin Nottara". Piesa se termină

cu oameni de vază dar, lipsită de candoarea isprăvni- 
cesei din Bîrzoieni ,a izbutit să-și realizeze visul. Ca și 
Chirița, Matilda Gîrbu visează să meargă la Paris 
pentru a vizita casele de modă, dar dragostea de bani 
i-a înăsprit glasul și trăsăturile și a văduvit-o de orire 
farmec. Fetele ei, Nuți și Muți (Aristița și Calipsița în 
ediții modernizate) s-au emancipat frenetic, pierzînd 
dreptul la compasiune. Greta Gîrbu, chiar, seamănă izbi
tor — în unele privințe — cu coana Zoițica. Ea este, 
astfel, neliniștită în preajma schimbărilor de guvern, 
întrucît trebuie să-și determine „situația sa politică". 
Generalul Filip Ionescu-Muscă este un Dandanache ca-

aparența unor eforturi

LUCIAN
Onică-Vlașca)

Desen de GION
patriotice demne de 
facilă, dar comicul

„Patriotica" 
laudă. Substituirea este, evident, 
replicilor nu poate fi tăgăduit. In același mod, utili- 
zîndu-se cuvinte cu două înțelesuri, se procedează și 
cînd este solicitată „consecvența" Grefei Gîrbu în ne
goțul său de farmece, sau într-o replică des reluată 
prin care Onică-Vlașca subliniază cu subînțeles, celor 
care cîrtesc împotriva țării, că „țara e bună".

Menținînd piesa pe canavaua subțire a vodevilului, 
autorul a introdus cîteva personaje pozitive, violent 
opuse grupului Onică-Iacovache. Dintre aceștia apare în 
prim plan numai figura funcționarei Leni Velescu. In re-

de 
cu 

o aparentă victorie a lui Onică-Vlașca, dar regia (Ma
rietta Sadova) a subliniat fericit deruta provocată de 
absența funcționarilor la sărbătorirea numirii în guvern 
a președintelui „Patrioticii romîne".

In spectacol se ivesc, ce-i drept, cîteva momente de 
vacarm inutil, mai ales în scenele la care participă 
trio-ul Matilda-Nuți-Muți. Regia și actorii au înțeles 
însă, în general, foarte bine specificul construcției piesei 
și au insistat pe nuanțele fiecărui cuvînt și al fiecărui 
gest, populînd cu aluzii și subînțelesuri pauzele dintre 
replici. Ion Lucian (Georges Onică-Vlașca), Ion Gheor. 
ghiu (Emile Iacovache-Teleorman), Maria Filotti (Ma
tilda Gîrbu), Cella Dima (Greta Gîrbu), Dem Savu 
(Filip Ionescu-Muscă) au precizat prin jocul lor degajat 
și volubil, ritmul viu și simplitatea intrigii.

Angela Chiuaru a creionat cu mult farmec chipul 
candid al funcționarei Leni Velescu. Scena din ultimul 
tablou în care Leni „își joacă existența" cochetînd cu 
disperare în fața propunerilor necinstite ale lui Onică- 
Vlașca, a fost interpretată cu o discreție salutară care, 
evitînd trivialul, a păstrat savoarea anecdotei drama
tice. Umorul sec al lui Flamingo a fost pe deplin 
valorificat în apariția remarcabilă a lui Tudorel Popa. 
Dintre tinerii care au apărut în acest spectacol numai 
Aurel Cioranu (Fluturică) se distinge cu adevărat.

Ne-a mirat sincer absența muzicii de scenă în acest 
spectacol, într-o 
zicale este bine 
sau „Hoții" se 
La „Patriotica 
cu bucurie, în 
accente satirice.

perioadă cînd excesul antractelor mu- 
cunoscut. Ni se pare că „Regeie Lear 
pot dispensa de 

rotnînă" publicul
gînd, acordurile

intervenția orchestrei, 
ar fj fredonat însă 
unei muzici vii, cu

V. Mîndra



puncte de Vedere

LA O LECTURĂ DIN TOLSTOI DRAMA LUCIDITĂȚII
O pena lui Tolstoi este enciclope

dia omului. Nici un simțăMnt 
propriu omului n-ă rămas în 

afara ei, tot ce privește pe om e anali
zat și studiat pînă la epuizare, la 
treapta celui mai înalt adevăr. S-ar 
părea că Tolstoi și-a propus să dea un 
mare tablou, absolut obiectiv, al exis
tenței. Totuși adevărul e altul. Teore
tic, Tolstoi refuza să studieze societa
tea, dintr-un simplu interes de cunoaș
tere, considerând arta sa ilustrarea 
unor principii morale. El apare con
temporanilor săi ca un judecător su
prem al omului. Simbolic, e un dum
nezeu, chemînd la judecată pe oameni, 
rostind sentințe categorice asupra vie
ții, interpretând faptele existenței după 
un criteriu strict moral. Acest dublu 
caracter al operei lui Tolstoi — de 
adevăr și morală.— poate fi un para
dox în ochii unora, dar reprezintă cea 
mai nobilă virtute a scriitorului. Nici
odată o mare operă n-a fost atît_ de 
adine morală. Nu cred că e posibil 
să cităm numele vreunui alt mare 
scriitor a cărui operă să fie pusă cu 
atîta evidență, aș zice chiar cu osten
tație în serviciul unor idei morale. In
diferent dacă nouă astăzi ne par ori 
nu acceptabile aceste idei, nu se poate 
să nu fim copleșiți de puterea cu care 
sînt afirmate. E vorba, în primul rînd 
nu de principiile filozofice și religioase 
al căror caracter obiectiv e reacționar, 
cît de ansamblul de idei critice, pri
vind epoca, oamenii contemporani cu 
el. e vorba de rechizitoriul teribil ros
tit împotriva a tot ce e fals, străin 
naturii și menirii omului. Cită vreme 
Tolstoi a acceptat arta, n-a contenit 
să-i apere fondul moral. A fost atît de 
pătimaș și uneori atît de nedrept și 
de excesiv în afirmarea ideii că exis
tența artei nu poate fi admisă decît 
în slujba unor idei morale îneît, por
nind de aici, a respins opere de mîna 
întii ale culturii. Sub semnul a- 
aceluiași impuls moral, împins de
exces fanatic, în anii din urmă ai 
vieții, a negat arta în totalitatea ei, 
ca fiind inutilă și vătămătoare omului. 
N-a făcut excepție propria lui operă 
pe care o vedea compusă din „mici 
povestiri prostești". Din tot vălmășa
gul acesta de idei contradictorii, se 
desprinde principiul atît de omenesc, 
atît de nobil și de apropiat de con
cepțiile noastre, că arta nu-și justifi
că clreptul la existență în afara mari; 
lor probleme sociale, a unor criterii 
morale superioare. Lucrul cel mai demn 
de atenție e că acest rigorism moral 
nu se întemeiază pe niște principii ar
bitrar introduse în opera de artă, ci 
pe adevărul cel mai exact, mai multi
lateral și mai profund, pe cea mal 
deplină obiectivitate în analiza sen
timentelor omenești. Tolstoi e un 
scriitor într-adevăr universal în a 
cărui operă găsim toate datele fun
damentale, toate problemele exis
tenței. Tolstoi a spus întreg adevărul 
asupra omului, asupra vieții și a mor
ții, asupra tuturor pasiunilor sociale, 
asupra bărbatului șl a femeii, asupra 
dragostei. In opera lui prăsim mono
grafii1 complete ale principalelor mo
mente ale existenței. Tolstoi a anaîi- 
ziat și a descris toate sentimentele, 
posibile. Cum iubește un bărbat pe o 
femeie, cum iubește o femeie pe un 
bărbat, cum se doresc și cum se dis
prețuiesc aceștia, ce simte un om cînd 
e tînăr, cînd e bătrîn, ce simte un om 
pe cîmpul de bătălie, în ce stare de 
spirit e la răsăritul ori la apusul soa
relui, ce e plăcut și ce e neplăcut omu
lui — toate le aflăm, cetindu-1 pe Tol
stoi. Duioșia ori dezgustul, rușinea, 
remușcarea, frica, groaza, credința, re
gretul, speranța, neliniștea, — toate 
aceste sentimente ori stări de spirit, 
cînd ne par nelămurite _ și nu ni le 
putem explica nouă înșine, le găsim 
descrise și explicate de Tolstoi. Fami
lia, școala, biserica, justiția, armata și 
toate celelalte instituții sociale sînt. 
urmărite monografic tot în opera lui 
Tolstoi. Insfîrșit, Tolstoi e acela care 
ne-a arătat cum moare un om, ce sim
te acest om și ce simt și la ce se 
gîndesc cei din preajma lui.

Dar toate acestea sînt abstracțiuni, 
ele nu cuprind decît o imagine săracă 
și incompletă a adevărului.

In opera lui Tolstoi avem descrierea 
tinereții; dar e descrierea tinereții prin
țului Nehliudov. contelui Bezuhov, a 
Natașei. Tolstoi a descris moartea; 
cum moare Ivan Ilici, ori bătrînul 
prinț Bolconski, ori țăranul Plafon 
Karataev. Din această imensă varie
tate noi putem bineînțeles extrage re
acțiile caracteristice tuturor catego
riilor și claselor sociale. Cine a cetit 
„Război și pace" își va aminti cum 
în volumul al patrulea, se descrie, pe 
o pagină, psihologia senilă a contesei 
'■■jstova, mama Natașei. Probabil că 
nu se poate adăuga nimic acelui por
tret moral și fizic, de un contur rea
list șl o exactitate psihologică a deta
liilor, de-adreptul uimitoare. E întra- 
devăr bătrînețea! Dar e bătrânețea 
contesei Rostova, în ale cărei reacții 
caracteristice e o mentalitate de clasă, 
rezultînd din gusturile, moravurile, 
principiile de viață reprezentative acelei 
catîgorii de nobili căreia îi aparține 
bătrâna contesă Rostova.

Tot astfel — în descrierea morții, a 
unui eveniment ce ține de legile oarbe 
ale naturii, în raport cu care s-ar părea 
că toți oamenii sînt deopotrivă. S-ar 
crede că aici, în fața morții, omul se 
prezintă desprins de orice constrânge
re socială și morală, singur cu veșni
cia. E primul lucru ce s-ar cuveni sub
liniat, existînd probabilitatea ca viziu
nea socială și morală a lui Tolstoi, 
să bată în retragere și să facă loc 
unui sentiment de egală contemplare. 
Este adevărat că Ivan Ilici Golovin e 
judecător la curtea de apel, e adevărat 
că Andrei Bolconski e prinț, că Platon 
Karataev e un țăran rus, dar — s-ar 
spune — ce însemnătate pot avea toate 
acestea ? Ranguri' , pasiunile sociale, 
convențiile — toate își au locul lor în 
existența omului; omul cîtă vreme tră
iește le acordă atenția cuvenită, e 
prins în vîrteiul lor, II se supune.

Dar: „Deși semne osebite le-au ie
șit din urna sorții", îi stăpînește deo
potrivă „geniul morții", în fața morții 
sînt egali.

In al doilea rînd, chiar de admitem 
că în fața morții oamenii încă se ma
nifestă în limitele cadrului soda! că
ruia îi aparțin, e posibil ca scriitorul 
să procedeze cu atîta lipsă de elemen
tară simțire și omenie, îneît să nu facă 
abstracție de condiția socială și mo
rală a omului care e în pragul lumii 

celeilalte ? Un om â trăit Inutil. ca= 
ractertil său s-a definit totdeauna prin 
ipocrizie și falsitate. In fața morții se 
c'omportă desigur într-un chip nedemn. 
Scriitorul l-a prezentat ca atare, dar 
e posibil ca omul acesta să nu fie ier
tat, absolvit de vina sat cel puțin în 
clipa din urmă ? E posibil ca scrii
torul, cel puțin acum, să nu fie cuprins 
de un sentiment de compasiune și milă 
universală ? Și Tolstoi a fost animat 
de o mare și universală dragoste de oa
meni. Cum va proceda el în acest caz? 
Va acționa în el, și acum, acelaș simț 
necruțător al adevărului ? Balzac, al 
cărui geniu artistic e greu de egalat, 
îl înfățișează pe bătrânul Goriot, ca 
pe un reprezentant al clasei sale, ca

Desen de PERAHIM

pe o făptură cu virtuți și scăderi ome
nești, cu toate acestea, cînd deScrie 
moartea eroului său, participă într-a- 
tîta cu subiectivitatea sa, îneît face 
din Goriot o întrupare a unei virtuți 
unice, dragostea paternă, o victimă a 
nerecunoștinței celor două fiice ale 
sale, doamna de Restaud și baroneasa 
de Nucingen.

La Tolstoi toate aceste sentimente 
există, însă pe primul plan, chiar și 
în descrierea morții, se afirmă marele 
simț al adevărului, al urmăririi obiec
tive a faptelor. E cu atît mai uimitor 
și aproape de neînțeles acest lucru cu 
cît Tolstoi însuși ca om a fost urmă
rit de ideia morții, de spaima de 
moarte, ca un rezultat al integrării 
sale organice în viața naturii. „Tol
stoi — spune Plehanov, într-un arti
col — încerca cu cea mai mare inten
sitate sentimentul groazei în fața mor- 
ții, tocmai atunci cînd îl desfăta cel 
mai mult conștiința unității sale cu 
natura". De altfel despre acest senti
ment e vorba, de nenumărate ori, în 
paginile jurnalului intim al luî Lev 
Tolstoi.

Din acest punct de vedere, scrierea 
cea mai caracteristică e „Moartea lui 
Ivan Ilici" care s-a bucurat de altfel 
de o apreciere foarte călduroasă din 
partea criticilor marxiști ruși. Terme
nului de natură, folosit de Plehajiov, 
cred că trebuie să-i conferim o accepție 
mai largă. In acest caz, înțelegem prin 
natură tot ce e viu, spontan și elemen
tar, sănătos și puternic nu numai în 
afara omului, ci mai cu seamă în omul 
însuși. Tot astfel, moartea nu trebuie 
interpretată în înțelesul ei limitat, 
strict fiziologic ci în legătură cu pro
cesul foarte complex al destrămării, 
al descompunerii organismului ome-' 
nesc, din toate punctele de vedere, In
clusiv punctul de vedere sufletesc, mo
ral. Nu încape îndoială că noi. nu 
putem accepta, modul de a filosof a a- 
supra vieții șf a morții specific lui 
Tolstoi. Și aici, ca și pretutindeni în 
opera lui Tolstoi se manifestă acel 
caracter contradictoriu, de care vor
bește Lenin. Nu e greu să in
tuim latura slabă, inacceptabilă a con
cepției lui Tolstoi, sezisabilă și în nu
vela de care ne ocupăm. Spre a nu da 
loc la înțelesuri echivoce să cităm cu
vintele cunoscutului critic sovietic 
Lunaciarski, care exprimă un punct de 
vedere limpede privind latura neac
ceptabilă a nuvelei. „Agonia și moar
tea sînt zugrăvite aici cu o veracitate 
necruțătoare" spune Lunacearski. Cu 
toate acestea, continuă el „cînd Tol
stoi pătrunde pînă la însuși faptul 
morții, simte parcă nevoia să se îm
pace cu ea și spune că Ivan Ilici, a- 
tunci' cînd s-a apropiat ultimul ceas 
al vieții, a înțeles în sfîrșit că nu mai 
există moarte, că există doar lumină. 
Dar acestea sînt numai vorbe ce nu pot 
convinge pe nimeni cîtuși de puțin. 
Nu așa mor oamenii. Ei simt pînă la 
sfîrșit cum li se duc puterile, cum li 
se întunecă memoria, uneori simt o 
durere intensă. Tolstoi știa foarte bine 
acest lucru dar în nuvelă a încercat 
oarecum să îndulcească moartea, ca 
să nu fie atîit de îngrozitoare". Intr-a
devăr, ultimele pagini ale nuvelei lasă 
această impresie, nejustificată de ca
racterul lui Ivan Ilici, că acesta s-ar 
împăca subit cu Ideia morții, avînd o 
revelație. De altfel, nu e singurul caz 
cînd Tolstoi procedează în acest fel. 
„învierea" se încheie cu cîteva citate 
evanghelice, cu nimic legate de roman. 
Tot astfel ultima parte a romanului 
„Război și pace", cuprinde un tratat 
de filosofie fatalistă a istoriei, la o 
distanță sensibilă de caracterul realist 
al operei, care în întregul eî repre
zintă, o apologie a poporului rus. „în
vierea" și în special „Război și pace" 
nu rămîn mai puțin, prin aceasta, ope
re de geniu. Ca valoare realistă 
„Moartea lui Ivan Ilici" nu stă mai 
prejos de „Război și pace" ori „în
vierea". Fără a mai vorbi de veridici
tatea psihologică și de sensul social 

al novele!, chiar Mfeea morală ce se 
desprinde poăfe fi considerată în esen
ța ei, adevărată și acceptabilă. In cu
vintele luî Lunacearski, sensul moral 
al nuvelei ar fi acela că „El (Tolstoi 
n.n.) crede că moartea trebuie privită 
cu curaj". Dragostea de ceea ce e sim
plu, natural și elementar, aversiunea 
de ceea ce e fals șî convențional, fap
tul de a considera moartea un dușman 
oribil _ al omului, condiția tragică a 
omului care e silit să se supună firii 
oarbe și legilor nedrepte, atitudinea 
morală șl curajul nobil în fața morții 
în opoziție cu degradarea lașă, în 
sfîrșit ideea că o existență mediocră 
ori josnică împovărează pe om în cea
sul ultim al vieții, îi fac insuportabil 

examenul conștiinței <— Iată, în re
zumat, conținutul nuvelei'.

In atitudinea lui Tolstoi față de 
eroul său e un amestec foarte complex 
de adevăr necruțător și compătimire, 
de simpatie și compătimire, de simpa
tie și aversiune. In acelaș timp, Tolstoi 
se preocupă de caracterul. găunos și 
stupid al convențiilor sociale, proprii 
mediului pe care îl descrie și din 
opoziția Ivită acum între aspectul fals 
al moravurilor și faptul zguduitor, al 
morțiî, din raporturile care se creează 
între oameni' fără ca aceștia să se 
definească prin trăsături propriu zis 
caricaturale se desprind situații de un 
comic profund, ce s-ar părea principial 
incompatibile cu tema esențială a po
vestirii. Numai Tolstoi știe să înso
țească moduri de reflactare a vieții, 
atît de adînc diferite și contradictorii, 
fără să ne dea, într-un fel, iluzia că 
asistăm la un spectacol convențional. 
Sentimentul acesta al firescului, care 
decurge parcă din însăși natura, din 
însăși' viața oamenilor e poate trăsă
tura cea mai uimitoare a lui Tolstoi, ca 
scriitor.

Mediul în care se petrece drama vie
ții și moartea lui Ivan Ilici Golovin 
este acela al unor oameni cumsecade, 
magistrați și funcționari de provincie, 
ținînd de straturile sociale mijlocii 
ale Rusiei de pe vremuri. Acum Ivan 
Hid murise și soția sa, Prascovîa Fio- 
dorovna Ilina anunța rudelor și prie

O poezie
Zn îptimpinarea Congresului, șl în zilele desfășurării 

lui, au apărut în publicațiile noastre multe poezii 
noi, în general poezii bune, avîntate. Dintre toate 

vreau să relev „Prinos" de Marcel Breslașu („Scînteia" 
nr. 3468 din 17 decembrie 1955).

Poezia aceasta adaugă o nouă pildă grăitoare șirului 
de izbînzi care dovedesc că pătrunderea adlncă a conți
nutului politic nu numai că nu „diluează" arta poetică, 
ci dimpotrivă o condensează și o ridică.

Cîteva calități artistice evidențiază poezia de care ne 
ocupăm.

In primul rînd ceea ce am putea numi consecvență ar
tistică. Poezia e foarte încărcată în conținut: vorbește 
și despre dragostea poporului pentru Partid, și despre 
realizările cucerite în ultimii ani sub conducerea parti
dului, și despre eroica luptă din ilegalitate, șl despre 

' bătălia pentru creșterea productivității muncii, și des
pre transformarea socialistă a agriculturii și despre a- 
grotehnica înaintată — în sfîrșit mai vorbește despre 
școli, pionieri și... cite altele. Dar întregul acest tablou 
vast și variat Breslașu ni-l zugrăvește pornind de la o 
singură imagine pe care o dezvoltă apoi într-un sistem 
unitar și multilateral, în așa fel îneît fiecare imagine 
nouă să nască firesc din aceea care o precede. Iată dece 
poezia în ansamblu dă o senzație atît de plăcută de 
armonie.

Imaginea aceasta de început, pe care poetul a mai 
folosit-o acum 8 ani în versurile închinate Republicii — 
este bucuria „florilor din miez de iarnă". Aluzia la data 
Congresului ne introduce direct în atmosfera fremătătoa
re a pregătirilor, fără însă să părăsim „lumea" specifică 
a poeziei,

Prinos de flori ți-aduce-ntreaga țară 
de ziua marii noastre sărbători.

S-ar putea obiecta că imaginea în sine nu e nouă și 
a. mai fost folosită în poezie. De bună seamă, mai ales 
în poezia populară, mai mult chiar în creațiile poporului, 
care din cele mai îndepărtate timpuri a asemănat sen
timentele cu flori. Nouă este însă modalitatea prin care 
Breslașu cuprinde cu ajutorul acestei singure imagini 
întreaga vastitate a problemelor și aspectelor legate de 
Congres. In fiecare strofă într-un mod de astădată cu 
totul nou, neașteptat și inedit ni se perindă parcă în 
fața ochilor cele" mai variate aspecte concrete prin care 
poporul demonstrează marea sa dragoste pentru Partid.

Cu multă dibăcie sînt folosite mai ales antitezele poe
tice :

...Sînt flori cu care cinstim înaintașii 
pe cei căztiți și-n veci nemuritori — 
și flori cu care-ntîmpinăim fruntașii 
cînd ni se-ntorc din anii viitori.,,

sau;

Cu mîini stîngace ți le-mble pruncii —
noi vîrstnicii cu-nfiorate mîini...

In ambele cazuri poetul rămînînd mereu in „cadrul" 
de imagini alese — evotă tablouri devenite foarte fami-

frumoasa
tiare oamenilor muncii — pe de o parte — coroanele de 
flori întinse una Ungă alta sub o placă de marmoră, pe 
de altă parte, lumea adunată la gura unei mine, sau la 
porțile unei fabrici pentru a întimpina pe cei care au 
realizat în muncă depășirile cele mai mari. Reunite la 
un loc prin elementul comun — florile — imaginile vor
besc deosebit de grăitor despre continuitatea luptei parti
dului, adună într-o sinteză trecutul și viitorul, dinei 
astfel poeziei o dimensiune impresionantă.

In celelalte versuri, antiteza folosește deasemenea un 
element comun: emoția. Dar sînt diametral opuse cau
zele : copiii au „mîini stîngace", pentru că e pentru pri
ma dată cînd.participă la o sărbătoare atît de solemnă, 
ei nu știu decît vag, deocamdată, ce înseamnă partidul și 
tocmai de aceea emoția lor e atît de mare; — în schimb, 
„noi vîrstnicii" știm multe; aducînd flori partidului. în 
mod firesc reconstituim în gînd întreaga lui istorie plină 
de jertfe și singe — de aceea mîinile noastre sînt „înfio
rate". împreună se realizează o nouă și frumoasă sinte
ză poetică.

Cînd, în ultima strofă a poeziei, Breslașu spune că 
versul său e doar „pamblica ce leagă mănunchi" ..în
miresmatul prinos" al întregului popor, expresia nu e 
doar o figură de stil — ci purul adevăr — și aceasta e 
o mare izbîndă a poetului.

In Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. la Con
gresul al II-lea al partidului, prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. se arată între altele că publicul nou cere 
creatorilor „pa operele lor să fie făurite la un înalt ni
vel de măestrie, așa cum merită temele mărețe cărora le 
sînt consacrate". Poezia „Prinos" a lui M. Breslașu e o 
lucrare care ar putea fi dată ca exemplu ce corespunde 
cerinței de mai sus. Patosul politic al poeziei țîșnește 
nesilit și mobilizează pentru că poetul a lucrat cu migală 
fiecare vers, s-a străduit să dea formă perfectă fiecărei 
expresii. In poezie nu întîlnești nici un cuvînt în plus, 
nimic gratuit. In schimb fiecare imagine nouă vorbește 
despre frumusețea vieții de azi, despre victoriile repur
tate sub conducerea Partidului. Dacă am asemăna poezia 
cu sculptura, am putea spune că, în poezie, fiecare frază, 
fiecare cuvînt trebuie să fie dăltuit cu aceeași stăruință 
cu care sculptorii dăltuiesc trăsăturile feței la statuia la 
care lucrează. Dar, tot așa cum sculptura pierde dacă 
privitorul observă unde a lucrat sculptorul cu dalta, tot 
astfel și poezia pierde dacă cititorul simte unde poetul 
„a lucrat" asupra limbii. In acest caz „cuvîntul" se in
terpune între idee și public, încețoșează conținutul. In 
poezia „Prinos" a lui Marcel Breslașu acest lucru nu 
se intîmplă niciodată. Deși e construită aproape în ex
clusivitate cu ajutorul simbolurilor, poezia nu ridică nici 
un voal între expresie și conținut: imaginile sînt atît 
de limpezi îneît prin ele te uiți nestingherit în inima ' 
omului: J

Căci toate cite cînt — sînt ale tale I
Ca mărgărită frunzărită-n prag, 
de-ai întreba noianul de petale 
ți-iar spune toate, rînd pe rînd : mi-ești drag 1

Mihai Novicov

tenilor familief, această îngrozitoare 
veste. In clipa cînd se află de moartea 
lui Ivan Ilici ne găsim în societatea 
colegilor de slujbă ai acestuia, tocmai 
într-o discuție aprinsă asupra unor 
chestiuni legate de profesia lor fle oa
meni cumsecade. Ivan Ilicij' fusese 
coleg cu cei de față și toți îl iubiseră 
mult". E firesc deci ca toți să înceapă 
să mediteze asupra urmărilor pe care 
moartea lui Ivan Ilici le va avea asu
pra propriei lor situații. Se știa doar 
că regretatul lor prieten și coleg fusese 
consilier de curte, încasînd, în această 
calitate, un salariu onorabil. Era de la 
sine înțeles că după moartea luî Ivan 
Ilici', .postul pe care-1 ocupase nu putea 
să rămînă vacant. Fiecare din cei pre- 
zenți se afla în fața eventualității fe
ricite de a fi avansat, locul pe care-1 
deținuse el rămînînd la dispoziția unei 
rude sau cunoștințe apropiate. Desigur, 
„pe Ivan Ilici îl iubiseră mult", asta 
era în afara oricărei îndoiri — scriind 
aceste cuvinte Tolstoi nu intenționase 
să ironizeze pe cirjeva — dar Ivan Ilici 
murise. De cînd ei rămăseseră încă în 
viață. Reacția celor prezenți e de a- 
ceea comună și foarte firească. Fiodor 
Vasilievici. zguduit de moartea prie
tenului său, nu-și poate totuși opri 
omenescul gînd că avansarea i-ar adu
ce vreo opt sute de ruble în plus — în 
definitiv nimeni nu-1 va condamna 
pentru aceste mici socoteli meschine, 
și apoi cine poate să șție la ce se 
gîndește Fiodor Vasilievici ? Figura sa 
e severă șî îngîndurată, tocmai cum se 
cuvine în asemenea momente. La rân
dul său Piotr Ivanovici, alt coleg și 
prieten al lui Ivan Ilici Bolovin se 
gîndește că, în sfîrșit, are posibilita
tea de a transfera pe cumnatul său în 
funcțiunea pe care șî-o dorise. In sfîr
șit, avea să-i fie și nevasta mulțumită. 
Oamenii pe care Tolstoi îi prezintă nu 
sînt mai1 răi decît alții. Sînt oameni 
ca toți ceilalți, funcționar! de stat ai 
Rusiei' dinaintea sfîrșitului1 de veac, 
persoane onorabile și nu se pretează 
nicidecum la caricatură. E un tip spe
cific Rusiei prerevoluționare, frecvent 
în literatura rusă, observat și de Go
gol, de Scedrin, ori de Cehov. Dar cu 
diferența că în Tolstoi e văzut mai 
puțin sub aspectul caricatural, ridico
lul rezultînd în acest caz din scene 
de viață absolut firești1, de un relief 
natural.

Dar să vedem cum comentează în
tre ei, acești oameni de treabă, moar
tea bunului lor prieten. își zîmbesc cu 
satisfacție, se grăbesc să-și împărtă
șească planurile? Nu! De altfel o a- 
semenea purtare nici n-ar fi corespuns 
adevărului. Ei comentează, așa cum se 
comentează în mod obișnuit, în cercul 
unor oameni onorabili, moartea cuiva. 
Nimeni nu strigă de durere. Poate 
că o asemenea manifestare sgomotoa- 
să ar fi fost de un mai mare efect ar
tistic, scriitorul putînd astfel să dez
văluie mai bine ipocrizia eroilor săi. 
Nimeni nu strigă de durere, mai întîi 
fiindcă aceasta nu se potrivește cu 
situația lor, cu rangul pe care-1 ocu
pă, în al doilea rînd pentru că sînt 
oameni cu simțul măsurii, cu reacții 
firești, în purtarea ‘cârdra o asemenea 
manifestare nu-și are locul: — „Eram 
sigur că nu se mai face bine — spuse 
cu glas tare Piotr Ivanovici. — Păcat 
de el 1

— Dar de fapt ce-a avut ?
Doctorii n-au putut să stabilească 

diagnosticul. Mai bine zis fiecare a pus 
alt diagnostic". Și așa mai departe.

Tolstoi vrea să spună că ipocrizia 
nu este o trăsătură de caracter a unuia 
sau altuia dintre acești oameni, a lui 
Piotr Ivanovici sau a lui Fiodor Vasi
lievici, că ei nu sînt niște făpturi odi
oase. Dacă ar fi insistat asupra mîrșă- 
viei, fiecare, citind ar fi gîndit pe bună 
dreptate: aici scriitorul ne-a arătat 
niște oameni ipocrit!, care pînă și față 
de un. eveniment tragic — moartea 
bunului lor prieten — nu renunță la 
ipocrizie. Răi oăimenl 1

Lucian Raicu

(Continuare în numărul viitor)

ț» eeditarea romanului „Ultima 
noapte de dragoste, tntîia noap-

Kte de război" mi-a fost un im
bold de a străbate încă o dată tulbu
rătoarele pagini ale acestei cărți. Am 
recitit romanul scris de Camil Petrescu 
în armă cu un sfert de veac, cu ace
eași înfrigurată nerăbdare ca întîia 
dată, părindu-mi precum întotdeauna 
cînd recitesc opere excepționale, că a- 
bia la această ultimă lectură i-am pă
truns cu adevărat înțelesurile.

S-a zis că „Ultima noapte" ar fi 
monografia geloziei. Adevărat, dar ce 
determină această gelozie și ce aspect 
particular dobîndește ea? înainte de 
toate trebuie observat că Ștefan Gheor- 
ghidiu, la fel ca toți eroii lui Camil 
Petrescu, e un om integru, incapabil 
de compromisuri, de tranzacții cu 
propria conștiință. El este uluit vă- 
ztnd că Nae Gheorghidiu, un ins ce 
cumulează toate trăsăturile imbecili
tății, poate trece în parlament și in 
cercurile mondene drept un om de spi
rit, chemat să țină în mină frinele 
statului. Dezinvoltura analfabetului 
Tănase Vasilescu-Lumînăraru, care 
simulează competența în toate, fără să 
priceapă nimic, fiind proprietarul unei 
tipografii fără a cunoaște buchiile, îl 
paralizează. Prin candoarea cu care 
susține principii ce nu sînt decît lite
ră moartă pentru cei ce le proclamă 
cu emfază, Ștefan Gheorghidiu e pri
vit de familie și rude ca un speci
men anormal, un deraiat, un... filo
sof cu capul în nori, categorie umană, 
decît care, în înțelesul lor, nimic nu 
se poate imagina mai lamentabil,

lată-l pe acest cavater anacronic al 
derizoriilor închipuiri însurat cu o fe
meie nici mai bună, nici mai rea de
cît majoritatea femeilor provenite din 
același mediu cu ea. Eroul nostru vrea 
să realizeze în căsătorie, ca în toate, 
absolutul. Nu poate concepe ascunzi
șuri, perfidie, convenții, intre soție șt 
el. Vrea o dăruire deplină de ambele 
părți, o comuniune perfectă, pînă la 
contopirea simțămintelor preocupări
lor, aspirațiilor. Decepția se ivește 
însă curînd. Ființa ingenuă, dezinte
resată, respirînd farmec și nevinovă
ție, vădește dintr-odată o patimă a- 
cerbă, incredibilă în apărarea intere
selor materiale ale soțului, împotriva 
rudelor hrăpărețe, cum și un surprin
zător talent al gătelilor, o plăcere a 
luxului și mondenității -- ea devine 
din ce în ce mai frivolă și gindul că 
l-ar înșela încolțește firesc in mintea 
incorijibilului filosof. Iar așa ceva în
seamnă petru el o crimă strigătoare 
la cer, un fapt nemapomenit, cata
strofal, contrazicînd rațiunea univer
sală, iar datoria de a-l pedepsi apare 
ca un imperativ etic. Cît se aseamănă 
această obsesie a lui Ștefan Gheor
ghidiu cu înfrigurarea și intransigen
ța lui Gelu Ruscanl candoarea sa lu
cidă cum amintește ingenuitatea dîr- 
ză a lui G. D. Ladimal Gelu Ruscan, 
George Demetru-Ladima, Ștefan 
Gheorghidiu sînt niște fanatici ai ideii. 
Mai au ei oare corespondențe în lite
ratura romînă ? Oricît de contestabilă 
ar fi această teză, susțin că substan
țial eroii lui Camil Petrescu sînt foar
te apropiați de eroii populari ai lui 
Sadoveanu și, implicit, de eroii balade
lor. Evident, gradul evoluției intelec
tuale, formația psihică, structura tem
peramentală ale unui Ștefan Gheor
ghidiu diferă la extrem de ale cio
banilor și pădurarilor sadovenieni. 
Dar oricît de imense ar fi deosebirile, 
rămîne comună integritatea morală, 
voința de afirmare a umanității, ne
putința de a concepe .Invîrteli", șme
cherii, tîrgueli de principii. Eroii lui 
Camil Petrescu, asemeni celor din 
folclor și din literatura lui Sadovea
nu, sînt lipsiți de „umor", ei iau lu
crurile în serios, nu tolerează coche
tăria, ușurătatea, cînd e vorba de pro
bleme de viață. Pentru un marcant 
scriitor francez de la sfîrșitul secolu
lui trecut și începutul celui de față, 
martirii oricărei credințe sînt nein- 
teresanți, fără haz, dispuși fiind să 
moară pentru un iluzoriu adevăr, cînd 
nimeni (pretinde el) nu va putea răs-

Reflecții de lector
punde vreodată întrebării puse de 
Pontiu Pliat: „Ce este adevărul?" Ei 
bine, acest scepticism flegmatic e tot 
ce poate fi mai străin primitivilor lui 
Sadoveanu, (aflați pe o treaptă a 
umanității infinit superioară celei pe 
care se găsesc rafinafii societății bur
gheze în disoluție) cît și intelectuali
lor lui Camil Petrescu. La izbucnirea 
războiului, Ștefan Gheorghidiu nu se 
poate gîndi o singură clipă să lip
sească de pe frontul unde stnt sece
rați toți cei din generația sa și se 
prezintă voluntar la incorporare, deși 
unchiul său — persoană influentă — 
putea foarte ușor face rost de un or
din de mobilizare pe loc.

Ștefan Gheorghidiu, așa complex, 
contradictoriu, cum se află, e un om 
dintr-o bucată, urmărind cu tenacitate 
un țel (mai important sau mai puțin, 
asta e altă chestiune), crezi nd cu fa
natism in ceva, organizlndu-și viața 
conform unor principii considerate de 
neclintit. Eroul nostru e decis să-și 
prindă nevasta in flagrant delict și să 
o ucidă împreună cu amantul. Sufe
rința sa vine din sforțarea de a se 
convinge că presupusurile sale sînt 
întemeiate. Eroul trăiește o dramă a 
inteligenței. Asemenea lui Hamlet — 
pe un plan mai restrins, desigur, — 
el simte în jurul său infamia, intu
iește situații ce dezmint idealul unei 
căsnicii demne și nu poate înțelege 
ce anume a intervenit să zdruncine 
puternica iubire dintre el și soție. Cum 
e posibil ca acea copilă devotată, fer
mecătoare care, cu cîteva luni înainte, 
il însoțea la seminariile de matema
tici superioare și asculta ore întregi 
cu încordare — numai spre a-i face 
lui plăcere — expuneri din care nu 
pricepea o iotă, ba chiar punea cite o 
întrebare, spre a dovedi că a fost a- 
tentă, — cum e posibil ca ea, care îl 
admirase atîta pentru capacitățile fi
losofice, să se irite cînd e pusă în 
fața unor speculații cerebrale („Uf,... 
și filosofii ăștia l") și să-l terorizeze 
pentru relativa neglijență în ținută, 
dovedind prin toată conduita ei că 
prețuiește infinit mai mult arta de 
a potrivi cravata șl de a rosti 
cu suficiență fleacuri convenționa
le decît orice biruinți ale spiritu
lui? Din comportările contradictorii 
ale soției nu se pot trage concluzii 
certe. Faptele, cunoscute parțial, sînt 
susceptibile unor interpretări diame
tral opuse. Ștefan Gheorghidiu, con
centrat, se întoarce acasă într-o per
misie, sosind tocmai la ora 1 noaptea 
și găsește căminul conjugal gol. So
ția apare abia dimineața și refuză să 
se explice. Situația îi apare soțului 
fără echivoc. Dar după vreo lună, cînd 
cei doi sînt de acum despărțiți, Gheor
ghidiu găsește între cărțile fostei ne
veste un bilet In care o prietenă o 
roagă să doarmă la ea, ca să-i țină 
de urlt, soțul fiind plecat din locali
tate. Data scrisorii indică tocmai ziua 
cînd nefericitul filozof crezuse că a 
descoperit proba 'incontestabilă a în- 
cornorării sale. Uluit, Gheorghidiu sim
te țișnind în el o dragoste imensă 
pentru soție și o mare căință pentru 
nedreptatea făcută. Dar viermele în
doielii tot nu-i dă pace. Nu cumva 
biletul prietenei e o abilă manevră 
menită să-l inducă în eroare? Dacă e 
așa... Dar ce interes ar avea ea în a- 
ceastă mistificare, afară de cazul că 
încă îl iubește? Iar, dacă-l iubește, 
nu e oare mai logic să creadă în ne
vinovăția ei ? S-ar putea însă ca ea 
să fie interesată material a-i rămîne 
soție... Dacă ar fi vorba de iubire de- 
sinteresată de ce n-a lămurit oe loc, 
atunci dimineața, cum stau lucrurile? 
Orgoiiu? Dar, într-o zi, cînd l-a văzut 
cu altă femeie, ea și-a dat pe față, 
public, suferința, neținînd seama de 
nici un fel de mindrie.

Așa se zbuciumă Ștefan Gheorghi
diu, necontenit, pradă incertitudinilor. 
Ridicată pe planul conștiinței, sufe
rința sa din dragoste își amplifică 
dimensiunile, devenind o dramă fi
losofică, a cunoașterii. Dorința pus
tiitoare a eroului e aceea de a-i do
vedi soției necredincioase că nu ig
noră comportarea ei.

„...S-o string de gît și să-i răc
nesc cit voi putea de îndîrjit și exas
perat: „știam totul... știu absolut io
tul".

Căci într-adevăr, ceea ce mă doare 
mai mult, e gîndul că ei socot că nu 

știu nimic".
Voința de claritate, luciditatea tă

ioasă, neastîmpărată, a lui Ștefan 
Gheorghidiu sperie pe cei din jur 
Zice o doamnă:

„— Nu, atîta luciditate e insupor
tabilă, desgustătoare. îmi închipui că 
ești în stare, nu numai să-ți exami
nezi exagerat partenera, dar ca, 
în ultimele clipe ale îmbrățișării, să-ți 
dai seama exact de ceea ce simți, ca 
șt cînd ai asista la un spectacol stră
in"...

Iar replica eroului cade gravă, ca 
o sentință:

„— Doamnă, e perfect adevărat ce 
bănuiți, dar încheierea d-voastră — 
numai — e falsă. Atenția și lucidi
tatea nu omoară voluptatea reală, ci 
o sporește, așa cum de alt fel atenția

CENACLUL SECȚIEI DE POEZIE
Vineri, 13 ianuarie, s-a ținut la Ca

sa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu" ce
naclul secției de poezie a Uniunii Scrii
torilor riin R.P.R. înainte de a se trece 
la lectura și discutarea versurilor în
scrise să fie citite la această ședință 
poeta Nina Cassian arată că cenaclul 
nu și-a ținut pînă acum cu regularitate 
ședințele, ceea ce a împiedicat ca -el 
să du'tă o muncă eficientă și să răs
pundă practic la țelurile și sarcinile 
propuse. Ședințele cenaclului, a su
bliniat ea, trebuie să aibă loc cu perio
dicitatea fixată și să participe la ele 
cît mai mulți poeți tineri și critici li
terari. Trecîndu-se la lucrările cena
clului, poetul Riusalim Mureșanu a ci
tit un ciclu de cinci poezii, iar Nina 
Casslan ciclul „Vacanța", alcătuit din 
șapte poezii. Participînd la discuții 
Eugen Jebeleanu, Ov. S. .Crohmălni-

sporește șl durerea de dinți. Marii vo- 
luptoși și cei cari trăiesc intens viața, 
stnt, neapărat, și ultra lucizi".

In eroul romanului „Ultima noap
te de dragoste, întîia noapte de răz
boi" văd un Don Quijotte al lucidită
ții. Intr-o lume deprinsă a închide 
ochii, acceptînd minciuna, ticăloșia ca 
pe un dar imuabil, necomplicîndu-și 
existența cu întrebări care nu aduc 
nici un profit, ba chiar dimpotrivă. — 
Ștefan Gheorghidiu ridică spada cu
getării nedomolite, despicînd tenebre
le înăbușitoare, sforțlndu-se să iște 
adevărul, oricît ar fi el de dureros.

Proaspăta lectură a noii ediții a ro
manului mă îmboldește să caut atitu
dinii lui Ștefan Gheorghidiu o sem
nificație mai generală. Recitind cele 
scrise de G. Cătinescu despre „Ulti
ma noapte..." m-a izbit imputarea 
adusă eroului, de a cere femeii „ceea 
ce ea nu poate da". Foarte probabil 
că exigențele acestui efervescent in
telectual depășesc posibilitățile soției 
sale, dar pe mine tocmai prin aceasta 
mă cucerește. Ștefan Gheorghidiu nu 
poate accepta o dragoste pe jumătate, 
care să nu-i angajeze toate resursele 
personalității, toate facultățile. Desin- 
teresul soției pentru preocupările in
telectuale îl neliniștește, putîndu-se 
închipui pe sine discutind cu ea ni
micuri cu aerul de a fi interesat gro
zav de acestea, în timp ce în mintea 
sa fulgeră întrebările despre esența 
universului. El nu poate fi în nici 
un caz „eroul îndrăgostit... plot și 
fără spirit critic", cum îi găsește G. 
Călinescu — pe bună dreptate — pe 
mulți îndrăgostiți celebri; nu „poate 
să fie foarte bine încredințat că toate 
femeile n-au nici o minte..., dar aceste 
femei ti plac". Cu alte cuvinte, o iu
bire care nu are la temelie lucidita
tea, între altele, consimțămintul de
plin al rațiunii, nu-l poate satisface. 
Nu pot să nu admir îndrăgostitul 
filosof. Generalizînd atitudinea lui, 
zic: laudă omului care-și întemeiază 
fericirea sa pe înțelegere l

Eclesiastul glăsuiește că „acolo 
unde e multă înțelepciune, este și 
multă suferință" — și această idee 
străpunge o bună parte din cultura 
universală. Nu spun că nu e advevă- 
rat, cel puțin atîta vreme cit omul n-a 
reușit să salte cu adevărat in istorie, 
trecînd din imperiul necesității in 
acela al libertății. Dar mă ridic cu 
înverșunare împotriva acelor soluții 
care propun evitarea suferinței prin 
ignoranță. Mi-au dat mult de gin-' 
dit anumite concepții agnostice, ob
scurantiste exprimate de diverși fi 
losofi și poeți, care proslăvesc 
stadiile inferioare ale existenței ca 
fiind singure compatibile cu fe
ricirea. A fi copac sau mai degrabă 
piatră e o stare preferabilă existentei, 
ca ființă conștientă — zic unii filo
sofi acefali — deoarece prin cunoștin
ță luăm act de tot soiul de nenoro
ciri ce apasă firava noastră alcătuire. 
Cite un poet se tînguie:
„De ce m-ai trimis în lumină, Marnă, 
de ce m-ai trimis?"
Altul recomandă cufundarea în irațicp 
nai, refuzul de a desluși misterele lu
mii:

„Trage încă-un zid de var
Intre trup și ce-i afar’."

căci
„pahar e gîradui, cu otravă".

Asemenea năzuinți îmi par izvorite 
din lașitate și dintr-o meschină zoo
logică pornire spre comoditate, spre 
un culcuș călduț al spiritului etern 
netulburat. Ele exprimă, evident, fi- 
losofia unor forțe sociale, contrazise 
de istorie, sortite mistuirii în neființă.

Alta e concepția despre fericire a 
omului nou. El zice: fericirea e de 
neconceput fără conștiința de a o a- 
vea. Fericirea vine din cunoaștere. 
Dacă înțelegerea, descoperirea adevă
rului naște durere, atunci trăiască 
durerea. Unui paradis al insensibili
tății, adormit, veșnic identic sieși, 
prefer infernul îndoielilor, dticind la 
certitudini, tortura căutărilor și r& 
velațiilor uluitoare. Nu liniște vreau, 
nu tihnă încremenită, ci înțelegerea 
rosturilor mele în lume, adevăr. Dacă 
lumina nu poate fi produsă decît prin 
sfîrtecarea pieptului și jertfirea inimii 
— vreau ^soarta lui Danko. Răstig- 
nească-mă Tunătorul pe stînca cea 
mai de sus, sfîșie-mă păsările prădal
nice, dar nimeni nu mă va convinge 
că e mai bine să zac într-o vizuină 
obscură, să mă lăfăiesc în putregaiuri 
de-a valma cu viermii grași. Conștiin
ța, luciditatea, capacitatea de a lua 
o atitudine în cunoștință de cauză în
seamnă libertate, iar libertatea e 
poarta fericirii. O fărîmă de conștiință 
întrece tăria unei infinități de forțe 
oarbe. împărtășesc pe de-a-ntregul 
reflecția acelui erou al lui Ehrenburg 
care, parafrazindu-l pe Pascal zice: 
„Omul nu este decît o trestie, luJ 
crul cel mai fragil de pe lume, 
dar o trestie care gîndește. Nu e ne
voie ca întreg universul să tabere 
pe el: un abur, o picătură de apă, a- 
jung ca să-l ucidă. Dar chiar dacă 
universul l-ar nimici, omul ar fi supe
rior ucigașului, pentru că are conști
ința că moare, pe cînd universul nu 
știe acest lucru...".

Dumitru Micu

ceanu, Tiberiu Utan, Agata Bacovia, 
Suzana Delciu, Letiția Papu, Valeria 
Boicuiesi, Vladimir Cavarnali, H. Ro- 
han și alții, versurile citite a-u fast a- 
nalizate sub raportul valorii lor. cît și 
în legătură cu dezvoltarea și persona
litatea poetică a autorilor. Discuții vii 
au suscitat poeziile: „Dascălul satu
lui" și „Grîul de toamnă" ale lui Ru- 
safln Mureșanu, considerate ca mai iz
butite din ciclu, și poeziile „Portret" 
și „Imn" ale Ninei Cassian. Interven
țiile competente ale lui Eugen Jebe
leanu și Ov. S. Grohmă'lniceanu, au a- 
dus o prețioasă contribuție în discuții.

Dacă ședințele cenaclului se vor ține 
cu regularitatea stabilită și participa
rea poeților — mai cu seamă a celor 
tineri — și a criticilor literari va fi 
mai numeroasă ele vor contribui la o 
mai eficientă și prețioasă îndrumare a 
poeziei membrilor cenacluluî. .



9
—e

l;;
. i ’

p
Cyrano

Cel de al IV4ea Congres 
,al scriitorilor 

din R. D. Germană

O piesă despre Horia și Cloșca 
jucată în secolul trecut de teatrul ceh de marionete

un singur sol al poporului francez
Țn yremea ultimului război mondial, pe cînd se 
I afla la Moscova, scriitorul progresist Jean Ri- 
X chard Bloch a evocat într-o seară la microfon pe 

' Cyrițno de Bergerac și pe Figaro, ca pe adevărații 
/ ambasadori ai Franței, ai acelei Franțe năpăstuite dar 
j eroice jdin anii grei ai ocupației naziste. Vocea lui 

Bloch ă' găsit atunci accentele potrivite de îndemn la 
o luptă împotriva cotropitorilor. Iar Cyrano a apărut ca 

o Întructîipare esențială a calităților poporului francez. 
/ Cine nu-1 cunoaște oare pe eroul lui Edmond Ros
eland, pe mușchetarul cu spada ageră și mintea iscusită, 
" poet, filozof și muzician, apărător al celor umili, critic 

I ăl celor mari, consolator al îndrăgostiților, îndrăgostit 
el însuși, jn ciuda nasului său grotesc, veșnic vesel, 

!; cutezător șî uneori adînc în vorbe și în simțiri? Frate 
î bun cu d’Artagnan sau cu Fanfan la Tulipe, Cyrano 
s-a impus în ultimii cincizeci de ani ca o figură sim- 

'1 bolică și proSund națională a Franței.
/ Legenda lut Cyrano a estompat însă viața și 

jitatea modelului. Cum va fi fost adevăratul 
O incursiune în prima jumătate a veacului al 

nfși p»ate găsi justificarea în dezvă- 
1 ’ luirea jmej personalități cu totul ex- 
/eepționaie. Adevăratul Cyrano de

Bergerac' a fost unul din gînditorii 
cei mai îndrăzneți din câți a cunos- 

ncut veacul-clasic și un scriitor satiric 
'1 însemnat.
; . Nu era de fel din Gasconia, cum a 
'voit cu orice preț legenda lui de om 

"spiritual și certăreț. Tatăl său, un 
/mic gentilom rural, își avea pămîn- 

turile .în valea Chevreuse, la sud- 
"vest de Paris. Cyrano s^a născut de 
/altfel la Paris în 1619 și a murit tot 
"în împrejurimile capitalei, la Șannois, 

în 1655, acu'm trei sute de ani. După , 
' o spoială de învățătură în preajma 
"unui preot pedant, adolescentul a 
', cunoscut lumea' Parisului din primele 

decenii ale veacului: boema literară 
"cu poeți trențărdsi, amatori de che

furi și de cîntece' satirice, cabaretele 
"înțesate de mușchetari orgoȘoși, șa
bloanele aristocratice cu poeți galanți
< si doamne prețioase... La douăzeci de am, fiul senio- 
’ rului din Bergerac își cîștțgase galoanele pe cîmpurile 
': de luptă. Luptase și fusese rănit în bătăliile de la 

Mouzon și Arras. Tînărul începea să înțeleagă bine- 
" facerile culturii și ale păcii în larma sălbatica a răz- 
' boiului. Cvrano se dăruiește atunci trup și suflet litera- 
«furii și filosofici... In-casa luj Lhuiller, dimpreună cu 
' prietenii săi Chapelle, la Mothe le Vayer fiul, Bernier 

- și chiar Moliere, Cyrano ascultă lecțiile lui Gassendi, 
" celebrul liber-cugetător. învățătura lui Epicur și a lui 
‘ Lucrețiu rodesc în mintea celui care dorea să pătrundă 
,' și să explice tainele firii. Cu sănătatea șubrezită, sărac, 
'Cyrano se afirma ca scriitor cu o piesă de înaltă făc
ătură comică, Pedantul păcălit (1645), care-1 va inspira 
'1 îndeaproape pe Moliere în Vicleniile lui Scapin. Cyrano 

’ plănujește însă să compună o utopie de mari proporții, 
/ sinteză a ideilor sale, în felul celei a lui Moore sau a 
" lui Campanella. Turburările provocate de „fronde" îl 
' împiedică însă să-și desăvîrșească opera. Cyrano scrie 
'' multă vreme împotriva cardinalului Mazarin pamflete 
'1 care uimesc prin îndrăzneala ideilor, curajul și dra

gostea cu care înfățișează mizeria poporului. EI izbu- 
I tește totuși în cele din urmă, să termine marele său 
/ roman filosofic — o călătorie imaginară în statele din 
' lună și din soare — roman pe care-1 numește Cealaltă 
"lume. Opera apare postum, în 1657, din pricina conți- 

:, nutului ei care l-ar fi dat cu siguranță pe scriitor pe 
; mîrnile autorităților bisericești. Silit de mizerie să-și 

1 Caute un protector, Cyrano îl găsește în
/ nobil prezumțios, ducele de Arpajon, care-1 izgonește de 
/la el, atunci cînd cabala bjgoților îl acuză pe Cyrano 
" de ateism, cu ocazia reprezentării tragediei sale, 
/ Moartea Agripinei (1654), Cyrano de Bergerac moare la 
/ 33 de ani, după ce fusese izbit în cap de o buturugă 
/ care-i provocase o leziune gravă. Se stinge 
" luni după
' străjn.

Crescut
Cyrano de
liher-cugetător al veacului. Călătoria sa imaginară în 

/regatele lumii și soarelui i-a îngăduit, sub vălul fantas- 
' ticului și cu un relativism plin de tîlc — de care-și 
vor aminti Swift și Voitaire — să formuleze tezele cele

♦

persona- 
Cyrano? 
XVII-lea

mai neconformiste cu putință. Mai consecvent decît 
maestrul său Gassendi, Cyrano a ajuns la ateism, ca 
un corolar al materialismului atomist. Bătîndu-și joc 
de pretinsa nemurire a sufletului, adevărata himeră 
născocită de oameni, Cyrano a salutat cu entuziasm 
noile ipoteze științifice ale timpului său. Intr-o vreme, 
în care Contra-Reforma era în toi, el a fost partizanul 
hotărît al sistemului heliocentrist al lui Copernic. Cu 
ingeniozitatea care-1 caracterizează, Cyrano 
joc de geocentrismul susținut de biserică: 
atît de caraghios — scrie el — să crezi că 
corp luminos (soarele n. n.), se învîrte în 
punct (pămîntul — n. n.) cu care n-are ce 
cum ți-ai închipui, văzînd o ciocîrlie friptă, că pentru 
a o frige a fost nevoie să i se învîrtă cuptorul dd jur 
împrejur".

Ridicîndu-se împotriva „zeilor pe care i-a plăsmuit 
omul, dar nu care l-au plăsmuit pe om", 
visat o etică 
țaseră marile

Gîndiți-vă

și-a bătut 
„Ar fi tot 
acest mare 
jurul unui 
face, ca și

Cyrano a 
a fericirii omului, așa după cum îl învă- 
spirite ale Renașterii.
să ........................ ' ' ’ ’trăiți liber!" Așa suna' povața lui 

Cyrano atît de asemănătoare vestitei 
devjze rabelaisiene, și atît de opusă 
ascetismului și resemnării propovă
duite de biserică. Spirit legat de 
popor, libertinul Cyrano a întreprins 
adesea o satiră socială împotriva 
autorității și mai marilor zilei, 
nanciarii au găsit în el un critic 
riculos, cu treizeci de ani înaintea 
La Bruyăre. Accentele de protest 
cial i-au înrudit glasul cu cel al 
Figaro: „In vîrsta 
— scrie Cyrano - 
decați după ceea ce au nu după ceea > 
ce sînt... Ești criminal pentru că ești 1 
sărac". /

Războiul i-a apărut lui Cyrano ca 
cel mai cumplit flagel al omenirii, 
ca „o cale a tuturor nedreptăților".
Cel care-și primejduiește viața pe ♦ 
cîmpurile de luptă a demascat adesea ♦ 
caracterul absurd șl irjuman al răz- ș 
boiului în care pier atîția oameni ♦ 
pentru bunul plac al monarhilor, J 

umanistul Cyrano a cerut, cu un veac ș

FI- 
pe- 
lui 
so- 
lui 

aceasta de fier, 
oamenii sînt ju-

ți .... .
Montesquieu, egalitate pentru toate rasele ♦

Epicurianul 
înaintea lui . .
și cultură pentru oamenii din popor, care nu s-ar tnaij 
zbate în ghiarele mizeriei dacă ar fi știutori de cîte ♦ 
se petrec în lume... J

Multe sînt ideile îndrăznețe pe care Cyrano de ♦ 
Bergerac le-a adunat în cărțile sale, le-a rînduit și le-a 4 
formulat ca limpezime, ca într-un adevărat catehism î 
al liberei-cugetări din secolul al XVII-lea. Prin el mai f 
ales tezele filozofice, sociale și politice ale Renașterii ♦ 
au putut supraviețui în lumea cumpătată a clasicismu-! 
lui, dăinuind 
itori luminați

ca un exemplu pentru generația de scri- 
ai veacului al XVIII-lea.

persoana unui

acest accident, de care clerul nu
la cîteva 

pare a îi

Gassendi,1a școala lui Montaigne și a lui
Bergerac a fost fără îndoială cel mai avîntat

♦ 
Rostand a luat însușirile |

♦
♦
♦

♦

*
♦ « 
* 
♦
X
X 

erou al lui Rostand în conștiința publicului nostru, al | 
tineretului în deosebi. Lecția lui Cyrano e ori cînd va- x 
labilă, căci ea îl învață pozitiv, ce înseamnă demnitatea T 
și generozitatea omului. Și e regretabil faptul că Edi- j 
tura Tineretului nu s-a străduit să prezinte în condiții x 
grafice mai bune această operă de reputație mondială, i 
a cărei tălmăcire atît de fidelă, de expresivă, de seînte- ♦ 
ietoare este de mai bine de patru decenii un model al X 
literaturii de traduceri de la noi. x

Valentin LIpatti » 

♦) Editura Tineretului- (Biblioteca Școlarului), 1955. |

personajul luiDin model, 
cele mai accesibile unei comedii eroice și a lăsat, de o 
parte, latura filosofică, perspectiva adîncă a personali
tății liber-cugetătorului de acum trei veacuri. Pierzînd 
ceva din îndrăzneala ideilor, Cyrano, mușchetarul lui 
Rostand, a cîștigat mult — cu tot retorismul său — 
din configurația morală a poporului francez: curaj, 
generozitate, spirit de sacrificiu, duh seînteietor.

Reeditarea capodoperei lui Rostand — în admirabila 
tălmăcire a maestrului Mihail Codrean» — și Cu firt 
judicios cuvînt înainte de Theodosia loachimescu *)  — 
vine parcă la momentul potrivit pentru a aminti de 
tricentenarul lui Cyrano și a readuce pe înflăcăratul

La 9 ianuarie s-a deschl» tatr-pn cadru 
festiv cel de al rv-lea Congree al 
Scriitorilor din R. D. QermanR.

La ședința de deschidere a Congresului 
au luat parte Wilhelm Pieck, președin
tele Republicii Democrate Germane, J. 
Dleckman, președintele prezidiului Ca
merei Populare a R. D. G., șl alte perso
nalități, precum șl numeroși scriitori 
străini, din Germania Occidentală și o 
delegație a scriitorilor sovietici condusă 
de Konstantin Fedin.

Cuvîntul de deschide»® a fost roăttt de 
E. Klaudlus, secretar generaț al Uniunii 
Scriitorilor Germani.

A urmat la cuvînt cunoscutul poet ger
man Iohannes Becher, ministrul culturii 
al R. D. Germane, laureat al Premiului 
Internațional Stalln „Pentru Întărirea 
păcii Intre popoare" care a vorbit despre 
tînăra literatură a Republicii Democrate 
Germane.

Apoi, scriitorul Kuba a dat citire te
legramelor de salut adresate Congresului 
de către Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

La începutul ședinței din 10 ianuarie 
delegații la cel de al IV-lea Congres al 
scriitorilor germani au adoptat textul 
mesajului de salut adresat lui Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate 
Germane.

Anna Seghers, președinta Uniunii Scrii
torilor Germani, fiind bolnavă, raportul 
principal a fost citit de S. Hermlin, vice
președinte al Uniunii. Raportul a anali
zat sub toate aspectele situația tinerel 
literaturi a R. D. Germane precum șl 
dezvoltarea ei din primele zile ale elibe
rării țării și pînă în prezent.

La 11 ianuarie, cel de-al IV-lea Con
gres al scriitorilor germani a continuat 
cu dezbaterile pe marginea raportului 
prezentat de Anna Seghers. Au luat cu
vîntul Willi Bredel, Arnold Zweig, Kuba 
și alți scriitori. Vorbitorii au subliniat 
necesitatea unei legături mai strînse în
tre literatură și viață precum și marea 
însemnătate a metodei realismului so
cialist pentru dezvoltarea literaturii.

Participant!! la Congres au ascultat cu 
viu interes cuvîntarea scriitortoul so
vietic Konstantin Fedin. Apoi Congresul 
a fost salutat de poetul turc Nazim 
Hikmet, J. Putrament, scriitor polonez 
scriitorul bulgar N. Todorov, scriitorul 
romîn Mlhai Beniuc și scriitorul ceho
slovac V. Nezval.

In ședința din 12 ianuarie s-a continuat 
cu discutarea diferitelor probleme legate 
de dezvoltarea literaturii în R. D. Ger.

Scriitorul Alexander Abusch, locțiitor 
al ministrului culturii, luînd cuvîntul s-a 
referit la diferitele aspecte ale vieții li
terare a R. D. Germane. El a cerut cu a- 
cest prilej scriitorilor să-și ridice măes- 
tria artistică și a subliniat necesitatea co
laborării creatoare a scriitorilor din ge
nerația veche șt cea tînără. In aceeași zi 
delegații Congresului au fost salutați de 
reprezentanții scriitorilor din Ungari®, 
Franța și alte țări, precum și de repre
zentanți ai opiniei publice din R.D. Ger
mană.

După citirea salutului scriitorului ame
rican Howard Fast care și-a exprimat 
regretul că nu a venit la Congres, deoa
rece nu a putut obține pașaportul pen
tru a pleca în străinătate, lucrările Con
gresului au continuat în ședințe pe secții.

In ședința din 13 ianuarie, delegații la 
Congres au analizat realizările șl lipsu
rile literaturii Republicii Democrate Ger
mane, au subliniat necesitatea unei legă
turi mal largi între literatură șl viață, 
precum și marea însemnătate a metodei 
realismului socialist pentru dezvoltarea 
continuă a literaturii germane.

In continuare, E. Klaudlus, secretarul 
general al Uniunii a prezentat raportul 
de activitate al Uniunii Scriitorilor Ger
mani. Raportorul s-a ocupat de munca 
organizatorică desfășurată de Uniune, de 
sarcinile Uniunii, de situația editării lite
raturii beletristice, etc. In ședința din 14 
ianuarie, particlpanții la Congres au as
cultat ou mare interes cuvîntarea ros
tită de W. Ulbricht, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania ș! prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, care a vorbit despre proble
mele privind literatura R. D. Germane 
șl despre sarcinile scriitorilor germani.

W. Ulbricht a subliniat marea impor
tanță a literaturii In opera de educare In 
spiritul construcției socialiste a oame
nilor muncii și mal cu seamă a tineretu
lui din R. D. Germană. EI a arătat, de a- 
semenea, necesitatea unei legături strînse 
a scriitorilor cu poporul.

Delegații la Congres au adoptat apoi în 
unanimitate o rezoluție în care sînt ex
puse sarcinile ce stau în fața scriitorilor, 
punîndu-se accentul pe necesitatea cre
ării unei literaturi realist-soclaliste.

După aceea, a fost aprobat noul statut 
al Uniunii Scriitorilor Germani.

In conducerea Uniunii au fost aleși: 
Anna Seghers, J. Becher, B. Brecht, W. 
Bredel, A. Zweig, A. Abusch și alții.

Cuvîntul de închidere a Congresului a 
fost rostit de I. Becher, ministrul cultu
rii al R. D. Germane.

In prima ședință a noii conduceri, Anna 
Seghers a fost aleasă' prim președinte 
al Uniunii Scriitorilor Germani.

Ne este amoecută — de altfel 
reputația el este mondială — 
arta teatrului de păpuși și ma

rionete a vecinilor ți prietenilor noș
tri cehi. |

Recentele reprezentații date la noi 
de teatrul de marionete din Praga 
n-au făcut decît să confirme această 
artă de străveche tradiție.

Un amănunt, credem nelipsit de in
teres, și care merită să fie reamintit 
e că în repertoriul acestui teatru a fi
gurat in secolul trecut o piesă inspi
rată de un episod din istoria romî- 
nilor și anume răscoala iobagilor ar
deleni, conduși de Horia. Piesa se nu
mește „Horia și Gloska aneb Zapa- 
leni Hermanstadtu tez povstani srbs- 
ky ch zemann", adică „Horia și Cloș
ca sau arderea Sibiului și încă răs
coala moșnenilor sîrbi". Piesa aceasta 
face parte dintr-o literatură am spune 
semipopulară, în cape sînt folosite ele
mente populare, ea fiind destinată, în 
primul rînd, oamenilor din popor. Ve
chile istorii ale teatrului ceh, ca de 
exemplu lucrarea lui Leo Blass, .Tea
trul și drama tn Boemia pînă la în
ceputul secolului al XIX", apărută la 
Praga în 1877, precum și un studiu 
al doctorului Petru Caraman, apărut 
în , Arhiva" de la Iași, în 1929, dau 
interesante amănunte asupra piesei al 
cărei erou este Horia, piesă care era 
printre „cele mai favorite și care a 
desfătat un secol și mai bine publi
cul satelor și tîrgurlle Boemiei".

Cel care a răspîndit piesa al cărui 
erou este Horia a fost unul dintre

întemeietorii teatrului ceh, pitoresc per
sonaj de trubadur, Matei Kopecki, 
născut în 1762 la Strazovice și care, 
înainte de a se îndeletnici cu orga
nizarea teatrului de marionete — de 
altfel tradiția acestui teatru era sta
tornicită mal de mult în Boemia — 
fusese ceasornicar și — apoi luptase 
în armatele lui Napoleon, cutreerînd 
Europa întreagă.

Repertoriul lui Kopecky, care s-a 
străduit și a Izbutit să dea un carac
ter național teatrului de marionete, 
attt de iubit de popor, era alcătuit din 
piese de factură romantică. Inspirate 
din legendele care circulau în popor, 
amestec de muzică vocală și instru
mentală, de scene „tari" din care nu 
lipseau elementele fantastice dar și ele
mentul umoristic, personificat de Kas- 
parek, personaj central, un fel de 
Vasilache al teatrului nostru de pă
puși. Piesele acestea aveau un vă
dit caracter moralizator.

Așteptat cu nerăbdare, Kopecki 
iși instala lădița cu păpuși, conduse 
de mtnuitori, dintre care unii aveau și 
voce, acompaniați fiind de un taraf 
de lăutari, care cînta și înainte de 
spectacol, aceasta „pentru reclamă".

Cele mai multe din piesele jucate 
de acest teatru fiind transmise oral, 
există mai multe versiuni ale pieselor 
reprezentate, de către adevărate di
nastii de păpușari. Există deci și mai 
multe versiuni ale piesei, „Horia Șt 
Cloșca sau arderea Sibiului", Felul 
cum sînt uneori priviți eroii trebuie 
desigur pus în legătură cu ameste

cul oficialității în repertoriul acestui 
teatru, prin excelență popular. Pe cînd 
în versiunile mai vechi. Horia este 
privit ca un revoluționar, ca un ne^ 
înfricat luptător pentru eliberarea so
cială a poporului, mal tîrziu el este 
văzut ca un haiduc, într-o vreme cînd 
literatura haiducească era la modă, 
mai ales în țările apăsate, atît din 
punct de vedere social cît și național. 
In această privință, noi avem teatrul 
popular al „Jienilor", născut din tea
trul religios al Vicleemului sau iro
zilor, dar care n-a avut mari șanse 
de reușită în popor.

Piesa „Horia și Cloșca' era una din
tre cele preferate de spectatori. Blass, 
autorul pomenitei istorii a teatrului 
ceh, observă că drama „stîrnea t> ad
mirație generală".

Literatura aceasta, populară sau 
semipopulară, a teatrului de păpuși, 
a influențat, într-o însemnată mă
sură, nașterea dramaturgiei cehe 
culte. De la lădița lui Kope
cki, cu păpuși și marionete mo
delate de sculptori populari, de 
la acest teatru în miniatură s-a 
făcut tranziția la teatrul cu perso
naje vii, teatrul popular pregătind 
teatrul cult.

De aceea Martin Kopecky este so-' 
cotit ca unul dintre întemeetorii te& 
trului ceh.

Piesa despre Horia și Cloșca arată 
popularitatea acestor revoluționari la 
popoarele care au avut de suferit ju
gul imperiului austro-ungar.

loan Massoff

In curtnd va apare la Paris „L’En- 
cyclopâdie de la Pl6ia.de". Enciclope
dia va cuprinde aproximativ 40 de vo
lume, în formatut clasic al edițiilor 
„Pleiade", cuprinztnd 80.000 de pa
gini.

Primele volume care vor fi în libră
rii In 1956 stnt: un volum de Istoria 
literaturii și două volume de Istorie 
universală.

Următoarele volume vor fi consa
crate biologiei, istoriei științelor, isto
riei artelor etc.

•ir

rile fac o excepfie pentru premii li
terare. Cert este, că Premiul Nobel nu 
este destinat finanțelor".

Academia de Știinfe din Belgrad 
a primit 11.615 volume din partea 
Academiei de Știinfe a Uniunii Sovie
tice. Conform unei înțelegeri interve
nite între cele două Academii, Aca
demia din Moscova ti va trimite celei 
din Belgrad toate operele apărute sub 
îngrijirea ei, adică 60.000 de cărți.

10.000. de cărți străine au fost pu
blicate in China din Octombrie 1949 
și pînă In mijlocul anului 1955. Un 
mare număr dintre acestea se ocupă 
de construirea socialismului in Uniu- 
nea Sovietică și în țările de democra
ție populară. Printre cărțile editate 
figurează și multe opere scrise de au
tori asiatici și africani. 3400 de titluri 
se ocupă de probelme științifice 
tehnice. Numărul cărților beletristice^^ 
este de apoximativ 3.400.

T. M. i

„Die Judin von Toledo" este titlul 
ultimei cărți a lui Lion Feuchtwanger, 
publicai în „Aufbau-V erlag’. Acest 
roman istoric descrie dragostea lui 
Alfonso, regele Castiliei, pentru Ra
quel, fiica ministrului lui de finanțe, 
lehuda Ibn Esra. Feuchtwanger pu
ne mai puțin accent asupra intrigei de 
dragoste, decît asupra jocului complex 
al politicii, filozofiei și satirei din 
acea epocă.

★

Studiourile cehoslovace pregătesc 
un film documentar despre viața ma
relui reporter ceh Egon Erwin Kisch. 
Filmul va fi realizat în coproducție 
ceho-germană. •

★

Hermann Hesse, cunoscutul scriitor 
elvețian în vîrstă de 75 ani, a publi
cat recent o nouă carte intitulată 
„Beschworungen", („Evocări"). Car
tea cuprinde patru nuvele, însemnări 
și scrisori către alți scriitori.

★
In Islanda există o lege conform 

căreia scriitorii premiafi trebuie să 
plătească fiscului 90 la sută din pre
miu. Astfel, Haldor Laxness, scriito
rul islandez deținătorul Premiului 
Nobel, trebuia să cedeze percepției 
suma primită. M. Staahle, membru 
în conducerea Fondului Nobel a de
clarat că „este primul caz în care un 
titular al Premiului Nobel este impus 
în propria-i țară. In general, toate ță-

MIHAIL ȘOLOHOV PROPUS 
PENTRU PREMIUL NOBEL

Ziarul „L’Humaniti", anunță din 
Stockholm că marele scriitor sovie
tic Mihail Șolohov, autorul vestitu
lui roman „Pe Donul liniștit", a fost 
propus pentru „Premiul Nobel" de a- 
nul acesta.

ÎMPREUNA CU ILYA EHRENBURG, 
PABLO NERUDA ȘI NAZIM HIK- 

MET LA HELSINKI...

Zilele trecute, a avut loc la Helsinki, 
în Finlanda, o „Seară Literară" la 
care au participat, în afară de cunos- 
cuții scriitori finlandezi: Arvo Turtiai- 
nen, Elina Vaara și Oskar Parland — 
care au citit' din operele lor sau au re
citat — și marii scriitori: Ilya Ehren
burg. Pablo Neruda și Nazim Hikmet.

Pablo Neruda a recitat poemul său 
„Barcarole" fiind viu aplaudat.

Nazim Hikmet, a recitat din operele 
sale, obținînd de asemenea un deosebit 
succes. Este pentru prima oară cînd 
în Finlanda, recită un poet turc.

Ilya Ehrenberg a făcut o sugesti
vă expunere despre cărți și despre 
felul cum se scriu ele. Ehrenburg, a 
povestit cum odată Gorki stătea In
tr-un oraș, pe un pod, și privea în 
apă. Numai decît s-a strîns în jurul 
lui o mare mulțime care și ea privea 
în apă. In sfîrșit, unul dintre privitori, 
care îl cunoștea pe Gorki, l-a întrebat:

„de ce priviți în apă, că doar nu se 
vede nimic?"

Gorki, i-a răspuns: „Dacă eu n-aș 
vedea în apă ceea ce voi nu vedeți, nu 
aș mai fi scriitor I" Și Ehrenburg a 
continuat: „Există oameni care nu 
văd nimic mai mult decît oamenii o- 
bișnuiți și îșf închipuie că sînt scrii
tori. Scriitorul trebuie să vadă ceea 
ce, e ascuns în om. Pentru a avea 
cheia care să-i deschidă sufletul ome
nesc, scriitorul trebuie să dispună de 
o mare experiență de viață. O casă 
de bani, poate fi deschisă cu un drug 
de fier, dar acest lucru nu se va în- 
tîtnpla niciodată cu sufletul omenesc, 
cu inima omului". D. M.

ă8s
Asupra 

problemei tipicului 
în literatură și artă

In revista „KOMMUNIST" 
nr. 18 din decembrie 1955, 
a apărut editorialul „Asu
pra problemei tipicului în 
literatură și artă".

In traducere romînească, 
articolul va apare în ..Via
ța Romînească" nr. 2 din / 

1956. Z
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«trăsătură caracteristică a epicei 
lui Howard Fast este situarea 
în centrul romanelor sau poves

tirilor sale a procesului de creștere 
pe plan psihologic și social al unor 
oameni care, ajungînd să înțeleagă 
realitatea înconjurătoare, își găsesc 
rostul în lupta conștientă alături 
de mase și se dăruiesc acestei lupte. 
Acesta este drumul lui Sparțacus, 
conducătorul sclavilor revoltați din 
antichitate, din romanul cu același 
nume. ’ al lui Tom Paine, revoluționa
rul vizionar, al lui Gideon Jackson, 
negrul abia eliberat din robie șî de- 
v&nit om de stat, personaj central 
din „Drumul Libertății”, al lui Sacco 
și' Fanzetti, eroii romanului „Calva
rul lui Sacco și Vanzetti” și desigur 
și al profesorului de literatură ame
ricană de la universitatea din Cle- 
mington, Silas Timberman.

Aparent aceasta ar putea duce la 
impresia unei oarecari monotonii te
matice. In realitate însă, dacă ținem 
seama de căile deosebite pe care oa
menii ajung la adevăr, ce poate fi 
mai propriu, mai particular de fie
care dată ca drumul pe care-1 par
curge un profesor universitar, sau un 
sclav, un soldat al războiului ameri
can pentru independență sau un mi
litant al mișcării muncitorești pentru 
a ajunge să cunoască și să se_ identi
fice cu aspirațiile celor mulți din 
epoca sa! Timpuri și medii deosebite 
reînvie, oameni și obiceiuri trăiesc 
de-a lungul atîtor pagini, năzuința 
către dreptate Și omenie dezlănțuie 
drame, înalță eroi, fiecare cu o altă 
viață.

In. spiritul unui autentic realism; 
Fast nu grăbește și nu impune con
cluziile personajelor sale, ele decurg, 
în genere, din structura lor morală 
specifică, din interacțiunea dintre a- 
ceasfa și mediul înconjurător. Anali- 
z!nd cu subtilitate adeseori, raportu
rile dintre om și mediul înconjurător, 
scriitorul găsește formele cele mai 
variate pentru a releva destinul eroi
lor săi în raport cu momentele hotă- 
ritoare ale existenței lor. Astfel ac
țiunea cărții „Calvarul lui Sacco și 
Vanzetti’’ se petrece într-o singură 
zi, ziua care va sfîrși cu executarea 
celor doi martiri. Romanul „Clarkton” 
cuprinde relatarea doar a 4 zile din 
viața unui orășel american. Dar după 
aceste 4 zile, viața orășelului și a oa
menilor care trăiau aici s-a schimbat 
fundamental...

Departe de a constitui simple arti
ficii formale, menite să înlăture o a- 
parentă monotonie tematică, aceste tră
sături dovedesc dimpotrivă nesfîrșita 
^Jversitate și bogăție de înfățișări pe

care poate să o prezinte o temă In 
fapt mereu nouă, mereu alta în alte 
condiții: bucuria de a putea înțelege 
viața, de a o schimba, de a restitui 
omului demnitatea sa umană. Neîndo
ios că la Fast aceasta se poate căpăta 
numai prin luptă. Și aici scriitorul 
urmează îndeaproape învățăturile li
terare ale lui Gorki care, după cum 
spunea el însuși în prefața la ediția 
americană a romanului „Mama” 
(1947), a avut „o imensă influență 
asupra sa”.

In opera lui Fast, înțelegerea esen
ței mediului înconjurător, în genere 
orînduirea nedreaptă și crudă a capi
talului, naște dorința, puterea și lup
ta pentru a-1 schimba. Consecvent prin
cipiilor estetice ale realismului socia
list, proclamate ca hotărîtoare pentru 
dezvoltarea sa în lucrarea în care-i 
expune principiile estetice: „Litera
ture and Reality”, Fast dezvăluie 
creșterea spirituală a eroilor săi pe 
măsura dezvoltării multiplelor legă
turi ce-i unesc cu poporul, cu nă
zuințele sale. Totodată ei cîștigă cu 
adevărat dimensiunile unor reale ca
ractere eroice, ridicîndu-se împotriva 
forțelor care stau în calea acestor nă
zuințe. De aceea chiar dacă sfîrșitul 
lor poate fi uneori tragic, iar rezulta
tul străduințelor lor într-un fel li
mitat, ei nu pier ca învinși, ci ca în
vingători, împingînd înainte acele 
forțe sociale care le-au dat naștere.

Numai astfel întîmplările, despre 
care povestesc multe din cărțile lui 
Howard Fast trec dincolo de tragicul 
impas al lumii zugrăvite în celebrul 
roman al lui Theodore Dreiser, deve
nind din „tragedii americane" în
tr-un sens, tragedii optimiste.

Este și cazul lui Silas Timberman, 
eroul romanului despre care vorbim, 
una din aceste tragedii. Caracteristică 
pentru viața de azi a Americii, în
fruntarea de către profesorul de lite
ratură dela universitatea din Cle- 
mington a persecuțiilor dezlănțuite de 
forțele agresive împotriva dreptului de 
a gîndi, de a munci și a trăi pașnic, 
este plină de dramatism. Ea reușește 
să exprime cu o impresionantă vi
goare prin trăsăturile deosebite, pu
ternic individualizate ale procesului 
fie: transformare al unui modest inte
lectual, generalitatea, tipicitatea în- 
tîmplărilor prin care trec nenumă- 
rați americani. Destinul lui Silas 
Timberman e destinul multora dintre 
acei, care caută, adevărul și dreptatea 
într-o lume care le încalcă șî le zvîrle 
după gratii.

Urmînd tradițiile .realismului critic 
al lui Mark Twain, Jack London sau 
Theodore Dreiser, „Silas Timberman” 

r|i-

Un nou și valoros roman al lui Howard Fasf:

„SILAS TIMBERMAN"
este o dramatică mărturie despre lu
mea și destinul oamenilor simpli ai 
Americii, despre poporul a cărui con
știință se trezește în ciuda persecu
țiilor și a minciunilor. De data acea
sta Fast nu a evocat figura unor mari 
personalități istorice care s-au ivit la 
răscrucea timpurilor, ci a zugrăvit 
personalitatea unor oameni obișnuiți 
care trăiesc vremuri și evenimente 
neobișnuite Această alegere sublinia
ză încă o dată trăsăturile inovatoare 
ale realismului lucrării lui Howard 
Fast,”ale cărei personaje pozitive sînt 
luate din viața contemporană a Sta
telor Unite. Distanța care despărțea în 
literatura realistă a trecutului! „e- 
roul" de „omul simplu", este desfiin
țată aici de însuși adevărul vieții. 
Care, ne arată scriitorul, dovedește 
că înaltele calități morale, pasiunea 
și devotamentul pentru apărarea fe
ricirii umane nu sînt atributele unor 
aleși ce se ridică deasupra maselor, 
ci ale nenumăraților oameni simpli 
de pe teritoriul vastei sale țări.

încă din primele episoade ale ro
manului vom întîlni definit în cîteva 
cuvinte climatul moral în care se 
desfășoară întreaga acțiune: „Era o 
zi obișnuită și la drept vorbind în
treaga lui viață — a lui Silas Tim
berman — era cu totul obișnuită". 
Și totuși așa cum se întîmplă și cu 
alți eroi ai lui Howard Fast, situațiile 
prin care va trece îi vor cere acestui 
obscur profesor de literatură să-și 
descopere forțe sufletești pe care nu 
și le bănuia, să-și manifeste trăsă
turi de caracter care îi vor atrage 
prețuirea și dragostea oamenilor cin
stiți din jurul său, să fie în centrul 
unor intense conflicte pe care încre
derea sa în viitor, în dreptul său șî 
al altora la fericire îi vor ajuta să le 
domine Procesul dezvăluirii acestei 
curate bogății sufletești, care face 
dintr-un comod intelectual un luptă
tor împotriva încercărilor de asuprire 
și înrobire a libertății de gîndire, este 
studiat cu subtilă înțelegere psiho
logică de către scriitor. Fast nu ig
noră nici suferința reală, nici senti
mentele contradictorii, nici teama 
care-1 domină pe Silas Timberman în 
diferite momente, precum nu ignoră 
că faptele în ele înșile nu sînt sufi

ciente — este vorba despre atitudinea 
unui intelectual — pentru a deter
mina schimbări esențiale. Prin „filo
zofarea asupra legăturii dintre lu
cruri’’ — cu alte cuvinte dintre fap
te — se petrece în conștiința lui

Timberman o profundă răsturnare. Și 
tot acest nou fel de a vedea lumea— 
filozofarea asupra legăturii dintre lu
cruri — îl face ca odată ajuns la ade
văr, să găsească nebănuite rezerve 
pentru a-1 apăra. Howard Fast are 
în vedere în descrierea acestui pro
ces deosebit de complex nu numai 
rezultatul final, ci mai cu seamă 
treptele pe care se ajunge la victo
rie, și de aceea el ne apare ca deo
sebit de veridic, de convingător. E 
un lucru demn de semnalat atenției 
unora dintre acei scriitori, pe care 
dorința de a afirma cu deosebită 
stăruință rezultatul unor transfor
mări îi face să treacă mai grăbit peste 
înseși transformările care fac posibil 
acest rezultat.

Romanul lui Fast se deschide cu 
această frază: „Mai tîrziu Silas Tim
berman își dădu seama că întreaga 
zi' avea înțelesul el, din clipa deș
teptării și pînă la sfîrșitul el. dar 

chiar și aceasta fu numai începutul 
filozofării asupra legăturilor dintre 
lucruri". Ziua al cărei sens avea să-l 
înțeleagă mult mai tîrziu profeso
rul Timberman de la universitatea 
din Clemington e ziua care mar
chează începutul persecutării sale, 
indirecte în acest stadiu, de către 
obscurantiștii universitari. Prigonirea 
profesorului debutează cu încercarea 
de a-1 face să-și denunțe prietenii 
care au semnat un apel împotriva 
folosirii bombei atomice, și continuă 
întp-un ritm mereu mai precipitat, cu 
interzicerea de a-1 considera pe Mark 
Twain drept cel mai mare soriitor 
realist american; cu acuzația că e 
comunist; cu alungarea din facultate; 
cu atacarea casei sale de către hu
liganii fasciști și grava rănire a lui 
Brian, fiul său, și sfîrșește cu cita
rea în fața unui tribunal care-1 con
damnă da 3 ani închisoare.

Viața lui Silas Timberman se scur
gea liniștită la adăpostul „Lucrurilor", 
al faptelor traiului de fiecare zi — 
care-i asigurau o existență relativ co
modă: universitatea, familia, cîțiva 
colegi... „Lumea e alcătuită din lu
cruri, gîndește Timberman, iar noi 
trecem prin ea dobîndindu-le împreu
nă cu forme ale cunoștinței sau ex
perienței. principalul însă sînt lucru
rile".

Acest zid protector al „lucrurilor", 
care-i ascunde profesorului adevărata 
înfățișare a realității începe să fie 
străpuns și pînă la urmă năruit, cînd 
Timberman își dă seama pentru pri
ma oară că între părerea sa despre 
Mark Twain și părerea oficială este 
o fundamentală diferență Un „lucru" 
care contribuie la liniștea sa perso
nală și anume gîndul că poate pro
fesa în universitate orice fel de opi
nie despre Twain — Timberman în
cepuse chiar și un studiu despre 
acest mare scriitor — este spulberat. 
Nu numai că Silas nu poate să-și 
exprime opiniile despre Twain, ci 
simpla încercare de a o face, ridică 
împotriva lui întreaga lume oficială, 
începînd cu cea universitară...

„Lucrul" acesta e legat însă de al
tele. In condamnarea lui Twain este 
pronunțată și condamnarea celor mai 
bune tradiții cultivate de Whitman, 

Dreiser, London, urmate de Sinclair 
Lewis, a acelor lucrări care au pro
clamat dreptul oamenilor la apărarea 
rațiunii, independenței și demnități
lor, a acelor opere care au însemnat 
un protest împotriva lumii’ și mora
lei „celor care au". Sînt spulberate 
rînd pe rînd încercările naive ale lui 
Silas de a invoca sau a crede în așa 
zisele „libertăți" democratice, consti
tuționale. Abia atunci ..filozofarea 
despre luoruri" a profesorului Tim- 
berman ajunge la concluzia că per
secutorii săi sînt și persecutorii gîn- 
dirii cu adevărat neîncătușate, demo
cratice.

„Singurul lucru care vi se cere, 
spune el de aceea la un miting stu
dențesc de protest, este să renunțați 
la rațiune și conștiință, iar părerea 
mea este că noi mergem vertiginos 
spre disprețuirea rațiunii și spre fo
losirea celor mai barbare concepții 
despre conștiință"...

In acest chip Silas Timberman își 
dă seama că a lupta pentru tradițiile 
literaturii americane. înseamnă în 
fapt a lupta pentru dreptate socială, 
că lumea „lucrurilor" este legată de 
lumea ideilor pe care le profesează, 
în care crede, și pe care trebuie să 
le apere împotriva unor obscurantiști 
reacționari, dușmani nu numai ai săi, 
ci ai tuturor acelor care militează îm
potriva asupririi sociale.

In cursul anchetării sale de către 
comisia senatorială, profesorul reu
șește să-și dea seama de întreaga 
grozăvie a înfăptuirii unei asemenea 
politici agresive. Și atunci el declară 
cu fervoarea pe care i-o dă conștiința 
că trebuie să denunțe o primejdie 
care-1 amenință pe el și pe alții: 
„...și cred că urăsc neștiința mai 
mult decît orice alt lucru, neștiința 
și oamenii ticăloși care se folosesc de 
ea, care se tem de judecată și fug 
de logică, care blestemă pe învățați 
și pe savanți și rîd de ei și îi batjo
coresc, care se tem de adevăr mai 
mult decît de dracu și care zbiară 
împotriva comunismului și a Uniunii 
Sovietice, care se socotesc peste măsu
ră de deștepți dacă întreabă pe cineva 
dacă va lua armele împotriva Uniunii 
Sovieticei... Nu, nu trebuie să luptăm 
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împotriva Rusiei ,cî să trăim pe 
ceeași lume cu Rusia, să trăim să în- 
yățăni. să ne înțelegem, să Învățăm —J 
iată singura cale pe care o cunosc..."

Anevoios și complicat a fost dru
mul pe care profesorul universitar din 
Clemington, un provincial cam naiv 
și cu un orizont spiritual nu prea 
larg a trebuit să o parcurgă pînă 
să-și înțeleagă misiunea sa socială # 
și să nu dea înapoi de la afirma
rea ei — chiar cu riscul închisorii. EI 
a ajuns aici pornind de la dorința 
de a-și apăra propria persoană, soția 
și copiii pe care-i iubește, dreptul 
său de a gîndi. Realitatea i-a arătqăM^ 
însă că lupta pentru fericirea perso^^F 
nală e legată de lupta pentru ferici
rea și liniștea altor oameni. Silas 
Timberman devine astfel o figură ti
pică pentru trezirea la conștiință a 
numeroși oameni cinstiți ai Americii, 
așa cum romanul devine o imagine 
tipică a vieții americane contempo
rane.

Ca și profesorul de literatură acești 
oameni află că nu sînt singuri, că 
sînt înconjurați de prieteni adevă- 
rați cum sînt în roman comunistul 
Alec Brady, profesorul Lawrence Ka- 
plin, sindicalistul Mike Leslie și al
ții.^ Ei învață de asemeni să-și cunoa
scă dușmanii în adevărata lor înfă
țișare: profesorul obscurantist Lund- 
fest, asistentul ambițios și delator 
Bob Allen, senatorul Braniugan, etc.

In episodul final al cărții, sensul 
întregului roman, acela al desfășură
rii, unei tragedii care e totuși opti
mistă, se reliefează cu deosebită for
ță. Vom regăsi tabloul satiric al uneî 
justiții care e o farsă în realitate, 
așa, cum o demascase și Theodore Wr 
Dreiser în scena procesului la care 
era judecat Clyde Griffiths în „Tra
gedia americană". Acum însă jude
cătorii corupți, reprezentanții socie
tății capitaliste, nu mai pot distruge 
pe acuzat. Ei sînt acei care sînt în
vinși. iar acuzatul, cu toate că e con
damnat, a învins. Silas Timberman a 
înfrînt încercarea unei societăți ne
drepte de a-1 face să abdice de la ra-- 
țiune, de la lupta pentru adevăr și 
umanitate...

Radu Lupan
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