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rietena n

în marea Galaxie a ghidului literatura sovietică
(Despre „asociații")

Legind laolaltă 
zenit cu nadir 
mii de purici saltă 
pe-alb astrul mind ir.

Din lună-răsare 
pînă-n lună-apune 
cite unul sare
— așa cum se spune 
in cele genune, 
biet sinucigaș 
pe-al nopții făgaș, 
neprevăzător 
puric căzător — 
și se pierde-n hău 
(dacă nu mai rău!)

Banală-ntîmplare — 
Stearpă contemplare!

Nu-i pîndeai ivirea 
nu-i deplîngi strivirea :

ți-a pișcat privirea 
și abia te uiți 
după el — și-l uiți!

(O, stele, dalbele stele 
în albele nopți ale melc ..)

★
Numai — rareori, 
la ceasul din zor* 
două stele fug 
din strimtul lor cru
— și-amînrlouă caJ 
pe drum fără vad 
intre rai și iad — 
de-și încrucișează 
prăvălită rază 
înnodînd-o hău 
PENTRU OCHIUL TĂU!

...Dar în clipa-aceea
— clipa fără seamăn! —

tind iși trec scinte a 
și licărul geamăn 
ți-o scapără-n gînd.

poate că nicicând 
n-au fost mai dtp? 
una de cealaltă 
și că le desparte 
în noaptea înaltă 
la vamă de veac 
întregul zodiac '■

*

Eăspintii iluzorii 
strălunrnindu-ți zorii!

—Și totuși. o să stea 
lucind — poate de-a pururi — 
în paltdele-azururi 
o stea, o nouă stea!

Marcel Sreslașu

STILURI I CUR

Ultimii doisprezece ani ne-au dez
văluit un fenomen care pină a- 
tunci, chiar dacă exista și se dez

volta in dimensiuni sublime, era cu
noscut in țara noastră numai fragmen. 
tar, din ecouri nu totdeauna directe, 
ce aveau de înfruntat, in drumul lor 
către conștiința oamenilor cinstiți, și 
dușmănie, și rea credință, și prigo
nire, și interdicția de a circula. Ade
vărul a fost din totdeauna prigonit 
de cei care nu-l iubeau, iar fenome
nul de care vorbim : literatura sovie
tică, cea dinții literatură din istorie 
creată dup! metoda realismului so. 
ciahst, zugrâvea. In atmcnsiam și 
culori impresionante și convingătoare 
anume adevărul

De ce inspăiminta atita această fi- 
ieratură pe prigonitorii ei? Răspun
sa! e simplu, și cei înfricoșați de 
puterea ei uriașă 11 știau: ea U a-

„Vlnat"

' E 3e dată recentă reliefarea im
portanței cuvintelor leniniste în pri
vința „egalizării mecaniee", a „nive
lării", .a „dominației majorității asu
pra minorității" in problemele lite
raturii: „Nu încape îndoială că în 
această chestiune este necesară asi
gurarea unui spațiu cît mai larg ini
țiativei personale, înclinațiilor indivi
duale, mai mult spațiu pentru gîr- 
direși imaginație, formă și conținut" 
îndeosebi Congresul al XX-lea a! 
P.C.U.S., sintetizând o experiență isto
rică și elaborînd tezele luptei ideoio 
gice actuale, a accentuat adevărata 
semnificație a caracterului creator al 
marxismului care „nu este o dogmă, 
ci o călăuză tn acțiune". Chestiunea 
stilurilor și a curentelor, a varietății 
deci, individuale, și de grupare a H- 
terat.urii, se pune in chip acut în 
momentul acesta, cînd Interpretările 
dogmatice nivelatoare, privind rea
lismul socialist, sînt evident în re
flex.

Astăzi nu mai încape îndoială că 
realismul socialist poate oferi un ne. 
mărginit cîmp de manifestare varia
țiilor stilistice și de curent, că redu
cerea la același numitor este străină 
orientării realist-social iste a artei. 
Desigur, dezbaterea creatoare în jurul 
definirii realismului socialist ca fe
nomen propriu literaturii epocii noa. 
stre va lăsa în urmă formulele șa
blon, stabilirea pe puncte a trăsături
lor safe programatice. Esențială este 
încadrarea estetică a fenomenului — 
ca artă realistă în sensul afirmării 
categorice a funcției sale gnoseolo
gice — și declararea explicită a prin
cipiului interdependenței dintre artă 
și societate: literatura noastră nu 
poate fi decît socialistă, adică re
flectând, prin optica scriitorului, optica 
epocii noastre, ideile, mentalitatea,

etica omului conterr.pcran partici
pat. în cele mal multe cazuri, i 
construcția socialismului Incompati
bilitatea realismului eodaLst — caa 
principial a demonstrat și Congresz- 
al II-iea a! pertidulai nostru — s« 
declară față de aunifestirile de re
flectare di’oraantă (naturaliste idR- 
ste). fată de mar. iestarile ce nmere 
a unității dintre conținut și fzmiă. 
față de kifilerarea. prin literaturi, a 
ideologiei dușmane sodalismuhn și 
omului in gertere (nattartalism. etc.)

Dir. păcate Insă, discuția 
stilurilor și curentelor fn ii 
noastră actuală nu poate fi 
cerată deschisă- E drept, a 
să se l-.treo jusțeze. mai < ‘ 
ma Czugresul-i scruPc-rij 
nouă, variabilă în detai 
trative: „Poezia lui Brniuc 
fi confundată cu aceea a 
leanu, poezia Măriei Banuș nu poate 
fi confundata cu aceea a 
Porumbacu". E limpede câ prin a- 
ceasta frică nu spunem 
sară nu e doar cons’ 
tierii unor scriitcri. 
fenomenelor variate 
viața noastră literară 
nerea unor tendjnțe artistice, a unor 
modalități artistice variate în cadru', 
acelorași principii generale ale lite
raturii.

De asemenea, ni se pare cu totul 
insuficient a diferenția fenomenul de 
ansamblu prin cîntărirea proporției de 
„romantism" în ..realism" în diferite 
opere ȘÎ la diferiți autori. '

Cronicile literare, în ultima x’reme 
mai ales, se opresc adeseori asupra 
personalității unice a scriitorului pen. 
tru a o defini, în sine și dteodatâ 
în raport cu aljii Aceasta este de 
fapt una din muncile preliminare sta
bilirii unui tablou sau a unei istorii

er aiura 
consî- 

irxep--: 
■ r*»i- 

—_ă 
Das-

a« î-
0 -° ilirie eț 
nu poate 
lui Jebe-

Verocucăi

N’ece- 
atarea diferen- 
ci de! uni tarea 
care alcătuiesc 
actuală, discer-

rata lumii pe acești duș—ani ața 
cum sînt — adică dușmani ai iiauhri, 
ai adevărului, ai progresului — d 
ie prenunța cu glas tare $i fără dne?’. 
de apel sentința de ccndamnare a 
la moarte. Totodată le arăta tine a 
fost ales de istorie să riada'axă • 
lame nouă, întemeiată pe a-e prie- 
ripîi. ca care, firește, nci ba-gtezia, 
nâd moșierii nu puteau fi de aceoL 
De aceea, cu foarte malta drețUte. 
cc-U a atribuit t*o«i titrrzmn — 
tare afirma r.cu-născuta Isme so
cialistă și osindea lumea tergtezi 
putrezită — rolul dubla de moașă «. 
de gropar.

Această literatură, ia anS de ciad 
•fira ooastră e liberi și-șă coestrs- 
iește singură destinul a dr>emt cea 
nai bună prietenă a cmuM kuX- 
ter — poate de make ori anaMabetal

G1N1LE GAZETEI

5CIPACIOV

:e crea

• ATITUDINI DOGMATICE ÎN CRITICA 
POEZIEI LIRICE de H. Zalis

• VERSURI de Radu Boureanu, Mihnea 
Gheorghiu, Dcina Sălăjan, Ștefan Aug. 
Doinaș, Emil Mânu, Camil Baltazar

IX ZORI DE ZI
spre grădină

lumină.

Tu ai citit azi-noapte inc-un tom 
Pîn-au mijit tăriile albastre.
Eu l-am cintat pe cel mai mare om — 
Făuritorul primăverii noastre.

Tu ai citii. Eu pînă-n 
I* l’niștea adîncă și tîrzie.
La cașul tău stă un volum deschis. 
Pe masa mea — o nouă poezie.

zori am ser Și mă gîndesc privind în depărtări
Prin zariștea ca rouă de curată 
Că-n primăvara marii noastre țări 
E însăși viața noastră-nsămînțată.

Liviu Deleanu
— poet din R.S.S. Moldoveneascăclădi

Șl

TT.-sc și cx-ect* .:r trebuie rec. czpa 
optau ncastră. să ară Ia vedere 
'-□csui o asseanea operă pcopeie ato
na '..jerare. cane ar den-rrsc-a ccc- 
crer diversitatea rea iison. ji sodalat 
ar evidența ccstinmUtea nor tra
diții și forjele î-.ovatoarei ar deschi-

.arteta poecce* coexîstecte pe ace'-aț; 
:ocd iâeo'agx șt ar stisula-o spre 
bioe> dezvolțir.; coasere artistice.

ease?7 In epoca nwdercă. de Ia 
a ramanticâ încoace, createle 
iceatrt a se defini adeseori 6in- 

școî;. grupări literare a !•- 
e lor, o combativă „critică de 
:ere" — d’upâ expresia lui A- 
udet — au împărțit literaturile 
M’e, și efriar literatura univer- 

frj curente luptiod îr.lre ele. 
a literară însă reconsideră nu 
â autodefruriie ți reface tablou! 
epoci nu numai după declara- 
programatice, ci ți. mai ales, 

opera pcopriu-zisă. Realismul 
ca ți cel tolstoian nu au 

tost proclarr.au de nid o școală. 
Opera lui Zo’.a, capul programate al 
nafruraiismaiui, este categoric, în an- 
sambiu, realistă. Cei care ilustrează 
de obicei o grupare în jurul unei re. 
viste sfrrt reprezentanții minori a: 
cnrentuki: promovat cei majori spăr- 
gmd programul anunțat anticipat; 
simbeiișt: noțtri de Ia „Viata Nouă" 
nu echivalează laolaltă valoarea ți 
semnificația de curent a operei iui 
Bacovia- Arghezi nu face parte din 
nici o școală și G. Călinescu a făcut 
pentru el o despărțituri specială în

luie 
după 
bal zaci a

A. A. PLASTOV, „La izvor'

6-

Savin Bratu
(Continuare In pag. 4-a)

trăit 
riiștit" al I ‘.A

Maia. 
Gtad- 
altora

vastă

de ieri — iaooh el tusușL ist 
să ca se descarU de era i ca 
trarsen u mesaj autenăc și 
ai »lefii, desfătaue este-.» ș« i 
caret răpună de a trăi pi de a 
lacnm KSae pentru prezem 
pentru upaașl

Astăzi ni se pare imposibil de 
fără Gorir. fără .Donul
lai Șototoov. fără „ToretrtJ de fier' 
al Iui Seraf’mcvki. fără - înfrângere" 
de Fadeev, fără versurile tai 
kovski. fără cărțile lui Leonov, 
kov, Ehrenburg șî ale atitor 
dintre scriitorii sovietici.

In doisprezece ani printr-o
activitate editorială ciV.torii din țara 
noastră și-au umplut rafturi întregi 
de bibliotecă personală, dobindindu.și, 
in casă, un prieten de care nu se mai 
pot despărți. Cărțile acestea sînt cărți 
care se cer recitite și la care alergi 
să ceri sfat, încurajare, mingi icre, În
demn la acțiune sau odihnă Întremă
toare, corectare sau verificare a pro
priilor tale fapte și ginduri.

Iată de ce literatura sovietică — 
purtătoarea celui mai curat mesaj u- 
manist — poate fi numită azi in țara 
noastră, fără rezerve, cu cuvintele a- 
cestea simple, care spun tot: prietena 
noastră.

Gazeta literară

Fila , .Stella" e unica vilă cu nu- 
mele scris pe frunte, in orășelul 
nostru. Și e o vilă mare și 

frumoasă, dar, pe cit de frumoasă e 
vila, pe atit de urită și de afurisită 
îi e biografia. Ea a ieșit din tilhă- 
rie ca puiul din găoace, iar seme fia 
ei stă vărgată de afaceri murdare.

Orășelul momesc avea o pădure care 
se chema „Curpăn". Din pădurea a- 
ceasta primarii tăiau cîieodată lemne 
pentru clădiri obștești și foarte dese 
ori pentru tainice afaceri particulare. 
Unul dintre primari, domnul Drăghici, 
doctor honoris causa, avocat de du
zină, aducea foarte bine cu doctorul 
Copola, sinistru personaj din „Omul 
cu nisipul" de Hoffmann. înalt și de
șirat. cu cataligele cam strîmbe, adus 
de spate, cu nuini ca tîlharii din‘car
tea lui Lombroso, avocatul era spai
ma copiilor, care vedeau în el ipe ne
curatul. Fără îndoială că, dacă d-sa 
atingea cu degetele-i noduroase și pă
roase un fruct, nimenea nu mal gusta 
fructul.

Și s-a întîmplat ca orășelul să 
aibă nevoie de un grajd pentru tau-

rul cu care se mândrea primăria. 
Primarele a dat poruncă să fie tăiate 
lemnele necesare din pădurea Curpăn. 
Șt s-a tăiat o zi. Și s-au tăiat două 
ziie. Și trei. Și patru. Din plînsetul 
pădurii s-a născut un grajd anemic, 
dar s-a mal născut și o vilă somptu
oasă. Zidarii au lucrat fără plată, 
cărăușii aii cărat de pomană marmoră 
de la minele din B. ca să căptușească

Gârnețul

în alb baia, — dulgherii și-au luat 
simbria la sfîntul așteaptă. Și așa 
s-a plămădit vila. Avea domnul avo
cat o fată care se numea Stella. Se 
cam șoptea că n-ar fi a lui. Nu 
putea să iasă dintr-un om Neandert
hal o asemenea podoabă de fată, 
suavă și subfire. De la această fată 
se trage și numele vilei: Vila Stella.

Amintirile lui Herzen
Cum de nu s-au tradus niciodată Amintirile 

lui Alexandru Herzen ? Ele alcătuiesc una 
din cărții? cele mai interesante, pentru că 

istoria trăită a Rusiej și a Europei 
în epoca din jurul anului 1848. și una 
cele mai frumoase prin bogăția episoa- 
claritatea imaginilor, prin căldura su- 
omului de înaltă valoare morală care

înfățișează 
occidentale 
din cărțile 
delor, prin 
fletească a 
le-a povestit. Le am de multă vreme în preajma 
mea, în traducerea germană în două volume, apă
rut-, în 1916, la Berlin, în editura vechii reviste 
Die Aktion. Cartea mi-a vorbit atit de puternic 
îneît într-un rînd tn-am gîndit s-o traduc în ro- 
mînește. Este evident însă că traducerea aceasta 
trebuie făcută din limba originalului, cu mijloacele 
de stil necesare, pentru a rie face să simțim pe 
autorul înțelept, adeseori plin de umor, în opera sa.

Alexandru Herzen era fiul natural al prințului 
rus Ivan Alexeevici Iakovlev și al unei mame ger
mane, Luise Haag, pe care prejudecățile, vremii au 
impiedicat-o să devie soție legitimă a aceluia că
ruia îi dăruise un copil. Luise Haag urmase pe 
cneazul rus, din Stufigarful ei natal, în bogata 
casă boierească de la Moscova, unde, deși tratată 
ca soție și doamnă a casei, piîngea adeseori ca o 
străină, răzlețită de leagănul nașterii ei. Copilul 
Alexandru crescut ca un fiu de prinț, n-a intîrziat 
să observe situația mamei sale Ai a sa proprie, 
destul de apăsătoare într-o societate atît de stă- 
pînită de prejudecăți ca aceea a vechii Rusii ța
riste. Este probabil că această împrejurare a con
tribuit Ia formarea, simpatiei sale timpurii pentru toți 
umilițîi, pentru toți nedreptății ii vieții. Alexandru, 
căruia i se dase numele de Herzen pentru că 
prințul spunea despre el că este un copii »l inim'i 
sale, ein Herzenskind, văzuse lumina zilei la 25 
martie 1812, puțin timp înainte de ocuparea Mos
covei de către trupele lui Napoleon. Grozăvia aceto- 
zile, în timpul cărora Moscova a fost prefăcută 
în cenușă, Herzen a putut-o afla din povestirile 
doicii Vera Artamonovna, cu care încen Amintirile-, 
Evocarea acelor vremuri de glorie și durere, cu 
incendiul Moscovei, cu luptele de la Borodino și- 
cu întîmplările de pe Berezina, cu 'na’nlarea ar
matelor ruse pînă la Paris, au legănat copilăria 

j lui Alexandru Herzen și au format patriotismul

său rusesc. Alexandru crește printre numeroșii lui 
profesori ruși, francezi și germani, printre servito
rii casei și job^gii jmoșiei, în care găsește sufletele 
cele mai apropiate de el. Duce o viață molcomă, 
din care nu lipsea plictiseala, și primește o edu
cație puternic colorată religios. Intr-una din în
căperile conacului se găsește o bogată bibliotecă 
franceză cu scrieri ale secolului al XVIII-lea. Co
pilul simte repulsie pentru învățămîntul profeso
rilor săi și atracție pentru lecturile necontrolate. 
Esfe, intr-un fel oarecare, îndărătnic și studios. 
Principiile inculcate lui puteau fi văzute și din
tr-un alt unghi, în biblioteca paternă. „Am învățat 
catechismul în Voltaire", observă Herzen odată.

Cînd ajunge la vîrsta de 13 ani trăiește episo
dul morții neașteptate a țarului Alexandru I, la 
Taganrog și al acțiunii revoluționare a decem
briștilor. Succesorul lui Alexandru, crudul Nico- 
lae I, condamnă pe decembriști la moarte. Ale
xandru iși jură s’ă-i răzbune. Un profesor rus ăl 
tînărului, studenful în medicină Protopopov, îi 
transmite idei politice oarecum înaintate, „un libe.

ralism nobil, dar neclar". Intr-o zi singurătatea 
băiatului care creștea fără prieteni de vîrsta lui, 
primește un mare dar al vieții. Cunoaște pe tînărui 
Ogarev, viitorul scriitor, rudă depărtată de-a lui, 
o natură plină de biîndețe și cumințenie, care va 
rămine amicul credincios al întregii lui existențe. 
Cei doi prieteni se entuziasmează de Schiller. 
Citesc împreună baladele poetului german, dintre 
care cea despre tiranul Dionis, ca și drama Wil
helm Tell, puteau fi puse în legătură cu evenimen
tele de la 14 decembrie 1825. La Univers’tatea 
dm Moscovă, Herzen urmează cursuri de fizică, 
matematică și st’ințe naturale, pe care le încunună 
o. teză asupra istoriei sistetnului copern’cirn. Le furi 
abundente completează învăț ămtntul univers’tății. 
Studențimea parcurge cu înfrigurare scrieri e iui 
Hegel, Schelling, Saint-Simon. Principiile funda-

mentale și consecințele politice ale acestor gîn- 
ditori sînt discutate în societăți filozofice care tre
buiau să se ascundă de privirile poliției. Intr-o zi, 
într-o adunare studențească, Ogarev citește asis
tenței o satiră îndreptată împotriva lui Nicolae I. 
Compunerea aceasta circula prin oraș și era cu
noscută de multă lume. Denunțul nu întîrzie să se 
producă. Ogarev este arestat și, după cîteva zile, 
bunul lui prieten, Herzen, împreună cu alți tineri. 
Fapta lor este calificată drept complot de înaltă 
trădare Și 0 p^rte. dig ac.uzați, printre care Ș< 
Herzen, sînt condamnați la moarte. Agravarea ne
săbuită a calificării penale și disproporția dintre 
faptă și sancțiune ne provoacă o uitnițe și o re
voltă încercate, desigur, și de contemporanii acelor 
împrejurări. Țarul comută pedeapsa capitală în de
portare. Herzen este trimis la Perm, astăzi loca
litatea Molotov, în Urali, unde osînditul urma să 
lucreze într-un post foarte modest din birourile 
guvernatorului. De la Perm trece la Viatka. Șeful 
lui este un oarecare Timofeev, un produs al admi
nistrației lui Arakceev, creatură destrăbălată Și 
grosolană, cu neputință de suportat. Trec ani grei 
de umilință și demoralizare, pînă cînd izbutește să 
obțină mutarea la Vladimir,-în apropiere de Mos
cova, unde nu-i era încă îngăduit să se arate. 
Încâlcind consemnul, Herzen pornește într-o noapte 
la Moscova și aduce cu sine de-acolo pe Natalia, 
o vară de-a lui, fiică nelegitimă a unui unchi, 
trăind ca orfană săracă în casa unei prințese bă- 
trîne. Herzen o iubea de mai multă vreme pe 
Natalia și aceasta fusese pentru el, ca pentru afîția 
dintre revoluționarii ruși, dar ca și pentru cava- i 
le-ii medievali, femeia ideală, a cărei imagine era i 
păstrată cu credință prin toate luptele și încercă- , 
rile vieții. Nu este interesantă această apropiere 
nosibilă. care pune în lumină o trăsătură fdman- 
t:că în firea revoluționarilor din vechile generații? 
Căsătoria celor doi tineri este foarte fericită. Na
talia naște un băiat, pe Alexandru, viitorul profe
sor de fiziologie al Universității din Lausanne.

Abia în 18'0 primește outorizație de a se înapoia 
la Moscova. Ogarev își dobîndise și el libertatea.

Tudor Vianu
(Continuare tn pag. 4-a)

Numai că un măscărici deștept, câ 
Cel din piesele shakespeariene, cu 
curajul dat de alcool, venea în fa(a 
vilei să obiecteze în gura mare: ar 
trebui schimbat numele de pe fron
tispiciu, din vila 
Curpăn.

Vila trebuia bine 
avocatul era prost 
necesar să spolieze pină la singe 
Menții, la rarele procese cîștigate. 
Așa, bunăoară, odată, <pe un ger 
cumplit, un țăran dintr-un sat înve
cinat. s-a tn.făfișat să plătească ono
rariul: 6000 lei peșin. Suma depășea 
oarecum valoarea pământului pe care 
țăranul îl câștigase prin proces.

Să-țl dea bunul dumnezeu no
roc, — a implorai țăranul. Lasă-mi 
și mie cinci lei să pot bea un ceai, 
că m.o uscat frigul.

— N-am mărunt! i-a strigat avo
catul. Dumneata ai bani. Dumneata 
ai câștigat pămînt. Nu înțeleg de ce 
mai cerșești.

Și țăranul, văduvit pină și de cea
iul de dimineafă, s-a reîntors prin 
ger, peste munte, acasă.

Așa s-a mobilat vila Stella.
Dar au venit vremuri cumplite pen

tru domnul avocat honoris causa. A 
trebuit să părăsească orășelul și — 
vai! — a trebuit să-și ia adio de la 
vilă. Nădăjduitor, domnul avocat nu 
și-a luat tocmai adio, ci numai un 
simplu la revedere. Și pe bună drep
tate.. După trecerea unui oarecare 
răstimp, s-a reîntors să-și mai min
gile pereții vilei. Se cerea însă S-o 
vînSdă. Despărțirea . de vită trebuie 
să fi semănat cu despărțirea de li 
vada de vișini din binecunoscuta 
piesă a lui Cehov. Și aici romantismul 
a cedat ușor • banilor.

— Te-aș ruga să mal adaugi sumei 
și costul biletelor de tren, — a spus 
delicat domnul avocat — întrucît 
n-aș vrea să • ciuntesc suma prea ro. 
tundă, pentru un fleac.

— Regret, a spus cumpărătorul, 
dar nu meu ’pat adăugi nici o leț- 
raie.

Desigur că domnul avocat și-c ft 
amintit de țăranul care i-a cerut bani 
pentru mîncare, altă dată, dar cum 
d-sa nu este capabil de remușcări. a 
plecat întunecat către noul său do
miciliu, închiriat pe una din străzile 
unui oraș îndepărtat.

Unde e omul care a cumpărat 
casa ? s-a întrebat orășelul. Și s-a 
înfățișat un fost ceferist, cetățeanul R. 
oare și-a măritat nu de mult fata Nu 
încape îndoială că banii ce-i avea 
pentru cumpărarea casei sînt agonisiți 
cinstit. Vila, de altfel, a simțit aceasta. 
Se va șterge de pe fruntea ei sono
ra denumire de „Vila Stella" și nu 
se va mai scrie nimic în loc.

Am trecut deunăzi prin fața vilei 
cu noul ei proprietar. Ploua. Picurii 
curgeau pe sticlele geamurilor mam 
și tăcute. Parcă erau lacrimi de bu
curie, îneît îmi venea să exclam ca 
Virgiliu, dar pe un ton înviorător șt 
vesel: „Sunt lacrimae rerum’l...

Stella în vila

mobilată și cum 
în meserie, era

AJ. Andrrțoiu

proclarr.au
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A circulat într-un trecut nu prea 
tndepărta.t ți teza dogmatică potrivit 
căreia realizarea unul personaj literar 
înaintat depindea în exclusivitate de 
capacitatea sa ofensivă, de fermitatea 
sa demascatoare. Se punea astfel, ac
centul în principal, pe „ilustrarea" 
unor atitudini politice într-un mod 
superficial, îgnorîndu-se complexitatea 
umană a individului, cu toate parti
cularitățile lui. Superb și reduta
bil în atacurile lui, un asemenea ins 
apărea de obicei triumfător, împrăș
tiind panică în rîndurile adversarilor. 
Mișcările lui erau, însă, din păcate, 
de un automatism ireal și puteau fi 
confundate, de altfel, cu cele ale altor 
indivizi pozitivi. '

Infirmarea definitivă a unui atare 
erou au adus-o operele valoroase. 
Procesul complex și dramatic al cla
rificării, al apariției unei atitudini 
noi, conștiente și mature, în noile 
condiții istorice, a fost dezvăluit în 
aceste opere prin imaginea unor in
dividualități inedite, caracterologice, 
neconfundabile.

Redeșteptarea țăranului romîn tși 
găsește o linie caracteristică în per
sonalitatea eroilor lui Marin Preda. 
Critica literară a întreprins cercetări 
profunde și Măritoare pentru deter
minarea profilului lor sufletesc; ele 
constituie, fără îndoială, elemente de 
bază în aprecierea psihologiei lui 
Ilie Moromete sau Hie Barbu. Apari
ția nuvelei .Terestre întunecate" oferă 
posibilitatea înțelegerii profunde 'a 
chipului de țăran creat de Marin Pre
da. înverșunarea cu care își apără 
puritatea sufletească împotriva trivi
alității și a grosolăniei dimprejur, 
apare și mai evidentă, parcă, la Vasile 
Bodescu, eroul principal al nuvelei. 
Marea încordare în care se desfășoară 
acțiunea nuvelei, își are explicația nu 
numai în intensitatea conflictului din
tre eroul nostru și vărul lui, chiabur, 
care-l exploatează cu cruzime. In ju
rul lui și a familiei sale, verii avuți 
creează o atmosferă de apăsare, în 
care umilirilor zilnice li se adaugă 
șantajul și teroarea. Aflînd că Va
sule intenționează să se înscrie în 
colectivă, ei folosesc orice mijloace 
pentru a-l împiedica să facă acest 
pas. îndrăzneala se întovărășește cu 
bădărănia, cinismul cu cruzimea, 
în scene cum sînt cele din casa lui 
Vasile. Cei doi frați intră, zgomotoși 
și siguri pe sine, murdărind înadins 
cu zăpadă podeaua curată, făcînd 
totul pentru ca Vasile să nu uite că 
le este slugă. Ei urmăresc retezarea 
în fașă a oricărei tentative de elibera
re a eroului. Amenințarea cu darea In 
judecată — formulată de Florica — 
este întîmpinată cu două palme zdra
vene. Lupta care se dă nu este nu
mai exterioară. înăuntrul său, Vasile 
simte cum împotriva obișnuinței de 
a răbda aroganța agresivă, cu umi
lință și îndurerare, începe să se ri
dice un val tulbure de rrdnie, fără 
a avea de la început u>n sens clar.

Coordonata principală a caracteru-

FORȚA ASC
lui lui Vasile Bodescu, pe care o pune 
în etlldență acest proces de redeș
teptare, pare să fie tăria lăuntrică 
transformată într-o forță neobișnuită. 
Incercînd să se împotrivească presiu
nii sălbatice exercitată asupra lui, Va
sile ajunge prada unei mistuitoare 
dezbateri lăuntrice. Numeroase ele
mente ale stării lui sufletești ne aduc 
mărturia vitalității spirituale a erou
lui. Manifestările exterioare ale lui 
Vasile nu sînt totuși ieșiri specta
culoase, scrîșniri sau gesturi brutale. 
Dimpotrivă, prea puțin răzbește la 
suprafață din tumultul său lăuntric. 
De la primele scene, autorul aver
tizează asupra zbuciumului eroului: 
„Avea acea expresie dureroasă a o- 
triului tînăr și nepătat, înzestrat cu 
o mare sensibilitate care încearcă, 
chinuindu-se, să devină mai sălbatec 
și mai crud decît cei din jurul său".

Forța morală neobișnuită a tînă- 
rului rezidă, în primul rînd, în ca
pacitatea sa de a-și stăpîni reacțiile 
exterioare, de a nu trăda chinuitoare
le întrebări ce-l obsedează, celor din 
preajmă. Chinul de care vorbește 
scriitorul ne sugerează acea extre
mă încordare care trăiește in figura 
lui Vasile. Pudoarea sau mindria 
tinerească, precum și gravitatea fi
rească în clipele de răscruce în viață, 
se bănuie din sobrietatea mișcărilor, 
din aparenta neutralitate a dialogului. 
Vasile vine acasă abătut, preocupat, 
se interesează de copilă și de masă, 
incercînd de fapt să evite întrebările, 
discuțiile despre rezolvarea marii în
cercări prin care trece: „Vasile în
trebase de fată, ca și cind ar fi avut 
ceva grabnic cu ea, dar nu avea 
nimic". Eforturile de a-și ascunde 
frământările lăuntrice nu reușesc tot
deauna : „Privirea ii stătea aspră 
și rece peste o expresie a chipului 
neștiută de el, impresionantă; credea 
că nimic dtn ceea ce se petrecea cu 
el nu răzbate afară și credința aceasta 
se citea prea limpede pe chipul lui". 
Este un moment de grea cumpănă, 
în care impulsurile de răzvrătire se 
izbesc de obișnuința unei răbdări du
reroase. Pină și hotărîrea de a-și 
pedepsi dușmanul cu moartea își face 
drum sub aparența unei liniști înșelă
toare. încordarea eroului exprimă o- 
roarea lamentării, tendința este de a 
ascunde în ochii alor săi gravitatea 
momentului, de a purta întreaga po
vară a restriștii pe umerii lui.

Puterea de stăpîrure a lui Vasile 
Bodescu, faptul că totul se dezbate 
în forul său interior pină la obsesie, 
sugerează permanent în paginile nu
velei existența unei forțe latente în 
personalitatea iui Vasile Bodescu. De 
aceea, sensul deșteptării eroului va 
fi indicat, determinat de această 
parte integrantă a personalității sale. 
Momentul suprem în care i se dez
văluie această putere lăuntrică, moc
nită, este acel monolog amplu în 
care eroul își imaginează o discuție 
cu dușmanul lui. împrejurarea a mai 
fost amintită ca indiciu al dramei 
prin care trece Vasile. Întreaga to
nalitate a monologului marchează 
amploarea zguduirii prin care trece 
eroul pentru a ajunge la deplina în
țelegere a atitudinii pe care trebuie 
s-o adopte în împrejurările date. Re
petarea întrebărilor adresate dușma
nului, alternlnd a gesturile sau 
reacțiile pasibile ale acestuia, clarifi
ed sensul tensiunii eroului. Fiecare 
interpelare este scurtă, precipitată, 
înfrigurată și pronunțată cu tremu- 
rul unei nunii reținute, cu glasul su
grumat de năvala unor impulsuri 
contradictorii. Deși Vasile e singur 
la acea oră tîrzie din noapte, dez
văluirea glodurilor lui dă impresia 
unei hărțuieli directe cu dușmanul, 

urmărindu-l pas cu pas și încolțin- 
du-l neîncetat: „Ia spune, vere, de 
ce te-ai purtat tu așa cu mine ?“ 
pentru ca acest „de ce ?“ să revină 
cu o întărîtare mereu crescîndă de 
la o frază la alta, ca o lovitură 
implacabilă. Rostirea are nesfîrșite 
nuanțe, de la imputarea amară și 
pină la ricanarea din pragul răz
bunării: „Ce ți-am făcut...? ...De 
ce să muncesc eu așa pentru tine...? 
De ce crezi tu asta ?... De unde asta 
în capul tău ?... De ce, vere, dai tu-n 
nevasta mea ?... Ce ți-a făcut ea ție?...

Obsesia aceleiași întrebări cce s-a 
înfipt în mintea lui Vasile nu are ni
mic din tlnguirea neputincioasă a 
omului slab, dezarmat în fața vieții 
întrebările marchează, odată cu 
creșterea indignării, consolidarea unei 
convingeri noi în mentalitatea eroului. 
Cititorul are intr-adevăr senzația că 
se află în fața unei redeșteptări a 
personajului. Conștiința ascuțită a ne
dreptății care i s-a făcut deschide 
drum hotărîrii de a pune capăt umi
linței odată pentru tetdeauna, hă- 
răzindu-i vărului o răzbunare cum
plită. Meritul esențial al monologului 
este de a fi surprins momentul în 
care pe locul împietririi, amărăciunii 
latente, s-a grefat o dușmănie rece, 
o ură care împinge la acțiune ime
diată. Firește, primele impulsuri sînt 
rudimentare, țin de o răfuială indi
viduală, de o răzbunare izolată; ele 
pregătesc însă clipa deplinei dezme
ticiri a eroului.

Din aceeași familie de spirite cu 
ceilalți eroi ai lui Marin Preda. Vasile 
știe și el să se bucure de farmecul 
și măreția naturii. Noaptea, el îi arată 
copilei sale luceafărul. O ridică în 
brațe pentru a o apropia de astru. 
Dar ceea ce se adaugă ia firea gîn- 
ditoare. uneori contemplativă, sau la 
naivitatea eroului cunoscut și din 
alte opere ale scriitorului, este acum 
certitudinea necesității de a-și apăra 
demnitatea cu orice preț.

Adevărata măsură a forței lăuntrice 
care s-a zămislit în sufletul eroului o 
aflăm de abia in scena deznodămân
tului, în înfruntarea cu chiaburul. Au
torul nil descrie pe Vasile „așteptând 
in prada unei neliniști încordate, fără 
să știe că vărul său nu fusese niciodată 
și nu era nici acum la înălțimea răz
bunării pe care :-o pregătea*. Imc. 
gineu aduce detalii abundente care 
marchează paroxismal mialei eroului 
cu „chipul înțepenit de viscol și de bo- 
tărîre*. „cu ochi lirgiți. albi de ură 
și încordare*. „ca aceeași privire ar 
zătoare*. Ș-, totuși, atunci cind. 
doborit. dușmanul H fixează n o pri
vire tîmpâ. in prada unei frici pa
ralizante, cu ..o teamă lipsită de :n- 
țdegere” — Vasile evită crima, se 
depărtează cu dispreț, conștient de 
superioritatea puterii sale înirrcir- 
du-i spatele .au acea nepăsare care 
ignoră ura dușmanului".

Rezistența In fața tentației de a 
ucide, de a da curs pornirilor sale 
’-zbunâioure. marchează punctul cul
minant in evoluția redeșteptării lui 
Vasile. Puterea morală a noului n-a 
fost însă unicul element tiatăritor oare 
a condiționat acest salt cslliativ în 
conduita sa. Disprețul. oroarea pentru 
lașitatea surereiaaacare a adversaru
lui său îl fac să-și dea seama că 
in lumea unor oameni ca Dan. con
flictele se rezolvă mul: mai simplu, 
că. de fapt, Îndărătul tupeului și pa
radei de forță și grosolănie a chia
burului se ascunde a neașteptate 
meschinărie, o frică animalică. V«- 

sile tși dă seama că înfruntarea cu
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un asemenea om nu merită risipa de 
energie și sentimente, drama pe care 
el a trăit-o pină în clipa hotărîrii 
de a ucide. Forța eroului triumfă 
și, prin luciditatea înțelegerii adevă
ratelor proporții ale dușmanului, mî- 
nia lui devine ■ „mînie pentru el 
însuși, pentru greșeala de a nu fi în
țeles si de a fi suferit atît de mult".

Clarificarea morală și politică a 
eroului nuvelei a fost fericit surprin
să prin sondajul realizat de scriitor 
In mentalitatea lui Vasile Bodescu, 
prin urmărirea atentă a tensiunii reac
țiilor sale caracteristice în contact 
cu realitatea. Etapa parcursă din 
momentul repetării acelui dramatic 
„de ce ?“ și pină la ultima scenă 
a ciocnirii, depășește semnificația unei 
simple eliberări de sub imperiul apă
sător al robiei chiaburului. Este 

mai curind o succesiune de împre
jurări care au marcat progresiv și 
cu o mare plasticitate transfigurarea 
treptată a puterii latente a eroului 
într-o forță dinamică ofensivă, con
știentă, călăuzită de luciditate și îm
bogățită de un sentiment.al superiori
tății, al propriei demnități redobîndite. 
Vasile Bodescu îmbogățește astfel 
fizionomia sufletească a caracterelor 
create de Marin Preda.

Miron Dragu
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Realitate și artă

M „ te ar fi de spus în legătură cu acest număr 9 al 
revistei „Steaua”, dacă atenția nu ne-ar fi fost 
a’.rasă in med deosebit de nuvela „Datoria” de 

Petru Dumitriu, una dintre cele mai bune ale cunoscutului 
scr'!^?r;t face parte din ciclul „Cronica de
familie”, partea a opta, și acțiunea se desfășoară în 
timpul primului război mondial pe front

Ar fi putut fi un roman, în care — în ciocnire di- 
reciă cu marile probleme ridicate brutal, efud, de 
râ’.'ci — se dc: r.ește o generație de intelectuali. Arta 
.. . i Dumiir u de a concentra, de a rediroe la esen- 
țiai, de a sugera in cîteva rînduri o întreagă atmo- 
s:era. e real:za;.a zici cu maturitate artistică. Scene ca 
aceea a retragerii noaptea, pe un drum de munte, sau 
a I-;'--, de'îir—rr'.ului de acoperire cu un dușman 
nevăzut, nu pot fi uitate.

Ar.z c' iiorzivi de a crea caractere prin cîteva 
.-stat:. = rep’..c; face ca personaje cu totul secundare, 
ca . . c? - .1 Vasilache, generalul Cilibia, ge-
nersîu; Șcerbacev etc. să prindă viată printr-o ușoară 
creionare. Dar ceea ce dă acestei nuvele o valoare 
deose' :â «ie cazul locotenentului Laurențiu Sterie, 
mesajul re care scriitorul îl desprinde din această 

D r.:~-o ~ .'e de ofițeri, crescut de mic în
-rz' - ”-e. s-a îrvătat să gîndească mecanic, să

; ~ s u linele superiorilor și să nu-și pună
nereg_ _.-er.tare. Concepția lui despre „Da

le r: e izmuriii: „Datoria e să executăm ordinele, 
ctiîr facă se intimplă să nu le înțelegem”. „Asta e, 
zise Sperie. In cite meserii ești obligat să-ti jertfești la 
nevc.'e viața ca să-ti faci meseria bine? Asta e rea’.i- 
later E un lucru mare, domnule..." Sterie e un băiat 
bun. serios, cu calități morale, fără a avea nimic ex
cept : nai dar și fără a fi cîtuși de puțin un Teacă. 
Dar In urau anei întîmpiări deosebite. Sterie e obligat 
si glr icască a:l: de intens fără posibilitate de a evada 
din re» taie. Incit șabtoareie glndirii sale explodează 
ș; el ajunge, ca Andrei Bolkonski altă dată, ia mare e 
înțeles al viețiL „Datoria*, prin dramatisrmri situației, 
prin rea'.i'T.ui ei crud, fără concesii făcute sentimen
talismului. dar și fără dire naturaliste, prin mesajul 
ei profund, este una din cele mai bune nuvele ale li
teraturi: rrmî-e, alături de .Itic Ștrnl dezertor” și 
„Catastrofa".

Realitate ți sentimentalism
„Vifornița" este un fragment din romanul .Jîuhu- 

rezu* de Costache Anton •) Ni se înfățișează aspecte
*) JHnârul teriitor* nr. 9.

atît personalitatea viteazului domn eit 
destinele Moldovei pe care el atunci le 
conducea.

PAVEL RUXĂNDOIU

MIHAIL SORBUL t- .

,, Teatru”’1_ m. __
Volumele apărute nu de mult în Edi

tura de stat pentru literatură șl artă 
cuprind piesele cele mal reprezentative 
ale iul Mlihall Sorbul. Ceea ce carac
terizează în primul rînd dramaturgia 
lui Sorbul este existența simultană a 
tragicului și comicului. Mihail Sorbul 
nu este desigur nici singurul șl nici 
primul care a înțeles că tragicul și co
micul sînt, de cele mai multe ori. In
separabile în viață șl le-a tratat ca 
atare, însă această' îmbinare primește 
în creația sa o semnificație mal pro
fundă: tragicul este fondul vieții așa 
cum se desfășoară în condițiile socie
tății capitaliste; iar comicul este forma 
sub' care apare acest fond, produsă de 
discrepanța dintre idealul uman urmă
rit și realitatea meschin,ă impusă de 
mediu. Tocmai acest mediu împiedică 
pe eroii lui M. Sorbul să-și realizeze 
idealul pe care ei îl urmăresc cu pa
siune. Acesta este fenomenul Sbilț, un 
Don Quljotte modern care se crede des
tinat să făurească o lume nouă în cate 
să se atingă idealul suprem al omenirii: 
elixirul vieții veșnice. Oamenii acelui 
prezent fiind însă degenerați, chiar 
Sbilț este un bețiv șj nu are nici un 
rost practic în viață, el nu vede posi
bilitatea realizării acestui ideal decît 
prin distrugerea tuturor oamenilor e- 
xistenți, pentru ca natura să-și creeze 
un om nou. Analogia eu Don Quljotte 
nu e întîmplătoare cum nu e întîmplă- 
tor nici faptul că Sorbul a ales toc
mai roimanul Iul Cervantes pentru a-l 
dramatiza. Scriitorul a găsit în Don 

Quljotte un simbol al mesajului pe care 
opera sa îl transmite. ..Fenomenul" 
Sbilț îl caracterizează șl pe Silvestru 
Trandafir din „Dezertorul" însă în 
împrejurări cu totul diferite. Idealul a- 
cestuia, realizarea unei familii fericite 
deși mult mal modest, este totuși irea
lizabil în mediul în care este silit să 
trăiască.

M'ergînd pe linia analizei profunde a 
acestui fenomen, Mihail Sorbul urmă
rește destinele individuale ale eroilor 
săi, izolîndu-i aparent de restul socie
tății, Izolarea aceasta avîndu-șj semnifi
cația ei : acțiunea anarhică a indivizi
lor în societatea capitalistă, singură
tatea în care oamenii simt că trăiesc, 
și de aici tragismul vieții lor. Această 
izolare este una din cele mai aspre 
critici pe care autorul le face societății 
capitaliste, încadrînd astfel într-un 
mod original pe eroii săi în timp' șj 
spațiu. In rnod necesar rezultă de aici 
o puternică individualizare a persona
jelor pe care scriitorul o realizează nu 
numai prin fixarea unor trăsături de 
caracter oi și prin justificarea psiho
logică a tuturor gesturilor și acțiunilor 
pe care acestea le săvîrșesc. Foarte e- 
vident în piesele cu subiecte extrase 
din actualitatea Imediată procedeul 
este_ cu atît mai interesant în drama 
istorică, deoarece transformă figurile 
trecutului în oameni reali cu carne, 
oase șl sînge, fenomen care mărește 
în același timp puterea de evocare a 
trecutului. Iată de ce loan Vodă cel 
Cumplit are în ,.Letopiseț!" o existență 
mult mai concretă șl mai veridică de- 
cjt cea pe oare Laurențiu Fulga a cre- 
at-o în drama sa, în ciuda faptului 
că pe Mihail Sorbul nu l-a preocupat

din viața unuî sat colectivizat. Nu știm ce 
greutate specifică au aceste episoade în roman, însă 
ele iau~ prea puțină semnilficație. Autorul caută să evite 
aoeastă lipsă printr-un dramatism exterior, cam super
ficial. Descoperim în Costache Anton un viitor povesti
tor aplecat spre faptele mici ale vieții satului contem
poran, talent pe care l-am dori fortificat prin schițe 
inaunte de a încerca marea aventură a romanului. 
Fragmentul se citește cu plăcere, avînd un sunet de 
autentic omenesc, dar care e încă, din nefericire, în
văluit de sentimentalism. Am dori ca autorul să mai 
lucreze asupra textelor sale, în sensul concentrării po
vestirii și mai ales al eliberării de sentimentalism și de 
mica duioșie, care îneacă observația realistă și reala 
înțelegere a oamenilor.

Francisc Munteanu, în „Solidaritate" evpluează spre 
povestirea nudă în care se reliefează un fapt dramatic, 
semnificativ, care se lipsește de comentariu. Este o 
evoluție pe care o urmărim cu interes și care poate da 
schiței^ noastre o nouă^vigoare. E de recomandat doar 
— iarăși — mai multă atenție la acurateța stilului.

Schița lui Mircea Sîintimbreanu — „Astroelectromag- 
netul" — reliefează cu destule locuri comune, caracte
rul odios al pedagogiei burgheze din S.U.A. Am dori 
ca umorul real al lui Sîntimbreanu să se exercite asu
pra unor aspecte ale vieții mai bine cunoscute de autor.

„Carnetul roșu al tovarășului Rîba ‘Iermolai" de Pop 
Simion nu este un reportaj, ci o schiță. Intîmplarea 
povestită, caracterul bine fixat, fac ca povestirea să 
rețină atenția, deși analiza psihologică rămîne la su
prafață și se observă o tendință de a ocoli situațiile 
dure, înlocuite prin sentimentalism.

De același sentimentalism suferă și schița lui Vasile 
Rebreanu ■— „De acuma viața...". Vasile Rebreanu are 
un spirit de observație și e sensibil la dramele mici, pe 
care ar trebui să le povestească mai sobru, mai concen
trat. Sînt de evitat asemenea expresii: slujnica „i-a 
intrat în suflet ca o vijelie", avea „ochii negri ca de 
foc*; iar dinții albi îî sticlesc „în lumina de vis". 
Vasile Rebreanu știe cum vorbesc oamenii, cunoaște 
gesturile lor simple și cu mai mult firesc va da pro
ză bună.

Ne bucură că „Tînărul scriitor* se preocupă de des
coperirea și afirmarea tinerelor talente, de dezvoltarea 
schiței, povestirii și reportajului. Ar fi de dorit doar o 
orientare mai fermă spre marile probleme ale actuali
tății, ceea ce ar da prozelor revistei mai multă acuitate 
și va spori interesul cititorilor.

Dogmatofob

ȘTEFAN GHEORGHIU;

„Nufăr alb scăldat în sînge”

Povestirile înmănunchlate în volumul 
„Nufăr alb scăldat în sînge" de Ștefan 
Gheorghiu suscită atenția cititorului 
prin varietatea temelor abordate, prin 
firescul cu care sunt redate atît epi
soadele din lupta comuniștilor din ile
galitate („Nufăr alb scăldat în singe", 
„Despărțirea"), cît șl cele inspirate din 
viața contemporană („Livada", ,In mi
siune").

In lucrările cu subiecte <fin lupta 
eroică a comuniștilor, ca și în cele în 
care surprinde aspecte inedite din via
ța tinerilor colectiviști sau a ostașilor 
armatei noastre populare, autorul ^Ro
tiței" grefează cu sensibilitate pe mar
ginea faptelor considerații lirice. Evită 
să substituie emoțiilor artistice comen
tariul artificial, retoric, pe care îl în- 
tîlnlm deseori în lucrările unor tineri 
prozatori. Ștefan Gheorghiu nu excelea
ză în invenția epică. Uneori, în „Coli
ba lui moș Efim" — unde este descrisă 
lupta pe care o dă fiul, directorul uzi
nei din oraș, pentru a-și convinge tatăl, 
bătrînul Efim, să se încadreze în Prun
ca celorlalți muncitori — prin lipsa unei 
tensiuni dramatice, prin monotonia ac
țiunii, povestirea este dusa pînă în 
pragul plictiselii. De altfel, în cele mai 
realizate povestiri ale sale („Nufăr alb 
scăldat în sînge", „Despărțirea" „Li
vada", „In misiune", „Drumuri"),. va
loarea nu e dată atît de capacitatea cu 
care autorul reușește să conducă tirul 

cît mai cu seamă de tonul cald, 
străbătut de o emoție reținută, dar 
adinca, cu care narează evenimentele.

Acțiunea celor mai multe din lucrările 
strînse în prezentul volum e povestită 
de eroul nuvelei respective. De obicei 
acesta, tulburat d'e emoție, narează eve
nimentele cu glasul sugrumat, de abia 
auzit. Pe parcursul desfășurării intrigii 
a.u loc fapte dintre cele mai dramatice, 
ciocniri violente. In „Nufăr alb scăldat 
în sînge", un comunist urmărit de co
poii siguranței cade sub gloanțele uci
gașe m brațele fiului său; în „Drumuri" 
doi pescari, după ce înfrîng urgia fur
tunii dezlănțuite pe neașteptate, aiunșt 
pe uscat, trebuie să se lupte șl cu hap- 
sinul stăpîn al cherhanalei care le im
pută barca și uneltele luate de valuri; 
in „Despărțirea" este descrisă lupta 
dirză a muncitorilor dintr-o întreprin
dere împotriva dezlănțuirii războiului 
contra Uniunii Sovietice.

Totul fiind spus însă șoptit, îngînat, 
„în jurul unui foc de vreascuri pîlpîi- 
tor", odată cu sfîrșltul acțiunii dispare 
Și cel care a povestit, în locul lui ră- 
mînînd eroul pe care cititorul îl în
drăgește, pentru viața sa eroică.”

CORNELIU ARMAȘU

HEINE:

„Versuri”

iu^sr-părUt ?ste cîteva zile în 
librării, un masiv volum de „Versuri" 
de H. Heine, în traducere romînească. 
Note, comentarii șl glosar de Alfred 
M'argul Sperber. Traducerea celor peste 
350 de bucăți, Incluse în volum, apar
ține unul numeros grup de poeți: N. 
Arginteseu-Amza, Maria Banuș, Vlalcu 
Bîmă, Tudor Bogdan, Demostene Bo
tez, Nina Cassian, Mihai Cosma, Geor
ge Dan, E. Davidescu, St. Aug. Doinaș. 
Emil Dorian, I. Frunzetti, Enric Fur
tună, H. Grămescu, L. Iliescu, St. O. 
Iosif, victor Kernbach, Adrian Manlu, 
I. Marinescu, I. Mătăsaru, B. Nemțea- 
nu, L. Papu, AI. Phllipplde, v. Porum- 
bacu, I. Răcăclunl, P. Petezan, I. M. 
Sadoveanu, p. Solomon, I. V. Spiri
don, N. Teică, V. Teodorescu, A. 
Toma, Romulus Vulpescu. Sînt cuprin
se în volum poezii din Cartea Cîntece- 
lor, intermezo liric, întoarcere acasă, 
Călătorie în Harz, Poezii lirice și epigra
me, Romanțe, un fragment din Atta 
Troll, poemul Germania, etc. Volumul 
numără peste 600 de pagini și a apărut 
într-un tiraj de 25.000 exemplare.

A. E. Baconsky este un poet modem, li și 
place să se considere ca atare. E adevărat Con
știent și în ultima vreme consecvent (vezi „Pastelu
rile" publicate în „Viața romînească*, „Steaua" și 
„Gazeta literară”) își proiectează inspirația pe ecra
nul universului. Se afirmă deschis patriot și prieten 
al popoarelor; domină cu privirea lumea spre a o 
cuprinde deodată; își proclamă adeziunea |a lupta 
pentru belșug și liniște a oamenilor, dilatindu-și eul 
cu orgoliul generos, propriu poetului erei noastre. 
Semne neîndoielnice, cel puțin pentru mine, — discu
ția despre spiritul modern o va confirma sau nu —, 
ale uneia dintre tendințele cele mai marcante din li
rica modernă, așa cum s-a constituit de la Verhaeren, 
Whitman și Maiakovskî pînă la Neruda și Hikmet. 
„Cîntecui verii acesteia" este inițial un elogiu al 
deceniului eliberării care a găsit țara în pace. în 
plină activitate și în fața posibilității de a folosi e- 
nergia atomică în slujba omului. „Lucrări și ano
timpuri sau Mișcarea de revoluție" este un imn agi
tatoric menit să sporească forțele țăranilor in înde
plinirea sarcinii de a obține „Cereale ! Tone — zece 
milioane!" Inlăuntnil viziunii ample adoptate de 
Baconsky, temele propriu-zise își lărgesc limitele 
pînă la contopirea cu marile teme ale comunității. 
Fecundată de ideea ce a însămînțat globul, patria 
poetului apare ca o fereastră prin care te uiți peste 
întreaga zare. Patria este lumea, însă la o scară 
redusă. Imaginea ei, parte din efortul întregului 
sistem socialist și totodată prelungire cu un „nou 
rost", superior, liber, al vechilor generații de robi, 
se integrează în efortul milenar al omenirii. Iar roa
dele muncii, înzecite azi, mărturisesc puterea vieții e- 
terne. Ideea, eminamente poetică, comunică măreția o- 
rînduirij noi cu o simplitate solemnă care umple pe 
cel ce se pătrunde de justețea ei. Ca să-i îmbrăți
șezi dimensiunile trebuie să-ți alegi un punct de 
perspectivă favorabil și care nu poate fi decît dis
tanța în spațiu și în timp, respectiv undeva .„dea
supra" globului și în viitor. Este exact poziția poe
tului care și-o și enunță cu un fel de înfiorare dic
tată de amețeala gîndului.

Invirtirea pămîntului înaintea ochilor îi dă nostal
gia întinderilor și îndemnul străbaterii lor: ,

Eu am iubit întotdeauna călătoriile — 
Timpul în care m-am născut 
E orbita pe care alunecă 
Planeta nouă a gîndurilor mele.
Mai departe — undeva mai departe — 
Se deslușește steaua care arde...
O, drumuri, mă chemați să vă colind, 
Departe de liniștea verde a pădurii, 
Departe de ulmul bătrîn
O, drumuri!

Urcarea pe Carpați, observatorul cel mai înalt 
posibil la noi. este, printr-o convertire obișnuită în 
poezie, un fel de platformă de unde trec în zbor 
veacurile către viitor:

E bine, uneori, să urci Carpații
Și cu toiagul să izbești în stînci;

Ca niște vulturi anii trec prin spați' 
Plutind peste genunile adinei.
De-aco!o vezi departe-n zări, de par!r 
Gîndul înalt zvicnește-ncet și rar 
Uiți ți de timp, și de moarte. 
Stelele viitorului răsar
La orizont, și ochiul le cuprinde, 
Și simți tot ce zidit-ai pînă azi. 
Cum simți tăria aerului plin de 
Mireasma verde a codrului de brazi.

Modul de contemplație e panoramic. Succesiu
nea anotimpurilor, a roadelor și a muncilor agri
cole, a îndeletnicirilor pescarilor („Cîntecui verii aces
teia") impune nu prin culoare și varietate (unele 
se și reproduc dintr-un poem într-altul fără deosebiri

Cronica literară E. BACONSKY
marcante), ci prin abundența ordonată, prin mișcare 
lentă de ritual, cum observa B. Elvin :

Primăvara :
In staule s-auziră iezi.
Cu trîmbițele lor de primăvară.
PIîng peste cîmp omăturile, pling
Ogorul negru începe să se vadă
Și ghioceii se-arată-n crîng, 
Ivindu-se din lacrimi de zăpadă.
Griul de toamnă, licărind verzui,
Cu aburii vibrind peste hotare,
Trezește-n suflet orișicui
Elanul cimpului, puterea creatoare.

Vara :

Ținuturile primăverii pier,
Miresmele de tei pe cîmp se scuturară.
Intîiul fulger izbucnit pe cer
Cu litere de flăcări scrie : Vară 1
Ogorul semănat — cît a crescut
Griul firav de-atuncea, acuma pîn’la piept e,
Porumbul pînă-n zări s-așternut, 
Aliniindu-și rîndurile drepte.
Și-n frunze verzi de sfeclă, vine roșii
Artere par, cu viu și proaspăt sînge —
Doar plopii șopotesc mereu, bărboșii.
Și fără sens o salcie pe malul apei plînge.
Cu ochi albaștri te privește inul.
Și-n frunze de cartofi sînt albe flori,
Cosit în brazde se zvîntează finul
Prin care greieri cîntă uneori.

Toamna:
Bumbacul îl aduni în bătătură;
Recolta fu atît de-mbelșugată,
De parcă înșiși norii cei albi se așternu.
Sporindu-ne grămezile de vată.
Culegem sfecla din pămînt — și-apoi 
Tăiem știuletii și-i suim în care, 
De mult visează auriu șuvoi 
Cuprinsurile marilor hambare.
La desfăcat, înlături mătasea rugini
Vezi boabele zîmbind.

Iarna;

Frunza, căzînd, în fulgi s-a preschimba :
O frumusețe a trecut în alta.
Dealul din față pare un monument ciudat 
Pe care mii de sculptori l-au făurit cu dalta. 
Livezile de pruni și de caiși
Au adormit. Și neaua cînd coboară
Aduce-n visul lor muguri deschiși
Și, mai cu seamă, flori de primăvară.
Mai jos, în cîmpuri, griul s-a pitulat sub nea —
Se bucură că ninge-așa devreme,
Firul plăpînd nu va mai îngheța,
Sub blana de zăpadă nu se teme.

Aidoma perindării anotimpurilor, se înșiră lucrările 
cîmpurilor săvîrșite cu tehnica nouă:

Deschidem magazia și scoatem, rînd pe rînd. 
Plugul de fier, semănătoarea, grapa. 
Pe care toamna le-ar# lăsat dormind.
N-au prins rugină roțile, cuțitul ?

Acum în sat ciocanele se-aud. 
Cocorii iar au săgetat zenitul.

Aici e stațiunea de mașini —
Salcimi jurimprejur, a fost cindva moșie: 
Boierul rătăcește p.rin străini
Ca lupul în pădure, —
Se stinge-n neguri umbra lui tîrzie.

In larmă de motoare-am pregătit 
Mașinile să iasă-n cîmp afară. 
Mecanicii se-apleacă sub tractoare. 
Cu fețele-nnegrite de păcură și fum — 
E aproape timpul cînd, privind în z-' 
Cu șapte pluguri vor porni la drum.

Lovești cu sapa și îngropi
Bobul seminței — și te uiți în zare 
Mai e pînă la nuci ori pîn-la plopi. 
Ori pînă asfințește sfintul soare. 
Pipăi sămința, știi c-ai s-o revezi 
La vară, sau tîrziu în toamnă poate 
Cind va pătrunde arama în livezi 
Și tu vei strînge roadele bogate.

• •«jiwaiiwi»»

Inconjarăm cu sapa tulpinele pe rînd. 
Tăind buruieni și-mprospătînd țărîna; 
Nu adunați în jurul lor pămînt. 
Ca să respire-n voie rădăcina.
Să mergem la prășit a doua oară 
Și-n miezul veri, să pornim a treia.

Și vin pe urmă zile neuitate,
Cînd strugurii se string și sus, la cramă, 
Chemînd culegători din șapte sate, 
Lovește toamna-n scutul ei de-aramă. 
Coșuri cu struguri se zăresc pe umeri, 
Cu neputință toate să le numeri:

Ajci e Otonel. aici Fetească.
Și Grasă de Cotnari $1 Crtmpoșie... 
Ca sa gustăm licoarea lor cereasca. 
Soarele-a strins întreaga lui tărie.

De-acum printre troiene.ți tai poteci. 
Tai sfecla, cureți boabe, toci nutrețul — 
Din toamnă ți-au rămas cițiva dovleci 
Pe care încă nu i-a prins înghețul.
Din cind în cînd cu sănii mai duci la cîmp gunoi, 
Adesea-i ger și-acoperi cu snopi de paie stupii — 
Cind latră clinii noaptea, ieși la oi.
Să nu coboare din pădure lupii.

Petru Dumitriu. într-un articol publicat curind 
după apariția în „Gazeta literară' a poemului „Lu
crări și anotimpuri" și, mai tîrziu, M. Dragomir, într-o 
.ezbatere a aceliriași poem organizată de biroul secției 
de poezie a Uniunii Scriitorilor, a vorbit despre Hesiod, 
iar B. Elvin a amintit într-un articol mai recent de 
caracterul virgilian al poetului.

Remarca e și totodată nu e întemeiată. Prin obiec
tul și respirația vastă, „Lucrări și anotimpuri" se 
apropie de opera elenă. La Hesiod formele sînt ri
guros delimitate și totodată robuste, musculoase, 
atletice, zeiești, și setea lui de senzațiile vieții este 
mult mai avidă. La Baconsky. depărtarea la care se 
situează și sensibilitatea sa acută la curgerea tim
pului îl determină să estompeze imaginile, să le 
aburească, reținind în primul rînd succesiunea lor 
calmă. Este atunci înrudit cu Bogza? Desigur că 
prin solemnitatea, aerul de oficiere a unei slujbe, prin 
gesturi oratorice sau formule menite să sublinieze 
extraordinarul în obișnuit, da. Aceste trăsături se 
recunosc în special în „Cîntecui verii acesteia j „_O, 
slavă ție, falnic anotimp / Mă-nchin în fața măreției 
tale' / ..„,O vară mare, cum n-a fost de mult, / In 
veacurile vechilor istorici, / Mă-ndeamnă azi același 
glas s-ascult, / Pe care-l ascultară călătorii / Porniți 
in jurul lumii altă dată / Să-ntîmpin uraganele pe 
mări. / Și-ntreg pămîntul străbătîndu-1 roată / Să 
cercetez cuprinsul-accste: veri" / ...„îmi place să as
cult murmurul apei, / Ploaia de vară bucură pe oa
meni" / ...„Doar lanurile povestesc în șoapte fantas
tica lor epopee". Notele comune se explică nu atît 
prin contaminarea tînărului poet, cît prin atitudinea 
lor, în mare parte asemănătoare. în fața lumii și care, 
la rîndu-i, trădează același spirit modern. Spirit mo
dern prin educație. Baconsky a moștenit un fond 
tradițional. Poezia lui este chiar mai națională decît 
a multor imitatori folclorici. Prin ce ? Exact prin 
ceea ce l-a speriat pe B. Elvin, care, tentat o clipă să 
aprobe, a respins îndată: un mod gospodăresc, patri
arhal, de a vedea relațiile dintre oameni. Probabil că 
a socotit observația reacționară. Temerea nu e justifi
cată. Concepția socială a poetului nostru nu are ni
mic retrograd. La mijloc nu e decît un fel, un stil 
poetic de a-și imagina viitorul, raporturile oamenilor 
noi. EI traduce, cu mijloacele pe care i le-a pus la 
dispoziție tradiția pozitivă a literaturii noastre de la 
Coșbuc la Sadoveanu și chiar la Tudor Arghezi, năzu
ința finală a socialismului către armonie, către acor
dul deplin al omului cu natura și colectivitatea. E 
năzuința ce a animat-o pe Maria Banuș în „La por
țile raiului" și căreia i-a găsit o întruchipare tot 
tradițională, mitul biblic și pe care Baconsky o ex
primă „țărănește". Ritmul delicat aproape, în orice 

caz blind, al lucrărilor cîmpuluî, al gesturilor și ac
țiunilor colectiviștilor, procură o satisfacție calmă, 
făcută din mîndrie pentru rezultatele obținute în so
cialism dar și din modestie, și din respect pentru ar
monia, altfel spus, pentru ordinea superioară ce gu
vernează noile rînduieli. Poetul numește undeva 
munca sfîntă cu o înfiorare de recules înaintea mi
nunii istorice ce se îndeplinește: restabilirea fraj 
ternității dintre om și lume, întreruptă de lunga epocă 
de coșmar a exploatării, a asupririi, a războaielor din
tre popoare. De aceea, în mintea sa, tehnica indus
trială, mașinile agricole, avionul, în fine, tot ce pe 
autenticii retrograzi îi înspăimîntă, pe poet îl des
fată, avînd certitudinea întrebuințării lor binefăcă
toare. La el, tractorul lunecă, cîmpia vrea mașini, în
grășăminte, „mașinile-s făcute pentru oameni". Co
lectiviștii citesc seara în mod firesc o carte despre 
fîn, sau poate despre culturi de in sau de legume, 
/ Despre colhozuri îndepărtate, / Sau despre noaptea 
care mai stăru.ie-n lume / O carte-n care inima as
cultă / Melodia vieții fără sfîrșit — / Ca niște gla
suri îndepărtate / Și dragi / Se aud oamenii de azț 
și de-ntotdeauna". Agitatorii de partid, intrați și ei 
adînc în viața satului, par niște crainici vechi dar 
cu îndemnuri noi, de a-i mobiliza pe săteni în lupta 
pentru propria lor fericire. Chemările lor, lozinca 
vestită „Cereale ! Tone — zece milioane" sună ca un 
salut amical, care, cu exigențe tot mai înalte, va de
veni și el tradițional pentru o societate ce nu cu
noaște limite ale buneistări. Pină și descătușarea 
atomilor este comparată cu aceea a unei forje natu
rale, sau măcar familiarizate cu omul. Centrala ato
mică emite melodii și cerne o ploaie fertilă — din 
care se va împărtăși țara. Apelul, cîntarea tnsași a 
păcii, din primul poem are valoare tocmai pentru ca 
pacea o simte ca o forța creatoare.

Iar dezlănțuitoriî războaielor îi sțîrnesc oprobriul 
fiindcă țintesc, prin nimicirea socialismului, la ni
micirea vieții. Bombele atomice sînt „ploi sure cu 
săgeți otrăvitoare" care „își proiectează sumbrul 
curcubeu, / Ca o umbră neagră și mare. / Ca o ru
șine a secolului meu". înfierarea vrăjmașilor păcii 
este însă dezechilibrată artistic. In raport cu pasajele 
în care disprețul, mînia rece, tot solemnă a poetului, 
impun prin aceeași însușire, distanța e de astă data 
strivitoare („Abia de-aici; vezi cît sînt de mici 
/ îngrozitorii cavaleri ai crimii / Și pasărea speranței 
o vezi de-aici / In cercuri mari plutind de asupra 
lumii"). In versurile polemice e lipsit de energia im
precației sau a sarcasmului: e: r»..n—
aștepta ovații. / Se aștepta 
lume; / Vrem să gustăm
/ — „In beznă să dispară-al nostru nume'. Evident, 
„Cîntecui verii acesteia", cu mari inegalități și repe
tiții sterile este inferior „Mișcării de revoluție". A- 
cestuia din urmă i s-ar putea aduce obiecțiuni măr
ginașe, locale. Dar fără folos. Poemul e frumos prin 
amploarea lui prin ir-o anume simplitate majestuoasă, 
prin desfășurarea I-ii în perioade simple și exacte, 
de pendul, zicea bine B. Elvin, prin amestecul de 
tradițional și modern, prin lumina de fericire înțe
leaptă în care tre.nură însă dorul după ținuturi și mo
mente necunoscute și care permit a fi surse nebă
nuite de încintare, ca și mihnirea de pe urma tre
cerii aripii timpului. Aci, la încrucișarea dintre 
bucuria de a trăi viața socialistă pe pămîntul pa
triei și nostalgia către infinitul spațiului și timpului., 
stă însuși poetul. In el însuși mirajul vagabondării 
planetare nu are nimic primejdios. Poetul trebuie să 
viseze, nu numai înainte, în viitor, dar și în „spațiu", 
să se plimbe în univers. Totul e să nu piardă drumul 
la întoarcere, in acest caz, artistic vorbind, efectele se 
resimt implacabil în golirea de substanță sau în em
faza convențională, într-o poză poetică. Aceasta și nu 
„schematismul" imaginii clasei muncitoare, sau poate 
în genere a omului, constituie poate meteahna poetului.

„Și mister Dulles 
să-i strige-ntreaga 

să gustăm ale morții senzații"

cerii aripii timpului.

Mi hali Petro veanu
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Profesorul Z. este foarte grav bol
nav. Probabil că simptomele ma
ladiei nu indică o proveniență 

fiziologică și de aceea doctorii evită 
să prescrie un tratament medical. Ză- 
rtndu-i ochii abătuți, fața trasă, ascul- 
tindu-i glasul stins, tremurat, în care 
se strecoară și puțină umilință pocăită, 
ciudată la o asemenea personalitate, 
tn inima prietenului meu F. se cuibă
rește o milă imensă. II întristează mai 
ales contrastul dintre grandoarea tre
cutului și căderea jalnică pe care nu 
și-o mai poate închipui stăvilită. După 
ce-l privește compătimitor, urlndu-i 
sănătate și optimism, F. se retrage 
mlhnit și caută să reînvie nostalgic 
Imaginea profesorului Z. în eflores
centa puterii.

L-a cunoscut ca ani în urmă. Profe
sorul se informase atent asupra pasi
unii prietenului meu pentru lectură și 
cu un gest protector l-a luai sub aripa 
lui estetică. Z- era pe atunci robust — 
îmi voi permite să spun chiar opulent 

■— și înfățișarea lui radia certitudine, 
fermitate, perseverență. F. se simțea 
stingherit alături de impetuosul pro
fesor, socotindu-se veșnic culpabil pen
tru discreția timidă, pentru cărțile fa
vorite, pentru părerile despre artă, cam 
eretice și iritante. Ca de obicei însă 
îl stăpînea și de data asta admirația 
față de autoritatea nedezmințiiă, care 
se năștea spontan, fără ezitare.

Z. l-a invitat la cursurile de litera
tură pentru a-i spulbera confuziile re
gretabile, însă pasibile de lecuire.

— Problema artei trebuie pusă clar 
și răspicat, — rostea profesorul de Ic 
catedră și prietenul meu se Ic-o — i- 
jit de liniștea de spirit a afirma
țiilor.

Prima trăsătură a dialecticii arat:: 
că toate fenomenele sînt în interde
pendență. Deci arta este legată de 
condițiile vieții economice, determinată 
de ele.

A doua trăsătură a dialecticii arai!: 
că toate fenomenele sînt în continue 
mișcare și transformare- Deci și arta 
evoluează mereu, de la inferior '.a 
superior, de la simplu la complex.

A treia trăsătură a dialecticii arată 
că toate fenomenale se transformă 
prin salturi calitative. Deci și arta ar: 
fazele ei de revoluție, cînd trece la 
o altă etapă majoră.

A patra trăsătură a dialecticii erată 
că toate fenomenele se dezvoltă prin 
contradicții interne. Deci și arta fie
cărei orinduirl sociale, bazată pe clase 
antagonice, exprimă interesele clasei 
dominante sau ale clasei dominate.

Așa a învățat prietenul meu F. 
cum se pune problema artei. In noua 
lumină, vechile lui incursiuni prin că'- 
file de estetică le considera retrospec
tiv cruntă pierdere de vreme, ba, 
mult, o pribegie în ceață pustiitoare, al: 
cărei reminiscențe il puteau stînjeni ps 
drumul neted șt sclipitor pe care în
cepuse să pășească. Z. rîdea condes
cendent de Kant și Hegel. Kant a re
prezentat interesele capitalului manu
facturier, dorind să demobilizeze pro
letariatul cu ideea imposibilității de a 
cunoaște lucrul în sine. Hegel a fost 
exponentul intereselor statului pru
sac, concepînd dialectica idealistă ca 
o confirmare a stabilității acestui ul
tim stadiu de ascensiune (prin teză 
— antiteză — sinteză) a societății 
umane. Estetica — și a unuia și a 
celuilalt — era aberantă și profeso
rul nu pretindea declt intervalul unei 
demonstrații scurte, spre a proba în
treaga lor inconsistență și falsitate.

Prietenul meu F. ajungea astfel să 
evalueze exact capacitatea intelectuală 
a acelor artiști care împărtășeau încă 
teoriile puerile. F. era totuși încurcat 
cînd remarca respectul lui Marx pentru 
bătrînul Hegel și stăruința lui, chiar 
răsturnînd teze de bază, ds a continua 
și dezvolta, și în domeniul esteticii 
puncte de vedere ale filozofului reac
ționar și meschin. A fiind de rătăcirile 
lui F., profesorul îl privea mirat sin
cer de hărnicia inutilă de a-l citi pe 
Marx de la sursă și nu din rezuma
tele și comentariile sistematice re
cente, care îi erau puse la dispoziție

Lecțiile profesorului Z. se împărțea:: 
tn capitole precise și se succedau in
tr-un sistem atotcuprinzător. Vocea 
sonoră, gesturile patetice, înflăcărarea 
oratorică, electrizau întreaga asistență. 
Elevii cunoșteau astfel forța lirică co
losală a lui Eminescu, puterea poetică 
extraordinară a lui Coșbuc, vigoarea 
satirică neobișnuită a lui Caragiale 
și învățau cum să-i diferențieze.

Despre Eminescu, Z. lămurea că poe
tul s-a așezat pe poziția maselor popu
lare de unde a atacat fățiș burghezia 
liberală. După o documentată caracteri
zare a fizionomiei burgheziei liberale 
în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, Z. revenea mai înarmat la 
Eminescu, pe care-l califica genial 
pentru renumitele poezii „împărat și 
proletar", „Scrisoarea a III-a" și 
„Vieața". Idealismul filozofic pe care 
marele poet îl manifesta uneori era 
vădit o influență nefastă a lui Tiiu 
Maiorescu și a cercului său reacțio
nar „Junimea". Intr-o paranteză suc
cintă, Z. demasca miopia josnică a 
criticii burgheze (Maiorescu, Ibrăi- 
leanu, Lovinescu, Zarifopol) în inter 
pretarea operei lui Eminescu și mai 
ales în ignorarea ei.

După terminarea prelegerii, tran
spirat, dar surîzînd fără ostentație 
la triumful categoric , asupra inep
țiilor 
Z, îl 
cerea 
a aștepta inevitabil lauda meritată. 
Fisticii in fața siguranței magnetice 
a. maestrului, F. încerca să completeze 
profilul poetului, desenat în linii atît 
de tăioase, mărturisind că el vede încă 
tn Eminescu o dorință permanentă spre 
liniște, spre tihna senină, în afara 
agitației exterioare:

In liniștea sării
Să mă-ngropați, pe cînd 
Trec staluri zburîmd 
La marginea mării.

acestor înrăiți 
chema amical 

în treacăt

reacționari.
Pe 

opinia,
F, și-i 

părind

Să-mi fie somnul lin
Și codrul aproape, 
Lucească cer senin 
Eternelor ape...

Z. l-a întrerupt brusc, după ce în 
mintea lui a recapEulat probabil com
partimentele anatomice ale operei lite
rare (tema+ideea+subiectul etc.) 
spre a găsi unde să integreze cele ob
servate de prietenul meu.

— Da. recunoscu el. Asta face parte 
din mijloacele artistice ale marelui 
poet. Cum am arătat și eu, măiestria 
lui poetică era desăvîrșită și dacă ur
mărim variantele fiecărei poezii, asi
stăm la procesul extrem de instructiv 

șlefuirii imaginii-
Răbdarea pedagogică a lui Z. ame

nința să se sfîrșească violent pentru

F. dacă,
detecta

tn conversație, 
lecturi din Ar-

elevul 
profesorul 
ghezi, Bacovia sau Barbu.

— T. Arghezi propagă îndoiala, 
dezorientarea, ceea ce nu poate fi util 
pentru tînăra generație care construie
ște lumea nouă socialistă. De altfel, 
descompunerea lui este evidentă tr. 
„Blestem", poezia cea mai reprezenta
tivă.

Cind i-a găsit sub braț un volum 
din Proust, Z. l-a încadrat irtiîi tn 
configurația literaturii mondiale, pe 
panta respectivă:

— Proust este unul din întemeietorii 
psihologismului decadent; ca scriitor 
el se preocupă fără rost de procesele 
de conștiință ale burghezilor rentieri, 
depărtîndu-se de lumea reală, pe care 
o disprețuiește.

L-a rugat apoi să-i împrumute pentru 
citeva zile volumul. La viitoarea taiil- 
nire a ținui să-i comunice concluzia 
asupra iui Proust:

— Este un autor talentat. Deci ar 
elimina digresiunile ți dacă acțiunea 
s-ar desjășura mai cinematografic, fără 
atitea comentarii migăloase, cartea 
ar ciștiga în conținut ți ar avea și 
o formă mai frumoasă.

Cu multă consecvență (neuitind să 
prevină că anumite cdzvăruri trebăe 
repetate, chiar dacă unii se pUcHsesc - 
el emitea maxima: arta ețț^ cm . 
nual al viețiL Pe ung care se piicte- 
șeau îi suspecta și, cu toate că ra 
îngăduia decit rareori sentințele con
tondente, parcă in aceste cazuri se 
simțea tentat "spre represalii, deoare
ce .jini;" se situau obiectiv, pe pozi
ții ostile poporului.

Extaziat, F. i-a vorbit intr-o zi pro
fesorului despre scrisorile lui Lenin 
către Gorki. Accentul pe ideea tactului 
și a relațiilor de convingere în activi
tatea printre intelectuali a provocat o 
grimasă pe fața lui Z„ care nu-și re
ținea de obicei răbufnirile- Cu febrili
tate, profesorul a ales din bibadeoi 
o revistă, a răsfoit paginile pentru, a 
se opri la un articol cu un titlu lung 
care începea: „VJ. Lenin și probierue- 
le culturii".^ unde F. află că ascuți
rea extremă a conflictelor ideolog:^ 
necesită vigilență crescindă ți rete
zarea drastică a oricăror tentcSee 
recalcitrante. Prietenului meu i s-z 
Părut argumentul suficient 
suprimarea tactului.

Z. se considera un păzitor al oot- 
ftunței tinerei generații In aprecie
rea fiecărei cărți, propuși spre edi
tare, el se întreba circumspect ix-z 
servește educației tineret-lul

— Poezia aceasta este bine 
cursivă, dar na te învață nimlp, de
cidea el. apesind cu degetul ve~rx- 
rile incriminate. Arta trebuie sd te 
ajute să înțelegi mei bine epocz, ss 
muncești mai bine, să 
bine dușmanul de clasă.

Tineretul iși iubea profesoral și S 
era recunoscător pentru spiritul să: 
practic: el arăta fiecăruia ce îxzâ- 
țăminte de oiață trebuie si extragi 
din cartea citit! Deed Z. sr fi ștria 
cil de brutul b reduc elevă princi
piile esteticii, s-ar fi «itotâ și le-ar 
fi amintit cu reproș insistența de
pusă de el in fixarea perspectivei 
ideologice a operei literare. La sfir. 
șiiul expunerii, clasa încălzită, vi
ziona în colectiv Borneo și JuliettaF 
de W. Shakespeare. Elevii r£—Îneca 
uimiți de înapoierea medievală, ânc 
tinerii puteau să moară £n 
multă dragoste. încurajați de
țiile profesorului, ei simțeau o indul
gentă superioritate față de epoca 
aceea și-i imputau lui Shakesoecre. 
prețuindu-i genialitatea, că n-a avui 
o concepție înaltă de viață

Cînd cererile de conferințe, refe
rate, opere literare, articole de crit.ca 
au depășit puterile totuși finite aie 
profesorului, el a angajat un secre
tar. Secretarul e^a extrem de pri
ceput și adesea inteligența lui i sc 
părea prietenului meu că egaleaz I 
p: aceea a profesorului. Dacă are.: 
cursului coincideau cu alte ocupații 
mei urgente, Z. accepta să fie supli
nit numai de către secretar.

Secretarul, intuind pasiunile li
vrești ale lui F.. i s-a destăinuit ca 
unui complice:

— Din toată literatura 
mai mult pe Dostoievski 
nin.

Și. bănuind probabil
mută a prietenului meu cu privire la 
ultima lecție cînd afirmase că .JDos- 
toievski a fost și rămine an seriilor 
reacționar'. el a adăugat:

— Știi, noi doi sintem puțin co- 
rupți. Ne-a intrat in singe otrava. De 
aceea nu mai putem gusta altfel li
teratura. Dar tineretul acesta, care 
învață acum, el nu trebuie să vin-j 
în contact cu infiltrațiile pingări- 
toare

Secretarul i-a reprodus elogiul lui 
Z. pentru străduința supusă a priete
nului meu, deși nu se outea împăca 
cu un anumit spirit de contradicție, 
cu o oarecare predispoziție spre 
doială.

— Unde se manifestă ezitare, 
biu, neîncredere, acolo găsește 
teren prielnic ideologia străină, 
avertizat convins profesorul.

In siguranța de sine deplină, 
contrafăcută Z. nu putea înțelege 
de ce F nu se mulțumește cu cunoș
tințele exacte, solide și infailibile pe 
care dinsul i le preda. De altfel, și 
prietenul meu se blestema pentru

kc-

rusă iubesc 
fi pe Ese-

int-ebarez.

lui Mal ei Care- 
subjugați de siUuI

pentru literatura 
giale. Ei se lasă 
savuros și sînt dezarmați ir. fața spi
ritului evazionist de depravare rafi
nată care animă cartea. Pentru a-: 
feri de păcat, volumul n-cr trebui re
tipărit și exemplarele existente cv.- 
fiscate.

Cu o oarecare teamă, prietena! 
mea F. constată că tn frazele mă tu
nătoare și mai elegant; se tolănesc 
de fapt, fără jenă, judecățile .^efi- 
■riEve" ale projesorului Z. Becreterul 
intui ceva din replica mrsstilă a Ini 
F. și de aceea zâmbi ca mălfie 
ca txire vechi complici:

— Noi trebuie să păstrăm a griji 
^ea a a făcut bine profesonl Z

F. ar fi vrut săJ întrebe de ce nu 
explică și elevilor meritele prpfes»- 
r—lai Z- care trebuie caue-vXe. dar 
iși corectă btdată năvitatss. ami-.- 
tiufa-și ămxferu Încorda:!, de oo»- 
r,-_? amenințăiGcre ia care profesa
ră: Z. și-a ținut ilsimele iecță.

Secrmorul îi cempiai gîsdxi, n- 
buimăări retook din șcca- 

Uc hotârirea £rccSorzLm de a im- 
ori-ma ta sărit nou p-cgrpm-lri de 
ixcițăruSnt. fenritazea ceiarta^. vru- 
feaari « criticareu pirerEor cxăi- 
joaae tie prcfesanlm Z șs Ia jrear- 
«rns arxâror rezidase. Ei sasfimecu 
st '«jaf sd redaa esactid ncrsjze 
xpoersl via, prpospSt pe art-i

F. sațeiese astfel ai «
prea samsvarenai s secre^rxaă este, 
in aere» venriiș itxașc grea de is- 
depimt

.ăcsaă Z. i ae pjrx priebemslă 
nea, aai jația vnxzsnt iacă Ic cz 
Sed-L Picsal pelerina fu primi: ca 
a BArirt de sarisfocție de riz~e s« 
•n baăOr&Kt. Hs--za hăis
de sesd aiut p zdrengaA. Deși o 
ns tsex curci sd repete !a juăâr 
vaasătgeTle de tfiZ dotă, ta fsrad 
său ăderiar Z. un reax^c la ese

— hriemrieadr. dkd emrik hamei 
re are te ie stĂpiuesc dania! de bi
ne admise ei firi reEcenfe Lec~3e 
nde nat fi cri&aie renam dzriătn- 
ț» grave ir. soeăăikde. xndru in- 
xmsek-mi Dz~ :e are ris-

Ca a voce ce se vrix profetiai >ro- 
fetorul E aserrizi :

— Sd na te lași exisrăsat de 
săritai Estnuriv ai indăeS. Far- 
s^arale mele eu fost toride, mtx- 
TugncbSe. C ind s-ax descoperit ari- 
rvlz fisuri, adversarii oui s-m laca- 
-st și earn cxziă să le egraceacă. 
a xa înțeleg că. lărgind breșe e. 
pînri de fapt fa ae~ și propr-dle lor 
^xrt^iceță. Istro zi noi fi rechemă 
: catedră, dar atonă r-jcC—a se va 
î eaîăw și g'n ret mă pxtea rein- 
t-vdace vechea £săpEnă.

Prietenul meu F. deveni și ei ea. 
fem de trist. Eliberarea din primele 
rage iși pierdu aureola. Se simți ne- 
uAsaos stăpin al propriei sale poin
te șă iace9B să tînjească după epoca 
Îs știa precis ce se cuvine sc
:3cd. Fusese obișnuit cu senzația le- 
finiră comode în plasa gindi'ii 
strane, cored ar-irase de rătăciri 
dU^dtoare, de zbuciumul dibuirilor.

F. reuși totuși să surprindă pers
picace fcvtul că dacă secretarul nu 
are sentimentul incompatibilului, pu
tând face concesii celei mai eclatante 
crc teze profesorul nu posedă în 
tcămb, ăbsăut deloc, simțul ridico- 
tuinL

El se întrebă totuși descumpănii 
oe cine să urmeze: pe profesor sau 
pe renegedul său discipol. Dar prie
tenul meu se înșeală considerînd a- 
tracția profesorului Z. consumată. F. 
sr trebui să știe că această sete de 
: urma pe cineva prosternindu-se ș: 
refazbid ăafepearfeifa de gindire, 
efortul personal de înțelegere și ini- 
țiativă cre~i-zre. constituie tocmai o 
parte masted a puterii încă incalcu
labile a ri^fesoralui Z.

Menialitaiea de sclav intelectual a 
prietenului mea F. rămine tntr-ade. 
văr un motiv valabil de tristețe.

S. Damian

Cu glasul shakespeareanelor sonete 
Vreau să te cint pămînt al țării mele, 
De-aș fi gigant culegător de stele 
Pe tine te-aș culege-ntre planete.

Stejarii de pe culme poate încă 
Mai simt pe sccarță-atingeri nevăzute 
De revărsați în liniștea adîncă...

cartea ta stau scrise slove greleIn
Și porți înnăclăi tul singe-n plete. 
Dar falnica staturi ce ți-o dete 
Natura, e mindria vieții mele.

Cum încă n-au uitat de vieți trecute, 
Cu rădăcini înfipte ghiare-n stîncă

Par vulturi vegetali cu pliscuri mute.

S I E TUL
Dar iată, fluturind batista moale, 
Ea o zvîrli în sipet și pe fund 
Oglinda unui rîu jucă pe prund

De unde să mai sfișii văluri oare 
Cînd tremură doar zdrențele tîrzii, 
Insingerate. negre, vineții.
Pe truachru-Ecremenit ce nu mai moare?

Cu ceru-n ochii ei. O, gînduri goale ’ 
Atît de
Că pot

plin e sipetul acum 
să-mbrac tot ce-ntîlnesc în drum.

Radu Boureanu

OCHELARII LUI CEHOV
Intr-o vitrină, 

Ialta, 
lingă

veghează 
ultima lui

la Casa-Muzeu din 
ochelarii lui Cehov, 
fotografie.

sticlă, să vegheze,Iar dincolo de . _
Blajinul chip, răpus de-a febrei sete. 
Stă ca un grav pușcaș, pe metereze. 
La ochi, mereu, cu arma cu lunetă. ‘

Și dinspre golf, cînd trece boarea set 
Prin cupele magnoliei divine, 
Cristalul uită-a lumilor mizerii 
Pe care El nu poate să le-aline.

Mihnea Gheorghiu

UITA E A
El
Și

a 
a

a

uitat 
uitat

de ură șl iubire 
nădejdea celor multi

El a uitat și iatâ-l azi cum moare 
laccnș’:ent și vesel și sătul. 
Pe»tru-am;n’-iri a pus în jur hotar 
ȘS-* scris pe toate porțile : destul

Și iată-1 azi: cu rănile închise 
Și inlăuntru fără suferinți.
El nu mai are tresăriri și vise 
Și nu-i mai sînt privirile fierbinț

El 
De

a uitat de bici și înjosire, 
frații lui însingerați, desculți.

L A A
am trăit în floarea tinerețiiEu

o clipă mare : cînd ne hotărîm 
să dăm tributul numai frumuseții 
trecînd din Patrie pe alt tărîm. 
Frumos, puternic, beat de libertate 
eu cutezam de jos, ca un titan, 
să clatin astrele neclătinate, 
frunzișuri ce se scutură-n ocean. 
Eram un crin într-o văpaie rece 
Mă despărțeam de vis și amintiri 
asemeni pelerinului ce trece 
și nu se simte-acasă nicăiri. 
Spre tainele ființei, spre mistere 
simțeam pe umeri aripi să m-avînt.

uitat 
uitat 
i-a căzut cătușa de pe glezi;

că a pornit din beznă 
de-un jurămînt făcut

El
Și 
Cînd
Și iată-1 azi zîmbind satisfăcut.

El a uitat și iată-1 azi cum moare 
Inconștient și puhav și grotesc. 
Uitarea, boală grea, 
Ucide tot ce-i sfînt

înșelătoare,
și omenesc.

Doina Sălăjan

S P I N T I E
de durereDar oamenii țipară

și mi-am întors privirea spre pămînt. 
M-am îndreptat din nou spre marea vamă, 
spre porțile pămîntului natal.
O, Patrie, al tău sînt iarăși : ia-mă ! 
Iar cîntul meu se-nchihă ție: ia-1! 
Apoi, îndepărtînd singurătatea, 
am deslușit deodată la apus 
pădurea și cîmpia și cetatea.
Și pentru prima oară eu mi-am spus •
E fericit acel ce dă un nume 
la tot ce vede : apă, 
Cel care-și află locul 
și zice Patrie acestui

piatră, foc! '
său în lume
Ioc.

Stefan Aug. Doinaș

MADRIGAL ÎNTÎRZIAT

N1C0LAE VERMONT „Pictorul Ary Murnu"

Damian Lerca se uită prostit la căruciorul cu roți 
albe și cupeu de nylon. II cumpărase de la Paris, în 
urmă cu două luni, cînd fusese in delegație. Emilia, 
care era abia în luna a treia, s-a arătat surprinsă:

— De ce atita grabă ?
— Dragă, dar ne trebuie, azi-miine...
Ea ridică din umeri.
— Tu nu vezi că e o bijuterie? a insistat Damian 

Lerca. Totu-i de nylon, in afară de roți. Unde găsești 
așa ceva la noi ? Am făcui foarte bine. Cine știe cînd 
o să mai plec peste graniță...

In primele zile, Damian Lerca a așezat căruciorul 
în hol, ca oaspeții să-l bage în seamă imediat. Pe 
urmă l-a scos pe terasă, să-l vadă cine vrea. „Totu-i 
de nylon, în afară de roți..." (Ar fi putut să cumpere 
unul care avea și roțile de nylon, dar s-a glndit că 
tot mai bune sînt cele 
împingea căruciorul în 
ploaia peste noapte.

Azi, la prînz, Damian
(ele încărcate de flori pentru Emilia. Fusese primit de 
P. și dintr-o discuție oarecum amicală prinsese că e 
vorba-să-i dea o muncă de răspundere. „Te așteaptă 
o mare bucurie oe curînd..." Asta însemna: director, 
director adjunct, sau așa ceva. Ar fi trebuit să ție 
bucuria pentru el — oricum, nu fusese anunțat oficial — 
dar nu se simțea în stare. „Numirea e sigură, nu văd 
n ci o piedică, gîndea, așa că pot să-mi permit..." I se 
părea firesc să primească muncă de răspundere și chiar 
se mira că cei în drept nu se gîndiseră mai de 
mult la el. „Sînt unul dintre puținii oameni fără

de fier). Seara, Damian Lerca 
casă, de teamă să nu dea

Lerca alerga spre casă, au bra-

Sînt atîtea mări în vorba ta, 
Cu foșniri de rochii și de zări, 
Cînd încerc să spăl cu ape noi 
Visul meu uitat prin călimări.

Pentru ochii tăi am rătăcit 
Peste toamne bete an de an,
Nu mai pot din liniști să adun 
Un poem cu fard parnasian.

Simt alături străzile, mă ceartă 
Și din carte strigă-n urmă anii,

f

In costume noi ne-așteaptă azi 
La fereastra inimii castanii.

Sînt atîtea mări în vorba ta,
Vremea parcă-i o oglindă spartă, 
Cînd cu ochii tropicali-întredescl 
Colindam cu sufletul pe hartă.

Coborîm din cărți și din palate 
Dichisite-n vechi viori de zâdă 
Și cu fruntea umedă de vis 
Batem azi din nou aceeași stradă.

OAZA ȘI LIMAN
Mă-ntorn spre tine ca spre oază și liman 
de cîte ori întîmpin un necaz.
Și-i curios c-un om ce-avu un trai avan 
mi-alint-al inimii obraz.

Pesemne că-nlăuntru-ți e lumină, 
străluce soarele, căci n-au putut 
să-l copere cu nouri semenu-jivin 
Și tot ce te-a-ncercat și te-a durut

CĂRUCIORUL
complicații in autobiografie și merg la sigur... Părinți 
n-am, tata a căzut pe front în Cehoslovacia, in răsărit 
n-a fost l Frați n-am, soția e profesoară de marxism — 
a studiat la Saratov! Socrul e cizmar intr-o coopera
tivă de producție — înainte n-a avut atelier...!"

Azi, la prlnz, cînd Damian Lerca nu se glndea dorit 
la ce-i spusese P. — „te așteaptă o mare bucurie pe 
curînd", a picat socru-său, ca din senin — și cu el, 
năpasta. Surprins de vizită, Damian Lerca s-a grăbit 
să întrebe :

— De unde vii ? Arăți jalnic...
Bătrînul a rîs spart, privindu-și hainele ponosite și 

bocancii rupți.
— He, nu-ți place ? He, află tu c-așa se face banu’ I 

Am fost la Cluj și Oradea, ca omul... Văzînd că Damian 
e nedumerit, a strigat deodată:—Nu mai merge, mă! 
Vrei să mă tîrîi cu șapte sute pe lună? Șapte mii, nici 
șapte, zece! Ce te uiți așa? Nu-(’ băga nasu-n traiul 
meu, că pute 1 Dă-mi apă — să mă spăl! — și cu 
mișcări repezi și-a scos haina, apoi cămașa.

Damian Lerca se uita la omul păros din fața lui 
și nti vroia să înțeleagă:

— Chiar nu mai ești în cooperativă?

— Eu, mă? Și bătrînul l-a privit ca pe-o gînganie. 
banu’ iese. String 
tăbăcăria noastră...

Mă aia pe ea! Cap am, miini am, 
piei de ci, de viței, ce pică. Avem 
așa că merge.

Bătrînul plescăia apa din lighean 
la moară.

— Mai încet, că s-aude I
— Ba vorbesc cum vreau! Sudui
Damian Lerca era pierdut,
— Chiar... nu-ți dai seama ce faci? Dar asfea-s hoții!
— Ei, nai... rise bătrînul, parcă numai eu fac hoții!...
— Dor mă nenorocești, strigă Damian, că-mi ești 

socru. îmi dai în cap!
— Eu? Ce-ai tu cu mine? Bătrînul se roși tot și de 

enervare vărsă ana din lighean. — Tu să nu-ți bagi 
nasu-n traiul meu, că pute!

De aici s-a încins cearta, apoi bătaia. Bătrinul a căzut 
pe trepte și s-a lovit la cap. Damian Lerca a încuiat 
ușa de la intrare, apoi a ieșit pe terasă, să se dezmeti
cească. Atunci i-a sărit în ochi căruciorul cu rqți albe 
și cupeu de nylon. In clipa aceea, Damian Lerca și-a 
înțeles nenorocirea. Acum, căruciorul stă ascuns după 
un fotoliu. FoMiu-i prea mic și se vede o rotiță din

și vorbea tare, ca

pe careva?

Emil Mânu

spori lucindul lujer, dulcea-i strălucire 
a tot ce-n tine-i nalt și luminos.
Iar de sub stratul de obidă sau mîhntrc 
răsare sufletul mărinimos,

doar lăcrimat de greaua lui împotrivire, 
însă călit în aspru-i luminiș.
De-aceea pururi însetat e de iubire 
și rîde-n ochii tăi, solar prundiș.

Ca mil Baltazar

spate. Toți știu că va avea un copil. Peste patru luv, 
Emilia naște...

De azi, de la prlnz, Damian Lerca trăiește ca pe altă 
lume. Caută o scăpare. Poate că s-ar găsi una dacă 
n-ar fi copilul... 0 clipă se sperie singur de ce-i trece 
prin minte. Și totuși, dacă n-ar fi copilul... Așa, se leagl 
orbește de Emilia și prin ea de socru-său. Se leagă de 
miini și de picioare, pentru totdeauna. „Chiar oentru 
totdeauna? Ar fi stupid să duc în spate toată viața 
oase de măgar..." (Și-aduce aminte că in copilărie 
maică-sa nu-l lăsa să se joace de-a călăreții cu alții. 
„De ce să duci tu in spătuțe oase de măgar?"). Dacă 
se leagă _ de Emilia, totul e limpede. P. o să ridice 
din umeri. „Ce mai vrei? Ai un socru afacerist? Nu 
te știu șl nu mă știi... Du-te la socru-tău, directe 
adjunct..."

Emilia doarme dincolo și nu știe nimic. Acum, 
parcă spune ceva, Intre somn și trezie.. El nu aude ce 
spune, dar știe... In fiecare noapte il trezește de citeva 
ori, să-i spună că a simțit copilul... L-a simțit și el... 
A pus miinile pe pîntecul ei și l-a simțit. Damian Lerca 
se ridică și cu miini tremurinde apucă receptorul. Tele
fonul sună tn gol și abia ttrziu se aude o voce somno
roasă. El ține palma la gură și mai mult sisîie:

— Doctore, în luna a cincea se poate renunța ?... 
Doctore, dar te rog din suflet, elegant, fără compli
cații...

Se lasă în fotoliu, cu un licăr de bucurie strarie {n 
ochi. Vrea să ia o hiriie de jos, și in clipa aceea vede 
rotița din spate. Zlmbește, ca după o primejdie tre
cută...

Nicolae Țic



GAZETA LITERARĂ'

Rețetă greșit prescrisă
După o serie de aplicațiuni ale 

dogmatismului în critica lite
rară — începînd cu opozanța 

dintre realismul critic și realismul 
socialist — Mihai Gafița și-a îndrep
tat atenția asupra publicisticii. După 
ce remarcă in mod just că revista 
„Flacăra" n-a dat urmare unei discu
ții pe care a anunțat-o, tov. Gafifa 
se referă la materialul lui C. Chi
riță, cu care discuția de mai sus era 
deschisă. Materialul publicat în „Fla
căra" din 1 iunie 1956 purta titlul 
„Are dreptate luga Ștefan?" și fără a 
fi un reportaj „literar" în sensul obiș
nuit al cuvintului constituia un gen 
de publicistică realizat cu finețe Șl 
sobrietate. Se arată acolo cum un ti- 
năr — Ștefan luga — e jignit in ce 
are el mai ascuns, mai tandru, mai 
delicat: dragostea pentru o tînără 
muncitoare — Otilia Borcoș. O sea
mă de falși moralizatori, de puriști 
demagogi combinați cu alți oameni 
cu orizont strimt constituie un lanț 
care prinde și retează aripile tină- 
rutul. Purtarea lor îl determină pe 
luga să creadă că nu mai există 
dreptate, deoarece toți cei de mai 
sus, în loc de a privi tineretul cu în. 
felegere — dacă nu cu dragoste — 
sint ostili, birocrați.

Că lucrurile sint foarte grave o 
arată faptul că pînă azi, ele nu au 
fost decît pe jumătate rezolvate. 
Aceasta formează însă obiectul urmă
torului reportaj al lui Chiriță de cu- 
rînd apărut și, din păcate, mai pu. 
(in eficient ca primul. Aici e vorba 
de ceea ce îi impută tov. Gafița.

Mai întîi" el îi atrage atenția lui 
G-tin Chiriță că n-a ținut seama de 
o cerință, și anume de aceea care 
impune autorului — „să stabilească 
pentru cititor de partea căruia din- 
tre eroii săi e dreptatea".

Menționînd că formularea „a stabili 
pentru cititor" îl jignește în primul 
rînd pe cititor, să vedem cum se pre
zintă situația cu verdictul. Pentru 
a-l contrazice pe tov. Gafița in a- 
ceastă problemă, vom folosi ceea ce 
spune tot tov. Gafița cîteva rînduri 
mai jos, unde-i înfierează pe cei care 
au greșit față de luga. Autorul in
dicase deci „cine n-are dreptate". 
Atunci, de unde prima concluzie a 
criticului despre „lipsa unui verdict"? 

i Continuindu-și raționamentul asu
pra lipsei verdictului, criticul consi
deră că la rădăcina acestei greșeli 
stă înlocuirea „perspectivei proprii 
(a autorului n.n.) cu aceea care-l 
caracterizează pe erou".

In realitate Chiriță istorisește cum 
era cit p-aci să se oprească la fap
tul că luga e codaș, fără a căuta 
cauzele care au transformat un tinăr 
entuziast într-unul placid. Apoi fpce 
observații, opune faptele, le captă 
resorturile intime. Arătlnd cine a gre
șit față de eroul său Cît și atitudi
nea anarhică a acestuia, Chiriță 
caută să stabilească o corespondență 
între manifestările lui luga la fa

AMINTIRILE
A

LUI HERZEN
\ [Urmare din pag. l-a)

X
Cercurile literare pe care începe să le 
frecventeze cuprindeau pe istoricul 
Granovski, un spirit strălucit,. pe ma
rele.critic Jîelinski, pe Ceaadaev, unul 
din gînditdrii curentului occidentalist, 
pe Bakunin, viitorul teoretician anar
hist, pe atunci încă ofițer de gardă. At
mosfera intelectuală este dominată de 
Hegel, care, de altfel, putea fi folosit 
și la stingă și la. dreapta. Filozofia spi
ritului 'absolut, a cărei esență este li
bertatea și care se realizează în stat, 
putea autoriza deopotrivă aspirațiile 
spre libertate ale societăților moderne, 
dar și etatismul cel mai opresiv. Spe
culația hegeliană lăsa de altfel nea
tinse cătușele cu care Sfînta Alianță 
robise Europa. Herzen depășește hege
lianismul cu ajutorul lui Ludwig 
Feuerbach, al cărui antropologism ma
terialist era adoptat acum de toate 
cercurile de stingă.

De la Moscova, Heraen se mută la 
Petersburg, fntr-o zi își permite cri
tici la adresa regimului, și este trimis 
din nou în provincie, la Novgorod, 
într-un alt post administrativ. Urmea- 
ză ani dintre cei mai apăsători. Demi
sionează și se înapoiază la Moscova 
pentru a se consacra carierei literare. 
Ideile saint-simoniste despre un nou 
creștinism, al socialismului, generase
ră dramele tinereții; „Licinus", „Wil
helm Penn“, aceasta din urmă cu un 
conflict împrumutat istoriei quakerilor 
englezi. In ultimii ani redactase mare
le său roman: „Cine este vinovatul?", 
unde pe fundalul vechii Rusii țariste, 
cu birocratismul, cu iobăgia ei, se des
fășoară o dramă de familie, din care 
se desprinde figura unui „om de pri
sos", Beltov. Activității intelectuale i 
se opuneau însă mari greutăți în re
gimul lui Nicolae I. Herzen simte că 
se înăbușe. In 1847 părăsește Rusia, 
pe care n-o va mai revedea niciodată. 
Un incident de frontieră este cit pe aci 
să compromită călătoria. In sfîrșit, este 
liber. Lumea i se deschide. Herzen fi
xează momentul într-o poezie. Trece 
prin Prusia, prin provinciile renane, 
prin Belgia. Ajunge Ia Paris. Călăto
ria durase o lună.

Află Parisul din ultimul an al dom
niei iui Ludovic Filip. Descoperirea 
marii capitale ii produce jubilare. Ba
kunin se găsea de asemenea ia Paris. 
II întîlnește perorînd pe marile bule

brică și jignirile pe care le suferea 
Otilia, deci indirect și prietenul ei.

„Tînărul se închisese tn sine. Unul 
dintre cele mai frumoase vise ale 
vieții sale era înconjurat de negură. 
Iar viitorul îi apărea negru, luga era 
umilit, jignit, înfuriat. „Otilia umblă 
cu toți bărbații". Răutatea acestor 
cuvinte îl lovea întîi pe dînsul (în 
timpul lucrului s-a rănit la ochi). 
„Vei părăsi imediat căminul..." (A 
rupt fișa de pontaj tn fața maistrului 
și a declarat că pleacă din fabrică). 
„Să-ți cauți de lucru în altă parte..." 
(Prins de îndoială tinărul începea 
să creadă că nu mai poate afla nică
ieri dreptate) — etc. etc.".

Deci „înlocuirea perspectivei pro
prii..." nu s-a produs după cum și 
„lipsa verdictului" lipsește. Criticul 
însă purtat mereu mai sus de pro
priul său spirit polemic, e ridicat în 
înghețatele sfere ale metafizicii. 
De acolo, de sus, el îl învinuiește 
pe reporter care n-a arătat „că ori- 
cit ar fi de numeroși cei care au 
greșit față de luga Ștefan, nu ei al
cătuiesc sistemul, nu ei definesc sen
sul vieții în societatea noastră, ei 
constituie abaterea, îndepărtarea de 
la normele noastre de viață". Acest 
lucru se putea face indicind „unde 
are și unde nu are dreptate luga 
Ștefan, unde și de ce au greșit oa
menii care l-au năpăstuit — cu sau 
fără voia lor".

Că reporterul nu l-a arătat pe biro
crați ca îndepărtindu-se de normele 
noastre de viață, aceasta e o abera
ție ce nu necesită argumentare. Iar 
ideea că birocrații nu constituie ja
loane ale sensului vieții in societatea 
noastră poate fi relevată cel mult 
prin originalitate. Din nefericire ci
tatul de mai sus — ca și întregul 
context — comunică o viziune sta
tică și antirealistă a societății 
noastre împărțind-o într-un sistem 
de pozitivi (raiul) avînd alături pe 
cei care se abat (iadul). Și dacă 
tov. Gafița observă cu finețe că sen
sul vieții noastre nu constă în crea
rea de birocrați, carieriști, gîtuifori 
ai criticii, el uită să vorbească de 
necesitatea luptei împotriva aces
tora. Astfel el propagă un sens al 
vieții urcînd ca o linioară pură spre 
socialism printre marionete pozitive, 
și nu sensul care reiese din ofensiva 
noului îmootriva vechiului, din victo
ria noului asupra vechiului, așa cum 
apare din repo'tajul lui Chiriță,

Ajuns tn sferele ideale, criticul face 
o incursiune și in domeniul legității. 
De acolo îl dojenește pe reporter care 
n-a arătat că „luga Ștefan tși află 
dreptatea prin acțiunea legilor siste
mului nostru social (subl. autorului) 
iar nu prin intervenții individuale, 
îniîmplătoare".

Să arate că luga tși află drepta
tea ? Păi de aceea a fost scris repor
tajul: pentru că eroul nu și-a aflat 
dreptatea. Dar ce-i pasă de asta cri
ticului care vrea să cocoloșească rea

varde, cu țigara în mină. Din Italia 
sosește vestea izbucnirii revoluției. 
Herzen pleacă într-acolo. Primit pretu
tindeni sărbătorește, este cind la Nea- 
pole, cînd Ia Roma, unde poporul ma
nifestă pînă la porțile catedralei Sf. 
Petru. Despre vremea petrecută în 
Italia, Herzen a povestit in opera sa 
Scrisori din Franța și Italia, rămase 
neîncorporate în Amintiri, dar care ar 
trebui să-și găsească locul acolo. Cînd 
revoluția izbucnește și la Paris. Her
zen revine în capitala Franței, dar du
pă primul timp al nădejdilor, trium
ful Iui Ludovic-Napoleon și prăbușirea 
revoluției umple sufletul Iui Herzen de 
deznădejde. Devenit suspect în ochii 
poliției lui Ludovic-Napoleon, caută un 
refugiu la Geneva, unde întîlnește nu
meroase figuri ale revoluției, pe Maz
zini, pe Garibaldi, pe Orsini, pe fran
cezul Laviron, pe Struve, care condu
sese insurecția din Baden, convinși cu 
toții că acțiunea revoluționară va pu
tea fi reluată în curînd. Din această 
vreme datează romanul „De pe malul 
celălalt", act de acuzație împotriva 
trădătorilor revoluției. Poliția franceză 
continuă să-și desfășoare manevrele 
împotriva scriitorului și revoluționaru
lui rus, denunțîndu-1 autorităților din 
patria sa. Nicolae I semnează o deci
zie de confiscare a bunurilor pe care 
Herzen și mama sa le lăsase în Rusia. 
1 Ie liberează bancherul Rotschild, in
teresat în afacere, prin presiuni asupra 
guvernului rus, care cerea atunci îm
prumuturi capitalismului francez. Ban
cherul, mai puternic decît împăratul, îi 
prilejuiește lui Herzen pagini memora
bile în Amintirile sale.

Familia Herzen sporise, în vremea 
aceasta, prin mai mulți copii. Boala 
nu îi cruță. Unul din acești copii, Ko- 
lea, se naște surd. Printre emigranții 
revoluționari se află și poetul german 
Georg Herwegh, care face mare im
presie Nataliei Herzen. Aceasta se ho
tărăște să se despartă de soțul el și 
să-l urmeze pe poet. Cînd se înapoiază 
acasă, nici un cuvînt de învinuire n-o 
întîmpină. Cei doi soți se simț cu to
tul stăpîniți de fericirea regăsirii. A- 
mintirile nu cuprind din această dra
mă de familie decît episodul final, atît 
de senin. Strămutat vremelnic la Nis- 
sa, împreună cu Natalia regăsită, Her
zen își așteaptă mama și pe băiatut 
mai mic, pe Kolea, care trebuiau să 

litatea și să prescrie o rețetă I Cazul 
de rezolvat devine și el caz rezol
vat. In ceea ce privește acțiunea „le
gilor sistemului nostru social" proble
ma e mai interesantă. Probabil că 
Mihai, Gafița consideră aceste legi 
circulind incognito prin sistemul nos
tru și evitind să se manifeste în ca
zurile individuale. In ciuda acestei 
păreri a criticului, noi V asigurăm 
că totul (intervenția prietenilor lui 
luga. reportajul apărut) s-a petrecut 
sonform legilor sistemului nostru so
cial. Asemeni tuturor legilor obiec
tive ele s-au manifestat tocmai prin 
cazurile individuale și îniîmplătoare. 
Opozanta între lege și individual a 
inventat-o criticul. Atitudinea priete
nilor lui luga și mai ales, ancheta 
făcută de C-tin Chiriță cît și repor
tajul scris, constituie cazurile indi
viduale, in care se manifestă acea 
lege a societății noastre ce se re
feră la grija pentru om. Poate însă 
Mihai Gafița consideră presa ca 
fiind în afara „acțiunii legilor etc." ? 
Criticul a fost într.atlt de orbit de 
rețetă, incit a uitat că rațiunea de 
a fi a articolului său pornea tocmai 
de la existența reportajului.

De altfel tov Gafița nu are „vreo 
îndoială despre felul în care va fi re
zolvată sau se va rezolva pînă la 
urmă situația lui luga Ștefan și a 
Otiliei Borcoș". Că tov. Gafița nu are 
nici o indoială e lăudabil și republica 
ar Rebui să-i mulțumească pelntru 
compliment. Din păcate nu știm cînd 
va avea loc acel „pînă la urmă" — lu
cru care nu poate impieta asupra se
ninei indiferențe a criticului față de 
cazul de viață propriu-zis. Ținem to
tuși să-i reamintim aci două articole 
apărute în „Scînteia". unul înainte 
și unul după (!) publicarea materia
lului dumisale in „Gazeta literară". 
Primul datină din 3 august 1956 se 
intitulează „Dacă mai critici, o să ai 
de-a face cu mine..." al doilea, din 
15 septembrie 1956 — „Un caz de 
prestigiu". In linii mari e vorba de 
încălcări grosolane ale legalității 
noastre socialiste.

Tov. Gafița conclude că reporterul 
trebuie învinuit pentru lipsă de po
ziție și... negativism (!). Iar cauza 
principală a negativismului constă 
in lipsa poziției proprii a reporteru
lui. Iată dar că la baza negativis
mului lipsit de poziție stă lipsa 
de poziție negativă...

In felul acesta lupta împotriva ne
gativismului a fost bagatelizată de 
tov. Gafița și transformată în apli
carea rețetei unui „pacient" sănătos.

Autorul rîndurilor de fată nu vrea 
să stabilească în concluzie pentru 
cititor de partea căruia dintre eroii 
săi e dreptatea. Ca nu cumva, cu 
sau fără voia lui, să nimerească 
și el între că care se abat ți nu 
reprezintă sensul...

Camil Baciu

sosească pe calea apei. Vaporul na«- 
fragizză ș» Herzen pierde dooă 
ființele mai mult iubite de d. Natalii 
nu va supraviețui mult acestei dureri. 
Amenințat cu expulzarea. Herzen cere 
și obține naturalizarea elvețiană. Ce
remonia primirii lui in rindarile cetă
țenilor unuia din cantnanele Elveției, 
în localitatea Châtel, printre oameni 
buni și ospitalieri, alcătuiește o fru
moasă pagină de idilă ia Anunfrile Iu 
Herzen.

După dispariția NatalieL iu marea 
singurătate care se întind* acum in 
jurul lui. Herzen caută un nou teren 
al activității sale Ia Londra. Rerâsește 
aici pe Mazzini și pe Garibaldi. Cu
noaște pe Ledru Rollin, adversarul W 
Napcleon III, pe Kossuth, revoluționa
rul ungur. Stabilește legături cu 
Proudhon, cu Vidor Hugo, exilat te 
insulele anglo-normande. Proiectul e- 
nui comitet revoluționar european nu 
dă rezultate. Herzen devine redactorii' 
revistelor ,Steaua polară' și ..Clopo
tul", cu puternică influență in cercanle 
emigrației ruse, în opinia publică eu
ropeană și chiar la curtea țarilor. Her
zen militează pentru desființarea iobă
gie!. Nicolae I moare. Succesorul lui,

Cite ceva despre Panait Istrati
1909. Venit de vreun an la Bucu

rești, am aliat că, între timp, in 
orașul natal, Brăila, s-a afirmat cu 
putere un agitator socialist, necu
noscut pînă atunci: era zugravul 
Panait Istrati.

In calitate de brăilean, am primit 
misiunea să-i fac diferite ccmuri- 
cări In unele probleme a’.e mișcării 
muncitorești din Brăila. Curînd. Fa- 
nait istrati mi-a răspuns pe adresa 
Cercului „Komînia muncitoare" d:n 
călea Victoriei ,91. arătîndu-m: că 
„rezultatul consfătuirii e cît se poate 
de satisfăcător".

Și adăuga:
„Acum altceva:
Odată cu scrisoarea d-tale, am gă

sit acasă și o c. p- din Galați a tov. 
Frimu, unde îmi spunea (cred că 
știi perfect acestea) că s-a veni în 
Brăila și îmi dădea intîlnire" etc.

„Pentru a avea mai mult timp dis
ponibil, in bucuria mea nemărginită 
față cu această împrejurare fericită, 
am hotărit să nu lucrez după 
masă“. ■)

După alte diferite comunicări, 
scrisoarea se încheia astfel:

„Important:
Informează-te și răspunde-mi de ur

gență dacă se poate aranja în orice 
timp drepturile politice sau numai îna
intea alegerilor". 2)

„Posed actele cuvenite: act de naș
tere, certificat de 4 clase prim, și 
dispensa armatei. Nu sîht proprie
tar. Un amănunt asupra căruia in
sist să fiu lămurit și anume: în ac
tul de naștere figurez fiu natural,3) 
bastard. Altceva nu mi se poate ni
mic contesta.

Are vreo importanță?
Dați-mi lămuriri, precum șl unde 

să mă adresez.
Salutări frățești 

P. ISTR" (ati) «)
Acestea au fost primele legături 

cu Panait Istrati pe care, în toamna 
aceluiași an, l-am cunoscut la Bucu
rești, colaborînd la aceleași publi
cații socialiste. Istrati a mai exer. 
citat și la București meseria de zu
grav; îl puteai întîlni spre seară pe 
calea Văcăreșt1 mergînd spre casă,

Stiluri și curente
(Urmare din pag. l-a) 

istoria literaturii: „fenomenul arghe
zian". 'A clasifica operele după școli 
și programe, aceasta duce adeseori 
la denaturări.

Pentru a identifica tendințele și 
curentele eventuale ale literaturii 
noastre no:, nu sîntem pîndiți de 
tentația de a înlocui analiza operelor 
(„supunerea la obiect" — cum spur.e 
Ibrăileanu, cea mai bună pavăză îm. 
potriva dogmatismului), prin raporta
rea la autodefinirea unor școli și gru
pări. Efortul unit al întregului front 
scriitoricesc pentru realizarea unei 
literaturi socialiste, lupta pentru asi
gurarea unei unități principiale, a lă
sat pe plan secund împărțirea după 
„arte poetice". Drumul nostru nu poa
te fi deci decît invers: de la des
cifrarea stilurilor individuale la stabi
lirea afinităților reliefate în opera di
verșilor scriitori, la descoperirea fi
liațiilor istorice și a tendințelor ino
vatoare, pînă la des'ușirea curen
telor virtuale.

De aceea, prima operație prelimi
nară este tocmai aceea executată, mai 
mult sau mai puțin consecvent, mai 
mult sau mai puțin profund sau rafi
nat, de unii cronicari literari, cum 
am arătat mai sus. Curentul, în ger
mene, se află în marii scriitori ai 
unei epoci, sau pur și simplu în scrii
torii ei cei mai activi, reflectînd, fie 
și în mediocritate, o anumită orien
tare literară.

Operația preliminară următoare am 
vedea-o în analize1» comparative, în 
„paralele", cum se spune în școală. 
Bineînțeles, aceste operații nu sînt 
numaidecît succesiv:: mai mult, si
multaneitatea lor este firească și me
toda lui Ibrăileanu de a stabili „ge
nul proxim" și „diferența specifică" 
e o metodă clasică. La fel, în cazul 
stabilirii filiației istorice. O activi
tate specială însă în acest sens ar fi 
categoric folositoare.

O chestiune de principiu, care ar 
trebui lămurită, pentru elucidarea în 
ansamblu a problemei stilurilor și 
curentelor, ni se pare aceea a carac
terului istoric. Chiar și într-un timp 
atî* de scurt deocamdată, 2cela al pe
rioadei literaturii noastre realist-so- 
cialiste, există momente (în sensul 
celor stabilite, în istoria sa, de G. 
Călinescu), reprezentate de o tendință 
sau alta, de unul sau altul dintre

Savin Bratu

curentele incipiente.
Fără Îndoială, asZizînd fenomenul

literar și încă pe un
număr redus de ar- și într-o epocă
de mari prefaceri, na par.ern decît să
CTitem ipoteze pe care să ie supu-
nem vniorikn îsîorict 0 astfel de
ipoteza, pentru o tstone a literaturii
noastre noi. am vrea s-o aducem
intr-un rrsrar vxtor cz conștiința —
desigur — a caracter. 
labil.

ei discu-

Alexandm 11. cocaîrias de creșterea 
mișcării revo'uriomare. cuasxaie să 
desființeze iobăgia. dar misșceșîe mă
surile antserokițociare. Baiosam. fu
git cin Siberia. vine la Loodra șj. io* 
cearcă să ciștge iel'sen-i asupra Iu: 
Herzen și Ogarev. Aceștia părăsesc in 
cele d'n ansă capitala Angliei pectm 
a se mula din non la Geneva. „Clopo- , 
tal* începe a-ți pierde din ir-v-yii- 1 
tatea și răsunetul Iui. Este vremea in ! 
care Herzen iși scrie Amintirile, una I 
cin operele lui cele mai vii. Moace la | 
Paris in 1870 și este inmcrnrintat la I 
Pere Lachaise. N’-avea decît dncizeri j 
și opt de ani, dar părea foarte imbi- 
trinit.

Amintirile lui Herzen ne înfățișează 
deci viața unui revoluționar rus in e- 
poca pregătirii revoluției, o vreme 
care a produs mari personalități mora
le. idealiști intransigenți, cameni a- 
dînd și foarte puri, cum a fost și au
torul cărții răsfoite acum, incăodată. 
cu vie participare pentru cazul lui 
uman, cu mare interes pentru vederile 
lui asupra mișcării de idei din vre
mea sa. pentru evenimentele narate de 
el cu o mare artf de portretist și po
vestitor.

Tudor Vianu

-EVOCĂRI -
cu scara pe umărul sting și cu căl
darea cu vopsele în mîna dreaptă.

1922. Au trecut mai mult de zece 
ani de la cele arătate mai sus. In
tre timp, Fanait Istrati a făcut ga- 
zerărțe la ziarele muncitorești, a 
publicat unele încercări literare care 
s-au bucurat de bunele aprecieri ale 
lui C. Dobrogeanu-Gherea, a ■ fost 
scurtă vreme corespondent de gazete 
la Brăila, pînă într-o zi — hoinar 
■incorigibil! — a trecut iarăși gra
nița.

In 1922, cînd a revenit în țară, era 
însoțit de faima pe care i-o crease
ră în străinătate primele lui scrieri 
literare, prezentate de Romain Rol
land care afirma că descoperise în 
Panait Istrati „un nou Maxim Gorki".

Cercurile literare romînești i-au 
arătat întreaga atențiune ce se cu
venea unui confrate care, deși mai 
tînăr, se bucura de atîta prețuire 
peste hotare.

Ziaristul 1. Rosenthal, care avea o 
fermă la Dobroșești, lîngă Panteli- 
mon, a organizat acolo, cu acest 
prilej, într-o dumSinilcă, o reunjlunie 
Ia care au participat scriitorii Mi
hail Sadoveanu, Gala Galaction, Pa 
nait Istrati, D. D. Pătrășcanu, com
pozitorul Stan Golestan și alții.

1925. Intr-o lungă convorbire 
cu gazetarul Vion, Pahait Istrati a 
depănat multe și' dureroase perîJ 
peții din viața lui agitată.

„Am debutat — spunea el — de 
la un capăt la celălalt al vieții mele 
de pînă acum. N-am făcut decît să 
debutez...

Eu aparțin acelei familii de co- 
medianți provinciali eroi, care „de
butează în fiecare seară"... Eroi ai 
umilinței și-ai decepției înfruntate, 
care zilnic dau piept cu viața, zil
nic sînt nevoiți s-o înșface de gît, 
să lupte cu ea. și, neputînd-o învin
ge, o reiau zilnic de-a capo.

O ciomăgeală fără chip de îndu
rare sînt debuturile tuturor acelora 
care nu vin pe lume t'rtnd după ei

„Pete albe“
pe harta istoriei literare

In revista „Novîi mir" nr. 9/1956 
a apărut articolul „In fața hărții li
teraturii noastre", semnat de criticul 
S. Ștut. Punctul de plecare însuși al 
articolului ii clarifică ținta: autorul 
iși amintește că a citit lucrarea de 
diplomă a unei studente, despre ope
ra poetului Mihail Svetlov, despre 
care nu există pină azi, necum o mo
nografie, dar nici măcar un articol 
de substanțială analiză critică. Aceas
tă absență, aparent intimplătoare, îl 
pune pe gînduri pe critic. S. Ștut 
notează cu insatisfacție: „Nu puține 
sînt numele și cărțile uitate. Pe harta 
literaturii noastre sint prea multe pete 
albe. Și acest lucru devine o serioasă 
problemă de istorie a literaturii, poate 
una din cele mai serioase, deoarece 
cît timp nu vom restabili această 
dreptate istorică, nu vom poseda nici 
adevărul deplin asupra literaturii 
noastre". De asemenea, criticul arată 
că problema rămîne deschisă nu doar 
tn ce privește istoria, pete albe exis- 
tind și pe harta contemporană. „Sin- 
tem de acord cu toții, — continuă 
S. Ștut, — că avem destule cărți 
proaste, false și idilice tn conținut, 
neputincioase ca formă, și că litera
tura noastră rămine în urma vieții". 
Problema constă, deci, in întrebarea 
de ce există aceste cărți proaste și 
de ce rămine literatura tn urma vie- 
fa Criticul sovietic amintește că unii 
critici, mai ales din străinătate, pun 
răspunsul la această întrebare pe sea
ma cc'-Jei lor că realismul socialist... 
n-ar c'rr pcs.c.litățile respective de 
iezzz'.:sre Dar. de fapt, Jiteraiara 
rămine în urma vieții, zicem noi. in 
p-'.~.ul rînd pentru că rămine tn urma 
T-:~...or ei posibilități pe care i le 
ti redUsm .l socialist". S. Ștut sub- 
'..-jază tecc ci reproșurile aduse azi 
'nl-egii literaturi sovietice sînt tot 
atit de departe de adevăr, ca și lau
dele fără rezerve de ieri.

Intri nd tn tema articolului său, cri
tic:.'. oornește la discutarea cauzelor 
exist.r.ței „petelor albe’ amintite 
mc: sus, al căror număr mare îl vede 
ca un rezultat al cultului personali
tății și al urmărilor acestuia. „Și a- 
cestea (petele albe — n. n.) nu sînt 
numai cărțile lui M. Kolțov, I. Ba
bei, B. Iasenski — scriitori zmulși 
fizicește din rindurile literaturii; și 
nu numai cărțile unor scriitori care 
trăiesc cu bine și astăzi, dar care 
au stat — fără suficiente temeiuri — 
:i fondul închis; acestea sînt și căr
țile („Gind despre Opanas" de E. 
Bagrițki, romanele lui I. Ilf și E. Pe
trov) care, fără a suporta urmăriri 
administrative directe, au căzut în- 
t'-o foarte sensibilă dizgrație de idei". 
S. Ștut arată apoi că azi nu trebuie 
să ne mai îngrijorăm de soarta aces
tor „pete albe", intrucît ele vor fi 
în scurtă vreme populate și folosite.

domenii ori protecții plătite cu vîn- 
zanft demnității omenești. Ei debu
tează pînă la moarte, așa cum me
reu o ia de-a capo muncitorul revol
tat și resemnat al timpurilor noas
te, sătul de viață după prima săp- 
tămină de „debut" într-o ocnă ca
pitalistă".

Insăifîndu-și am n'.irile, Istrati spu
nea la un moment dat:

„Poezii, ca tot Romînul, n-am fă
cut. Ba, să nu mint: am făcut trei 
și cu rost.

Prima, la 15 ani. Era o rugăciune 
adresată lui D-zeu; îi ceream să mă 
lase să scriu:

I
Nu îți cer să fiu vr-un rege
Nici vr-un mare împărat;
Cj să-mi dai putința toată 
Să exprim ce-am cugetat".

O altă „poezie", Istrati a scris-o 
cu prilejul Anului Nou 1904, cînd, 
muritor de foame, la îndemnul unul 
misit de servitori și servitoare (sau 
„agenți de plasare" cum se intitulau 
misiții) a compus niște versuri de 
colind, adresate servitorimii, dîn: 
care-și amintea această strofă:

„Servitori și servitoare 
din birouri de plasare, 
noi, acești agenți de rînd, 
vă servim din cînd în cînd..."

1956. Evocările acestea n-au pre- 
'enția de a fi date biografice. Ele 
sînt menite doar să prezinte aspecte 
răzlețe din diferite epoci ale Vieții 
lui Panait Istrati. Studiile ce se vor 
face cu prilejul reconsiderării scrie
rilor sale îl vor prezenta, desigur, 
pe Istrati în de este valabil șl ne
valabil în opera și viața lui.

S. Albu
1) Panait Istrati era atunci lucrător 

zugrav, zllier.
2) Legea electorală în vigoare atunci, 

prevedea că cel care nu aveau drept 
de vot. dar întruneau condițiile le
gale, își puteau face formele de înce
tățeni re în preajma alegerilor.

3) Subliniat de Panait Istrat’
4) In primele vremuri. Istrati semna 

șl în public stică , P. IsțrEr-

S. Ștut, discutlnd (ca și recentul 
articol apărut în revista „Kommu- 
nist") studiul de istorie a literaturii 
sovietice tipărit nu de mult, face o 
listă de scriitori care n-au fost men
ționați acolo, și dintre care pe cei 
mai mulți cititorul de azi nu-i mai 
cunoaște (R. Akulîșin, M. Alexeev, 
A. Arosev, F. Berezovski, N. Bogda
nov, A. Bondin, L. Borisov, A. De
midov, E. Gabrilovici, V. Gherasimo- 
va, G. Gor, I. Evdokimov, N. Eme- 
lianova, V. Zazubrin, M. Kozakov, 
L. Kopîlova, 1. Korobov, B. Levin, 
K. Levin, V. Lidin, P. Loghinov- 
Lesneak, P. Nizovoi, G. Nikiforov, 
N. Ognev, A. Platonov, A. Peregu
dov, L. Rubir.ștein, L. Slavin, N.

Carnet sovietic
Smirnova, S. Semenov, Dm. Slonov, 
A. Tvereak, R. Fraerman, 0. Ciornii, 
M. Egart, O. Erberg ș. a.).

Reluînd discutarea principiilor, au
torul articolului din „Novîi mir" a- 
mintește că mulți sînt azi înclinați 
să pună greșelile studiului istoriei li
teraturii sovietice pe seama răs'pindi- 
tului principiu al clasificării tema
tice, care a sărăcit istoria literară. 
S. Ștut însă arată și unele avantaje 
ale acestei clasificări, care „nu e in
ventată de noi. ci sugerată chiar de 
faptele reale: participarea activă a 
scriitorilor la evenimentele țării, le
gătura lor strinsă cu viața șt, de aci, 
„operativitatea" răspunsului la eve- 
n:mente". Așa stau lucrurile cu vas
tele cicluri de opere literare despre 
războiul civil, despre ultimul război, 
despre colectivizare, etc. Teama de 
nivelare, S. Ștut n-o consideră mai 
îndrituită în cazul acestei clasificări, 
decît tn cazul alteia, căci „de cutare 
ori cutare grupare a faptelor nu ne 
putem lipsi: istoria literaturii, cum 
se știe, nu e tot una cu enciclopedia 
literară". In sprijinul argumentării 
sale, S Ștut citează pe M. Gorki, 
care nu o dată a recomandat isto
riei literare acest gen de clasificare.

Căutînd cauzele absenței din studiul 
de istorie a literaturii sovietice a 
atltor scriitori, S. Ștut se întreabă că, 
dacă criteriul va fi fost alegerea scrii
torilor princioali și trecerea cu vede
rea a celor secundari, intrucît sînt mai 
importanți B. Iziumski, S. Fedorov, 
P. Șebunin. prezenți în studiul de 
istorie a literaturii, față de numeroși 
absenți ? Aci e altă problemă: sta
bilirea principială a criteriului de se
lecție.

S. Ștut trece 'în revistă greșelile 
care, după părerea sa, au generat a- 
ceste criterii imprecise. Aceste greșeli 
sînt, fie soluționarea superficială a 
conflictului în opera literară, în con
fruntarea lui cu conflictul din viață, 
fie comparația lineară între tema ar
tistică și tema de viață. S. Ștut exem
plifică, amintind că nu prea de mult, 
un critic de vază, vorbind de „Poe
mul pedagogic", se indigna cu can
doare, întrebîndu-se cum e posibil ca 
principiile de educație folosite de Ma
karenko în colonia sa, să fie numite 
tipice pentru toată educația comu
nistă și, prin aceasta, omul sovietic 
să' fie pus pe același plan cu... un 
criminal. S. Ștut subliniază că, în a- 
ceastă privință, „lucrurile s-au lămu
rit" și nimeni nu-și mai pune azi 
asemenea întrebări.

„Mari piedici ne-a pus, — urmează 
criticul, — credința că în adevărul 
din carte trebuie să fie inclus neapă
rat adevărul unui răspuns definitiv 
la întrebarea pusă de autor. Dar acest 
răspuns nu stă totdeauna în posibi
litățile autorului. Uneori nu-l dă încă 
nici viața însăși. Alte ari viața a și 
găsit acest răspuns, dar scriitorul, 
din cauza specificului biografiei sale, 
a experienței sale de viață, a drumu
lui său creator, n-a deslușit încă 
șoapta ei înceată. Dar el vrea sincer 
să audă, el ascultă cu lăcomie glasul 
vieții — și aceasta e important".

S. Ștut remarcă lucid că fiecare 
scriitor ascultă glasul acesta în felul 
său și că e firesc să fie așa. Căci 
„nu i se poate cere, pedant, scriito
rului o concluzie definitivă la fie
care etapă intermediară a căutărilor 
sale și, negăsind această concluzie, 
să i se scadă simfitor valoarea".

Bunăoară, zice S. Ștut, nu prea e 
convingător tratamentul la care sînt 
supuse operele lui Ilia Ehrenburg din 
deceniul 1920-30. In studiul istorico- 
lițerar amintit, acestea sînt pur și 
simplu trecute sub tăcere. Iar într-un 
alt studiu, dintr-o culegere apărută 
tn 195", S. Ștut găsește și comen
tează ironic o explicație inconsistentă 
a aceluiași fenomen. Vom cita, pentru 
ideile și culoarea sa, întregul pasaj: 
„...Contradicția aceasta (din operele 
amintite ale lui Ehrenburg — n. n.), 
cum se lămurește ulterior, constă în 
aceea că „scriitorul osîndește aspru 
și fără drept de apel lumea capitalistă 
și pătrunde tot mai adine în esența 
contradicțiilor de clasă care sfîșie a- 
ceastă lume" și, în același timp, „se 
dovedește incapabil de a crea figuri 
pozitive, de a zugrăvi mersul înainte, 
de a vedea forțele progresiste" ...„Ei 
șl? — se întreabă S. Ștut. Doar 

el (Ehrenburg) nu osîndește forțele 
progresiste, ci numai n-a putut să le 
vadă atunci, in deceniul 1920-30, dar 
le-a văzut, cum și arată autorul arti
colului, ceva mai tîrziu, tn anii 
1930-40".

De aci, S. Ștut conchide cu bună 
dreptate că scriitorii care-și caută 
îndelung și chinuitor răspunsul, nu 
trebuie socotiți niște „repetenți". Căci 
„chiar un școlar care caută stăruitor 
să rezolve singur o problemă grea, 
cu toate că n-a găsit încă soluția, 
este incomparabil mai presus de co
legul său, care a copiat liniștit solu
ția de-a gata de pe o fițuică".

Așa că, „adevărul pe care-l cerem 
negreșit cărților scoase tn avanscena 
literaturii, poate fi nu numai adevă
rul unui răspuns definitiv, ci și ade
vărul căutării acestui răspuns".

Mai departe, autorul articolului din 
„Novîi mir" critică sistemul de o 
căuta semnificații hotărîtoare in to
nul emoționat al răspunsului la în
trebarea ce și-o pune un scriitor, pre- 
cizînd că intonația poetică, fiind o 
parte o individualității artistice a 
scriitorului, îi caracterizează viziunea 
lui artistică asupra lumii, nu insă 
și concepția sa politică.

O altă problemă interesant ridicată 
de Ș. Ștut este aceea a tragicului. 
Criticul arată că dintre toate formele 
tragicului, „la noi era recunoscută 
numai tragedia așa-zisă optimistă". 
In piei rea eroului pozitiv trebuia să 
se vadă, în textul aceleiași opere li
terare, foarte apropiata victorie a cau
zei pentru, care a murit eroul. Iar 
dacă „goarnele victoriei" nu sunau 
destul de tare, autorul nu mai era 
In concordanță cu epoca sa. Ca si 
cînd,' zice S. Ștut, toate contradicțiile 
istoriei își găsesc soluționarea numai
decît sub ochii contemporanilor! Ori 
parcă optimismul tragediei ar sta 
totodeauna în mascatul ei final feri
cit!

In legătură cu aceasta, S Ștut cri. 
tică trecerea indiferentă pe lîngă tra
gediile istorice ale poetului Ilia Sel- 
vinki, pe lîngă creația lui Boris 
Pasternak, cu privire la acesta d'n 
urmă neținlndu-se seamă de admira
ția pe care o avea Gorki pentru el 
și nestudiindu-se profund tragedia 
eroului său liric. „Poți să te referi 
tn moduri diferite la B. Pasternak,
— spune S. Ștut — dar poet mic nu 
l-ar putea numi nici chiar cel mai 
rău neprieten".

Insfîrșit, adaugă criticul, un im
portant grup de fenomene Iii: > ■ a 
fost înlăturat din pricină că nu putea 
șă încapă în definiția' stilistică prea 
îngustă a adevărului.

„Păstrîndu-ne deplina neîmpăcare 
față de tot ce este ideologicește duș
mănos, meschin, ticălos, cerînd tin 
adevăr cinstit și necruțător, nu tre
buie să uităm că dacă adevărul e 
unul singur, formele stilistice de ex
primare a adevărului sînt nenumă
rate, tot atltea cîte individualități 
creatoare. Și împiedicînd manifesta
rea liberă a originalității scriitorului, 
prin aceasta zăgăzuim afirmarea 
adevărului descoperit de artist Dar 
libertatea nelimitată a individualită
ții creatoare nu înseamnă oare întoar
cerea la lozinca burghezo-individua
listă a artei libere, nu înseamnă re
nunțarea la principiul partinității li
teraturii? Nu, nu înseamnă așa ceva, 
înseamnă^ însă renunțarea cea mai 
categorică la acea deformare vulga
rizatoare a principiului partinității, 
care a fost groaznicul rezultat al cul
tului personalității. Bucheria și dog
matismul, care au desfigurat toată 
munca noastră ideologică, au dus la 
aceea că și partinitatea artei a înce
put' să fie considerată de unii drept 
o îndeplinire pasivă, formală, func
ționărească, a unei „directive", de fie
care dată alta, dar egal de exterioa
ră, netrăită de artist".

In încheierea articolului său, duoă 
ce amintește că de multe ori critica 
era satisfăcută de „ideea" unei cărți, 
fără să țină seamă dc- rezolvarea 
artistică a acestei idei, S Ștut sub
liniază sarcinile mari și dificile care 
se cer rezolvate de critica și istoria 
literară. El afirmă că va trebui sî 
se spună de-a dreptul că literatura 
sovietică a fost inferioară imaginii 
idealizate ce i s-a făurit, dar că lite
ratura sovietică este infinit supe- 
rioară imaginii care, făurită despre, 
ea în chip dogmatic, 'o sărăcește, S. 
Ștut arată valorile, încă necercetate 
atent, de care mai dispune literatura 
sovietică: „excelentul patos eroic al 
lui A. Blok și V. Briusov, pasiunea 
meditației încordate a lui V. Vere
saev, vastitatea de epopee a lui /. 
Selvinski, sarcasmul de foc al. lui 
I. Ehrenburg din anii 1920.30, înțe
leptul scepticism al lui I. Babei, ascu- 
țitul scalpel psihologic al V Ghera- 
simovei, măiestria rafinată a lui B. 
Pasternak, harul vrăjitoresc de însu
flețire a naturii al lui M. Prișvin, 
glasul modest dar curat al lui 1. So- 
kolov-Mikitov, cronica bonomă a lui 
<4. Svirski" etc.

„Numai umplind aceste „pete albe",
— încheie criticul — vom fi îndrep
tățiți să judecăm literatura sovietică, 
și nu în vorbe, ci tn fapte — cu 
nume, titluri, eroi literari — și să 
dovedim posibilitățile nesecate ale 
realismului socialist".

A. B.
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Poezia lui Stepan Șcipaciov La reeditarea lui Ion Codru Drăgușanu co
C. ulegerea de „Poezii și poeme’,

* tipărită de editura „Cartea
* rusă", grupează In șase ci

cluri traducerile versurilor mai re
prezentative ale interesantului poet 
sovietic („Drumul victoriei", „S aci 
muncii", „Sub cerul patriei", „Ver
suri de dragoste", „Meditații" și 
„Poeme"), dtndu-ne o imagine în
treagă a poeziei șcipacioviene. Cu
noscută în parte mai de mult, din 
bucăți risipite prin revistele noastre 
și din vreo două plachete, opera lui 
Șcipaciov a atras luarea aminte a 
cititorilor de la noi printr-o densi
tate interesantă, în dimensiuni mid, 
a expresiei sentimentelor umane, 
printre care predomină dragostea 
Poezia lui Șcipaciov a izbutit să facă 
și un început de școală, printre unii 
din poeții noștri tineri. Motivul e 
temeinic pentru a cerceta cu interes 
culegerea cea nouă, mult mai amplă.

Oricine remarcă, de la primele 
poezii citite, că Șcipaciov este un 
scoboritor — chiar, dacă purttnd o 
amprentă foarte personală — din 
Esenin și, într-o măsură, din Heine. 
Elementul predominant tn poezia lui 
Șcipaciov e dragostea, ale cărei — 
mai rar zbuciumărl, mai ades satis
facții — sînt desenate ușor cu căr
bune sau prinse în culori elemen
tare, străvezii, de acuarelă. O undă 
de liniștită melancolie circulă în sub
stanța multora din poezii, dezlipind 
optimismul organic al poetului de 
bucuria clocotitoare, dar neajungind 
nici măcar aproape de pragul tris
teții. De la Esenin, poetul a moștenit 
universul poetic al satului, cu pc'pa- 
rea directă a naturii, și univers-' 
dragostei ne obiectivate în imagini 
generate. De la Heine păstrează ta. 
nul unei ușoare melancolii, totuși d-: 
esență optimistă. Iar amindoi poe- 
șt-au lăsat în creația șcipaciovian 
Influența micului poem liric de con
strucție elementari, tn care se răs- 
fringe toată complexitatea sentimen
tală a omului, ca tntr.un strop de 
rouă, natura întreagă.

Stepan Șcipaciov meditează de 
multe ori la curgerea vieții, la 
riția inevitabilă a părului cărunt 
noțiunea însăși a băirîneții fe-Jt- 
du-se însă dintr-o teamă, mc bine 
zis dintr-o nedorință care îi ji ex
plică, structural, eul liric), dar a- 
ceastă curgere n-o caută in t-.' 
rea unei generații printr-alta. â în 
păstrarea permanentă, prin continui 
regenerare, a tinereții, ca in aceas:: 
simpatică miniatură („Am visat—" 
Anii trec... In zborul vieții / K 
se-ntoarnă, nu-i mai știi. /Doar gră
dina tinerejii / Inflorește-n veșnici: 
Noaptea e de șoapte plini / R: 
sub ramuri băietani. / Veșnic fete’.e 
grădină / Au (foar șaisprezece ani. 
Flori și flori... și gardul roată. / E 
de iederi îmbrăcat. / Am visat ș: 
eu odată / Că-n grădină m-am plim
bat. Explicația acestei viziuni, poe
tul o dă în altă parte: Și prin «2 
din urmă zi, / Ca în cincinaiuri 
vaste, 7 Eu trudind m-oi contopi 
Cu urmașii lumii noastre. Aceasta, 
pentru că, la Șcipaciov, bucuria zilei 
prezente nu este un „cârpe diem' 
epicureic, cl bucuria conștiinței că 
prezentul nu va pieri mtlne, cl va fi 
continuat de ziua de mîine. Departe 

■ de spiritul epicureu, bucuria prezen
tului e, la Șcipaciov, altruistă: Pe- 
un vers ferice plîng de bucurie, / 
Chiar dacă nu-1 scriu eu — ci altu-1 
scrie. Și în această trăsătură e les
ne de găsit explicația poeziei com
batante, socialiste, a unui poet me
lancolic, care Insă nu-șl face din 
melancolie un crez, nici din senti
mente aerul unui turn de fildeș. A- 
ceastă concepție este declarată fățiș, 
tntr-o încercare de sentință lapidară 
Aici, și nu în depărtare, / Sînt Și 
dureri și bucurii. / Eu cred In ver
sul fără care / Noi astăzi nu putem 
trăi.

De aceea — oricare ar fi obiectul 
ctn'ecului său — Șcipaciov are me
reu interesul și perspectiva societă- 
ții sovietice, al idealului comunist, 
lată, prin urmare, de ce în inflores
cența sa tematică intră, la loc de 
vază, tema muncii și, implicit, a 
demnității umane. Scriind, de pildă, 
poezii de război, poetul n-a tratat 
evenimentele ca un reporter, chiar 
dacă n-a ocolit nici descrierile obiec
tive. Dar războiul de apărare a pa. 
triei, văzut și el ca o muncă a co
lectivității, de astă dată pentru sal
varea construcției începute, este sur
prins in momentele lui grave, fie și 
laterale, oglindind însă întregul in 
fărîmă. Structură asemănătoare au 
imnurile, adresate muncii de con
strucție pașnică, purțînd în ele pre
sentimentul categoric al izbînzii 
(„Topitoarea de zăpadă", „Construc
torii metroului", „0 înttmplare tn 
metrou", „In Kara-Kum" ș. a.). O 
altă declarație a poetului explică 
structura integrală a acestui senii- 
meni: De lume nu putem fi despăr- 
țiți / Cu patru ziduri groase, nici
odată.

Este interesant de subliniat, mer- 
gînd pe aceeași linie a temelor mun
cii, că Stepan Șcipaciov, născut și 
crescut la (ară, în mijlocul naturii 
(cum a mărturisit în niște recente 
amintiri publicate în revista „Novîi 
mir"), cind zugrăvește natura, nu 
caută în ea surprize, ca poeții cita
dini plecați în „documentare" la ta
ră. Pentru el, natura rurală este o 
existență lăuntrică, în care și prin 
care a trăit. Șcipaciov nu se entu
ziasmează în fața naturii, aplau. 
dînd-o, ci o vede și o iubește ca pe 

i. o soră, ca pe o mamă. De aceea, nu 
trebuie să ne mirăm că poetul gustă 
frumusețile naturii adesea în funcție 
de valoarea lor agricolă: sentimen
tul e firesc în structura personali- 

• ■ tații poetice a lui Șcipaciov, al că
rui sentimentalism nu este cîtuși de 

. puțin sfîșiat de optica utilitară, ci 
numai categorisit aparte, ca o per
sonalitate lirică deosebită (de alt
minteri, cu rădăcini în „Georgicete" 
lui Virgiliu). De exemplu: Zăpada 
s-a topit — sînt bălti pe cîmp, / $i 
ro|ile frămîntă glodu-ntr-una. / Ză
pada s-a topit — sînt bălți pe cîmp,/ 
Și, noaptea,-n ele se privește luna./ 
Pînă la gleznă în noroi dispari. / 
L-Înfruntă brigadierul voinicește... / 
Nămeții au îost mari, dar și mai 
mari / — Se-arată semne — grînele 
vor crește... Desigur, săteanul are fi 
clipe — în ceasurile de odihnă — 

■ ' cînd e izbit de frumuseți de mult cu
noscute, îndelung rumegate. Natura 
are surprize. Asemenea revelații gă
sim uneori la Șcipaciov, dar și aces. 
tea sînt văzute dinlăuntru! naturii, 
nu din perspectiva u.ntti binoclut ca 

în micul poem „Privighetoarea": 
Acolo unde, pistruia: cu var. / Mes- 
tecănișul este tot mai rar / $: unde 
se topește ceața-n vie, / Ea stă pe-un 
ram—micuță, cenușieJȚinind în cioc 
un vierme sau omidă. / Așa cuts 
este ștearsă, zgribulită J De rcua 
r.opții-n pragul ăstei zile / Va fer
meca tot parcul mărginaș / Ce Ui 
întinde-aleile de vile / Ia lungi fiș 
la poale de oraș. Dar ser.:;-nenr-t 
calm al naturii se transfc'mă brupe 
tn nostalgie dureroasă când poeț
ii simte lipsa: încins, se sufoci bâ- 
trînul oraș, / Și parcuri și scuara.- 
cu co'.b sînt pudrate — / Si vM 
grădini lingă orice sălaș! Să ba- 
tă-n ferestre cu umede mlade!

Dragostea e un sentiment nu că
zut transcendental: cl„tcrea purjS-
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ții nu trebsde s£ îr-șele Pe cfcusr. c 
e kji sentiment, ea și ateete. arme
nesc, necesar și LneritaH. Șdpaebx 
ere cosșiSnțz dară ci exrxra. ue* 
pardag acest sesuimerx. n Leagă și 
de mari sacisfacții. TrebiLe zminz: 
că Șăpccioo este unul din poegi are 
ca proclamat drsgcsten — trag aa-

clți autori de ve-suri o ocSenu- De 
aceea, duci oersarder de t~agoau 
ere și ea ~.xrz:est expiicatic: ftrie 
nu meri: însumi kibirîLe =ire>. • 
Dar înfruntând viitoarea, șefa rfse-i 
dînd asalt. / Trăieșîe-n aae eocti. 
curata frumusețe — / Mbirea. sori 
bună a gind-riu: înalt. Ca cxs %rio- 
nat și etereu £.zăr, poetul cadă p 
descoperă rezcmxztz tonici e dra
gostei. pretutindeai. ia orice istpre- 
iurore a vieții. lstă-l oe ostașzl £■-. 
războiul cicU, săruttnd » fotă, da- 
pierind înainte de e-și începe adrvd- 
rata dragoste ce trebuie contenii 
de t'nărui de azi. bentfLdarul luptei

Atitudini dogmatice în critica poeziei lirice
Daci virulența togmaEssuht 

s-a dovedit a fi întocdeaaaa 
perr. cioosi manifestărilor au

tentice a ie literaturii, ni se pare că 
unul dintre sectoarele cele mai afec
tate de pe urma dogmelor și sche
melor — și care a avut dureros de 
suferit de pe urma lor — este do
meniul poeziei lirice, „grădini cine- 
cuvînlată a marilor desfătări interi
oare". cum o numea Goeme, dar ale 
cărei alei și răsaduri au cam fwc 
călcate în picioare de diverși -ad
miratori* insensibili la legile fru
mosului.

In acest sens nu va fi nxâcdată 
de prisos să relevăm cit de depla
sată și jignitoare ar apărea decreta
rea unor ordonanțe care să in'.ocz 
iască cercetarea pasionată și intraa- 
sigentă a vieții, genera’. carea poe
tică a eiperieață și tendințelor de 
dezvoltare ale realității cu foraule 
obligatorii in locul căutărilor crea
toare libere. îndrumarea partinică 
în problemele fundamentale ale crea
ției reprezintă, după con spunea V. 
Ermilov, în corintul sân la Coagres 
„sinteza științei literare pătrunsă de 
spirit de partid". Neznțelegiod scns-1 
înțelept al acestei orientări, expo
nentei dogmatismului an aruncat »- 
na tema asupra celor care în apre
cierea fenomenului I terar concre 
cereau dezbateri creatoare, luptă li
beră de opinii, manifestare» nestio- 
gherită a diferitelor stiluri și curen
te în cadrul realismului socialist. 
Mihai Novicov în studiat „Pe mar
ginea poeziei lui Dan Deși j” repli
ca celor care erau mai zgirci;: ir» 
elogii față de versurile poetulu 
. ... acei care-i contestă coatațEe do
vedesc — fie că-și dau sau nu sea
ma — că se așează pe aceeași po
ziție cu dușmanii acestei poezii n» 
revoluționare".

Nimic mai întristător decif aceas
tă practică a timorării in controver
sele estetice. Cu tăria cu care ceza- 
vuăm liberalismul, expresie socriră 
a ideologiei burgheze, se cere să ac
ționăm simultan și împotriva vulga
rizării și a simplismului dogmatic 
nivelator. Este de neconceput înde
plinirea marilor sarcini ce revin li
teraturii noi, în plină dezvoltare, 
fără asigurarea manifestării libere a 
fiecărei individualități scriitoricești

înrudită cu rigiditatea intolerantă 
de care se făcea vinovat Mihai No
vicov față de cei ce exprimau re
zerve la adresa poeziei Iui Dan De> 
liu, și, de fapt, de aceeași esență 
dogmatică, ni se pare și înțelegerea 
obtuză, primitivă, cu care N. Mcra- 
ru se apropia de specificul liricii. In 
articolul „Elemente noi în poezia 
romînească" (1950), înserat în vo
lumul „Studii și eseuri*, criticul s-a 
străduit să circumscrie sfera și spe
cificul liricii. Faptul n-ar supăra ri 
aserțiunile autorului ar fi. ca multe 
altele, discutabile, dacă n-ar fi luări 
la tot pasul, caracterul sentențios de 
adevăr intangibil, expus pe puncta 
și subpuncte. rrecum articolele ș' 
paragrafele în codul penal.

Dar surprinde de la bun început 
nesezisarea specificului liricii, rep-j- 
d'~rea decisă a particularităților ei 
în numele definirii, vai! adevărate
lor ei trăsături. „Prin urmare — 
zice cunoscutul critic și teoretician 
— poezia lirică, LA FEL CA ORI
CARE ALT GEN DE POEZIE — 
(s. n. — H. Z.), transmite vederi, 
opinii, îndrumări oamenilor". $i pen
tru ca să nu existe nici un fel de 
confuzie, autorul precizează: „Deci 
analiza unei poezii lirice trebuie fă

ceiuilclt: Poate azi iubești fiindci 
ostașul N-e putut iubi pînla 
riîrțK. Ce acest gind iacrustat ta 
memorie, poet- c-căse adesea un 
sfătuitor si tr.e-rtulai lnt"-sle dra
gostei, dar, deloc semtesțics 
acesta di poeziei sale, dimpotrivă. 
• aati FiiaressCd. Obiectul dragos
tei este ~.d tetă;a- an fecioara ti- 
sără, puri, ‘-—moașă, tezuti plastic 
ta o extentei operă de artă a aa- 
turu: Se știroeșze-oc« an pai de 
riat — / Auriul pâr 1-1 ferixMri. / 
Și-i lipește reset kccecind. / Pocb» 
pe de fscwari. / Pruni șt

frunzei eriednus-l / Și. pesenm». 
rel =*: feric-: / Dxrtre acalptor, as 
sicif? vtntnL

Csmitnd ta acest atariera £e sea-

ăar. poete, neftead Lncînes sSrscra- 
~ai să-', desiafeescă Ștcxc-x chiar 
li poex-e de război, privește pesu 
durt-e. peste rirfsrge năeo t>$- 
zitd Brect văterzi dud xrmel* 
grele st ser fț șters), poetaiă uză 
iste strBxd ta farsetla poezie: pa- 
iSdsSct. ae care — »ârf s-t t~zxsH- 
gurei» Bric — o a&aeaad tetuși. va 
ca tropi de zg-emz-rc. d ca sume- 
dl £*ice. de peisu: oțlebuc. Ia e- 
■acsii privăsgd. pc-rzs cea vas. ie- 

sande iata^aadxle aproape se 
xzrtsc cz etoezree inaried și u 

txxî p&Mrisfic. este .Cdsagt Ba 
Sașrtsăoe'; ac aer-’t i Tn^edri sĂe 
raertee de kcal a rdsfriagerri leâre- 
gaiaâ ta cri—ar. Ivezs. ta aresssh 
mfnhtac. aerat Peered"). Setae, 
ctar. aianlad acor-o a de barai dea- 
roprz Im â care s-a ^sezt

mare mfcO-a Brie ‘orțu și ‘e-t^i- 
'^ez bdexar ienirăsce eeud «sne-es 
af rscMCdaret rtadtai ■' r-newat.-

Dia iaati jaruii ț~tau3euua.ud s* 
ieszr.nde f-loaafie pe*C--
tAfțeoKUL saa^ tacr verttBst. a cma- 
s-fcrjet t»-£s€ixa> » tu t xeța 
bdâL C*« K-nje» » gl-Sc. Ba. nsțal 
tBsC t£ pcetxl^i car» re dfă ~'r rC 
z'unge s* se verve te acaae f.Ma 

la vria e sea kfieu mă 
sufl ca ta-aMdatâu ' $ua paMâ ri» 
ăsoTil ă ș net S feriraez. / tn 
shup -nAra*. <nt âțet tor ere si 
ssrihz» / 4<r M»:irria uiagri. n 
<xitui ocean

Trcd-te-TS riJegerS a *cst tvnre- 
Sațcti stai sctăzor sos^. parivi: 
Srismiad șdpariariaa. Tdb^bdrCe 
dat. le geuee. txbzate CTersră^ 
Tonnbaca. Mim Jtsdz. ^^cscii- 
tesez. AI .Aadrițoia ți A. Coeari. 
AiroLar Tecd. Ocina S3£aa. Acrei 
Siu ș. a). Âscrfc cărțc ea seta 
re suitori să-și pretizeae bnagiaee 
despre interesanta poezie șdpacio- 
viani. etnd act—. ru.sascxid port a 
Și na la eie-.entele ă eseațiziz.

Victor Kembach

tată Js tem*". inc-'nd ta fătata 
stărilor sz^'Mșt- stuBzsd conu xzăSe 
pxCul——rasped; zarjiăsd ~ăspsn~ 
r~l re csrs-t ui a -ăs^et APA
RENT AFECTIV (s»M. a. — H.Z.). 
deliberat de fapt. prx.e—jter ca-. 
i'Lmlnid pe poet și pe oameni' 
Abstracție lărfaq de iarxact --âțJe 
gramaticale »> famlăna, isexac- 
ritățije ce iaci ale .aoc aprec «e 
ale cmx-rim rf se par mai vredmet 
ie ciscmat Despre ee este roeba ?

Poezia Encâ este, citea: Ja foi 
ca oricare c-Z ge~. de poezie". Nu 
e atxx* cei p.tia abs-mi că >e 
cc_pă® de ea ca ge- ajame. hri 
«ti fo igrm-ța aoastri cc fazi» 
că de la Cariu și V£on pmi b 
Etaard și Șcipaciov ea ne-a des:â- 
■-at ș: imic gâ;cușca ștenea despre 
- șcărUt vTțh iaterxare a «St- - 
eesjre stăr-Je șt semimer^je sale 
aieseor. ari: oe Wberădor actra- 
cicnorri? Și mia: dacă s-as vrea 
să descrcierm la tsemeoe» afîrxa- 
țn pripi» msenia de a »*ga fcfcr 
eșec» ei poarcă, parbexară. a= 
v» vira »eașt că autorul e cuasec 
vent ca sine fasașL Iu dispreț il 
pentru marile cxsaoabibtăti etno^o- 
naie ale lirica ce pot înfiora sau 
încălzi pmă la eaiuziasin jcTetei. 
-rasrie. de vreme ee uu remaoaște 
ta ipostaza poeriei Brice deci: -kn 
răsmet APARENT efectiv, dei^era 
de fot. eroblemeȚar ce-l f'â-râraâ pe 
poet și pe ocnen.". Raționa îsmul, 
coefkiatel de cerebral intr-o poezie 
lincă bu e numai o chestiune coa- 
Ubdă. dar e sigur că poeriri liric 
aderări: cf-tfd, stihurile sale apa; și 
cresc dhstr-o tensiune ssleâască. 
?erscnai.»"ea poetului iveș» m?’.o- 
dn și annona Imccdeauna inedrri. 
gmdhocul se exprimă pria siiogis- 
me. Evident poeriJ liric m e in 
transă, ei e conștient ie ceea ce 
chr.â și nu o race la tntîmpare. pri
zonier al situațiilor banale și Eps te 
de orice se-uricație. ca cn arhivar 
blazat. iadSarent la documentele pe 
care le cocseamează. Actul selecției 
sale presupune o apreciere ideoio- 
gc-e moțională a fenomenelor. în 
relație organică cu țelurile nobile 
ale timpului nostru. N. Moraru ob
servă mai departe că JiriCul caută 
elemente de generalizare a atcrUor 
dateă" și că „poezia lirică oferi atu. 
torului tipizări".

Nimeni eu e dispus si freacă ca 
vederea ardoarea militantă a poetu
lui. însușiră de preț cind slujește 
năzuințelor omului comunist Dar în 
lirică au viață scurtă versificarea 
adevărurilor curente, a principiilor 
juste dar neasimilate artistic, care 
rămin reci, formale, lipsite de forța 
agitatorică. Poezia lirică este expre
sia unei spontaneități de simțire, 
după cum remarca acad. Tudo» Via- 
nu. și a substitui unei înalte tensi
uni. pasionale, firește eres Hă din 
trăirea intensă a realității revoluțio
nare. conceptul unei poezii discursi
ve. cu aluzii programatice. înseam
nă a ucide practic tocmai lirismul. 
Presupusa tipizare despre care vor
bea N. Moraru nu este una explici
ta. ca intr-un studiu de estetică, 
d implicită. Poetul care, ca om al 
vremii sale, trăiește prin toate fibre
le frămîntările epocii șl care se vrea 
alături de contemporanii săi tovarăș 
și călăuză destoinică, cîntîndu-se pe 
sine își cîntâ contemporanii. Deci. 
In mod spontan, degajat și nu cău
tat, impus, va oferi cititorilor săi ge. 
neralizări, da*, nu în chipul în care 

credea N Morar: Teferindu se Intre 
șî la „gradul U ca.-» poetal 

aria te—a zaci, se leagi de vieți 
•ndsara 1-. care, prin ideile expr.- 
rsate. periei :d octv la desfășurarea 
ei. a. a.te czsinte sarăza «oâxă 
.•v tare ft-z pas-o poetxl ba dipeit 
riW a g.’sc^ și c 'eolizsx poerm."

Poetul Eric adevărat ac-și pace 
*arc=: toc-a’e. ou compane poeta. 
Pr.eteen să. stat și prieteni: po- 
rorubri. aspriațiGe acesrma s» coc- 
rindă cc pmor.-’e sale aspirați 
Mai e arr^e să i ladesee doe>» 
sa= crva să rime pe o anume temă 
de vreme ce nw jl sale u- 
: ea tărie, eîsemzte ți provo
ca» de propriile sale stări ce spirit. 
» proaraje sa.e cotriEgeri. de’sen- 
tiaiBMe sale da ură și de revoltă, 
ce taxcâa și exalta» față te oa- 
memu inrimp ările și evemmente’.e 
ria jarul și tin vremea sa? Tocmai 
b aceas» coatopire. laddă. dar 
arteaîă și groeroesă a poetului cu 
viața epoch sale stă originalitatea 
rintării lirice, acel .color vitae* 
despre care safotea Horațiu.

Ceea ce ne hri-eresează. spunea N 
Moraru. es e dacă poetul liric 
T.aseeză pe Baia tnbrățișdrii (!) 
va^Bor Ueehri ale omenirii" *sau 
varsă . lareiat dftșietoare pe rui- 
aile -unei N.—„ care se duce". Numai 
aht oare =e interesează în cazul 
poeziei lirice ? Modalitatea comuni- 
:i- a: I’.', pericular ai
acestea no trebuie să ne preocupe, 
cri puțin rit orizontul ei problema 
tic. știut fiind că tema, oricît ar fi 
de prețioasă, de nu e convertită ar
tistic, e ca o voce ce sună in pus- 
thx ?

De altfel. In această desconside
rare a euhii poetic, care nu trebuie 
confundat cu egocentrismul. N. Mo
tani nu e smgur. In .cronica la vo
lumul lui Victor Tulbure „Vioara 
roșie”, apărută sub titlul „Primul 
volmn al unui fnăr poet”, M. No
vicov (v. vdsuncl .Pentru literatura 
vieții noi”) decidea că vigoarea ta-

1. 7. ..re ar consta toc
mai în iscusința cu care poetul se 
ignoră pe sine. Cam confuz, criticul 
remarcai poetul se mărginește a 
transcrie sentimentele eroului său 
liric.~ Astfel, forța de sugestie a 
:~.aginii și, în consecință, forța de 
înriurire a ideilor întruchipate în 
ea. crește nemăsurat'.

La asemenea afirmații s-a putut 
ajunge prin intenția justă inițial d<? 
a combate definițiile criticii literare 
estetizante, care atribuia poeziei li
rice prerogativele individualismului. 
Dar căzînd dintr-o extremă în cea
laltă, s-a ajuns la o exagerare nu 
mai puțin grosolană. Acești dog
matici au interzis poetului să vor
bească despre sine, ca și cum cu
noașterea și înțelegerea sufletului 
propriu, a propriei alcătuiri ome
nești. bogat înzestrată și atașată 
sincer năzuințelor noastre celor mai 
fierbinți, n-ar contribui efectiv la 
formarea spirituală a semenilor noș
tri. Ar fi de amintit aici că Goethe, 
terminînd de citit sonetele Iui 
Shakespeare, a exclamat: „Am im
presia că m-am îmbogățit sufletește 
tntr-un chip de.a dreptul miracu
los'. fată însă că. o vreme, poetul 
liric a fost sfătuit să nu se ocupe 
de eul său, acesta fiind „une chose 
â lui”. Decretîndu-se o asemenea 
iposlază intimism, iar cei care o 
practicau, primind epitete puțin mă
gulitoare, dacă nu infamante-, am 
aflat curînd că de fapf numai lirica

netul, unde apăreaa in foileton 
Epistolele Peregrinului wasslvan: 
_J. G. Codm DrâguțanaL Plrtineț- 
te testai proeptaLai Gar. dorește a 
adaage că gareraei numii deocirr- 
dată e indreptâpt a și alege itaibi 
Vatâ pedecele ce se opoa tabe 
cea maghiară no o roiesc, cea ger 
mă • mrbeșse o aiaornate ancă 
Ora:orele. — dopa părerea aoastoi 
— e prea aoedest ctad se eapataae 
despre 1 nada reretai Proeptal mt ee 
SȚrigineșîe-* Hit 71 19 sept 1
ey*. lbS.1 S^treriV Asa se Mîa»- 
pU dad aa de spirit e jadrcit 
de seaeeva săi ca gravitase l

Să reținem test formala arforeati 
-a titlul zrxc-'-Aă avstrz: .je/p 
riaasifoaaa a ies gust care rococo” 
Ce vrea să zică aceasu? tea Cadre 
Drăgusaau foi rermr-jsle spirit»! 
aăravaL împărtășit ca toți cefialt 
ce»Seas>xaai IViaijri. de a -culti
va* fiaha uzaală a puperahr prx- 
tr-ua proces rafieail de latinizare 
coaupanH te efectele Im cu stita! 
reeeca al seceâetai XVIII, cu total 
străia de seasfofitaăea ți înțelege 
rea peporufai.

Va eCar fifolag al Peregrisnis: 
trarsil-van sa paaie fi coacepat tără 
o tesaeămeă pregărire in domeniu! 
fimtai si grwaitici talire ți Ură 
«prerii re imtfcrv ta limbile neero- 
amaice. ia special itaEaaa. Larrtzari.

transilvanii avem gust cam rococo..,tf

p dliirrrita fon fiodni Drăgușanu 
w mutammt cu imvșmtatarea 

le tarta» popular, pe care-i rmioșiea 

mvtae. ta bana crtugrafiei tatitaste, 
a s-a strădaut să facă p creație fBo- 
«Ccă cu afotorta GmMter latină. 

«tafia»» fi femrrri. priu adaptarea 
neoiog- .smefor te cars de formare, » 
shutn fi»teu aaastre. Să dăm o- 
ta* exempfo: Verbal a prrgres1 e 
hat du bmba iraacezâ și s-a fixat 
sub această turmă te tauha »»astră- 
O 4*aoă mai vecte iaterțuediari.

toaisaL a precăși (sebst. rrecdț -el. 
e merta mai puțm fototatâ. Iun 
Cedru Drăguțana scria tesă: _t>e 
ad progreceo...” (pățim «uitate), 
datai verbul latinesc progredjor-orc- 
gresszs sum-orog-ei . ta rtaEani 
*: grec re, a iaaiata ți a progresa. 

Edhoral recent, care ți-a făcut o 
regată metodologică din epurarea 
eriogTafiei. dar ca respectarea lexi- 
calte ataeatic al aatoratai. xa și 
particalaritătle fonetice. morfolo
gice ți sintactice” transcrie senin - 
trogresstn (pag. 292». Verbul a 
rosed 1 s-a impârmntenit in limba 
noastră, derivat fiind din lat. possi- 
dere, tm compus al verbului sedeo- 
sedi-sessant-sedere (a ședea), deve
nit possideo-possidere (a stăpini). 
Ion Codru Drăgușanu. ethnologist 

eetățenmd » valabilă, de vreme 
ce ia maniera ei orice ai spune se 
clamează de pe platforma .expo
nent al masfcor*. Mă întreb dacă 
aceas'-ă simplistă directivă dogma
tică p.-el-ag.adu-și, prm absurd, e- 
risten». nu ne-ar B împiedicat să 
:e ăestâtta citind astăzi „La por
țile raiuhă* de Mana Bănuț, ver
surile lui Mihai Beniuc din ^Mărul 
ăe lingă drum*, ca și atîtea dintre 
teușite.e poezii senmate în ultima 
vreme de Aurel Rău, Nicolae Labiș 
sau Doina Sălăjan.

Critica dogmatică se făcea că ui
tă adevârui, dm fericire mereu con- 
firmat. că un volum de versuri liri
ce izbutit constituie adeseori o bio
grafie lirică a poetului și chiar, in 
anumite cazuri, a generației și epo
cii sale. N-am ci» decît unele exem
ple. din nenumăratele ce se pot da, 
emințind de Victor Hugo și Whit
man. Eminescu și Mickiewicz, Ma- 
:akovski și Aragon.

Am vrea să ne mai ocupăm în a- 
ceste rînduri de încă o dogmă care 
a pricinuit daune dezvoltării liricii 
noastre. Repetînd afirmația justă că 
ideea in artă e concretă, N. Moraru 
a dedus că și poezia lirică trebuie 
să pornească de la fapte concrete, 
să transfigureze numai iapte con
crete (v. articolul „Elemente noi în 
poezia romînească", p. I-a).

Se trece însă cu vederea faptul că 
poezia lirică poate exprima în ma
nieră specifică realitatea, că viața 
înconjurătoare îți permite să o re
dai și prin observații abstracte, no- 
ționale asupra caracterului uman, 
prin relevarea aspectelor naturii, 
transformate de oameni, a moravu
rilor, fără ca prin aceasta să ai în 
vedere în mod strict un anume fapt 
de viață, cu alte cuvinte deci, fără 
a relata direct acel fapt. Fuga după 
„faptul concret" a contaminat într-o 
vreme producțiile multor poeți ta- 
Ientați, și aceasta în dauna exprimă
rii artistice a realității, prin îngus
tarea orizontului poeziei și amputa
rea aripilor acelor poeți lirici, re
flexivi, înclinați spre reveria filozo
fică, spre asociațiile grandioase pe 
plan social. Mai tîrziu, aceștia, zvîr- 
lindu-și plumbul dogmatic de pe a- 
ripi, eliberați de interdicția dogma
tică, și-au înălțat în voie cîntecul. 
z\m în vedere pe Maria Banuș cu 
-Ție-ți vorbesc, Americă !“, pe A. E. 
Baconsky cu poemul său „Lucrări 
și anotimpuri sau Mișcarea de re
voluție", pe Nina Cassian cu „Can
cerul lumii" ș.a.m.d.

De altfel, e interesant de relevat 
că teoria amintită e generatoare de 
schematism, cînd se absolutizează 
primatul faptului concret, văzut ca 
factor esențial, determinant pentru 
mesajul liric.

Intensificarea luptei împotriva dog
matismului și a vulgarizării sim
pliste răspunde imperios nevoii sim
țite acut de a trata cu toată atenția 
fenomenele de bază ale literaturii.

Punînd la baza creației artistice 
spiritul de partid, ca expresie ne
mijlocită a orientării partinice, scrii
torii noștri vor afirma în imagini 
realiste originale triumful noului, 
dezvăluind prin individualități vii 
trăsăturile nobile ale omului nou. 
Succesele obținute pînă acum în 
lupta împotriva vulgarizării dogma- 
t ce ne întăresc convingerea că pe 
acest drum literatura se va îmbogăți 
cu noi și valoroase opere pătrunse 
de idealul socialismului.

H. ZeJiS 

ca toți latiniștii, a păstrat rădăcină 
verbului a ședea, scriind poșed și a 
poședea. La editor intflnim insă mo- 
demizănie: posedă (pag. 291), in 
loc de peșui și au posedat (p*g. 
292) ta ioc de poșezut Nu spunem 
că așa ar fi mai frumos, dar așa este 
filofogkește vorbind și iu spiritul 
metodei prvrnaif «te de recentul edi
tor! Nici o mențiune de schimbare 
ta aparatul de note!

Ion Codru Drăgușanu. la rebele 
enrapusr. de origine latina, păstrează 
ți prefixul întocmai: a percurge, 
■u a psTCurge. perorsei. La editor: 
pzresrseî (pag- 241) ți partjtrge 
(pag. 245). Forma a percurge e 
îoriua intermediară a neologismu
lui. ia limba noastră. înainte de 
fixarea formei a parcurge. Credin
cios celor patru conjugări ale lim
bii latine. Ion Codru Drăgușanu 
ține morțiș, ca toți latiniștii, la 
păstrarea conjugării respective, fie 
că e vorba de verbele din vechea 
Embă romînească. fie că sint neo
logisme. De aceea scrie a solve (a 
plăti), de la solvere (cnnj. III), 
ar u a solvă, ca la editor (pag. 
1*3); a resaive (rezolve), nu a 
rezdva (pag. 2S3). In același spi
rit Ion Codru Drăgușanu scria a 
resiste (reziste), de la resistere 
(cneț. III), iar nu a rezista, for-

au care s» Impas cu timpul și pe 
care o adoptă ș! editorul (pag. 
237). De asemenea, in Peregrinul 
Tans, , an găsim a esprime (a ex
primai. de la exprimere, modificat 
de uo«| editor cu terminația a 
asprim a (pag. 81). Sint verbe, ca 
a : ne Si compușii săi și a rămîne. 
care au trecut recent, în uzul co- 
«nu, de la conjugarea II ia ținea 
și a răminea) la conj. HI, deși în- 
tr-o bană parte din popor și la 
anii scriitori eminenți. din generația 
trecută, se păstrează in forma cea 
veche. Ion Codru Drăgușanu scria 
permanent: voi rămînea, ar rămî- 
aea. a ținea, a întreținea, a susți
nea, iar editorul corectează mereu: 
roi rărtine (pag. 49. 75, 91, 206), a 
-ne (pag. 182. 228. 230). a în
tre; ne (pag. 112. 130). a susține 
(pag. 154, 168, 229). Mai grav e 
insă cînd iuti In im a vede pentru a 
redea (pag. 69, S3. 128), sau a
p’.zce in loc de a plăcea (pag. 96), 
ca ți cum ar fi sorba de conjugarea 
III. sau pentru că autoruL in lipsa 
diftongului ea — pe care-l întrebuin
țează numai la adj. posesiv sea pen
tru sa. — scria a vede și a place I 
La fel a zace, în Ioc de a jăcea 
(forma arhaică și etimologistă totodată 
la Ion Codru Drăgușanu), vezi pag. 
1S4 ș. a. Un paragraf special îl 
comportă verbele ca a aprecia — 
ere, trecute de la conj. I la conj. 
III, după ce — pînă ia generația 
Iui Caragiale, inclusiv — s-a rostit 
apreciere; la Ion Codru Drăgușanu, 
forma cea veche, firește, in noua 
ediție, modernizare! Idem : apro pie
rea pentru apropiarea (pag. 148).

In principiu însă, Romul Mun- 
teanu se afirmă pentru păstrarea 
foneticei vechi a autorului și res
pectuos față de arhaisme, cărora 
insă, fie din scăpare din vedere, 
fie din necunoaștere a celor mai 
vechi forme de conjugare, le modi
fică adeseori terminațiile. Astfel nu 
persecută sistematic perfectul sim
plu arhaic dede pentru dete, dar 
îl înlătură la neologisme compuse 
cu verbul a da, ca a extrăda, la 
Ion Codru Drăgușanu a strada și 
la perf. s. „stradede (eliberă) di
plomă”, prefăcut în stradă (pag. 
223), sau „estradă un pas nou" (e- 
liberă un pașaport nou), pentru 
estradede (pag. 199). Verbul a da, 
la același timp, dar la pers. III 
plural, in forma cea mai veche, 
este deder (la Ion Codru Drăgu
șanu, firește, cu u scurt final), dar 
editorul rămîne la forma dederă 
(pag. 69, 92); alteori modernizează 
franc, ca în se făcură pentru se 
feceră (pag. 243). Nemărturisit mai 
modifică sistematic vocala o în u, 
vocală pe care autorul o păstrează, 
ca un credincios etimofogist, atît 
în structura radicalului verbului 
cit și la alte părți de cuvînt, în 
radical sau tenminațiune. De exem
plu, Ion Codru Drăgușanu scria: 
a mori (latinește mărire), a pot ea 
(lat. potere), a interna, a porta 
(portare), apoi domimecă (domi- 
nica dies), morinte, iar în momen
tul 1847, ca învățător la Ploești, 
religione, generatione, superstitio- 
ne, contributione, natione Și fortu
na; editorul transcriem a muri (pag. 
145), a putea (pretutindeni și pen
tru toți compușii I), înturnîndu-mă 
(pag. 239), purtîndiu-și (pag. 119), 
duminecă (pag. 45, 135), murinte
(pag- 112), religiunea (pag. 270 
273), generațiune (pag. 270), su- 
perstițiune (pag. 271), cantribuțiu-1 2 
ne (pag. 272), națiunii (pag. 273) 
și furtună (pag. 272).

1) § 16 reglementa limba oficioa
să Internă a ofițerilor m:’i pa!: și 
a judecătoriilor municipâle. precom 
și comunicările lor. oficioase pe cale 
prezidențială.

2) Pe cal» de ordonanță.

Nu putem fi de acord cu un prin
cipiu mărturisit de modificare a 
editorului cu privire la grupul con
sonantic latinesc ct transformat de 
latiniști în pt, după tipul evoluției 
firești pectus-oris — piept, la neo. 
logisme ca efept; modificare edito
rială nemotivată, contrazisă de 
excepții: se exclude optombre, dar 
se păstrează optogonară (pag. 127), 
iar pe o singură pagină convie
țuiesc pașnic cele două forme: 
,,lucrul ce efeptui" și „pot efectui" 
(pag. 138), — la autor ambele 
efeptui! Din nevoia economiei de 
spațiu, am redus simțitor exemple
le intervențiilor active, dar nemăr- 
turisite și nejustificate, ale edito
rului, în domeniul lexicului drăgu- 
șenean latinist. Înainte de a trece 
la sectorul respectiv italienizant, o 
remarcă! Despre delimitarea celor 
două domenii de către noul editor 
nu poate fi vorba, la lumina unei, 
note revelatoare. Dictonul italian: 
Papa santo, popolo cornute, e ur
mat în subsol de traducerea sa. 
vânt luminată lingvistic: „Papa-i 
sfînt, poporul vită cornută” (lat-1). 
Nici tălmăcirea nu e cea mai bună. 
Sensul just este: „Papa e* sfînt, 
poporul încornorat". In latinește ar 
fi sunat: Papa sanctus, popuhis 
cornutus. Să nu tragem însă o con
cluzie prea categorică dintr-un sin
gur exemplu ! Alte note ne vor lă
muri deplin asupra competenței la
tiniste a îngrijitorului ediției. Ci
tim în prima pagină a întiiei eplș^ 

tole, cum autorul, elev Ia școala 
grănicerească germană din Viștea 
de Jos, fusese aspru dojenit de că
pitanul Dobay, care ii dăduse, așa 
zicind, „pregust de disciplina mili
tară". Dojana a fost picătura care, 
umpiind paharul amărăciunilor, il 
decise pe ținărul ton Codrea să 
treacă munții, la noi „in țară", ca 
să scape de serviciul militar obli
gat la regimentul grăniceresc din 
Orlat Iată cum traduce editorul în 
nota 3 de la pag. 41 : puțin gust I 
in loc de antegust („dîndu-mi di
nainte gust de disciplina militară"). 
Așadar, dacă prefixul pre, care 
indică anterioritatea, e tradus prin 
puțin, sintem lămuriți. Să conți, 
nuăm insă demonstrația antegustu- 
lui editorului pentru limba latină, 
in sensul preconizat de d-sa. Pe 
contra-pagină, autoruL în notă, ca 
să ilustreze vechimea legendară a 
unei cetăți din trecut, Talmum, 
Tîlmaciul, scrie: „Antică cetate 
iudaică, azi sat sason". Iar rigu
rosul editor corectează: „Explicația 
autorului nu corespunde adevărului 
istorie1 (pag. 42, n. 4). Prin alte 
cuvinte, n-a fost o cetate iudaică. 
De acord ! Ce a vrut să spună însă 
autorul în jargonul său, ierte-ne 
Domnul, latinist ? Că cetatea a fost 
ridicată in vremuri imemoriale de 
către Jidovi, în credința poporului 
uriași, care nu au nimic comun cu 
evreii. Așadar, nu cetate iudaică, 
ci jidovească, în sensul ațhaic- 
poporan al cuvîntului, atestat și de 
toponimii numeroase, desigur foar
te vechi și reflectînd aceeași cre
dință în existența fabuloșilor uriași.

Nu mai recurgem, din același sec
tor al folclorului, la notă, deocam
dată, dar cităm o frază care se 
ilustrează prin absența unei note 
utile.: „De această grotă se leagă 
o mie de tradițiuni despre bandiți, 
strigoi și încântători în cîntecele și 
baladele populare (pag. 110)“. Cre
dincios metodei sale filologice de 
editor științific, Romul Munteanu 
nu substituie cuvîntului subliniat 
în text, echivalentul neaoș, dar nici 
nu tălmăcește cuvîntul în notă. 
Luat ca adjectiv, termenul e clar, 
dar ca substantiv e neuzitat și se 
cuvine lămurit. încântător-ori.s în 
latină echivalează cu vrăjitor ! Nota 
era indispensabilă, iar în text trebuia 
să figureze în italice: Încântători. 
Iată însă termeni latinești imprecis 
definiți în note: „în sumul grad", 
n. 1, pag. 129 cel mai mare. în loc 
de cel maî înalt; „cum mi-i de
pinse moșul", n. 3, pag. 109 : des
crise în Ioc de zugrăvi (depinxit); 
..urmară 2000 de «lumni ai orfano- 
tropiului” (pag. 143, n. 2), slujbași 
(explicație după ed. N. Iorga), în 
loc de elevi (alumni în lat.); „alta 
stipite emininte" n. 7, pag. 119 „ra
mură deosebită", in loc de supe
rioară, înaltă, eminentă; ș.a.m.d.

Italiana îl găsește pe noul editor ia 
fel de înarmat exegetic. La Roma, 
peregrinul asistă la carnaval, cuvînt 
pe care-l toarnă italienește, carneval, 
formă pretutindeni înlocuită de editor 
eu cea consacrată. La serbările carna
valului, peregrinul vede uimit foc ar- 
teficios maniîec, din mausoleul lui A- 
drian, azi „castelul Sant’Angelo"; edi
torul romînizează, în ciuda apostrofu
lui: castelul SInt-Angelo" (pag. 85). 
Pe vremea cînd macaroanele nu intra
seră ta alimentația poporului nostru, 
autorul, șovăind între originalul italie
nesc și cuvîntul din limba franceză 
scrie cînd macheronl (ital. macchero- 
ni), cînd macaroni. Forma italienească 
e expulzată: „fiind macaroni delicioși" 
în loc de „macheroni delicioși" (pag. 
188). Prigoana italianei se desfășoară 
neiertător. Toate substantivele și ad
jectivele, la Ion Codru Drăgușanu ter
minate în t în loc de d, chiar cele 
neaoșe, ca îraged, dimpreună cu cele 
provenite prin decalc din limba italia
nă, sînt modernizate: cavalcadă p. ca- 
valcată (pag. 123), limonadă p. limo- 
nată (pag. 138), ambasada p. amba- 
șata (ital. ambasciata, cu grupul sci 
=și) (pag. 156), colonadă p. colo- 
nată (pag. 215). Apoi urmează ace
lași proces de modernizare nemărtu
risită: șarlatani p. ciarlatani (pag. 
70), sculpturi p. sculturi (pag. 78 ș.a.), 
sclav p. schîav (pag. 81), reilecțiuni 
p. retleslunl (pag. 123), claritatea p. 
chiaretatea (pag. 130), fidelitatea p. fe- 
delitatea (fedeltâ), la pag. 157, ligibile 
p. legibile (pag. 158), iobag literar 
p. Ieterariu (letterario), pastiserie (sic) 
p. pasticerie (pag. 159), terasă p. te- 
rață (pag. 210), orizontul. p. orizon- 
tele (pag. 271), divertisment p. diver- 
timent (divertimento), Ia pag. 276, 
abundență p. abundanță (pag. 281), 
clarobscurul p. chiaroscurul (greșeală 
de tipar: chiaroscursul!) la pag. 287, 
pergament p pergamen (ital, perga- 
mene) etc. Verbele ca: proclamă n. 
prochiamă (pag. 79) și rechiamă, lă
sat ca atare, dar cu înțelesul cere, 
reclamă, la pag. 276 și 279, a doua 
oară explicat în notă; atrage, sau 
ne-am griji pentru ne-am cura, la 
pag. 280, denotă un „antegust" egal 
pentru italiană ca și pentru latină la 
recentul editor.

Folosirea lui s în foc de x e Ia la
tiniști un împrumut italienesc. Noul e- 
ditor respectă, în principiu, această for
mă a lui Ion Codru Drăgușanu, dar 
cu prea numeroase abateri de la re
gula impusă. Citim astfel excursiime 
p. escursiune (pag. 247), complexul p. 
complesul (pag. 289) și expune p. es- 
pune (ibid.), existenți p. esistenți (pag. 
291), și existență p. esistință (pag. 
238), excelinte p. escelinte, dexter p. 
dester, expert p. espert (toate la pag. 
270), extinsul p. estinsul (pap. 291), 
exercită p. esercită (pag. 294), etc.

Forma frecventă la Ion Codru Dră
gușanu, scambat (ital. scambiatto), 
e în ediția cea nouă cînd scambat 
(pag. 59 și 79) iar din aceeași familie 
de cuvinte cînd schimb (pag. 222), 
cînd seîmbare (pag. 98), cînd scîmbâ 
(pag. 139).

Cuvintele întinsă și întinse, la Ion 
Codru Drăgușanu consecvent intensă 
și intense, figurează în ediția recerită 
sau în forma întinse (pag, 72, 102, 
181), sau în transcrierea fidelă inten
se (grădini intense, tară notă!), lavă 
intensă (tot fără notă), pag. 194 și 
capitale intensă (mereu fără notă), la 
pag. 216.

Astfel â fosf tradusă în fapt fru
moasa promisiune: „am păstrat și ele
mentele latinizante, italienizante, și mai 
precis: „Neologismele de asemenea au 
fost transcrise sub. forma redată de 
autor". (Guvînt despre ediție, pag. 

31). Procesul filologic rămîne deschis.
Șevban Cioculescu
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Literatură și teatru In Norvegia
Moartea marelui poet norvegL 

an Nordhal Grieg, tn decem
brie 1943 — pr>n prăbușirea a- 

vionului boijibaMier englez cu care 
zburase deasupra" Berlinului pentru a 
vedea de aproape această fază a 

războiului — a fost pentru viața 
literară a Norvegiei un eveniment 
dezastruos;, ale cărui urmări s-au 
făcut simțite pînă în ziua de fts. 
tăzi. Singurul scriitor norvegian 
al zilelor noastre demn de numele 
de poet — cu tot ceea ce cuprinde 
acest cuvînt — el reprezintă la 
noi și renașterea artei dramatice 
și a romanului și acea conștiință 
mondială a marilor poeți, ca By
ron, Pușkin, Mickiewicz și In li
teratura norvegiană: Henrik Wer. 
geianu țiBUB—i»4o) și ujornst- 
jerne Bjornson. Tradiția literară 
reprezentată prin numele lui Wer- 
geland, Bjornson șl Nordhal Grieg, 
poartă la noi titlul de „linia Wer- 
geland“, al cărei conținut esen
țial este lupta neîncetată pentru 
libertate și pentru toate valorile 
cu adevărat umane. Nordhal Grieg 
nu mai e printre noi, dar operele 
lui trăiesc și au devenit aproape 
clasice. Opunlndu-se în permanență 
burghezie', luptînd necontenit îm
potriva nedreptății, el a fost ac. 
ceptat și de critica și publicul con
servator. aatonta cântați lor sale 
literare și marii lupte pe care a 
dus-o împotriva naziștilor In 
timpul crîncenilor ani ai războiu
lui. Romanele lui au avut tiraje 
mari, dramele sale au fost jucate 
la Teatrul Național din Oslo și 

t de asemenea și în alte țări scandi
nave, iar poemele sale sînt admi
rate de toată lumea. Printre ope
rele sale să menționăm mai ales 
marile drame „Gloriatși onoarea 
n°astră" — a cărei temă o Constitu
ie situația din Norvegia neutră în 

timpul primului război mondial, cu 
cei ce cîștigă de pe urma războiu
lui: armatorii, și cei ce pierd: ma
rinarii — și „înffîngerea" — a 
cărei temă e Cofnuna din Paris — 
precum și marele roman „Lumea 

trebuie să fie încă tînără", pur.
tind tifiul unui poem aWui Wer- 
geland și avînd ca temă situația 
djn Norvegia și Europa înli timpul 

ultimilor ani dinaintea celui de-al 
doilea război mondial.

Numele lui Nordhal Grieg se si
tuează și astăzi în centrul vieții 
culturale a Norvegiei. Sînt și alji 
scriitori, bineînțeles — șl chiar 
buni— dar acest mare poet eroic 
și profund uman strălucește me
reu ca un far. In Norvegia, pre
tutindeni în lumea occidentală, un

anume pesimism s-a răspindit In 
pănoada anilor de după război. 
Teamă de botțiba atomică a pa- 
ralizat activitatea multor scriitori, 
altă dată atit de clarvăzători și 
buni analiști. Un anumit misticism 
a întunecat de asemenea și fața|cul- 
turli norvegiene, dar cu toate a- 
cestea putem menționa scriitori 
ca Johan Borgen — nuvelist, dra
maturg și critic literar de mare 
precizie într-o formă artistică plină 
de Inteligență; Axei Sande.Mose, 
nuvelist și eseist de primul ordin; 
Tarsei Vesațjș, care scrie versuri 
pline de sentiment și de valoare 
poetică precum și drame pline de 

poezie (,,Vlnt de dimineață") ; 
Aslaug Vaa, în același timp poet 
și dramaturg.

In ceea ce privește viața life, 
rară a Norvegiei cred că intere

sează să amintim că Oslo, capitala 
Norvegiei are, la cei 400.000 de 
locuitori al săi, șapte teatre, ma
joritatea subvenționate Oe către 
stat și orașul Oslo. Orașele Tron
dheim, Bergen și Stavanger pose, 
dă și ele cite un teatru fiecare, 
de asemenea subvenționate de că
tre stat șl orașele respective. Din 
1949, există și un teatru ambulant 
de stat, care a repurtat succese in 
munca sa culturală.

Printre teatrele din Oslo, să nu
mim și Teatrul Popular, înființat 
în 1952,favînd un repertoriu al cărui 

scop este atragerea de noi ma
se la spectacolele de teatru. Re
zultatul acestor din urmă efor, 
furi culturale nu corespunde de 
altfel speranțelor.

Repertoriul jucat în teatrele nor
vegiene este format în parte de 
clasicii noștri Ludvig Holberg 

(1684—1754), Henrik Ibsen și 
Bjornstjerne Bjornson, de succe
sorul lui Ibsen: Gunnar Heiberg și 

succesorul acestuia: Helgekrog și 
Nordhal Grieg pe care l-am amin

tit, apoi de marii scriitori drama
tici ai literaturii mondiale ca So- 
focle. Shakespeare, puțin Schiller 
și niciodată Goethe, și de scriitorii 
mai noi ca Cehov, Tolstoi, 
Gorki, Wilde, Sartre, Anouilh, Ar
thur Miller, Thornton Wilder, Te. 
nnessee Williams, George Eliot, a- 
dică repertoriul comun tuturor ță
rilor occidentale.

In ceea ce privește viitorul tea. 
trului în Norvegia se poate spera 
că generația tinerilor scriitori dra
matici ca Finn Havrevold și Axei 
Kielland va inaugura o nouă eră 
în istoria teatrului nostru.

Triggve Norum

OASPEȚI DE PESTE HOTARE

LILE O’DONELL 
scriitoare (Irlanda) scriitor ți ziarist (Australia)

KNUT LOFSNESS 
scriitor (Norvegia)

Prof. LOUIS BOAS 
scriitor (Olanda)

Desene de ROSS

Din caiet al 
unui elev

Temă pentru acasă — 
Facefi rezumatul unei 
schije literare publicate 
intr-un număr din „Ur
zica." și răspunde fi la 
următoarele întrebări: 
Ce o-a plăcut din aceas
tă schifă? Ce nu v-a 
plăcut? In ce constă ca
racterul umoristic al a- 
cestei schițe ?

„Un prieten rău" de 
Ștefan Horia. In aceas
tă schifă este vorba de 
un personaj pozitiv pe 
care tl cheamă Gică și 
de un personaj negativ 
pe care tl cheamă Ioni
că. Personajul negativ 
vine la fabrică cu punc
tualitate dar e dezordo
nat ți nu-și îndeplinește 
niciodată norma. Perso
najul pozitiv dă toată 
producția „la nivelul ore. 
lor de vtrf’ ți depășește 
întotdeauna norma. .Po
zitivul’ era prieten cu 
personajul negativ, dar 
de citva timp nu mai este 
prieten cu el. De aici vi
ne ți titlul schiței „Un 
prieten rău". Ionică are 
credința că nu mal este 
prieten cu el fiindcă s-a 
căsătorit. Asta se vede 
din dialogul următor:

.Ionică: Acu, de ctnd 
(l-ai luat nevastă, al ui
tat de prieteni I

Gică: Taci, măi
Ionică: Pentru nevastă 

zorești ața, lasă că știu 
eu I Te pomenești că-ți 
cere haină de blană I

Gică: Aiureai Vrea 
extra plat I Dar nu de 
aia. Comanda asta e ur- 
gența-nttla. Trebuie exe
cutată ptnă la 10 ale lu
nii’

Gică vrea să-l arate 
personajului negativ că 
mal este prieten cu el 
șl că nu s-a supărat cu 
el fiindcă s-a însurat. De 
aceea ti pregătește tn- 
tr-o zi mașina pentru lu
cru ți ti pune toate scu
lele tn ordine, scriindu-l 
ți un bilet pe care i-l pu

ne tn buzunar și tn care 
ti spune să nu uite șuble- 
rul acasă. Tovarășul Io
nică găsește a doua zi 
mașina curată ți pusă la 
punct ți dă și el toată 
producția „la nivelul ore
lor de vtrf". Dar pe ur
mă, Gică nu-i mai pregă
tește strungul pentru lu
cru ți tovarășul Ionică 
nu mai îndeplinește nor
ma și pe urmă schița se 
termină.

Nu mi-a plăcut tn a- 
ceastă schiță că se re
petă de prea multe ori 
că tovarășul Ionică este 
neglijent și dezordonat, 
ceea ce se înțelegea da
că se spunea o singură 
dată. N-u mi-a plăcut că 
muncitorii (chiar și e-

la tnceput. Pe urmă 
mi-am dat seama că la
tura comică stă tn fap
tul că ți se pare că e 
o schiță umoristică, dar 
în fond nu este.
p. conf. OCT. BUZESCU

N.B. Această „temă 
pentru acasă" a căpătat 

notă mică pentru că 
elevul nu a răspuns la 
prima întrebare.

Tovarășe

S^L(}eiută udernaitonală

roul pozitiv) vorbesc me
reu despre ciți bani ctș- 
tigă. parcă numai pentru 
asta ar munci. De ase
menea, nu mi-a plăcut 
fragmentul următor, tn 
care muncitorul negativ 
pune niște întrebări așa 
de ciudate tnctt am cre
zut că nu este numai ne
glijent ți dezordonat, 
dar chiar idiot.

— „ ... dar mașinuța 
mea, cine-o curăță ?

— Tu.
— Și materialul, cine-l 

aduce ?
- Tu.
— Și schițele?
— Tu.
— Și cuțitele ?
— Tu".
Și nu mi-a plăcut că 

muncitorii vorbesc cam 
urtt.

Am învățat că umorul 
se datorețte contrastului 
dintre aparență ți esen
ța ei inferioară. In a- 
ceastă schiță, contrastul 
este foarte subtil. Nici 
n-am reușit să-l văd de

redactor,
In ultimul număr al 

„Gazetei literare’ a a- 
părut articolul „Ce cu
prinde ți ce nu cuprin
de repertoriul noii sta
giuni" semnat de Alf 
Adania.

N-am intenția să fac 
o analiză amănunțită a 
acestui material, cu toa
te că i s-ar putea aduce 
o serie de obiecții. Țin 
totuși să fac citeva ob
servații în legătură cu 
anumite afirmații ale 
autorului ce pot ușor 
deruta pe cititori.

Relevind importanța 
introducerii tn reperto 
riul teatrelor noastre 
a pieselor din literatura 
popoarelor vecine, Alf 
Adania laudă printre 
altele teatrele din Ora
dea. Arad, Galați, pre
cum și Teatrul Munici
pal, pentru „minunata 
alegere" pe care au fă
cut-o cu piesele scriito
rilor maghiari Heltai ți 
Brody. In continuare 
însă se supără pe alte 
teatre din regiuni cit 
și pe Teatrul Ar me
tri. care „au inten
ția de a juca „Marele 
bijutier", o superficială 
comedioară gen Molnar- 
Fodor, a vechiului fa
bricant de -șlagăre" Fri- 
gyes Karinthy" (subli
nierea mea — L.G.).

Nu știu ce cunoaște 
Alf Adania din onern 
lui Karinthy, socotit de 
criticii și istoricii lite. 
rari din R.P.U. umoris
tul clasic al literaturii 
maghiare moderne, fiind

comparat nu fără 
temei — cu Swift, 
Hasek sau Șcedrin. Cert 
este că scrierile lui Ka
rinthy, ca de pildă. 
„Așa scriți voi". „Dom
nule profesor, vă rog’ 
„Două vase", „Călătorie 
în jurul capului", etc. se 
bucură de o imensă 
popularitate printre ci
titorii maghiari, fiind e- 
ditate tn ediții de masă 
repetate. (De ex.: „Așa 
scriți voi", o satiră u- 
nică in felul ei, s-a ti
părit tn 10 ediții). Pînă 
în prezent s-au filmai 
două lucrări ale lui 
Karinthy: „Scaunul ma
gic" — cunoscut și pu
blicului nostru — ți, 
recent, „Domnule pro
fesor, vă rog".

Este deci surprinză
toare intenția lui Alf 
Adania de a.l reduce pe 
marele umorist ți sati
ric la nivelul autorilor 
de piese bulevardiere 
Molnar ți Fodor, chiar 
dacă „Marele bijutier" 
nu poate fi considerată 
printre lucrările cele 
mai reprezentative ale 
lui Karinthy. Eticheta de 
„vechi fabricant de șla
găre" este Insă de-a 
dreptul jignitoare; ea 
denotă necunoașterea u- 
nei opere valoroase șt 
nedreptățește profund pe 
cel mai strălucit repre

zentant al umorului ma
ghiar, figură de seamă 
a curentului literar pro
gresist „Occidentul*.

Să ne ferim deci de 
etichete lipite cu atit» 
ușurință, mai ales dacă 
cei „etichetat" ne est' 
attt de puțin cunoscut 
deoarece riscăm să p'o 
ducem o impresie falsă 
despre un scriitor re. 
marcabil al literaturii 
poporului prieten ma
ghiar.
Cu salutări tovărășești

LENGYEL GAVRIL 
București, 6 oct. 1956

CUM POȚI DEVENI 
UN BUN ROMANCIER

Marele scriitor american William 
Faulkner a acordat recent revistei 
„The Parisian Review" un lung in
terviu, care constituie un exemplu 
de gîndire matură și, în același timp, 
de frumoasă modestie.

„Dacă n-aș fi existat eu, a decla
rat autorul remarcabilelor romane 
„Vuietul și mînia" („The Sound and 
the Fury") și „Parabola" („A 
Fable"), s-ar fi ivit altcineva care 6ă 
scrie ceea ce am scris eu, Heming
way, Dostoievsky, noi toți. Dovada 
cea maț bună în acest sens e că 
avem tfei candidați care revendică 
paternitatea pieselor lui Shakespeare. 
Ceea ce este însă important e „Ham
let" și „Visul unei nopți de vară", 
nu cine le-a scris, ci faptul că au 
fost scrise “

întrebat apoi dacă există vreo for
mulă grație căreia cineva ar putea 
deveni un bun romancier, Faulkner a 
răspuns: „99 la sută talent, 99 la sută 
disciplină, 99 la sută muncă. Nu tre
buie să fii niciodată satisfăcut de 
ceea ce faci. Trebuie să visezi necon
tenit și să tinzi întotdeauna mai 
sus ..."
C
O NOUA CARTE A LUI HOWARD 

FAST

Howard Fast nu este numai unul 
dintre cei mai cinstiți și mai talen- 
tațî scriitori de azi ai Statelor Unite, 
ci totodată și unul dintre cei mai 
prolifici. La vîrsta de 42 de ani, el 
are în momentul de față la activul 
său, nu mai puțin de 15 romane, 3 
volume de nuvele, 2 volume de re
portaje, 4 volume pentru tineret, 1 
volum de eseuri critic* și 3 piese 
de teatru.

Anul trecut a publicat un nou vo
lum de nuvele, intitulat „Cina cea 
de taină" („The Last Supper") și o 
nouă piesă de teatru „Generalul 
Washington și vrăjitorul" („General 
Washington and the Water Witch"),

De citeva săptămîni se află tn vi
trinele librăriilor americane noua 
sa carte: romanul „Povestea Lolei 
Gre2£f" („The Story of Lola 
Greg'R“). care deși — ca de obicei — 
n.a fost nici macar semnalată pînă 
acum de recenzenții marilor cotidiane 
și ai revistelor literare afiliate acelo
rași patroni, — este scris nu numai 
cu vigoarea celor mai bune pagini 
din „Ultima frontieră" („The Last 
Frontier"), sau „Drumul libertății" 
(„Freedom Road"), dar și cu o pros, 
pețime și pasiune uimitoare la un 
scriitor atît de activ.

UN PAMFLET POETIC

„A Pamphlet in Poetry", astfel își 
intitulează Eve Merriam placheta sa 
de versuri „Montgomery, Alabama, 
Money. Mississippi și alte orașe" 
(„Montgomery, Alabama, Money, 

Mississippi and Otiier Places"), scrisă
— după propria mărturie a autoarei— 
în numai 16 zile — sub presiunea 
crescîndei acțiuni de rezistență a 
populației negre

Deși albă. Eve Merriam s-a iden
tificat pe deplin cu aspirațiile se
menilor el negri. Și fără a fi avut 
cîtuși de puțin pretenția de a scrie 
o poezie „eternă", izbutește totuși — 
prin multe din baladele, „songurile" 
și poemele sale lirice sau dramatice,
— să amintească de avîntul protes
tatar a! marelui ei înaintaș Walt 
Whitmans. Ca, de pildă, în următoa
re» pregnante versuri, adresate se
natorului reacționar James Eastland :

„Spune sincer, domnule senator: 
Ești tn această clipă 
sau ai fost vreodată
membru 
al rasei umane?*

Ad.

Dacă operele ctasice ale litera
turii dramatice occidentale, da 
că Shakespeare, Moliere, Loot 

de Vega, Calderon, Schiller, Goldo
ni, au ocupat un loc destul de în
semnat tn repertoriul din ultimii ani 
al teatrelor noastre, piesele moder
ne — tratind temele cele mai im
portante ale zilelor noastre — au 
strălucit printr-o aproape totală au 
sență. Pentru ca teatrul să devină 
Intr-adevăr — astfel cum visa Sta
nislavski — „unul dintre cele mai 
bune mijloace de comunicare între 
popoare, de dezvăluire și înțelegere 
a simțămintelor lor sfinte", pentru 
ca el să devină pe deplin „una din 
principalele arme împotriva războiu
lui" și un cit mai eficace „mijloc de 
menținere a păcii generale", această 
deficiență ar trebui desigur cit ma! 
curind remediată.

Unele din teatrele noastre au și 
luat toate măsurile tn acest sens, 
înscriind un apreciabil număr de 
piese moderne tn repertofiul noii 
stagiuni. Altele trădează însă prin 
proiectele lor de, repertoriu încă o 
mare dezorientare. Iar, însfirșit, o a 
treia categorie dovedesc O totală ig
noranță a mișcării teatrale din Apus. 
Nu din aceste două ultime categorii 
fac parte attt Teatrul Municipal din 
București, cit și teatrele din Clui. 
Oradea ți Bacău, care vor reprezen
ta „Nekrassov", piesa de stringentă 
actualitate a lui Jean-Paul Sartre, 
tnfățlșînd, cu o attt de mare putere 
satirică, dedesubturile mîrșavelor 
campanii anti-sovietice ale presei 
burgheze din Franța. Cealaltă viru
lentă piesă a lui Sartre, „Tîrfa cu
viincioasă" („La Putaine respec- 
tueuse"). unul dintre cele mai acuza
toare tablouri ale discriminării rasiale 
din sudul Statelor Unite,_ n-a fost 
programată pină acum decît de Tea
trul Maghiar din Cluj. O socotesc 
nare oamenii noștri de teatru intra
ductibilă in romtnește?

Aplaudăm călduros inițiativa Tea. 
trului Municipal de a ne prezenta 
distructivul atac împotriva întregii, 
lui edificiu al capitalismului, pe ca
re Jean Giraudoux îl întreprinde în 
„Nebuna din Chaillot" („La Foite dt 
Chaillot") și așteptăm cu nerăbdare 
s-o vedem pe atît de puțin „rt'ebunâ" 

’Auriii? imobilizînd tn sUblef&tele 
Parisului pe toți președinții ibnsuiî- 
lor de administrație ale marilor Tifc- 
nopoluri. pe toți speculanții de bur
să. pe toți cei ce „Înfometează pâ- 
mîntul. pregătesc noi războaie, so- 
rup tineretul". Dar de ce o piesă 
attt de valoroasă să nu fie jucată 
decit la București? De ce să na Se 
monteze în același timp, și patetica

Mic ghid pentru uzul unor directori de teatre
pledoarie a lui Giraudoux pentru 
Pace: „Războiul troian nu se va dez- 
lănțui" („La Guerre de Troie n’aura 
pas lieu")?

Tot Teatrului Municipal ti revine 
și meritul de a fi ales „Mașina in
fernală" („La Machine infernale"), 
unde — prin intermediul unui su
biect mitologic — Jean Cocteau a- 
bordează una din problemele cele 
mai esențiale ale vieții moderne, a- 
ceea a coexistenței ți a raporturilor 
dintre oameni diferiți. Teatrele re
gionale ar trebui să-și procure șl să 
înceapă să studieze fără înttrziere 
această lucrare, la fel ca și alte 
piese tot atit de interesante ale ace
luiași mare autor: „Mașina de scr's" 
(„La Machine ă ecrire"), care sub 
aparența unui roman polițist ascun
de un sens atît de profund, criticînd 
cu severitate meschinăria, egoismul, 
prostia șl ipocrizia burgheziei pro
vinciale : „Părinții teribili" („Les 
Parents terribles"), în care o tînără 
muncitoare este unica ființă activă 
și sănătoasă capabilă să salveze 
ceea ce nu este încă definitiv putred 
tn casa „părinților teribili"

Dintre numeroasele piese ale lut 
Jean Anouilh, numai teatrul din Ga. 
lăți și-a propus pînă acum să mon
teze „Ciocîrlia" („L’Alouette"), tn 
care cele mai semnificative momen
te din viața Ioanei d’Arc sînt axate 
pe un avtntat optimism. Sugerăm 
de asemenea reprezentarea pieselor: 
„Colombe", care exprimă cel mal 
profund dezgust față de familia bur. 
gheză al cărei proces de dezagrega
re ni-l zugrăvește; ți „Invitația la 
castel" („L’Invttation au chateau"), 
unde aceeași familie burgheză este 
ținta celei mai usturătoare ironii.

Teatrul Național din București șl 
teatrele din Cluj, Baia Mare ți Ga
lați vor înscena „Ale dracului fanto
me !...“ („Questi fantasmi") tn care 
Eduardo de Filippo înfățișează țoală 
mizeria morală a micii burghezii 
Italiene. Acbastă repugnantă imagine 
a linei. societăți în descompunere 
este completată tn „Minciuna are 
picioaf? lungi" („Les bugle con le 
gambe îuhghe"), înscrisă numai tn 
repertoriile Teatrelor din Turda șl 
Constanța, precum ți tn „Filomena 
Maîtprano" și, mal ales, în „Neapo- 
Ie, orașul milionarilor" („Napoli mJ- 
lipnaTla"), cărora ar irebu' să li se 
deșt de asemenea toată atenția.

Tn cursul acestei stagiuni Sperăm

să vedem, însfirșit, ți una din pie
sele cele mai specifice ale irlande
zului Sean O’Casey, unanim consi
derat drept cel mai mare dramaturg 
de limbă engleză tn viață: „Dați-mi 
trandafirii roșii" („Red Roses for 
Me"). Am dori să putem urmări, 
chiar în primele luni, evoluția tină- 
rului muncitor dublinez Ayamonn 
Breydon dintr-o fire visătoare, ere- 
zlnd in bunătatea patronilor ți tn 
posibilitatea armoniei tntre clase, 
într-un dirz luptător pentru dreptu
rile sale. Am dori să răsune cit mai 
curind pe scenele noastre clntecul 
de la sjtrțitul actului III, care ex
primă tn mod attt de sugestiv ma
rea temă a piesei:
„Jurăm să te izbăvim de foame și 

lipsuri.
De tot ce-i urît și josnic și rău, 
Să ridicăm un oraș falnic 
Cum n-a mai fost altul vreodat’ pe 

pămînt 1“
A trecut atîta timp de cind nu 

s-au mai jucat la noi operele stră- 
luciților dramaturgi englezi Oscar 
Wilde ți John Galsworthy. Este așa 
dar foarte lăudabil că Teatrul Ti
neretului din București, la fel ca ț‘ 
acelea din Bacău, Timișoara, Craio
va, și-au înscris tn repertori^ savu
roasa comedie a lui Wilde „Ce în
seamnă să fii onest" („The Impor
tance of Being Earnest"). Dintre 
operele sale majore: „Soțul ideal" 
(„And Ideal Husband"), „O femeie 
fără importanță" („A Woman of No 
Importance") ți „Evantaiul doamnei 
Windermere" („Lady Windermere's 
Fan"), in care Wilde smulge va a- 
tita asprime măștile „înaltei socie
tăți" victoriene, numai Teatrul Mu
nicipal o anunță — încă din stagiu
nea trecută — pe cea dintîi. Același 
tratament ca și Wilde îl aplică 
Galsworthy „tnaltei societăți’ engle
ze de azi, tn „Fără mănuși" („The 
Skin Game"), care nu figurează 
decit în repertoriul Teatrului din 
Craiova.

Dramaturgia americană eșig foarte 
bine reprezentată tn repeffSftuI u- 
nor teatre (Național-Biicureftl, No- 
ttara, Ploești și Tîfgu-Mure'ș) prin 
cele două piese ale tul Arthur Mil
ler: „Moartea unui voiajor comer
cial" („Death of a Salesman"), cel 
mai violent atac la care a fost su
pus pînă astăzi mitul „inevitabilului 
succes", propagat de capitalism!'! a- 
merican pentru a-ți amăgi ctt mal

bine victimele; și „Vrăjitoarele din 
Salem" („The Crucible"), care deși 
prezintă oameni și evenimente din 
America anului 1629, aruncă o rele, 
vantă lumină asupra teroarei mac- 
carthyste din America anului 1956.

Atragem de asemenea atenția asu
pra pieselor: „Satîrul" („The Big 
Knife") ți „Fata de la țară" („The 
Country Girl"), tn care Clifford O- 
dets prezintă tn adevărata lor lumi
nă viața celebrelor staruri de la 
Hollywood ți de pe Broadway, pre
cum și asupra „Grădinii veștede" 
(„The Autumn Garden"), de Lillian 
Hellman, care a obținut recent un 
attt de frumos succes pe scena 
M.H.A.T.-ului.

Altă interesantă piesă care ar tre
bui montată este „Doamnele de pe 
coridor" („The Ladies of the Corri
dor"). Autorii ei — Dorothy Parker 
și Arnaud d’Usseau — ne zugrăvesc 
penibila soartă a femeii burgheze 
care, după ce a dus în tot cursul 
vieții soțului ei, o existență parazi
tară, odati rămasă singură, este 
complet debusolată. Singurele care 
reușesc să-și găsească un rost în 
viață sînt acelea care nu așteaptă 
să le cadă „fericirea" din cer, ci 
încep să muncească. N-ar trebui ne
glijată nici piesa „Praful se va a- 
lege de voi" („Inherit the Wind") 
de Jerome Lawrence și Robert E. 
Lee, dramatizarea răsunătorului pro
ces înscenat, tn 1925, de către auto
ritățile statului Tennessee profesoru
lui de biologie John T. Scopes, acu
zat că propagă teoria darwinistă a 
evoluției, în loc de a expune elevi
lor săi versiunea biblică a creării 
lumii în 6 zile. Ar trebui de aseme. 
nea reprezentate noua piesă a lui 
Howard Fast, „Generalul Washing
ton și vrăjitorul" („General Wa
shington and the Water Witch"), un. 
de autorul lui „Silas Timberman" îți 
dă frtu liber întregii sale fantezii 
pentru a ne arăta care ar fi soarta 
„revoluționarului de profesie" Wa
shington dacă ar trăi în zilele noas
tre și ar fl citat tn fața comisiei 
pentru cercetarea activităților anti- 
americane: „Omul care nu va muri 
niciodată" („The Man Who Never 
Died"), in care Barrie Stavîs ne în
fățișează legendara figură a poetu
lui proletar Joe Hilt, căzut tn 1915 
victimă a atotputernicilor „regi ai 
cuprului". Ce bine i-ar sta acestei 
piese tn repertoriul Teatrului Mun-

citoresc-Giulești. tn locul unei răsu
flate melodrame ca „Cele două or
feline"!

Cu toate intensele eforturi pe care 
le-am depus, trebuie să mărturisim 
cu jenă că încă n-am izbutit sd ne 
dăm seama de valoarea educativă 
a piesei „Glasul turturelei" („The 
Voice of the Turtle") de John van 
Druten. pe care intenționează s-o 
reprezinte Teatrul Tineretului, și în 
special de țelul către care ar tinde 
consiliul artistic al acestei instituții 
prezentind fragezilor spectatori ur
mătoarea scenă, ce se desfășoară 
la ora 2 noaptea, în dormitor, tn. 
tre eroina acestei piese și un llnăr

soldat, pe care nu-l cunoaște de oii 
de douăzeci ți patru de ore:

BILL: Sînt un bărbat și ești o 
femeie.

SALLY: Și eu... trezesc bestia din 
tine ?

BILL: întocmai...
SALLY: Află atunci Bill, că și în 

mine zace o bestie!
BILL (stingînd lampa de pe nop

tieră, în timp ce cortina cade): Ah, 
Sally, ce dragă-mi ești!

Noi credem că în cadrul specta
colelor adresate tineretului ar tre
bui să figureze cu precădere lucrări 
ca „Jurnalul Annei Frank" („The 
Diary of Anne Frank") de Frances 
Goodrich ți Albert Hackett, bazată 
pe însemnările zilnice ale unei fete 
tn vîrstă de 13 ani, care, pentru a 
scăpa de hitleriști, a stat ascunsă 
împreună cu părinții ei timp de doi 
ani în podul casei unor pYieienl din 
Amsterdam, pînă tn clipa tn care 
au fost predați Gestapoului. Folo
sind acest emoționant material, au
torii au creat o piesă cu un profund 
conținut uman, subliniind evoluția 
Annei Frank dintr-o adolescentă 
zburdalnică întrro fată energică și 
plină de curaj în fața încercărilor 
vieții. In același cadru, credem că

ar fi locul importantei piese a lui 
George Bellack, „Instigatorii" („The 
Troublemakers") a cărei acțiune se 
desfășoară într-o universitate ame- 
ricană. Bellack a izbutit să arate, 
cit se poate de limpede, marea pri
mejdie ce amenință într-un climat 
de intimidare și isterie, pe orice 
om cinstit ale cărui opinii nu sînt 
pe placul oficialității.

In sfîrșit. pe scenele teatrelor noas
tre muzicale credem că ar fi timpul 
să se prezinte, pe lingă „Liliacul" și 
„Vînzătorul de păsări", care se ju
cau și pe vremea lui Leonard: „O- 
pera de cinci parale" („Die Drei- 
groschenoper") a lui Brecht și Kurt 
Weill; „Floarea din Mississippi" 
(„Show Boat") a lui Oscar Ham- 
merstein ți Jerome Kern, montată a- 
nul acesta Cu un deosebit succes la 
Leningrad; excepționala comedie 
„Frumoasa mea" („My Fair Lady"), 
adaptată de Alan Jay Lerner ți Fre
derick Loewe după „Pygmalion" de 
Shaw. Credem că avem tot drentui 
să auzim, pe lingă „Mai stai, mai 
stai, nu pleca !“, și impresionantul 
„Mississippi" („Ol" Man River") al 
lui Hammerstein și Kern, creat ți 
făcut nemuritor de Paul Robeson 
precum și obsedantul „song" despre 
jungla capitalistă al lui Brecht șt 
Weill:
„Din ce trăiește omul? Din faptul că 

pe-un frate
II chinuie, îl căznește, îl gîtuie, îl 

mănîncă.
Voi, domni, să nu vă faceți iluzii în 

zadar.
Așa trăiește omul: din făr-de-lege 

doar 1"
Oricît tl s-ar părea de fantastic 

unor directori de teatre (ca acei 
din Orașul Stalin, Pitești, Petroșani, 
Brăila, Bîrlad, Iași, care n-au în
scris pînă acum tn repertoriu nici o 
oiesă occidentală modernă) nici una 
din lucrările de mai sus nu au fost 
„inventate" de autorul acestor rîn- 
duri, ele există toate tn realitate, ma
joritatea fiind chiar traduse, bătute 
la mașină și frumos broșate șl ne- 
ațteptînd altceva decît să trezească 
interesul domniilor lor.

Alf Adania

Edljura maghiară „Magveto" a 
publicat volumul de desene umoris
tice ale lui Jean Effel, intitulat 
„Adam și Eva", continuarea „Creației 
omului". O altă editură maghiară 
„Uj Magyar Konyvkiado" a scos re
cent pe piață o nouă ediție, refăcută, 
a operei lui Șolohov „Pe Donul liniș
tit", iar Editura Tineretului din Bu
dapesta publică „Povestea despre 
lupul cel sur și alte povești" da 
Jukovski.

★

Cartea scriitorului american Charles 
Beatty a devenit un bestseller. Titlul 
cărții este: „Creator of Suez: Ferdi
nand Lesseps". Cartea descrie lucră
rile Canalului de Suez, scandalurile 
care au icbucnit tn jurul lui, înșe» 
larea domnitorului egiptean Mehmet 
AH și intrigile care au avut loc între 
marile puteri.

★

Cine, dintre cei mai in vîrstă, 
nu-și aduce aminte de romanele si
ropoase de dragoste ale lui Courts 
Mahler? O editură din Hanovra își 
propune editarea „operelor complete" 
ale acestei scriitoare „pentru a salva 
romanele căzute in uitare" pentru ge
nerațiile tinere. Intr-adevăr, genera
țiile tinere Își vor lărgi considerabil 
„cultura lor generală" prin asemenea 
lectură 1

★

Uniunea scriitorilor austriac! refuză 
să participe la cel de al II-lea Con
gres internațional al scriitorilor de 
limbă germană care va avea loc la 
Ueberlingen, lîngă lacul Constanța^ 
Motivul: organizatorii congresului nu 
au atras, în mr>d activ pe scriitorii 
austriacă în munca de pregătire, iar 
programul congresului este întocmit 
cu neglijarea literaturii austriace.

★

Cunoscutul actor de filme ameri- 
cari, Edward G. Robinson, un pasio
nat colecționar de picturi moderne 
franceze, a oferit colecția tui spre 
vînzare la Paris. El pune, insă, con
diția, ca cele 72 de tablouri să ră- 
mînă și să fie cumpărate împreună. 
Colecția cuprinde lucrări de Degas, 
Cezanne, Renoir, Van Gogh, Toulou
se-Lautrec, Gauguin, Picasso, Ma
tisse, Monet, Duffy, Utrillo etc. iar 
valoarea ei se ridică la vreo sută 
de milioane de lei.

Serbările năsăudene 
din 14 octombrie
Duminică, 14 octombrie, vor avea 

loc la Năsăud tradiționalele serbări 
comemorative ale liceului din loca- 
'iî3*6-..liceu care a însumat printre 
școlarii săi pe George Coșbuc și pe 
Liviu Rebreanu.

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea poetului George Coș
buc, în cadrul acestor serbări se vor 
desfășura festivitatea dezvelirii bis- 
tului poetului — bust creat de maes
trul Corneliu Medrea — și festivita« 
tea conferirii numelui poetului, liceu» 
lui năsăudean.

Serbările vor continua în cursul 
aceleiași zile prin inaugurarea fes» 
tivă a unei săli documeritare „Liviu 
Rebreanu". la Arhivele Statului din 
Năsăud. In această sală va fi ex
pusă o parte din biblioteca lui Liviu 
Rebreanu, donată în anul 1947 ora» 
șului Năsăud de către soția roman» 
cierului. Vor fi expuse, de asemenea, 
numeroase și valoroase obiecte care 
au aparținut lui Liviu Rebreanu sau 
părinților săi, fotografii, documente 
și manuscrise, donate de familia 
scriitorului, de țăranii năsăudeni. de 
Academia R.P.R.

Se vor întîlni la aceste serbări 
cele mai bătrîne promoții ale liceului 
năsăudean cu cele mai tinere. Ca 
oaspeți de frunte sînt așteptați ui» 
timii țărani în viață care l-au cunos
cut, l-au văzut cu ochii lor pe poe» 
tul Coșbuc. Printre asemenea oas
peți vor veni prietenii țărani din 
copilărie, colegi de școală ai lui Li
viu Rebreanu, „contemporanii" iul 
Ion Glanetașu.

Serbările năsăudene din 14 octom
brie se vor încheia prin manifestații 
autentice de artă populară: satul 
poetului Coșbuc — Hordou, — satul 
lui Rebreanu — Prislop, — satul 
Leșu și alte sate năsăudene încunu
nează serbările prin jocuri și cîntece 
populare.

La serbările năsăudene din 14 oc; 
tombrie vor lua cuvîntul bătrîni ța» 
răni din Hordou și din Prislop,- 
precum și delegați ai sfaturilor popu
lare locale. Din partea comitetului 
de organizare a sărbătoririi scriitori
lor George Coșbuc și Liviu Rebrea» 
nu, va vorbi profesorul universitar 
Ion Breazu.

Serbările năsăudene din 14 octom» 
brie vor fi filmate de Studioul „Ale
xandru Sabia" din București. 3
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